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Örfi idare Kumandanllk Merkezinin 
lstanbul Olocağı Tahmin Ediliyor 

Henüz Normal Hayat Şartları Değişmemiş Olmakla 
•• • 

Beraber Orfi ldar6' Kanununa Temas Eden 
' 

Suçları İş/iyen/er Askeri Mahkemelere Verilecek 

l\orgeneral Ali Rıza Artuokal'ın Bugün lstanbula Muvasalatı Bekleniyor 
Örfi idare komutanı Korgene• bir beyanname neşretmeden ev- j itibarla örfi idare kanununun şü· j tedir. 

ral Ali Rıza Artuokalın bugÜn vel gerek İstanbulda ve gerekse mulü dairesine giren suçları işli- ı Kor.general Ali Rıza Artuo
lchrirnize muvasalatı beklenmek. ör~i idar~v mıntakası ?l_:'ra~ t~yin ı yenler askeri mahkemelere veri- kal, tdtişte bulundu~u Merzifon
~edir. Korgeneral dün Ankarada edılen dıger beş vilayetımızde leceklerdir. dan Ankaraya avdetınde gazete-
. aı:ı temaslarda bulunmuştur. bugünkü hayat şartlarının değiş- Örfi idare komutanlık merke- cilere: 
Ôrfi idare hakkın.da Vekiller he- miyeceği anlaşılmaktadır. Yalnız zinin neresi olacağı hakkında da «- Görüyorsunuz, henüz yol
)ctinin kararı vilayete tebliğ edil· salahiye_ttar kimselerin bildirdiği- henüz kati birşey söylenmemek- dan geliyorum. Söyliyecek birşe
~iş olmakla ıberaber örfi idare ne göre, örfi idare kararı neşri le beraber bu merkezin İstanbul yim yoktur. lstanbulda bol bol 
0?rı.utanı İstanbula gelmeden ve tarihinden itibaren mertdir ve bu olacağı muhakkak addedilmek- l görüşürüz, demiştir.> 

,.. 

istatistikte adın mı Evvel 
Gelir, Zrkek mi ? 

Kadın erkek davasının şeytanın aklına gelmlyecek 
bir şekli son saynn münasebetile menıleketimizde belir-
m!ştir. (l:'ıuMı üçüı:ııcü sayfada) 

Y d: 1 - Sayı: 97 

Yeni Nizam,!'Hariciye Vekaleti Teşkilat Ka- YUoosıavyada 
Ummacısı v. . . Bulgarlara Karşı Arnavutluk hareki.tında ve Göricenin zapbnda büyijk ya rarlıldan görülen Efzun1ar 

Bulgarlara nununda Degışıklık Yapılacak İnfial Uyandı 
Yaklaşırken 

Yunan Kıtaları . 
Bütün Cephe-

Yaıan: Ahmet Emin YALMAN 

11\. lmanyanın Ankara büyiik 
tAı:t\ elçisi B. Fon Papenin dün 
Lıılla arkadaşımızda bazı beyana. 
lı çıktı. B. Fon Papen diyor ki: 

«Ben söyledim diye geçen gün 
~aletelerde bazı sözl~r Çl~~ı~. 

en hunları söylemedım. Soylı
~crnezdim.~ 

Ala .•• Demek ki B. Fon Pa
tcıı. Türklerin Avrupalılık vas· 

1 ııı haiz olmamalarına rağmen 
lttfen yeni nizama kabul edile
~klcrinden bahsetmemiş. Yeni 
11~e.rn adı altında ieıtiklalden 
~ahrum etmek üzere göze kestir-
ıltteri memleketler arasında bi

~lıtı adımızı anmamış ••• 

:• Alınan büyük elçisi pu tekzibi 
ıc tabii bir nezaket vazifesini 
terine getirmiştir. Artık bundan 
10

nra Transozean adındaki yarı 
~cami Alman ajansının ne diye B. 

0n Papenin ismini kullanarak 
kalnu: ispanya ve Cenubi Ameri· 
~da işitilmek üzere ıbir takım neş. 
rıhtta bulunduğu meselesini Al
~an propagandasına ait dahili 
l ır1• ı:neaele diye tavsif edip geçe-
ı ltı;c. 

I
F' akat bu hadisenin kapanını§ 

'C ilkki edilmesile yeni nizam 
jiinakaşası bizim için kapanmış 
; l'rıuyor. Dün yeni nizamın Av
d11ı:>adaki manası yüzde doksan 
d 0ku2': Alman yumruğunun, yüz
/. bir de İtalyan emellerinin te
h•rı altına düşmekti. Son Yunan 
t arbl İnin verdiği neticelerden son· 
ta talya, müsavi müttefik sıfa
;rıa tamamile veda etmiş, Alman 

t."ıtıruk hakkının Mihverdeki ye• 
1 ., •• 

"uzde yüze çıkmıştır. 
~ B~ Mihver denilen şey de gün 
t Cçtıkçe lafla büyüyor. Macaris· 

11

11
'll Ve Romanya gibi Almanya

h111• Mançuko gibi Japonyanın 
h "itiinlük maskeli birer vilayet 
A.~linc indirdikleri yerler var. 
trı llıan-ya, etrafını kalabalık gör· 

1 ek Ve gösterm~k ihtiyacile bun· 
ilt• • 

... " ayrı birer memleket payesı 
er· 'd k 'Yor ve guya Mrhvere yenı en 

1 iltılrnış birer kuvvet diye bun· 
çardan her biri ortaya sürüldük
k c ı llıatıallah maşallah diye basma 

11 ıp ınerasim yapılıyor. 
il) ~n liyade içeridekileri avut· 
ı~ a,. İçin yapılan bu işler, hariç
S de yılgınlık uyandırsın diye 
1ı0~~t Birliğinin adı, münasebet
~ lllkunasebetsiz ortaya atılıyor. 
~ a =at bir dakika için olsun her• 

11~'e taca.ha~> dedirtmektir. Tas 
lll anaının meşhur tekzipleri, yayıl
d ~811\a çalışılan suni sisi derhal 
t,attıtıyor. En son telı.zip, l\'lacaris· 

}'e~ın .Mrb:vc:e katılma~ının So~
~k :rın bilgısi ve rızas.ıl~ oldugu 
aj kındaki habere aıttır. Tas 
ı0:ne1 bunu yalaıılamalcla Molo · 
ltr' ?nüliıkatı neticesinde Sovyet
~l.ı 1~.. Alman yanın tesiri . altına 
ka 1 ilklerine ve biz.zat Mm vere 
~~lacal.:larrn.a dair ortaya atılan 

etleri de tekzip etmiş oluyor. 

Ve~alet Harici İşlerle Uğraşacak ve Teknik Yugoslav Gazeteleri 
l şlerle Diger Vekaletler Meşgul Olacak Diyor ki : lerde İlerliyor 

Ankara, 24 (Telefonla) -
Hariciye Vekaletinin vazifeleri 
nakkındaki kanunun değiştiril
mesi hakkında tetkikata başlan-
mıştır. 

Bu hususta hazırlanan yenj bir 
kanun projesi noktai nazarları 

VON PAPEN 
Beyanatta Bulu
narak Dedi ki ı 

Mefruz Beyanata 
Bağlanan Bütün 

Tertipler Esassızdır 
Ankara, 24 (A.A.) - Dün 

şehrimize avdet eden Alman bü
yük dçisi Von Papen Ulus gaze
tesine şu beyanatta bulunmuş-
tur: 

«Berlinde ikametim sırasında 
guya yapmış olduğum beyanata 
Almanyadan d·önüşümde Türk 
basınından muttali oldum ve çok 
hayret ettim. 

Şunu ehemmiyetle kaydetmek 
İsterim ki: Bu mefruz beyanata 
bağlanan bütün tertipler tama
men esassızdır. Çünkü ben as.la 
böyle beyanatta bulunmadım. 
Esasen bu gibi beyanat her tür
lü siyasi teamüle mugayir olurdu. 

AskeriV aziyet 
Ya.zan: Emekli Albay 
MECIT SAKMAR 

Yunan resmi tebltğl bütün cep
hede ileri harekatın devam ettiği
ni ve ltalyan tebliği de İtalyan 
ordusunun plan dahillndekl llare
ktı.tını taelze kalkı"~m Yunan te
,ebhüslerlnln neticesiz bırakıldı
ğını bUdlrmcktf"dir. Bunlann ml· 
naııı ltaıyan ordusu çekiliyor ve 
bazı mıntakalarda bu çekm,ı hl· 
maye için mukavemete çalışıyor 
demektir. Şimal cephesinde ltaı
yanların çekilm~I için biri Ohrl 
göfü cenubunda Pogradat:e, Bevol 
vadlslle üçüncüsü Zagradakte ü
zerinden Voskopoya giden yol bo
yunca üç umumi istikamet ,·ar
dır. Görkedcn çekilen İtalyan kuv
\'etleri Zagradek Ue Voı;kopoy ve 
rennbundakl dağlrk mıntakada 
tutunmak ve bunun Görlceye ba
kan kıısımlarmda da mukavemet 
etmek ,·e Zagradek üzerinden 
Elha!llanla olan irUba.tım muhafa
za etmek ıstlyeccğl tahmin olu
nur. Zağradek istikameti Ohri gö
liıniln ı:-arhindeıı Ost.roga üzerin -
den Elba.sana giden ve motörlü 
hirliklerln hareketine mü!lla.it o
lnıı Mlihlm bir ikmal yoludur. Yu
nan ktt\'\·ctJcrlnln hnn dağından 
So)·an ~ölünlin şlmalin<len Zaı;-ra
ılel< yolunu kf+.erek !flmalden; 
Gramos ite l\forava dağları ara
sındaki boğazdan Oörlco Lesko
lik yolu h~ermd~kl Dflka me,·ki
iııe lnmt'leri f.ıtbll olan Yunan 
lrnvvetlcrlrıln de l'oı.kopol üı,erlne 
ı•cnuptan tazyik edf'rek İtalyanla
rı bu dağlık mıntakada yeni bir 

(Dc,·amı: Sa. 4, Sil. 1 de) 

alınmak üzere alakalı Vekaletle-
re gönderilmiştir. 

Vekalet harici işlerden başka 
meselelerle 4oğrudan doğruya 
uğraşmamak ve bu teknik işleri 
esasen filen yapmakta olan Ve· 
kaletlere bırakmak istemektedir. 

ALMANYA DA 
Bir Cok Yerler 

' 
Bombalandı 

Berlin, Laipzig, ve 

Krup Fabrikalarına 
Hücum Edildi 

Londra, 24 (A.A.) - Hava neza
reti tebliğ ediyor: 

Cumartesi ve pazar gUnleri hava 
kuvvetlerimiz, Berlinin marşandiz ve 
yolcu garlarını ve Laipzig şehrini 
bombardıman etmişlerdir. Diğer bir 
ağır hUcum da Dnisberg Ruhrort şeh 
rinin iç limanına karşı yapılmıştır. 
Kolonya kanalının antrepoları ve 
Dortmouni garaj yollaı·ı da diğer tay 
yareler tarafından bombalanmıştır. 
Tayyarelerimiz her taraftan hede! o
larak seçilmiş olan petrol tesisatı 

Wanne Eicken ile Dortmount da bu
lunanlar olup her ikisinde de yangın
lar müşahede edilmiştir. 

Essendekl Krupp fabrikaları, Cas
tro Prauksel fabrikası, bir çok tay
yare meyd(l.111arı da ayrıca bomba a
teşlne tutulmuştur. 

Almanya dahiline yapılan bu taar
ruzlardan başka, bombardıman tay
yarelerimizden müteşekkil diğer bir 
filomuz Torinoya hUcum etmiştir. 

Sahll muhafaza tayyarelerimiz Lo 
rlent'deki elektrik fabrikasını Brest 
şehrini, Bolonya şehrinin liman te· 
sisatmı bombaladıkları gibi, Norveç 
sahilindeki Vikero telsiz i~tasyonu

nu bombardıman etmişlerdı.·. 

--
Yugoslav Milleti 

Sağlam Yumruklara 
Maliktir 

İtalyan Ordusu ve Fa
şist Erkanı Arasında 

ihtilaf Çıktı 
Belgrad, 24 (A.A.) - Ava-

la ajansı bildiriyor: Atina, 24 (A.A.) - Yunan 
Bütün Yugoslav gazeteleri, başkumandanlığının, dün akşam 

Bulgar meıbusan meclisinde hü- neşredilen 28 numaralı tebliği: 
kUınet ekseriyetine mensup bazı «Yunan kıtalarının ileri hare- l 
mebusların, -czcürple mebus Du· keti, bütün cephelerde devam j 
manofun Yugoslav Malcdonyası etmektedir. 
üzerinde iddialar ileri süren son ~Yunanlıların eline geçen ga
nutuklarını büyük bir infial ile naim miktarı gittikçe fazlalaş-
bahis mevzuu etmektedir. 1 maktadır. 

Hükiımetin naşiri efkarı Vre· ' cF ena hava dolayısile hava 
me ezcümle şöyle demektedir: 1 faaliyeti olmamıştır. 

Dumanoflar ıunu bilmelidir- «Düşman hava kuvvetleri ha· 
ler ki sulhperver ve müttehit Yu- zı şehirleri bombardıman etmiş
goslav milleti, tahrikçilerin nazarı tir. Hasar ve telefat olmamıştır. 
dikkate almalan icap eyliyen cCuma günü akşamına doğru, 
sağlam yumruklara maliktir. ı İtalyan torpido muhripleri Si-

Politika gazetesi, uzun bir baş- sama neticesiz bir hücum yap• 
makalede diyor ki: mışlardır ... > 

Yugosla.; arazisinin bir kısmı İtalyanlar Progradeti t-erkettiler 
üzerindeki iddialar hakkında Sof- - . 
yada halen söylenmekte olan bü- Atina, 24 (A.A) - ltalyan-

t .. ·· J imamdar Bulgar ların dün Pogradet den ayrıldık-
un soz er, z . · • h b l a.hf'll · · bu hususta yaptık- larına daır gayrı resmı a er er 

m ı erının .. . (Devamı: Sa. 4, Sü. 2 de) 
lan vait ve taahhutlere katıyen 

tekabül etmemektedir. Bulgar SLOVAKYA 
Sobranyasında vukua gelen te· 
zahürler, Bulgar hattı hareketin
de bir değişme olduğunu ve bu 
değişmenin artık sükut ile geçiş· 
tirilemiyecek nisbetleri bulduğu· 
nu göstermektedir. 

