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Örfi İdare 
Tatbike 

Geçerken 
Şuna iptidadan emin om
biıtriz ki, örfi idarenin 
ııorınal hayata koyacağı 
kıayıtlar mutlaka lürum 
Ve ihtiyaçla ölçülü butıı
rıacaktır. Esas maksat ba
kınımdan lüzumlu olnıı
Yan hadler hiçbir zaman 

aşılmaz. 

'tazan: Ahmet Emm YALMAN 

Mabkemeıer Derhal Faall7ete leçecektlr 

Yıl: 1-Sayı: 98 

.. 

A ltı vilayetimizde ilan edilen 
~örfi idarenin komutanı 
~.~tgeneral Ali Aıza Artunkal 
d lln lstanbula geldi ve işe başla-

İtalyan - Yunan harbi harekat aahaımıı perir harita. YunanLlarm Arnavutlukta 
sabalar haritada çiqilerle söalerilmiftir. 

'· . h· Örfi idare komutanının ha.lk~ 
bllıı.ben nqrettiği sade ve samımı 
tYa.nnamede bir halk hükume-

Örfi İdare Komutanı Ha ydarpafa s-.nda Vali, İstanbul Komat.nı abri ve mülri 
erkin ve pzetecilıeı le birlikte 

~İn halkçı 
0

bir komutanından Ankara, 25 (A.A.) - B. M., 
!denecek 9C>zler vardır. Meclisi bugün Şemeettin Günal- r~.--
8ir hükumetin halkı ve halkın tayın başkanlığında topfarunışbr. I BEYANNAME 

~aatini değil, bir sınıfı, bir Celsenin a~mı miiteakıp 1 1 
~r.eyi, bir diktatörü temsil et- umumi siyasi vaziyetin göatenli- stanbul, 25 (A.A.) - Jdarei Örfiye Komutanı 
iti rrıemleketlerck örfi idareden ii lüaum ve icaplar neıbce.i ola- Korgeneral A. R. Artunkal, aşağıdaki beyannameyi 

Yunanlılar 

Ergiri 
Önlerinde 

1 Bir Bulgar Mebusu Dedi iri: 

Bulgaristan da 
Milli Birlik 

Yoktur 
..... llaka korkutmak Ve yıldırmak -1- ı- v-L!R.-.! 1,1_-:_.._ t_ 1 d 
lbf._. ı l B --'- · · .... -- __. ·-ı-- .... neşretmic: er ir: 
1~1 an Afi ır. u ~eat IÇJn tanlMd, Edirne, Kırtcareli, Tcıiıir- " Ege Denizjnde 
tllunıu, lüzum1Uz kayıtlar konu- dağ, Çanlllkkale ve Kocaeli vili- lstanbul, Kırklareli, Edime, Tekirdağı, Çanakkale, 

Podgorlça '8brl 
Z&ptedlldl 

ı::·. ~rtalıkta mutlaka normalin yet1et-i hudutıan içinde bir ay Kocaeli vilayetleri muhterem halkına Elbasanı Tayyareler Mahreç Emeli 
r~ınde bir hırva uyandırmıya müddetle örfi idare ilin edilmit 

"t kendinden ,üpbesi olmıyan olduğunu bildiren Baıvekilet Sayın vatandaşlarım, Bombaladı 
"•tanda§a bile bir rahatsızlık ha- tezkereainde yazıla olan vılayet- Hükumetin gördüğü lüzu.r:n üzerine vilayetlerimiz Bizi T iirkiyenin 
.. __ I Yermiye uğra~ıhr. lenle bir ay müddetle örfi idare dahilinde ilan edilmiş olan Orfi idare Komutanlığına Londra, 25 (A.A.) - Bu sa· 

1'ür1tiyede hükumet ancak ve ilin ec1ikli.iine dair tezkereyi teı- . 1 d k 
1 

bah son gelen haberlere ~re, Tehdidi Alhnda 
'.11cak halkın umumi menfaatle- kilita eaa•ive kanununun 86 ncı tayın ° un um, ve arargahım olan stanbula gele- Arnavutlukta vaziyet §udur: B k 
r~· _, k · b ı d ıra ıyor l temsil eder. HükUınet otori- maddesine tevfikan yüksek heye- re ışe aşa ım. Süvarilerin ve Yunan kıtaab-
~ ıiddet ve ıbasltı üzerine de- tin tuvibine anıeylecliğini bildir- Kanundaki vazife ve salahiyetlerim malumunuz- nm mütemadi iz'açlanna ve in- Sofya, 25 (A.A.) _ Tasa 
~ • &evgi ve ;fberaberliği üzerine miftjr. giliz, Yunan tayyarelerinin bom- ajammm hususi muhabiri bil-
111'\lltnu~tur. -Meclıia tezkere)Q ittifakla tas- dur. Vazifelerimi yaparken bu mıntakalardaki vatan- bardımanlaruıa maruz kalan ltal- diriyor: 

itte bunun ıçm herbantri bir vip eylemi,tir. daşlarımın bana her türlü yardımı yapacaklarından yan kıtalan dün de Arnavutluk Bulgar parl&mentosunun mü-
(bepJe taı:bikına lüzu~ görülen ·· 1 o·· eminim. Salahiyetlerimi de görecegvim icaplara ve cephesinde ricatlerine devam et- zakereleri çok heyecanlı 01-
~•lade tedbirler ancak müs- Orfi dare Komutanı un miflerclir. makta ve memleketin dahili 

l>tt ihtiyaç ile ölçülür. Eaaa mak- Sabah Şehrimize Geldi lüzumlara göre kullanaca9ım. Dün öğleden sonra lnsiliz ha- vaziyeti ile ,harici •İyaaetini ali· 
"ıt bakımından mutlaka lüzu.mhı Örf'l ı'dare komutanı Korgene- Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlarım. va kuvvetleri, ltalyanlann kaç- kadar ed• en mühim meaele-
:.~IYan hadler hiçbir zaman mak için kuıı.ndddaıı miibim lenle parlimento :-:....ı- derin 
-,.lrnaz. ral Ali Rıza Artunkal dün sablab fdarei Örfiye toaenin son noktası olan Elbum noktainazar ~~lduiu-

Ç 8,50 de Haydarpaf&ya muvasa at ,ehrini bombardıman etmiflıerdir. 
b· oldanmaz eski itiyadara ti- eden trenle btanbula gelmit ve Komutanı Korgeneral Yunanlılar hududun 

16 
kilomet- nu söstennekteclir. 

11~ olarak, bdki de ödi idare- istasyonda Vali ve Belediye Ret- A. R. ARTUNKAL re :--..:..~e bulunan _ t&_.__ SO~TAS. EBBULGATIAR 

~.-- bir taL.- saat taıbdiderik · Dr ı ·"'"fi K d J --L--1 k l'!i"""_.... "'" 1'&17... mun ıarn aı . l...\A ır ar, etcu.uu o- •--en mühim üaaünü .. _ ..... , edea 
•rna.ını beklem~lerdir. (De\ıamı: s... 4

1 
Sil. a tel 111C1D ~ Harici siyaset meselelerinin 

~~~i·~ek~~====================================~~~~~·~ ~~~~e•al~B.~-
;:lda hiçbir ka.yıt konmamıf, bu- T 11 k 11 E • d K • • d airmİflerdir. manof nutkunun tbüyük bir 

~~~;~ ur un tın en ve emığın en y:,:-:~:.:-- ::. :!~§;; 
"ı~dan nonnal bayatın hiçbir ileri kıtaları dün, öğleden sonra, sele.inde oyna.chiı rolden do-

İtalyanlardan 
8000 

Esir Alındı 
Bir İtalJD l'lrkuı 

Dalıldı 

Süvariler Düşmam 
Takip Ediyor 

A tina, 25 ( A.A.) - Resmen bildi
rildiğine göre Yunan Dl'dusu Arnavut 
Iukta yeniden 8000 ltaıyan esir et
miştir. 

Bir kalyan fırbsa cbıiı)dı, Yanaa 
aimrieri 3 h:aly.n ala7911 

hıkip edİyol' 

Atina, 2:S (A.A.) - Göıice yayla
sının ve bu yayladan ayrılan vadile· 
rin temizleme amdtyesl esnumda 
mUteaddlt 1Wyan mOfrezelerl bu
hınmuıptur. 

Bir lta)yan :fırkaamm bozui&rak 
dağtlmif olduğll ve kaçmakta olan 
Qç ltal)'ftn alayının da stivarhr:hniz 
tarafından takip edilmekte bulundu
ğu sabit otm~. Görke :mıntaka· 
8111da ttaıyaruar tarafuıdan blr&kılan 
8 ağır top, l 00 böytik kamyon Ye bir 
ı;ok hafif silth ile rnal7.eme iğtinam 
~-Bu mıntakada bulunan 
krtaltmwuZHı etinde, tam itler halde 

20 kadar ttatyan tankı rne.eattur. 
Banlar, sadece yol if)erinde kullanıl• 
maktadır. 

