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~imanlara çok dostça bir 
k tavsiyemiz var: t:Orient

/0nero , yanı (Şarkı tanıyanlar) 
,ll'c Yetiştirdikl eri, bazı örnekle

hrf d 1 1 e muhtelif sıfatlarla bura-
dlra. gönderdikleri bir sınıf adam
an §İddetle hazer etsinler. 
Sebep , u: Bu adamlardaki 
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SABAH GAZETESi 

Saatler İleri Alınacak 
Memurlar işe 8 de Başlayıp, 

4,30 da Vazifeden Ayrılacaklar 
(Yazısı <l üncli sayfada) 

Yıl: 1 - Sayı: 96 

Orfi idare Beyannamesi Neşredilinceye Kadar 

Normal Hagat Şartlarında 
Hiçbir Değişiklik Yok 

"'•liımatın hakikatle hiçbir ben
~ı:rliği yoktur. Bu yanlış malU
ftıat yüzünden memleketlerini 
~.~nlış görüşlere. yanlış kararlara 
lliriiklıyebilirler •.. 

General Antoneıcu ile Deminnuhafızlar lejyonu 

Halk Hükumetin Bu Kararını Büyük Bir İtimatla Karşıladı 
lr11 İdare Kumandanı AIAkadarlara Talimat Verdi. Bugan MIW 
Mttdalaa VeklU iı_e Temas ve Akşama istanbula Hareket Edecek 

1 Alınanlar ihtısaı adamlarıdır. 
bntısasa saygı göst~rirler.. ~üte
aaaısın her nevinı yctıştırmck 

~Çın mektepleri. müesseseleri var-
ır. Buralardan .Şarkı tanıyan> 

llıtitehaasıslar da hazır hazır yeti
ıır. Bunların kafaları iptidadan 
llıukemmel surette dötenmiş, da-

ş~•nınıştır. Şarklı nasıl adamdır, 
•rklı ile ne konuşulur, Şarklının 

ke.Yıf tarafı nedir. oraya nasıl ao-
ulınak mümkündür} Bunu ııa

lct etraflı bir surette öğrenirler. 
O kadar etraflı surette öiire

tıirlcr ki bunlardan biri mcaeıa 
~•'."ieketimize geldiği _zama": h~
ıkı vaziyete dair yeniden hıçbır 
r~ göremez ve öğrenemez. Çün
u Türkü bir defa Şarklı diye taa· 

tııf ettikten sonra yapacağı §eY· 
~•fasında Şarklılar hakkında bin 
<olımetle yerl.,ı.irilen malumatın 
tusluklarını açmaktan . ib~rettir. 
tra.fında gördüğü her hiıdıse, za-

1•n bikliğini sandığı şeyleri teyit 
tdcr ve kuvvetlendirir. İşte bu 
•unj iht,... aleminıle gözü ka
~~lı at oynatır. Her hareketi ~a

Ua netice verir. memleketıne 
gönderdiği her nevi yazı yanlış 
heairler uyandırır. Fakat cmüle-

ll&J.s> ın kendi malümatına ve 
llıeın!ekette bulunanların müte
~~•aıaa o kadar itimatları vardır 
• 1 hatadan yarı yolda dönmeleri 
lıııkıl.nsızdır. 
, Umumi harpte Almanyada, 
~ota' da Perthes adında bir .. t-:hi 
•na Türkiye hakkında kuçuk 

bir almanca kitap yazmak fırsa
tını verdi. Bu kitap, tabiin muh
~elif memleketlere dair yazdırdı
~' seri halinde ciltlerden biri ola
'•k çıktı. O zaman Almanlar 
riittefikimizdi. Kendilerile an
_lfnıak ve yanlı§ telakkilerin 
0 nüne g...,.,ek tabii bir gaye ha
lınde idL Kitabımda bu dertten 
~ık açık bahsettim. O zamanki 

iman matbuat idaresinde bir 
'-altım Alman gazetecileri müşa
v· 
ır diye çalı9tırılıyordu. Bunlar-

~•ıı bjri kitabımdaki ikaz üzerin-
e durmu§ olacak ki buna dair 

0laıı satırlar büyük ve küçük bür· ?ıı Alman gazetelerinde neşret-
1trildi ve bu nokta hakkında mü-
11•kllfalar yaptırıldı. Belki de 
halk arasından bu fikirleri doiiru 
~ulanlar oldu. Fakat mötehassıs
•r hiç şüphesiz bıyık altından 
lliilüp geçtiler. Çünkü ooların 
~hto ihtısası, dışarıdan İçeri fi
~ır sızmaz cinsindencl ir. 

Bu defa. da karşımızda cŞarkı 
~rııyan mütehassıs> tipinden tür
.~ türlü adamlar goruyoruz. 
"'•ınleketimizde esen havayı 
~errıleketlerine aksettirmek !fi 
Unların elindedir. Yalnız geçen 

htrp zamanına niobetle Alman
hda büyük bir fark hasıl olmuı
tıır. Bugün orada netice itibarile 
bir kiıiye dayanan bir parti ve 
'•iinı diktatörlüğü vardır. Hele 
~•kiden partiye mensup olmıyan 
lflıanlar, bu maziyi unutturmak ve 
teveccüh kazanmak için çok faz
~il gayret gÖatermiye ve partinin 
•t.narına göre terbet vermiye 

1•bii olarak meylederler. Netice 
0 larak buradan Almanyaya ha
kikate tamamile aykırı bir düı
<ııon!ık havası akıedıp duruyor. 

Almanyadan gelen a.;ık fikirli 
birçok gazeteciler, harada hayret
ten hayrete düşmüılerdir. Çünkü 
Ş•rk mütehassıslarının akaettirdi
iii havaya göre burada bir Alman 
&Ördükçe arkasından taş atan, 
~hkir için vesile arıyan adamlar 
ulunması lizımgelirdi. 

Halbuki Almanyada cari ma-
11iaile .Şark mütebassıoı> olmı
~aıı her açık fikirli Alman farke· 
debilir ki memleketimizde hiçbir 
~•hancı millete karşı düımanlık 
hiaai yoktur. Vekarile ve terbiye
kile tanınmıt olan Türk mille~i 

trneeyi sebepsiz surette tahkır 
•tınez, hiçbir nevi ta;kınlığa ken
dınj k&ptırmaz. Bizim yegôıne he

i'D"'1llllll: Sa. ı, Slı. G U>) 

ıefi Horis Sima Aı>kara, 23 (Hususi muha
birimizden telefonla) - Uhde
sinde jandarma umum kuman· 
danlığı kalmak üzere örfi idare 
komutanlığını da deruhde ede
cek olan Korgeneral Ali Rıza 
Artuokal örfi idare kumandan
lığına tayin edildiği esnada An· 
karada bulunmamakta idi. Ge
neral berayi vazife Tokatta idi. 
Yeni vazifesini öğrenmiş ve bu 
akşam saat 21 deki tre!' ile şeh
rimize gelmiştir. 

Romanya 
Üçlü Pakta 
İltihak Etti 
Protokol Dün 

Berlinde imzalandı 
Berlin, 23 (AA.) - Stefani: 
Hariciye nazırı Yon Ribben· 

trop ile İtctlya hariciye nezareti 
siyasi kısmı şefi sefir Buti, Japon. 
yanın Berlin sefiri Kurusu, Ro
manya devlet reisi general An-

(De~amı: Sa. 2, Sü. 4 te) 

ı Bulgaristan Bir 
Kısım Askerini 
Terhis Ediyor 
Yunanistana Nota 

Verilmedi 
Sofya, 23 (A.A.) - Reu· 

ter: 
Bulııar harbiye nezareti ta

rafından bugün neşredilen bir 
tebliğe göre, 75 günlük bir ta
lim d~vresi için geçenlerde si-

(De,·a.mı: · Sa. 4, SU. ı de> 

Öğrendiğime göre General 
vazifesinin icap ettirdiği tedbir
leri almak üzere bu akşamdan 
itibaren temaslara geçmiş bu
lunmakta-dır. Yarın sabah saat 
1 O da Milli Müdafaa Vekili 
5,.ffet Arıkan ve saat 1 1 de de 

(Devamı: Sa. 4, Sü. 4 te) 

Yuaanlılar Ama vathıldaki tabii miittefilderi Arnavut çeteleri 

YUNANLILAR 1 Yugoslavyaya ı YUNANLILAR 
Binlerce Esir 
Aldılar 

İtalyan Kumandanını Taarruz 
Nasıl Aldattılar? Gecikmiyecek 
Taarruz G öriceden 
Yapılacak 
Z annettirilerek 

Pindus ve Epir 
Mıntakasından 

Yapıldı 
Londra, 23 (AA.) - Times 

gazetesinin Atina muhabiri yazı
yor: 

Göricenin zaptı General Me
taksasın yüksek bir asker oldu
ğunu ispat eder. Metaksaa bu 
harpte Temiatokliye layık bir 
manevre yapmıştır. 

General asıl Yunan taarruzu
nun Görice istikametinden yapıl· 
dığını İtalyanlara zanncttirmiş 
halbuki ba§!ı.ca taarruzu Pindos 
ve Epir mıntakalarından yapmış· 
tır. 

Yunan tebliğleri, lngiliz hava 
kuvvetlerinin faaliyetinden bah
setmemiş ve Yunan kıtaatının 
Görice etrafında mü§kiil bir va· 
ziyette bulunduğu ve bu mınta
kaya takviye kıtaatı gönderirler· 
ae ltalyanların burada kolayca 
muvaHak ola.bilecekleri zehabını 
ltalyan kumandanlığına vermiş· 

tir. 
Hakikatte, İngiliz hava kuv

vetleri müessir bir tarzda hare
ket etmiş, Yunanlıları tutm~§ ve 
aüratle diğer mıntakalara ıleılc
miştir. 

Bunun Türk Müdaha
lesine Meydan 

Vermiyeceği Sanılır 
Londra, 23 (A.A.) - Müs· 

takil Fransız ajansı bildiriyor: 

Alıınan ve ltalyan zimamdar· 
larmuı tahminlerine göre Y ugos
lavyaya hiicum, Bulgaristanın 
Y unanistana hücumq. takdirinde 
Türk miidahalesi tehlikesine da· 

(Devamı: Sa. 4, Sü. 1 de) 

135 Top, 20 Tank, 
300 Mitralyöz 
lgtinam Edildi 

İTALYANLAR 
Şiddeti e 

Takip Ediliyor 
Atina, 23 (A.A.) - Yunan 

bafkumandanlığmın dün alqam-============ ki tebliği: 

Macarl'stanın Pakta Dün bütün gün, Yunan kıtaatı 
Morava dağı silsilesine, lvan da· 

iltihakı Sovyetlerin ~~~S: !::.~~~~· riöri: 
Tasvibiyle Olmadı ....°ıı:: =takı::=· ~ı:: 

vekiyi inal ederek &seka ve 

Tass Ajansı Bu 
Haberi Tekzip Etti 

Moskova, 23 (A.A.) -
T ass Ajansı bildiriyor: 

United Press Amerikan 
Ajansı, Hamburger Frem
denblatt Alman gazetesinin 
ifadesine göre Macarista. 
nın üç devletler paktına ilti
hakının (Sovyetler Birliğinin 

Boravaıun iieNine geçmiflerdir. 
Epirde Yunan ordulan Filiate 

fdırini istirdat ederek dütmam 
hudut gerisine tardetmiJlerdir. 

Düşman hava kuvvederinin 
şiddetli mukabelesine rağmen 

(Dc\<'alllı: Sa. 4, Sil. 2 de) 

Fon Papen'in 
"Ulus,, a 
Beyanatı 

iş birliği ve tam tasvibi ile) Haber aldığımıza ~öre Alman· 
yapılmış olduğunu haber yanın büyük elçisi Fon Papen 
vermektedir. Ankaraya varuık•an sonra Uluı 

gazetesine Alman • Türk müna
T ass Ajansı, bu haberin sebetleri hak4<ında bir beyanatta 

d 
...... b"ld• . u oeyanat us rcıuunuzın 

Orfi idare Kanununun Esaslı Kısımları 
TeşkilAtı Esasiye Kanunumuzun 86 ncı maddesin

de mevzu olan örfi idare hakkında 25 Mayıs 1940 ta
rjhli ve 3832 numaralı hususı bir kanun vardır. Bu
nun esaslı kısımları ve bunun ceza kanununa atfet· 
tığ! maddeleri halkımızın bilinesi lazımdır. Bunları 

Toplu bir halde aşağıda bildiriyoruz: 
örfi idare kanununa göre birçok suçların muha

kemesi a.skert mahkemelere intikal etmektedir. Nor
mal zamanlarda a.sliye ve ağır ceza mahkemelerini 
alAkadar eden birçok suçları şimdi askert mahkeme
ler tetkik edecektir. Bu itibarla örfi idare mıntaka
sındaki asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerinin l ı,· 

leri hayli aulmış olacaktır. Askeri mahakim kanu
nu sulh ınahkemelerintn davalarından hiçbirisini al· 
mamış:tır. 

3832 numaralı kanun örft idarenin vazife ve salA
hlyetlerinl föyle tahdit etmiştir: 

Örfi idare altına alınan yerlerde, askerJ idare şu 
fevkala.de tedbirleri tatbik etmlye sa!Alılyettardır: 

ı - Görülecek 11.iı.lDll üzerine meskenleri "·e her 
türlü cemJyet, klüp pbl teşekküllere alt binaları ,-e 
bunların müştemUAtını ve Jş mahalleri ile sair kapalı 
yerleri ,.e mektup, teJKraf vesalr mtirsllelerl, ,.rus
Jarın iiz.erlerlnl gece ve gündüz aramak ve bunlarda 
sübut \•asıtaları olan ve yahut müsadereye bibi bulu
nan eşya;t, zapt ,.e radyo, telefon ,-e t.elstz gtbl bil· 
cümle muhabere vasıtalarını kontrol "-e icabında ta
til ,.e menetmek. 

2 - Memleketin inzibat ve emniyetini lhltu etmek 
suc;-larlle sabıkalı olallları ,.e emniyeti umumiye ne-. 
zaretl altında bulunanları ve örfi idare aıtına alman 
yerlerde muayyen bir lkametgO.Ju olmıyanlan ve şüp
heli olan sa.il' kimseleri ö.rli lda.re mıntakumdan 

çıkarmak. (De•·amı: Sa. 4, Sü. 3 te) 

Örfi İdare Kararını Halk 
Memnuniyetle Karşıladı 

Kulağımıza Gelen Hükümlerden : 
Bir Doktorumuzun Fikrince Bu Tedbirler 

Harp Hastalığına Karşı 
Vakit ve Zamanında Yapılmış Bir Aşıdır 

Bir işçi - Abdestinden şüphesi olan 
korksun, benim içim rah4t etti. 

göğsüm kabarıyor. 