Bu ,bek\enmiyen ve sebepsiz 
değişme, tamir götürmez bir ha
reketle mazinin acı tarihinin ye
niden tekerrür etmtyeceğine inan
mıya daima hazır bulunan Yu
goslav efkarı umumiyesinde en
dişe uyandırmıştır. Yugoslav mil
leti, Yugoslavya ve Bulgaristan 
arasındaki ebedi dostluğun, gay
rimesullerin Bulgar milletine ve 
Balkanlara da sulha daima fela
ketler getirmiş olan muhtelif ser· 
güzeştçi planlarının hodbin men
faatleri ile bozulmamasını sami
mi surette arzu etmektedir. 

Üçler Paktına 
Girdi 

Protokol Berlinde 
imza Edildi 

Berlin, 24 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Fenerliler, Topkapıyı 10 -O 
Yenerek Gol Rekoru Yaptılar 

Almanya, İtalya ve Japonya 
arasında 2 7 eylul 1940 da Ber
i inde imza edilen pakta Slovak
yanın iltiliakına ait protokol bir 
taraftan Almanya hariciye nazırı 
B. Von Ribbentrop, ltalya hari
ciye nezareti siyasi şube §efi elçi 
Buti ve Japonyanın Berlin büyük 
elçisi Kurusu, diğer taraftan Slo
vakya başvekili ve hariciye na
zırı Tuka tarafından 24 teşrini
sanide Berlinde imza edilmiştir. 

Protokolun metni şudur: 
Bir taraftan Alman, İtalyan ve 

Japon hükumetleri diğer taraf
tan Slovakya hükumeti tam sa
lahiyetli murahhasları vasıtasile 
müşahede ederler ki: 

Madde 1 - Slovakya 2 7 ey
lul 940 da Almanya, İtalya ve 
Japonya arasında aktedilen pak· 
ta iltihak eder. 

Madde 2 - Üçlü paktın dör
düncü maddesinde mezkur müş· 
terek teknik komisyonlar Slovak
ya menfaatlerini alakadar eden 1 
meselelerle me~ul olacağı zaman ı 
Slovakya mümessilleri de komİs· 
yona iştirak edeceklerdir. 1 

Madde 3 - Üçlü paktın met- , 
ni iş.bu protokola raptedilmiştir. 

IQt~l~1anya.nın bu yoldaki oyun
l. .. " ihtiyaç duyup duymaması 
, 1;

11
dinc a~ biı meseledir. Fakat J 

ft~ Bl.llgıtmtana gelince; emni· I 
~~ıu. ~ ~1.erk bi-ı ~ ......................... r 

(DMlll .. : ..... Si. z .. , . 

l~bu protokol ayni hükmü haiz 
1 

olarak almanca, Japonca, Slovak l 
dilinde yazılmıştır ve imzası gü
nünden itibaren merldir. 

Yunan Kra/ı IBariveTaranto 
Orduyu 1 Bombardıman 

Tebrik Etti Edildi 
Kral, Halka da 

Radyoda Bir 
Hıtabede bulundu 

Çıkarılan Yangınlar 

Uzak Mesafelerden 
Görüldü 

Kahire, 24 ( A.A.) - DUn Kahlre· 
de neşrolunan tebliğe göre evvelki 

• gece uzun mesafeli Lıgiliz bombardı 
man tayyareleri Adriyatik denizinde 
ltalyan limanı Bariye son derece mu 
vaffakıyetıi bir taarruz yapmıştır. 

Bombalar iskele lizcrinde infilfı.k et
miş ve garp iskelesi civarında büyUk 
bir yangına sebebiyet verilmiştir. 

Yunan Kralı Majeste İkinci Jorj 

Atina, 24 (A.A.) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

Elenler Kralı majeste ikinci 
George, radyo ile, kara, deniz 
ve hava ordularına aşağıdaki em
ri yevmiyi okumuştur: 

«Vatanın davetini iştdince, 
mütecavizi püskürtmek için sila
ha sarıldığınız zaman, milletin ve 
bizzat benim sizlerden bekledik
lerimizi tamamen yapacağınıza 

derin surette kani idim. Bu kadar 
(Deva.mı: ~:ı. 4, :Sü. ı. de) 

Esas demiryolu istasyonunda vu -
kubulan bir lnfiltl.k bUtün şehri ay -
dmlatmıştrr. Petrol tasfiyehaneleri 
yanına atılan bombalar yanarak bll· 
yük yangınlar ve şiddetli lnfiltıklar 

ika ctmlştır. Yangınlar 80 kllomcu·o 
mesafede bulunan Taranto ı;ehrini 

bombardıman eden diğer İngiliz tay
yarecileri tarafından görOlebilmişUr. 
Bu bombardımana iştiı"ak eden bUtlin 
İngiliz tayyareleri Uslerine avdet et
mişlerdir. 

Başkll İngiliz bombardrman tayya 
releri Yunan cephcıııinue Görıceden · 
40 kilometre ~esafede bulunan 
Pagradetz'den ricat etm.-.kte ulan ı. 

talyan kıtaa.tuıın muvsıss.Ja ::.atları· 

nı !Jorrbardnnan etmiştir. 

Adrlyatlkte Bir 
Deniz Mabarebesı 

Dubrovnik, 24 (A.A.) - Havas· 
Dün aıcpam, Dubrovniktc denizden 
top sesleri i~ltilmiştir. Adiryatik de
nizinin ağzında bir deniz muharcbcsı 
vukua gelmi)I olması muhtemeldir. 

Almanya - ~e.b b1li bili bil~ ...... 



• 
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Amerlkada Vatanperverlik 

Moda Olmuştur 
r 

Şehir ve Menzleket Haberleri 
Bayrak imalatı Oc Misline Cıkmıştır 

' 1 

Al.manyadan Getir- ı Mekteplerve Bütün Müesse- Yugoslavyanın 
Her Tiyatro, Her Eğlence Milli Marşla 

Başlıyor. Hele Kadın Kıyafetleri 
Tamamıyle Vatanperverliğin Tesiri Altında. 

tılecek Malların ı • 
Cinsi Tesbit Edildi 1seler Erken Tatıl Edecekler Vaziyeti 

Yazan: Vahdet GOLTEKIN 
Almanyadan 30 kanunusani 

1940 tarihine kadar memleketi
mize gelmiş olan ithalat eşyası 
Almanya ile aramızda mevcut 
eski anlaşmaya göre ve bu tarih· 
ten sonra gelmi§ olan mallar da 
13055 numaralı kararnameye 
göre. muameleye t&hi tutulacak
lardır. 

Ayrıca Almanya ile aktedilmiş 
olan yirmi bir milyon liralık tica· 
rl anlaımaya göre, idıal edilecek 
eşyalar mıntaka Ticaret müdür
lüğü tarafında.o teıobit edilmiştir. 
Bu hususta Vekalete gönderil· 
melı: üzere bir rapor hazırlan· 
mtJlır, 

~~~--<>-~~~ 

Üsküdarlılar Askerimize 
Büyük Teberrülere 
Hazırlanıyorlar 

Kahraman askerimize verilecek 
kı.>jlık hediye teberrüatmın her gün 
miktarı artmaktadır. UskUdar Hal
kevl dllne kadar yedi yüz parça muh 
tellf eşya. topıamı.,tır. Dlln UskUdar 
parti reisi L1lUi Aksoyun lıa.şkanlı 

ğında köylerden gelen mümessiller
le birlikte yapılan bir toplanbda Us 
küdar mmtakasmda teberrüata alt 
faaliyetin umumne,tirilmesl kabul 
edllmlş ve gruplarla c;alışılmasına 

başlanmıştır. 

Memur ve Talebenin Erkenden Evlerine Varmaları İçin Vapur 
Seferlerinde Tadilat Yapıldı. Sinemalar Sekizde Başhyacak. 
Işıkların .öndürülme tatbikatı edilecekt.i.'°.. Mekt~plerde ıaat ı başlaması düıünülmektedir. . 

devam ettikçe alınması lizımge- 1 6 da butun ncharı talebe evle- Memurların ve halkın evlcııne 
len tedbirler meydana çıkmakta rine gideccklerdır. Boğaziçi, Ye- erken dönmek mecbunyetinde 
ve bunlar da karara bağlanmak· şilköy, Adalar, Pendik gibi uzak bulunmaları üzerine Denızyolları 
tadır. Şehrimizde deniz ve kara yerlerde oturan talebenin ıaat tarifelerinde deiitiklik yapmıştır. 
nakil vasıtalarının bir buçuk sa- on yediden evvel evlerinde bu- Adaya akşamları saat 16,30 da 
atten fazla mesafelere kadar gi- lunabilmeleri ıçin saat 1 5 buçuk kalkan vapur, 15 dakika teahhür· 
dip geldikleri nazarı dikkate alı· ile 16 arasında hareket eden nak· le 16.45 te alınmıştır. Bundan 
narak buralarda oturan veya va .. liye vasıtalarına yetişebilecek su- J başka ak~amları Haydarpa§adan 
zile gören husu•i mü<:sseseler rette mekteplerden çıkmalarına 120, 1 O da kalkan vapur da 19,55 
memurlarına da bir kolaylık ol· müsaade edilecektir. Sinemalar· ~e ahnmı,tır. 
mak için mesaiye on altı buçuk· da geceleri saat yirmide filim Kadıköy tarifelerinde hiç.bir 
ta nihayet verilecektir. Bankalar, gösterilmesine başlanacak ve on· tadilat yoktur. Şirketi Hayriye 
şirketler, fahrikalar ve muhtelif ,. da bitirilecektir. Şehir tiyatrosu· vapurlarında da henüz bir deği
depolarda ayni şekilde hareket nun da saat yirmide temsillerine şiklik yapılmış değildir. 

Yüksek Sıhhat 
ŞOrası Son 

içtimaını Yaptı 

lstanbul, Trakya ve Kocaelide 
Ziraat işleri ilerliyor 

Trakya ve Kocaeli mıntakala
rında kışlık ziraat bitmek üzere• 
dir. 

kirge mücadelesi için hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

Göztepede bağ bozumuna 

Bu' gördüğünüz Amerikalı kızın göğsünde Amerika milli 
yazılıdır. Renkler Amerikan milli renkleridir. 

marıı 
Karadeniz Mıntakasma 

Tuz Gönderilecek 

Ankara, (Telefonla) - YUksek 
l!lıhhat şürasının son lçtimaında şüp
heli yaralar için tetanos seromu 
yapılması hakkında münakaşa.tar ce
reyan etmiş: ve bu hususta bazı ka
rarlar alınmıştır. Yurdun sıhhi vazi
yeti ve bulaşıcı hastalıklar vaziyeti 
tetkik olunmuş: ve bu kabil hastalık 
larla mücadelenin memnuniyeti mu
cip görUlınUştUr. 

Edirnede arpa ve buğday eki· 
mine ba§lanmı§, pancar hasadı 
bitmiştir. Hayreboluda havanın 
yağışsız geçmesi zirai faaliyetin 
normal bir şekilde başlıyamama· 
sına sebep olduğundan yer yer 
kuruya ekim yapılmıştır, Ayni 
sebeple keten zcriyatının da az 
olacağı tahmin edilmektedir. 
Çorluda ayın son haftasındaki 
yağı§, zeriyat ıçın tam faydalı 
olamamıştır. Yajıp. ihtiyaç var· 
dır. Çekmecelerde tavında olan 
tarlalarda ekim yapılmı9tır. Ay 
içinde yağan yağmurlar çok fay· 
dalı olmuştur. lstanbulda toprak 
son yağmurlar-dan tava ielmiş. 
her tarafta ekim baılamıştır. Çe· 

başlanmıştır. Kışlık zeriyat için 
hafriyata devam edilmektedir. 
lzmitıe hafriyat ve ekim i§leri 
müsait yağmurlar sayesinde de .. 
vam etmektedir. Tütünlerin ka
hplanmasına ba~lanmıştır. Bağ 
bozumu yapılmııtır. Yalovada 
ayın son günlerindeki yağışlar 
kışlık ekimin başlamaıına ıebep 
olmuştur. Kuruya ekilen ketenler 
yağmurlardan sonra fışkırmıştır. 
Zeytinlerin yer yer toplanmasına 
ba!)anmıştır. Tütünlerde pastal 
işleri başlamak üzeredir. Bilecik· 
te faydalı yağmurları mütcakıp 
hububat ekimine başlanmıştır. 
Bağ bozumu ve panca_r sökümü 
nihayet bulmuttur. 

ŞQra hıfzıssıhha kanununun 12 
Karadeniz mıntaka.sında tuz buh- nci maddesine göre her Uç senede 

raru olduğu anlaşılmıştır. Bunun se
bebi, piyasada kAfi miktarda çuval 
bulunmaması ve sevkiyatın lüzumu 
kadar yapılamam~ıdır. 

İdare, tuz sıkıntısına mani ol -
mak lc;in vapurlarla döküm halin

de tuz sevkedecek ve Karadeniz 
mıntakasile diğer bir kısım mınta

kalardakl mürettep tuz ambarların· 

da stok yapacaktır. Orta Anadolu 

ile ~ark vi!Ayetlerlnin tuz ihtiyacı

nı mahaUI tuzlalar tamamile kar

şılamaktadır. 

bir Uç A..zanın kur'a ile sec;ilmesini 
mecburl kıldığından, kur'alar c;ekil
miş ve neticede yUksek sıhhat şOra 
sına Aza olarak Refik Güran, Saim 
GUJernre. General Tevfjk Sağlam se
çilml,lerdir. 

Hatayda Kız Enstitüsü, 
Ticarat, San'at 

Mektepleri Açılacak 

AMERiKANIN YEN 1 MODALARINDAN: 
Diğer taraftan inhisarlar idaresi, 

tuzlalarda çalışan memurla.rı vazıte

lerine bağlamak ve mesailerinde teş 

vik maksa.dile, bunlarm m&&flarına 

bir müktesep hak teşkil etmemek 

Uzere yüzde otuz zam yapacaktır. 

Bu sureUe zam yapılacak memurla 
rın miktarı (600) kadardır. 

Antakya (Vatan) - Vilayet 
umumi m_eelisinin fevkalade top .. 
lantısında vili.yetin maarif ve 

Almanlar 3 Bin Ton ı 
incir A'.acaklar 

imar işleri konuşulmuş ve vali tzmir, (Vatan) - Ticaret VekA..· 
Şükru Sökmenaüer viltiyeti ali.- 1 ıetlnin daveti Uzertne İzmir ihracat 
kadar eden meseleleri ve yapıla- çılar birliği heyeti Ankaraya git • 

lzmitte Zahire 
Borsası Acılacek 

1 
Amerikan bayrağından ibaret 

bir şemsiye 
Amerika bayraimdan ibaret 

bir el çantası 

Amerikada bazan din moda i bi bütün e~yada milli alametler 
olur. hazan dinsizlik, hazan ko· vardır. Neşrettiğimiz resimlerde 

müni.zm ... Tıpkı kadın rnOdaları 1 gördüğünüz gibi, milli alametler 
gibi Amerikada daima moda ha· kadın modalarına ııirmi§tir. Her 
!inde hakim bir cereyan vardır. \ Amerika kadınının elbis.,,,ine bi· 
Sanayi, ticaret bu moda etrafın.. rer şekilde milli bayrak ve milli 

renkler kanımaktadır. 
Üniversite1'e: 

cak işlerı izah etmiştir. miftir. Heyet Ticaret VekAletinln 

B d H t 1. d mUmessllleri ile birlikte İngiliz tica· 
u meyan a a ayın yer ı o.. .. 

k 1 k 
. . . 'hy ret korporasyonu mllmeaslllerll• go-

umacı ı sanayunın ı ası, mem" 
1 k b . · b'° l · h ı· rllşmeler yapmııılardır. MUzake<ele· e etın ır turızm o gesı a ıne . · ·ı , 1 kt ·k · tilı 1 · · rin neticesinde lnglllzlere on bın 
getırt mesı, e e. rt ıs u. ını ton incir Ue beş bin ton kuru üzüm 
ucuzlatmak ve kılovatını altı, ye· 
d - k k d · d. k · . satılmaın kararlaş,tırılmıştır. Bu ıa 

İzmit (Va.tan) - Otuz bin 
nüfuslu İzmit şehrinde Sümer 
Bankın Yerli mallar pazarlarının 
bulunmaması İzmitlileri üzmekte. 
dir. Halk Yerli mallan ucuz fi. 
yatla alabilmek için Sümer Ban· 
kın bu hususu nazarı itibara al
masını ·İstemektedır. 

İzmitte bir de zahire borsası 
tesisi müs~ahsili iğfal edilmekten 
kurtaraca.ktır. Ticaret Vekaleti 
de borsa açılması İçin tetkiklere 
baılarnıştır. 

da inki~aflar gösterir. ı uruşa a ar ın trm~... ıç~ tış bütün Ege mıntakasında bUyUk 
Bütün tiyatro ve sinemalar 

Son zamanların modası vatan- il 1 mi i marı a baılıyor, milli marJ· 
leolojlk tetkikler yapa.caklar -

Fen Fakilltesi jeoloji talebeleri bu· 
gtlnlerde pro!esörtle birlikte Şile 

mmlakasma g1derek jeolojik tetki ~ 

katta bulunaca.klarchr. 

yeni tesisat yapılması, vılayetı~ bir sevi ç husule getirmiştir. Al .. 
s~. ihtiyacının _kati s~rette hail~, manla.r: dahi incir mubayaa talep 
vılayet mcrkezınde hır kı_z. enst~· 1 leri müsait k&r~lanmıştır. Alman .. 
tüsü ve bir sanat mc~tebı ıle hır tara ü<: bln ton incir almayı kabul 
ticaret mektehı tesısı kararlaş· 

pervcrliktir. Amerikada nereye la bitiyor. Amerikayı tanıyanlar, 
~~~~<>-~~-