_.,İfiriz. siceni.n 30 kilometre kadar §İma- ======================== 01rcııe lılal edilıni'Yoceiioe emiD Meydana G e 1 mı· s Gu''zel Edı·rne Obri gölünün kenarında ve Gö- (Dennu: 'a. '· 86. l de) 

ı.,,Ôrfi idarenin lwnubnaeNMD linde bulunan Pogradeç ııebrine 
.._.... • .• _ı_ B ·· - __ ı_ı_ (Devamı: Sa. 4, Sli. S te) 
~:·•Ctı 11uuur: ugun mıccııı1:1te• 

~~e en akı ın8nida k..n.n 

~~3~~§ 18 inci hrtuıus Yıllnı Kutladı 
~~~. HaJ!buki kanunlar normal 
~ıııt şartları için yapılmttt& 
~ Urni tartlar normal haricine 
f llrsa iıı ıörme vaaıı.ianmn da 
d~lc•lide ııekiUer aiması liazım
t ır. Yoksa w.aya akaaklrklar ... 
ıı~r Ye umYmi meniaırtler ibm* 
t?ar. 

t E:.tr•fımızda bugün öyle kaaır
d •le.r devam ediyor ki kanunun 
b •rlıJdarı yüzünden yaptiacak 
ltıı ıibi zaruri ihmaller me~dte-
~lt pahalıya mal olabilir. 

b •rın bir tecavüze uğranıak 
~t; '•rı cep:he gerisi olacaktır. 
~ Jıihc gerieinde tam bir emniyet 
~~kihn sürmesi lazımdır. Halhu
"I\ "•tandaıların hakkını koru
~k İçin yapılan kanunlar, bula
;.._ ıarnanlarda türlü, türlü kötü 
~ nlara siper tqkil edebilir. 
;, Ceela kanun ancak adli mecra· 
lllt<f an geçmİ§ kati delil üzerine 
~k~up açar, ev arar, fertlerin 
•• •ı hürriyetini tahdit eder, top
ttktıllra mani olur. Bu gibi ha
}'' ttleri rüphe ve zan üzerine 
~fı~tn~z. şte örfi idarede .kuv-

1 bır fiiphe üzerine hareke&c 
(Devanıı: Sa. 4, 8ii. ' to) 

Edirneli Bir Yurttaş Dedi ki: 

"Biz Atatürk'ün Örsünde Dövülmüş, lnönü'nün 
EmrinCle Çekilmiş Kılıçlarız,, 

Edirne, 25 (A.~.) - Bugün ve kemiğinden meydana ıeJmiı, 
kahraman Edirne kurtuluşunun nebid• i T~ kanile bealen-
18 inci yıldönümünü coşkun te- mit ebedilik cevberile yoinılmQf 
zahüratla kutlamııtır. Bu teı:aftÜ· eımalaiz bir alemdir. Biz, bu 
ratta hazır bulunmak için civar- mukaddes alemde milletçe Ata
dan kalabalık halk kütleleri bu- türk'ün örsünde döv'mÜf, lnö
raya gelmiş bulunuyordu. Bun- nü'nün emrinde çekilmİt kılaçla
dan başka Büyük M&llet Meclisi nz. Ne mutlu bize ki vatanın 
azalarından 1 5 kişilik btr heyet Avrupaya açahnıt aziz kapısında 
de bu ·kurtuluş bayramına iıtirak tek bir millet halinde kurtulUfU· 
eylemekte idi. muzu kutlarken bqı.mm:la 19 ae· 

Törene saat 1 O da binlerce ne Önceki harp cephesi kuman· 
kiıinin bir ağızdan söyledikleri danı buaiinkü sevgi!! Şefimizi gÖ· 
istiklal mar§ile baılanmış ve bu- rüyoruz. Bu manzara bizim için 
nu günün büyük önemini belir- bir aaad~ cihan için bir kuvvet, 
ten nutukla-r takip eylemiştir. Bu bir ibret oluyor.» 
arada Şaban Tatkın söylediği 1

1 
Nutuklan tek'1>en aakeri bir

nutukta demiştir ki: liklerle aivil teşekkül1erin geçit 
«-Bu toprak Ttiırkün etinden reamt 'bat*nıt ~ halk Keçİt rea-

minin yapıldığı yollara çiçek bu
ketleri atmak ve içten tezahürat
ta bu1unmak suretile ordumuza 
karıı sevgi ve inanını göstermiı· 
tir. 

Sovyeoer Barlclye 
Bomııeruıı 

BAtlbl lolyada 
Sof ya, 25 (A.A.) - Bükreı· 

teki Tuna komişyonu Sovyet he
yeti reisi Sdbolef, Moskovadan 
Bükrqe giderken Sofyaya uğra
mış ve baıvekil tarafından kabul 
edilmiftir. 

Sobolef Sovyetler hariciye ko
mieerliği umumi katibidir. 

Arnavutlukta 
Harp Yokmuş 

Harp Otmadtğı için 
Mütecaviz de 
YokmHş 1 

Berlin, 2S (A.A.)-Al
manyanın, Yunanistanı bir 
mütecaviz memleket ola
rak mı tMtıdığı hakkında 
ecnebi gazetecileri tara
fından sorulan bir suale, 
Alman Hariciye Nezareti. 
sözcüsü şu cevabı ver
miştir: 

"Harbin mevcut oldu
ğu söylenilemiyecek bir 
yerde mütecaviz ola
maz.,. 

BULGARLAR KOUH GiYECEKLER MI? 
A~ - Bak Nna ne çok yalo,acak! 



Sipariş Edilen Otomobil ehirve Memleket Haberleri 
Lastikleri Yakında Geliyor ~ .. ~A~~~1 ~~~~~~~~~~ 

Basra Yolile Yeniden.Lastik ve Bir Miktar
1 Oukkanında K.aıay 'Okçelerine Ampul Takılmış 

Kauçuk Gelecek ve ihtiyaç Karşılanacak Saklayan Bır A kk b l '/IJT d Ol 
Geçen haftalarda lngiltereden tılmıyacağına dair sahiplerinden Berber Yakalandı ga a ı ar lY.l o a uyor 

piyasamıza Dunlop1 Faynıton bir vesika alınacaktır. 
markalı bir miktar otomobil ve Her bir marka taşradaki p.cen· 
kamyen lastiği geldiği gibi Aıne· talarına ser.bestçe lastik gönde
rikadan da bir miktar tenezzüh recek fakat ti.ti accntalar da tev
lıl.stiil gelmiştir. Bu lastiklerin ziatlarını İstanbul acentaları gibi 
bir kısmı pıyuaya tevzi edilmi§· tevaika meobur olacaklardır. 
tir. Bugünlerde Cudyir, Fayrs· 

Fiyat mürakabe komisyonu 
dün toplanarak .bazı maddeler 
üzerinde ihtik8.r yapan tüccarla
rın Müddeiumumiliğe verilmesi
ne karar vermişti~. 

Kadınlarımız.Yere Basdıkça Yanan Ayakkabı Giymiye 
Başladılar. Emniyet ve Seyrüsefer Memurları Beyaz 

Kolluklu Elbise ve Beyaz Kılıflı Şapka Giydiler T eniat i~ini esaslı bir ~ek ilde ton, Dun lop, Ley markalı büyük. Bunlar arasında Kaaımpaşada 
her.her Samuel oğlu Avram var• 
dır. 

hal ve ihtiki.ra meydan verme- çe bir miktar 13.stik şehrimize ge
lecektir. Bundan maada Ceneral 
ve Volko markalı lastiklerin de 
Basraya geldiği hakkında acenta• 
larına ma1i'imat gelmiştir. 

mele için mıntaka Ticaret müdür_ 

)üğü bir talimatname hazırlamış· 
tır. Bu talimatnameye nazaran 

otomobil ve kamyon sahipleri 

acentalara doğrudan doğruya 

müracaat ederek haki:lti ihtiyaç· 
)arı nisbetinde lıastik alabilecek. 
tir. 

Verilen li:stik miktarı acenta· 
!arca arabanın karnesine kaydo .. 
lunacak ve bu suretle diğer bir 
acentadan da ayni arabanın lis· 
tik almasına meydan verilmiye
cektir. Bu listiklerin arabaların· 
da istimal olunup başkalarına sa· 

Piyasanın }istik ihtiyacına esas
lı bir çare olmak üzere Ticaret 
Veki.ktinin sipariş ettij:i büyük 
bir miktar lastik yoldadır. Pek 
yakında bunlar gelince lastik ih· 
tiyacı tamamen halledilmiş bulu
nacaktır. 

Kamyon ihtiyacı 
Bir iki gün evvel Mersine bir 

miktar Şevrole kamyonu çıkmış
tır. Basra tariki ile Doç. Faıgo, 
Mak kamyonlarının da yakında 
gelmesi beldenmektedir. 

Bu adam her.her olduğu halde 
geçen geceki. yangın esnasında 
dükkanından malları çıkarılırken 
3 7 kilo kalay bulunmuş ve ihti· 
kar maksadile bunları sakladığı 
anlaşılmıştır. 

Bundan başka Mercanda Top· 
çular caddesinde 43 numarada 
çivici Karabet de ayakkabı ma
karasıru pahalı sattığından Müd
deiumumiliğe verilmiştir. 

Komisyon diğer taraftan son 
günlerde çivi üzerinde ihtiki.r 
yapanları da tesbit etmiştir. 

Perşembe günkü içtimada bun. 
lar hakkında bir karar verilecek-

Işıkları söndürme işinin tatbi
katı ilerlemektedir. Bunun için 
bir taraftan hükUmet ve diğer 
alakalı müesseseler 18.zımgelen 
tedbirleri alırken diğer taraftan 
halk da yeni vaziyete intıbak et· 
mektcdir. 

Bu arada kadınlarımız Avru· 
pada bir moda haline gelmiş olup 
da memleketimizde tarbikına 

imkan bulamadıkları bazı ıeyleri 