Bir eski politikacı - Dünkü örfi idare

ler tereddüt ve korku yaratırdı. Bu defa. 
ki emniyet Ye ferahhk .. 

Btr mütekait - Hükumetin böyle tem
kinli ve .mmli ltareketlerini qördülcçe 

Dün bir muharririmizin tesa
dtifen kar§ılaıtığı bir Türk işçisi 
hallcın örfi idare ve ihtiyat ted
birleri hakkındaki kanaatini ıu 
aözlerle ifade etmiştir: 

- Aptestinden şüphesi olmı
yan herkes örfi idareyi ferahla ve 

memnuniyetle kar§ılıyacaktır. Ben 
geceleri çalı§lr bir adamım. cKa
ranlrltta evime nuıl gideceğim? 
Acaba serseriler karşıma çıkmı
yacak mıh diye düşÜnüyordum. 
İhtiyat tedbirlerini örfi idare ka
rarı takip edince içim rahat etti. 

Milli Şefle Ekselans 
Kaljnin Arasında Tebrik 
e Tesekkür Telgrafları 

Ankara, 23 (A.A.) - 7 Uşrlnl
sanl Sovyet MllH bayramı müna-
oebetlle Belı!lcümbur lomet lnönü 
ile B. Kallnln arasmda -fıdakl 
teıgrallar teati olunmııF: 

EKSELANS KALİNİN 
Sovyetler Birliği Yttksek 

Sovyet Meclisi Reisi 
MC>SKOVA 

Te!Jrln.lev•el tbtua.llntn yıldönü
mö münaeebetlle, eamtmt: t.ebrlk· 
!erimle blrllkte -t Sovyetler 
Blrllj"I ınllletlerlnla refah •·o sa
adeti bu uundakl en iyi temenni· 
lerimJ 8amlml tebrlklerlmle bir
li.ide uzetmelrle bl.lh&Ua ze" k 
duymakta.yun. 

İSMET İNÖNÜ 

EKSELANS İSMET İNÖNÜ 
Ttırklye ReiSictlmhuru 

ANKARA 
Büyök: t~rinlevvel lhWlillnln 2S 

lincli yddönümü mlinasebetUe vıı.
ki barareUJ t.ebrlklerlnhde.n ve te-

• mennilcrirtLden dolayı 8amlmJ te
§"kklirlerlıaln kabulünü rica ede
rim. 

KALlN1N 
Ankara, 23 (A.A.) - Sovyet 

milU bayramı mUnasebetile &. ·ıe~ 
kil doktor Refik Saydam ve Ha
riciye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu 
ile Sovyet Halk Komiserleri mec
ltsl re :Si ve hariciye komiseri Bay 
Molotof arasında. tebrik ve tefek· 
ktlr telgrafları teati edllmı.,tir. 

Sonra memleket hesabına da ra- !anacak diye tereddütler duyul
hatlık duydum. lotanbul koca Je- · duii;unu bilirler. Halbuki bu de
hir, içinde binlerce yaban~ı adam faıki örfi idare kararı, halkımız 
yaşıyor. Yarın belki de bir harp arasında umumi şekilde bir ra
meydanı olacak yerlerin arkasın- hathk, ferahlık ve itimat havası 
da JÜpheli a<lamlar bulunabile- yaratmıştır. Hiç şüphe yok ki ba
ceğini düşündükçe üzülüyordum. zı hareketlerimiz muvakkat ou
Örfi idare ilan edildiğini duyun- rette takyide uğrıyacaktır. Belkı 
ca geniş nefes aldım. > de maddi bakımdan biraz rahat-

Memleketiraizde vakit vakit sız olacağız. Fak at hepimiz bu
örfi idareler ilan edilmiş ve va- nun ancak ve ancak memleketin 
tandaşların bir takım hürriyetle· emniyetini daha iyi korumak im· 
ri ve hakları tahditlere uii;ramıı- kanlarını temin maksadile yapıl
tır. Bunlar hakkında eski bir si- dıii;rnı biliyoruz. Hükumeti azim
ya.set adamımız şu sözleri söyle- li ve kararlı davrandığından do .. 
miştir: c-Böyle zamanları hatır- layı takdire layık görüyoruz.> 
lıyanlann hepsi, örfi idare karar- YaJh bir mütekait dün bir ma
lannın bir sıkıntı ve korku uyan· harririmize şu sözleri söylemiştir: 
dırdığrnı ve bunu o zamanki hü- .,Su sahalı gazetede örfi idare 
kU:rnet ne maksatlarla, nasıl kul- (Devamı: Sa. 4., Sü. 2 dr) 

Öyle olmuştur ki lıalyanlar 
Pindos mıntakasında ve Epirde 
en ziyad< muhtaç olacakları bir 
zamanda taze bir dağ fırkasını 
Göriceye gön.dermişler ve Yu
nanlılar da en kuvvetli taarruz· 

(Devam;: !ii>. ~. Sil. ı de) 

hakikate kat'iyyen tevafuk 1 bul8~~Jtur UI ....<!1_,_, • 

etme ıgını ı ırmıye me-~ nüshumda iııtİfar ede-
1 :wndur. celdir. . ....._ ________ ,,, KOL 1 



Ta ihte Muhtekirler ~ Şehirve Henılekef Haberleri 
Muhtekirler Dükkcinlarının Önünde I 

Derhal Asılırlar, Yahut 
Kulaklarından Dıvara Mıhlanırlardı 

Fen Fakültesinin lşıklarm Maskelenme Tatbi-
Prooramında • 

Değişiklik Yapılıyor katındakı Aksakllklar Azaldı 
İki K8ğıf Muhteki
rinin Tevkiflerine 

Karar Verildi FelAkeUerl istismar bu şehre Bl
zaruılılarm bıraktıklnrı kötü bir mi
rııstır. lhtıkı\r beş amrdanberi köh
ne Blzansta gizlenecek yer bulmuş 
ve müsait havalarda hemen ortaya • 

Eczacı, dişçi mekteplerile lk
tısat Fakültesi program ve tali
matnamelerinde yapılan tadilat
tan ba§ka Fen Fakültesi program 

Üniversitenin Çalışma Saatleri Degiştirild! Ketencilerde Sabuncu hanın
da 49 numarada kağıtçılık yapan 
liya ile tezgahtarı Yako dükkan
larında koyu renkte kağıt bulun
duğu halde bir müşteriye: 

çıkmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu en kuv -
\"etli ve ihtişamlı zamanlarında bile 
bu yılanla savaşmıya mecbur olmuş 
tur. Yeni rt>jlm Blzansm ve İmpa
rııtorluğun blltiln fenahklnrını tas
fıye etmiştir. Bu zehirli yılanın da 
başını ezecektir. 

Fatih Blzansı açtıktan sonra gıda 
maddelerinde, meyva ve sebze !!yat
larında müthiş bir ihtlkAr başlamış
tı . Sahibini ve kısmen sekenesinl dc
ğıştıren şehirde henüz yeni devlet 
otoritesini kurmadan, teşkllAtını tam 
m~nasne harekete geçirmeden ihtl
kAr yılanı zehrini saç:nıya başlamış
tı. Fatih Bizanstan arta kalan bu 
yılanla mücadele etmek ihtiyacını 

duydu. Muhtekirler! falakaya yatır
dı. tepeledi. Onun açtığı çığırdan 

yürüyen Sadrazamlar son zamanlara 
kadar çarşamba günleri divan ku
rarlar ve gıda maddelerini bizzat 
tcJtlş ederlerdi. 

EMlya Çelebi tstanbulun ilk hA
kimlerlni anlatırken Fatihin ih
tikt\r mücadelesini do kıvrak üslu
bile bakınız nasıl canlandırır: 
cŞehri Jsıambul Uç sene içinde ol

dcrece mA:mur ve lı.badan oldu ki, 
ve ol kadar insan deryası şeklini al
dı ki, zaptU raptları mllşkül ol
du. zıre. ekaliml scb'adan gayri ka
bıll lhZa Beni Adem cemolunmuş 

idi. İptida veziriazam Mahmutpaşa 
ya bir oda ve Yeniçeri ile Muhzir a
ğa ve sipahi kethüda yerleri ve ce
beci ve topçu ve azap çavuşlar ve 
bir bostaneı odabaşısı ve Yeniçeri
den bir tll!ckçl ve "ir matracı verip 
ve şehirli tayf asını tcdlp için fala
ka ve değnek unıp çarşamba gtlnU 
kavledip !slrunbul !ere deveran ede
rek Unkapanında bina olunan ehil 
hlrcf divanhanesine gelip indi. An· 
d:ın Yemiş iskelesi çardağında cUm -
le esnaf ile divan edip mcyvaya narh 
urdu. Anda sebzehane divanına. ge
lip sebzevata ve badehu salhaneye ge 
lıp ete narh urarak sarayına avdet 
<'ylcdi (l)> 

Evliya Çelebi Sadrazam Melek 
Ahmet Paşanın ihtikllrla mUcadelesl
ni yazarken Sadrazamın Fatihin; Un 
kapanı civarındaki divanhanesinde 
bütün Karadeniz r t'lslerlnl, ekmekçi
leri, uncuları ve muhtekir navluncu
ları topladığını ve uzun incelemeler 
den sonra bir çeşni tutarak 300 dlr
hemlik ekmeğe bir akçe narh koy
duğunu yağlı ete de yedi akçe narh 
tcsblt ettikten sonra Yemiş civarın 
daki Fatih sebze divanına gittiğini 
burada da. pirince, ketene, şeker ve 
kahveye vesalr gıda maddelerine 
narh tayin ettiğini anlatıyor (2) 
Tevkıi Abdurrahman Pıışa kanun
namesinde Fatihin bu ilk teftişinin 
\'e ilk narh usulünün bir kanun hUk 
mUne geçtiğini cKanunu divanı çar-
amba> başlığını taşıyan faslında 

pek güzel izah etmiştir. 
Fatih muhtekirlerin hakkından 

gelmek için falaka ve değneğe mU
racaat etmişti. Bundan sonra her 
çarşamba gUnU Sadrazamlar ihti -
ktlrla bizzat mllcadele ederler ve bu 
yılanın buldukları yerde başını ko
panrlardı. Abdurrahman Paşa ih
tikArla mücadele kafilesinin heybe
tini anlatırken der ki: 

c ... Ol gUn cUmle Vezlrlfızam 

anzreUerlnin önüne dUşUp mumcu
ların ortasında yUrUrler. İhtisap a
ğası perişanı ve orta lm~ak ve elin
de deynek ile Vezlriizamm rikllbı 

önUnce sağ tarnfmda piyade yUrUr
ler ve terazi götüren tA VeziriAza
mm önünde şatırlnrm ortasında sa
raçb:ışı ile beraber yUrUr ••• Ve Aleti 
jarp ve takdiri bunlar götilrllp ah
ı:U darbı bunlar ederler ••. 

Umur narhı bayi ve müşteriye 
~adrolmamak üzere tesviye edip 
utmıyanların hakkında gelirler. 
ktlza ederse şer'le milstahaki siya
et olanlan ol gUn siyaset ve mu
ibl ibret ederler. - Yani dUkkAnı
uı önünde asarlnr - Fll'm dükktı.n
arına uğrayıp ekmek yoklamak 
nurnt eyledlkte ihtisap ağasına 

erman edip ihtlsap ağası dU.kkAn
lan ekmek alıp VezlriAzam Hazret
erinin eline verir. Ekmeği kırar

ar, bakarlar ve çektirirler. Baha
e ı yoksa geçerler. Bahanesi olup 
azire mllstahak ise dirliği yok lse 

emen olma.halde nlAmelelnnas ya
ırıp tazlr ederler - Yani falakaya 
• tırıp döğerler - Ve tazir tamam 
ıunca tavakkuf buyururlar. Ve eğer 
rllğl var ise Z9.bltlne teslim ve 
enbıh olunup ana tazir ettirirler 
ani Yeniçeri ise onu ocağında döğ
UrUr (3) > 
Sadrazamlıır ve Kadılar bilhassa 

eterbcrlik zamanlarında memleket 
rnavt ve arzı bir felAkete maruz 
aldığında narh usulüne son derece 
ikkat ederler ve teftişlerini sıklaş-
ırlardı. Böyle zamanlarda muhte

irlere verilen ceznlarda çok şiddet 
ve ağır olurdu. Bunlara tatbik e-

Zabıta Gece Devriyelerini Artırdı 
. v_e . talimatnamelerinde de -~e.ği- Işıkların karartılma ve söndUrUl- j yet, üniversiteyi de bazı kararlar 
· §!klıkler yapılmıştır. Bu degışık- mesinin tatbikatında. görillen ufak almıya sevketml9tır: Evvelce l!bo-

1 

lıkler şunlardır: tefek aksıı.klıklann giderllmt>sine ratuar çalı~aları saat 14 te baş
F en Fakültesinin Matematik - devam edilmektedir. ladığı ve saat 17 - 17,30 da bittiği 

,,.._,,.. .,..-~ Fizik, Fizik • Kimya şubeleri, ! Dün gece bu tatbikat daha mun- halde, bundan sonra saat 13,30 da 
"' ~ ~atematik - . Astr~no~i, Fizik, tazam olmu9 ve gece normal olarak baflıyacak, saat 16,30 da bitecektir. 

kımya şubesı namıle uç şubeye geçmiştir. Birçok dlikkAn ve mağa-1 3,200 talebe için saat 16,30 dan 
a.yrılmış~ır. Bu suretle me,?lleke- zalarda ampuller Uzerındt>ki talimat 

1 
saat 19,30 • 20 ye kadar devam e

tın en. ;ı;ıya.d.e mu.htaç oldug~ ma- nameye uymıyan mavi ve siyah den yabancı dil dersleri için de yeni 
t:matık, ~ızik, kımy~ ~ual_hmle- renklerden gayri renkteki kAğıtlar şekiller aranmıt ve derslerin bir 
rı fazla mıktarda yetıştırılmış ola- kaldırılmıştır. Ay başına bir hafta kısmının sabah saat sekize, bir kıs
caktır. kaldığı halde evlerde ~mdiden her 

1 

mının da saat 16 30 - 17 arasına 

- Biz bu kağıtları Emniyet 
müdürlüğü hesabına sattık. Hiç 
kalmadı, demişler. Cürmü me§· 
hut yapılarak suçlular Müddeiu· 
mumiliğe verilmişlerdi. Asliye 
dördüncü ceza mahkemesi ikisi
ni de tevkif etmiştir. 

dilen cezaların en hafifi kulakların-
dan duvara çivilemektl. 