babanız kırmızı. mavi, beyaz· bu gidi~in günün birinde Ameri· 
dan ibaret milli renkleri görürsÜ· kanın kendini harbin tam orta· 
nüz. Amerikan bayrağı imalatı sıı~da bulmasile nihayet bulaca· 
geçen hazirandanbcri bir düziye 1 ğını söylüyorlar. 

artmış, eskisinin üç misline çık· 1 Koza_n_d_a_A_s..,_k_e_r-le_r_ı_-mı'ze 

Doçentlerin yabancı dil lmtlho.nla
n - Hukuk Fakültesinde devıetıer 
husus! hukuku, devleUer umumt hu· 
kuku, medeniye, ceza doçentliklerl 
münhaldir. Bu doçenthklere talip o
lanların yabancı dilden imtihanları 
yapılmıştır. 

mı§tır. 

Maarifte: 

etmişlerdir. 

Kıtğ ıt Fabrikamız Siy-·h 
Kağıtlar Yapm~ğa Baş:adı 

Müteferrik: 
İnhiııarlarda yeni tayinler - İnbt· 

sarıar umum müdllrlüğü muhasebe 
fubeSinde ehemmlyetlı değiflklikler 

olmuştur. Muhru;ebe suşeflerinden 

Nureddin, umum miilıa5ebe mlldllr 
rnuavinllğinee; muhasebe şefi Hasan 
Fettah mUbayaat şubesi rnUbayaat 
aza.tığıntı1.; umum muhasebe &u~ene

rinden Safı muhasebe şefliğine; ima .. 
!At stok şubesi şeflerinden Zeki 
muhasebe suşoiliğ'ilıe; levazım ve 
mUbayaat şubesi muhasebecisi SU -
leyman, tütün fabrikaları şubesi mü
dür muavinliğine tayin edilmiştir. 

mııtır. Erkeklerin yaka düğme· 
sinde mutlaka milli rozet, kadın-

!arda milli alamet tarzında bile· 
zikler ve gerdanlıklar vardır. Beş 
ve on ıentlik eşya satan ucuzcu 

mağazalar bu neviden cş:ya ile do-

ludur. Fakat moda halk tabaka· 
ları arasında kalmamıştır. Zen· 
gın kadın ve erkekler meşhur 

kuyumcu Şikaninin yakut, elmas 

ve firuzelerle işlediği bir bayra· 

ğı yakalarına veya göğüslerine 

iliıtirmektedirler ki seri halinde 
yapılan bu bayraiın her biri do· 
kuz dolara mal olmakta ve ek· 
mek peynir gibi oatılmaktadır. 
Bürolarda masa üzerin.de duran 
kalem, takvim, sÜlllger kağıdı gir 
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GUNEŞ: 6,68 2,13 
ÖGLE 12,00 7,16 
!KİNDİ: 14,30 9. 1~ 
AKŞAM: 16,44 12,00 

Eşya Toplanıyor 
Kozan, (Vatan) - Kızılaya men· 

sup zevat köylere kadar heyetler 
halinde giderek kahraman askerle· 
rimize kı'lık eşya toplamaktadırlar, 
Çocuk Esirgeme Kurumu da elli c;o 
cuğa elbi.c;e ve kundura yaptırmıı;ı
tır. 

Doktora tezlerlnl bitirenler - Be
ter! fizyoloji baş uıstanr Füruzan, 
eski ispen~lyari nebatat asistanı Re

cep Egemen, umumi nebatat aRistanı 
Sıdıka Htlmi doktora tezlerini bitir
diklerinden yakındt1. imtihanları ya
pılacaktır. 

Elooıe tmtıhanlarında kazananu
yanlar - Eylül devresinde eleme 
tmttha.nlarmda kazanamryan orta 
mekteplerin son sınıf talebesi bu se
ne ha.ılran devreaınde yine aynı 

mekteplerde eleme imtihanı verecek
lerdir. Maarif VekQletı bu gibi tale
benin başka bir mıntaka orta mek 
tebinde imtihan vermelerini caiz gör 
memı,ur. 

İzmit kAğıt fabrikası pasif ko· 
runma için Avrupada kullanılan kA· 
ğıtiarı tetkik ettirmiştir. Fabrika 
112·220 santim eninde muhtelit boy 
la.rda kesilmek üzere muşamba gibi 
siyah kt\ğıtıar hazırlamıştır. Fiyatı 

çok ucuz olan bu kQ.ğıtlardan halkın 
da istifade edebilmesi için piyasaya 
çıkarılması beklenilmektedir. 

kencllne alt olup erkeği bu servetle elinJn içinde ve hUk- r nasıl reddedeblllrdl f Bu izdlv&.9 kızı için hakiki blr dev· 
mUnUn altında tutan kadro, kadın ana ve erkek evl:'it ta ol- o a cl!:a let kuşuydu. İki bln l\trsrr liraaı ser,·et her ayıbı, her 
salar ](aya ıJbl bir ınahlOk oluyordu. Cevat reddetmıye, 1 K © z m © IR\ ©_o l!ı. o ® ır 1 tevsi kapayıp yok eden bir güne,. benzetilebilirdi. Suzanı 
pençete,mıye cesaret edemlyecektl. HattA, sonra mağlO.p ~ bu fevkalılde kısmetten mahrum etse hem kızmın du,. 
olmak f&J'tlle isyan etmek cesaretlnJ blle kendinde bulm1· manlığma maruz kalacak, hen1 de Prensesle arasınılakl 

yarak iade şllıA)•et etti. l yazan: 23 /l;·ahid Sırrı JI dostluğa nllıayet vermek icap edecekti. Enise Hanım ko· 
- Ben Suı.ana kar~ı en kUçUk bir yakınlık bUe duyma- casının meınlekete getirmekten imtina ettiği eorvete cü· 

dmı. Bent bl9 aevmedlthn, hiç ho.,ıanmadıfmı bir kıza venemJyor, mevkUnt emin hissetmiyor, bu vaziyette levs-
vemılye gönllln naaıJ J'&l,ı oluyor anne? Diyebildi. kırdı. lerlne artık zaten bulal}mış olduğu dostlufa iki eUo sarı-

Prenses l\ottiıeyyen omuzlarını aJJktl ve bir cevap ver- Prens Cevat Bey bir kabahatine binaen huzurdan kovul- lıyordu. 
modf. KendJılne karşı en kUçUk bir fedakarlıktan çekiomif. mu' ve birkaç gün ıneydana tıkmıya cür'et etmtyecek blr Yarın belki blrden cörll.nrnlye baflıyacak buru9uklara 
hakikaten çirkin \le adi bir şeklide hareket etmiş olmaanıa köle zllletlle dı~up·ı çıktı ve koridorda kendJnl bir derece ratmen her şeyi teperek, her şeyt bozarak Cevadı bırak-
rağmen, Ceva.dın babuı hayatında Uk "·e 800 defa olarak top1adı. Odasına vardığı zaman el:ln sıkılmış, ba.ttı\ mah.. munak; bu ciheti bir dakJka bile dUşUnmedt. Dellkanhya 
sevmı, bulundutu erkekti. Biraz da onu bu adamdan dün- zan bir haJde idi. kar!Jı duyduğu ar:ıu belki de kalbinden delil vücudünden 
yaya getirdiği t~ln l\IUzeyyen Hanım oğluna karşı daJma. Fakat yavaş yavaş t.eseUi buldu. Eni% tlıuınnı kendisi gelen bir şeydi, sonra da ona rtıvenllemlyeceftnl, bu of-
sevgt ve bağlılık göatemıııt ve _,ımdl defll, hayatının rok için mahvolnuı' ıaym.ıya sebep te yoktu !d ! Kayuaııalatla lanın anasına ka.rjı isyan edemlyeceğlnl takdir fıdlyoıtdu. 
fena günlerinde de, yani daha sonra tstanbulun ba'ına bir damatlar arl\sınclakl gizil mllnascbetlere dair yapılmıı Fakat faraza Oe\•at isyan edecek olur ve aoaaı tarafın· 
Prens AbdWmuttaltp Paşa. kesUecek adanır Kahlrede ta- türlti darbımCt1ellerl hiçbir eebep olmadan elbette ki, uy.. dan kovulursa ne olacaktı!' Apa.rtunanm beş on Uraam· 
nımadan evYel de, e,·ıadına iyi bakabllmek t~ln ç0k eıkm· dunnanuşlardı ! !\leeele müstakbel kansından ve hele an· dan bir mlktarmı da gen('I Aşıkına. mı ayıracakb' Enll!le 
tıya, çok mahrumiyete, çok fedakA.rhğa katlanm&ştı. Fa- nesinden her şeyi çok lyl &lzıer.ıekten ibaret kabyorc!u. Hanım yaşlı, çirkin fakat pek ungtn \.'e mevki sahibi bir 
kat yaşlandıkça hodgA(mlığl ve mlistebltllğl artmış bulu- xn adama varmak hırslle ylrmJ senelik kocasından &)Tılnlı' 
nuyordu. Şu anda bütün se»gi ve şefkat hl•lerlnl kaybet- Enise Hanım da Cevo.t Bey clbl hesaplar yapabUJr, olmakla lttlho.m edilmeyi bbul edebilirdi. Fakat anaıı 
mL,, kendi zevk '"e tahakküm haklarına bir kaplan gibi «Mademki, damatları ile sevda oyununa glrmlıt kaynana.. vermezse bet parası olmıyan ve hemen hemen oflu ye-

/A.. lmanyanın. imzalaşrnalar 
~ elde etmek için, etrafın• 
daki memleketlere icra ettiğı 
tazyikın, yakında YugoslavY• 
üzerine çevrileceği görülüyor· 
Yugoslavyanın, eon hidisel~r 
üzerine, Ahnanyaya karşı bır 
mukavemet siyaseti takip eyle· 
mek hususunda verdiği kararın 
bu tazyik karşısında sarsılıP 
sarsılmıyacağını kati olarak ke5

• 

tirmek henüz kahil değildir. fa· 
kat şu muhakkaktır ki Yugos· 
lavya bugün, pek yakın bir rn•· 
zideki hatisının tabii neticesi ile 
karşılaşmış bulunmaktadır. 

Filhakika, Balkanları el'fleÇ 
tehdit edeceği muhakkak oldn 
Avrupa harbinin iptidalal1fl a 
Yugoslavya, hak ve istiklal t~· 
raftan memleketlerle birleşıP 
mukavemet ve müdafaa siya5e· 
tine karar vereceil yerde, bit~· 
ro.l kalmak, hatta Mihverciler.'.n 
tazyikine ıboyun eğer gibi s0: 

rünmek hususunu tercih ct.ıniftı. 
Bugün, Balkan Birliği ruh~· 

na ve milli istik.lal esasına bas· 
lı ve sadık kalan Saika.o melfl· 
leketlerinin, istiklallerini icabın· 
da silahla korumakta oldukl•rr 
nı Yun.aniatan misali ile pek i a. 
görüyoruz. 

Yine Balkan sulhunu icabın· 
da silahları ile müdafaa eaasın' 
dan ayrılmamış olan Türk • )'u• 
nan birliğidir ki bugün, istilacı 
devletlerin Bulgarietan yo!il• 
Balkanlara yapabilecekleri ııı• 
arruz yolunu keıımi§ ve taarrut 
istidatlarını daha ziyade Yugo" 
lavya üzerine çevirmiştir. 

