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ORPi iDARE 

•• 

Altı Vilô.gef imizde Or / i 
İdar~ llô.nına Karar Verildi 

-
Örfi İdare Bir Ay Müddetle İstanbul, Kırklareli, Edirne, 

Tekirdağ ve Çanakkale Vilayetlerine Şamildir 
Om İdare Bomataaııtına Jandarma Umam Komutanı Korgeneral 

AU Rıza Artuokal'ın Taylal Ylksek Tasdike İlltlraa Etti 
Ankara, 22 - Başvekaletten tebliğ edilmiştir: 20-11-940 tarihli i<stimaında karar vermiştir. - ı- 1 

Umumi siyasi vaziyetin gösterdiği lüzum ve icap- Ankara, 22 (A.A.) - lstanbul, Kırklareli, Edirne, 
IGrı mutalaa eden icra Vekilleri Heyeti, Teşkilatı Esa- Tekirdağ, Çanakkale, ve Kocaeli vilayetleri dahilinde 
ıiye Kanununun 86 ncı maddesi hükmüne tevfikan, ilan edilen Örfi idare Komutanlığına, Jandarma U
lstanbul, Kırklareli, Edime, Tekirdağ, Çanakkale ve mum Komutanlığı uhdesinde kalmak Üzere Korgeneral 
~ocaeli vilayetleri hudutları İ<si~~e, ilan tarihinden Ali Rıza Artuokalın tayini Yüksek T asdika iktiran et
ıtibaren bir ay müddetle, Orfi idare ilanına miştir. 

Teşkilatı Esasiye Kanunumuzun Örfi idare Hakkındaki Maddesi 
Örflyenin fıula temadisi meclisin kararına mütevakkıftır. ldarel Örfiye 
l}Ahsi ,.e Jkanıetgilh Dlllbuniyetıerlnin, matbuat, mUraseıat, cemiyet, şir
ketlerin ınınakkaten tak)it ,·eya tAllkl demektir. 

idare! Örfiye mıntakasllc bu mıntaka dahilinde tatbik olunAC'ak ah-

~ epheye giden Yunan as· 
~ kerleri, yurtlarının istikla
lini ve şerefini müdafaa edecek· 
lerine ve bu uğurda ölümü seve 
seve göze alacaklarına yemin et
mi~lerdi. Yunan askeri yurtlarına 
olan yeminlerini harfi harfine tut
muşlardır. Göricenin alındığına 
dair dün gelen ve ltalya memba· 
}arından da teyit edilen haber, 
bunun yeni delilidir. Fakat iş yal
nız bir şehrin alınmasile kalmı· 
yor. Cörice bir defa mühim bir 
erzak ve mühimmat merkezidir. 
Sonra da buranın alınması, !tal-

... 
l 

J 

Maskelenmiş lstanbnl 
İstanbulun Diin Geceki Vazi

yetini Teshil Eden Ropörtaj 3üncü 
Say/ amızdadır. 

l 

Yunan Askeri 
Yeminini Harfi 
Harfine Tuttu 

yan .mukavemetinin kırıldığına 
ve bozgun haline düştüğüne bir 
alamettir. Yunan sün_gü hücum· 
lan karşısında maneviyatı büsbü
tün kırılan ltalyan ordusunun za
ruri akıbeti denize dökülmektir. 
Bütün emareler, İtalyada zaten 

mevcut"" olmiYan lıarp 9evldniıa 
yeise döndüğünü ve ltalyayı mu
harip bir kuvvet olarak yakından 
hesaptan çıkarmak lazımgclece
ğini göstermektedir. 

Göricenin zaptı Yunanistanda 
büyük bir şevk ve heyecan uyan
dırmış ve Ba§vekil General Me
taksas bu haberi bizzat halka bil
dirmiştir. Resim, harbe takad
düm eden günlerde General Me
taksasın halka lbir hıtabe irad et· 
tiğini ve binlerce Yunanlının da 
bu hıtabeyi büyük bir heyecanla 
dinlediğini göstermektedir. 

İtalyanlar GOriCe BALKAN 

;;;,. Türk İstanbul, Birde= 8. M. Meclisi Türk. Rumen Yu~oslavlara zaptedildi İmpara!orl~ğu 
~Levanten lstanbul Var! 1. "A I T d•k E . Teslım Oluyor Halk Yunan Askerini Proıesı 

Madde: 86 - Harp halinde ve;t-a harbi lca.p ettlrocek bir vaziyet hu
~unda veya lsJ1U1 zuhurunda ve yahut vatan ,.e Clbnh•rlyet aleyhinde 
lı.•vveuı ve filli teşebbüsat "·ukuuau müeyylt kat'i enıarat görüldükte le· 
ta Veıcmert Heyeti müddeti bir ayı tecavüz etmemek üzere umumi nya 
~"7.li ldarei Örfl..ve nan edebilir ve keyttyet hemen merlisin tasdikine 
~uour. Meclis ldarel Örfiye müddetiul tndellcnp tenkis veya tezyit e
llettru.r. lleclls müçteml detflse derhal lçtlmaa davet olunur. ldarel 

kAm ,-e muaRıefütın sureti icrası ve harp halinde dahJ ~unlyet ve hür
riyetlerin tarzı takyit ve taUkl kanunla tesblt olunur. 

. . ~ ıcarı n aşmasını as 1 ff I Yunan Kuvvetleri Tezahüratla Yunanistanz Sıkıştır-
levanten Jstattbt.tl penik yaratan bır l::iatakhktır. Podogradet Karşıladı mak J çin Zemin 
Bunu kurutup Trakya ile Anadolu ar4srndaki saha- Mecliste Askeri Muhakeme Usulü Al d Hazırlanıyor 
do Türle ruhunu hakim kılmak lazımdır. Kanunu Tadil Şehrini ın ı Bütün Yunanistan da 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
~ tatürk'ün ruhu şad olsun. yüz göz olur. Panik hastalıiın-
d Devlet merkezini İstanbul- dan da kurtulur. 

~il ayırmakta ve hele Ankara· lstanbul diyince hatıra gelen 
~'el aaltin muhitini seçmekte ne mana bu ııehrin Türk ruhu de-
1,t ~ haklı imişi Bug~nk~. şart: ğildir: Türk lstanbul, memleket 

•hında lstanhulda ı~ gormesı · · d · b ··yu .. k en şuurlu . .. ~ et· özö- · ıçın aıma en u , . 
il~ ele~. hır ~~ku~ 1 

•• g . fedakarhkları yapan bir yerdır. 
l'o getırınce teylerım urperı· Mütareke zamanında bu bakım· 
aı11~ ~uhitin. telaJlı hav,'.'s1• kar~ı· dan en ciddi imtihanlardan geç· 
ol' a ı~er lstemez h~dıselerın miştir. Fakat Türk lstanbulun 
~ll~~agı o~mıya mahkum olu.~- yanında bir de Levanten latan
~ ~ albu~ı. ~kara: ber~ak go- bul vardır. Bu kısım lstanbulun 
~lttı dretın! ~lr sanrye. ~ıle kay· memleketle hiçbir alakası yolt
l'0 eden hadıselere hakım kalı- tur Yalnız canını ve malını dü
ııı~:Ve doğru yolu salim muhake· · (De,·amı: sa. 4, su. 4 te) 

s:ıe daima buluyor. 
Ot •rkaç gündür .Ankarada idim. 
~'d• aon ihtiyat tedbirlerini bir 'tp adımı diye telakki eden ada-
1111 tesadüf etmedim. Herkes bu
'11 'ulhu daha iyi korumak için 
~t ~ltılf tedbirler, adeta halk cep
tıı ' 1ndc hazırlanmıJ bir umumi 
rı~llııc"ra diye kar11lıyor ve Jöyle 
,.Qr: 

Fon Papan Tayyare 
ile Geldi, 

An karaya Gitti 
cı,':" Ceç bile kaldık. 1':!adem~i 1 r 
~~ iltı&n~a ihtimal şeklınde hır 

1

1 

~P lchiikcsi var, sivil ~alktaki 
"t 111»cti bu ihtimale uy~urm~~ 
ltc ~Unu vakit ve zamanıle fıı~! 

----J.------., 

~t 'İihcdcn geçirmek pek tabu ~ 
c"rurj bir §eydir. l 

~ Unün birinde ani bir tecavüz r 
l~~ıaında kaldığımızı farzede
ilıı' hazırlıklı olmazsak o zaman 
~İt ltılckctin en büyük §chrinde 
'~ ~a.nik hamın esebilir. Bugün
~ ".rp planln:-ı dnima sivil hal- , 
tıı~ .•ınir mukavemetini gev§et- 1 
'~1 ~aef tutuyor. J~tc bu nevi 
~~r ~ncrj iptidadan önlemek ve 
bir \l~lllclc, eıı dbğn: ve İ•bctli 

~l~İr.> 1 

Layihasının Birinci Müzakeresi Yapıldı Epirdeki italyanlar Heyecanlı Tezahürat 
Yandan Çevriliyor Yapılıyor 

lttif aklar, Türkiyeyi 
Tehdit Ediyor Ankara, 22 (AA.) - Büyük lemenrı.isile karşılanmıştır. 

Millet Meclisi bugün Dr. Mazhar Meclis ruznamesinde .bulunan Belgrad, 22 (A.A.) - Yu· 
Germen' in barkan lığında toplan- maddelerden haftalık karar cet- nan kıta lan, Podogradef e girmiş
mıştır. vellerindeki bazı kararlara ait ler ve hatta ileri hareketlerini bu 

Celsenin açılmaSJnı müteakip arzuhal encümeni mazbatalarını şehrin ötesine kadar götürmÜ§• 
Kars mebusu General Akyüz'ün tavsih eylemi .. ve asker·ı muha- 1 d y 11 G"" · ·ı El "" er ir. unan ı ar orıce ı e • 
vefat ettiöfoi bildiren Ba .. vekalet keme usulü kanununun 35 ı·nci b d • 1 k s 0 

"" asan arasın a yegane yo u e • 
teskeresi okunmuş ve hatırasına maddesinin değiştirilmesine ait mişler demektir. Cephenin şark 
hürmeten ayakta bir dakika sü- kanun layihasının da birinci mü- müntohasında Görice • Florina 
kut edilmiştir. zakeresini yapmıştır. yolu boyunca harekatta bulunan 

Atina, 22 (A.A.) - Ge-
neral Metaksas, Yunan Ge
nelkurmayı binasının dış 

merdivenlerinden, haika, 
Göricenin zaptını bHdir
miştir. 

Bazı azanın mezuniyetlerine Meclis bunu takiben evrak İtalyan kuvvetleri de tecrit edil-

Ncvyork, 22 (A.A.) - Nev· 
york Times gazetesi, Berchtes· 
gaden'de Hitlerin Kont Ciano ve 
B. Sunerle yaptığı çay toplantı
larını, Kral Borisin ziyaretini ve 
Romanya ve Slovakya ile yapı
lan ıgörüşmeleri tetkik ederek. 
A vrupanın servis kapısı arknsın
da herhalde çay demlendirmek· 
ten başka şeyler de yapıldığını 
yazmaktadır. ait riyaset divanı kararlarının arasında bulunan Türkiye • Ro- miştir. Bu kıtaların mühim bir ltalyan T eblig" i 

tasvibinden sonra aıL L·ı ahvalı"ne ma da mu··nak't t' t d y 1 k 1 mı nya arasın ı ıcare kısmı. şim i ugos av ma am a- Bu gazetenin fikrine göre, 
binaen istifa eden Münakalat ve tediye anlaşmalarile merbuta- nna teslim olmaktadır. Roma, 22 (A.A.) - 168 nwnaralı Balkanlarda çok mühim strate-
Vekili Afyon mebusu Ali Çetin- tının tasdikine ait kanun layiha- Ergiri istikametindeki Yunan İtalyan tebliği: jik mevkiler işgal etmekte olan 
kayanın yerine Sinop mebusu aını ruznameye alarak .müzakere taarruzu da çok müsait bir tarz· MuhL~atın bidayetinde Yuna - Romanya, Macaristan ve Bulga· 
Cevdet Kerim İncedayının tayi- eylemiş ve tasdik etmiştir. da inki~f etmekte ve muharebe nistan ile Güricc Arnarntluğu hu- ristanın mihver devletlerile itti· 
n·ını· bı"ldiren Riyaaeticu··mhur tes- M ı · azartesı· gu··n·· t 1 h d d b Ud f --' ti ı ec ıs P u op a· cephesinin garp münte asını teş- u u oyunca nı a ııa \"ıu.ıye a - fok aktetmiye çalışma keyfiyeti, 
keresi okunmu§ ve muvaffakıyet nacaktır. (Dc,·anu: :sa. 4, SU. J de) mış olan ,.e iki fırkadan mlireltkep Türkiye için bir tehdit teşkil et-
===~=~==~~===~==~=====~===~===~=~==~==== ~uun ~tir ~tala~~ 11 ~n mekteveYunan~~nıs~~brmak 

lstanbul Yeni. Tedbı·rıere Aı·ı 1 k :,=~=:r :~: ~~=~:=ş~r~~ ~li; ~=k~~ ~We~~nh~~~ıi:;~~:: 
rlce şehri tahHyc cilllınlştir. ta olduğu meseleleri bu da halle-

. Bu müddet zarfında, şidılctll çar- demez. Hitler, İngiltereyi tama
pı~lar inkişaf etmıttır. 7.oylatı- men fethedilmiş bir Avrupa kar-

i mtl.h an 'arı 1 yı· G e ÇI. rm ı·sıı· r :::ını:::~e:~ed:::;~c:;~.:mb: !ıt::.dke~<l7:::Y\:t~:=~fa;e:=; 
k1 de daha fwadır. harp sahnesi denizler olacaktır. 

· =e;:::~~~;" bat üurlnde ~;~ 00t:::~:~:i~~:li::r~;im~~: 
[·ık Akşamkı· Aksaklıklar ı·k,·ncı· Çok fena h&\"& ~raitine rağmen, (Devamı: Sa. 

41 
su. 