derhal tat'bika baılamıılardır. 

Dün gece Beyoğlunda birkaç 
bayan ökçelerine ampuller yer .. 

leıtirilmiı iskarpinlerle görül· 1 ye ile Taksim arasında dolaşmış· 
müşlcrdir. Bu iskarpinlerin ökçe- lardır. Tecrübe mahiyetinde ya
lerinin yere her temasında ampul- pılan bu yenilik iyi netice ver· 
ler yanmaktadır. Bunun aüratle miştir. Bundan sonra emniyet ve 
taammüm edeceği kuvvetle tah- seyrüsefer memurları geceleri 
min edilmekte olduğu gibi diğer bu tarzda çalışacaklardır. 
kadın ~yasının da karanlıkta se· Diğer taraftan tatbikatta gö· 
çilecek renkler ve tertibatla süs· rülen bütün noksanlar da tesbit 
leneceği ve bu §ekildeki e§yanın edilmekte ve tamamlanmaktadır. 
moda halini alacağı anlaıılmak· Caddelerde muvakkat bir zaman 
tadır. için maakelenmemiş olarak bırakıl 

Dün, geceleri vazife görecek mıı olan 50 lamba. da ııöndürül· 
aeyrüsefer memurları da kollarına müştür. Bazı dükkanlarda gÖrÜ· 
beyaz kolluk ve ppkalarının üs· ı len mavi ve siyahtan baıka renk· 
tüne beyaz kılıf geçirerek Harbi- !erdeki lam.balar da kaldırılmııtır. 

Huğday Memleketin Sarhoş Bir Kadın 
tir. 

Bir Otomobil Kaza
sında İki Kişi 
Yarala~dı 

Oniversitede Bir 
Sahte karii k iddiası 

Soruyorlar? ROMANYA YA 
ihracat Baş adı Her Tarafında Aynı Acısını Zehirle Fen FakUltesl tecrllbl fizik enstı

tU.Undekl tahriri imtihan evrakml 
çalarak para mukabilinde düzeltti
ği iddia edilen Ka.zım öney, tahkl· 
katın hitamına kadar nezaret altına 
alınmJltır. 

Beşlklı19 okuyuculanmız diyor
lar ki: 

Bir derdimiz var sizden der -
man istiyoruz. Buradald fmncı
lar blr oldular, fmnlan:n yarmı
m kapattılar. Şimdi gayet az ek· 
mek çıkarıyorlar. Çok zaman ek· 
mek bulamıyoruz. Her ııeytn bol 
olduğu şu zamanda tlıı beş kişi· 

nln blze yaptıklarma nihayet ve
rllmlyecek mit 

BUyUk Millet Meclisince tasdik e- ı 

dilmiş olan TUrk - Rumen ticaret 
anla.şmaaı dünden itibaren gümrük -
lerde tatbik edllmlye başlanmıştır. Fiyatla Satılacak Tedavi Ediyormuş Şoför Fikrinin 2302 taksi otomobi 

li Sultanharnamında 4095 numaralı 

kamyona çarparak kısmen parçalan 
mıştır. Otomobilde bulunan Cihangir· 
de Şimşir sokağında 17 numaralı 

evde oturan Mehmet Ahmet oğlu ile 
karısı Esmehan muhtelit yerlerin
den yaralanmışlar şoföre bir şey ol
mamıştır. YaralıJar Cerrahpaşaya 

kaldırılmışlardır. 

Ankara, 25 (H11Su•İ muha.bi· 
rimizden telefonla) - Ziraat 
V ekaletl yapmış olduğu tetkikler 
neticesinde buğday fiyatlarının 

memleketin mubteüf mıntakala· 
rında ayrı ayrı olduğunu fakat 

buğdayların umu.-ı i satış merkez

lerinde birl~tikleri zaman ayni 
fiyat üzerinde satıldığını tc.sbit 
etmi~ ve memleket buğday pa

zarlarında tek bir fiyatla satıl· 

masına karar vermiştir. 

Öğrenildiğine göre, bundan 
~öyle memleketin hangi nokta
.. ında olunıa olsun toptan ve pe

·akende buğdayın cinsine göre 

\ı ir f;yat tesbit edilecek memle· 
ltetin hiç bir tarafında katiyen 
değiştiril~iyecek.tir. 

Maarif Müdürü 
Ankaraya Gitti 

Işıkların erken söndürülmesi 
yüzünden mektep ders saatlerin
de bir değişiklik yapılması zaru
ri görülmü§tÜr. Buna ait progra .. 
mı tesbit etmek üzere Ankarada 
toplanacak komisyona iştirak et· 
mek üzere lstanbul Maarif Mü· 
dürıi Tevfik Kut da Ankaraya 
gitmiştir. 

Tevfik Kut Çarşambaya şehri
mize dönecek ve yeni kararlar 
derhal tatbik olunacaktır. 

Köylünün Tohum 
Noksanları Tamamlandı 

tanbulda zertyat mevsimi başla
'mJltır. VilAyet ziraat müdllrlilğll köy 
lUnün tohum noksanlarını tamamla • 
mı9tır. Yalova köy!Werlne 10 bin ki· 
lo cins tohum dağıtılmıştır. Geçen 
sene dağılan 40 bin kiloluk (Bin ta· 
ne) ve (Kara lulçık) buğdayı da ge
ri alınarak tekrar muhtaç köylüye 
verilmiştir. Yeşilköy ıslah istasyonun 
da üretilen cins arpa, buğday ve yu .. 
laf tohumlukları köylüye tevzi edil
miştir. Yeni tohumlardan çok iyi ne· 
Uceler alınmıştır. 

. 

Müteferrik: 
Çlft~Uere yardım yapıldı - Akfe· 

lıir (Vatan) - Ziraat Bankası ekim 
mevsimi dolayısile çiftçilere tohum 
tevzi ederek yardımda bulunmuştur. 
Çiftçi memnundur. 

Vilayette: 
Allbey köytlııe köprü yapılıyor -

Alibey köyU De Çcbançeşme arB3lIJ
dakl derenin kışın geçit vermediği 

görWdUğUnden buraya 12 bin liraya 
bir köprü yapılması karar~tırıl . 
mıştır. 

. 

Belediyede: 
Yol ta.miri - Topkapı, Maltepe· 

ve Halkalı yollarının esaslı bir BU· 
rette tamirine baJJlanacaktrr. Bu ış 

için 30 bin lira tahstsat ayrılmlfbr. 

Poliste: 
tJç esrıı.r kaçakçnıı tutuldu - Ya

lova.dan kayıkla tstanbula gelmekte 
olan ömer ve kardeşi Ali çavuşla 

1.tehmet adında Uç kifi 10 kilo esrar 
getirirlerken Gemlik jandarmaları ı 

tarafından yakalanmı~ır .. Kaçakçı · J 

!ar adliyeye teslim edllıı,.ex dlr. 

Hidayet isminde genç bir kadın 

dün sabah renkli ispirto ile kafayı 

tütsüledikten sonra Fatih polis mer
keaine gitmiş ve bağırmış: 

- Hangi meyıtıaneden rakı istemiş 
sem vermediler. Bana rakı bulunuz. 
Rakı isterim rakı ... 

Polis rezalet çıkaran Hidayeti ya· 
kalamak isterken de merkE'zin camla 
rmı yere indirmiı,ttr. Öğleden sonra 
meşhut suçlara bakan asliye dördün· 
cU ceza mehkemesine getirildi. A -
yaklan çıplakb. Sırtındaki entari 
parça parçaydı. Saçları çoktan tarak 
görmediği için lif gibi dimdik olmuş 
tu. HA.kimin suallerini ~öyle karf}t· 
larnıştı: 

- Kadın erkek müsavatı var. Ben 
acımı zehirle tedavi etmek iı;tiyen 

bir kadınım. Meyhaneler bana rakı 

Askerimize Kışlık 
Eşya Gönderildi 

Kahraman askerlerimize hediye c· 

dilecek kışlık e!Jya tedariki için her 

Ha1kevinde faaliyet arttırılmıştır. 

Dün Eminönü Halkevinden Kızılaya 

5429 çift çorap, 1368 çift eldiven, 
1269 fanilA. ve kazak te::ılim edilmiş-

vermiyorlar. Bir hastadan şifa esir- tir. Kızılaya teslim edilen bu eşya· 
genlr mi? Yersiz, yurtsuz bir genç lar parti parti gönderilmektedir. 
ve nAmusJu bir kadın ne yapabilir? 

Beşiktaşta Hasan Çakar deposun-

Hidayetin n!ra atmaktan, cam Bo.lanau Un Bafllasıaınmıt 
ve çerçeve kırmaktan sabıkaları var 
dı. Kışın hapishaneye girmek için 

da un bulunduğunu ve adlıyeye veril 
böyle suçlar f!;ı:lediği de söyleniyordu. 

İhbar, Naci isminde bir talebe ta
rafından yapılmış ve evraklarının 

dUzeltllmlş olduğu zannedilen 6 • 7 j 
talebe fizikten şlfah1 imtihana alın 

mışlardır. Bunlardan ekserisi mu
vaffak olmuşlardır. Tahkikata de • 
vam edilmektedir. Bundan bir iki 
sene evvel de bir talebe bu şekilde 
bir ihbarda buJunmuş ve fakat iddia 
isbat ediJememiştir. 

İstanbul da Urfa Yağı 
Yapılıyor 

Piyasada halis Urta yağı kalma· 
mıştır. HattA, bu yüzden belediye 
kooperatifi, satış mağazasında Urfa 
yağı bulunduramamaktadır. Piyasa
da, milrakabe komisyonunun tayin 
ettiği fiyatlarla satılan Urfa yağla