Sadrazam Ahmet Cevat Paşa «Ta
rihi Osmanh sinde bu milcadelenln 
nasıl yapıldığını şöyle anlatır: 

cEkmeğe verilen narhtan noksan 
çıkaran ekmekçi envaı cezaya müs
tahak olup bazı kere Sadrazamlar 
tebdil gezerken eksik ekmek gör -
dUklerinde fırının önUnde ekmekçi
yi kulağından duvara. mıhladığı gi
bi İstanbul Kadısı dahi kola çıkıp 
ve kırmızı çuhadan puşide !alaka 
deyneklerl omuzunda hfunll mahsus 
adamlar ile gezerek terazi tutan 
esnafla. ekmekçilerden günde beş 

on adamı alAmeleinnas sokakta top 
ralc ve çamur üzerine yatırıp taban
larını darbetmek kaide! belde idi... 
Her çıkışta hiç olmıızsa bir iki ek
mekçiyi tezgAh başında. kulağından 

mıhlamıya mecbur olurdu.> 

Fevkala.de zamanlarda ihlikArla 
mücadele usulil de .şlddetlcndlrilir ve 
tstanbulun a.sayişlne de son derece 
dikkat edilirdi. Birinci Mahmut za-
manında muhteklrlere ve hırsızlara 

karşı flmansız bir mücadele açıl

mıştı. Osmanlı tarihinden şu iki va 
kayı nakledeyim: 

cllM senesi vakayii dahilinde şa
yanı dikkat şöyle hlr fıkra vardır: 

Da.vutpaşa civarında. liıristo na.mm 
da. bir bakkal tenbihatı mllkerrere 
hllAfına. olarak tarafı şer'den tayin 
olunan narhtan fazlaya mal sattığı 

ve noksan dirhem kullandığı cihetle 
dllkkAnı önUne salbedildl ve birkaç 
gUn öylece bırakıldı. 

1165 te dahi Mımar Sinan mahal
lesinde bir sarik Sandal Bedestanı 

lcurbUnde bir kArglr dQkkAnın üze
rine çıkarak kazma ile kubbesinin 
tepe camlarını kırmış ve içeriye gi
rerek bir miktar eşya aşırırken der 
dest edilmiştir. Merkum divana ge
tirilerek kazması boğazında olduğu 
halde dllkkAnın önüne asıldı. (3)< 

Tabii .il~mler .ş~besinde d~ t~- tUrlıl tertibat alınmıştır. El fenerle- alınması dUşüntilm~ş ise de dcrsha
lebeler, ıkı dersı ıhtısas dersı, dı· rinin mavi ampulleri olmadığı gö - nelerin mahdut ve dershanelerinden 
ğer bir dersi de tali ders olarak rtildliA"ilnden menedilmiştir. Otomo- istifade edilecek fakflltelerin ayrı, 
alacaklar, ihtısas derslerinin tat- bil, tramvay ve vapurlar muntazam ayrı yerlerde olmaın dolayıslle tale· 
bikatına iki sene, tali dersin tat- l~Jemişlerdir. belerin müşktil vaziyette kalacağı 
bikatına da bir sene devam edi- Otomobillerin lambalan anlaşılmıştır. Bunun için, yabancı 
lecektir. Avrupada ışık söndürme işlerini dil derslerine devamın tamamen 

Çivi ihtikarı yaptığı için tev
kif edilen Yusufyanın muhake
mesine de dün asliye sekizinci 
ceza mahkemesinde devam edil
miştir. Evvelce dinlenen şahitle
rin yüzleştirilmeleri yapıldı. Mu
hakeme karar için talik edildi. 

o 

Molöriü Nakil Vasıtala
rının Tı.h L~it Kararı 

Vilayeie Teb.iğ Edildi Kimya mühendisliği şubesi yakından görmüt bazı kimseler oto- ihtiyari addedilerek talebelerin faz. 
için de, sınıf usulü yerine sö- mobil projektörlerinin alt kısmında la yorulmasına meydan verilmemesi 
mestr usulü kabul edilmiştir. maskelenmemlş küçük bir yer bıra- düşUnUlmekledir. Htuen Ankarada Petrol, benzin ve mliştnkkatının 
Bundan başka, kimya mühendis- kıldığı takdirde buradan sızan ışı- bulunan Rektör Cemil Bilselin avde· tahdidi hakkında evvelce hükfunetin 
!iği son sınıf imtihanlarını muvaf- ğ'm havadan görünmlyeceğini ııöyle- tind" hu hususta bir karar alınacak- karar aldığını yazmıştık. Bu karar 
fakıyetle ıgeçirerek mezuniyet mişlerdlr. Bu hususta. tecrübeler ya- tır. viltıyete tebliğ edilmiştir. 
travayı yapmıya başlıyan talebe- pılacaktr. Bu l(arara. göre husuııl otomobiller, 
ler, travayları için hariçte fabri- Maskelenmemiı lambalar Müddeiumumiliğe davet motosikletler ve tenezzühe mahsus 
kalarda iki ay çalışabileceklerdir. sökülecek İ!'ltanbul C. :'\füd<leiumumillğlnden: deniz motorlcri 4 gün sonra se;TU-
Tadilat projesi tasdik edilmek ı Maskelenmemlş ve tamamen sön- İkinci Ağır ceza mahkemesi zabıt seferden menedlleceklerdır. Belediye 
üzere Vekalete gönderilmiştir. dürülmüş olan 7000 lAmbanm asılı kAtlplerinden olup l"osterdiği adres- şehirde mevcut ve benzinle Jşliyen 

-o--- ı durmaları mahzurlu görilldüğünden le bulunmıyan SalAhattin Yaratırın nakil vasıtalarını tesbit etmiştir. 

Askerlerimize ilk Parti bunlar sökülerek belediyenin depola- tarihi ilandan itibaren Uç gün zar- ! Tesbit olunan rakama göre Mlen 
rmda muhafaza edilecektir. fında Adliye encümenine müracaat !ııtanbulda 719 hususi otomobil ile 

18 Bin Parça E~ya Gece devriyeleri arttınldı eylemediği takdirde mUsta!i addolu· s~o taksi ve 190 motosiklet vardır. 
; Dün gece bUtUn zabıta teşkil!tı nacaktır. 

Toplandı takvıye edilen gece faaliyetine de- -------

Kahraman askerlerimize hedi- vam etmiş, nokta ve devriyeler ye- Adliyede: 
Ye edilecek kı~lık eşya bütün nlden artırılmıştır. Bundan sonra ma 
Halkevlerinde • toplanmaktadır. , halle bekçileri geceleri tek olarak 
Kızılay §Ubeleri de faaliyetini art- devriye gezecekler ve bunlara gün
tırmıştır. Bayanlardan tC§kil edi- düzleri hiçbir iş gördürUlmlyecek -

len komiteler bir taraftan teber· tir. 
rüler için çalışmakta diğer taraf- Üniversitede çalıtma aaati dejifti 
t ·· ·· d"k" · 1 · · ·d t Işıkların karartılması sebebile an orgu ve ı ı§ 1§ erını ı are e -

kl d. 1 B k k.. H lk · daireler de bundan sonra ııaat 16,30 a me e ır er. a ır oy a cvın-

d b . d"k" ·· ·· t""l · k kadar çalışılacağına göre bu vazi-

Karanlıktan i•tlfade etmek ist&
mlş - Haydarda kolacı Enverln 
çırağı Ahmet evvelki akşam karan· 
hktan Jstifade ederek Gedlkpaşada 

zahidin cebinden çantasını çalarken 
yakalanmıştır. üc;UncU ceza mahke
mesi Ahmed! sorguya çekmiş ve tev 
kit etmiştir. e ır ı ış ve orgu a o yesı u-

rulmuştur. Bakırköy,,, Halkevine -============================= 
dün akşama kadar 3 7 4 çift ço· '\ 
rap, 132 fanila ve 130 9irt eldi- Yunanlılar Görice Zaferini Kut1adılar 
ven teslim edilmiştir. Sarıyer 
Halkevine de 500 çift çorap, 
450 fanila ve 800 çift eldiven 
getirilmiştir. Diğer Halkevlerinin 
faaliyetleri de devam etmekte
dir. Dün akşama kadar yapılan 
yekuna nazaran İstanbulda ilk 
parti on sekiz bin parça eşya 
toplandığı anlaşılmaktadır. Hal
kımızın bu §erefli vazife ve vatan 
severlik hizmetini arttıracakları
na emin bulunuyoruz. 

Osküdarda askerlerimize 
teberrüler arttırılacak 

ıngilterede Tütünlerimiza 
Rağbet Arttı 

İngilizler yeniden Türk tütünü 
almak üzere teşebbüslerde bu· 
lunmuşlardı. Haber aldığımıza 
göre, müzakereler yakında neti
celenecek ve lngilizler ~e tütün
lerinden mühim miktarda tütün 
mübayaa edeceklerdir. 

lngilterede halk koku ve lez
zet itibarile tütünlerimizi Ameri
kanın Virginie tütünlerine tercih 
etmektedirler. 

Harptan evvel İngilterede Vir
ginie tütünlerinin stoku iki buçuk 
senelik bir devreye yetebilecek 
kadardı. Harp baılıyalı epey bir 
müddet geçtiği için bu atok ya
vaş yavaş azalmaktadır. Bu stok
lar memleketimizden alınacak 
tütünlerle ikmal edilecektir. 

Vilayette: 

(1) Evliya ç.>lebl 
dit t sa3:fa 120. 

(2) Evliya Çelebi 
Cilt 1 ayfa 2311. 

11eya1uı.tnamesl Bugün öğleden evvel Üsküdar 
Halkevinde köylü murahhasların 

Seyahatnameııi da iştirak edecekleri bir toplantı 
yapılacaktır. Toplantıda Halke-

Kaymakamlar vUAyette toplandı

lar - VilAyette vali muavini Ah
medin dairesinde dün bir toplantı 

yııpılmıştır. Toplantıya. kaza kayma 
kamlarlle vil!yet seferberlik müdil 
rü ve belediye erktını iştirak etmiş
lerdir. 

Piyasada: (8) O manlı tarihi 
887. 

Maarifte: 

cilt 2, sayfa vinin faaliyetini arttıracak ted
birler alınacaktır. Üsküdar Parti 
reisi Lutfi Aksoy kahraman as
kerlerimize yapılmakta olan yar-

Dün limanımızdaki Yunan 1remileri donatıldı 

Memleketimizde bulunan Yu- çoktur. Bunlar da. konsoloshane· 
nanlılar vatanlarını müdafaa için deki muamelelerini ikmal ettik
akın akın Yunanistana gitmekte- ten sonra kafileler halinde mem• 
dirler. Dün akşamki Konvansiyo- , leketlerine gideceklerdir. 

Yanlı' fatura verenler - Ticaret 
Vekllletl yanlış fatura verenler hak-. 

kında şiddetli takibat yapılması i
çin mıntaka ticaret mUdUrlUğüne 

yeni bir direktif vermiştir. 

dımın genişlemesini temine çalı
§acaktır. 

------~ö--~-----

Sınıfta kalan CniverslteJller -
Sınıflarında ipka edilmiş olan bir 
kısım üniversite talebeleri bu sene 
imtihanların vaktinden evvel yapıl

mış olduğunu ileri sUrerck kendileri 
ıçın bir imtihan açılmasını Maarif 
VcktUetlnden istemişlerdir. VekO.let, 
bu gibi talebelerin arzulnrını yerine 
getlrmiye lmka.n olmadığını faklll· 
telere bildirmiştir. 

Poliste: 
Bir kızı tram\·ay çiğnedi - Vat

man Ahmed in idnresindekil 7 numa
ralı tramvay evvelki gece karan -
lıkta Kurtuluşta 7 ya..'}ında Nec!lLya 
çarparak ölUmllne sebebiyet vermiş
tir. 

nelle 50 - 60 kişilik üçüncü kafi- Diğer taraftan Göricenin zap· 
le memleketimizden ayrılmıştır. tını büyük bir sevinçle karşılıyan 
Gençler Sirkecide arkada§ları, Yunanlılar dün gece sabaha ka
akrabaları ve dostları tarafından dar eğlenerek bu zaferi kutlula
coşkun tezahüratla uğurlanmış- mışlardır. 
lardır. Limanımızda bulunan birçok 

LAsttk te\-ıtatı devam ediyor -
Son günlerde memleketimize 1ngil
tereden gelmiş olan lbtlklerln tev -
ziinc devam edilmektedir. LAstiğe 

ihtiyacı olanlar doğrudan doğruya 

acentalara müracaat etmektedirler. 

------

Muamelelerini ikmal edemiye- Yunan vapur ve yelkenlileri de 
rek bu postaya. yetişemiyenler baynklarla donanmı§hr. 

Mıntaka ticaret mUdUrlUğü bu iş
le meşgul olmıyacaktır. 

Ocvat başını kaldırmış, rıılnsl sinsi gillüyordu. Prenses 
l\lllzeyyen oğluna karşı ml'ŞhUr Rus İmpa.ratorlçesl lklnci 
Katerlna gibi hareket ederdi. Onun çoluğundan çocuğun
da.o hiçbir şeyi gfzlemlyerck tonmlannın önUnden bun
lar yaşındaki bir delikanlı kolunda her gece yatak o~ 
çekilmesine benziyen işleri olurdu. Ve Cevat anasının 
7.aaf \"e bcveslertnl l<"lnden sadere gU.Jünç bulur, bunların 
gelip geçit'l olanları ı~·ln kendisine ta.kılır, <'ldıU gibi bir 
mahiyet aldıkları zaman ise bunları ilham edenlere kar"ı 
ımygı göstermekle ııcfslnl mükeJlef sayardı. )leselA, Bey
lerbeyindeki yalııla ·~ yan llammm bahsettiği Sadık Be
yin kerimesi Hayrünnlsa Hanıma karşı bir teyze muame
lesi etmiş, pek hürmetkar davranmıştı. Buna mukabil de 
anasına türlü macera ını birçok tafı;llat Ue anlatmakta 
mahıur görmez, konn!ta gelen genç kadınlard.ıın hangisi 
ue bir mUnasebet tesis edecek otsa anasınıı. yetiştirirdi. 

Suale cevap vererek dedi ki: 

~----------------------------.... ğll kıza takdim edeceksin. Ne demek lstedlğlml bilmem 
anladın mı! 

- tstedlilm para ile ne yapa.C'ağnnı kat'lyyen söyllye
mem. ÇünkU bu parnyı Adeta ize karşı kollanaeıığım. 

Prenses Müzeyyenin derhal hafifçe kaşları çatıldı, iri 
barım delikleri knnıldadı. 