3 
te) 

lıa\·a kun1etlerlmlz bazı d~nıan he- ============= 1 

deflerlnl bombardıman ederek kıta- 8 u L G A R L A R A k A l t larmuzla iş birHğl yapmıştır. 
ş a m z a m l ş l r :ı:ıede, düşman tayyareleri, Lero-

Eskiden Hiç Eksik Olmıyan Otomobil Kazaları, İhtiyatla 
Hareket Sayesinde Büsbütün 

Kesilmiştir. Nakil Vasıtalarında Yeni Takyitler Yoktur. 

aa &'elişl güzel bombalar atmışlardır. Ege Oenı·zı'nde 
Bombaların ekserisi denhe düşmüş· 

tü;u::t::d~·e:::1~:::11ıyor Mahrec, lst iyorlar 
Atına, 22 (A.A.) - Yunan kıtaatı 

Görieeye bugün öğle tizerl girmiş ve 
belediye dafrelllnc Yunan bayrağını 

çekmiştir. 
~~~l.;<'<r...Oa kı:la-ğuna ,eyie bir I 
~c ~alınd:: 

'
. Ai, ... _ .. .J·· •• d·~ 
ı' .... umum anuauru, ıger 
lı:r~'~ı.ı. -..eya radyodan telaş 
tı~ •ra.c..wJt w i:t.ber sd<.Hği za- Fon Papen 

Yeni tedbirlerin ilk tatbik edildi· 
ği akşam İstanbulda tUrlU ttiı'lü ak
saklıklar eksik olmamıştır. Karan· 
lığa alışmak için tnbııı.tile biraz zah-

1 met çekilmiş, bundan sarkıntılık ve
--~ ... 1 ya hırsızlık için istifade etmlye çalı

şanlar eksik olmamıştır. Zabıta ve 

ltalyanların çekilrnl'SI iıze.rloe be
ledi)e makanıatı Yunan askeri ma
kamatını fflhrl alını)-a da'lo·et eyle -
anıştır. 

Makedonyada Zulüm 
Gören Bulgarlar 

Varmış 
Sofya, 22 (A.A.) - Stcfrı.nl Ajan· 

sının hususi muhabiri bildi!-iyor: 
~ .. : li.riei>e Vckainden 90rar-

~' Bıı.a !Ntteak.imize ~· 
ırıı' 

~~l'i: S.,wiiıı Cf'JWıf> yem-

:::: tl~ l-e. • • • :t,., __ F' 'lJı;a: }9taıııt>uMa .. panik 

....... '( . 

~ l &parsa 90k iyi olur. ls-
~l'I \1 Pi.nik yapa yapa bıkar. 

"•.t ~\·ecaol: ihtimallerle 

halk yeni vaziyete az, çok uyduğu 
Almanyanın Ankara biiyük için aksaklıklar dUn akşam azalmış

el-çi•i Fon Pape? ~Ün tayya~e ile 1 tır. Git gide dUzcleceğine ve ıhtlyat 
Sofyadan şehnmıze gelnu~ ve j hazırlıkları bakımından İstanbul hal· 
dün a•mlti ekspr-esie Ankuaya knın ve Istaııbul emniyet teşkilfltı
gitmittir. 1 nın iyi bir imtihan geçireceğine şUp· 

Kral Boris Fon Papei'İ bbal 1 
he ctmiyoru~. 

edecek Unutmıyalım kı, alınan tedblrlcr-
Sofya, 22 (AA.) - Alman· de sivil cepheye ait umumi bir ma

yanın T;irkiye büyük elçisi Von nevra mahiyeti de vardır. Harp ko· 
Paµen'in buradan gcıçerken Kral parsa nasıl hareket edileceğini iptl
Boris tarafından kabul cdtleceii dadan imtihandan geçirmek için her 
bildirilmektedir (D!\vamı: Sa. 2, Sil. 4 te) Keranhk caddelerde ıııJdarı mukelenmİf bir otım:nObil 

Yunan askerleri geçerken halk po
lis kordonunu yarmı~ ve General 
Metaksaa ile 'l'un:m orduları başku
mandanı gent:ral Papago ~n teza
hüratta buJunmuştur. 

Görleenln zaptı hııheri biitün 'u
unbhmdn şehirden şehlre köydM 
köye yayılmakta, kampanalar !:Jıl -
makta ,.e bayraklarla donatılmış o
lan kah\·eJerde halk bugünün ~refl
ae içmektedir. 

1 Atlnada ayal beyooanlı temılürat 
• olıDaktachr. 

Kral Boris'!:ı nutkuna verilecek 
cevabın mUznkcresi esnasında me -
bus Dumanoff, Dobrucanın Bulgarls
tana avdetinden dolayı Bulgarların 

çok memnun olduklnnnı ve fakat 
henüz zu!Um altında bulunan Make
donyadakl kardeşlerini unutmadıkla
rını söylemiştir. 

Duma.noff. şiddetli alkışlar arasın
da, Bulgarista.nn E:re denlzlndc mah
reç verilmesine lngntcrenin m!nl 
oımuı olduğunu tebarüz et.U~tlr. 
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ehirve Memleket Haberleri 
) Doymak Dediğin Böyle Olur! Ampul ve Cep ı 

Fenerlerinin Fiyat
lan Tesbit Edildi 

lstanbul Yeni · Tedbirlere Ait Hk 
imtihan lan iyi Geç· rnıistir 

\\ R atan ıütunlarında: cNe 
V:!/ yemeli h diye bir anket 

açıldı. Bu ankette kıymetli dok· 
torlarımızın cevaplarını okuyo
ruz. Bu ve•ile ile ben: cNe ye· 
meli h deiiil de, eskiden ne 
yenirmiş, hem de naııl yenir· 
miı, bir gözönünc getirmek iı· 
tedim. 

Geçen ııün bir lokantada 
öile yemeiii yerken karııma 
narin yapılı, çelimsiz bir adam 
oturdu. Garıona: 

- Baksana oğlum, bana kı· 
urmıı ekmek yaptırsana, dedi. 
Adamın verdiği bu hasta ıİ· 

pariıten, bir çorba, arkaaından 
bir klae yoğurt istiyerek haline 
göre hafif birıey yiyip gidecek 
rıibi 11eldi. Meğer o kızarmıı 
okmeiiin maiyetinden neler 11e
lecekmiı 1 En hafifinden tut da 
en aiiırına kadar tabaklar bir· 
birine eklendi durdu. O küçük 
adımdı~; mide azametine ve 
hızım kabiliyetine ıaıtım, kal· 
dım. 

Etkiden vükell konakların• 
dı, eıraf ıofralarında böyle 
külliyetli ve mütenevvi yemek• 
!er yenirdi, amma timdi ne o 
inıanlar, ne de o ıofralır kıldı. 
Mideler mi küçüldü, ırözler mi 
doydu, ne oldu. Bu11ün, ziya· 
fetler müste•na, orta halli bir 
evin ıofraıı ile, en zengin ıbir 
evin ıofraıına konan günün ye• 
meği iki kabı güç geçiyor. So· 
nunda da bir tatlı veyahut bir 
meyva oldu mu, dört bıtı ma· 
mur ıayılıyor. 

Hele timdi tutulan oruçlar 
gibi modalaşan bir adetle, 
cefendim biz, aktamları yalnız 
meyva yeriz> diyebilmenin sah
te zevkine kurban giderek el· 
maya yatan moda dütkünleri 
de gittikçe çoğa nıkta .•. 

Eıki bir devirde... Uzun za• 
mandır mideıinden haıta olan 
ve iştihalı bir yemek yeme zev· 
kinin hasretini çeken yaılı bir 
pap, konağının ,_penceresinden 
adamlarına seslenerek: 

- Koıun çabuk, giden ıu 
iki ıoftayı bana çevirin, demiş. 

Yollarından çevrilen softalar 
gelip korku ile paıayı etekle· 
mişler. Paşa: 

- Soracağım şeye dosdoğru 
cevap verin balı:ayım: Aç mısı
nız? demi§. 

Softalara 4' &Ç mısın)> diye 
sorulur mu? 

- Hayır ... Şey ••• Efendim .. 
le eeseiz ıbir aüJümıemeden ıon• 
ra başlarını önlerine eğmiıler. 

Sofra kurulmuı softalar otur· 
muılar ve kolları 91vayıp yallah 
edip giritmiıler. 

Çorbadan baılanmıf, etler, 
zerzevatlar, zeytinyailılar, bö .. 
rekler, tatlılar, pilav, hotaflar, 
meyvalar, ardı arkaıı keıilmi .. 
yen bu yemekler ısıtılan bir yağ 
11ibi ıoftaların önünde eriyip 
ıriderken yava9 yıvat da hafız· 
!arın gözleri kapanmıya ve ha· 
roketleri ağırlaımıya baılımıf. 

- Aman paıı-;:,., bunları 11ali· 
bı fenalık ırelmiye batlıdı. Emir 
buyurun da kaldırıp köylerine 
gönderelim, demitler. 

Paıa. gözüne verdiili bu tat· 
lı ziyafetten mideai de hiase• 
lenmit ıibi memnun ve müıtc· 
rih, cpek alb demi§. 

Sofradan bir külçe gibi kal
dırılan aoftalar arabaya yerleı· 
tirilmitler ve yola düzülmüıler. 
Yolda, ıoftanın birisi ıoluk bir 
iki titreme ile tatlı bir gerinme· 
den eonra arkadatının omuzuna 
düımüt ve ölmüf. 

Arabacı ıaıırarak: cAmın 
öldü mü h falan derken ya· 
nındaki eofta &'•Yet eakin ve 
ldeta gıptalı bir tavırla: cEvet 
evet, öldü. Merak etme> de· 
mış. 

Biraz sonra da öteki bayıl· 
mış. Arabacı bari şu herifi ol· 
sun ölmeden köyüne yetiştire ... 
yim derken ak9am olmuş. Ak· 
şamın serinliği softanın yüzünü 
yıkayınca yavaı yavaı ayılmış, 
gözilnü açmıı. Gökteki yıldız
lara bakara)<: 

- Allah... Yarabbim, ıu 
yıldızların ırüzel!iiiine bak, san· 
ki bir billur kase içinde bol ta· 
neli üzüm ho~afı gibi duruyor. 

Der demez, araıbacı dönmü~: 
- Allah gözünü doyuraun, 

be herif, daha timdi ayıldın, 
demiş. 

Softa: 
- Ne •.• Gözüm mü doysun 

dedin) 
Diye bimecal, ölen arkada· 

şına doiru dönüp elile ölüyü 
göstererek, kıskanan bir tavır· 
la: 

- Ne doyması, doymak de· 
diğin böyle olur, demi§. 

İşte eskiden böyle yenir ve 
böyle doyulurdu. 

BAL 

Son günlerde pn, ampul ve 
cep fenerlerinde ihtikar yapıldı· 
ğı görüldüğünden fiyat mürıka· 
be komisyonu dün toplanarak 
bunların •atı~ındaki kar hadleri· 
ni teabit etmittir. 

T eabit edilen yeni fiyata 11öre, 
ampulsüz ve pileiz cep fenerleri
nin toptan ıatıılırına yüzde 15 
ve perakende ıatıılarına da ayrı· 
ca yüzde 15 kir haddi konulmu,. 
tur. Bu nevi cep fenerleri kaç el· 
den ıreçene geçıin lzami olarak 
toptancıların maliyet fiyatlarına 
nazarın yüzde 30 dan fazla bir 
klrla ıatılamıyacaklardır. 

Cep fenerlerine mahıuı ampul. 
!erin fiyatlarına gelince; bunlar 
Avrupa ve Japon malları olarak 
ikiye ayrılmıı ve Avrupa ampul· 
!erine perakende olarak 1 O ku· 
ruı. diğerlerine 5 kuruı azami fi. 
yat konmu~tur. 

Bundan batka cep fenerlerin· 
de kullanılın yas•ı pillerin düzü
neıine toptan yüzde otuz kAr 
haddi teıbit edilmiıtir. Bunlar 
teker teker satıldığı takdirde be· 
heri 25 kuruttan fazlaya satıla

(Baş tarafı 1 incide) 
ordu sık sık manevralar yapmaz mı? 
Manevralar tam harp şartlarını tem 
ail ettiğine göre a.ksakhl<lar görUl
dükçe tashih edıllr. 

BugUnkU harpte halk ta hücuma 
maruz otduğUna ve pasif bakımdan 
muhar ip hale geldiğine gbre harpten 
evvel halka da fiili nıaneVT"alar yap
tırmak, harp zamanı için biltUn ha
zırlıkları tamamlamak, bunları fitil 
tecrübelerden r~trmek, herkeıl va
zircsini bir asker gibl yapmıya ha
zırlamak zarureti, bugünkü harbin 
tecrübeleri neticesinde belirmiştir. 

Harp tedbirleri aynı zamanda va
tanda~lık terblye!!llne ait umumı bir 
kurs tesirini göatermektedtr. Mese
IA lstanbui seyrUsef•r ı,ı•rl baktmın 
dan dünyanın en intizamsız şehridir. 

Pollsln görmediği yerlerde hiçbir su
rat kaydına riayet ed1lmez. Sağ ve 
ıol e.sasına bile aJdıran yoktur. Bu 
yüzden İstanbul zabıta va.katarı a~ 

rasında her gün birkaç otomobil ka· 
sa.sına tesadüf edUir. Evvelki ak • 
tam ilk defa olarak İetanbul otomo· caktır. 

Standard pillerin düzüneıi bil kaz ... ız bir akşo.m geçlrmı,ur. 
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ıerin ihtiyatla hareket etmeleridir. uruf, a y enı en ve çı u • tl' . 
1 J k .. •·k ·ıı · d .. ·· · mit ederiz ki, bu ihtiyat ,otörlfrl· 
anı an l ZuOçu pkı erdın . 1u1 zu2n7es5ı mız için ikinci bir tabiat hıllnl alır. 

toptan , pera en e çı ı • 
kuruş ve yerli ince yuvarlak pil· Hilkumetin yeni tedrici tedbirleri 
lerin perakende satıı fiyatı 1 O 1 HtikOmet halkın karanlığa alıştı
~uruş of.arak tesbit edilmiştir. rılması için tedrlct surette tatbik e
K.oJRiıyon tarafından evvelce el- dtlecek yeni tedbirler almıttır. Bu 
!erinde mavi ampul, mavi ki.ğıt, ıuretıe muhtemel kazaların da önü 
siyah bez ve muıamba bulundu- aıınmı9 olacaktır. Evvelce şehrin 

ranların mevcutlarını bildırir bir muhtelif semtlerinde bırakılması mu 
beyannameyi vilayete vermiye vafrk görülen 137 1A.mbanın yapılan 
mecbur tutuldukları müddet bu· tetkiklere göre kitayetsi•llgl görUJe
gtin sona ermektedir. Bu itibar... rek arttırılma8ı kararltu~tırıtmıştrr. 
)a tüccarlar bugün saat 1 3 e ka- Şehir cadde ve IOkaklarınd& daha 
dar beyannamelerini verecekler iki yüz lA.mba maskelenerek yakıla· 
ve bu müddet zarfında vermi- caktır. Bunlardan ellisi dUn gece sa-
yen1er ceza göreceklerdjr. at 20,30& kft.d&r yakılmıştır. Bu gece 

u - -- lA.mbalar sekize kadar yakılacak ve 

Beden Terbiyesi 
Teskilatından 2000 