rının hemen ekserisi, tstanbulda ya
pılmaktadır. Bu yağlar, )lalis Urfa 
yağı fiyatile satılJyor. Yağcı ve bak 
kallardan hiçbiri, yağ tenekeleri ü
zerine, konulması mecburt olan, fl

etiketıertni koymamak· Muhakeme sabıkasının sorulması i- diğinl yazmıştık. Bulunan unun HU
seyin Kavlağın fırınında bulunduğu yat ve cins 

çin t4.Hk edildi. 
anlaşılmıştır. Tavzih ederiz. 

-
Maarifte: Zararlı Hayvanlarla 

Mücadele Yapılıyor Mekteplerde yapılan rasatlar -
VilA.yet ziraat mUdilrlUğU zararlı Maarif VekAletl, bllOmum orta mek-

hayvan mücadelesine de baflattır -

m111tır. Köylerde yabani domuz mU

cadelesi faaliyeti devam etmektedir. 

KöylUler öldürdükleri domuzlarm 
kuyruklarını ziraat memurluklarına 

teslim ediyorlar. Şimdiye kadar bazı 
mrntakalarda köylUler öldllrdllklerl 
domuzların kulaklarını, bazı yerler
de de kuyruklarını alAkadarlara ge
Uriyorlardı. Bu jkiJik bazı yolSUZluk 
lara yol açmıştır. Köyliller domuz· 
tarın kuyruklarını bir yere, kulakla
rını da başka bir mıntakaya gönder 
mek sureti.le mükellefiyetten kurtul 
mak yolunu bulmuşlardır. Ziraat Ve· 
kAleti bundan sonra yalnız kuyruk 
kabul edilmesini tamim etmiştir. 

teplerle, liselere, yüksek tahsil mües 
seselerine ve maarit idarelerine bir 
emir göndererek meteorolojik rasat 
için kullanılan tesisat ve Aletleri, is
tasyon yerlerini, ra.sad.In kimler ta,. 

rafından ve hangi zamanlarda yapıl 
dığı: ve rasat neticesinde ne gibi ka
yıtlar tutulduğunu ve bu kayıtlardan 
kimlerin faydalanmakta olduğunu 

sormuştur. 

Avnıpadan gelen talebenin reji~ 

mi - Harp dolayısile memlekete 
dönmüş olan Avrupadaki talebelerin 
vaziyetini tesblt için Yüksek Ticaret 
ve iktısat mektebinde dUn bir ko -
misyon toplanmı~tır. Komisyon ta
lebelerin tabi olacakları rejimleri ka 
rarlaştırnuştır. 

tadırlar. 

. 

Romanyadan 1030 
Göçmen Geldi 

Dün Romanyadll1l memleketimize 
980 muhacir gelmiştir. Göçmenler 
Tuzlaya gönderilmişlerdir. Muhacir· 
ıere Tuzlada lı\zrm gelen sthht mua
yene ve aşı yapıldıktan sonra tek -
rar şehrimize dönecekler ve misafir 
haneye yerleştirileceklerdir. Ayrıca 
diğer vesaitle Romanyadan 150 mil· 
hacir getirllmt,tir. 

-
Denizde: 

Yeni yapılacak iskeleler - Devlet 
limanları işletme umum müdürlüğü 
Zonguldak, Giresun ve Gemlik li -
manlarma birer tskele inşasına karar 
vermiştir. Bu iskelelerin ihaleleri kA 
nunuevvelin ilk günlerinde yapıla -
caktır. 

Namuslu Kaçakçı 
GUmrllkler idaresinde vazife gören 

asliye beşinci ceza mahkemesi dün 
Jı.fustata Akalın ie:mlnde bir beya.z 
zehir satıcısını bir sene hapis ve 200 
lira ağır para cezasına mahkQm etti. 

PoJis, Mustatanın eroin sattığını 

haber almLf, nl98Jl konulmu9 para.
larıa. Mehmet Cingözü mU9teri gibi 
göndermiş Mehmet .35 kuruşa bir pa 
ket eroin almış, sonra da memurıar 
Mustafayı yakala.mı.şiar. Mustafarun 
üstünde ne para. ve ne de eroin bultltı 
muş fakat müddeiumuın.Uikte sor
gusu yapılırken: 

- Ben nAmnsJu bir kaçakçıyım. 
Vazife kaçmak ve yakalanmamak
tır. Polisin rolü de bizi yakalamak· 
tır. İtiraf ederim ki, polis vazifesini 
yaptı. Bent yakaladı. Fakat ben pa· 
ralarla, eroinleri bir deıtğe soktum. 
Müsaade ediniz gideyim. Göstere -
ylm. Demiştir. 

Bir memurla evine gitmiş sakla· 
dığı yerden nişanlı paralarla eroin 
paketlerini çıkarmış ve teslim etmiş· 
tir. 

Mahkemede de ayni şekilde itirat· 
!arını sıralamıştır. iki jando.rmanın 
önünde mahkeme salonundan çıkar
ken: 

- Asılsam da nAmuslu olmayı ter 
cih ederim. Erkek mert olmak ge· 
rektir. Diyordu. 

-
Piyasada: 

200,000 Urahk ihracat - Bugün 
muhtelif memleketlere 200,000 liralık 
ihracat yapılmıştır. Bulgaristana ba
lık, Finlandiyaya deri, Isveçe tittJk, 
Flltstine mavi haı,h~, Amerikaya 
sebze, 1svtçreye pamuk ve Yugoslav 
yaya da 500.000 kilo keçi boynuzu 
gönderllml9tlr. 

Romanyaya. gönderilmek Uzere ha
zrrlanan ihraç mallarımız bugünler 
de sevkcdilecekt1r. 

1 

Fatura Gösteremiyenler 
Adliyeye Veriliyor 

Fiyat mürakabe komisyonu kon· 
trolörlerl, bUtUn toptan alı' veri' • 
lerde faturaları kontrole be.şlamt~ -
!ardır. Kontrol neticesinde bazı ma
ğaza ve dükkA.nlar fatura göstere • 
memlşlerdir. Bu gibi tüccar ve es
naf doğruca mUddeiumumtllğe sev
kedllmektcdir. Kaza kaymakamla.rı 
da idarelerinde bulunan belediye za· 
bıt.asını bu hususu takibe memur et
mişlerdir. 

Fabrikalarımız işlerini 
Genişlet:yorlar 

SUıner Banka bağlı bUtUn fabrika 
tarda fazla !maltı için yeni tedbir· 
ler alınmıftır. Evvelce on b~ mll· 
yon metre imalAtr olan fabrikalar, 
lmalA.tmı yirmi milyon metreye çı· 

karacaklardır. SUıner Bank, doğru

dan doğruya müstahsillerden pamuk 
aıacakbr. 

lmros B•J'lllalram& 
Vapurda 61dl 

tmroz kaymakamı Ahmet Niyazi 
Kıvrıhşık, Ayv&Jıktan Bursa vapur!· 
le şehrimize gelmekte iken vapurda 
ölm1i9tllr. 

Üniversitede: 
Meteoroloji deni verilecek - Fen 

Fak.Wteslnde meteoroloji tedrisatı 

yapılma.ama karar verllmlftlr. Bu 
dersi umumi fizik ordinaryüs profesö 
rU Fouch~ verecektir. 

Yeni yıl kadrosu - Üniversitenin 
yeni y•l kadrosunun yapılmasına 

başlanmıştır. Tıp ve fen fakültesi 
doçent ve a.sistan kadrosu arttrrıla· 
caktır. 

kflse ayrddığın zaman zengin blr kocadan ayrılmı!JI bu
lununun. Zengin bir kocadan ayrılan kadının ellerinde 
dalına. bir şeyler kalır! 

En soğuk havalarda. da llımal etmediği du.,unu yapıp 

yemek odasına geldiği zaman masa başında yalnız an
nesini buldu. Suzan daha. geımemı,ıı. Yün terllklcrlnl sü
rU.kUyerek, ~' başı iyi taranma.mi.!} bir halde ıuzmet 

eden Katlnaya: - Git, küçük lıaııımı çağır, dedi. ------ Suzan: - Oh, dU,ündUğUm ıteY para, mal edinmek 
değil! Diye mrnldandr. 

Gözlerinden hiçbir şey kaçmıyan l\ladam Blan.' yüzü· 
nün yorgun hatlarını ve bozuk yüzUnF farketmı"tı. Biraz 
kon~acak obaydılar, daha başka ~yler de anhyabllirdi. 
Fak&t konu..,mak Jmk!lnı olmadı: Suzan gelmişti. Anne-
sile büyük annesini her sabah gibi, evvelklslnl sağ yana
ğından ve tktnclstnl alnından öpWkten sonra masa.da mu
tat yerine oturdu. Bu yer ışığın geldiği taraftı ve kınnın 
bu sabah ışığı" tçlnde görünen yüztlne Enlse Hanını dik
katle baktı. Bu kı:ıa gUzeUlğlnden hiçbir şey verememı,. 
ti. Şimdiden dudaklannın üzerinde ve ~akaklarmdıı ha
fll tilyler ba,ıamr, oldukunu da farkettl, cKaynanasmdan 
yakında ağda tutmayı öfrenmesl icap edecek!» diye dU
şUnilrken bellnlz bir tan.da omuzlarını silkti. Suzan bu 
nazarın fa.rkmda değildi ve bütün dJk.katlnl çayına süt 
korken kaymak kaçmnamrya. hasrediyordu. Enise ilanım 
her ~yl biran evvel bitirmek itin sabınn.landı ve Katlna
yı mutfaktaki l'lerlle meşgul olmıya yolhyarak, hiçbir 
mukaddeme yapmıya Jüzmn görmeden haber verdi: 

- Pren§es dün seni oğlu Cevat Beye istedi! 