Yuııoslavya da istiklalini yii~' 
sek tuttuğunu ve icabında 11~ 
!ahla müdafaaya hazır olduğu• 
nu filen ispat ederse, istikl8.1 .,,e 
emniyetlerini korumıya ınü~t1· 
,ek surette azmetmiş olan rt1 1 

• 

!etlerin safında yer alır ve h~· 
rici tazyika karşı maddi ve J1lll" 

nevi destekler kazanırdı. 

Fatihte Gizli Bir 
Mezbaha Bulundll 
Evvelki akşarn Fatihte Halil s•· 

llh oğlu tarafından gizli olaral< td•" 
re edilen bir mezbaha meydana çı· 
karılmıştır. Burada yapıla.n aram• 
netic~inde kesilmiş 25 kilo ette~ 
başka kesilmek için hazırlanan 1 

koyun, 4 keçi, bıçaklar ve satırlJt' 
bulunmuştur. 

Yapılan tahkikat neticesinde ga · 
lilin uzun zamandanberi bura51nJ 
mezbaha olarak kullandığı tesbit e· 
dilnti.ştir. 

Piyasada: 
250 bin çuval getirtilecek - a:ı~; 

ipek fabrıkatörlerindcn Uç kişilik b1 

heyet ipekli kumaş satmak için şeb. 
rimize gf'!lmişlerdir. Hfndistandan; 
yasalarımıza getirilecek olan çuv 
!ar lçln de ticari görU.melere ıll%ll"' 
görlllmll~tUr. tkl yüz elli bin çu<•· 
lm yurdumuza gönderilmesi ve rrı~· 
kabilinde Hindistan& lhracat ya.P1. • 

maın prensip itibarile kabul edilr111i 
tir İki memleket arasmdakl tıcaı' •••• münasebetleri arttırmak için P'" 

ra~a görUşmeler yapılaca.kbr. 

55 Kişi Yedek 
Polis Oldu 

Yedek polisliğe elli beş kişi gır~ 
ın1 atir. Bu yedek polis grupuna ıcır 

"' °f<' beş gllnlUk staj yaptırılacaktır .. d• 
dek poli3ler ancak zaruret haluı el 
istihdam edileceklerdir. Bunlara nı 

ıı· 

~:ı :::;1ıe:n::~~~::~e b~~;:Oıe-
re polis levazımı verilecektir. 

Bir Mebusumuzo 
kaybettik 

' YATSI : 18,21 1,36 53.J'ılmrşh. Şezlongun üzerinde ka,ları talik, cözlerl yer· Jar bir takun darbımesellere vUcut verecek kadar çok· rinde blr delikanlı ufrunda çdgınhklar yapan btr kadın 

Bolu mebusu 
Dr. Emin Cemal 
Suda &.nl bir 
kalb sektesinden 
kurtuıamıyarak 

vefat etmi,tir. 
Kıymetli mebu .. 
sumuzun aileıi· 

ne tAzlyelerlml:zl 
btldirir ve sablr· 
tar dileriz. iMSAK: ~.14 12,29 
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Abone fıcretı 
Türkiye dahilind.:: 

Senelik 6 ayhk a aylık A7hk 

HOO 750 400 111(1 klll'Uf 
Hariç memleketler: 

!Senelik 6 aylık a aylık Aylık 

2700 1410 800 Kr. yoktur 

deki halıda, düşman eda11ını muhafaza ederek sessiz duTu- mu_,. Niçin ben de onlardan biri olnuyacakmıfım !» diye haline ıelmeh sefaret etiketleri iç.inde yufurulnıu, ruhu.. * 
yordu. Ce\'at yeni hlçbl• söz Uılve etmeden, fakat her şeyi dll,llneblllrdf. Fakat bir de bu kirle kirlenmeyi lıteml· nun kabul etmlyecefl bir şey kalıuıaktı. Geceyi kalbinden ACI BiR ÖLÜM ·•· 
kabul ettJğlnJ tavırlarındakJ aciz ve tevekkWle anla.tarak yordu. Ce•ıatla başlamııt ve neticeye zaten gltmemıı olan ~vadın yerleşmJye ba1hyan sevgisini rıkarmıya çah,mak- , 5., 
odadan dL,arı çıkacaktı. Fakat bJrden, nel'd~n aldığını ve münasebet artık tamamUe n1aztye intikal edecek, kızı.. ta C'tÇlrdl "'e çok az; uyudu. Bu Adeta. uz\·(, bedeni blr ız.. Bolu nıebusu Dr'. Erıuıı eem:ı~ılf 
niçtn itaat ettJfint ken<U~lnln de bilmediği blr kuvvete nın saadetine engel olmıyacaktı. Fakat milteesılrdl. Ken· tıraptı. Uykuya dalmak t11terken birden yürefi l&llkl da ant kalb sektet·ıııdeıı V'<'!at c d' 
mağlO:p, olduğu yerde dlkUlp kaldı. - Ben ytrml befJ ya.'ın- dlatnden on beş yaş genç olan bu dellkanhnın kollarında. ıızhyor, ve bu ıızınm Cevadın unutulması icap eden aev· tır. Cenazesi buglln saat 11•

30 
,.. 

dayım anne. htedJğlm kızla. evlenmek hakkımdır, dedi. I\f&61ak yolundan kırlara dalmıt kira arabalmın içinde gtılnln lıranı oldufunu güzel ko.dın bir IAhze dl\,ünüp a- Bomonti istasyonu SA.'Yl..:ınyoıu '°~ .. 
Prenses kulakJanna inanamadı, görlerJnden hldd~t A.d~ &'f!Çeın daklk&lar haktkaten nefis, başdöndürecek ve artık ra1ttm11ktan aoora hissedip anhyablliyordu. t:ykuya. &eç ğmda 20 ııu.r.J.:ıraJı hanoelndell J<:ı.l .. ;. 

ta blr karo.rtı geçirdi. Yerinden fırlıya.rak oflunun üzerine unutuıa.mıyacak kadar güzel dakikalardı, Bugün buluş- dalabildi ve ır"9 uyandı. Uyo.odığı vakit kararını kat'"'· nlarak öğl• r.:ım•.ı: 'rc('Vlkıy• """' ııJ 
~ inde kıJmacak ve I<.uaoa.aht<"ı..tt" 

yürüdü ve: - Ne dedin T Bir do.ha oöyle bakayım! Yirmi mayı o dakikalarda kararl&9tırmı' oldukları yuvaya ıJt· yetle vennl9 olduğunu hlHettl. Vaziyetten Suzo.nı h~r- . r,r 
beş!no gelmJ,, J111tedlfl kızla evlenmek hakkını kaunmı' mlyeeek:, bu yuvadaki 8&adetl ebediyen tatnuyacaktr. Bu.. dar edecek, ona mtljdt·:,i vel'eeektt. aile mezarlıtuıo cı ... r.~:..-rlll~uı:.---at 

11 ride kalan .tkl i.Dtn& A..L1Uıı ~ •· herif arıaoına avuç B91Daz, Git, ıözüın gllr,,,.,.lnl Diye bay- 1IA yanıyordu. Fakat Preııae91n birdenbire yaptıJtı t.ekllfl (Arkası v~ ı 

liiiiiiiiiiiiiiiii ........................................................... iiiili ......................................................... ..:.. ..................................................................... • ......... 
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.,-~~===~~~~~~~~ı Serbest Sütun (~ J 
• ~ Son Sayımdan Doğan Hoş Bir Mesele 