Ganç Ayrılacak 
Şehrimiz pasif korunms t:e~kilA

her gün yarım ıaat kısaltmak sur•· 
Ulı ayın •onuna kadar bUtUn ltm .. 
balar 8&at on yedtde söndUrWrrı.U' O• 

tacaktır. 

Bazı otomoblllerde bulunan bUyUk 

4: - Deniz ve ltma"hda bulun&n 
nakil vaııt&larının içinde ve Uzerfn .. 
de açık mavi renkli ampuller kulla-

manda geceleri yapılan 

tahliye ı,ıert intizamını 

tir. Villyet bu hususta 

tahmil ve 
kaybelmlf· 
An karadan 

nılmıyacaktır. talimat istemiştir. 
5 - BUtUn el fenerlerinin mavi Sarkınhlık edenler 1•kalandı 

ampullü olması JAzınıdır. Zabıtanın aldığı tedbirler ıayesin· 
8 - Ma~aza ve dUkkAnlardakl vlt de evvelkl gece şehrımıztn muhtelit 

rlnler mavi lA.mbalarla değil, fakat semtlerinde ehemmiyetli hiçbir va
a:iyah bez veya siyah kAğıtla maıke· ka olmamıştır. Yalnız Beyoğlunda 

lenecektlr. sokak aralarından evlerine gttmek 
Vapurlar ifliyecek için geçen kadınların bazıları.na ear· 

Işıkları ıöndUrme kararı ~rin• luntılrk edenler olmu,tur. Sıvll za
bazı nakliye vasıtalarının ve bilhas- ı bıta memurları buralarda sarkıntılık 
aa vapurların aaat 5 ten IK>nra itle· edenlerden on iki kiljiyi yakalıyarak 
miyeceği ha.beri tamamen asılsızdır. adliyeye vermiştir. 
AlAkıdarlar bu husuıta bir arkada- Yatılı mekteplerde ırec• etütle<İ 
~rmıza 1BugUn fçln böyle bir me- Işıkların söndilrUlmesi veya rnas
seıe bahıs mevauu bil• deftıdir> de· kelenmesi tizerine leyll mekteplerde· 
:nlşlerdir. ki talebenin ıece etüUerlnde zorluk 

Projektörler faaılalı yanacak ç e~ilmiştir. Nehari mekteplerde tale· 
Vapurların projektörsUz: aefer ya- be saat lG,30 dan evvel evlerine 

pamıyacaklarını dil1'Utıen vekAJet v& ı:-önderllecektir, Yatılı mekteplerde 
dış pencereler tamamen maskelen
dlkten sonra iç lA.mbalar karartıl ... 
mada.n etüt yapılabilecektir. 

purıara muayyen fasılalarla ve bil· 
hassa tekelelere yanaşırken projek
törlerini kullanabileceklerini bildir· 
mı~ttr 

Ayrı~a deniıdt Ahırk&pı, Fenerbah 
çe e-lbi vapurlara yol gösteren fener
ler dahi yanacaktır. 

Trenlerde yeni tadll yok 
Trenler muntuam seferlerini mas 

kelenmiş olarak yapmaktadırlar. A· 

nadolu hattında evvelce bildirdiğimiz 
tAdillerden başka yenl ta.dil olmadıtı 
gibi Rumeli hattındaki ekspres ve 
po•talarda dahi hiçbir tldll yapılma 

Onivenitede dersler 
Şehrin karartıımuı hakkında alı 

nan kararlar, Üniversite ders ıaat ... 
lerfnde tesirini göstermlfttr. Bazı 

profes<Jrler, altı.kadar fakUlte dekan· 
lıklarına. mUracaat ederek evvelce sa 
at altıya kadar devam eden lı\bora· 
tuar mes&telnln bundan aonra 4,5 & 

kadar yapılmaeını iıteml!Jlerdir. Ya· 
bnncı dil dersleri, şimdiye kadar sa· 
at 4.~ • ~ te ba,Iıyarak oaat 7,5 • 8 e 

mıtır. kadar devam etmekte idi. Yeni V&· 

Poata ve banliyö trenleri Hkl!i zJyet' üzerine bir kıeım fakWtelerln 
Si'oi ıeferlerin• muntazam bi.r 'ekll· I yabancı dil denleri ıab&h aaat seki ... 
de devam etmektedirler. 

1 

ze, bU: kıımı fakWtelerinkl de aaat 
Limanda gece iıleri 4,0·5 ı r;eçmamek Uzere muhtelit 

Işıkların karartılması üzerine 11· saaUer• alınıruftır. 

Ekmek Çıkarmıyan Bir Fırıncı 
Adliyeye Verildi 

ihtikar Yapan Altı Bakkal Hak
kında da Takibat Yapılıyor. 

üniversitelilere Kayıtsız, 
Şartsız Paso Verilmelidir 

tında çalışmak üzere 2000 genç ayrı- IAmbaJarın kaJdırıJrnaaı tstenıımtf .. 
ıacaktır. Bu gençler beden terbtyesi tir. Yalnız katalara !ebep olmarnak 
mUkeJlefiyetine tl.bi aençler arasın- için bunların da mavi olmuına mil· 
dan seçUecektir. Bunların tesbiti be· saade beklenmektedir. Tramvay ara-
den terbiyesi teşktıA.tı defterlerine balarının iç lA.mbalarının &ltıarında 
göre yapılmaktadır. Birkaç gün için birer renksiz ışık noktaıı açılacak
de staja başhyaca.k olan bu gençler~ tır. Bu suretle veril~ek pıt.ralar gö
le itfaiye teşkllO.tı meşgul olmakta .. rülebilecektir. Otomobillerin teker
dır. tek ve çamurluklarırun kenarlarına 

Yaprak Sigarası 
Çıkartılacak 

beyaz boya sürecektir. Halktan is
tlyenler yakalarına mnvl ampul ta
kablleceklerdlr. 

Yeni izahnamenin esaalan 

Son ııünlerde gıda maddeleri Üsküdarda Uncular sokaiın· 
üzerindeki ihtikar artmıştır. da 3 numarada bakkal Ha:kkı, 

Bunların araaında bir de fırın· Hakimiyetimilliye ~ddesinde 
cı vardır. BaZl fırıncılar ellerin· ı ' 18 numarada lımaıl Hakkı, 
de mev<:ut ıtok un bulundurduk· Toptaşı caddeaınd~ 33 numara· 
Jarı halde ekmek çıkarmamakta dı Yakup ve Hılmı, 49 numara• 
ve mazeret olarak mevcut unları da Ahmet ve 7 numarada Tah .. 
kalmadığını söylemektedirleı. sın. 

Hariçte Her Hangi Bir Kazancı Olanlara 
Paso Verilmemek Kararı 

Plyaaada, sirara klğıdı bulmak 
hususundaki müşküıa.tı nazarı dlkka 
te &lan inhisarlar idaresi Slgaruıoı: 

denilen cyaprak sigara> lar çıkara· 
caktır. Bu teşebbüse girişilmeden ev
vel İstanbul, Ankara, İzmir gibi bU· 
yUk şehirlerde Sigar!lloz satışının 

rafbet görUp görmiyeceğl tetkik e
dilecektir. Bunların beher adedi 3-4 
kuruş olabilecektir. 

VilAyet; ışıkları söndürme karar
namesinin tatbikini kolaylaştırmak 
için yeni bir lzahname hazırlıyarak 
alakadarlara tebliğ etmiştir. İZahna
menin esaslı noktalarına okuyucu!&· 
rımızın dikkatini celbederiz: 

Diln bunlardan biri olan Be-
9ikta9ta fırıncı Huan Çakar, Be· 
ıiktaf kaymakamı tarafından 
teftiş eanasında yakalınmııtır. 

Tıcaret Odaları Kongresi 
Mayısta Açılacak 

c~en mayısta toplanacak iken 

Mühim Müşkülô.t Doguracak Mahiyettedir 
ı - Blnlllarm haricinde mutlaka 

ıa.mba yakmak lA.zrmsa ancak aıt

mıf vata kadar lA.mba yakılacaktır. 

Bu lA.tnbaların ampulü mavi Olacak· 
tır. 

tır. ...y 

Elinde mevcut unu olmadı~ı· geriye kalan Ticaret odaları kon· 
nı •öyliyen Hasanın deposunda greıi gelecek mayısta Ankarada 

tJnıversıte talebelerine, şehir ka
,.a ve deniz nakliye vasıtalarından 

ISL!fade etmeleri için puolar veril· 
mektedir. 

Ancak bu paso lflnde, ileride hem 
üniversite idareslni, hem de bir kı· 
•ım talebeleri m~kUllta sokacak 
bir vaziyet 'imdiden belirmektedir. 

MUnakollt Vekaleti pasoları Unl· 
verıııteye verirken, hariçte herhangi 
bir işi olan talebelerin bu haktan lıı• 

tifadeslne meydan verUmemeeınl 

ıstemı,, üniversite de bunu teketfUI 
etmiştir. Bu ı.,ın tatbik kabiliyeti 
şüphelidir. Sebebi de şudur: 

Hususi mUesseseJerle şu veya bu 
işte çalı'8n talebelerin ayda kazanç 
!arı 10-25 lira arasındadır. BugUnkU 
hayat pahalılığı içinde bu para ile 
naaıl Y&f&nablleceğ:I de malOmdur. 
Şimdi böyle bir vaziyette olan tl'nl· 
versite taıebeleri hariçte işi olmadı ... 
ğtna dair kendJsJnc.1:en istenen taah· 
hUt klfidına: Ya evet, yahut ta ha· 
yır deyip imzalarını atacaklardır. 

cEvet> dedikleri takdirde, zaten çok 
az olan ka~ançlarmdan bir k11mını 
da nakil vasıtalanna ayırmak mec
buriyetinde kalarak, belki de aıhhat· 
terinden, çah,ma kabiliyetlerinden 
kaybedeceklerdir. <Hayın dedikler! 
takdirde, yalancı vaziyete dllşmek 

bu gibi talebeler için çok •kır ol&· 
caktır. 

TAl.Vill 
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CUMARTESi 
YIL: 1940 • A.Y: 11 • OtlNı 828 
RU~Cl: 136tl - 2 !nclleljrln: 10 
lttC'Rl: 1359 - ŞEVV A.L : 2S 
VAKiT VASATI 1!lZ.U.l 

lONEŞ: 
ôGLE : 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 
YATSI: 
IMSAK: 

9,57 
12,00 
H,31 
16,49 
18,22 

5.12 

2,10 
7,14 
9,45 

12,00 
1,86 

12,26 

Hem Universlteyt, hem de kazancı 
az olan talebeler! mU,kUI vaziyetten 
kurtaracak tek çare: 

Üniversite talebelerine bllA. kaydU 
şart paso verilmesinin Münakala.t 
V•kUetl taratından kabuJUdUr. 

Din Sabahki Sis 

Sanyer Mektabl 
Açılıyor 

2 - Mağaza ve dUkklnlarda lAm
baların maakelerunesi mutlaka ve 
yalnız siyah bez veya siyah kAQ1tıar 
la yapılacaktır. 

toplanacaktır. Sanayi odalarının 
7 ve teknesinde de 4 çuval un Ticaret odalarından ayrı olarak 
bulunmuıtur. Muhtekir dün ak· kurulması tasavvur edilmekte idi. 
:ıam Müddeiumumiliğe verilmiş· Ticaret V ek!Jeti bu fikirden şim· 
tir. dilik vazgeç.mlştir. Ticaret ve Sa· 

Diğer taraftan zabıta da bu io· nayi odala.rının iradını arttırmak 
le ciddi ıurette mefgul olmakta· ı için de tetkikler yapılmaktadır. 
dır. Dün Üıküdarda muhtelif ır•· Yıllık aidatın arttırılmuı için de 
da mıddelerindo ihtikar yapan bazı miltalaalar te•bit edilmiştir. 
altı bakkal suç üstünde yakalan· Kongrenin may11 ıonlarında top· 
ml§tır. Derhal Adliyeye tevdi lantıya davet edileceği tahmin 

DUn belediye meclisi toplanmıştır. 
Dün ıabah limanı keslf bir sia kap· 

lam.ıştır. Bu yüzden Boğa.z ve kartı 
sahillere işUyen vapurJarm seferlerin 
de aksaklık olmuştur. 

Sa.rıyerde istlmlAk edilen blnanm 
iki sene orta mektep olarak kulla .. 
nılmak Uzere maarife verilmesi ka· 
bul edllmiftir. 

a - Hueuet ve re1mt bütün bina .. 
larm içinde maskelenme ifl birlnci
kAnunun btrlncl .-UnUne kadar ta .. 
mamlanmıf bulunacaktır. olunan suçlular ıunlardır: 1 ediliyor. 

- Peki, Cevat ne diyor'! O da. istiyor mu 'f 
- Cevadın btr şey den1esl benttz bahis mevzuu değil. 

Zat.en haberi yok. Prenses ona bizim kabultlmüzden sonra 
söyUyeeek. 

- Peki, ya otlan reddeder&ef 
- Prenses ban.. binde bir nlsbetlnde bUe llıtlmal verml· 

yor. Çünkü mal kendlslne lldncl kocasından kalmıt- Ce\•&
dın babaaıı da Pren.etıln Uk kocası. Yani oğlan yecA.ne va· 
rls, fakat şu an ela bir çöpe aahtp değil! 

Ceva41tı babuı klmmlf, onu da öğrendin mı? 
- PrenAM bana dellkanhnrn ntlrus tezkeresi ile bazı 

bafka v .. lkalar göoterdl. cıevıdın babası İstanbullu, Dahi
liye Nezaretinde Hayn,Jlah Bey lomlnde bir küçük kAllp. 
Cevat henU1i kundakta iken ölmlif. Prenset ikinci kocası
na bu adamdan dul kalı,..ndan üO eene eonra varmış. Mt· 
ınr Prenseslerinden birinin dairesine kA.tlp olarak girmiş. 
Kocası onu bu Prenseeın yanında lken tammış ve aeverek 
almış. .• 

Madam Blanf klrplkllz gözleri dalgın, alnındaki çizgiler 
a~ sigara llsttlne sigara yakıp oöndUrUyordu. Dedi ki: 
- Peki yarın bu cevadın bayatını katanmıuıı icap et.e ne 
lf tutabilir! TahlUıız, terbiyesiz, şımarık bir otlan! 

- Prensesin ayda k"'t't olarak iki bin M111r llraaı Iradı 
varken böyle bir sua.Ue t.lhnlml yoramam ı 

- Fakat ana otuı darrlabllfrler, kadın da ofluna her 
yardımı birden bıçak rlbl kesebilir! O zaman Pren-ln Ö· 

!tlmüne kaAlar otlanın bizim ekmeflmlzl yemeal icap ede
cek. Karı da pehlivan rlbl bir ,.,y, klmbll!r ilaç tene dıbı 
y~! 

- 1\-lerak etmeytn, Pren~ evlenirken Oewadın llzerıne 

bir miktar mal terkedecektır. 
- Bu iyi, fakat dllşlinUlrnesl yine icap eden bit motele 

kahyor .• 
- Bu eter Ali Muhsin Beyin reddetmeal ihtimali ite 

Su:ıan artık koca kızdır. Baba ı raıı olmua da kocaya 