Ana kız Suza.nın yüzünde ta..'kın bir sevinç bekllyerek 
beraber baktılar. Genç kız sütü:nü taya dökmekte devam 
etti. Sonra. A.detl vechlle dört parça şeker koydu, ve nl· 
hayet, ba.'5ın• kaldırıp, dudaklarında bir tebessUmle: - Bu 
tasa."'-urlardan Ce\·at Beyin haberi blJe olmadıfrna ;t·e

min ederim! Dedi. 
Enise Hanunın yerine I'tladam Blauş konu,tu: - Pren· 

ses I'tlUU)'Yen seni oğluna istiyor. Şu halde demek ki, oğ
lu nA.m.ına söz söylemek baklana malik! 

Suzan bllyttk annesine değil, annesine cevap , ·erdi ve 
.oyu kestane rengi gözlerinde ciddi bir bakı,ta; 

- Yanl Cevat Bey bent emir mucibince, korku yüzün-

Yazan: Nahid Sırrı 
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den alacak öyle mt? Diye sordu. 
Enise Hanmım gözleri biraz dalgın gibiydi. - Prense-

5ln oğlunun talebi üzerine konuşnı~ olması da pek mt1.m· 
ktindür, dedi. 

Genç kız ba.'ını salladı, biraz acı bir tebessüm dudak· 
larının iki yanını biraz aşağıya tndlrlverdl: 

- Hayır anne. Daha dün Cevat Beye Beyoğlunda, 

Fransız; kitapçısında tesadüf ettim. Resimli mecmuaları 
karııttırıyordu. Benlınle gayet arkada..,ça konuştu ve sade 
senin l!ifını etti. 

Sözün girdili yolu tehlikeli bulup Fransız büyük anne 
ile yarı Fransız kızı hiçbir şey söylemediler. Suzan de
' 'am ettt: - Evet, Cevat Bey hep senin lı\fını etti. llattA 
diyeceğim ki, benimle seoln lii.f;nı etmek l~ln konuştu. Bo· 
na hayret etınedlm. Çünkü sen benden yüz kere daha ca· 
zlbellsln. Nereye gitsek bUtUn nazarlar dalma "ana. tevec
cüh ediyor, herke9 seninle me-,~l oluyor. Bu tabii bir va· 
zlyet, fakat bu knd:ır güzel ,.e !}imarık bir genç koca beni 
mecbur olup alırsa bu lzdlvarın ~tlkball seni korklıtmaz 
mı anne? 

Enise Hanun y:ıva,_ça omuzlarını ıstlktt ,-e bu n1U'ıaha· 
benin bldayetlndenberl ilk <!efa olarak kt:ıına biraz mu
habbetli bir nazarla baktı: - Hangi lztltvacın istikbali 
tama.men tehlikesizdir?' İ'}te bu kadar ea~lbell dediğin 

annenin vaziyetine bak~ana! Sana.tt.an, glizelllktE"n, ldbnr 
tıklan, her !feyden mahrum bir oynncu kızı beni buralara 
fırlatıp atmadı mı! tzdl\"&.c;' l)ir harbe girmek gibidir. Bu 
harbe girersin ve galip gelmlye çalılJınnn. Fakat hiç de-

Madam Blan., kızından evvel söze atıldı ve lkl eli ma--
8&Dm örttb"U üzerine yayılmı,, Adeta baf[l'dı: - Her şey 
para meselesidir Suzan. Seni temin ederim ki, her şey 
para meıseleeldlr ve dUnyad& paradan ba.'jk& inanılacak 

şey, güvenllecek kuvvet yoktur! 
Suzan hı\.IA. mütereddit görünüyordu. - Blraz düşün· 

mek ihtiyacındayım anne, diye Meta yalvararak ayağa 
kalktı ve odadan çıktı. 

O gittikten sonra Enise Hanımla Madam Blan, finca
nından tek yudum lç.memlş ve ekmekten tek lokma ko· 
parmamı' olduğunu farkettller. 

iki üç dakJka sonra da sokak kapısımn kapandıfını 
duydular. Hlzmet.çl gelip küçük hanımın sırtmda mantosu 
ve ba,ında eşarptle kendisine hiçbir şey söylemeden dı,a
rı çrkmı!} olduğunu haber verdi. Madam Blanş kmna bak
madan ve ne yaptığına dikkat etmeden uzun uzun kah
valtı etmlye başlamışb. Sonra da ayağa kalktı: - Ben 
kllabuna avdet edJyorum. Bu Pierre Benolt hakJkaten 
pasyonan bir romancı! Diyerek odadan çıktı. 

Enise Hanım çayını bir türlü bitiremiyordu. 

Suzanı iki saat bekledUer. Enise Hanı mm ruhuna ye. 
nlden garip bir kararsızlık rırmiştt. Kızının reddetmesi
ni istiyordu. Reddederse ısrar edecek, bu fevkaJAde kıs· 

nıete onu Jı\zrmgeUrse ii.deta cebren verecekti. LA.kin kı

zından aşkına ve yahut sadece zevklerine karşı bu neza

keti, bu saygıyı bekliyordu. Cevada ·\'armayı derhal ka

bul etmemi' olduğundan dolayı kendisine karşı demin A

deta bir minnet duynıuştu. Dı' kapı saat on bire doğru 

çalındı, açdıp kapandı. Ve deha evvel çahştığr büyük bJr 
(Arkası var) 

SöVA~ô 
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Bulgaristanın 

Vaziyeti 
Yazan: Vahdet GOLTEKIN 
A Imanyanın, Mihvero ilti-

hak ismi altında, etrafın· 
daki büyüklü, küçüklü biitÜ" 
memleketlerle zahiri birer an· 
laşma yapmak hususundaki fa~· 
liyeti devam ediyor: Macar~~ 
tan ve Romanyadan sonra 
bloka Slovakya da imz&51."' 

koyd Şimdi sıranın Bulgari 
tana geldiği görülmekte ve Bu 
gar ba~ekili ile hariciye nazır 
bugünlerde Berlinde beklen 
mektedir. 

Bununla bera.ber, Alınan~~ 
nın, Bulga.ristanın Mihvere ~dı< 
şini daha gürültülü bir şekil1 yapmak için bir hadise b~.~'. 
mek veya yaratmak ist t~ 
de anlaşılınaktadır. Bu ar• ... Bulgaristanla Yugoslavya & 

aında ihtilaf çıkarmak için g•Y' 
ret sarfettikleri gÖriilüyor. Deku~ 
Berlin radyosu iki meml • 
arasındaki siyasi münasd:>attdrı 
bahsederken eski ihtilafları I 

8 

saymayı unutmuyor, bu surete. 
r•· Bulgaristanla Yugoslavya a 

. 1 ıl sında geçen senelerde yapı fTl 

olan ademi tecavüz ve iyi konı· 
şuluk anlaşmasını zayıflatrnıY• 
çalışıyordu. 

Y oı· 
Halbuki, Bulgarların, . ug ki 

lav Makedonyası üzerınd• 
hak iddialarına Belgrad s""." 
leleri, Yugoslav milletinin hı!!~ 
lerine tercüman olarak, gaYe 
•iddetli ve kati cevap verdiler• 
'$ "u• 
ckuvvetli yumruğumuz o}dug 

u· 
nu unutmayın> dediler. Bu '·ı 
retle, Almanyanırı tahriki 1 ~ 
a~ırı tbir haTekette bulunacJl 
olan bir Bulgaristana Yugo•lhaV• 
ya vereceği cevabı §İmdiden a.· 
tırlatmış oldu. 

BULGAR MILLErtNIN 
HiSSiYATI • 

Diğer taraftan, Bulgar hiik·~· 
metinin ~u veya bu düşünce 1,,e 
siyasetini Alman siyasetine bas:· 
lamı§ olmasını dahilde efkr 
umumiyenin tasvip ile karfıla.h 1: 
ğını kabul etmek büyük bir ü_. 
ta olur. Hakikatte, Bulgar rn. 
!eti arasında, hükumetlerin~ 
siyasetine muarız olanlar P 
çoktur. 

Filhakika, Moskovadan v;; 
rilen bir haberden, Sobr~Yde) 
(Bulgar mebusan meclısın 
geçen günkü bir müzakere esn•· 
sında, mebusların Alman ıi>' 11 ' 
setine mütemayil bazı kararlst~ 
itiraz ettiğini, bilha89a Y ahudı· 
lere karşı uyandırılmak istene: 
cereyanın Bulgar Anayasasıd. 
muhalif olduğunun hatırlatıl 1 

ğını ve hatt8., Kral Boris'in Ber· 
!in ziyareti hakkında izahat. J';: 
rilmesinin hükUmetten istenıl 
ğini öğr~niyoruz. . .. 

Bütün bunlardan Bulgar h~• 
kU:metine karşı mcmlek~ 
kuvvetli bir muhalefet bulun/' 
ğu neticesini çıkaramazsak ~· 
hiç olmazsa, Bulgar hükiirnetı; 
nin alacağı kararda bunls~ 
gözönünde bulundurması litl 
geldiğini dütünebiliriz. 

Sari Hastalıktan Olen 
Hayvanlar Gübre 
Haline GJtirilecek 

.,,.~ 
Şehir Meclisi dUn toplanarak , 

telif raporlan tetkik ve kabul euııl' w Ur. Sarı ha.sta.lıktan ölen hayve.n 
rın zararsız gübre haline gettrfl.J11; 
si için bir mUessese kurulacs.kt ' 
Üsküdar Halk trarnvaylarmm eıek • 
trlk idareslle lş Bankasına olan ııo~ 
cunun vAdelerinln uzatılması k&b 
edilmiş ve muhtelif işler için ye~ 
sene btltçesine 134,326 Ura korıtl 