ı Arnavutlukta ltalyan • • 
~~~~Nf',.# Bozgununun I statıstıkte Kadın mı Evvel 

;~r~h:;:ne:;~~ş~R::~~~ıİIİiıl Baş l ıca Sebebi Gelir, Erkek mi? 
Keşmirli Hanendeler 23 Sene 
Evvelki Şarkıyı Söyleyince ... 

Balkanların garbinde son ltalyan 
taarruzu başladığı zaman cenk iş· 

!erine aldı erenler fÖyle dUşUnmUş
tU: İtalyanın Arnavutlukta barındı· 
rabileceği kUçllk ordu Yunan Ulkesl· 
ni lstilAya kUi gelmez. Bu küçük or-

Şeytanın Aklına 

Son Sayım 
Kadın - Erkek Davasının, 

Gelmiyecek Bir Şekli 
Münasebetiyle Memleketimizde 

-45 duyu Yunanlılara karşı bir müdııfaa 
- Senin ismini bile hatırlıyo· harbi yapmak için de toplamış değil· Belirmiştir. }fıd Eğer Mihrünnisanın h aya

tlııı elti ıaf ve temiz adam oldu
ltıı b devamlı surette isbat eder· 

elki de fikrini değiotirir. 
tır J\ı.a_dan dört sene geçti. Cihan
dt' Mihrünnisanın sev1ıisini yeni· 
d~ kazanmak hırsile g~e gün· 
~I adalet dağıtmakla ve hayır 
~-~~~~le vakit geçiriyordu. Fa
C ıvııhrünnisa yumuı~mıyordu. 
t~. kadın artık ata binmiyor, 
~il , 'Yor, dört <iuvar arasında 
~t l n okuyarak. lran oairlerinin 
~l rlerini tekrar ederek, sırmalı 
t cıne)er ifliyerek vakit geçitı· 
~rd~. Cihangir onun hoıuna ıit· 
teç·dll'.e hazan münzevi bir hayat 
t lrdı, hazan gürültülü eğlence· 
~tertip etti. Hiçbir ıey fayda 

Cdi, 

e· )' ır Nevruz bayramıydı. Sara-
~ty ~eınıirli bir hanende ve bir 
)eflı Keldi. Her ikisinin üstünde 
~ elbiseler vardı. Bütün Hin· 
lıltıa hı Ve cenup adalarını dolaı· 
~d n sonra Keımire dönüyor· 
)e 1

• Senelerce evvel hanendeler 
~~endeler arasında bir müıa
~ . tertip eden ve sonunda ken
~ne avuç dolusu inci veren 

deyi hatırlamıılar ve onun 
1•~ına uğramıılardı. 

l~~ihrünnisanın kulaiına b ir 
~ bir '1ey sesi ve ketmirce 
YtJ.tllrkı geldi. Genç kızlık h ul· 
lı, tını ilk harekete getiren ıar· 
~ akıamın alaca karanlığında 
~0"•ları tatlı tatlı ihtizaza getiri· 

rdu. 

~8eninı kalbim yalnız senin 
~il.çan bir lotüa çiçe~dir. ~l, 
'-d olsun! Benim aevl(l111 senın 
~~İne kevaer d iye akaın b 

l ihrünnisa iki elini kalbine 
~e'11: Bu kalb durmuı iken yeni· 
~ 1tleıniye baılıyor gibiydi. Sa· 

cariyesine fısıldadı: 
'- Bana çabuk bir at bul l 

~İhrlinniaa Keımir prkısını 
'~c uzun bir uykudan uya~
' ~ibi yerinden fırlarken, Cı· 
~ ~ır de ilk gençlik heyecanını 
~t:~lı§, Peri kızını hatırlamıı ve 
ta:• ile hanendeyi huzuruna ç&· 
·~tı. 
~ b nende ve sazendeleri ihsa· 
~ ~iırıak Şahın &deliydi. Fakat 
lı kırrıseye bu Keımirlilere yap· 
ı.,lrıuameleyi yapmamıftı. 
~ndeye dedi ki: 

rum. Çandradeva deg~il mi idi~ !erdir. O halde bu ordu, olsa olsa, Yu l 

S ayım oldu bı' ttı'. Nüfusu· rakkamlarile mukayese sureti e _ Evet. goslavyada tesis edecekler! bUyük bir y 
taarruz cephesinin sağ cenahı ucun· muzdan ne kadarının er· azan : kıymetlcnd iril ır. Memleketin her 

-- Yirmi üç ıene evvel görüş· tarafından cins istatistiklerine 
müıtu1c. o zamandanberi hiç dakı mlh\·erını teşkil edecektir. kek. ne kadarının kadın olduğu· M. B. Zal dair gelen telgraflar bu bakım· 
yaılanmamıpın. Halbuki iş böyle olmadı. Gerçi 1tal nu henüz bilmiyoruz. İstatistik dan tetkik ed ilince mütecanis ol· 

_ Biz Keımirliler yaılanma· yanlar Manastır hava hücumlarile umum müdürlüğü dakika11 daki· madıkları, kiminde kadın, kimin. 

k 1 Yugoslavları iki kere harbe tahrik et kasına işler bir makine olduğu Bizde kılıbık erkekler hiçbir de erkek nu'· fu•un evvelce zikre· 
yız. çün Ü gençlik rüya arımızın t'l ttu y l . b 'k . b b " . k .. aman eksik olmamakla beraber ~ k h' k l ı er e er amma, ugos av toprak· içın u gecı menın se e ını pe .. dildiği derhal meydana çıkıyor. 
ar ası ıç esi mez. lanndan Vardar boyunca SelAnlğe l· ı merak ettım, araştırdım . Aldığım şeklen erkeğin herşeye buyurur Çaresız tel<>raflıı.r bir tarafa bıra· 

Cihangir ney sesini ve Keımir necek büvtik taarruz cephesini k k h 'tt• A 1 t .... 0··ru .. nmesi, erkeg~in önde gitmesi, ., · ur· cevap pe oşuma gı 1• n a ır· ,., kılıyor. Asıl tasnı fi vapıp, Tür-§arkıııını duyunca gözlerinden mak işini bir tUrlU ba•nram d ı · · d h ·d k ha• yere oturmaııı eskiden kaide J .,.. ıı ı ıtr. sam sızın e oşunuza gı ece ... .. kiyedc kaç erkek, kaç kadın bu-
yaı hotandı. Yirmi üç yıllık ha· Hal b6yle iken Yunan topraklarına j istatistik ilminden şiir, neza- hükmünde idi. Günün birinde iç· 
yatı üstünden kalkmış ve ilk genç- tevcih edilmi., olan taarruz hareketi ket beklenmez a, milletler arası 1 timai değişiklik cereyanları ba~ lunlldu~unu lanlaı:n~kbiçki~ esask cel;· 
11.g~ e do''n u"s <>ı"b' bı"r h•• duydu 1 ki t etml• bUl d h 1 . 'k k l . d . . ' k .. t . k d b z'ı ve crm gc mesını e ı eme. ıt· m " • ı "" · n '8 ., unuyor u; ve ep • istatıstı · ongre erın e ıstatıstı gos erınce a ını uyurur va · I 
Hanend eye dedi ki: mlzin bildiği felfiketll Aklbete süratle 1 neşriyatı için umumi kaideler ku· yette göstermek , kadının yükünü zımge ıyor. 

- Bir aece seni odamda ya· yaklaşmakta idi. rulurken, kadınlara nezaket me· taşımak. önde yürütmek, hatta 
• ı İ statistik umum müdürlüğü gÜ• tırmıştım. Ertesi sabah bir sual Askerlerce malQ.m bir kaide var· 1 selesi nasılsa hatırdan çıkmı•t, cin· umumi bır yerde bıle papucunu ki 

.. ) k \d nün birinde cinsiyet istatist i eri· sormu§tum. Kulağıma şu cevabı dır: Seferin başında dllşman lllkeslne l 8e aıt istatistik cetvellerinde er· eğilip bağ ama moda o u ve 
1 

l 
d h 1 ld ni ne§redecck. bu ıayede erkek, fısıldamıştın: cHayat arının yarı· karşı ordunun yığılması fşlnde ya-• keklerin evvel, kadınların sonra nezaket kaı esı a .ini __ a. ı . . 

S ff Z b kadın nısbetin in memlekette ge-sı kadar b ekliyecek sabrı olanlar pılan bir hata bir daha dUzeltllemez. gelmesi nasılsa u~ul diye kabul Merhum a etı ıyanın ır 
Peri kızlarına bile kavuşurlar.> Harp tarihinin zapta geçirmiş oldu· ı edilmiş. aralık butün memlekette yeni ne· çen sayımdanberi ne kadar de· ı 

dd k -·L h ı· · ği~tiğıni anlıyacağız . Fakat içti· 
_ Evet, öyle demiştim ve öy· ğu böyle birçok misaller var. Hele O zamandanberi dünyanın hiç zaketın muka es ıt<r.0ı a 1~ 1 mai b ir tetkik mevzuu olarak • 

Jedir. dUşmana taarruz maksadlle yığ'rlan bir tarafında bu kaidenin harici· alan eserinde, modern ve terbı· 
C h · b' r .. a i · d 'miş bir ordu kendisini mUdııfaaya mec- ne çıkmak hatıra bile gelmemiş. yeli bir adamın kadına nasıl mu· şöyle birıey de yapamaz mı} Me. 

ih. 
1 a~gdır ır kaulyktı çıKn ·ese' nı'n bur kalırsa nasibi bozgundur. İşte j İstati-stiklerde hep erkekler öne amele etmesi lazımgeleceğı draf· sela han~i memurların telgrafla· 

g ı yerın en · ım ı l .f d'I · · rında erkek nüfueu, hangilerinin 
arkasından gelmesine müsaade 1 Arnavutlukta gördüğümüz hal bu· 1 geçmiş, buna itiraz eden de o . lı syuret.te Lal~ı .edı mkıştır. k k h de kadın nüfusu evvel zikrettik· 

t d . Atı u··ze · tlad Ag· dur; siyasi hesaplarla ileri atılan or· mamı§. enı nes ımız e ız. er e er 
e me ı. rıne a ı. . l k d b.. 1 ]erine dair bir cetvel neşretse •.• 

d le ak d 1 t. · eskı' du aksamı periı,oan bir halde .!>ahlle Fakat "urasını unutmıyalım kı şeyden evve ar a aştır, oy e 
ra an çı ar ev e mm . .,, . ld d k O zaman iki ıey öğrenmiıı olu· 

erkez. olan- Fatburun yolunu doğru çekilıyor. Eğer mll.neviyatı bo- istatistik cetvellerinde kadının nezaket kıtaplanna pek a ır l . B' d f s ff • z· 1 
m 1 

1 • • • I k M.. ruz: ır c a a etı ıya mer· 
t tt Orada ha ah halinde bir zu an asker cephe gerlstndekı tek arkada gıtmcsı her memlekette arı yo tur. usavatı gaye sayı· h . ·w• k k . 
u u. r e l F k ) k S ff • umun tavsıye ettıgı neza ·et aı· b d b" h hah- muvasala yolundan dağlara atılırsa 

1 

adet olmakla beraber kadın . er· yor ar. a at mem e ette a etı d l . .• d' k 
saray, u saray a ır arem l .. k . z· k. b'l . k d e erme rıayet e ıp etmeme ta· 

. h ah d t f 1 f" . k· encamı he .. tır. kek münasebetlerinde her mem· ıyanın ·ıta 1 e yetı~n ve a ,. . h . . s· d 
çesı. çe e e ra ı o us çıçe 1 . k .d . . d . b . · mu raf tarlarının nıs ehnı... ır e 
!erile çevrilmiş kuru bir havuz talyanın Arnavutluk sahili Ue mu leketın aı esı başkadır. Amerı· na aıma aı yerı vermeyı · b lk' d . . .k · l 
olduğunu biliyordu. İşte Peri kı· vasalası artık 28 teşrinievvel tar!· kalılann ~ykle bir i~~iası vark: ~.ir kad;es tanıyan bütün bir nestl ı sı~~ki ~~:~l:t: v;k~J%:~~:: ::~: 
zına karşı olan a~kının ilk heye· hinden evvelki .şerait dairesinde de· tarafta hır adının onde, er egın var ır. k d d b' t"t k · k •• 
canlarına sahne olan havuzu •İm· arkada gittiğini görürseniz anla- Düıünün b ir kere: Bu nesle 1 ın alda dırb~l~. yapma ım a 

Y gil. Arnavutluk sahili!le kesretıı tak· b I E k k b' .. ·· b' · nını e e e e ı ırız 
di göz yaşfarile dolduracaktı. yınız ki un ar Fransızdır. r e. men.sup. ~r memur ~~~? .. ~~~n· .. · · ı k' 

K 1 k b k ki d t 
vlye kıtaları göndermek, bozgun as- önde kadın arkada giderse İngı· de ıstat•lık umum mudurlugun· ı Şurasına ıuphe edı emez ı 

aran ı ve oı ao a ar a a • . . k d ı_ k d · t t" fk kerin toplanıp kurtulacağı müstah • !iz olduklarına şüphe edilemez. den bır emır alıyor: ! a ın • .er,,.e avasını ısa ıs ı 
ko t ,ururken kendini on yedi ya· 
şına d önmÜ§ gi.bi hieeediyordu. 
Atını sarayın ö nünde h er vakit 
bıraktığı yere bıraktı. Sarayın 
içine girdi. Eekiden Rukiyenin 
dairesi olan yerlerden geçti. Ne
reye gittiğine bakmıyordu. Ayak· 
lan .abii bir istikamet almıştı. 
Kendini havuzun başında buldu. 
İlk göz yaşlarını havuza akıttı. 
Bu sırada ay bulutların arkasın· 
dan yükseldi . .Havuzun d olu ol· 
duğunu h ayretle gördü. Son za· 
manlerda yağmur yağmıı. havuz 
dolmuştu. Fakat Cihangir Peri 
kızının aşkile o saniyede öyle bir 
hayali alemde yaşıyordu ki ha· 
vuzu göz yaşlarile doldurduğuna 
kendini inandırdı. 

Kendi kendine yüksek sesle ıu 
sözleri söylüyordu : 

(Arkası var) 

kem bir köprtı başı kurmak pek ko· Yanyana gidiyorlarsa Amerikalı ı .-Nüfus sayımının neticeleri c_etv~llerıne kada~ sevket~e~, 
lay olmaııa gerek. İngiliz Akdeniz d-o olduklarına hükmetmek caizdir. telgrafla bild irilecektir. Bu tel · : ıım~ıye kadar du.nyanın hıçbır 
nanmıuıını İskenderlyeden Yunanls· Cidden de dünyada öyle m il· graflarda cineiyet farkına ait rak· ı yerınde .şe_ytanın bıle . hatırından 
tan sahillerine davet edecek hazır • !etler var ki erkek kadına huyu· kamlar bitdirilirken erkek ve .ka· ı geçm~~ıttı_r. F~~at bı.zım huyu· 

rur. Sonı modalara uyan diğer dın diye tasrih etmiye lüzum yok- muz oy eclır. ,ır ief' ya~.ın; 
lıksız bir harekete girişmek en mU- milletlerde ise kadın; erkeğe si· tur. Daima erkek nüfus evvel, ka- t~m y~panz. ~a . ın arı~ on e 
samahalı tabir ile şaşkınlıktır. Ordu- gar asını yaktırır. Paketini taşıtır dın nüfus sonra zikredilmesi su· ı ~ıtm.es~ nezake:ı'° . ıcab~ ~e b~1u 
sunun her cihetçe randımanını peka· ve kunduralarının bağını bağla· retile maksat temin edilecektir.:. 

1 ıstat~tık cet~e ~~~ne a ar ı e 
lA bilmesi icap eden askert erkAnın tır. Böyle memleketlerde bir er· Bu emri veren merkezi idare· tatbık etmeyı ta 11 sayarız. 
bu ters 1'4' atılmıt olduğunu sanma • kele kadınla konuşurken yağmur nin aklında; ancak ve ancak er· 
yız. Politika dizginini elinde tutan- da olsa, kar da olsa saygı maka· keğin baota gelmesini icap etti· 
ların feci surette aldanmış ve aldatıı mında başını açık tutması bekle· ren milletler arası istatistik kai
mış oldukları görülüyor. Geçen yıl nir. Halbuki mesela Amerikanın del~ri var. Fakat bir de Saffeti 