- Anlamadım? 
- Uzun izahat nrcmem. Artık yanınızdan ayırmadıkl-

nız pek güzel bir kadını, mahzunluğunu pek te farkede
medlğim mahzun bir kalbl fethetmek için fevkalA.de bir 
hediye almak istiyorum. 

- Xe meselfi.! 
- Daha tayin etmcd.lm. Fakat herhalde ııl7ln alml)·a 

kıyıı.nuyacatınız kadar fevkalAde bir şey olııcak: 
l\lü7eyyeo IlarumeCendlnln gözlerinde artık hiç uyku 

bulanıklığı kalmamıştı. Oğlunun kucağından ayaklarını 

!.'ekti ve !}ezlon~da dojtrulop oturarak çok sert bir sesle, 
kellınelerl asabiyetinden ôdeta bir ermeni ,ın~slle telAffuz 
ederek ı;ordu: - Yani bu lıNliyeyl Enlse Hanıma mı ala
cakfiın: Harikulade hedlyenle onun kalbini mi fethede
ceksin! 

-----------------------------------------
Yazan: Nahid Sırrı J --22 

Cevat taburede, kalkmak tstiyerekfakat kalkmıya ce
uret edemlyerek, mıhlı gibi kalmıştı. «- ı,ın bu kadar 
ciddi olduğu hatırıma gelrnemı,tt. Baltayı taşa \.-urduk!ıt 
diye düşUntıyordu. Sersemlemişti. 

- Cevap ver&ene! Neden dut yemi' bülbUle döndün? 
Emsalsiz, harikullde hedlyenle Enltce Hanımı mı ele g~i
rec~kttn? Yoksa ele g«'çirdln de bu hediye teşekkür ma
kamında mı takdim olunaC'ak ! 

Cevat birden korktu. Son •ual hemen hemen hakikati 
Jfade eden bir ~Y olmu'jtu. Çönkil Enise Hanımla Uç gün 
C\'Vel sokakta bir kere daha, yine tesadüfen karşılaşmı'
Jardı. \'o bu sefer Maslak yolunda araba ıı., yapılan bir 
eeyrauda - Onun bugUn annet;lne refakat ederek muhte
şem otomobil içinde gidip geçtiği yolda yapılmı" bir sey
randa! - kendisini kollarına almış, başdiln<lürüC'ü koku
sunu teneffü<; etmiş, dudakları dakikalar<·a dudaklarına 

yapı,ık kalmıştı. Enise Ma.'llak yolundan ayrılarak ı,gU
zar arabacı tarafından bombo' kırlara çekllml' kira ara
baemın lçlnde gerçi kendini \'ermemiş, faknt Cevadın söy
lf'dljt'i yere tam yarın için gelmeyi kabul etmiş, kollannın 
arasında gerlnJp örpererek: - «Evet, ben de ıılzi ae\'lyo
rwn. Niçin sevi,lp mesut olrnıyalım!• DernllJtl. - Fıı.kat 
bUtlln bu ,eyleri itirafın pek büyük bir hata olacağını, e
ter anlatırsa anne<slnln kendisini affetmlyeceğlnl hissede
rek Cevat swıtu. 

- Sana fevkalade bir hediye alman için zaten para ve
re<-ektım. Ant'ak böyle fevknlAıJe hediyeler mü<.takbel kay
nannlara detll nl'}IUJlılara verilir. Yani bcdJyeyl anaya de-

Bunu en ahmak insan da anlıyabUlrdl. Delikanlı hlçblr 
şey M>yllyemeden bakıyordu. Ayağa kalkmıştı, kollan iki 
yanma aarkıyordu. Mlnasız ve se\imslz bulduğu, kendi
sine karşı hiçbir heveıı beslemediği bir genç kızla evlenmek 
esasen hazin bir şeydi. Ayrıca da, bu !}artlar içinde yapı
lacak bir izdivaçtan istikrah duydu. Onun böyle her ffıye 
rafmen t.emiz kalnuş hisleri, ruhunun çabuk matlfıp ol
sa da akalllimelleri, isyanları olurdu. Müzeyyen Haıume
fendl: 

- Sualime cevap vennlyoraun, diye ı:srar etti. 

- Cevabımm alzl mE1mnun etmlyeceğlnden korkuyorum.' 
- Sana Eruse Ilanırnm knmı alaca!Jm. Her lklnlz de 

evlenme çağına girmı, ır;ençlerslnlz. Su.zam annesinden b
tedim, o da derhal muvafakat etti. 

- Muvafakat etti, öyle mt f 
- Ne zannedlyordunf 
Maslak yolunda o kadar zevkle .ımmı, ve verllmtt bu

seleri ve yarına alt vadi dtlfUnerek Cevat bir cevap vere
medi. Evvelki geceki aa:r; ve içki Alemlnl, get'enJn konakta 
geçlrlllşlnJ, bugün Büytlkderedeki yatıya kadar gldllişl, 

bUtUn bu şeyleri kendisine bir ihanet saymamakta inat et
miş, «Ben de sizi ııeviyorum!ıt sözlerini söyUyen sesln ha-

raretinden 9Uphe etmemekte ısrar etmişti. Şimdi her şey 

yeni bir ı'ık içinde, iğrenç görünüyordu. 
- Enise Hanım kocasına yazacak. Muhsin Beyin redde

deceğine ihtimal vermJyor. Fakat farzı muhal reddedecek 
bile olsa Su.zan yaş ltlbarlle istediğine varmak hakkına 

aahlptlr. Yani bu işe olmu!J bitmiş ıuuarlle bakabilirsin! 

Ve Ce\·at ı,e haklkaten olup bltmlf nazarlle baktı. Bir 
babaaı olsa ve bn servet baba ma alt ~ı.'un~ydı. Belki ka

fa tutablllr, kal'!}ı grlehlllrdl. Fakat zeng!~ kadın, aPrvet 
(Arkası var) 

-
Alman-Bulgar 
"lmzalaşma,, sına 

Doğru! 
Yazan: Vahdet GOLTEKIN 
~ omanya başvekili ile h~· 

riciye nazırının Berllll 

Alman hükumeti ile evvelki gün 
başlıyan görüşmelerinden son· 
ra dün bir canlaşma> imzalan· 
dı ve bu suretle, Macaristandan 
sonra, Romanya da Mihverı 
iltihak etmiş oldu. Eısasen A 
man işgali altında bulunan .Rdi 
manyanın Almanya ile ken 
rızasile bir anlaşma imza etıne• 
sine imkan olmadığı için, b~na 
sadece bir cimzalaşma> dıye• 
biliriz. 

ı .. bir 
tgal altında olan dige~. de 

memleket daha, böyle soı 
bir anla§mıya imza atmak ü~e· 
redir: Slovakya baıvekili ıle 
hariciye nazırı da. bu i§ için Ber· 
!ine gitmİ§ bulunuyor. 

Bu arada henüz işgal altınd~ 
olmıyan fakat - Macaristan sı: 
bi - vereceği imza ile bu işg•. 1 

- bıt kabul etmiş bulunacak ola!!. 
diğer memleket bu imzalaşın1Y8 

hazırlamyor: Filhakika, BulS111 

ba§vekili ile hariciye naıırınr. 
da önümüzdeki günlerde Ber ı• 
ne gidecekleri haber verilmek• 
tedir. -

lTAL YANIN YARDIMINA 
KOŞMIYA HENÜZ VAJd'f 

VAR MI? 
İtalyanın Yunani&tanda uğra• 

dığı bozgunluktan Almanyanın 
- ona istediğini kabul ettirmek 
hususunda, zayıf bulunrnaıın• 
dan istifade edebileceği iç.İn .

1
• 

memnun olduğu tahmin edı • 
mekle beraber, Almanyanın• 
Mihverin kuvvetini muhafadıa 
ıçın, ona yardım edeceği . e 
kabul olunmaktadır. Fakat, bıl· 
hassa ·Göricenin alınması ve 
Yunan kuvvetlerinin cenuptan 
da İtalyan kıtalarını hemen he• 
men sürüp çıkararak, Arnavut• 
luk toprağına dahil olmu~ bub: 
lunmaları İtalyanın bu har ~ 

••• 1 
adeta tamamile kaybettıgııı 
göstermektedir. 

Binaenaleyh, Almanyanını 
büyük bir ihtimalle Yugoslav· 
yayı çiğniyerek Yunanistantı 
karşı geçeceği hareket, Jtalyan 
askeri harekatına yardıındafl 
ziyade, baıılı başına AlmanY8 

tarafından Yunanistana harP 
mahiyetini alacaktır. Bunun içİll• 
dir ki Almanyanın ltalyaY.a 
yardımının artık vakti geçtiğdı: 
ni, böyle bir harekete ken 1 

menfaati bakımından Wzurtl 
gördüğü takdirde ise ııimdilik 
acele etmiyeceği dü§Ünülebilir·j 
FRANSANIN MUKA VEME1'. 

OMtD EDİLİYOR 
Amerikan Birleşik devletleri 

hükumeti, Vichy hükQmetine 
bir büyük elçi tayin etti. Bu el· 
çiliğe evvela tayin edileceği hıı• 
her verilmiş olan General Perl' 
hing·in, ihtiyarlığı ve sıhhi bn· 
kımı itibarile bu vazifeyi kabul 
etmediğini bizzat Mr. Roosevelt 
evvelsi gün - gazetecilere bulurı· 
duğu beyanatta bildirmişti. Dün 
ise, Cichy büyük elçiliğine Kon· 
tramiral William Ney'in tayin 
edildiği haber verildi. 

Amerikamn Cic:hy hükume: 
tine bir büyük elçi göndermesi 
Amerikan efkarı umumiyesi tıı• 
rafından gayet büyük bir mem· 
nuniyetle kar§ılan!!lıştır. Ame· 
rikan gazeteleri Petain hükume• 
tinin, bu Amerikan mümessilin· 
den kuvvet alarak, Alman hii· 
kumetinin tazyiklerine muka,•e• 
met edebileceğini ümid ve te· 
menni ediyorlar. -Yurdun Maden 
Haritası Yapılıyor 
Üniversitede memleketin ma· 

denlerini gösteren yeni bir hari· 
ta yapılmaktadır. Halen maden 
tetkik ve arama enstitüsünün 
elinde bir madenler haritası var• 
sa da bu daha ziyade pratik bir 
gaye ile yapılmıştır. Yeni harita 
hem pratik, hem de ilmi mnhiyc· 
ti haiz olacak, bundan iktısatçı· 
!ar da istifade edebileceklerdir. -
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12,00 
14,30 
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18,21 

5.14 

2,13 
7,16 
9,15 

12,00 
1,36 

12,29 



Si NEMA 
Tenkidi 

1 lr TARiH KARŞISINDA ITALYA J 
1 ~--------------------/ Yedinci Klemans'ın Bir Tavsiyesi : 

Tarihin En Buyuk Aşk Romanı 
Yazanı NiLLA KUK 

• • • 
Yıldız Sultan 

1 
'' Gemimizde Daima iki 

Cihangir Şah, Mihrünnisanın 
Kalbini Yumuşatamıyor 

Mısır radyosunun şarkılarını, ku
ran tilAveUerin! halkımız her zaman 
dinler. 

Evvelki gUn Mısır mamulatı olan 
Yıldız Sultan !ilmi gösterildi. Daha 
ilk matinesinde sinema hınca hınç 

dolu idi. Bütün Mısır filmlerine kar-

Demir Kullanmalıyız,, 
İtalyanlar, Bu 

Devresinde 
Tavsiyeyi Tarihin Her 

-44 -
Tatbik Etmişlerdir liı Mihrünniaa olup bitenleri gö

" llcc vaka yerine doğru ko§tU. 
1 •ı:rı oraya yaklaştığı sırada atlı· 
iil.tın kocasının üstüne saldırdık· 
·~tıtıı ve parça parça cttikle:rini 
!~tdü. Bu manzara kar§ısında 
t "4tü, bayıldı. Gurup zamanına 
) •dar kendine gelemedi. Niha
dtt gözlerini açınca cariyelerin· 
d 'ıı biri kulağına fU sözleri fısıl
•dı: 

t"-. Vali ölmedi. Sizi mutlaka 
ö~'.rııck istiyor. Derhal gidiniz. 
~ ı.ı.rn halinde bir adamın son ar· 
1.ısunu yerine getirmelisiniz. 
. ~ihrünnisa siyah bir esvap 

~Ydi. Yüzüne ağır bir peçe koy
~. Kılıcını beraberine almadan 

"'den çıktı. Kılıçla neler yapıldı
;111ı bu kadar yakından gördük· 
~~ •onra bir daha eline kılıç ve 
ih almamıya karar ver,mi~ti. 

d Kutbüddin çadırında yatıyor
d~· .Cidden ölüm halinde idi. Bir 
d ~1Yc Yisin süresini okutuyor
,~. Mihrünnisayı ı;:örünce dedi 
<ı· 

td: Yisin suresi üzerine yemin 
n •rırn Cihan11ir Şah, Ali Kulu
lrı~n öldürülmesine emir verme-

1fti, o .•• 
~ Devam edemedi. Gözleri ka
l( •ndı. Mihrünnis.ıı yere diz çöktü. 
• 

01bnu, valinin başı altına koy
'b: 

r ._ Söyle, söyle, dedi. Hakika
,' •nlamalıyım. Bu olup bitenlc
IJı •ebebi nedir? 

ııı· IC~tbüddin aon nefesini ver
' 'Ilı. Mihrünnisanın suali cevap· 
'< kaldı. 

Ali Kulunun ölüm haberi .ara
>t a.kscttiği zaman birçok kaşlar 
1d~tıldı. Salime kendi kendine de

l k4: 
b· '- Sa•hoıluk dakikasında yeni 11 

kahbece emir vermi§ olacak. 
'iiJS...limenin ilk kocası da öldü
lo l'lıliştü. Akber Şaha ondan 
ı.,nra varmıştı. Acaba Cihangir, 
İlırünnisanın hayatına da böy-

1~ bir şekil vermeyi mi istemişti? 
1-taşmet Hanım, kızı hakkında 

hl düşünceyi ileri sürdü: 
Ilı ._ Artık Cihangir Şah onu 
b .. bt edemez. Hayatlarının ilk
i t•rına ait güzel bir hatıraya 
' • sürmese daha iyi ederdi. 
t .C.ünün birinde Mihrünnisa, 
d~ Laridi ile beraber aaraya gcl
ı ı. Bütün harem dairesi hayret-
1••• düştü. Genç kadın otuz ya
'llt varmasına rağmen hayatı .. 
:ın ilkbaharında gibi ı;:örünüyor
~· Kimse yirmi yaşından fazla 

0 dı.ığuna ihtimal veremiyordu. 
b· Cihangir Şah, harem dairesine 

1~ cuus kız koydu. Bu kız pek 
~"'•idi. Kendisini ı;:özdeleri ara
•ına koymak için Cihangir can 
•trıııştı. Fakat kızın başka birini 
lıtvdiğini anlayınca kendi arzu
'%u yenerek kızı serbest bırak
~ış, sevdiği ile evlendirmiı ve 
0caıını ihsanlara boğmu§tu. 