•" masm& dair yapılan teklif bütçe 
cümenine gönderilmiftir. 

Alman Malları Gümrükten 
Çıkarılıyor • 

GUmrUklerdekl Alman maııar1•1; 
çıkarılması için vekAletten emir gt 
miştir. 

Evvelce çıkarıldığını yazdığını~ 
eczayı bbbiye ve boyalardan b8~~ 
dün Sümer Banka alt sellüloz ve J< 

.ıır· 
ğıtlarm çıkanlmasına başlan11nıı~ 

TAKVİM 
26 lJU.'ICİTEŞRlN 1940 

SAL 1 
YIL: 1940 • AY: 11 . GtJN: ssı 
RUMi : 1~36 - 2 lncıt .. rın: ı: 
HİCRi: 1559 - ŞEVVAL : Z 
VAKİT VASATI Ez,ı.'1! 

GÜNEŞ: 
öGLD 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 
YATSI : 
!?.!SAK: 

7,00 
12,01 
14,30 
16,43 
18,21 

S.16 

---2.16 
7,18 
9,46 

12,00 
1.37 

12.3! 



....___26 - 11 - 940 ------~----"'-~-------------------~-v ATAN~--~-
_____ ,_ - ---- 3 

Tarihin En Büyük Aşk Romam lllıiıııiıııiıi--..ı 

Yazanı K(LLA KUB 

Yirmi Üç Yıllık Aşk Rüyası 
Gerçekleşmişti 

-41 -
~-... B-;n seni. ömrümün yarısına ' içinde yirmi üç sene geçirmişler
d' ar oekliyecek derecede sev- di. Bu uzun ve tatlı rüya gerçek-
ltıı. Hiç kimse yerini almadı. Da- leşince saadetlerine hudut olma
~l ~enin düşüncenle çı~dırdım. mış.tı. ..Cih~n.gir, Mihrünn~.s~~ı~ 
Sttıı:ı?ı de bana iftira edıyoreun. yeş_ıl gozlerıne bakıyor, yuzunu 
tij-~~ benden alan adamı öldürt· o güzel saçların içine göm~y?r: 
tuınü &anıyorsun. Ali Kulunun du. Yirmi üç ıaene evvelki sıhırh 

'etli aldığını duyduktan sonra gül kokusu ... Ruhu, yirmi üç se
~~lt Y'aşatmıyacaktım. Fa.kat kah. nelik bir fasıladan sonra bu ko
"cee öldürtmek hatırımdan ge· kuyu alınca çıldıracak gibi oldu. 
~ezdi, ikimizden biri fazla idi. Onun da, kızın da gözlerinden 
be r~ı .~arşıya vuruşacaktık. Ya o aaad~l ~aşl~rı ~~ıyordu .. 
Q tıı oldürecckti, ya .ben onu... Mıhrunnıaa ıtıraf ettı: . 
lltıu Yapmak üzere kendisini sa- - Ben sana varmak ısteme· :i' davet ettim. Kutbüddin ha- dU11. Çünkü Cihangir Şahın artık 

t etıniş, benim hiç günahım yok. Şeyh Baba olmadı~ını sanı.yo~
~~· lotüs çiçekleri, siz benim aş- dum. Bana öyle gelıyordu kı Cı
~ ıahitlerisiniz. Mihrünnisa- hangir Şahın karısı olursam ~~yh 4' hakikati duyurun. Bir vakitler Babaya sadakatsizlik edecegım. 
~t benim qkımı ona duyurmuş· Şimdi anlıyorum ki sen değişme· 

111lz. miş.sin. Hali benim Şeyh Babam· 
ıı..tCihangir, yirmi üç sene evvel sın. 
l'Q~rlediği Kc,,mir tarkısını söy· Cihangir sevgilisinin ayakları· 
"ıııyc ha§ladı: na kapandı. Ayağını. eteğini Öp· 
't ~ScVgilim, benim üzüntülerim tü, peçesini, kollarını, göz yaşla
'-ll.ın güneşine ateş çılsun, benim rını, dudaklarını öptü. Bu dudak
""~ltım senin için günlük diye !ar artık 1 1, 1 2 yaşında bir kızın 
""llaın .• ·> değil, bütün güzelliği ile açılmış 
h. liavuzun sulan üzerinde bir bir g.enç kadının dudaklarıydı. 
b reket belirdi. Ay ışığı altında Buradan hayat fı!lkırıyordu. Ci
~raya Mihrünniaa11ın hayali ak- hangir bu hayat kaynağından içti 

ltlifti. Cihangir titredi. Mih· içti: 
~İlanın hayali sular üzerinde - Sevgilim, dedi, benim her 
~ tlcet ediyor ve 23 sene evvel· fenalığımı mazur gör. Ben bu du· 
d Peri kızının gülüşile gülüyor· dakların sarhoşluğunu unutamı· 
d 11

•• Küçücük kızın konca halin· yordum. Deli oluyordum. Şarap 
~;ı .. güzelliği ":çılmıf, ayın on içtim, esrar içtim, çünkü ne >:al?· 

dune benzeml§tİ. tığımı bilmiyordum. Hasretının 
• Cıhangir döndü. Mihrünnisa acısını unutamıyordum. 
~ ~ar!lılaştı. Mermer basamak· Ay, harabe halindeki metruk 
~ lıı~rind7, tıpkı yirmi üç sene Fatburi §ehrini aydınlatıyordu. 
~ ellcı yerınde duruyordu. Tıp· Gece kuşları tatlı tatlı cıvıldıyor
~~ ~amanki gibi Peri kızının du. Bu arada bir ahenk yükseldi. 
t 'ınc atıklı ve tekrar kaçar Ke!lmirli hanende guya emir al· 
~rkusile sımsıkı kollarının ara• mış gibi, kendi kendine F atbura 

' aldı. gelmiş, yirmı uç ıene evvelki 
~aYır, hayali değildi. Mihrlin- gençlik a§kırun manasını kavra
dıı, •ı kolları arasında bulunuyor- mış, tam orada Keşmir §arkısını 
ltit~ihangir, sevgilisinin yeniden söylemiye başlamıştı. iki genç bu 
'lıı ıp kaybolacağını sandı ve ~ir tarkıyı duyu!!ca vahti hale gel
~ ı~c için üzüldü. Fakat Mıh- miş lotüı ve gül fidanları arasına 
~ tı.ıaa kaçmıyordu. Kendini tam yıkıldılar. Nefesleri, dudakları, 
~slirniyetle kolları arasına hı· kalbleri. varlıkları bir oldu.·• 

c· '§tı. 
ihangir sordu: 

~ti'u Rüya görmüyorum, sensın 
mi? 

,:- Ben de rüya iÖrmüyorum, 
~~ değil mD 

(Arkası var) 

BULMACA 
~ İhrünnisa, Cihangirin kendi
~ >'~lnız sanarak lotüs çiçekleri· 
lb~Ylediklerini duymuttu. Doğ· 
\ııA_-, eöylediğine ve Ali Kulunun 
~ Ku~büddinin bir hat.Uı ' 
~ndcn öldürüldüğüne artık 
tir Cai kalmamııtı. Sonra Cihan
tij· ~tn gözleri, ilk ve •On ıev· 
~t Şeyh Babanın gözleriydi. 
dlld rtndan gelen erkekçe koku. 
llıitt~larının lezzeti biç değitme• 

~i sevgili, yirmi \iç •enelik bir 
llo~ etten aonra ilk tanıştıkları 
~~da birlef10İ§lerdi. Etrafla
N.· a tamamile terkedilmit bir 
~ hara.besi vardı. Yıkık kafea
"'t .. •rkaaında casusluk edecek 
~İıı Ut .. ini birbirinden ayırmak 
ıı. entrika yapacak kimıe yok
~ SeYdalarındaki derin manayı 
~ıı~ .. biç kimseler anlamamııtı. 
~ lıddin bile eski sözünü yeri
~~Ctirrnek için Binga~e gider• 
il~· <Bir gençlik !hevesı... Kar
~ artıya gelince ikisi de eski bir 
_,' ile uğra§tıklarını anlıyacak
"'ii."c Uyanacaklar> diye dütün· ··',r· 

~~i· Kutbüddin, ne J:'laı~et 
ttıı. ?X\, hatta ne de Salıme ~k~ 
~ç arasındaki aşkın tiddetını 
~-tıY&.rnamışlardı. Kimse kav• 
-~ l'tıaıdı. Cihangir hayatının ilk 
tııı,lıaunu Mihrünnisa için duy• 
't., 1.ll. Kız da hayatının bütün 
tııı.~ Ve arzularını ona hasret
~er ikisi bu ~kın rüyası 

Solctan Sata: 2 - Bir meyva -
Yatılacak yer 3 - Şlşk1nlik - Bir 
kuş, • - Demiryolu - Erkek değil 
5 - Bir meyva • Bir nevi caket 
6 - Bir vilayet 7 - Bulmıya ça
lışır - Su 8 - Tasa - Genişlik 9 -
Sen ile ben 10 - Rabıt edatı - Ah· 
l&.kt kuvvet. 

Yakandan a,,atıya: 2 - Işık -
Taam 3 - Dinlenmek • - üst ta
raf 5 - Zorla 6 - Olınıyan - Zlk· 
reden 7 - Eski k6y bllyUkleri - Su 
8 - Tadına bakan • (idi) nin yarı
sı 9 - Ab1de - İçki ile yenir 10 -
Bir kız ismi. 
DONKO BUL~ACAMIZIN HALLI 

Soldan uta: 1 - lş, nasihat 2 -
Aşiret, Hali 3 - Şira, matem 4 -
İkamet, Mama 5 - Zaman 6 - Ze
hep, Ah 7 - Solak adam, A!. 8 -
Akan, Raca 9 - Kol, Emayye 10 -
İman, Tek 11 - Arş. 

Yukardan a,ağı: 1 - Aşır, Sakin 
2 - Işık, lokum 3 - Şiraz, Lala 
4 - Ramazan, Ne 5 - Ne, Emek 
6 - At, Taharet 7 - Nedamet 8 -
İham. Bacak 9 - Hata, May 10 -
Alim, Yer 11 - Timarhane. 

YABIN AKŞ.UI SAAT 8 DE 

IW E L E K Sinemas nda 
Şahane bir a,,lna." Şahane Filmi 

SALTANAT KURBANLAR! 
~ ~ ~ bir tmparat-Orlufu idare eden TAÇLI BAŞLAR aratnncla 

lt<\&Lı • tHTtRASLI ve tBRF..TLI ENTRtKALAB menlmln en 
muhteşem Fraasn; ftlml 