Arnavutluğu içinden oyarak kolayca çalışan kadınında bebek muame· Ziyanın kitabını mukaddes tanı· 
yutmu, ohuı İtalya bu eııerin ikinci lesi edilmeye karşı yeni bir isyan yan memura sorunuz. Erkek nü· 

1 
cildini yazmak istedi. Geçen yıldan- peyda olmuştur . .-Benim de ko· fusu kadın nüfustan evvel gös· 
beri mihverin timal ucundaki lstllll· lum var. Sigaramı kendim yaka· termek gibi bir nezaketsizlik yap· 

BUL MACA 
~ ,o il 

cı devletin şimal, Man!J ve Atlantik nm, iskarpinimin bağını kendim mıya eli nasıl varabilir'? Umum 
kıyılarma kadar çlğniyerek geçtigi bailarım, paketimi ve yükümü müdürlüğün talimatın.da nezaket 't 

memleketlere karşı askert kudret ka· kendim taoırım. Ben genç iken kaidesinin unutulmasını ancak bir 5 
dar müessir olan iç müttefiklerin ihtiyar bir erkeğin, hatta genç hata eseri sayıyor ve telgrafla· /. 
bozgunculuk teknifl ma!Clm olduğu. bir erkeğin hami tavrı takınarak rında evvela kadın, sonra erkek 

1 
na göre facia ile nihayet bulan ltal· bana yerini vermesine tahammül nüfusu zikretmeyi gayet tabii gö· t--+--+--t--

~ 

Ne Yemeliy iz? 
yan zafer alayına ne Umitıerle baş· edemem.> yolunda fi.kirlerle ye· rüyor. ı--~+-
lanmı, olduğu anlafllıyor. ni bir kadın • erkek müsavatı istatistik umum müdürlüğünde 1 ı----+-

S. M. Ş. modası yaratılmaktadır. rakkıı.mlar d aima ıeçen aayımm '• 

( Operatör Nadire Sadi diyorki : OLMUŞ HiKAYELER ) 
s~lıze ve Meyvalarla Ekmeğe Mühim - -. Küçük Osman ·== 

Bir Mevki Ayrılmalı Bir kı' r;ec:eaı, babamla Mehmet u. Nihayet yoı üzerindeki hanların 
t'.' ' ağalara misafirliğe gltmtştik. Meh· ı birinde konakladık. Küçük Osman 
~te ve Balıg ... a az yer Verilmelidir met ağ& köyün ~n ~a,ıısı ve herke· da bizimi~ beraber ge~mlşti. Kendisi 

sin hürmet ettiğı bır adamdı. Bazı ne bir ünıforma ve bır de matara 
~ildın hastalıkları mütc4ıaasısı =-• • * 1 akşamlar kö~n er~ekleri onun de· verelim. O artık ~önüllü bir er olmı~ş-
~tatar Nadire Sadi, anketimi· • de yadiglrt evındekı tandırın etra· tu. Eşkiya taklbıne gittiğimiz vakıt· 
ıt~ Çolc alakalı olduğunu söyliye· fında toplanır; nargile fokurtuları ve !er onu nöbetçi bırakırdık. Fakat, 
dıtl tıda bahsinde her türlü tah · 

1 
sigara dumanları arasında hoşsohbet Osman dalma bizimle gelmek için 

>o Cte rnuarız olduğunu anlatı· vakit geçirirlerdi. Biz çocuklar ise, yalvarırdı. 
t, c~ümle diyor ki: odanın köşesindeki minderlerden bl· Hana geldiğimizin ertesi günü ye· 

ııı t....._ Türk vatanı bir ziraat rine ll~rek Mehmet ağanın anlattık ni bir yolcu ka!ılesi geldi. KUçUk Os· 
~lclceti olduğundan ve iklim Jarını zevkle ve bazan hayretle din· man gelenlerden birkaç kitinin hlr 
llat~e de her türlü nebati mah · >erdik. .. ar&ya gelerek bir şeyler konuştuk· 

tıt· t?ı, ÇC§İtli meyvaları yeti§tir· O akfam yine böyle toplanılmış; !arını görmu, ve kulıık misafir i ol· 
q~C müsait bulunduğundan gı· gUlUnçlU fıkralar ve hlklyeler anlatı· muştu. Heyecanla odama gelerek on-
t~ı_ ~didi esasen lüzu.nııuz gö· l lıyordu. Bir aralık Mehmet ata: «Du !arın bizi öldürmek için plö.n kurduk· 

Bu vakadan 7·8 sene sonra Osman 
dan bir mektup aldım. Beni dügilnU· 
ne çag-myordu. Dünkil mektubuyla 
birlikte çocuğunun resmini de ı~n · 
dennif. Hey kUçUk Osman, • demek 
hO.IA bizi unutmamış ... > diyerek ce· 
binden çıkardığı resmi uzattı. Bu 
nurtopu gibi güzel ve şirin bir yavru 
resmi idi. 

Etraftakiler Mehmet ağaya kti· 
çük Osman hakkmd& birçok sualler 
sorarlarken babam yarın tıabah mek· 
tebe gitmek için erken kalkmam ll· 
zım geldiğini bahane ederek beni eve 
yolladı. Al~dln GVNEYSU 

Soldan aap: l - SAyi, Öğüt 2 -
Kabile, Yere serUlr 3 - Üzüm su
yu, Yas 4 - Oturma, Çocuk yeme· 
ğl 6 - Vakit 6 - Altının arapçaaı, 
Ah 7 - Solak adam 8 - Şöhret, 
Hint Prenal 9 - Köle, bir cins ma
di!n 10 - İnanç, çiftin zıddı 11 -
Hareket emri. 
Yukarıdan a,ağı: l - Erkek is

mi, oturan 2 - Ziya, Yumuşak ,e. 
ker, 3 - tranda bir şehir, Eski za. 
man mürebbisi 4 - MUbarek ay, 
Sorgu edatı IS - Sorgu edatı, Zah· 
met 6 - Beygir, Temizlik 7 - Piş
manlık 8 - Şüpheye düşürme, ba· 
cak 9 - Kusur, Arap şivesile ııu 
10 - Cihan, Mahal 11 - Deli has· 
tanesi 
EVELKt BULMAOAMIZJN HALU 

Soldan ıo;ağa: 1 - Yaı:emln 2 -
Mal, nln S - Koı&, Skin 4 - Arık, 
Aile IS - Ah, An 7 - Mey, un 8 -
Nlle. Amil 9 - Amal, dadı. 10 -
tıe, .trt 11 - Keeer. 

Y akandan ataiJ: ı - Ka, Na 2 -
Mor, Anıl, S - Yalı, LA.al 4 - Ala.
ka, Melek 8 - ln.-.an, Nadir 9 -
Naki, Mar ~ - Nll, İdi 11 - Ne, Lı. 

G(INIDE~ 
GllNIE 

Üçlü lttifakıtı 
Kuyrukları 

Yazan: OÇ YrLDIZ 

M ihver yeni bir aza ile zen. 
ginledi. Macaristandan 

sonra Romanya da dün Berlin· 
de mutat merasim ile üçlü itti
faka imzasını koymu§ bulunu· 
yor. 

Macaristanın Mihvere girme· 
sine bir dereceye kadar akıl 
erdirmek mümkündür. Tanrı 
onu Almanya ile b irbirine yapı· 
şık kardeşler vaziyetinde yarat· 
mıştır. Binaenaleyh Mihvere 
girse de girmese de kafesin için. 
dedir. Üstelik e1ine teselli mü· 
kafntı kabilinden ufak tefek 
birşeyler de tutuşturulmuştur. 
Fakat Mihverin himmet ve te· 
veccühü eseri olarak bir iki haf· 
ta içinde yolunmu~ bir tavuğa 
dö nen biçare Romanyanın bu 
ittifaktan ne bekled iğini, ken· 
disine • Mihverin bundan son· 
raki maceralarında verilebilecek 
füzuli angaryalardan gayri - ne 
verilmesini umduğunu anlamıya 
hakikaten imkan yoktur. 

Mamafih sanırız ki sorulacak 
asıl sual bu değildir ve Roman
yaya değildir. Almanyanın bun· 
lan birer birer kuyruğuna tak· 
maktan, evvela dünyayı bir ara. 
ha tekerleği gib i istediği yola 
yürütecek b ir çelik d ingil şek· 
linde tasavvur ettiği Mihveri 
bir uçurtmaya çevirmekten bek· 
]ediği menfaat nedir} 

A lmanya evvela yalnızdı ve 

denilebilir ki en korkunç ve 

kuvvetli olduğu zaman o yal· 
nızlık zamanıydı. Sonra kuyru· 
ğuna ltalyayı bir kabak gibi 
bağladı: Jyi zamanlarda güm 
güm ötmekten fakat sıkıya gel· 
di mi dokunduğu yerden çatla
maktan batka marifeti olmıyan 
kof ve azam etli bir helvacı ka· 
bağı 1 Nihayet dünyanın öbür 
ucundaki kendi derdi başından 

aşkın Japonyayı ha§ına bela et· 
mekten b ir fayda umdu. Fakat 
kendisine iyi kötü yardımları 

olan Sovyet komşusunu kocun· 
durmaktan ve göz dağı vermek 
istediği Amerikayı büsbütün 
kızdırmaktan başka netice elde 
edemedi. Bır zaman da Vichy 
F ransasını sarıp sarmalıyarak 
koltuk değneklerile kafil'e peşi· 
ne takmal:ı düıündü. Buket o 

zaman tamam olacaktı. Fakat 
nedensç kaldı. 

Ribb~ntropun vaadine bakı· 
lırsa takım bu kadarla da kal· 
mıyacak, gele.cek günlerde yeni 
yeni azalarla claha ziyade zen· 
ginleşe.cektir. 

Yarı ümid, yarı korku ile 
kandırılmasını umduklan Bul· 
garistandan sonra kim} Belki 
Belçika. Hollanda, Danimarka, 
Norveç. hatta Çekoslovakya ... 

Ümit şu ki bu uçurtma, ka· 
bağı ve rengarenk kuyruklarile 
Avrupa :göklerine yükseldiği 
zaman bütün dünyaya ve bil
hassa Amerikaya bütün dava· 
larını halletmiş ve her noktada 
anlaşmıı bir kıta manzarası gös. 
lerecek ve bu mesut netice kar· 
şısında ağyara c Tanrı dirl ik 
düzenlik> versin diye çekilip 
gitmekten başka yapacak iş kal· 
mıyacaktır. Fakat bize kalırsa 
böiyle .bir heyetin, bazı vahşi 
kabilelerin parçaladıkları düş· 
mana att kafalarını, kanlı kol. 
bacak ve gövde parçalarını 
yapraksız bir ağacın dallarına 
takmak suretile meydana getir· 
dikleri bir Trofc manzarası gös
termesi daha fazla imkan da
hilindedir. 

"'ll\/~idi run s~e eski bir hatırayı anlatayım .> larını \•e o civarda bulunan bir eşki· 
~ ~ 1 

~~ ~lıdün ete olduğu k adar 
1 
dedi: ya çet<'slne mensup olduklarını anl~t 

tıı· tııc, emlahn ve bilhassa vita· cAskerliğimi jandarma olarak yap tı. Bunun Uzerlne bız de mukabil bır 
~., .................................................... :. 
iPEK-LALE-MELEK- SARAY -SÜMER-TAKSIM 
SAKARY A-ALKAZAR-ASRl-ŞIK-YILDIZ-ŞARK ,, 

~~ltılcre ihtiyacı vardır. Hele de· tıg-ım için bütün işimiz o civarda bu- plln kurduk. Emin adamlarımızdnn 
"t "cııiyeti dolayısile lstanbulda ıunan eşkiya çetelerini ortadan kal· onbaşı Hliseyine yeni g~len yol~lar· 
ı tj·"hil ~chirlerimizde çıkan çe- dırmaktı. o zaman }<ara yılan çete- la ahbap olm~ını ve fıklrlerlnı ~ize 
~ ._1 \'e ncfia balıklar, ucuza mal , sinin izleri Uzerindeydik. Bu çete bildirmesini soyledık. Onbaşı HUse-

t 
11 ~n kuvvetli beslenme fak- çok kere köylere hUcum eder: birçok yin aleyhimizde atıp tutarak onlıı.nn 

~ Ctıni meydana getirmiye ya· mlaumun kanına girer: yon.arda pos. emniyetini kazandı. Hüseyin karar· 
'-il ltııillcrdir. taları soyardı. l\jte, böyle bır soygun laştırılan ,.e yapılacak olan her şo· 

ı.: tıni\ • ·1 b " yemeg-·ın Operatör Nad ire Sadi esnaııında bu vakanrn kahramanı :vı kllçük Osman v!lsıtaslyle bize bll· 
·11~ ııe yenı en ır • 
~t 11~c ltolayca hazmolunuşu na• Gıda tahdidini, miktar itilia· kUçUk Osman'a tetıadUf ettim. diriyordu: Haydutlann çetf'yf' _haber 
~ 1 

lli.bare 'alınırsa bunu vücu· rile azcı.ltmayı düşünenlere yalnız Bir gün derin ve sisli bir vadide gönderdiklerini ve ertcııl gUn bıze hU 
~ı 11 bir ihtiyaç ihbarı gibi telak· ccan boğcı.zdan gelir> düsturunu konaklamıftık. Akşam olmak Uze- cum edeceklerini öğrendik. 
~l~.ck ~una uyarak canımızın hatırlatmakla iktifa edeceğim... reydi. Nöbetçilerden blrı b\r köyJU Geceleyin hepsini kıııkıvr_ak bağla· 

~~t 1tınj yemek doğru bir hare· Ucuza mal olacak sıhhi bir çocuAıJyla. geldi. Çocutun h111lnden dık ve çeteyi karftlamak ıçln terli· 
ı ~~r~ı teşkil eder. Fakat marazi metodun tertibinde sebze çorba- çok yol yUrtıdUIU ve aç olduğl: belll b~t aldık. Sabahleyin şafakla bera~er 

tt· . • oburluk hekim müdaha· !arma, sebzelere, az miktarda ete idi. Aıı-tıyarak b~mdan geçenleri an· koye bUcum eden atlı eşklya kafıle· 1 'lı • • b 1 · ı k k k i b 1 b' ı t 'l >' ıcap ettirecek huıuıi vaz:İ· ve a ıia yer verı me • e me e tattı: KöyUnU eşklyalar basmıt: bU· s ummadıkları ır yayım a eşı e 
ıı,, '1ir. meyvaya mühim bir mevki ayır· tlin alleal gözUnUn önUnde katledil· kar,ııaştıl ar. Eşkiyalar birçok ölU 

·tı~ l~ufih bugünkü hayat şartla- mak suretile itinalı davranmak ınlşti. o kırlara kaçmış Uç gUn oral&r ve yaralı vererek çekilirken bizim 
lliı!i.n:~<.ırc vasat kazançlı bir §C• mümkündür. dıı, aç dol~ıftı. Şimdi, hayduUar - kuvvetler de onları takibe bqlamış· 
~~. tertip ede«ği bealenme Meyva; vitamin itibarile çok dan intikam almak için bize &'elmifti. tı. Bu arada Oemanı elinde ıilaıu bU· 
'-l>' ı.\i bilb_assa sebze suları, lüzumlu ve her mevsimde muh· Yüzbaşımız ona birkaç sual sor • tün hıncıyla haydutlara saldırdılmı 
~ z .Ql)eri, et, balık, av etle• telif çeoitleri bulunan en mühim duktan IOnr& bana dönerek: cÇaVUf, &'ördüm• 
tt· rva edebilir. gıda ~addesidir. Fakat bunlan bu çocuğa iyi bakın ve karnını do- KUçük Oısman bu vakanm kahra· 

~rılc azaltarak vaaıati öm· Alilerin ıalahı kendili.iinden ya- dince bana ııımmıya başlamıftt. tedlk; fakat o ağır b~lılıkla bunu 

SIXl•&LA•I •l•l•Ti•Ll•Ll•INDB•: 

SAYIN HALKIMIZA EHEMMiYETLi iLAN 
...illıden ...,_ ...... , ıöstenne autlerimisi apilclaki tekilde deiiıtirdiiüniz arzolunur. 

Hergün Saat: 11 - 1.00 - 3.!10 - 5.30 ve 8 de 

~-----------------------------------' r Avrupa tarihinin dönüm noktası ... Şahane saraylarda ... Şahane bir aıık .. 
Avusturya imparatorluğunun gözleri lama§tıran ihtifam arasında 

SALTANAT KURBAN LARI 
Senenin en büyük Fransız filmi. Başrollerde: 

EDWIGE FEUILLER E -JO H N LODGE 
Önümüzdeki ÇARŞAMBADAN itibaren MELEK ' te 

~~ı llluayyen bir yaş haddine ucuzlatmak. ucuz. meyva yemek yurun.> dedi. Küçük Osman benim manı idi; o hepimizin hayatını kur