şı bizde aynı rağbet var. Hem mu
inanmıyor, süt kardeşinin sarho~- hakkak ki, !Umcilıkte Mısırlılar, şim 
luk zamanında verdig"ı· bır emri ..; iken d · d Al J la dug"u !~iliz ve Fransızlara katıl-diye kadar, bizden usta oldukların ı yar cvrın e man ar '-~ ··e 

yerine getirmek içıin fedakarlık gösterdiler. Bu filmin mevzuu eskıl Fransızların şiddetli boğuşmaları l azan : dı. Giyomun 1894 deki kehanet: 
gösterdiğine ve çirkin olduğunu bır şark masalıdır. Masalın motifini' esnasında, meşhur (Mcdiçi) lcr Cemal Bardakçı bu suretle gerçekleşmiş oluyordu. 
bildiği bir harekete sürüklendiği- . çok güzel sahneye koymuşlar. F'akat ailesine mensup Papa yedinci 1 Bildiğimiz gibi İtalya harp so-
ne kani bulunuyordu. Se18.m bile oyunun kahramanı genç kendisine Kleman 1503 de Viyanadaki Eski Konya Valisi nunda bu yeni dostlarından da 
vermiye vakit olm~dan Kutbüd- naz eden Prenses karısına, bir yer- mümessiline gönderdiği talimat- ayrıldı, dah~ sonra tekrar eskl 
dinin adamlarının Ali Kulunun de, cbaybay> lı Amerikanca bir işa- namede fÖy)e diyor: (Bi~ devl~t J minat veriyor ve ltalyanın Utin müttefikinin kucağına atıldı. B. 
etrafını çevirdiklerini kendi gö- ret vererek kapıyı kapıyor. Bir şark a.damı ~aptana bcnzemelı, gemı-

1 

hemşiresine, Magenta ve Solfe- Mussolininin bu ittifakı da (Cum- ı 
zile görmüştü. masalında bu hareket doğru gitmi- sınde bırden fazla çapa hazır bu- rino menfaatine karşı beslediği grano saHs) .ıc.abilinden saydığı-

M 'h .. · h f tt ·· l d malıd M ı· A t r 1 na, yanı ona ciddi ve dalrrıi bir ı runnısa er ırsa a şu soz- yor. un ur ır. ese a vus u .. sevginin ebedi olduğunu teyit . . 
leri tekrar ediyordu: Sonra, !Umde gUlUnç bir sahne yalılar muzaffer olursa Viyanada d' d kıymet ve ehemmıyet vermedı- 1 - Yolu üstüne engel çıkanla- dcmirlcmcli, fakat orada sağlam c ıjyolr u. 

1902 
d .. f'kl . ğınc inanmak doğru olur. O. bu 

var. Burada gizli bir cemiyet men- l I F ta ya e muttc ı crı f k d d T rı öldürtmek suretile her arzusu· surette sap anıp kalmama ı; ran- l ıttı a sayesın e sa ece un usu, 
supları bir karar sonunda cy•Aa ya- l b I . . . . olan A manya ve Avusturyaya H b · dah b'I c c-na kavuşacağını sanıyorsa alda- -,. sa ga e e ça arsa demırın zıncı· , . . a eşıstanı ve a ı m m n 

nıyor. Beni cidden sevseydi ko- fa yafa> diye bağırıyorlar. Fakat ga rini kırıp hemen Parıae doğru haber vermeden Fransa 1ıle gızlı 1 relerı ele geçirmeyi düşünüyor· 
camı gözüm önünde parça parça Hba dublA.j esnasında olacak. Şu yelken açmalıdır.) b~.r anlaşma yaptı. Bu an aşmaya du. Maksat hasıl olduktan sonra 
ettirmezdi. meşhur: chip hip hurra> da üç de- Bu Papanın siyasi hizmetle- gore Almanya ... F ransaya taarruz , onu da omuzdan silkip atmak 

Al . K J · ı .. d · d b l (M k 1) . 

1 

ederse ltalya bıtraf kalacaktı. bir ·ş olmazdı 1 ı u uyu O ümun en sonra fa bağırılıyor. zannetmiyorum ki, rın e u unan ve a yave ın ! zor ı · 
ideta sevmiye baclamı•tı. Koca- ı·ı ı ı hemşerisi ve mürid_i olan. (Gi•ar· 1904 de Ru.sy .. a çarı ile talya Hula"sa Fransa yere serilince 

1 

o,; .... ı m n ası arapçasında cyaşa yaşa - -ı- R d b [ l 
sı, evlendikleri gu'·ndenberi yal- dini) de (ltalya tarihi) adlı ese- kralı acconıgı e .. u u_ ştu _ar. lngı'ltercnin de hemen teslim ola-yaşa> yerine chip hip hurra> diye J b d f d f kl 
nız kendini sevmiş, başka kadı- Uç defa bağırilsın. Bfrl tllrkçe, dJğe- rinde: {ltalyaı.ı daima galiplerin talya u e 8 a m~tte 1• ~rın.e cağını sanan İtalya, ganimete İş· 
nın yüzüne bakmamış, bir erkek- ri de arapça olarak bu cyaşa yaşa tarafında bulundurması için Alla. ~~~ış~adan . ~u~ya ıle gızlı bır 1 tirak hakkı kazanmak için der· 
ten o zamanlar hiç bcklcnmiycn yaşa> bağırılsaydı aynı glllünç sahne ha dua etmek lazımdır) tavsiye- ıtılaf ımza cttı. kı taraf da _Avus- hal harbe karıştı. Fakat bu defa 
bir ıadakat göstermişti. Bu de- bozulmamış olurdu. Bu suretle, zevk 1 sinde bulunuyor. turya ile Şark meselelerıne aıt iş sarpa sardı. Bin beş yüz sene 
vamlı ve canlı sevgiy~ bu kadar le gördUğümUzc mualın havası da/ B. Musaoli.niden evvel gelmiş münferit anlaşmalar yapmamayı, evvel ölen Roma imparatorluğu 
genç ve taze kalmasına sebep sa- temiz kalmış olurdu. geçmiş İtalyan devlet adamları Cermen nüfuzunun Balkan_1ara diriltilmek istenilirken İtalyanın, 
yıyordu. Ali Kulunun ne kadar Yusuf AHISKALI /bu tavsiyelere ayak uydurmak yayılmasına .. müş~ereken m3.nı ol· ı ilk . a~ım. olarak, .. Alm~nya.rıı~ 
zalimane bir şekilde öldürüldüğü hususunda büyük meharct ve ka- mayı taahhut cdıyordu. hakımıyetı altına duşmcsı tehlı-
(IÖZÜ önüne geldikçe acı acı ağlı- Ü • • } '} biliye! göstermişlerdir. lıalyanın Nihayet 1914 Cihan harbi kesi başgösterdi. B. Mussolini, 
yordu. nıversıte 1 ere siyasi birliğini kuranlardan Ka-ı patladı. lıalya dokuz ay tcrcd- , selefleri Kavurlar, Kristilc.~, .. c~: 

Cihangir, Mihrünniaaya hedi- Pasoları Veriliyor vur, cGişardini'nin tarihi benim düttcn sonra müttefiklerini bıra- yolettilcr kadar kcskın goruşlu 
ye üstüne hediye gönderiyordu. mukaddes kitabımdır> diyordu. karak galip gelecek1erine kani ol.. değil mi acaba} 
Her biri el sürülmeden geri geli- Üniversite talebesine §ehir da- Alman imparatoru ikinci Gi-
yordu. Kalbini yumuşatırlar ümi- hili kara ve deniz vasıtalarından yom 1894 de Vencdikde İtalya 
dile şair Üstüne şair yolluyordu. istifade edebilmeleri için paso kralı Humbert ile buluşmuştu. O 
Mihrünnisa, bunların en rikkatli verileceğini yazını§ ve bunun ha· sırada Giyom, Roma sefiri 
ve ince tiirlerine kulak tıkıyor, riçte işi olan Üniversite talebesi- Bülov'a: «Siyaaette İtalyanlara. 
hepsini sert sözlerle kovuyordu. ne de verilmesi lüzumunu zikret- güvenmemek 1S.zımdır, derler. 

Mlhrünnisanın kard~i Abdül miştik. Filhakika bunlar 18 70 harbinde 
Hasan araya girmek istedi. Deli- İsminin netrini arzu etmiyen müttefikleri olan Fransızlan bi-
kanll ltikad Han unvanile büyiik O · f [ d b. nıversite pro esör erin en ı.r zim karşımızda yalnız bırakıver- Ufak Tefek Yaralar 

-S-bir mevki işgal ediyor ve hemşi- zat bu hususta bir muharririmi• diler. İleride bize karşı da ayni 
resini yumuşatmak suretile Şa- ze demiştir ki: harekette bulunmalaiı ihtimal Ufak tefek yaralardan içeriye gl- şiddetli )·anmalar \.'e acılar olur. 
hın teveccühünü kazanmak ve ren mikropların teslrlle deri altmda 1 Hastada, umumi olmak üz.ere, a.k-- Paso istisnasız herkese ve- dahilinde olduğuna hükmcylc-
daha ilerilere gitmek istiyordu. k . t "? d . t' c· husuıe gelen tıtlhapların en m~ - şamları yükt;ek dereceye .;ıkao bir 
Mihrünnisa sevgili kardeşine de rilmelidir. Talebe hariçte esaslı mc ıbc~pl c ;.•~. mı kt c~ı.şk;· 'd~- hurlan bir •Orü çlbanlar ve (Len- ate, \'e ı.onra terleme görtııür. 
k l k d . bir iş alm·az ve alamaz. Hariçte yom oy e uşunme e a ı ı ı. f t) ı 1 (Y 1 ık) dedikleri Çlbanlar, .;ok dt"f&, kıl diplerinde 

u a verme ı. vazife kabul eden talebe aldığı fki hükümdar Vencdikde, Al- anjl er 8 1 anc 
Yalnız Salım. e araya gı'rmı·ye il k 1 l ·ıı l . . ı,· sari bastalıktrr. husule gelen ufak, ve hattA gözle Para · e anca ia•esini temin ede- man ve ta yan mı et erının ır-

l d Ak · l k Mih ' 1 Le r ııtı bl w ne görülen1Jyecek kadar uta.cık, yaralar razı 0 ma ı. sıne 0 ara · bilir. Talebenin aldı~ı ;. ekseri,. birlerine sarsılmaz dostluk ve lt- n 8J1 er ?'yanma "·e aeirı 
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f 1 B- L · • ht t'kt nuzılık hAsıt olur. Sonra, )'"a.'"a' ya -sı ati c ""'ırın ta ına geç, en çok bakımlardan da imkansızdır. farethanesine gönderiyor. Bu 1 kırmızılık, mikropların glrl' kapıor 
l l. t' · d vaş, cerahat t~f'kkül eder. Bu cera-sonra o sun, mesu ıye ını uyma• Paso kayıtsız ve şartsız verilme- mülcikatın katiyen Fransa aleyhi- olan mahallin etrafından ba,hyarak, 

B T .. k Ş h il d k. hat topla11&1 nokta.ya halk arasında lı idi. ir ur a ı, yo ar a ı lidir. ne bulunmadığına dair sefire tc- muhite doğru ya~,lır ve o nahiyede 
eşkıya gibi adam öldürterek ar- (ÇJbanın özO) derler. Cerahatll çl · 
zuıuna kavuıamaz. ·• 

Cihangir ifin içinde bir anlaş
mamazlık olduğuna, Ali Kuluyu 
öldürtmediğine yemin ediyordu. 
Fakat Salime inanmıyordu: 

( OL MUŞ Hi KAY ELE R ) 
- Bu emri mutlaka sarhoş 

iken verdin de farkında değilsin, 
diyordu. Ben Kuı.büddini tanı· 
rım. Senden emir almasa böy-

- ·Panzehir Tedavisi•-
Halam hızl ı hızlı seslendi: 

le birşey yapmazdı. cBak oğul, diyordu, Mazlllm dayı 
Mihrünnisa bir gün Salimeye geldi. Çok mUblmmif tc sent uyan-

dcdi ki: dırdım.> 

reçetenin dilinden de anlıyan yokmuş 
ki, okutsun da ona göre UA.cı alsın. 

Derken, sabaha karşı yine birden· 
bire nöbet bastırınca, ne olursa ol
sun, demiş, kutudaki llı\çtan yedi se
kiz ttLne gUllacı kısa fasılala?'la iç
miş. Bir saat geçmeden müthiş bır 
sancı başlamış .... 

Gayri ihtiyarı hepimiz imama uy
muştuk. O okudukça biz Amin diyor
duk. Hasta bu vaziyeti görünce inil~ 
tilerini kesmek için bUyUk gayretler 
sarfediyordu. O tevekkül dolu titrek 
bakışlarla etrafı süzüyordu. lmam 
duayı bitirince, hastanın ağZına doğ
ru ateş: üfler gibi derince bir hohla-
dr .... 

Panzehir tedavisi bitmişti. Birçok· 

banları yapan (Stafilokok) dedlkle
rl üzUm salkımı fCkllndekl mlkrop
la?'dır. 

Yı1an<'ııı yapanlar f~ zln<"ir tar
zında uzanan, (Streptokok) adında

ki unsurlardır. YılanC'tk ba'hyan sa
hadaki kınnızıhklar sağlam deri kı

ınmlarından btirtı. bir hatla ayrılmı' 
hr. Dert elle yoklandığı zaman kır

mızı, parlak, sıcak ~e kaygın bir 
haldedir. 

Yılancık en ziyade yüzde olur. Bun 
da mikroplar, göz, kulak, burun, du 
dak gibi U7.uv1arın derlJJI üzerindeki 
ufak tefK yaralal'dan tc:erlye girer
ler Dr NURi ERGENE -

BULGAR 
Komşularımız 

Yazan: OÇ YILDIZ 
jt=>' irkaç haftadanberi Bal
c:l kanlara çöken bulanık 

hava arasından Bulgaristana ba
kıldığı zaman görülen manzara 
kasvetli bir tereddüt ve karar
sızlık manzarasıdır. 
Komşumuzun Dobruca mu .. 

vaffakıyeli üzerine azgınlaşml.f 
i,taohlarile realist toprak a.damı 
mantığı arasında btr mücadele 
görüyoruz. 