varabilir. 

Ko;gmop©~tD~ır 1 
Yazan: Nahid Sırrı J 

21 .. 
Fakat Suzanm Cevat B&yl reddelmeal lhtlaıallnl de 

llesap etmen değil mlytz ! 
Eıılıe llanna kendi hesabına. ve belkl l9l yanarak reddet· 

ııtı delikanlıya Suzınm naaıı h&yran olduğuntt ve bu h&J· 
ranlığt (Ün ıreııtlkçe bilabütlln •lzll;yeme& bir hale retdlğl· 
nl düşlindU, lstlhta.na omuzlarını •llktl: - Merak etme, 
Suzanın reddetmlyııcefinden eınlnlnı, dedi. 

Buna dair belki daha blM}ka &özler de oöyllyııcektl. Fa
kat devam edemedi. Genp kız süzülür gibi içeriye glrllllJ 
lttıdttauyordu. 

XI 
Aynı ııınıın ıeceoı Pren- Mllze;ryen Hanımefendi ile 

otııı araaında kıaa takat oldukça flddetll bir llhne geçti 
\'I Cevat Bey bu ıahne 10nunda Suzan HanmJla evlenme
yi kabule mecbur kaldı. !lnloe Hanımın alc§lm yemeğin· 
den evvel pıı,ıne biraz UııUlmUt olan Pren-, kendilerin• 
dalk•VUI< nızarlle bakiri• bir iki mlııatlrle beraber yemek 
yemı, ve bunu onlara kartı fevkalAde bir iltifat sayarak 
10tra.clan kalkılır kalkılma& hemen Uıt kata, kendi daire•!· 
ne çekllınlftl. Soyunduktan oonra. yatık odaaının yarım· 
dıkl kltçllk ıalonda fMlonıa uzanmıı, haf kalla Şaye•te 
Hanıma dlzlerlnl utd.aruyordu. Ve yava9 yava" cözlerl 
kapanıyor, dUn recekt meellıler!n haltlılltlne Büyükdere 
teyranının yorrunıutu da katıl4ıfı toın arada blr kendin ... 
den seçiyor, hazmı biraz ilerler ilerlemez yatmafı d~ü
nüyordu. Clevat birden lperl girdi ve Şıyeoteyl koltukla
rından tutup evvell oturdufu tabutad&n. tonra yerden kal
dırdı, ıtıra'tlanna rafmen bu vulyette kapının önUne ka-

dllr göttlr~U. Orada bıraktıktan 10nra da koııar&k döndil, 
~longun ayağına dotru konmuş olan münhat taburaya 
oturdu, annesinin ince ipek ooraplar içinden türJU llA.çla 
dökülmllf sert ve sık kıllanrun kökleri farkolunan ba<.ak· 
lamn GlzlerlnJn üzerine Oflktl ve kllcUk bir OOCUk eda!t ve 
flm&rıklıflle söylendi: - AnnecltımJ ben oYacatrm; hem 
ovacağım hem de kendlılne (izli ıe:rler oöyllyecetlm ! 

Şayeote Hanon ses•tzee kapıyı açtı. Kapının öRUhd" e
mir beklemişti. MUzeyyen Hanımefendi bir fCY oöyleme
ytnce dlŞ&rt tıktı, kapıyı ana Ue otuıun Uzerlerla3 kapadı. 

Prenses gözlerini açmıt1 16.kln bir teY ıtöylememJ9tL Fa· 
kat bu cllvelerden sonra otıunan para lııtlye~nl derbal 
anlamıştı. 

Yüzünde tebe11ümler doıa,aral<, Cevat kalın becatrlan 
yavaş yavaş oğmrya baflanıı,tı. P- dedi ki: 

- Söyle bakalım derdin~ Aııele et gllııkU yor11U1ıun, 
belnen yatacafım. 

- Söylemeliyim amma korkuyorum. 
- Hl~ korkma. Az lıtıyeoetıoen veririm. (lok fCY lıtı-

yeoefln takdlrıle ise, ne kaclar ıltl dök- vermek niye
tinde defillm. 

Oevat ıı.,ını annealıılıı dizlerine bıraktı; koyu kııınraı, 
rtıınrah ve uzun ııaçlarmı Preue1ln kUpUcllk lncller lflen
mlş beyaz ipek r;ecıellğlnln üzerine yaydı. Sonra yine bir 
O(Kruk ısesı ile konuşta: - Peki annecıttm, 1'trmeyln ıs .. 
tene,nJz. Şanınıza nfl düşerse onu yapın. Fakat verirseniz 
duyacaftm minnettarlık hududtsoz olacaldlır. 

- Bakrndı hele! 

- Evet, hudutouz olseak ! 
Pre~ kalın ve kııık kahkahalannd&n birini fırlattı. 

Ve oJıtuyla yahut Şayeste ile başba'a kaldıfı zaman hu
•uslyellerlnl kaybetmlye dikkat etmediği şl,eslnden, ba· 
zr k~llmelerl tetA.tfuzundan aslını yine belli ederek sordu: 
- Bu para Ue ne yapM'akAm bakalım t Aylık har~lıfmı 

şimdiden tükettiğini elbette iddia edemezsin. Şu halde bu 
yenl tahsisatın sarf yeri neresi oluyor! (Arkası var} 

Viyana ve Berlin 
Müzakerelerinin 

Mahiyeti 
Yazan: Vahdet GOLTEKIN 
iN.. lmanya, hakimiyeti vel'9 

.6lılil\\ nüfuzu altında bulu .... • 
memleketlerle sözde resmi ınü: 
zakerelerde bulunarak zabirt 
birer anlatma imzalamak husu· 
sundaki faaliyete devam edi.Y0 'i 
Romanya ba§vekili genera 
Antonescu ile hariciye naııtı 
Prens Sturdza dün Berline va· 
rarak Alman hükfuneti il• W 
maslara batladılar. General An• 
tonescu öğleden sonra Her~ 
Hitler tarafından kabul edild• 
ve bu görüşmede Alınan "'e 
Rumen hariciye nazırları da b;" 
lundu. Görüşmenin. sonun "' 

ed ·1 • ehl."d •det ne.şı ı en resmı t ıg e .. • . 
olduiu üzere - iki mernlek•U 
al&kadar eden meselelerin k~~ 
nuşulduğu ve noktai nazarlaJ'U""' 
mutabık olunduğu zikredildi. . 

Şüphesiz, ayni şekilde b~ 
tebliii yarın Berline gide«, 

. ' olan Slovak baıvekil mua""1 
Kuda ile yapılacak görilımeJerı• 
sonunda da neşredilecekıit. 

Alman • Rumen görüpn•I" 
rinde mevzuu bııhaolan me••1•' 
lere gelince; Amerikan kayna<· 
!arının aldığı ma!Unıata ııô'.'1 • 

ı . 
eıas .mevzuu, Avrupaya 'Ver 
mek istenen cyeni nizam.• d11 

Romanyanın haiz olacağı ıe"' 
kulceyşi ve iktısadi vaziyeti t•l' 
kil etmektedir. 

MACARIBTANA VE~ 
cVAZIFE» 

Diier taraftan, ltalyaııın s~: 
fani ajansı, Ma.carietanın M İ1 
vere iltihakı üzerine yaptığı b i 
tefıirde cihtiliifın geniflerııf;. 
halinde Maeariotanın yapabı di 
ceği siyasi, askeri ve iktı5' 

' ,. 
yardımın hususi bir ehemrıı•Y 
ti> olduğunu İşaret ediyor. J 

1
• 

Bütün bunlar, Mihver del'•• 
lerinin, evvelce tek başlarıP 
olmaktan gurur duymaları:;: 
rağmen, bugün bu aururtl ~· I· 
ederek aralarına küçUklerı 8 ... 
mahırının, onlara paydan ıı'Y t 
de yük vermek istedikleri fak• 
bunu. onların gururunu ok~1~.:: 
rak yapmıya çalıştık.\arılll fi" 
teriyor. 

ROOSEVELT'IN BEYAN.b.fl 

Mih k 
.. ,u~ 

ver devletleri u .. 
memleketlerden büyük yardıJll; 
lar umarken lngiltere taraf~• 
kuvvetini ırün geçtikçe d ıi• 
üıtün bir hale getiren Artı' J· 
kan yardımının en yüksek ha t 
dine vardığı resmen ve bııt' 
Amerikan Cümhuırcisi tarafı~; 
dan bildirildi. Mr. Rooıe••1 • 
dün, aazeteciJer konferan•ıPdl 
verdiği beyanatında Ameti~•· 
nın lngiltereye mümkiln ol•~ 

<' bütün yardımı yaptığını 

bugün bu yardımın had der" 

ceyi bulduiiunu ıöyledi. 
Ayni zamanda, yeni Mıııt 

ba~vekili de bulunduğu b<Y'. 

1 1•~ 
natta cMısırın ngiltereye 0 

taahhüt ve bağlılığından ayrıl•' 
caiını dünyada kimaenin diilii~' 
memeıi llzım geldiğini• k•tı• 

ı·· yetle hatırlatarak, lngiltere b 

kunun kuvvetini teyit etti. . .. ,,. 
Nihayet, Yunanlıların G0 

.. 1 
ceyi alarak kazandıkları biiY" 
zafer de lngil tere bloku Jehİl'.1 

yazılacak ıiyasi J:ıir ô.mil rııalı' 
yetini haizdir. 

Tütün Almak icin 
1 

Almanyadan 
Bir Heyet Geldi 

10 
Dlln sabah Almanyadan AJrıı•• ,r 

tun fabrikaları tröatU muduru ~,ıf 
Venker'Ie <iller tUtün mueaoeS• .,.ı 
mUdUrlerinden mUrekkep bir ı:ı• 
ş.ehrimizc gelmiştir. 1 

Heyet burada tütün tUocarl~, 
temas ettıkten sonra lzrnire ıı.r• 
ket edecektir. 

uııJ1' 
Birkaç gUne kadar tzmır 1 1 ır 

piye.sası açılacaA:ından heyet ıll< ,:J' 
tün mUbayaasmı hmirdon y•P•c 

tır. ,ı, 
Almanya ile y&pılan oon f 

milyon Türk liralık ticaret anltt~ g. 
s.ından ~ka, cezayı tıbbiye ve ,J 
yeviye mukı..bıli tülün gönderil~d 
üzere yapılan 5 milyon liralık J}l.lt\" 
bir takas anlqmuıntr: 2 nıil~oı1 ıısı\jf' 
velce gönderilen tUtUrlerle öden , 
ti. Bu heyet geri kala;ı 3 mi1Y01'" 

le mUbayaatta buiwıacaktır. 
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Maskelenen lstanbul 1 GUNIDEN 
GONE 

T~:vil:in En Büyük Aşk Romanı 
RILLA KUK Yazan: 

Ali Kulu İle Kutbüddin 

Haftanın Lig 
Maçlan 

Pazar günU Fenerbahçe ve Şeref 

Çarpışırken O•• ıu•• yorlar statlarında birinci kUme lig maçla-

Karanlığa Rağmen Şehrin Kalabalığı Eksilmemiş, 
Süse, Modaya Meraklı Bayanlar Maskelenmiş 

Vitrinler Önüne Sıralanmıştı. 
Seyahatte idim. Maskelenen rmm birinci haftası yapılacaktır. · 

H f lstanbula ayak basar basmaz, ilk _ 43 _ a tanın en mühim kartılaşması duvoum . b" d 
,)_ Şeref stadında Be41ktq - Pcra ara- "• • garıp ır ya ırgama 
-ııane onu S 11• d d b" ı d B" l • · ı_ d ı oldu. Ç_oculdug~ umdanberı· alı,.tı-trlte'- ~ a m a ın a ~r nu. yor. u. .ın.ga asayışsiz 'oir yer- sın a olacaktır. Bu mac stanbul şam ,.. 

.. rocugu d H d Cih Al K 1 ı d ğım şehir, gecenin karanlığı w.·ın Iİİl)hc .,.. • ~a~ıyor u, ıç ı. ~ng~rı~ i u uya Bin- p yonasında a rol oynıyacaktır. d b. d b. ..,.. • 
IÇiıı Yok kı Kabılden kaçmak ~alde hır çıftlık ve bir timar ver- Çünkü Be,ıktaşın beraberliği ve e K.!r :n .. 

1~7. yabk~n:ıl~~~ış~ı. 1 ~itti Za~a~ed~n yardı~ istiye- ~.esin~~ sebebi, asayişi korumak yahutta matlobıyetı ~a.mpiyonadakı b 1 k
0"~~- us ~·.kes ısı gı 1

• b"lal a
taL_ • Mihrünnısanın Salım adını ıçın curet ve cesaretinden istifa· vaziyeti sarsabilir. Beşlktnal 1 ı a 

1 1 ı. a at otomo 1 er, 
~'""llaa b b Ş h d """" ı ar 'I mı tramvaylar ger · ·· 1 · allı ına sc cp te unun ey e etmekti. diki halde puvan cetvelinde bafta f1 .. il . ~mı§ gun erın çar-
dİıli •nın a.~ıl ~.dı olmasıydı .• Kcn· KuLbü~din, Mihrünnisayı bu· gidiyor. Ve hlc;blr fena puvanı yok. ~a 1 

guze .erı~ı andıran bir eda 
b;.. bugunku Şahımızla adeta lup getırmek irin verdi;;i sözü Fenerbahrelilerde Ur puvan f ki ıle kendılerıni saklamı§lardı. 
.. tele " • " · " ar a Halk çar k · · k" 

vücut sayıyordu. tazelerken, bunu nasıl yapacağı- onları takip ediyor. Peralılar geçen i k"' pışmama ıçın va ıt 
o'-•"": Aşkının bu kadar !liddetli nı düşünnıcmi•ti. En basiti Ali hafta Fenerbahçeye ma""IQp ld ı va ıt, yer Yer adımlarını yavaş· 
~llgu b ed d K " e 

0 u ar. }atıyordu K k.. ı· lltı) l!U •• a~a n . e~ . y:azma ı- 1 .. ulu~u saraya göndermekti. Mih- Ve ondan evvel de husus! bir mUaa- · ara oye ge ınce, 
d\r s Her.}~ısı ~~ b~r~ırını ~u ka· ~unnısa yalnız kalınca kendisini bakada Beflktqı yendiler. Ve bu ~eyda.nda yanan iki u~umi ten· 
~ evdıgıne gore ıkı gencı ayır- ıknaa çalııır, olmazsa zorla Ci· sene içinde Beşlktaş1a yaptıkları mu vırat lambasının aydınlıgını adeta 

' hakkımız var mıydı} hangire gönderirdi. O zaman sabakaların hepsini kazandılar. o- ~ayretle k~arııladım 1 ~öz, tabia-s-r:- Beni~ ı:ıevkiim müşküld.ü. Mihr~nnisayı kandırmak işi Ci· nun içindir ki, Beşlktqın bu h&fta ~ın _y~rattıgı ne tuhaf hır alet: İıı· 
tı, SYdan hıçıbır talep gelmemış- hangır ile Salimeye kalırdı. Pera ile yapacağı ka.rşılaııma çok ı gı ııtıyor, fakat karanlıia alııın· 
~d lray aksine olarak kızı !leh- Ali Kulu, Şahın en yakın dos- çetin olacaktır. Siyah beyazlılar bu ca onu, yadırgıyor 1 
~~den uzak tutmak üzere bizi tu ve Bingal valisi Kutbüddin müsabakayı kazanmak için çok ça· Yüksekkaldırıma doğru yürü
bij· ~~ nefyetmiıtti. Ben ne yapa- Han Kukanın kendi arazisine lışmak mecburiyetindedirler. Ufak düm. Merdivenli yolu tırmanır· c· ırn) • • • • girdiğini haber alınca memnun bir ihtimal Befıktaf için aksi lllir ne- iten avaz avaz bağıran çocukla-
llıe ihanaır Şah, Salıme ıle Haı· oldu ve yanında yalnız iki seyis tice verebilir. ra rastladım: 