'tt . t k"llanmak. sonrn da mik· ı imkanlarını halka vermekle mÖ· eşkıyalara karşı olan kinimi hisse • tarm~tı. Onu mükl!atlandırmak Is· 

b em aeGir•aiM:ı .pılmıt olur. YürüyüşümUz &i}nlerce devam et· reddetti. t••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••llii 



= 

4 ~~~~~~~--~~~~~~~~~~VATAN~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 25-11-940 -----
Yunan Kralı Orduyu 

Tebrik Etti 
"Yeni Nizam,, 

Ummacısı Bulgar
lara Yaklaşırken (Başı 1 incide) 

kısa bir zamanda bu itimadı par .. 
lak bir surette haklı çıkarmış ve 
bütün dünya milletlerine, bugün (B&'ı l incide) 

kabartmamız çok ta· kü Elenlerin ecdatlarına li.yık ol· zım kulak 
duğunu göstermiş bulunduğunu· biidir. 
ı:u görmekle bahtiyarım. Bulgaristan, ıstikliline veda 

Fenerliler, Topkapıyı 10 -O 
Yenerek Gol Rekoru Yaptılar 

Dün Fenerbahçe ve Şerer statla-ı ŞEREF STADINDA: 
rında birinci kümenin yedinci haf- BEYKOZ - StlLEYl\-lANlYE 
tası rnaçları yapıldı. 1 Şeref stadının ilk müsabakası Bey 
FENER STADINDA: koz - SWeymaniye arasında olmu~-

VEFA · ISTANBULSPOR tur. Ve Beykozlular dün ilk galibi· 
Fenerbahçe stadında gUnUn ilk 

karşılaşması Vefa ile tstanbulspor 
yellerini elde etmişlerdir. 

t:Elen subayları, erbaşları, er- ederek tıpkı Romanya gibi bir 
leri, denizcileri -ve havacıları. Alman vil8.yeti haline İnmcyı: 
'lı'llet, tecezzı' kabul etmez bir ister yumruk tehdidile, ister Al
ıv arasında oldu. HüsnUnUn ida.rcsinde-
hisle sizlere minnettardır. ~izl~r: ~anların u_z~t~ığı yemi yutarak, kı bu maça her iki takım tam kad-

Adem GöğdümUn idaresindeki o
yuna her iki takım tam kadrolarile 

milletin şl:refini ve hüTrıyetını ıster her ık asını karıştırarak kabul 1 1 kt 1 R k'b çıkmışlardır. 
· b'l b b' · · · · 1 ro arı e çı 1 ar. a 1 ıne nazaran Daha ilk dakikadan Beykozlular 

kurtardınız. Tarihimfzin altın kı· etse 1.e. u.n.u. ızım emnıyetımı· daha güzel bır oyun çıkaran Vefah-
f d ki l k h l oyuna hAkim olmuşlar ve birinci dev 

tabına, parlak yeni bir say a a· ze ve .ıstı .a ımıze ar~ı azır ~n· Jar birinci devreyi merkez mUhacım-
l b k b ) d re bu baskıya rağmen golsüz geç-

ha ili.ve ettiniz. Böyle insan arın 1 mı! ~r suı ast aş 3~.gıcı ıy.e !erinin yapbğt bir golle l·O galip bi- miştir. 
Şefi olmakla iftihar duyuyorum. telakkı etmek ve ona gore .ted~ır tirdiler. 

1 k d · k k l!<inci devre oyun başlar başlamaz 
Atina, 24 (A.A.) - Atina a ma zaruretin eyız İ nıte ırn İkincı· devre başında !stanbul,por-

1 l 
. Beykozlular merkez milhacimlerl va 

aı'ansı bildiriyor: bu yolda tedbir erimiz gi.ın geç.· !ular biraz canlandılarsa da tekrar 
k l 

sıtasile yegi1ne gollerini kazandılar. 
Radyoda bir nutuk söyliyen ti çe hız anıyor. hAkimiyeti ele alan Vefalılar tkl gol Bundan sonra oyun bir mUddet mU-

Kral Gerorcre orduya ve Yunan Bulgaristanda Kral ve Kraliçe daha yap .... ak sahadan 3-0 galip ay- t n: ...... evazın bir şekil aldI. Fakat netice de 
1-ıalkına aşağıdaki hıtabede bu· ile beraıber tehlikeyi gören ve an• rıldılar. ğişmedi. ve maçta l-0 Beykozluların 
lunmuştur: lıyan kuvvetli bir grup vardır. Ge- GALATASARAY - KASIMPAŞA lehine netıcelenmlştır. 

SevıgiJi vatanımız, İtalyaya rek bunların mevkiini kuvvetlen- Fenerbahçe stadının ikinci mUsa- BEŞlKTAŞ _ PERA 

karşı çetin bir mücadele yapmak dirmek, gerek şahsi ihtıraslar bakası Galatasaray - Kasımpaşa a- GUnUn en mUhim ve şampiyonada 
için sili.ha sarılmak mecburiye- veya rüyalarla köle haline inmi- ra.sında oldu. Sarı kırmızılılar saha- rol oynıyacak karşılaşması ug·in ba 
tinde kalalı aradan bir ay geçme- ye hazır olan müfrit Bulgar azlı· ya Faruktan mahrum olarak ç1ktı- ı:sında giden Beşlktaşla _ Pera arasın
den şimdiye kadar yapmıya mu- ğını iptidadan ikaz etmek için tar. Kasımpaşalılar tam kadrolarını da olmuştur. Beşiktaş takımında Pe· 
vaffak olduklarından dolayı or- lngtlterenin de sesini yükseltme· muhafaza ediyorlardı. radarı ayrılması dolayısile en iyl o
duyu ve bütün milleti iftiharla si lcizımdır. Gladston zamanın- Maçı Sami Açıköney idare ediyor- yuncuları sol açıkları yer almamış-
tebrik etmekle bahtiyarım. danheri Bulgarlar, lngilterede şı· du. trr. 

Yunan milletinin açtığı mu· marık çocuk diye kendilerine bir İlk dakikalar karşllklı hücumlarla Oyuna çok canlı başlıyan Beşik • 
kaddes ve asil mücadele hayran· mevki yapmışlardır. Bokston geçti. Ve çok g~meden soldan açı- taşlılar daha ilk dakikadan Pere. nı· 
hk verir bir surette düşmanın kardeşlere kulak veren neslin lan bir hücumda Ke.sımpaşa sol içi sıf sahasına yerleşmişlerdir. 
plinlarını altüst etmiştir. mevcudü hala tükenmemiştir. topu elile önüne indirdi. Ve bilriz bir Sağdan açılan bır hücumda siyah 

J\fWıarebenin birinci saEhası Yarın Mihver yıkıldığı zaman hentbolden topu ağlara taktı Ha- beyazlılar sol içleri vasıtasile ilk gol 
Göricenin alınmasile bitmiş ve Bulgarların. İngiltereden af ve kem ortayı gösterdi. Galatasaraylı- !erini yapmışlardır Bunu yine sol 
zafer hak müdafilerinin silahını atıfet bekliyemiyeceklerini. yalnız ların itirazı üzerine vazıyeti yan ha- için yaptığı ikinci gol takip etmiş, 
tetviç etmiştir. bir parti değiştirmek suretile işin kemden sordu. Hentbol cevabını al· ve devre 2-0 Beşiktaş lehine bitmiş-

Memleketimin ordusu, kahra· içinden sıyrılamıyacaklarını vakit dığı halde yine kararında ısrar et- tir. 
man ordumuz, şerefli donanma· ve zamanile ve kafalarına girecek ti.Madem kararını değiştirmiyecektı İkinci devrenin ilk dakikalarında 
mız ve bahadır hava kuvvetleri· kuvvetli bir lisanla kendilerine neden yan hakeme sordu. Bunu bir Peralılar birkaç tehlikeli hücum yap 
miz, vatan tehlikede olunca onu bildirmek lazımdır. tUrlü anlıyamadık. mı.şiar fakat gol kaydedememlşler -
kurtarmak için, mağliip etmesinı Garibi şu ki Bulgar başvekili Gol denmiyecek bu sayı Galatasa· dir. 
ve ölmesini bildiklerini ispat et· bir taraftan Berline gi,diyor. bir raylıları harekete getirdl. Ve derhal 21 inci dakikada Hakkı Yeten Be
mişlerdir. yandan da Bulgaristan Yunani9- Kasımpaşa kalesini sardılar. Hücum- şiktaşın üçüncil golünü yapmış ve bu 

l tar birbirini takip ediyordu. Nitekim p ı ı ı ı ı ı t ıı Hürriyet için. namus için harp tana bir nota vermediğini, ta im nu era ı arın so çer vaı=ıı as e 
d 

.. çok geçmeden beraberliği temin etti· t & ı t k' t · t· 3• ı el ediyoruz. Yunan milletinin giriş~ için çag"ırdığı askeri ağıttıgını, yap ıbı go a ıp e mı~ ır. " n 
ler. Devre l·l beraberlikle bitti. dil u ı 

tig"' i büyük mücadelenin aafahatı yeniden asker toplamadığını sÖY· dal·.. da Beşiktaşlılar dör ne go 
İkinci devrede canlı bir oyun oynı· ı · · d ı b p ı ı 

ne kadar çok, Yunan milletinin lüyor. Bunlar acaba şimdiki Bul- erını e yapmıs ar Vf' una era 1 ar 
yan Galatasaraylılar Uç gol de.ha a- ıtıd b' ıı k b ı tm·ş 

geçirecegı imtihanlar ne olursa gar hükUmetinin Mihver ummacı. pena an ır go e mu a e e e 1 
-

tarak maçtan 4·1 galip çıktılar. ı dl M t • 2 B 'k'•• al'bl olsun, şü-'Le edilmemesi }cizımge.. sına kapıJmıyacağına alimetler er r. aç a ~· eşı ~m g 1 e 
.,., FEr-"ERBAHÇE - TOPKAPI t· il nnJ ti 

len bir vakıa vardır ki, o da hak midir? Bu hususta şimdilik bu ye ı e sona 0 ş r. 
Fener bahçe stadının son oyunu Fe· K Al ON A'S' 

ve şerefin tamamen ve kati ola- hükUmet lehine ancak muvakkat nerbahçe ile Topkapı arasında idi. em ~ 
rak galebe çalacağıdır. bir kredi aça.biliriz. Fakat Ro· Fenerbahçeliler daha Uk dakika-

ŞEH1R TiYATROSU 
KOMEDi KIS'llI 

Fransız Tiyatrosunda 
Bu akşam 20,30 da 

DA D 1 

Bütün Yunan milleti sevinç manyada da gördük. Temel dan oyunu Topkapı nısıt sahasına 
içindedir. Çünkü TanTının yar· ı' sağla.m ?lmay.ınca ~.ir hü~Ur:ıetin intikal ettirdiler. Muavin hattının 1 

dımı ile haklar1ıinız bidayetten ve b~r sıy~se_tın de~ı~mesı bırkaç desteklediği Fener mUhacim hattı 
:tibarcn tahakkuk yoluna giımig: sa.atlık hır ıg: olabılı~. Şuras.ın_a güzel bir anlaşma ile Topkapı kale
ve savaş meydanında muzafferi· ş~phe yok .ki ~-ulga~ı~tao, .tarıhı- sini mütemadiyen tehdit ediyordu. 
ı.·ct silahlarımızı tetviç etmiştir. nın en nazık gunlerını geçırmek· Bu baskı da.ha üçUncU dakikada se-1----------------

Çörçil, Metakaasa bir tebrik 

telgrafı gönderdi 

tedir. meresinl verdi. Melih İlyaso~lu iki Bolu Sulh l\lahkemeslnden: Bolu 
Ahmet Emin YALMAN müdafii atlattıktan sonra ilk Fener vilayeti hususi idare vekllt Boluda 

Loııdra, 24 (A.A.) - Baş• 
,.kil, Churchill, General Metak· 
oıasa aşağıdaki tebrik telgrafını 
i{Öndermiştir: 

cArnavutluk cephesindeki bü
liin zaferler ve bilhassa en mil· 

Yunan Kıtaları 
ilerliyor 

'lim zaferi teşkil eden Göricenin (Ba.,ı 1 l~clde.>. 
3 ptı münasebetile bütün kalp· alınmıştır. Bu haberler şımdılık 

.en gelen tebriklerimi arzederim. resmen teeyyüt etmemektedir. 

rr nsada TevklDer 
Devam Ediyor 

1 Kefalonya - Korfu adalan 

bombardıman edildi 

Atına, 24 (A.A.) - Yunan 
milli emniyet nezaretinin tebliği: 

avukat Akif Akalın tarafından İs
golUnU yaptı, bunu Niyazi öztuncun 
çok güzel bir kafa vuruşile yaptığı tanbulda galatada eski gümrUk so
iklnci gol takip etti. Arka arkaya ya- kağında Mitakldis hanı ikinci katta 

Türk illUstrasyon mecmuası mUdürti 
pılan bu iki gol Fenerlileri gev~ettı. 
Ve devamlı hAkimiyete rağmen gol Hadi Şen Tekindirin aleyhine açılan 

alacak davasından dolayı irsal edilen 
yapamadılar. Devre 2-0 Fener lehine 
bitti. davetiyeye karşı mUddeaaleyhin ma-

İkinci devrede FenerltJer hücum halli mezkllrda bulunmadığı ve ika· 

hattında ufak bir tA.dUAt yaptılar. metgAhının meçhul olduğundan mah· 
Bu tA.dilAt derhal tesirini gösterdi. kemece ilAnen tebliğat ifasına karar 

verilmiş olduğundan muhakemenin 
bırakıldığı 6/12, 940 tarihinin cuma 
günU saat 10 da isbatı vUcut etmesi 
ve yahut bir vekili kanun! gönder • 
mesi ve aksi taktirde muhakemesi· 

Bu devre bir gol panayırı halini aldı. 
FenerllJer 8 gol daha atarak ma

çı 10-0 kazanarak senenin gol reko
runu yaptılar. 

Almanya italyaya, 
nin gıyabında icra kılınacağı ih1n olu-
nur. 21/111940 

Askerlik İşleri 
Fatlh Askerlik Şab•'nder.· 
ı - ü çUncü devre hemftre •e baa-

tabakıcılık tedrisatı kayıtlarma. ba.ş· 
lanmıştır. 

2 - Müracaat her gün öğleden 
sonra saat 14 ten sa.at 16 ya kadar· 
dır. 

3 - Müracaat edecekler iki fotoğ· 
raf ve nüfus tezkeresi ve tahsil ve
sikalarını beraber getireceklerdir. 

4 - Bu devre için kayıt ve kabul 
müddeti 20/12/940 gününe kadardır. 
Bundan sonra mUracaa.t edecekler 
941 Nisan devresine kalacaklarından 
bir an evvel müracaat edtlmesi. 

• Fatih Askerlik Şubesinden: 316 
doğumlu yedek jandarma başçavuş 

(gedikli) HUseyin Fehml oğ. Fazılın 
hemen şubeye gelmesi. 

VA TAN'IN 
KOÇUK ILANLARI 

iŞ ARIYA..'l'LAR: 

tş arıyorwn - üniversiteye devam 
etmek şartile öğleden sonra veya 
gece saat 24 e kadar çalışmak üzere 
iş arıyorum. Vatan'da F. T. rUmu
zuna müracaat. 

ts arıyorwn - Sabahtan akşama 
hatla. gece yarısına kadar çatı:;;:ı.bi 
lirım. Vatan'da iş,çi rumuzuna müra· 
caat. 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

EKŞİLİK VE 
YANMALARINA 
karşı, fazla veya içkili bir 
yemekten sonra hi!sedilen 
AGR! ve ŞIŞK!NUKLERE 
karşı zararslZ ve faydalı bir 
çare olan: 

alınız. 

MİDE VE 
BABSAKLARI 
alı§tırmaz ve zarar vermez. 
Horoz markaoına dikkat. 
Tercihen büyük fİ§elerini 
alınız. Zira daha ekonomik· 
tir. 
Yalnız toptan için: Yeni· 

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

Clermont F errand, 24 (A.A.) 
- Havas: Fransanın en büyük 