Y uoanlıların, sokak kapıla
rında sert bir ka~a ile me9gul 
bulundukları sırada bahçe k.apı
sına yapılacak hafif bir ctık 
tıka acaba nasıl bir ıteticeye 
götürecek} Bulgaristan kaçırıl

maması liızımgeJen bir fıraat 
kar~ıısında mıdır} F~at tarihin 
bu eşsiz hengB.mesinae k•palı 
kapılardan daha korkunç birşc.v 
yoktur. Arkalarından ne çıka
cağı bilinemiyor. Bir tek taşın 
yerinden oynamasının hangi 
çığları başımıza indireceğini bil
mek mümkün o!mıyan günler
de yaşıyoruz. 

Yabancı sesler k.om~umuzun 
kulağına elbette birşeyler hsıl
dıyorlardır. Fakat biz o kana
atteyiz ki ne bu seslere. ne ka· 
barmı~ iştahlara uymamak la
zımdır. Böyle zaman1arda mil
let adını taşımıya layık insan· 
ların, yani istiklalini her nimet
ten üstün tutan efendi ruhların 
yapacağı şey yalnız. mantık ve 
aklı selımin sesini dinlemektir. 

Bulgar komşularımıza tavsı# 
ye ederiz. Bu tereddütlü daki
kalarında gözlerini başkasının 
istiklaline kendi istiklali kadar 

1hilrmet eden doğu k.om~uları· 
nın ufkuna çevirsinler. Vazife 
icaplarına göre alınmı§ bir ka
rarın bir millete ne ililhi bir sü
kUn ve muvazene verdiğini, bir 
kaç gecedenberi topraklarının 
üstüne çektiği karanlık tabaka
ları altında nasıl bir kudretin 
soluduğunu görmiye, duymıya 
çalışsınlar. Bulgar komşularımız 
kendileri.ni bir maceraya atarlar
sa ne olacaktır? Ya kazanacak 
!ar ya kaybedecekler r.İcğil mi) 
Bunun bir üçüncü şeklini akıl ve 
mantık kabul edemez. 

Biran için kazandıklarını far" 
zedelim... Yani Balkanlar ve 
Yakın Şark yangınlar arasında 
bir yol geçen hanına dönüyor. 
Tüten harabeler üstünde bir 
yeni nizam kuruluyor ve heyet\ 
umumiyesile bir büyük çiftlik 
haline gelen Balkan yanmada
sında küçük Bulgaristana sadık 
bir kahyaya verilen hediye ne# 
vinden, bir iki parça toprak ve
riliyor. Bulgarlar acaba bu top# 
raklarda eski küçük fakat müsta_ 
kil evlerinin saadetini bulabile
cekler midir? Bu onlardaki istik. 
lal ve hakiki clcndililc duygusu
nun derecesine ti.bi bir keyfiyet
tir. Zannederim ki kom~umuzda. 
ki deruni mücadelenin son saf
hası bir takım yabancı hırslar 
ve iştahlarla bu efendilik duy
gusu arasında olacak ve netice· 
de efendilik duyı:usu galip ge 
l cektir e 

ı 1-tcıncn her saatte bir kere kı
dı ç.aiırıyor ve malUmat istiyor
,~· Gelen haberler hiç de iyi de
~ dı. Mihrünnisa beyaz bir ma· 
n•rıı elbisesi giymişti. Hiçbir zi
Ş •t cıyası takmıyordu. Cihangir 
•hı bir dakika için bile görmi-

- Allah ıahidirndir ki onu j Köytln gariplerinden blrl•l hasta.
delicesine seviyordum. Bütün lanmış. Köylü bu zavallı ihtiyara el· 
ömrümce ondan ba§kasını seve· ı birllğlyle bakarm.ıf. Bu adam kimse
medim. Fakat benim sevdiğim sizmiş. C&miyt silip s:üpUrUr ve ca
temiz ve ıaf delikanlı ile arzusu- ml yanındaki köl odasında yatar
na varmak için adam öldürten mış. Sabaha kartı namaza gidenler 
zalim Şah aylli adam değildir. 1 camiyi kapalı bulmu,ıar. Açma•ı. 1-

Salime, Cihangiri sarho§luk- çin seslenmi,ler. Odadan bir lnıltl 
tan kurtarmak ve iyiliğe aevket- kendilerine cevap vermlf. Bir de 
mek düşüncesile vaziyetten İsti- bakmıflar kl, zavallı ihtiyar mUthiş 
fade etmek istedi. Mihrünnisanın sancılar içerisinde kıvranıyor. 

Hasta söz söyledikçe daha fena.Ja:ı 
makta olduğunu hi~settiriyordu. Has 
tanm başucunda durmakta olan UA.ç 
kutusunu aldım. Kutunun etiketi üze 
rinde ancak karine He çıkarılabilecek 
yazıyı gözden geçirdim. Aşağıdaki 

lariyle birlikte ben de, hastaya şi!a 
temennisiyle oradan ayrıldım. 
Öğleye doğru Garip Ahmet öl -

mu,tu. 
' Bu Hafta SUMER Sinemasında 

i't tahammülü olmadığını söylü
f.0rdu. Kutbüddinin kendi mesu
'Y•ti altında hareket ettiğine 

sözlerini bir gün Cihangire tek- Köyde ne ilA.ç var ne de doktor. 
rar etti ve dedi ki: Hoş. ben doktor değilsem de, ne de 

""-. 
(Arkası var) olsa az çok mektep me<trcse görm~. 

şehirde bu kadar yıl oturmuş oldu

,... TTBONE POWEB we SOılflA BENNIE'nlD ~ 

SARAY SiNEMASINDA 
ikinci muvaffakıyet lıaftMı olarak cıı.terllmekte olan 

KARLAR ALTINDA 

, 

Ems8"iz !ilminde oynadıklan yeni BACK TO BACK dansını 
görmek üzere bUtün tehir halkı koşuşuyor. 

İlaveten : YENi FOKS JURNAL 
Seanslar: 11 - 1,30 - S,SO - :S,SO ve 8 de 

önümüzdeki Salı Al<J&lnından itibaren 

SU MER Sinemasının 
Cöstermcğe ba.'byacağı ve LUctEN MARROUX'un l~tlraktle 

Danielle Darrieux - Jean Kiepura 
tarafından barlkulAde bir tarzda yaratılan 

IK! GÖNÜL BiR OLUNC A 
C:Uzeı ve bUyük Aşk filminde okuyacakları güzel şarkıları bUtUn felılr 

halkının ağzında dolaşacaktır. 

ğum için belki bir çare bulurmuşum 
diye bana b8'vurmuş. Hem sevap· 
mış. Gidip bir kere bu adamı görme· 
liymlşlm. 

Çarnaçar, kalktım g!yindlm. Maz
lüm dayı ile birlikte köy odasına git
tik. 

Sordum. Anlattılar: 

Bundan ~ gün evvel kaza. mer
kezine gitmlf. Kendi•tnt hUkllmet 
hekim1ne muayene ettirmif. Hekim 
kendisine bir ııaç vermlf. lytıeşecc
ğlne daha fena1-Jll· 
Hastanın vaziyeti haktkaten tehli

keliydi. Dudaklan morarmıftı. Ya
naklarında kırmızıyla mora kaçan 
bir renk vardı. Kısa sakalı titreye 
rek kesik kesik cevap veriyordu. 

Hastalığının ne olduğunu sordum: 
Bostan zamanındanberi kendisine 

zaman zaman nöbet geUyormu.ş. Tit
riycrek ateşleniyor ve çok zaman ken 
dlslni bile kaybediyormuş. Kan aldlrt 
mış, olmamış. Muska yazdmp bağ
lamış, olmaımş. Geçende köyden ge
çen blr cer hoca~una okutmuflar, bu 
da para etmemif. Nihayet son bir ça 
re olarak kasabadaki hekime baş • 
vurmu,. Allah razı olsun, gariptir, 
fakirdir, diye 'tekim kendisinden pa· 
ra almadığı gibi 1111.ç lçtn de para al
dırtmamış. tıtı.cın içilmesini tarit et
mı,. LA.kin cahi1llk bu ya, zavallı ih
tiyar köye gelinclye kadar lllcm 
n ... ıı içileceğini unutmuş gitmiş. Bu 
sebeple llAcı kullanamaın19- Elindeki 

cümleleri okuyabildim: 
«Hastanın adı: Garip Ahmet-. 
c:Tabibi müdavi: Feridun Beyefen

di,> 
cSuretl h!ıtimatt ~ Sabah akşam bi

rer kate> 
Reçeteyi de tetkik ettim: 
Karışık bir fransızca yazıdan an

cak sulfat dö kinin kelimesini sök
tUrebildim. 

i 
Anlatılan, Garip Ahmet, beş on 

gün zarfında içtıecek nacın hepsin 
bırden içmiş ve zehirlenmişti. 

Acele yoğurt getirttik. Bir parça 
yedirdik. Köylülerden biri parmağını 
ihtiyarın kuru, sıska gırtlağından i
çeriye doğru uzattı. Fakat hiçbir !ay 
da vermedi. Civarda yakın bir yerde 
hiçbir hekim yoktu ki, getirtelim de 
bir çare bulabilein. Kasaba ise epey
ce uzaktı. Hasta gidinciye kadar yo 
da ölecekti. Ne yapmalı? ... Herkes 
bir çare bulmak düşüncesi almıştı 
Garip Ahmet ise git gide fenalaşıyor 
du. Hepimiz, zavallının canı nasıl 
çıkacak diye merak eder gibi dik -
katle yarı kapalı gözlerinin titreme· 
!ine dalmıı:s sessiz sada!ız bekliyor

1 

i 1 

duk. 

KöylU, Garip Ahmedin, hckim•iz- Gençlik ... Tazelik ... İlk aşkın şaheseri olan ve 
lik yüzUnden, zehirlenmesinin önü-

A NN SHIRLEY-RALPH BELLAMY ne geçilemediğine yanmıyordu, 1A. -
kin, her derde deva olan bu panzehi-

VE y ARININ ~o YILDIZI tarafından yaratılan rin İmam efendi gibi, nefesinin te-
strt çok uzaklarda bile anılan bir a-

Kız Talebe Yurdu damın elile en'am üzerinde konuldu-
ğu halde zavallı hastanın kurtulma-
masındakt sebebi, Garip Ahmedin 
bir gazabı llAhlye maruz kaldığına Fransızca sözlU illmtnl mutlaka görUnUz. 
veriyordu. 

Genç kızın filmi ... nk busenin filmi. .. Çiçek halinde olan kalbin 
* filmi... Cidden gençler tarafından görUlmesi 18zım gelen bir roman ... İşte dostum, çok uzaklara git .. 

me, bu an1atbğtm, burnumuzun dl- SeaDBlar: 11 - 1,30 - 3,30 - 5,30 ve 8 de 
binde sayılan köyümde oldu köyUm-
de. Cevat Perin 

.- IS TANBULDA 100.000 Kişinin Gürdüğü ve Alkzşladzğz ... 

BA LALAY K A 
MELEK Sinemasında claba 3 

Sahneoerler ,.Jıeoeri 
ııün gösterilecektir. 

Bugün seanslar: 11 • 1,30 - 3,30 - 5,30 ve 8 de 
ıı • 

Oda kapısının telA.şla açılması bu 
sOklltu bozdu. !çeriye bir dellkanl 
girdi. Elinde bir çıkın vardı. Çıkın 
hastanın başucunda durmakta olan 
İmam efendiye verdi. İmam çıkın 
bUyük bir itina ile çözdU, içerisin 
den beyaz kemik gibi bir şey çıktı 

1 

ı 

-
Merakım artmLljtı. Yanı başnnda 

oturmakta olan Mazlüm dayıy& bu 
nun ne olduğunu sordum. O da bil 
miyordu galiba ki, yanı baıınndak 
ihtiyara bir sual bakı~ı attı. İhtiyar 
fısıldar gibi cevap verdi: cPanzehlr> 
İmam doğruldu. Cebinden bir 

-
-
1 

cEn'am> çıkardı. Bu beyaz kemik g 
bi maddeyi en'amın üzerine yerleş 
tirdi. Bunu yaparken bir dua mınl 
danryordu. Sonra hastanın göğsüne 
yakla:ıtı, bUyük dini bir hUrınetle 
en'am ve Uze?'indekl c:Panzehir1> hM 
tanın göğsU U.tune yerleştirdi. Son 
ra biraz geriye çoktldl Ellerini açtı 
duasına ayakta devam eW. 

1 
-
-

-

' iPEK-LALE-MELEK-SARAY -SÜMER- TAKSIM 
SAKARY A-ALKAZAR-ASRİ- ŞIK-YILDIZ-ŞARK 

Sinemalan Direldö..rıildehnden : 

SAYIN HALKIMIZA EHEMMiYETLi iLAN 
Y anndan itibaren sinema ı;:öaterme saatlerimizi qağıdaki telalde deği§tirc!iğimiz anolunur. 

Hergün Saat: 11 - 1.30 - 3.30 - 5 .30 ve 8 de 
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Işıklar, Gurup 
Zamanında Sönecek 
Memurlar 8 de İşe Başlayıp 4,30 da 

Vazifeden çıkacaklar 
Ankara, 23 (Hususi muhabi

rimizden telefonla) - Hüku
met ışıkların gurup zamanında 
söndürülmesini kararlaştırmıştır. 
Bu kararın tatbikinden dolayı 
halkın müşkülata uğramaması 

için saatler geri alınacaktır. 
Bu karar birincikanunun birin

den itibaren tatbik edilecek ve 
bu suretle işe başlama saati 9 
dan 8 e ve tatil saati de 5, 30 dan 
4,30 a alınmış olacaktır. 