)\ t H.anım arasındaki k.onuşma· olduğu halde atla istik:baline çık- Şeref stadının ıklncl karşılaşması «-Komple 751 Komple 751> 
~l~ıp ederken, kendıni daha tı. Mihrilnnisa ile kızı Lardi giil da Beykoz • SWeymanlye arasında- Meğer, bunlar, içinde lambası, 
~ t. t~tamadı. Öyle bir ah etti yağı yapmak üzere bahçede gül pili bulunan cep fenerleri satı· 
dıı ııçuk köşkün içinden duyul- topluyorlardı. Bahçeden yol gö- dır. yorlarmıol 

· . d v • M"h ·· · 'l k Bu maç mUsavi iki kuvvet araıın- K l d'b. h lk· n.in ügü içın ı runnısa ı e ızı u e ı ıne varınca, atırıma 
1 kadın: valinin bir süvari bölüğü ile gel- da olacağı için üzerinde tahmin yU- kuleye çıkmak geldi. 2 12 ayak 
~ A, bizi dinliyen varmış! diğini gördüler. rUtmek bir parça güçtür. merdivene eyvallah dedik, mu· 

L. 'Ye bağrııarak kaçtılar ve Ali Kulu atlılara yaklaşınca Fener stadının en mUhlm kar,ılaş radın1tza erdik! Fakat, ıehir, hiç 

Yazan: 
lablb Alaçam 

1 maksadının ne olduğu aşikardı: 
Mü.bayaal 

içimden: 
- Kadıncai:ız fırsatı kaçırma· 

dı. Dayan yavrum keseye .•• 
Etrafımıza kalabalık toplan· Dedim, yürüdüm. 

mııtı. Minimini ve ıevimli Jaleyi İstiklal caddesi, seyrek yanan 
cıvardaki polia noktasına götür- umumı tenvirat lambaları ile, 
düm. Memur, karakola telefon sabaha karşı olan halini almıştı. 
etti. Bir bekçi ile çocu~u evine ' Fakat bu vakit şaşırtma hissini. 
yolladı. şehrin akşam üstü kaynaııan ha· 

Karanlığa raimen, ıehrin ka· yatiyeti tekzip edıyordu. 
labalığı eksilmemiş idi. Süse, mo · Taksim meydanına gelince, 
daya meraklı bayanlar maskelen- gözlerim bol aydınlığa kavuştu . 
mit vitrinler önünde duruyor, Cümhuriyet iı.bidesıni kuşatan 
eşyayı seyrediyorlardı. Bu sıra· lambalar, Türk iııtiklalini, Türk 
da 'u muhavereye kulak misafi· inkıl&bını sembolize ediyorlardı .. 
ri oldum; bayanın biri, yanında- Bu ııık şcllaleıi içinde, İstan· 
ki delikanlıya diyordu ki: bulun karanlık gecesini unuttum 

- Cep fenerini yak da vitrine ve bütiin yolları, gönlümün ay-
tut ! dınlığı ile gördüm. 

- Ne için? Ümid ederim ki on sekiz mil-
- Ortadaki buvaletli ıapka yon Türk vatandaşı da benim 

hoıuma gitti. Onu iyK:e ~reyim 1 gibi görüyor ve benim gibi yü· 
Bayanın c iyice görmek> ten rürordu ..• 

Ne Yemeliyiz? 
Profesör General Kadri Raşit Diyor ki: tid\'\ı~un kenarından gizli yola etrafı derhal çevrildi. Bunun üze- masıda Galataımray - Kasımpaşa görünmüyordu. Her yer; yağlı 

k ek rnerdivenlerden aşağı ko- rine hiddetle Kutbüddinden aor- ı müsabakasıdır. Bu sene famplyona· bir karanlık içinde kaybolmuş· 
rl indiler. du: da iyi müsabakalar yapan genç Ka· tu 1 Yalnız Haliçte yatan mavna· 
Cihanair içini çekerek: - Bu yapmak İstediğinin ma· ı snnpaf&lıların Galataaarayla ~ynıya- !arın mavi ışıkları sularda ince, E k m e k , p e y n i r v e o z Ü m d e n 

de;- Vah, benim Mihrünnisam, nbı nedir ) cakları oyun herhalde zevkli bir maç upuzun akisler yapı}.'ordu. Bir de 
le .ı. Ali Kulu adındaki haydut l Kutbüddin, p.~k'ınlıkla yanlış olacaktır. Maçın Galatasaray lehine ! heyulayı andıran camiler, karan• Mürekkep Bir y emeg"' in Esas Kabul 
,, Ilı benden çalmıı ha ı Sen 0 ka- bir yol tuttuğunun derhal farkı- neticelenmesi tabii görUleblllr. lıiın üstünden birer dev gibi çık· 
lıııı•ııratlı haydudun karııı ola- I na vardı. Evet, Kutbüddin aaray- Fenerbahçe · Topkapı kar,ııaşması mışlar, maskelenen şehre aban· Olunmasını Tavsiye Edebilirim. 

• dan ayrılmazdan evvel Şahtan şu da bize iyi bir oyun seyrettlrecektır. I mışlar~ı... ~o~aziçi, Üsküd~r, 
ru Ali Kulunun çadırında Mih- ıon emri almıştı: cMihrünnisayı Bu hafta öyle zannediyoruz ki, Fener 1 Kadıkoy denız ıle kucak kucaga Maruf hekimlerimizden çocuk 
~ lltıiaayı gördüğü hatırına geldi. benden çalan 0 alçağı tevkif et. lllerln sahada Melih oldu~ halde kaybolmuştular. Yalnız Haydar· hastalıkları mütehassısı profesör 
•. ~ın arkası dönüktU, yuzunu Mukavemet ederse cezasını ver.> tam kadrolarile göreceğiz. Bu ma- paşa mendireğinin kırmızı fene- Kadri Raşit, 1'Jda bahsinin bir 
~;rn:ınişti. O saniyede yüzünü Fakat bu emri tatbik için doğru· çın galibi futbolde mantık varsa Fe· ri, ııeceni": ~s~a~lı karanlıiına ııöz milletin içti~ai bünye.sinde. ne 
ltı ~bılseyc:li ne iyi olacaktı. De· ı dan doiruya tevkif yoluna git· 

1 

nerbahçe olacaktır. kırpıyor gıbı ıdı! ı kadar ehemmıyetle tetkik edıle-
d~~ ki Mihrünniaa senelerce ken- m~ek, bir terfi ~İn saraya çağ- tatanbulspor _ Vefa arasındaki Kuleden ~ndikten son.r~: !il· cek bir .m~vzu oldu~unu an.~ata· 
'-d~den birkaç adım ötede ya- rıldıgını Ali ~uluya zannettir-, oyun hllftanın en ırkı maçlarından nel~en .Taksıme doğr~ yü.rudum. rak sualı.~ıze . g.eçmış, ezcumle 
~ tı halde farkına varamamıı- mek daha dogru olacaktı. 

1 

birtsldtr. Bu sene aldıjtı fena netice- Az ılerıdç. maskelenmış bır umu- şunları soylemııtır: 
~i Sunu düşündükçe kalbi için Ali Kulu sualini tekrar etti: ı lerden sonra geçen hafta Galatnsa- mi tenvirat lambası gördüm. Bu, - .İnsanlar.' muha.kka~. ki 
~>'anıyordu. - Buraya beni tevkif için mi ray karşısında çıkardığı güzel oyun mavi ışığı ile yalnız adını muha-

1 
muhtelıt gıda ıle yaşamak uzere 

lllbüddine döndü, dedi ki: geldin? 1 Vefa takımınm dUzelmekte olduğu-1 faza edebilmişti, o kadar 1 Bu sı· yaratılmıı mahlGklardır. Fak at 
~-O ge~eyi.hatırlıy?r m~sun? Kutbüddin hiçbir emir verme- nu gösterml~tir. Bu müsabakanın rada, yanımda bir çocuk sesi be~len~e ta.rzının ikl~e, ıana_t:, 
~rlt' :Yolu uzerınde Salımeyı bek· den adamlardan bazıları Ali Ku- daha ziyade Vefa lehine olduğunu duydum. Baktım, beş, altı yaşla· ! cografı vazıyete ve nıhayet ıtı-

en bana bir söz vermiıtin, !unun etrafını daha yakından ku- kabul etmek l!zımdır. rında bir kızcağız... yatlara bağlı bulunuıu, alınacak 
~ Evet, hatırlıyorum. O za- ıattılar. ıBunun üzerine Ali Kulu llem&l ONAN Sordum: gıda nisbetlerile çeşitlerini deiİD· 
'l Peri kızı dcdijin Mihrünni- kılıcını çekerek valinin göğsüne - Neden hıçkırıyorsun yav· tirir ... 
~ diinranın neresinde ol~a. bu- sapla.dı. . ikinci KUme Ma la rum ~ M~hakka.k. ki _sıhhatte .. de~am 

tctıreeeğime söz vermıştım. Kutbüddıne karısı tarafından Ç rl Göz yaşlarını. hüngür hUngUr edebılmek ıçın aıle monulerınde 
llıı - Bu sözün hala hükmü var akraba düşen Anha Han Kaşmiri Bu hafta KaragUmrük ve Anado- akıtarak cevap verdi: ete. sebzeye, meyvaya, karbon-

) Ali Kulunun üstüne saldırarak luhisar sahalarında da ikinci kUme - Annemi kaybettim 1 lu maddelere fazla yer vermek, 
"tr':' Bir kardeıe ve arkadaıa kılıcının teraile batına vurdu. lig maçlarına devam edilecektir. - Kim annen 1 yai ve ıekerleri de birinci plan-
lii~~en s~:ıün, bir Şaha verilen Maksadı vali~in ~atilini cani~ Bu hafta birleştirilmesine karar - Adı Hayrünnisa, babam da bulundurmak i~a~. eder. 

en :zıyade kıymeti vardır. olarak ele ieçırmektı. Fakat Alı verilen klUplerde mtllabaka yapa • da Hilmi. Yalnız, ananeye gore rncmlc-
İ(' Öyle ise hemen yola çık. Kulu onun da işini bir hamlede caklardrr. KaragümrUk sahasında - Nerede oturuyorsunuz, bi- ketimiz?e ek.ı_n.eie çok f~zla 

iıı . u.tbüddin Binıaal valisi oldu- bitirdi. Şişli Güneş - Fener Yılmaz Bozkurt, liyor musun ;ı ehemmıyet verılır. Bu ehemmıyet 
~Ali Kulunun amiri bulu- (Arkası var) Davutpaı;a. - Demlrspor. - Taksimde. çok yerinde, çok isabetli bir ha-

HiKAYELER ) ( OLMUŞ 
,..,_ ŞEHiR TIY A TROSU TEMSiLLERi 
""'PJ!:BAŞI TİYATROSUND • FRANSIZ TİYATROSUNDA 

Profesör Kadri Kaıit 
reketin mahsulüdür. Esas ittbarİ· 
le ziraat memleketi olan Türk 
vatanında Türk köylüsü ve ıehir
lisi ekmekle lüzumlu kalorinin 
mühim bir kısmını temin etmek· 
tedir. 

E.kmek; hem ucuz, hem kalo
ri itibarile değerli bir gıda mad-

___ .;;.;.;,._ 

MA'tARISTAN 
Mihvere Girdi 

Yazan: OÇ YILDIZ 
1940 senesi Macaristanın ta

lih yıldızının son derece parlak 
olduğu bir senedir. Etrafında 
alay alay milletler, devletler bir
biri ardınca iskambil kağıtlan gi. 
bi yıkılırken o yeşil ve mesut 
yurdunda keyif çattı; rahat ra
hat iıi ve alışverişile menul 
oldu. 

Sonra yaz nihayetlerine doğru 
şöyle bir kalkındı; korkudan 
ölenler müstesna, bir tek vatan
daş kaybetmeden koca Transil
vanyayı fethetti. 

Nihayet §imdi de onun, kırk 
haramiler masalında olduğu gi
bi. dhanı payla§mak maksadile 
kurulmuı büyük §irkete &:irdi
ğini ve ba§lnda cihangirlik na· 
mile diktatörler arasında yer 
aldığını dünya hasetle, hayret
le görüyor. Günün ibirinde, yJ
dızının bu mazhariyetlerine ila
ve olarak bir de istiklafoiliğini 
elde ediverecek olursa, o zaman 
tam manisile dört baıı mamuıı 
olacak ve topla yıkılmıyacak 
bir hale gelecektir. 

* Bu satırları okuyanlar arasın
da eski Hünkar düğünlerini ha
tırlıyanlar elhette vardır. 

Bu düğünler ekseriya yazın 
en civcivli zamanında, cennet 
bağlarına benziyen 1aray bahçe
lerinde yapılırdı. Sokaktan ya
kalanan kırtipil fukara çocuğu 
hamama ıokarak temizce yıka
nır, saçları kesilir; sırtına bir 
atlas entari, başına mavi nazar 
boncuklu ve altın mapllahlı 
ıbir takke geçirilir; eline bir dü· 
dük veya oyuncak tabanca ve· 
rilirdi. Sonra kendi kıyafetinde 
ba~ka fukara çocuklarile bera
ber kapısı önünde mızıka çalan 
ve yüzi.i boyalı hokkabazlar ba
~ırıp tepinen b ir çadıra doğru 
götürülürdü. 

Fukara çocuğu bu ikramı pek 
iyi manaya yoramıyarak sorar
dı: 

- Aman ne olacağım) 
Yanındakiler: 

- Birıey yok .. aana bir kır· 
mızı kurdela bağlıyacaklar •.• 
Sonra ou karoıda gördüğün iı
lemeli yataklardan birine yan 
gelip yatacak, üç gün üç gece 
yemediğini yiyecek; ııörmedi
ğini görecek, durmadan ortao
yunu, hokkabaz ve karagöz sey
rederek keyif çatacaksın ... Yal
nız ,unu unutma... Kurdeli 
bağlanırken padi!lahım çok ya
~· bağıracaksın. 

Çadıra girer girmez yaka 
paça yakalanan ve etekleri kal
dırılaf!_k sünnetçinin önüne gö
türülen çocuk bir yandan zan-

DRAM KISM: il KOMEDi KISM : 
BU AKŞAM ıı, Bu~n uat H te Çocuk Oyunu 
Saat 20,30 da ,lj ı Bu aktam 1aat 20,30 da 

Takımı Arasında ıılı~ O A O 1 ==· 
desidir. ı 

Bazı hekimlerin ekmeğe tariz
leri, ekmeii çok yememizden ııi· 
kayetleri garip görülmelidir. Bu 

rak, bu kadar ırzına dUşkUn görUnen 1 ra vAkıf olmuıı. Bunu ftl'llat bilen huıusta laboratuvar tahlillerin-

Eşraf flilesi -·- gır zangır titrer, fakat tembih 
kulağında olduğu için sümükle

rini çeke çeke padi~ahım çok Mısır Sinemacılık Aleminin en büyük 1 Yıldızı -... , 
Abdillvehab'ın 

yeglne rakibi 
Aşkın Gözyaşları filminin 

unutulmaz baş muganniyesl 

ABDGLGANI 
tSllYID 

NECAT 
A L İ 

Gözler kamaıtıncı dekorlar arasında fevkalade surette 

lYıLoıi"d'SiJL TAN] 
,. AK sij fM .. s·ı rrrMA s ı NA 