ıayyare fa.brikacılarından De· 
moitine ile eski nazırlardan sos· 
yalist mebus Montet'nin oğlu 
Jacques Montet tevkif edilerek 
dareten Pelle-Voioin §&tosuna 
~apsedilmi§lerdir. 

Dün, ltalyan tayyareleri Kefa
lonya adasında Liksuri şehrini 
ve Korfu adasını bombardıman 
etmişlerse de ne hasar, ne de in
sanca zayiat olmamıştır. Yardım Edecek mi? l_E_MN_t_vE_T_sA_N_n_ıc_ı_ı_LA_N_L_AR_ı_ 

Askeri Vaziyet 
(Ba'ı t tnclde) 

hezlnıete uı;ratınıya ('ah.şacaklar· 
thr. Cenup eepheslndekl harekata. 
gelince ltaJ.)·anlar KaJlhakl mev-
1Jlnl Kalama~ nehri gerisine çe
ktlınekte olan kuvvetlerlnln Del· 
\ lna hiı.alanna gelmelerine ka
dar eUerinden çıkarmamaya ça
lışacaklardır. Le! kovlk \'e Konlça, 
Vtvosa istikametindeki taarruz. 
laf Erglri'.)1 te-hdit etmekle bera
ber daha e\·\·eı Ka}ibakl me\l~lle
rlnln düşnıeslne yardrm edecek
lerdir. 
Şimdiki rephe .,ımaldPn ctnuba 

de\.·am ederek Kalama.-. nehrinin 
"'arktan garbe kırıldıJlr noktadan 
garbe dönerek Adriyatljte mün
tehi olmaktadır. Sahil kıKmındaki 
ku"·vetler ~imale doğru ('ekilmek· 
te, M.rk "'e orta kı!'Sımdakiler mu· 
ka,·eınete talf!lllmakta en şlmal
dekl Görlce ceph~lnde ise Vosko
poy etrafındaki dağhk kısımda. 
mukavf'mete gayret etmekte ol
duklarına hUkmedebillrlz. A.razl· 
nfn datlık olma!'itını ve ikmal zor· 
tuk1arını \ e "\yunan ordusunun a
dl't ltlbarr ile ua.yıt bulunmasını 

hesaba katarak vaziyet "e arazi
nin parlak '-tratejlk hareki.ta mü· 
Malt bulunmasından istifadeyi 
imdilik dil.~Unm~ek dahi Yunan 
harekilbnın lnkl,afı A\·lnoyanm 
ttnubunda ~ahll boyunea uzanan 
ffimara da~lannın <'enubundan 
Erglrl civarından Voskopoy mev· 
~llt"rlle Ohrl gölUoe kadar daşa
nan bir cephenin teewsüsüntl te -
mln edcblle<'eğlnt kabul cAleblllrlz. 
Bu su.retle N"phe en·<'lklsloo ne.· 
ı.aran daha kıo;;almı' olmakla be
raber eepht" g-erl•dnden g«en Gö
~iC'e, Leskovik, KalibakJ, Deı,·tna, 
.\yasa.randa yolu şimdiye kadar 
rt"phenln tkt cenahı arasında dağ
lar li7.erlnden güı:-lükle veya. nıem
Jeket içinden çok dola.';makla te
min ed!Jf'bllf'n irtibat \"C' ruu\·o.sa
le. daha kolay \e emin bir hale 
ı:-lrmi' olıu·aktır. Orta kJ'ôlnın 
Jranı08 <Ja~lan üzerinden mU-:kü
l!Ula temtn edilen llm'9J.I de bu 
Tol ııa~eslnde kola.vl•t"""'tlr. 

lngiliz tayyarelerinin faaliyeti 

Atina, 24 (A.A. - B. B. C.) 
- Jngiliz bombardıman tayya
releri, Yunanistandaki üslerden 
hareket ederek, Arnavutluktaki 
ltalyan üssü Ergiriyi bombardı
man etmişlerdir. Askeri temer· 
küzler ve tayyare meydanlarına 
bombalar atmıştır. Havanın fe· 
na olması, yapılan hasaratın le· 
ferruatile te,bitine mini olmuş~ 
tur. İtalya üzerinde müteaddit 
keşif uçuşları yapılmıştır. 

Birbirlerini muaheze ediyorlar 

Londra, 24 (A.A.) - Jyi 
malfunat alan bitaraf kaynaklar
dan Londraya gelen haberlerle 
teeyyüt ettiğine göre. Yunanistan 
seferinin muvaffakıyetsizliği hak. 
kında, faşist rüesa ile genelkur· 
may arasında ihtilaf çıkmıştır. 
Bunlar, bu muvaffakıyetsizliğin 
mesuliyetini birbirleri üzerine 
atıyorlar. 

F aşi.st rüesa, ordunun rica tin

den dolayı ukerleri; askerler de 
seferin müşkülitına binaen iste
medikleri bir harbe sevkedildik
lerinden dolayı faşist rüesayı mu
aheze ediyorlar. 

Y unanistana tayyarelerle tank 

dafi toplan ve mühimmat 

ııönderiliyor 

Kahire, 24 (A.A. - B. B. C.) 
- Reuter ajansının Kahiredeki 
muhabirine göre, tank dafi top· 
ları ve mühimmat sandıkları ta
şıyan lngiliz tayyareleri Mısırdan 
Yunanistana hareket etmişlerdir. 

Y unanist.ana gönderilen yardımcı 

kuvvetler 

Londra, 24 (A.A - B. B. C.) 
- Yunani.standa bulunan İmpa· 
ratorluk kuvvetlerinin Avustral· 
yalı, Yeni Zelandlı ve lı;ıgilizler
den müteşekkil olduğu dün Lon· 
drada öirenilmiştir. 

Londra, 24 (A.A.) - Observer ga
zetesi, Almanyanın İtalyanın Yuna
nlstanda imdadına gidip gitmiyece
ği sualini sorarak diyor ki: 

İtalya.o hatları o kadar vahim bir 
surette borulmuştur ki, ilkbahardan 
evvel yeniden sağlam bir teşkilA.t yap 
mak bahis mevzuu olamaz. Bununla 
beraber Hitlerin artık çoktan kendie 
sine hem ayar addetmediği Musolini
nln imdadına gitmiyeceğini kabul e
demeyiz. 

Muharrir yazısına ,şöyle devam et· 
mektedir: 
cAlmanyanın evvela. Yugoslavyayı 

istilA etmek niyetinde olduğu hakkın 
dakl fikirden ba.hseden muharrir, 
Almanya Bulgaristan yolu lle Selll
:üğe gitmlye te~ebbUs edeceği fikri
ni ileri !ıUrnılktedır. 

<Şayet manevra muvaffak olursa 
tam.amile ihata edilecek olan Yugos
lavya bu suretle taksim edilmek için 
olmuş bir hale gelecek ve Yugoslav 
ya bir Alman vili.yeti halini alacak 
ve bugün Roma.oyada tatbik edilen 
müstemleke idaresi altına almacak
trr. 

Fakat Tilrkiyenin bu dUfUncelerin 
tahakkukuna 'iddetle kar,ı koyaca
ğını, Yugoslavların da mücadele et
meden vatanlarmm mukadderatmı 

mUhUrletmiyeceklerlni ve Yunan 
mukavemetinin, Almanların ve faşits 
lerin Balkanlar hakkındaki plAnları· 
nı tamamile bozacağı fikrinin ya .. 
yılmakta olduğunu zannediyoruz. 

Sovyetıer BlrUtl 
Berlln Sefirini 

Detlştlrdl 
Moskova, 24 (AA.) - Res

men bildirildiğine göre, Sovyet 
hariciye komiser muavini Oeka· 
mozov Sovyetler Birliğinin Ber
lin büyÜk elçiliğlııe tayin edilmiş
tir. Sovyetler Birliğinin şiın
diki Berlin büyiik elç!şi Chek· 
vartzev vazifeainden affedilmiş· 

Emlak Almak Ve Satmak 
lstiyenlere 

tstanbulun her semtinde her çeşit em!Ak almak ve satmak lçtn 
satış sal.onumuz en iyi vasıta haline gelıniştir. 

Ocret: Bir liradan aşağı olmamak üzere Uç ay için bin lirada on 
iki buçuk kuruştur. (1078•) 

Satış dolayısile ayrıca bir komisyon alınmaz 

Yeni Çıkan Plaklar 
Sadi Yaver AT AMAN 

Ve Azize TÖZEN 

270381 No OKKALI HACERIM Çankırı Varyanh 
•ODUNCULAR 

SADİ YAVER ATAMAN 

270396No KAYADAN İNEN AKREP oyun havaaı 
•YARIM ÇmRDAK Kastamonu Varyanb 

Devlet Denizyolları ilanları 
Adalar Hattı Seferlerinde Yapılan Tadilat 

Mesai saatlerindeki deği~iklik dolay:ısile 25/11/940 tarihinden iti
baren Adalar hattının (111) No. lı saat 7,40 seferi BUyllkadadan saat 
7,10 da Heybeliden 7,23 de kaldırılacak ve köprüye 8,20 de varacaktır. 

Köprüden saat 16,30 da Haydarpaşa ve tekmil Adalara kalkan 
(120) No. lı sefer köprüden 15 dakika geçe alınarak 16,,5 de kaldırıla
caktır. 

Haydarpaşadan köprüye saat 8,10 da kalkan sefer M/llf940 tarı. 
hinden itibaren 7,55 de kalkacaktır. (11157) 

6ahibi ve Neşriyat MUdürU: Ahmet Emin Yalman 
13asıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

50 yaıtanndaki kadınlar 

35 YAŞINDA 
ııörünebilirle~. 

Meşhur bir cilt mütehassısı tar&· 
fmdan keşif ve genç hayvanların 

cilt ve hüceyrelerinden kemali ıtina 

ne istihsal e.Jilen ve bir genç kı.ıın 

taze ve sat C"ıldinin unsurlarına mU
şabih olan cBİOCEL> tAbir edilen 
kıymetli ve yeni cevher, halihazırda 
cilt unsuru olan pembe renkteki To
kalon kremi terkibine karıştırılmıştır 
Bu akşam, yatmazdan evvel sürUnUz. 
Uyuduğunuz her dakika zarfında cil· 
diniz, bu kıymetli unsuru mas edip 
beslenecek ve her sabah kalktığınız
da cildiniz, daha sat, daha taze gö-

için 

rllnecek ve gençl~ektlr- Jel" 
Gündlizleri beyaz (yağS!Zl T~,ııl 

lon kremi kullanmız. Terkibin r· 
beyazlatıcı ve kuvvetlendirici Ufl~ri 
!ar, dahile nüfuz ederek gizli g•l t> 
saf maddeleri ihraç ve siya.tı no~ef 
!arı izale eder. Açık mes~ tıt· 
sıkla~ırır ve bu suretle cildin1Z~il 
yazlatıp yumuşatacaktır. BU ,. 
tedbir sayesinde her kadın blrk•~ b!) 

ne gençleşebilir ve genç kıztarın c.il 
gıpta edeceği şayanı hayret bit 
ve bir tene malik olabillrstntz. 

Gaziantep C. Müddeiumumiliğinden: 
İnşaat MO.nakasası 

1 - Caziantepte yaptırılacak ceza ve tevkif evi inşaatı kapalı ~ 
usulile eksiltmeye konmuş ve tayin edilen 12/11/940 tarihinde ihale Y 
pılamadığından yeniden kapalı zarf usullle eksiltmeye konmuştur .. al 

2 - Eksiltme 12/12/940 tarihinde sa.at 15 de Gaziantep adliye blf1 ıı:ı 
içinde c. MilddeiumumUiği odasında inşaat ekslltme komisyonu tara! 
dan yapılacaktır. . ıit" 

3 - Bu ln9aatın keşif bedeli doksan altı bin dokuz yüz yirmi bit 
seksen altı kuruştur. 96921 lira 86 kuruştur. u· 

4. - Muvakkat teminat altı bin doksan altr lira on kuruı;tur. 6096 
ra 10 kuruştur. ~ 

5 - Bu işe ait evrak: Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, BS.Y ef 
drrlık işleri genel ~rtnamesi, husust ve fennt şartname ve yapı i.Ş1 Jr" 
fennı şartname.si, mesaha cetveli ve bina projesi ve seri dopirdtr . .tstt 1 
iller bu evrakı Gaziantep, Ankara, İstanbul ve İzmir C. MUddeturnt.ıf'l"I 
liklerinde görebilirler. 11'1 

6 - Münakasaya girmek isteyenlerin referans ve diğer vesikalar ıı· 
bir lstidaya bağlıyarak münakasa tarihinden en az Uç gün evvel ,o"' 
yet makamma vermek suretile bu tş için ehliyet vesikası almatatı 
bu vesikayı teklif mektubu içine koymaları lll.zınıdır. .ııt 

7 - Münakasaya iştirak edeceklerin 2490 numaralı arttırma el<\., 
me ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak veıatf. 
saikini bu kanun ve şartnamelerin ahkA.mma göre hazrrlayıp teklif )CS' 
ıarı içine koyarak bu zarfları 12/121&40 perşembe günü saat H de ~ 
dar numaralı makbuz mukabilinde münakasa komisyonu reisine verıı'I 
olmalan lAzmıdır. t 

Posta ile gönderilecek mektupların 12/12/940 perşembe günU "':. 
15 e kadar komisyona gelmiş: olması ve dışının mühür mumu ile iyice )C ı 
patılmış o!maaı Ul.zınıdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (l~ 

Bayanlarımızı Aylık Üzüntülerinden 
Kurtaran pyet sıhhi, ufak, yumu,.k ve en ince elb;.eıer 

albı>da bile belli obnıyan 

1 
Yen; aııi>alai ve cl&ba mütekamil bir tekilde 8 ük ve 12 .lilı 
kutularda yen.iden piyaao.ya çıkml§tır. Eczanelerde, tuhafıY~ 
ve parfümeri mağazalannda ve kadl!' berberlerinde hizrıı•1 

!erine hazır olduğunu arzederiz. 

Fiyat Mürakabe Komisyonundan: ~ 
35 numaralı illin - Ampulsüz ve pilsiz elektrik cep fenerJetlft 

toptan satışında l.zaml Olarak % 15 perakendecilere de % 15 ke.ı" bıııl" 
dl kabul edilml~. Buna nazaran bu nevi cep fenerleri kaç elden g~ 
se geçsin mUstehllke Azamı olarak toptancının maliyetine nazartlll 
SO !<Arla satılacaktır. • 

Cep fenerlerine mahııus ampullerin Avrupa malı olanlar peral<~°.:ı 
de Azami olarak on, ba.ıjka memleketlerden gelmiş olan ampuller AP". 
beş kuru'8 satılacaktır. Cep fenerlerinde kullanılan pillere geliJ!~ 
yassı pillerin düzinesi toptan azaınt 230, perakende lza.ml beher taı' 1) 
25 kuru'3. Standart pillerin düzinesi 167, perakende tanesi Azaınl ltl" 
kurUŞa, Baby denilen ve çift kullarulan kilçllk pillerin düzinesi toP • 
120, perakende beher çifti 27,5 kun.Lfa yerli ince yuvarlak piller pet' 
kende beher tanesi Azami 10 kuruşa satılacaktır. (11142) _./ 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden : 

bblenln mevkii 
Lira Kr, 

c 
Muvakkat teııılI" 

Lira Kr. 

-----,/ 
Zonguldak 9624 79 721 86 
Giresun 9985 16 748 88 
Gemlik 9979 85 748 50 

Mevkileri ve keşif beclellerile muvakkat teminatları yukarda ~ 
!iç iskele ln~tı kapalı USullle eksiltmeye konulmuştur. !IıJltl ~ 
12.12.940 tarlbtne raatıayan perşembe günU saat 15 de Galata rı1ılJ1!' .ır 
dakl umum mUdilrlllk binaaıncıa toplanacak olan satın almıı kof11~ ,ı 
nunda yapılacaktır. İsteklilerin kapalı zarflarmı bildiren vakitten dıl 
geç bir saat evveline kadar komisyon reisliğ"ine tevdi etmeleri IıUr01 ııt' 
şartname ve tererrtıatıarı keşif bedelinin yüz binde beşi n!Bbetind• 
del mukabilinde SÖZÜ geçen komisyondan alınır. (11155) .1 

~~~~~~~~~~~~~~------· 

HACiB 
MAMULATI . .ı· 

Ağza almdıiı zaman ayn bir hüviyet olduğunu derhal belli e.I 