Yunanlllar İtalyan 'Orfi [dare Karannı 
Kumandanını Nasıl Halk Memnuniyetle 

Aldattılar Karşıladı 
f (Ba.~ı 1 incide) (Ba~ı ı ln<'ide) 

llannı sol cenah üzerine yaparak kararını okuduğum dakikadanbe. 
İtalyan ihatlannı bozmu~lar ve ri sık sık gözlerim iftiharla yaşa
Göricenin tahliyesini temin eyle- rıyor. Bizi yıldırmak için yapılan 
mi_şlerdir. her türlü hareketler karşısında 

Düşman. askeri bir gezinti ya- hükumetin azimli, temkinli su
pacaiını beklemiş olduğundan rette hareket etmesi, göğsümü 
cephede istihbarat teşkilatı vü- kabartıyor. Normal kanunların 
cude getirmemiş ve Yunan mm- temin ettiği hürriyetlerden beşin
takasındaki Arnavut ekalliyetine ci kolların ve diğer fenalık isti
güvenebileceğini zanneylemişti. yenlerin istifade etmesinden kor
T ayyare keşifleri de derin ve do· kuyordum. Şimdi içim rahat etti. 
'lambaçlı vadilerde Yunan kıtaa- İstanbulun bütün Türk ruhlu hal-
tının hareketlerini tespit edeme· kı örfi idareyi ve diğer ihtiyat 
mıştir. Hususile ki Yunan kıtaatı tedbirlerini memnuniyetle karşı
yürürken bu hareketi maskele- 1amı§tır. Harp ihtimalini iptida
miştir. dan beri zaten içimize yatıştırdı-

Timcs muhabiri, Atinada Gö- ğımız için bütün bu tedbirlere 
rice zaferi münascbetile büyük harpte muvaffak olacak yollar
Yunan ıbayrağı çeken binalardan dan hareket edeceğ-izin kuv
birinin de Alman elçiliği olduğu- vetli garantileri diye telakki ede· 
nu kaydetmektedir. riz. İstanbul halkı içindeki akko-

Bu:garistan Bir 
Kısım Askerini 

Terhis Etti 
(Başı 1 incide) 

li.h albna ahnmıt olan asker
ler terhis edileceklerdir. 

Sofya, 23 (A.A.) - Bul
gar ajansı bildiriyor: 

Bulgar hükumetinin, Yunan 
hükümetine herhangi bir nota 
vermek niyetinde olduğuna 
dair baZJ ecnebi gazetelerde 
çıkan haber, fena bir fikrin 
mahsulüdür ve tamamen uy
durmadır. 

Bulgaristan Hudutlarda 
T ahıidat Y apmamıt 

Sofya, 23 ( A.A.) -- Bul
gar ajansı bildiriyor: 

Bulgar kıtaatının Türkiye ve 
Yunanistarı hudutlannda g\aya 
yeni tahtidatta bulunduğuna 
dair bazı ecnebi ajansları ta
rafından haberler iıae edil
mektedir. 

Bu haberlerin tamamile uy
durma olduğunu beyana me· 
zunuz.' 

lulgar Bafvekili Be:rline Gidiyor 

Roma, 23 (A.A.) - Ste
fani: 

Bulgar baıvekili ile hariciye 
nazın pazartesi günü Sofyadan 
hareket ederek Berline gide
ceklerdir. 

-----o-

yunlarla kara koyunlar bu mü
nasebetle belli olmu~tur. ~Aca
ba harp olacak mı?> diye ÜZÜ· 
!enler ve tedbirlerden dolayı 
ferahlık duyacak yerde korku 
duyanlar kara koyunlardır. Bun
lar Levanten ruhlu olduklarını 
ispat etmişlerdir. Ben itikat sahi
bi bir adamım. Geçen gün bir 
kitapta İbni Reşidin bir sözüne 
tesadüf ettim. İtikadım bir kat 
daha kuvvetlendi. İbni Reşit di
yor ki: cİstikbal hakkında bed
bin olmak caiz değildir. Yarın 
ne olacağını bilmediğimiz halde 
guya olacakmış veya olmuş gibi 
Allahın emaneti olan canımıza 
bugünden eziyet etmiye hakkı· 
mı:z; yoktur.> 

Bir doktorumuz da örfi idare 
ve ihtiyat tedbirleri hakkında şu 
sözleri söylemi~tir: 

cl lükumetin bu tedbirlerinde 
bir harp aşısı mahiyeti vardır. 
Aşıdan maksat asıl hastalığın 
vücutte hasıl edeceği tesirleri
küçük ve zararsız ölçüde yapa
rak hastalığa karşı muafiyet te
min etmektir. Bug_ün barış içinde 
olduğumuz halde kafalarımız 
harbe mahsus şartların ilk sar· 
sıntılarını geçiriyor. İşte bu aşı sa. 
yesinde yarın hastalık gelip ça
tarsa en küçük bir telaş göster
miyecegız. Hepimiz bunu nor
mal bir hadise diye karşılıyarak 
mesela sessizce hissemize dü~en 
vazifeyi yapacağız. Harp aşısının 
bugünden yapılmasında çok jşa
bet vardır. Bu aşı ve bunun te· 
min edeceği - temkinli hazırlık 
inşallah ha11bi önlemiye de yarı· 

Yugoslavyaya Taar- yac~tır.> • 

ruz Gecikmiyecek Yunan~ılar Bınlerce 
ha az had bir maı:~:· ~e::~. Esır Aldılar 
Bu suretle Almanya, ayni zaman. 
da Yugoslavya terekesi yemi ile 
Macar efkarı umumiyesini de tat-

' min eyliyebilecektir. Almanya, 
Bulgaristan ve garbi Trakya yo
lu ile ilerlemiye karar verse dahi, 
burada da motörlü ftrkalann ça-

1 lıJtığı Polonya, Hollanda ve fİ· 
mali Fransa ile kıyas kabul et· 
mez dağlık arazi güçlükleri ile 
karıılapcaktır. 

ASKERİ VE DİPLOMA TİK 
HAZIRLIKLAR YAPILIYOR 

Daily T clegraph, Bükreş' den 
şu ciheti haber almıştır: Alman
yanın Yugoslavyayı istilası, Al
man başkumandanlığının hakiki 
planıdır ve bu hususta askeri ve 
diplomatik hazırlıklar yapılmak· 
tadır. 

Daily T elegraph, bu haberi 
verdikten sonra, şöyle devam 
etmektedir : 

cBu darbenin gccikmiyeceği 
tahmin olururbilir. 

Yarış meemuaı.mı milli kWııe 

maçlarına daha iyi ham'lamak 
ve resimli bir nıeemııaya uygun 
parlak k&ğıt getlrtorek tekrar 
hflf}rotmek üzere muvakkni<'..n ~z

karnıı~ mıu.a percu otmyucu
tannux blkliril'h~ ·y Al'.:Ş 

(~ı ı loride) 
Yunan tayyareleri ricat etmekte 
olan düşman kollarını muvaffa· 
kıyetle bombalamıştır. 

Dokuz gün devam eden Gö
rice etrafındaki muharebeler es
nasıncla, düşman hava kuvvetle
rının şiddetli mukabelelerine, 
mevzilerin tabiaten kuvvetli ol
masına ve kısmen beton ve di· 
kenli tellerle takviye edilmiş bu
lunmalarına rağmen Yunan kıta· 
atı mühim düşman kuvvetlerini 
yararak parlak bir zafer kazan
mışlardır. 

Göriceyi müdafaa eden İtal
yan kuvvetleri ıu kıta.attan mü· 
rekkep bulunmakta idi: İkinci 
Triestino dağ fırkası, 29 uncu 
Piemonte fırkası, 49 uncu Parm 
fırL:ası, 53 üncü Areozo fırkası, 
Tomori ve T eorobos müstakıl 
kıtaları, İtalyan siyah görnleldi
krinin 109 ve 166 ncı fırkaları, 
dördüncü Benaglieri alayı ve 
104 üncü ağır mitralyöz U.buru. 

Bütün bu kıtaat, birçok ağır 
top bataryaları ve müteaddit 
tanklarla takviye ediliniş bulunu• 
yordu. Bu muharebe eeoasmda 
ele geçen esit- ve ına\z.e.ıne henüz 
sayılmamıştır. 

Bütün Arnavutluk cephesin
de harbin bidayetin<lenheri ele 
geçen esir ve malzeme miktarı, 
birçok subaya, binlerce askere, 

l
ağır ve hafif 80 topa, 55 tank 
dafi topuna, 300 m.itıalyözc, 20 
:tam, ıw dem fazla l'l8kil v~ 

Örfi idareKanununun OrfI idare Beyanna- "ŞARK'ı 
Tanıyanlardan ,, 
Hazer Oluna! 

Esaslı Kısımlan mesi Neşrine Kadar 
(Ba~ı 1 iııclde) (Başı ı incide) 

S -Türk ceza kanununun 189 un- Dahiliye Vekili Faik Öztrak ta· 
cu madd~inde yazılı olan silahlarla rafından kabul edilecektir. (Bıı~ı ı in<'lde) 

defimiz, varlık hakkımıza ve is~ 
tiklalimiı:e saygı gösterilmesidir. 
Bunu tehdit eden tehlikeler, kar
şımıza kaplan derisine de bürü-

alet ve ceptuuıeıerin ve dinamit, bo- General Ali Rıza Artuokal 
~cu gaz, bomba ve buna mümasll hükumet ve devlet adamlarile 
aıatı muhribe ve me\"addı lnfUakiye yarın ( bugün) gündüz bütün 
ve müştaıl "·e bunların ihzar ve ima- temaslarını bitirmek istemekte-
llne yarıyım edevat ve vıu.ıtalarm ·· k k t'lk" k \ ~ d · dir. Orfi idare mıntakasındaki nere çı sa, ı ı ı ıgına a gır-
tesUml için emirler "·ermek ve bun- t ti k k f t' · · d 1 alınacak tedbirler hakkında bu sa, en a ı uzu ıya e mı e a -
Jarı arayıp toplamak. akşam telefon ve telgrafla icap 1 sa der_hal. farkeder.iz .. Uyan. ıklığı-

(Örfi ıdare kanununun atfettiği h b k 1 k h b k l l 
Türk ceza kanununun 189 uncu mad· 
desinde gösterilen siJAhlar şunlardır: 

a - Şişli baston ve buna benziyen 
gizli silAhlar, 

b - AlelitlAk ateş çıkaran aletler. 
c - Bunlardan mada cebir ve teh-

dit için taşınan bıçak, kama vesair 
Aletler.) 

4 - Gazete, kitap "·esair matbua
larm tabı ,.e neşrini veya. hariçten 
ithalini menetmek ve matbaaları ka
patmak ve matbuat ve telgraf ve 
mektup üzerine sansör koymak. 

5 - Kapalı ve açık yerlerde her 
türlü toplantıları menetmek ve ee
mlyetlerin faa.llyetıerlnl durdurmak; 
kahvehane, birahane, me)lıane, ti -
yatro, sinema bar ve em!!all umuma 
açık yerleri kapatmak ,·eya. bunların 
açılma. ve kapanma zamanını tayin 
ve tahdit etmek; örfi idare mıntaka
sına girip, ı;:ıkmak istiyenJer hakkın
da. takyidat rn tahdidat koymak; 
lr.ra Vekilleri Heyeti tarafından itti
haz ,.e tebliğ edilen €'mirleri \"e ilan 
edJlen sair tedbirleri takip \"e icra et-

eden direktifleri veren kuman· mızı ıç ır ı ı • ıç ır şe ı aza -
dan yarın akşam ekspresle İs· 1 tamaz. Fakat ken<!imizden emin 
tanbula hareket etmek kararın- olduğumuz için hiçbir zaman 
dadır. vehme ve ifrata da kapılmayız. 

Mütehassıs sınıfından adamla
rın, yanlış görüş ve bildiri.ı yüzün
den memleketlerini ne gibi var
talara. sürükliyebileceklerine son 
haftalarda Atinada bir misal gö
rülmüştür ki Şark mütehassısları
nın ve memleketlerinde onlara 
kulak verenlerin dikkatini celbet
miye layıktır. 

* Evvelki akşam radyo neşriyatın

dan ve gazetelerden memleketin 6 
vilayetinde örfi idare ilan ed!leceğini 
öğrenen halk hUk(imetin bu kararını 
bUyUk bir itimatla karşılamıştır. 

Örfi idare kararı resmi gazetede neş 
ri tarihinden itibaren carı olacaktır. 
Örfi idare kararlarının ve konulacak 
tahdidatın örfi idare komutanı Kor- İtalyanın Atina sefiri Sinyör 

Grazzi Yunanistana ait işlerin bir 
mütehassısı olmak iddiasındadır. 
Yunanistanı çok sevdiğini sanır. 

örfi idare mıntakalarında ve bu me- Seven bir adam, bu sevginin mut. 
yanda şehrimizde normal hayat şart- laka mukabele gördüğü_!le ve sev
ları devam edecektir. gilisinin ilk hamlede kolları ara-

Bu hususta mal1lmatına müracaat sına atılacağına da kendini inan

general Ali Rıza Artuokal'ın bir be
yanname ile halka bildireceği tahmin 
edilmektedir. Ve o zamana kadar da 

dırır. İşte kendi «mütehassın 
ettiğimiz salflhiyettar bir zat şunları kafasındaki !hayalleri !hakikat 
söylemiştir: 

sanmak yüzünden B. Grazzi bir 
«Komutanın şehrimize gelmesi bek gece saat üçte General Metaksa

lemnektedir. ve vazifeye başlar baş- sı yatağından kaldırmış, ültima
lamaz bir beyanname neşretmesi tom silahını göğsüne dayamış, 

mek. o··rrı muhtemeldir. Bu beyanname neşre- «sevgilini d~rhal benim kucagw 1• 
Müstacel ve zaruri hallerde d·1· k d h · · d b u kU ı ıncıye a ar şe rımız e ug n ma ver, yoksa Üç saate kalmaz 

idare mahkemeleri teessüs edinciye normal vaziyet devam edecektir. ör-
cumh · vururum~ demiştir. Bu arsızca 

kadar mah.alli hakim_ ve . urı- ı fI idare komutanlık nıeı·kczinin han-
k dli ha. talebin karşılıgw mı Yunan milleti, 

yet mUddeıumurnilerı as erı a - gi vilayette olacağı bilinmemektedir. 
ki d . bugün Arnavutluk dağlarında kimin vazifesini görece er ır. Fakat bunun İstanbul olaca.~ını tah-

Örfi idare altına alman yerlerde mln ederim.> vermekle meşguldür. 
1 Türk milletı, herkesin hakkına kanundaki suçlan işlıyen er ve bu İdarci örfiye komutanı Korgeneral 

1 Örf. 'd k ve istiklaline saygı gösteren, sırf suçlara iştirak eden er ı ı are o- Ali Rıza Artııokal ordumuzun güzıde 
mutanı vasıtasile sıfat ve memuriyet erk€ınmdan bıridir. kendi yoluna giden, kimseye 
!eri ne olursa olsun örfi idare mah- meydan okumıyan. halkına ra-

320 de muıa.zım ve 323 te erkanı- h 1 k k b'l k kemelerine verilirler ve burada muha at ı • sağlı • ı gi verme ten 
harp yUzba..şısı olarak orduya iltihak b k 1 b ) · b" ·ı keme edilirler. Yalnız mebuslar bu as ·a eme es rmıyen ır mı · 
etmiş gUzide kumandan ve askeri ] · · B k 1 k' "d' hUkUmden istisna edilmiştir. etlır. u ve ar ı ve sa ın gı ış 
hayatını tam bir asker olarak geçir- d h h · b' · 

fdarei örfiye mahkemeleri hangi esnasın a er angı ır nevı sar· ı 
akı ? miştir. Korgeneral Ali Rıza Artuokal kıntılığa ve tecavüze maruz olur-

suçlara bakac ar • Ttlrklycnin girdiği bütün muharebe-
İdarei örfiye mahkemeleri a"ağıda sa şakaşı yoktur. Mütareke dev· 