BAŞ ROLERDE: 

DV/GE FEUİLLERE-]OHN LODG 
BogUn saat ıı - ı,so - s,so - 5,SO ve 8 de 

BALALAYKA 

Muhtekirler Neden 
Yakalanamıyor? 

Normal Muhakeme Usulleri Buna İmkô.n 
Veremiyor. Kanaate Göre Hüküm Veren 
Askeri Mahkemeler Derde Çare Bulacaktır 

Cürmümeşhut 'Yaptırmak İçin Suçluya 
İşaretli Para Veren 

Bir Vatan jaşın Başına Neler Geldi ? 
Anadoludan e§ya almak için yorlar. Fakat minareyi çalanlar 

latan.bula gelen bir vatandaş çif· kılıfını hazırlamış bulunuyorlar. 
tc faturalı bir ihtikar işi kartısın· Dun fiyatlı bir fatura hazırlıyor· 
da kalır. Kendi kendine der ki: !ar. tBu suretle suçun ilk subu 

- Bu malı bu fiyata da alsam delillerini ortadan kaldırıyor· 
da.ha fazlasına satar, kir ederim. lar. Fiyat murakabe komisyonu 
Fakat böyle kötü ·bir yola gitmi· ve hele mahkemeler maddi ve 
yeceğim. Hükumetle ifberaberli· müspet kuvvetli deliller olmadık· 
ği yapacağım. ça mahkumiyet cihetine gideme· 

Merciini arar, bulur, oikiyetini dikleri için ihtikar hakkında ka
bildirir. Bir cürmü meşhut tertip nant edirı.seler bile maznun hak
olunur. Üç yüz elli liralık paraya kında ceza tertip edemiyorlar. 
i~aretler konur. Muhtekir yakala· Yeni bir kanun lizım 
nır. Adamcağız, vatandaşlık va- Ben bunu bilhassa ceza usulü 
zifesini yaptığına memnun, adli mu~ıakemelerinin bu husustaki 
makama d~r ~i: . .. .. . noksanlığında buluyorum. Bu ka. 
. - Eh ~undı benım uç yuz elh ı nunda tadiller yapmak lazımdır. 
lıramı verın. . Alelade cürümlerdeki sübut se-

- Nasıl olur'? cevabını v~rır· 1 bepleri bu gıbi suçlarda aran· 
ler. Bu işaretli para suçun delille- mamalıdır. 
~indend~. Muhtkekenin sonuna Halkı şikayet etmekten vazge· 
ad~r. bızde ka aca v. çiren bir§ey daha vardır. Onu da 
Tıtız vatandaı ugra§ır, durur, b .. tt' - k 1• d lht' . . f k te aruz e ırme azım ır. ı· 

herkes kendıne hak verır, a at k" 'bh d b" t · . k • ar suçunu ı ar e en ır va an-
parasını geri vermenın anunı d ·ı l 1 k .. .. 

d v d aş parası e ma a ır en curmu 
yolu bulunamaz. A amcagız a h t t 1 c·· ·· . k l meş u yap ırı ıyor. urmu meş· 
Sirkeci otellerınde parasız a ır, h d 'd 'k' t · · 

k ı_ A d . · l u u yapan ı are şı aye çının 
sı ınbtı 

1
çe"'er. Mv elt kıçıtn Yk? d~k•: paralarının numaralarını aldıktan 

rası u amaz. em e e le ı u l v ' d ' • l sonra suç unun magazasına gı ı· 

kanı da ~apal~ k~ ır. l h yor. Parayı verirken yakalanıyor. 

Hakemlerimizin Ecnebi Hakemlerden 
Ders Almağa ihtiyaçları Var mıdır? 

Son ııenelerde sahalarımızda hl· Bir sabah ret'iklmizde bundan bir 
dlseler eksik olmuyor. Hakemleri- kaç gün evvel !stanbul futbol ajan
mtzin yaptıkları hatalar, otoritesiz- lığının blrincikAnun nyı içinde ls • 
llk bu hldlselerin çıkmasına sebep tanbula gelecek .Macar takımı ile 
oluyor. 

Daha Pazar gUnU, g6rdUğUmUz 

hakemler arasında öyle hatalar ya
panlar oldu ki; mukadderatını bu 
arkadaşların ellne bırakmış klüplerin 
o klüplerl sahada temsil eden ço
cukların bu hareketleri neden yap· 
tıklarım, bu ha.dlselerin neden çık

tığını anlamak için bunlar kl!i bl· 
rer delildi. 

Meııeıa. Galatasaray - Kasımpa.şa 

maçında daha ilk dakikalarda Ka
snnpaşa mUhaclml herkealn görebi
leceği bir şekilde topu ellle önUne in
dirdi. Ve bir şUtle de kaleye soktu. 
Hakem derhal ortayı gösterdi. Sarı 
kırmızılılar çok haklı olarak bu bA
rlz '1entbole itiraz ettiler. Ve ha
kem ilu defa affedilmez ikinci bir 
hataya dUştU. Vaziyeti yan hake
mine ~ordu. o da hentbol dedi. Fa· 

beraber bir de ecnebi hakem getirt· 
mek tasavvuru karşısında, hakem
lerimizin ecnebi hakemlerden ders 
almıya ihtiyaçları olmadığı yolun
da B. F. lmzaslle bir yazı çıktı. 

Bu imza sahibi arkadaşla bundan 
evvel bir gazetede beraber çalışı • 
yorduk. Bir maçtan gazeteye d5n
mUşttl. !<'azla canı sıkılmış olacak 
ki; çok slnlrli idi. Bann: 

- Rezalet azizim, bu adamların 

eline na11ıl dUdUk veriyorlar; bir kör 
döğl:işlldilr gidiyor. Bu iş köki'ınden 

halledilmezse Tilrk futbo!UnUn kur· 
tulmasınıt lmkln yoktur. Dedi. 

Ve hatırımda kaldığına göre ha
kem işlerimiz üzerinde de bir yazı 
yazdı. 

Hakemlerimizin ec.nebl hakemler
den ders almıya ihtiyacı olup olma

dığını hlldlseler gösteriyor. kat kararında yine ısrar etti. Ma-
demki, kararında ısrar edecekti ne Futbol ajanlığının bu çok yerln-
lçln yan hakeminden sordu? de tasavvurunu takdirle karşılarken 
DUşününUz Gnlatnsaraylılar mnA'- , bu arkadn.şımızın dört ay evvelkl dil 

!Op vaziyette sahadan ayrılmış olsn şUncelerlle bugUnkU dUşünceleri ara 
lardı ne olacaktı? Veyahut ı:nağlfl· sındakl tezada da işaret etmek is· 
blyet yoluna do~u gltselerdı Asap l 
gerginleşip bir hAdlse çıkamaz mıy-1 tedlk. 
dı? 1 KemM OSA~ 

Ufak Tefek Yaralar -·-~ul ~a al yı a. e~- a .ınt~a mu • Bu vata~daş hem vazifesini yapı· 
tekır erı e e verme"' ıs ıyen va- H d h 

_ ..ı l .b. .. k .. 1• t v yor. em e parasını veya ut il tte ehemmi 
tarxıaf arın ne gı ı muı u a a ~: satın aldığı malı muhakeme" ne· Der Uze.:-•ndekl ufak tefek yara- t.efel\ yaralann " cu ne -
rıyabileceğini, buna ~artı ne.~. ~ ticesine kadar alamıyor. Bunu lardan , -ucude ı-Irlp müdafaa hatları- ! yetil Arıı.alara ,·e ne tchJlk~li. hasta
tedbirler alınması lazımgeldıgını .. l 'hb d ik" tt nı bo' bulan mikroplar, kan, lenfa. ,.e !ıklar& ııebep olabilccek\nl gorüyon.u-. · d d k goren er ı ar an ve ş aye en 
arattırmak ihtiyacını uy u • k' . 1 B . f ki b' ıılnlr yollarUe bedene yayılabUlrler.

1 
nuz. 

k 1 d çe ınıyor ar. u ışte ar ı ır t d .. 
Zaten bazı o uyucu arımız a 1.. h k k b l d'I Kan yollarUe bedene yayıldıkları za- Bereket , -erliln ki, • baş an a soy 

h k. l k 'k• . l usu u mu a eme a u e ı me• "'" lbl ü d alt tabii , .e mu te ır ere ar~ı şı ayetın naaı l"d' M hk .. k b k m'ı man kan Mlhlrlenmef<l df'dlklerl (sep- ıecıı .. ımız g - v <'U e 
1• l v• • ı ır. a eme mura a e o s- •-ti 

1 1 
d ı yapılması ~zımgc ecegını soru· f"k . . ld kt ra tiHeml) hali husule gelir ki, bu haııta- bl,,·olojlk mlidafaa u·r p er ama 

1 d yonunun ı rmı a ı an son h h ld bul , .
6 yor ar ı. . l . kanaatile hükmünü verebilmeli· lıktn, kendlıılnl yapan mikroba görP, uyanık \'8 faal lr a e unur 

Bir arkadaıımızı bu ıı en ara§· d' M b' h dd kadar huımııl bir ehemmiyet , .e tebllkesl bedenlml:ıl, de\'amlı şekilde, mlkrop-
'k G . d'V. ır. uayyen ır a e 1 b.. d koru''lill kurtarır tırmıya memur ettı . etır ıgı b h"k"" I t . d tabi ol ,·ardır. Rlr~ok mikroplar kan zehir- arın urumun an J -

1• u u um er emyızc e • tenm"""I yapabilirler ,.8 bunlar vücut- lar. J-'akat ne olursa olııun bedenin ma umat !u: · mamalıdır. = l 1 
Fevkalade zamanlarda tatbik . ta dolaşırken kalb, damarlar, akciğer mul<a,·cmet hali her zaman h r 0 a-