)(oıuşan binlerce seyircileri ga~y ve teshir etmektedir. Bugün 

ıaat 1 de tenzı lltlı matine 
Seanslar: 1 - 2, 30 - 4, 40 - 6, 30. Suare: 9 qa __ .. 

r"-•&-""taklaşan KAHKAHA TUFANINA hazırlanınız ......... ı._ 
TUB&ÇE SOZLtl' 

LOR B L-B AR D Y 
HAYDUTLAR ARASINDA 

OnUmUzdeki Perşembe akşamından itibaren 

SARAY SiNEMASINDA 
~ kottunn-.. Ölüme can attıran. .. Mücadelelere ufuk açan 

• • Büyük Dram. cFransızca» 

OLMEYEN AŞK 
'tl'TE DAVl.Es • HENRY FONDA • GEORGES BRİNT'in 
A yarattığı bu eşsiz harika 

~1 1vrı.ıpayı yerinden oynattı... Amerikan sinemalarını a~kıttan 
11 •ttı. Atıkları ıztıraptan çıldırttı .. Mesutları 1&ftdetl• meet.,tti. 

ıerefler 
kazandıracak. ~de LALE' ye 

?~~T, DİKKAT: Ticaret gemilerine hücum eden tayya
c erle yapılan son milthiı harp Türkçe Paramunt Jurnalda. 

Uc~ matineler: Sut J ve 2,30 da Telefon 43595 

Anlatacatun vak'a., 28-30 senelik 
bir mazi taşıyor. Surlyede, N ... mu· 
tasarrıflığında muhaaebe müdürU 
idim. Mutasarrıf, mezun olduğundan 
aynı zamanda onun vekAletlnt de 
görUyordum. Bu 11rada latanbuldan 
gelen şifreli ve len bir telgrafta K ... 
kazası malmüdürU hakkında blr tah· 
kikat icrası emredildi. Vak'a, otuz 
kişinin imzası ile relen ş!ka.yette, şu 
şekilde izah ediliyordu: 

Dul ve genç bir kadın malmüdUrU
ne yetim m&a4ı için müracaat etmif, 
o da., meseleyi halledeceğini rıöyllye· 
rek akşam e%anmda evine gelip ce
vaı> almuını aöylernif. Vakti muay
yeninda malmUdUrUnUn evine &iden 
gene kadın sarhoş bulduğu mUdtirUn 
taarruzuna uğramış ve Ustu batı 
parçalanmıt bir halde ıUç belA. ken
dini aok&la atabllrnlf. 

* Derhal vak'a mahalline gittim. 
MUdür -iO yqlarında Uıtü ba'ı temiz 
az konuşan ve kendi halinde bir za.t 
görUnUyordu. Tabii olarak vak'anın 
tamamen uydurma oldufUnu iddia 
etti. Filhakika hali, tavrı ve sözleri 
ile insana yalan söylemekten ziyade 
hUsnU niyet sahibi oldufU hissini 
veriyordu. Halbuki diğer gösterilen 
şahitler tamamen aleyhte şahadet e
diyorlar ve kadının malmUdUrünUn 
evinden üstü başı perişan bir halde 
ağlıyarak frrladığını gördüklerini 
söylüyorlardı. Bunların araıunda çok 
muteber zevatın bulunması l\lehade
tin sıhhatinden şUphe bırakmıyordu. 
Vak'anın faili kadın ise tefen"Uattan 
aarfınazar hldlseyl tıpkı telgraftaki 
~lbl anlatıyordu. 

Maddi delillere istinat etmesi il· 
zan gelen netice tamamen mUdUrUn 
aleyhinde idi. Böyle olmakla beraber 
tahklkatım beni tatmin etmemııı. 

billkia mütereddit bırakmıııtı. Bu· 
nun için sebepler de yok değildi. 

MalmüdilrnUn şimdiye kadar bir eu
ihali ıörUimemlştl, nitekim ~hsı da 
itimat telkin ediyordu. Akalne ola· 

kadın 0 mahalce iffetsizliği ile ta· dU~anları ise o vakte kadar f&hlt· den ziyade bize yol gösterecek 
nınmıştı. En çok dUşUndüren nokta ı !erden otuz kadar imza toplayıp ka· irai itiyadımız..dır. Zira milletleri 
ise müdürün hazine hesabına vazife·!' dının lfade!~nl de lllve ederek tıtan- Y•tatan itiyadlardır. 
şinas bir memur olması idi. Bu hu· bula telgrafla şik!yet etmiıııer. Ar· 

tll"f l k b Meıela Almanlar, Macarlar susta bUyUk bir th a. ı o an eııraf· ı tı unu tertip edenin eşraftan A ... 
tan A ... şiddetli bir kinle mUdUrün olduğunu öğrenmek zor olmadı. Bu patatesi fazla yerler, buna muka
şahsı aleyhine de şahadet etmişti. 1 hile tçln bir beşlblr yerde ile bir ipek- bil az ekmek alırlar. Bu; onların 

HMlseden sar!mazar, bu adamın U çal'48r Utl gelml.ştl. irsi itiyatlarının bir tezahürüdür. 
müdürUn ahvali hususlyeııinln bO • Tahrirat kltlbl kadının söyledik- Fransızlar ve Türkler ekmeği 
zulduğu hakkındaki şahadottc tek lerlnt aynen zaptetmlııtt. Kaymakam fazla yerler ve patatesi az alır
kalı'ı calibi dikkatli. Bir sezinleme ve ben de zaptı imzalamak ıuretlle lar. Şimdi böyle itiyattaki i.nun
ile A ... yı işte methaldar hissediyor· tamamladık. ların gıdalarını değiıtirirıek, me
dum. A .•• yı sıkı~trrarak hldlseııin te- sela Almana ekmeği fazla ver• 

Bu noktayı incelemek !Uzumu ile ferrilatını kendi ağ%ından dinledik: sek, Fransıza da 0 nisbettc pa· 
kadını bir kere de husus! olarak din· O ıırada intihabat mUcadeleııl de- tates yedirse'k, ikisinin de bu 
ıemlyc karar verdim. Fakat bu ko· vam ediyordu, bu meyanda A ... da, maddeleri daha zor hazmetti
nmımanın bir kıymeti olması için de M._ ile mUcadelede idiler. Halk bu gını aoruruz. Bu münasebetle: 
kaymakam ve tahrirat kl'\tlblnl kal- iki namzedi aynı !yarda tutuyordu. ekmeiin bizim için gerek kuv
dığım odanın perde ile ayrılmış olan Fakat malmUdUrU blr tahkikat ne- vet gerekse ucuzluk noktaların· 
kısmına davet ettim. Bu ııureUe bi- tlceslnde zaten vergi kaçakçılığı do- f dan so ralarımızda ön planda 
zim konuştuklarırnızı dinllyebilecek· layıın Ue diş bilediği A ... nın namzet mevki alması lüzumlu olduğunu 
ler, !allat görünmiyecel<lerdl. olamıyaca.ğını ııa.n etmiıştl. Çilnkll ıöylemek, yine bu arada cekme· 
Kadın evvel&. eski ifadesini tekrar intihap edilecek namzedin muayyen ğin henüz hazım cihazının nere· 

yap çağırırdı. 

Batında altın maıallah ve 
nazar boncuğu yerine diktatör 

namile mihver çadırına giren 

Macaristanın cyaıasın üçüzlü 
pakt, yaşasın m ihver> diye hay
kırııı kırtipil sünnet çocuğunun, 
salye aümük birbirine kanımı~ 
padiııahım çok ya~a çağırmhsı

na ne kadar, amma ne kadar 
çok benziyor. 

MEVLfJT 
Sevgili annemizin ruhuna ithaf 

edilmek Üzere yarınki pazar gü
nü öğle namazından sonra Be
yoğlunda Ağa camiinde mevlüt 
okunacaiından bütün aile dostla
rımızla arzu edenlerin teşrifin: 
nca ederim. 

Di§ tabibi Hilmi Cısnay 
etti. Ben. şarkta: ne derece naaırlan- bir verginin mUkelletı olması lazım d h ıin e azmolunduğunu tıp tama· 
ınııı olursa olsun vicdanlara h~klm geliyordu. Halbuki A... muhtelif hi- h il ması tıbbi bir zarurettir. 
olan ahret teltı.kkisl Uzertnde dur- lelerle ver...ı•inl ""k cuz•ı bir halde men a etmemİ§tİr> şeklindeki 6 .. ··~ telakk' · ı.. t• l 1 · Binaenaleyh; yanında et, s.e· 
dum ve kadına lisanı hal ile; •ayet lndlrmlııtı. İntihabat itinde bu mlk· ının na a 1 0 u,una ı'aret " et mele isterim... ker, ıüt, yağ, karbon ve albomin 
mlı.sum bir insanın günahına girecek tar kendisine engel olunca malmUdl temin edecek maddeler de konu-
oıursa dUnye\1 cezalardan b .. ka, rilne hu!Ql etmek istemi-e de mal- lıtihanın, normal olmak far- 1 k -r ..,.. il ara şehirli vatanda~ların ucuz 
ahrette bunun kefaretini ödly~eı.tn! mUdUrünUn lelabetl kar••sında w... f e VÜcudün ilda ihtiyacına en h ö' ..,. •• .,, ve sı ht bir menü hazırlamak 
ve aııla bu kabahatinin affedilmlyc- bir 9eye muvaffak olamanufb. Ne- iyi İ§aret olduiu muhakkaktır. ·· k 

K~'--· ı_l mum ün olduğunu; ekmek, pey-
cefini anlattım. Bu sözler mruıpet ticede malmUdUrUnU buradan attır- ~-.,et meaclesine aeliace; i.ııı;;. i- nir ve ~aze üzümden mürekkep 
netice verdi, bilhassa yalnız olması mak ve yeni gelenle anlaşmayı aklı· me ve ,.h.lara göre dciiten bu bir yemeğin ıerek kalori gerekse 
cesaretini arttırdı, biraz da mUret- na koymu,, gayeelne ... tırme Yol- noktayı, yiae muhtelit gıdadan faide ve l~:zet itibarile en iyi 
tiplerden korkusunu zail edince hl· dan ulaftnak için bu hileyi terUp miire&Jı:ep bir menü halinde tet• aile ıi•sini !i)aııtlftmek için esas 
dlsentn aslını anlıı.dım: etm}ftL itik olunması, iki domates •eya kabul olanmuını ta\19İye edebi-
Kadın malmUdUrünUn evde bulun- lluan Fikret birkaç meyva ile ikti:fa olunma- ı· · 

d 
ınm ••• 

madığı bir ıırada içer en kandrrıl- -·~-~~-~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiİİİİİİiİiİiiİİiİİİiiİİİİİİiıiiii.: mııp bir hizmetçinin yardımı ile eve • 
girmiş ve UstUnU b .. mı bizzat par- 1 p E K 
çalıyarak bağıra bağıra aokata tır-

lamıııı. Tabu bu sırada oradan geçen 
halk vaziyeti bu şekilde görmUt ve S 1 N E M A S 1 N D A 

Harikulade ve Enfes Bir Şaheser 

hldl~yl de kadının atzmdan dinle- s E v E N K A D 1 N ylnce m&lmUdUrUnUn taarruz ettltıne 
inanmışlar. Vak'a Alımda havadan 
istifade etmek için bir kır gezinti-
sinde bulunan malmüdUrU hAdiaeyt Filmi yaratanlar: HEDY LAMARR - ROBERT TAYLOR 
ancak bUtUn kuaya )'&JJkbktu 9GD- ,.._ .,...wı, .S..t ıl • 1. ~ • ~~ • 6t)ll ~ !j .,.,...,, 
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VATAN'IN 
KOÇUK iLANLAR! 

İtalyanlar 
Yugoslavlara 

Teslim Oluyor 
(Başı 1 tnclde) 

kil eden Epir cephesindeki lıal
yan kuvvetlerini yandan çevir
mektedir. 

Ticaret Vekaleti ihtikara Karşı Bir. Türk istanbul, 
Amansız Bir Mücadele Açtı B_u de Levanten 

Vekalet Murakabe Teşkilatından Fatura 
Kontrolüne Ehemmiyet Verilmesini İstedi 

tstanbul Var ! 

15 top, birçok malzeme alındı Ankara, 22 (Telefonla) - Müddeiumumiliğe tevdi edile-
Atina, 22 (A.A.) - Yunan Ticaret V ekaleti ihtikara teşeb- , cektir. Bu talimat üzerine fiyat 

orduları başkumandanlığmın 26 büs ve bunu fiil haline getirmek mürakabe teşkilatı fiyat kontro
numaralı tebliği: vakalarının çoğaldığını nazarı Iü iş lerinin haricinde olarak pe· 

{Başı l incldo) 
§unur. Bunlara dokunan her ih· 
tirnale kar§ı çok haasaotır. Derhal 
telii§a düşer ve panik yapar. Ya
bancılar böyle bulanık bir mu· 
hitten istifade etmek fJrsatını 
kaçırmazlar, her dakika ortııya 
bir rivayet atarak ortalığı bulan .. 
dırmıya çalışırlar. Levanten İs· 
tanbul, panik yapmadığı dakika
larda açıkgözlülükle vakit geçirir, 
c: dünya yüzündeki harp şartları· 
nın uyandırdığı darlıkları nasıl 
lehime çevireyim, nasıl ihtiki.r
lar yaparak herkesin sıkıntısı ba
hasına kesemi doldurayım f > di .. 
ye dü,ünür. 

Perşembe ~~~ü sabaht~_n ~k· I itibara alarak fiyat müraka.he rakendeci, yarı toptancı ve top· 
şama kadar butun cephe uz.erın· teşkili.tına ehemmiyetli bir tali· tancı tacirler nezdi.ne memur 
de muharebeler dcva.m ctmı.ş ve mat vermış tır. Bu talimatta göndererek münhasıran fatura 
"(unan kuvvetleri .yeni .muva_ff8:. bilhassa fatura kontrolüne çok kontrol ettirmeyi kararlaştırmış· 
kıyetler . ddı:, etm'§lerdı.r. Elımı- 1 dikkat edilmesi istenilmekte- 1 tır. Bu karar derhal mevkii tat· 
ze, yc~ı.s1 agır_ olm.~k uzere 15 dir. Veki.let milli korunma kanu- bika konacaktır. Diğer taraftan 
top, bırçok ~ıtralyoz ve havan nuna ve neşredilen Heyeti Veki- faturalara hakikat hi lafı fiyatlar 
topu ve her tür~ü malzeme g~- le kararına istina den tüocarların da yazıldığı anlaşıldığından, bu 
miştir. Ayrıca yıyecek ve benzın da aralarındaki satı§larda sattık- noktanın da kontrolüne geçilc-
depoları d.a alınmı,tır. . • ları mallar için fatura alıp ver- cektir. İspatı güç olan bu gibi Harp ihtimallerine kartı ha· 

zırlık düşünürken, Levanten lı
tanbulun bilhuaa gözönünde tu
tulması ve Trakya ile A nadolu 