Y lerde vazife almış ve İstiklı\l mücade- · ı · d 
ki surları tetkik edecekler: rinden ve istiklal mücade esıh en 1 ., lesinde büyük yararlıkları görtilmüş 1 1 • •• 1 b" 

1 - Türk ceza kanununun ikinci sonra öyle bir o gun uga, oy e ır ve yüksek askeri kabiliyetıle tema- k' h 
kitabının birinci babının birinci, i- milli coşkunluğa varmıştır ı er 

yüz etmiştir. k l h 
kinci ve dordUncU fasıllarında yazılı Türk eri başlı başına bir a e a-
suçlar. General eri son olarak bulunduğu !ini almıştır. · 

Bunlar ceza kanununun 125 inci Jandarma Umum Komutanlığından 1 Eğer Almanyanın .-Şarkı bilen 
maddesinden 146 ncı maddesine ka-l evvel Merzıfon ve Balıkesir mınta- mütehassısları:. bizi vekarımızla, 
dar 21 maddenin ihtiva ettiği madde-ı kalarında kolordu komutanlıklarında başkalarına olan saygımızla, ha
lerdir ki, devletin beynelmilel şahsi- daha evvel Ma~lsa, Kırklareli ve di- kiki dostluğa dayanır samimi his-

. .. . . ğer yerlerde Tüm komutanlıklarında 1 · · 1 f k · d yetine karşı ışlenen cürumlerdır kt, .. enmız e, a at aynı zaman a 
bulunmuş Çanakkalede mevkn müs- k • · · 1 1 k l · bunlara verilecek cezalar arasında . _ atı azmımız e I!lem e ·et erme 

idam hükUrnlerı ne vardır. ta~kem kum~d~nlığı _Yapmış, ~ıl~ tanıtmazlar ve yanlış telakki ve 

Devlet topraklarının tamamını ve
ya bir kısmını yabancı bir devletin 
hA.kimiyeti altına koymıya veya dev
letin istiklalini tenkise veya birliği
ni bozmıya veya devletin hakimiyeti 
altında bulunan topraklardan bir kıs 
mını devlet idaresinden ayırmıya ma 
tuf bir fiili işliyen kimse ölüm ceza
slle cezalandırılır. Devlet aleyhine si
lilh kullanan veya Türkiye ile harp 
halinde bulunan bir devletin ordusun 
da hizmet kabul eden vatandaş mü
ebbet ağır hapis cezasile cezalandırı-
lır. 

2 - Türk ceza kanununun ikinci 
kitabının beşinci babının birinci fas
lında yazılı suç işlemiye tahrik fiil
lerile ikinci fasılda yazılı cürUm ikaı 
için cemiyet teşkil etmek suçları. 

Bu fasıl ceza kanununun 311 ve 
312 nci maddelerini ihtiva ediyor. 

Başkasını bir suç işlemiye alenen 
tahrik eden kimseler 3 seneden beş 
seneye kadar hapis edilirler. 

3 - Türk ceza kanununun ikinci 
kitabının altıncı babının ikinci fas
lında yazılı devlete ait mUhUr, dam
ga vesair alAmetlerin taklidi hakkın 
daki suçlar. Ceza kanununun 332 nci 
maddesinden 338 inci maddesine ka· 
dar olan maddeler bu gibi suçlara alt 
tir ki, bu maddelerde bir sene kadar 
hapis ve muhtelit para cezaları var
dır. 

4 - TUrk ceza kanununun 2 ncl ki 
tabının 7 ncl babında yazılı Amme
nin selameti aleyhindeki suçlardır ki 
bu suçlar arasında bir bina veya sair 
inşaata ve henUz biçilmemiş veya bi 
çilmiş mahsulll.ta veya hububata ve 
erzak yığın veya ambarına ateş ve
ri p kısmen veya tamamen yakan kim 
se Uç seneden altı seneye kadar ağır 
hapis ceza.-;ı ile cezalandmlır. 

5 - Türk ceza kanununun ikinci 
kitabının onuncu ~ının ikinci faslın 
da yazrlr yağma ve yol kesme, adam 
kaldırma suçlarıdır ki, ceza kanunu
nun 495 inci maddesinden 502 ncl 
madde.sine kadar olan hUkUmleri ih· 
tıva ediyor. Bu maddelerdeki ceza
lar Uç seneden on seneye kadar ha
pistir. 

6 - örfi idare altına alman yer 
lerde askeri idare tarafından ittihaz 
edilen tedbirlere karşı hareket eden
ler ve emirlere itaatsizlik gösteren
ler ve hüviyetine dair hilMr hakikat 
beyanatta bulunanlar hak~tında TUrk 
ceza. kanununun 523 ve 528 inci 
maddelerinde yazılı cezalar Uç misli 
arttırılarak hUkmolunacaktır. 

tasına, 1500 den fazla motoeik· 
!et v• bisiklete ve büyük miktar
larda mühimmat. benzin, elbise 
ve~ir ber nevi malzemeye baliğ 
olmaktadır. 

Mudafaa Vekaletı harbıye daıresı rı- hareketler doğurabilecek sahte 
yasetinde bulunmuştur. bir hava yaratırlarsa vebali ken

Romanya Uc~ü 
' Pakta Girdi 

(Başı 1 incide) 
tonescu, bu sabah Romanyanın 
27 eylul 1940 tarihli üçler pak
tına iştirak ettiğine dair olan 
protokolu imza etmişlerdir. 

Bugün meriyet mevkiine giren 
proto.k.olun metni şudur: 

Madde 1 - Romanya, 2 7 ey
lul 1940 tarihinde Berlinde imza 
edilen üçler paktına iştirak eder. 

Madde 2 - Romanya mü
messilleri, üçler paktının dördün
cü maddesinde zikredilen teknik 
komisyonları mesaisine bu ko· 
misyonlar, Romanyanın men· 
faatlerine mütedair meseleleri 
tetkilc ettikleri zaman iştirak 
edeceklerdir. 

Madde 3 - Üçler paktının 
metni lahika olarak işbu proto
kola ilave edilmiştir. 

Protokol, almanca, İtalyanca, 
janponca ve romence olarak tan· 
zim edilmiş olup bu dört metin
den herbiri orijinal nüsha adde
dilecektir. 

Mançuko da pakta girecek 
Oerne, 24 (A.A.) - cTag> gazete 

sinin yazdığına göre, Mançukonun 
üçlti pakta iltihakı için Tokio ve di· 
ğer yerlerde müzakerelere başlamış 
olduğunu haber vermektedir. 

dilerine ve «Şarkı bilen:. . adam
ların ihtısasına iman edip asıl ha· 
kikati göremiyenlere veya gör
mek istemiyenlere aittir. 
~t Emin YALMAN 

Mukavva 
Tayyarelere 

Tahta Bomba 
Londra, 2 3 (A.A.) - Bugün 

Londr.;da çok eğlenceli bir ha
dise haber verilmektedir: 

Almanlar Fransadaki tayyare 
meydanlarından lngiliz bombar· 
dıman tayyarelerinin nazari dik· 
katini başka taraflara çekmek 
için mukavvadan yapılmış tay• 
yarelerin dizilmiş bulunduğu söz· 
de bir tayyare meydanı vücude 
getirmişler ve İngiliz tayyarele· 
rinin gelerek bu meydana bom· 
balar attığını sevinçle seyretmiş
lerdir. Fakat İngilizlerin yeni bir 
istihzası karşısında bulundukla· 
rını gorunce fena halde canlan 
sıkılmış4ır. İngiliz tayyarelerinin 
bu meydana attıkları bombala· 
rın tahta bombalar olduğunu 
anlamışlardır. 

ZAYİ - İzmir San'atıar Mekte
binden almış olduğum tasdlknarne
mi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ua.n olunur 

Arif :ı·ıGtTBİLEK 

ŞEHiR TİYATROSU TEMSiLLERi 
TEPEBAŞI TİYATROSUND' _FRANSIZ TİYATROSUNDA 

D R A M K 1 S M : K ·o M E O 1 K 1 S M J 
Bugttn saat 15,30 da Bugün saat 15,30 da 
Ak~ 20,30 da Akşam 20,30 da 

Ayak Takmu Araamda O A O 1 

Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
35 numaralı ilAn - Ampulsüz ve pilsiz elektrik cep fenerlerinin 

toptan satışında 4zaml olarak % 15 perakendecilere de % 15 k~ had
di kabul edilmiştir. Buna nazaran bu nevi cep fenerleri kaç elden geçer
se geçsin müstehlike Azamt olarak toptancının maliyetine nazaran % 
30 kArla satılacaktır. 

Cep fenerlerine ınahSus ampullerin Avrupa malı olanlar peraken
de azami olarak on, başka memleketlerden gelmiş olan ampuller a.zami 
beş kuruşa satılacaktır. Cep fenerlerinde kullanılan pillere gelince: 
yassı pillerin düzinesi toptan ~mt 230, peral~ende ilzamı beher tanesi 
25 kuruşa, Standart pillerin düzinesi 167, perakende tanesi Aza.mi 11,5 
kuruşa, Bai>y denilen ve çift kullanılan kUçUk pillerin düzinesi toptan 
120, perakende beher çifti 27,5 kuruşa yerli ince yuvarlak pill:er pera
kende behet· tanesi azamı 10 kuruşa satılacaktır. (11l12) 

~alı!bi ve Neşriyat MUdUrU: Ahmet Emin Ya&mau 
Basıldığı "Yer: 'Y.A.T.Alr MATBAASI 

E~ B.tRlNCl 

Kan, Kuvvet ve lştiha Şurubudur 
Her ecı.an<'de bulunur. 

lstanbul Belediyesi İlanları 
Allbey köyU - Çobançeşme yolunda yapılacak ahşap köprü jnŞa&~ 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşi! bedeli 12i86 )lra 
kuruş ve ilk teminatı 959 liradır. :\fukavele, eksiltme., Bayındırlık ~ 
nel hususl ve fennt şartnameleri. proje keŞ!f hlilft.saslle buna mUtef 
diğer evrak (96) kuruş mukabilinde vilftyet Nafıa mUdUrlüğtindeII 
verileeektir. İhale 9/12/9ıD Pazartesi gUnU saat 15 de Dalmt EncUn'l~~-

·h.,..e 
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupıarı, 1 

tarihinden 8 gün evvel vilA.yet Nafıa mlidilrlüğüne mUracaatla aıo.cak· 
ları fenni ehliyet, imzalı şartname vesaire ve 940 _yılına ait tıcaret o· 
dası vesikalarile 2490 numaralı kanunun tarifatt çevresinde hazırllY~
cak!arı teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar Daimi ıı:ncU· 
mene vermeleri lAzımdır. (11173) 

Bursa Dokumacılık ve Trikotaj Türk 
Anonim Şirketi " 1 P E K İ Ş ,, Meclisi 

idaresinden : 
Şirketimizin hissedarlar heyeti umumiyesi 10 KAnunuevvel 19

40 

tarihıne tesadüf eden Salı günU saat 15 de tstanbulda Yeni postane 
caddesinde 47 nwnarada Şirket Merkezinde fevkalAde olarak içtmıs 
edeceğinden mezkQr gün ve saatte Şirketimiz hissedarlarının ıçttrııS 
mahallinde hazır bulunmaları rica olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ: 
1 - Ankara Mensucat Fabrikası Türk Anonim Şirketi cYüniŞ> in 

bilcümle hukuk ve vecaibi ile Şirketimize zam ve ilhakı muta~a:WCl' 
bulunduğu mezkQr Şirket İdare Meclisinden gönderilen mektuptan 
anlaşılmış olduğu cihetle bu hususun tetkiki, 

2 - lltihak keyfiyetinin kabulü halinde cYONtş~ mUmessuıerl f 
ile müzakerede bulunarak ilhak muamelA.t ve hesabatını tetkik ve 
şeklini tesblt ile bir karara bağlamak ve bu bapta yapılması ıcaP 
eden kanuni formaliteleri takip ve intaç ve zam ve iltihakı teınin 
edecek mukavelatın tanzım, imza ve teatisi için !da.re llİecliSfne ss· 
IAhiyet verilmesi. 

. ~ 

~------~------~~----------------------------;._------~ I• 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli (5691) lira (50) kuruş olan 1100 kilo muhtelif 

eb'atta ambalaj sicimi, 500 yumak bilet sici.mi, 650 kilo muhtelit eb'st· 
ta İngiliz slc1mi ile 1500 kilo kalafat ipi (12/12/1940) perşembe günO 
saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon ta· 
rafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (426) lira (87) kuruşluk muvakkat te
minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi z8.rfıarııı1 
aynı gün saat (14) on dörde kadar komisyon Reısliğine vermeleri ıı· 
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtııınalt· 
tadrr. (11153) 

Lira 

1 2000 = 2000.-

8 ıeoo - sooo.-
z '750 = 1600.-

' lSOO - zoto.-
8 260 - 2000.-

85 100 = 8600.-

80 5() '- (000.--
soo 20 == 6000.-

Türkiye 4 Bankuma para ya~ yehuz para hl. 
riktİrmİf olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemif 

olursunuz. 

K~ideler: ( Şubat, 2 .Mayıs, ~Kumbaralı ve kumba.rasız b&-
1 Ağustos, 8 :bdııci~ ta- sa.plarmda en az elli llraaı bo· 

rlhlerinde yapılır lanaıılar .kuraya clabll edlllrler 

. 
I• 

-
Devlet Oenizyolları ilanları 

Adalar Hattı Sef erlarinde Yapılan Tadilat 
Mesai saatlerindeki değişiklik dolayısile 25111/94.0 tarihinden iti· 

baren Adalar hattının (lll) No. it saat 7,4.0 seferi BüyUkadadan saat 
7,10 da Heybeliden 7,23 de kaldırılacak ve köprüye 8,20 de varacaktır· 

Kö:-rUden saat 16,30 da Haydarpaşa ve tekmil Adalara. kalkan 
(120) No. 1I sefer köprüden l5 dakika geçe blmarak 16,45 de kaldırıla· 
cakb:r. 

HaJlla.rpaşada.n köpl'Uye saat 8,10 da. kalkan .saftır .24J'llV940 tari· 
~ ıtibaı:en ~ de~. t~. 