arasında ııeçit teıkil eden ve 
memleketin en büyiik nüfus ke· 
safetine sahip o lan bir sahada 
emin b ir Türk ruhunun hi.kim ol
masına ihtiyaç duyulması çok ta
biid ir. Bir noktaya emin olabili
riz ki hükıimet bu maksatla n e 
gibi tedbir alına abın, hiçbir za
man ifrata gitmiyecek, hiçbir za
man ifratlara müsaade etmiyecek 
ve kati icapların hududunu atmı
yacııktır. 

. Tem.izleme ~elıyeaı melcri ve malı alan tüccarın fa- vakıalara tesadüf edildiği takdir-
.. AJansların verdıgı ~elgr.aflara turayı muhafaza etmesinin bir de şüphe edilen şahıs kazai ma

g~re, Yunan k1ıtaatı, şın;ı_alı gar .. mcchuriyct olduğunu tebarüz et .. kamlara tevdi edilerek hakikatin 
bıde bu~unan talyan mu~_ezele.. tirmiştir. Deposundaki mevcut ortaya çıkması temin edilecektir. 
rin~ temızlemekle meşg~ldur. mallar için fatura ibrazı talep Ticaret V cki.leti vaziyetten isti-
Bır İtalyan taburu tealim oldu edilen tacir birçok vakıalarda . . • ak · · 

Go .. r<..-enin ihata hareketi yapı- f t . t d ' f k 1 d ' I fade ederek ıhtikara sapın ıstı-"" c a ura ıs e ım a a verme ı> .. 
Iırken bir İtalyan taburu esir edil... yolunda bir iddiayı ileri sürerek yenlere açtığı bu imansız mu
miş ve fazla miktarda malzeme mesuliyetten kurtulmıya çalıştı... cadelede muvaffak olmak için 
'ğtinam olunmuştur. ğı takdirde k.atiyen tereddüt edil. her türlü tedbiri almış bulun-

İtalyanlann İa§e ÜSSÜ yolu miyerek bu gibi f'!hıslar derhal maktadır. 
kesiliyor 

Bir Yunan kolu lva.n dağını Z&P"' 

tettikten sonra Prespe gölü boyun
ca ilerlemekte ve Obri gölünün kıyı
lannda bulunan ve Göriceyi Pogra ... 
det'e bağlıyan mühim şoseye yak -
!aşmaktadır. ltaıyanlar l8e topçulo.rı 
nın himayesinde bu yoldan ricat et .. 
mektedir. Eller Yunanlılar bu 90-
seye hAltlm olurtaraa, birçok ltaı -
yan krtaatiyle nakliye kollarını ÇlP"' 

lak ve yağmurlarla iyice ıslanmqt 

yüksek arazide atıl bındumll<Jıırdn'. 
Bu takdirde ıse, halyarı knvvetlef'i
nin zayiatsız Elba6:ıln1t. doğ'rU çıekile
bilmelerine pd<az ihtimal mevcut -
:ur. 

İ4fıal eclilmit olan Arnavutluk top
raklarında inZibatı temin tı:ln motö
rize bir kol halinde hareket eden 300 
j&ndarmanın yola çıkması Atmada 
büyük tezahürlere sebebiyet -.nif
tir. 

Y unanldar, Eğrinin pırkına 
doğru indiler 

Daha cenupta şimal mıntaka.sı ile 
deniz arasında. iki yüz kilometreden 
faz.la bir cephe üzerinde, ıta.ıyanla

nn mllhlm laıje Usstl olan Ergerl 11& 
irtibatlarını keomek Maksadlılle, Yu
nan kuvvetleri ileri hareketlerine de 
va.m etmektedir. Yunan ıcuıvvetıeri 

bir Cf'nah hattketi iera ederek: Vo -
yusa rrmağının vfldtsi boyunca ve 

Ergeri şehrinin f&rltına doğru inmi'
lerdir. 

İtalyanlar harbin ~ında muvak ... 
katen işgal ettikleri Gumemiı;e'den 

kaça.rken ş,ehri tamam.ile yağma et

Kara, Deniz Nakil Vas ıtaları 
nın Tahdidi Hakkında ki Karar 

Ali Tasdike iktiran Etti 

Önüme gelen soruyor: 

- Sen Ankaradan geldin, ir 
lerin İ.çyÜzÜ nedir? Harbe ne za .. 
man giriyoruz~ Anlat ... 

Her birine verdiğim cevabı 
aynile ıburaya yazabilirim: 

- işlerin içyüzü yoktur. Alı
nan tedbirler herşeyden evvel 
harbin önüne geçecek tedbirler
dir. Eğer harbin olmamasını ve 
olursa demir gibi dayanıp maddi 
ve manevi mukav e n1et gös t e rme
mizi istiyorsak charp olacak.tır> 
fikrini içimize yerleştirmeli ve ona 
göre kendimizi manen techiz et

Ankara, 22 (Telefonla.) - 20 ikin- DUnden itibaren hususi otomobil, 
cite~in tarihli nüshamızda esasları
nı tam olarak blldirdiğ'imız benzin 

vesair mU.ştaklarile mttteharrik bilt\-

mum kara ve deniz nakil vasıtaları
nın seyrüseferinin tahdidi hakkında
ki karar Vekiller Heyetince kabul e
dilmiş: ve All tasdike ikth'an etmiştir. 

Almanlar Yeni Bir 
istila Hareketine 
Hazırlanıyo rla r 
Manş Sahillerine 

Ağır Toplar 
Yerleştir:.'di 

takAi, motosiklet ve tenezzühe mah-
sus motörlü deniz va.~ıtalarına yeni-

den seyrüsefer müsaadesi ve pH\.ka 
verilmiyecektir, Yukarda tarihini bil 
dirdlğimiz nüshamızda neşredilen 

diğer esaslar da beş gUn sonra mer''i- meliyiz. Muhitimizde de ayni ru· 

yete girecektir. hu uyandırmayı iş edinmeliyiz. 

Mantığa bakarsanız; hele istik- 1 

Balkan l"mparator- lali için dövüşen bir milletin ne- 1 
lere kadir olduğunu Yunanistan 
filen gösterdikten sonra, harbin 

luğu ProJ'eSI' bizım istikametimize gelmemesi 
lazımdır. Fakat dünyada mantı

(Başı l incide) ğa filana bakmıyan kumarcıla~ 
kabele edebilecelr.leri harp sah- henüz at oynatıyor. Böyle kendı 
nelerını teşkil eder. ıahısları hesabına kumar heyeca

Gazete yazılarına §Öyle niha- ı nı duymak .. için .. kendi milletl;ri-
yet vermektedir: nın .ve butun dunyanın v~rl ı gını 

mişler, bUytik bir kısmını yakmıı,lar, Londra, 22 (A.A.) - MU,ahitlerin 
Hri!'to P itulis ve Hıristo Tsomts is- söylediklerine istinat ederek matbu
ntinde iki Ywıan eşrafını kurş:une. diz at tarafından yapılan tahminlere 

Bir çay masası etrafında bir tehhkeye koymaktan çekın~~~· 
Balkan imparatorluğu kurulabilir. ler. Kumarda kaz.anı~l~rs~ bulun 
Fak.at unutmamak lazımdır ki bu şan ve şeref kendılerınındır. kay .. 
imparatorluğun yaşıyabilmesi için bederlerse _bir kur§ur:la ferdi ~a .. 
deniz mah reçlerine olan ihtiyaç yatlarına nihayet verırler ve agır 
Avrupanın diğer bölgelerinden ziyanların yükünü milletlerine bı-
daha vasi mikyastadır. 1 rakırlar. 

Romanyanın üçlü pakta İşte böyle insanların dünyanın 
mişler ve bazılarını rehine olarak 
götürm~lerdir . Götürülenlerin uğra 
dığı akibet mf'çhuldtir. Mıntakanın 

sair k t.ylerinde İtalyanlar taratmdan 
yapı~an tahribat hakkında henüz ma 
ıamat gelmemiştir . 

D raç bombardımanı 
Atin&, 22 (A.A.) - Arnııvutlukta

ki son Draç bombardımanına tştJrak 
eden İngiliz pilotları hedef bölgesin
de büyük bir yangın çrkardıklarmı 

bildinnlflerdlr. Keza ön limandald 
rıhtımlara da bombıı düşerek bllyCk 
hasarlar husule getiren hava dA.fl 
bataı')'Sla.rmın ;ıiddeUi at°'I İng!llz 
tayyarelerirıe ha.sar verdireınemiş 

tir. 

SO ltalyan zabiti azledildi 
Atina, 22 {A.A.) - İtimada :!eğer 

bir kaynaktan öğnnlldlğlne göre, 
Arnavutlukta bulunan İtalyan ordu
suna mensup 50 subay vazi!elerinden 
geri c;ekilmişlerdlr. 

Ricat eden İtalyanlar y.ollan 
bozuyorbır 

Korfu, 22 (A.A.) - Dün bütün 
gece, Korlu ltarşısma iSabet eden 
Yunan sahilleri mmtakasınd& vuk;,ıa 
geldiği görUlen yangınlar ve infi

laklar bugün de devam etmı,tir. C<!
ce bazı ış:ıkların şimale doğru hare
ket etmekte olduıtu da kaydedilmiş· 
tir. Ricat etmekte olan İtalyan kıta
atının mühimmat ibtiyaUariyle yolla 
rı tahrip ettiği zannedilmektedir. 

-o---

Fransada lngiliz 
Taraftarlığı 
Artıyor 

Nevyork, 22 (A.A.) - Nev
yo rk Times gazetesi yazıyor: 

Eycalibur vapuru ile Nevyor
ka gelen Fransız tebasının söyle· 
d iklerine göre, Fransa.da lngiliz 
taraftarlığı hissiyatı süratle inki
şaf etmekte ve a.skerlilc yaşında
ki Fransızlar (rıgiliz ve General 
De Gaulle kıtaatına kaydedil
mek için F ransadan kaçmıya ça .. 
lışmaktr.dırlar. 

Bu Fransız yolcular, FranslZ
ların Alman faaliyet ve iştihsala· 
tını baltalamak için bütün çare
lere ba!fVUrdu'klan~ı bild iriyor• 
Ju. 

göre, Almanlar, Douvres mıntaka

sma karşı, belki de yeni bir istilA te
şebbüsü maksadile kuvvetli l:>ir top
çu barajı tesis etmiye hazırlanmak
tadır. Filhakika, sanıldığına göre, 
Manştakl Fransız sahiline ağır top
lar yerleştirilmiştir . Bunlar şimdi 

sık sık tecrübe atışları yapmaktadır. 

News Chronicle, bu tecrübelerden 
ma.da suların İngiliz sahillerine ata 
tığı büyük bir saldan bahsetmekte 
ve bu hA.disenin Almanların yeni ha
zırlıklar yaptığı hakkmda.kl fa.razi
yelerl kuvvetlendlrd1ğini söylemekte· 
dir. 50 den fazla adam nakline mn
saıt bulunan bu sal, masif tahtadan 
imal eclilmi~ ve madeni iki üstüvane 
He takviye olunmuştur. Fırtınalı ha
valarda bağlanm&k Uzere demir kab
lolarla ve cer haikalarfta mücehhez
dir. 

Gazete, birçok salların motörlü 
deniz vasıtalarile çekilebileceğini ka· 
bul etmekle beraber bunlann ro -
morkörlerin yaptığı dalgalardan dev 
rilmek tehlikesine maruz kaJmadan 
sUratıe tahrik edilemlyeceklerinl de 
UAve etmektedir. Bu sallar, beygir 
ve hafif toplar nakline elverişli ise 
de ne tank ve ne de ağır top taşıya· 
mazlar. 

Bununla beraber, yüksek baZı şah 
slyetıerin Iııaret ettiği gibi yeni bir 
ı.tnı'L te'ebbllsü ihtimaline k!U'9ı mU
teyakkiz davran-ılma.stna devam o ... 
tun maktadır. 

News Chronicltı bahriye m°"'hlt
lerinin noktainazarmt, nakletmekte
dir .. Bu mU~itıere göre, senentn en 
kıs& gUnU olan 21 birtncika.nundan 
evvel umumiyet itibarile havada bir 
snk11net devre•i olmaktııdır. Bu ırev 

r ede gündüzleri fena rUyet şartları 
olur. Uzun gecelerde ise mUtearrız 
kuvvetler gUndUz kazandıkları top
rakları takviye etmiye toııebbUs ede
biltrler. 

Her halde istill t•şebbüsleri, neti
celerden emin bir tarzda silkOnet ve 
itimatla beklenmektedir. 

lngilizler Bir Hava 
Meydanını Bombaladılar 
Londra, 22 (A.A.) - H&va neza

reti tstlhbarat bürosunun bildirdi· 
ğine göre, İngiliz sahil t°'kllttrna 
mensup Hudson tayyareleri taratın· 
dan bugün Stavenger tayyare mey
danı 'iddetle bombardıman ~
t ir, 

girmeıi yakın asayişini bozmakta olduğu bir 
Bükreş, 22 (A.A.) - Havas sırada, harbin bize doğru siraye-

ajanaının hususi muhabirinden: tinin önünü almanın yeg8.ne yolu, 
Romanyanın üçlü pakta illi· yalnız askerlikçe değil, sivil halk 

hakı pek yakın telakki edilmek- cephesi üzerinde de harbe tama· 
tedir. Başvekıl B. Antenoscu'nun mile hazır olduğumuzu göster· 
Almanyayı z~yareti esnasında bu- mek ve bizi hiç.bir vasıta ve su
nun vukuu muhtemeldir. retle yıldıramıyacaklarını ve İt· 

Rumen matbuatı, Almanyanın ma edemiyeccklerini iptidadan 
kendi siyaset oyununa cenubu kendilerine anlatmaktır. 
f'lrki devletlerini aürilklemek Netice olarak tavsiyem: Telaş 
için sarfettiği gayretleri ehemmi· ! hislerini Levantenlere bırakınız. 
yetle kaydeylemektedir. Kendinizi bunlara karşı zırhlı 

Genet"al Antonescu Berlinde bir hale koyunuz. Hükumetin sa
Berlln, 22 (A.A.J - Alman hu~O- kin bir kafa ile hazırladığı ted

metlnin daveti Uzertne General An- birleri sakin bir kafa ile tatbika 
tonesco ile Rumen Hariciye Nazırı Amil olunuz. Bugün hem milli da
Studza Berline muv8.8alat etmişler~ vaya, hem de harbin önünü almı
dit. Misafirler llltasyonda Hariciye ya yapabileceğiniz en büyük hiz
Nazırı Yon Ribbentrop ve devlet, met budur. 
ordu ve parti mümessilleri tarafın- Ahmet Emin y ALMAN 
dan istikbal edilmişlerdir. Bunlar a-
rasında Mareşal Keitel de bulunmak
ta idi. Rumen misafirler Bellevue 
şatosunda ikamet edeceklerdir. 

Hitler Antonescuyu kabul etti 
FUhrer, öğleden sonra, yenl Baş:ve

kA.let binasında, Romanya Conduca
tor'u ile Romanya Hariciye Nazırı 
Prens sturdza'yı, uzun bir konferans 
için kabul etmiştir. Konferansta B. 
Von Ribbentrop da hazır bulunmuş
tur. 

fon Ribbentrop Antonescu ile 
ıörüttii 

Alman Hariciye Nazırı Von Rib-
bentrop, öğleden evvel, general An
toneskoyu ve generale refakat et ... 
mekte olan Rom&nya. Hariciye Na
ırrı Prens Sturdzıı'yı kabul etm~tır. 

Slovakya batyekili ve hariciye 
nazırı Berline davet edildi 

Berlin, 22 {A.A.) - D. N. B. bil
diriyor: 

Alman hUkQmetinin davıetı Uzeri
ne, Slovakya. Başvekili ve Hariciye 
Nazırı Dr. Tuka Berlfne gelmektedir. 

---n•---
Kondra üzerinde Hava 

Faaliyeti Hafif Oldu 
Londra, 22 (A.A.) - Hava ve em

niyet nezaretlerinin müşterek tebliği: 
tnglltere üzerindeki düş:man hava 

faaliyeti kU<;ük mikyasta olmuftur. 
Londra civarındaki bir kontluğ°a 

varan bir dU~man bombardrman tay 
yaresi sabahleyin cenubu şarkt sahi· 
H aç-ıklarmda gözüken ~I bir düş 
man bombe.nhmıın tayyaresi de öğ 
leden sonra ~lm.il.ştür. 

ingilterenin Zaferi 
Amerikanın da 

Zaferi Olacak 
Nevyork, 22 (A.A.) - Ame

rikanın e n me~hur muharrirlerin .. 
d en biri olan F aster Bailey, Nev
y ork Times gazetesiı)de §unları 
yazmaktadır: 

cB üyük Britanya bizim harbi
mizi yapmaktadır. Eğer lngilte
re kazan ırsa §imdiki gibi ya,a· 
mıya devam edebiliriz. Şayet ln
giltere kayi>ederse, bizi feci teh
likelerle karşılaştıra<;ak müthiş 
bir d arbe ile uyanacağız. Yapa
cağım ız en iyi teY şimdiden uyan. 
maktır.> 

İngiltereye 24 bombardUIHIJt 
tayyaresi v erildi 

Nevyork, 22 (A.A.) - Birle
şik Amerikanın h ava kuvetleri 
hesabına sipariş edilen dört mo
törlü 2 4 bombardıman tayyaresi 
Biiyük Britanyaya teslim edil
miştir. 

Bunu dün bildiren Amerika 
genel kurmay başkanı general 
Marahal, meşhur cUçan kaleler> 
den yirmisinin de İngiltereye ve .. 
rilmesi hakkında müzakereler 
cereyan e tmekte olduğunu söy-
1 .,.m i ~.,.. 

Askeri Vaziyet 
Yazan: Emekli Albay 

MECIT $AKMAR 
GörlOfloln 22 Sonteşrln 940 sa.

balu Yunan ordusu tarafından 
zaptedUdlğ'i Ywıan ve 1taıyan 
resmi tebliğlerinden .bemen be· 
men aynı zamanda blldlrUmlş 
bulunuyor. Yalnız İtalyan ree · 
mi tebUğJnde bu cephedeki kuv 
vetın ancak Ud tümenden iba
ret setir kuvveti olarak göste
rilmesi evvelce İtalyan radyosu· 
nun bu cephede dokuzuncu İtal
yan orduswadan bahsecUlmestle 
teJU edllememekt.edir. Baz.ı ha
berler Yunan ordu.sunun Yugos
lavya hududuna. ya.kın ve cephe
nin ıtin1al müntelıasmdakl t.a.z. 
yik.lerini çol< ileriye gütürdilkl&
rlnl ve batta Ohr i gölünün cenu· 
bunda Pogorbek'e kadar \ardık
Jannı. Elba.san yolunu kestikleri 
n1 bildirmekte lse de blz bunu 
ihtiyatla te!Akki etmekllğlmlze 
rağlnen haddi zatında bu tazyi
kin mevcudlyetlni nl&kul göste· 
ren bazı tı:l.di&eler de vardır. O 
da bir kuım İtalyan rnot.örlü 
blrliklerlnln bir Ud ıttn e\-,.·el hu 
dudu geçerek Yugosla\rya.va Utl ... 
ca etmeleridir. Göriceoin şlnıall 
ga.rbislndeki İtalyan kuvvetleri
nin temizleınneslnden bahseden 
haberler do bu tazyike delalet 
etmekted.Jr. 

Görioonln zaptı "·atan ve is
ttklıll aşkile muharebe eden 
Yunan ordusunun kahramanhğı 
ile kumanda heyetinin yüksek 
sevk ve idare kudretinin bak e
dilmiş bir zaferidir. Bu zafer 
mUteca.,,lz blr ordunun bu harp
te uğradığı ilk bilyllk darbedir. 
GörlcenJn zaptı Yunan ordusu -
nun \'e Yunan mlllettnln !}8ttıfl
ni yükseltmJş ve bitaraf düşn . 
nenlerln büyük sempatlstnJ Yu
nanistan üzerine toplamıştır. Yu
nan Ol'du"'unun mA.neviyab bll' 
kat daha yükselmiştir. Fakat 
daha yaprla.ca.k bir çok vazife
ler ve gti.ı;llikler olduğwıu da u
nutnıaırnnk Ulzımgelecekttr. Vl
yoıııa istikametinde Ergerlye ya
pılan tazyikler seri bir lnkl.şaf 
göbt.erebillrse }; pirde de pa.rlak 
muvaffakıyeller Yunanlılara 

mev•uttur. Bu harekat Yunan 
ordusunun unıuın ct~plıesinl da
ha ziyade kı~allarak derli toplu 
bi r ,- aı.i .) e ~e koya.çak \'e ku,·, ·ct
lt>rinl daha emn~yetıe kuJlanabl
lec.•ek ' e iKnıal ~-oııannı da. ıslah 
edecek ('j• t< nıt.ı..;ait bir duruın 

tenıin e~·H ve<•t·ktlr. Anrak ttaı 
)·an ord,: ~ l ta1yndan aldığı bU
yUk tak .. i;ye ku, .. , ·etlerilo yap -
makta oldup;u hazı rlığını bltır
ıneden ll!l\a ku~ ,-etlerine:') bilhas
sa Jnglhz ha.\'a ku,,·, etlerlne dü
şen bir~ok fır&ci.tla.r ka~n ılma -
ın :ı r< la ıcaı;ı edeeektir. lşte bo.1 
~·l l.... lh ı. U•• td, ı. • 1l--.u · \l.J.D ) Cni Jıd
\ ıı k•'- ~ c~l~" ge~ırıhnet.. ı;urelı
le l-" unaı.i~tantlu. lugiliz ha.\.·a 
ku\·,·etlcrınin tak\ l~:e etltlmrkt.-6 
oldugu habPr \ f':rilm~n:tedlr. 
t.u ı ı (· eo nı f'ydanının da <'le ge('
nıesi bonıha. :dıman mesafesini 
az.allaC'aktır aınına. bu meyda
m emin bir -;urette temin lçln 
Görlcenln garbiodeki c13flık mm
ta.kayı da. ele geçirmek şart • 
tır. ttalyan ordu.liJU hazırlığını 
bltlrerek taarruza ~tnclye ka.
dar yukaruia 9'o)·1ed.fğ1mlı: Jıare· 
kA.t itmam cdlllrse Yllnan or · 
du~u \'Ok müc;,ait ve rok kuvvet· 
n bir vaziyette bu ta:arruz1arı 
karftlama.lc ımkA.nmı elde etmi' 
bulunaeakm. 

Askerlik işleri 

ŞabeJ• Davet 
Fatih ~kerllk Şubesinden: Vetlf"· 

riner asteğmen Abdullah Vehbi oğ 
Fuat (176) nın acele şubeye gelmesi. 

Fatih Askerlik Şubesinden: 

Diı/Çl asteğmen Salt oğ. Şefik E· 
18.zığ c 3350-645) Eczacı asteğmen Ali 
Haydar oğ. Fuat (2642-14.8) Eczac ı 
asteğmen Hasan Tahsin oğ. M. N ec· 
mettln (2795-301) Sivil eczacı Ab
dullah oğ. İhsan 2842-8 in acele şu· 
beye müracaatları. • Eminönü As. ş. deo: ŞubemiZin 
.(/ 134-5 sırasınd& kayıtlı Lv. asteğ
men Abdülfettah oğ. Ahmet Yusuf 
317 tstanbul (39144) Un çok acele 
ıpubemize müracaatı. 

Yeril Eminönü As. Şube81nden : 
1 - Aşağıda kUnyesi yazılı ere 

939 senesi EminönU askerlik mecıt~ 
aince çürük raporu tanzim edllm1'se 
de bu rapor kabul edilınediğtnden 
Hey'eti Sıhhiyece muayenesine lU ... 
zum görUlmUştür. 

Dudak açıklığı bulunan bu erin he 
men şubeye gelmeai, ve bilenlerin ~ 
beye malQmat vennesi, gelmediğ1. 
takdirde asker kaçağı muamelesi 
göreceği ilA.n olunur. 

2 - Balabanağa mahallesinden 
Ahmet ŞilkrU oğlu 335 Kastamonu 
doğumlu Edip Erl<an. • Beyoğlu y-ocı J\l!kerllk Şubeoin· 
don: Beyoğlu ve Beşiktaş kazalıırı 
dahilinde bulunan yabancılardan 
ı/!kinclklnun/941 tarihinde açılacak 
UçüncU devre gönUllU yardımcı hem
'ireler kursuna girmiye talip. hentfi
relerin bir ikamet kAğıdı ikı fotot
raf ve mektep şehadetnamelerile fU· 
bt:mize müracaatları 11An olunur. 

Fatlh, SUlh Udn<!l hukuk, ltlklmU

tJndcn: 

1 BORSA 1 
22 DUNClTEŞBtN 1940 

Kapaııı' 
tŞ ARIYANLAR: 

Sterlin 
Dolar 
İsviçre l!'r. 
Drahmi 
Leva 
Peçet.. 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 

5.24 
132.20 

29.6875 
0.9975 
1.6225 

13,90 
26.532!1 

0.625 
3 .175 

31.1375 

t, &rıyorwn - üniversiteye de;:a 
etmek şartlle öğleden sonra QJet< 
gece saat 24 e kadar ça1ışnıak rtlJDll" 
iş arryorum. Vatan'da F. T. 
zuna müracaat. ~ 

ı., arıyorwn - Sabahtan " bı 
hatt.A gece yarısına kadlU" Ç3l~a· 
lirim. Vatan· da işçi rUmuzwıa ın 
caat . 

MUTEFERRIK: 

Isveç Kr. 31.()()ll Pan'°'l.)OTI _arıyorum - • .:.tanbul ~ 
he tinde temız bir aile yanmdo. _Pan1,.. 
yoner oturmak istiyorum. IstiY~e~i1' 
rin Vatan'da Z. ı.ı. rUmuzuna tsı.cıu 

ESHAM ve TAHVİLAT 
Sıva.a Erzurum 1 20,-

> > 2 20.20 
> > 3 20.25 
> > 4 20.25 
> > 5 20.25 
> > 6 20.25 

boae Ucretı 

teri fiyatla milracaatıarı. ıaJe· 
Ders \'eriyor - Orta mektep fi"' 

belerine ehven şartl&rla, riy&ZJYebtti· 
zik, kimya, tabliye dersleri ver~rnu· 
Mm. lstiyenler Vatan'da G. ö. r ili" 
zuna mektupla müracaat ede~ 

Yeni Neşriyat 
Türkiye dahilinde : KÖYE D(}(;RU - Memie1<etııııW 

de köy davası ve köycülük h~ 
neşriyat yapan bu btrlcik me<O:, •• 
r:.m 9-10 uncu sayısı bir arada ~ 
mıştrr. . J<J. 

~nelik 8 aylık a aylık Aylık 

l(OQ 750 400 150 kuruş 

Hariç memleketler : 

Senelik 1 aylık S aylak Aylık 

2700 HlO 800 Kr. yoktur 

Bizden iyileri - Muhal'rtr ar~
daşlarmuzda.n Yusuf AhıskııiınJll yı 
zel ve zarif hlktyelerinl bir ara il' 
toplıys.n bu eser kırk k""" .fl.~ ,.,. 
satıhnaktadır. Hlk:Aye mer~e 

1 

nm zevkini tatmin edeceğin8 fUr 
yoktur. 

dışı mükemmel 

b(},,l.J;I_• • !!-l!L 
IC:I CU&"IUli • ' ' • • 

Ucuza almmı• birçok yemişlerin dr" mO. 
kemmel olabilir fakat bH6hare içi çQrQk 
olduğu anlaşılır. 

Ucuz ampullarda öyledir. Kunanışta çOrOk 
olduğu yani fazla cereyan lstihlika muka
bll az ışık verdikleri g6rUIQr. 

M a ar uf markası bir garanU teşkU edea 
TUNGSRAM ampullarını almak mentaatınız 
lktlzasıdır. 

TUNGSRAM ampuftarının • yOksek kalitesi 
bir çok defalar denenmı,tır~ 

llJNGSRA 
EN AZ PARAYA-EN BOL AYDINLIK 

Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
34 numaralı llt.n - Yün!U, pamuklu, keten lpllğl ve hflf neri ~ 

catta umumi olarak perakende klr haddi toptan fiyııtıara nazaran aP' 
mi % 25 dir. Komisyonumuzca !Ul<s olarak kabul ve tasdlk edilen d"'' 
retııanelerde klr haddi azamı % 50 olmak tizere kabul ~-

cnUllJ 

Abideler tehri latanbulda 
P ek büyük b ir şöhret abid esi vardır. 

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKİR 
Merlı:ezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, KadıJ<Öf 

Nafıa Vekaletinden: 
Tele oğlu Peşkirci Ahmet; Cerrah

paşa., Hubyar Ma. A vratpazarınd& 
Şeyhulharem So., Çavuşzade arsası 

içindeki ku!Ubede Mu., 
Sıılthaddin Ktmil Yavuzcan; ta- 6112/940 cuma giinll saat 16 da Ankarııda Nafıa VekAleti blnsB' ıı;ll' ' 

ratmdan aleyhinize 4.0/ 293 N. 11 de malzeme müdilrlUğü odasında toplanan malzeme eksiltme kont~ 
• vr- ı~a istinaden açtığı alacak da.. uh ...,.. 
~ nunda. c2750> lira m ammen bedelll 50 M3 elli metre mlkAP 'v , 

vasının gıyabınızda bakılan muhake- çam kerestesinin kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. Kereı!te 
mcsinde: Yirmi dört Uranın altı yUz 

b
. ıer Çumrada sulama idaresi a.nbarmda teslim edilecektir. '"" 

kırk sekiz kuruş icra masrafile ır- Eksiltme şartnamesi ve teferrUatı bedelsiz olarak malzeme ınudı>" 
ilkte diğer müddeaaleyh kefilinlzde lilğilnden alınabilir. Muvakkat teminat 206 lira :ııı kuruştur. tsteJ<lil~ 
dahil olduğu halde her ikinizden tah teklif mektuplarını muvakkat teminat ve "8-rtnam~inde ya.7.ılı v~. 
siline temyizi kabil olmak üzere 24 ile birlikte &yru g1hı saat 15 e ltadar mezkOr komisyona makbUZ JJI 
Mayıs 94-0 tarihinde verilen karar kabilinde vermeleri lA.zımdır. (7861) (10975) 
tebliğ makamına kaim olmak için ==========================~ 
bermucibi karar on ~ gün müddet-
lfl UA.n olunur. 

Sal!lbi VO N"9riyat MUdttrü: Ahmet Emin Yalman B>o- y-..,., V"""*N MA'l'l'• ASI 