dil k .. 26 ~anda meri- Tecrübeli bir hiıkım de kısaca dat··•·, be ... n ... -'bl mühim Azada otu- mıyacajtından, her lbtlmal8 k.arşı lh-e me uzere n l .. l . . .... .r • •• ~ 
1 

d 
yete geçen milli korunma kanu· şun arı soy em~t~~: • . • • rarak tUrlti tLirlil haatalık , .e iltihap- tlyatlı bulunmak lı:ln, deri er 0 6 

nunun bütün hedef ve gayesi va- «İs~a~bulda orfı ıdare ~ !ara !i<ebcp olablllrler. Deri üzerinde- ~ılan ufak tefek yaraları ehomml· 
tandaşları ihtikardan korumak- ed~11tır. . M~akeme usull~.enn- ki yaralar ezik ve derin olurlanıa dı- yebllz. sörmemeıı, hemen hiınl olduk 
tır. Kanun on aydanberi tatb:k de bar değjıik!ık yapmıya u~ tar•d- tozlu, topraklı ,·e lfllbrell yer ları anda onlara tentürdlot gibi km·
sahasına konduğu_ halde büyük Y?ktur', Asken mahkemeler ıd: lerden girecek mikroplar l~lnde ha\&- vet.11 mikrop öldürücü ~Jar sl\rmell 
ve aklabalık bir şehir olan lstan· dıa edilen mahzur)~ da tama 1 ııız ya'ı~an ,·e (Spor) dedikleri mu- Vfl temlz bir pansUmanla yaralan ka. 

bulda bu kanunun cezalandırdı· men bertaraf edecektır.» kınemetll yumurtalar yapan mikrop patmayı ihmal etmemelidir. 
ğı adamların sayısı parmakla sa· ı;;mttR TİYATROSU ların faaliyetinden de korkulur. Bun- Sadece bu basit tedbir ~yesinite 
yılacak kadar azdır. Çünkü bir TEPEBAŞINDA lar arasında (Tetanoz) hMlllnln Ye blrı:ok tehllkell hastalıkların, kolay-
çok kimseler henüz hangi madde. D R A ll K 1 s M ı kanıren ıunnıerlnln büyük rolü ur- lıkla, önlenip bertaraf edilmesi müm-
lerdekı. fazla fiyat talebinin ihti- dır. kün ola('.ağını, hlt;blr zaman, unut -

b . Bu akşam ııaat 20,30 da d 1 fak mamak lAzımdır. Dr. N. ERGE:SE kar olduğunu bilmedikleri gi ı Ayak Takımı Arasında HIUAaa. deri üzerin e açı an u 
ıikayct mercilerini de adamakıllı 
öğrenmemitlerd ir. 

( GELENLER ) KULAGIMIZA 

G(JND~EN 
60NIB 

Kaderullal. 
Yazan: OÇ YILDIZI 

T ürkçeyi Berlin radyosun
daki ayyaş sesli meslek

taşından çok daha sıcak ve 
cana yakın lhir şive ile konu
şan Karamanlı Atina spikeri 
dün gece eski bir tabiri ne hoş 
bir §ekilde ihya etti: 

ccKaderullah İtalyanlara aşırı 
gururlarının cezasını vermeğe 
Yunan milletini memur etmiş
tir.> 

Kaderullahın lıakikaten böy· 
le cilveleri vardır. Hatıtaları· 
mız bizi yanıltmıyorsa bir kere 
de gökyüzüne merdiven kurmı· 
ya ve Tanrının ciğerine ok at· 
mıya kalkmış Nemrud adında 
birini haklamıya ufak bir sineği 
memur etmişti. Yunanlılar bu
günkü hızlarilc devam ederler· 
se tarihe bir ikinci Nemrud hi· 
kayesi kaydetmeleri pek müm· 
kündür. 

Karamanlı spiker Yunanlıla
rın Arnavutluk dağlarını düş· 
manlarına nasıl dar ettiklerini 
bir orta Anadolu Türkününkü 
kadar munis ve renkli bir dil 
ile anlatırken vaktile Roma rad· 
yosundan dinlediğim bazı ef3a· 
neler, daha dün işitilmiş gibi 
bir açııtlıkla kulağıma geliyordu. 

Bunlardan bir tanesi galiba 
Jurnal d'İtalia'nın bir tehdidi 
idi. Spiker, Balkanlara ayak ba
san İtalya için Arnavutluğun 
Karadenize doğru bir atlama 
tahtası olabileceğini rnalıim ta
la.katile ihtar ediyordu. 

Arnavutluğun Babilo çocuk
ları için tersine tepen tüfekler 
gibi ne acayip martf etli bir at
lama tahtası olduğunu bize Yu
nanlıların anlatması da meğer 
ayni Kaderullah ioabı imiş. 

Roma spikeri bir gün de Alp 
eteklerinde manevra yapan meş· 
hur motörlü Po ordusundan 
bahsederken «demokratların 
uykularına (rüyalarına demek 
olacak) giren Po> ordusu diye 
garip bir imaj yapmıştı. 

Marifeti demokratların yal
nız uykwuna girmekten ibaret 
olan bu fantom ordu için pek 
yakınlarda, galiba İtalyan sefi· 
rinin ayna karşısında gece yarı
sı ü1timatomu aahnelerinin pro· 
vasını yaptığı sıralarda yine 
şöyle bir tavsif yapılmıştı: cBü
yük .bir hareket sürat ve kabili
yetine malik bulunan ve icabın
-da en uzak yerlere yetişmiye 
muktedir olan bu Ôrdu ••• v. s., 
v. s.> hangi uzak yer? Belki 
Hint, belki üçler paktının üçün
cü azasını yarı beline kadar 
saplandığı çamurdan kurtarmak 
için Çin ... Belki hatta yarım bir 
devrialemle Amerika •.. ÜÜ§ma
nının uyku ve rüya derecesinde 
mahrem dünyasına ıgirmiye ka-

Milli korunma kanunu bütün 
gıda maddelerinde ve diğer za· 
ruri ihtiyaç eşyasında fazla ve 
fahiş fiyatla aatıtları ihtikar say
makta-dır. Zaruri ihtiyaç eşyası J-l •tıerı·n 
cin.san hayatının günlük seyrile l 
alakası olan> bütün maddeleri 

Ey/ el K uf esinde Çıkan Resm l• dir bir fantom ordu için erişil
mİyecek hangi uzaklık vardır'? 
Bunlar Zühre yıldızının şimal 

içine almaktadır. 

İhtikir nereye haber verilir? 
İhtikar ihbarları pulsuz bir 

mektupla veyahut tifl\hen her za· 
man dört makama yapılabilir: 

1 - Müddeiurnumilik. 
2 - Mıntaka Ticaret Müdür· 

]üğü. 
3 - Emniyet Müdürlüğü ve 

bütün mıntaka komiserlikleri. 
4 _ Narha tabi olan bütün 

maddelerde Belediye İktıaat Mü
dürlüğü. 

Ticaret Müdürlüğü şikayeti 
alır almaz teşkilatının müsaadesi 
niabetinde kendi memurlarını ve 
kontrolörlerini göndererek şika· 
yet edilenin evrakın_ı te~~ik etti
riyor ve müspet delıllerını hazır· 
!attıktan sonra doayayı fiyat mü· 
rakaıbe komisyonuna veriyor. İş· 
te ihtikar görülürse suçlu Müd
deiumumiliğe aevkolunuyor. 

Eğer ıikayetler Müddeiumu· 
miliğe yapılırsa şikaye~~i~_in .. J~
barı evvela Emniyet mudurlugu
ne sonra yine fiyat mürakabe 
ko,misyonuna gön~erili;.. Emni
yet müdürlUğü ve teık~latın~ ya
pılan ihbarlann netıcel~rı de 
mutlaka mürakabe komısyonu
nun kararından geçmek lazımdır. 

İhtikar cürmü meşhutları çok 
kere Ticaret müdürlüğünün ma
lumatile ve kendi memurlarile 
ve hazan da emniyet memurları
nın i§tirakile yapılmaktadır. 
Muhtekirler niçin yakalanamıyor? 

Uzun zamandanheri bu işle 
meJgUl olan salahiyetli bir zat bu 
suale cevap verirken ounJarı aöy• 
lem iştir: 

- Müracaatler tam manasile 
ve şümulile yapılamıyor. Sebep 
ve amilleri §Öyle hulasa edilebi
lir: Bazı vatandaşlar tedarik et· 
mek ihtiyacı ve tazyiki karoısında 
kaldıkları malları ne bahasına 
olursa olsun alıyorlar, işlerini gö
rüyorlar. Bazıları da §ikiyet edi· 

. ::-... --·.; F • fı 

Pariste Eyfel kulesi önUne gitmiş· 
seniz elbette bilirsiniz, bu civarda 
ayak fotoğrafçıları çoktur. Parisi zi· 
yaret eden bir seyyah Eyfel kulesi 
önllnde resim çektirmek arzusuna 
:nukavemet edemez. 

B. Hitler, Parls alındıktan sonra 
Eyt'ele çıktığı zaman her ttirlst gibi 
kule önUnde resmini çektirmiştir. l<~a 
.tat bunun için yerli :fotoğrafçılara 

ıht!yaç duymamıştır. ÇUnkU resmi 
fotoğrafçısı Haynrih Hofman daima 
kendisile beraber dolaşır. 

B. Hitlerln Eytel önünde çektirdi
(;! resmin bir suretini bir Amerika 
mecmuasında gördük. Neşrediyoruz. 
Bu mecmuaya bakılırsa B. Hltler 
resmini çektirirken şu sözleri söy -
!emiştir: 

- Ho!man, hatırında olsun. Bun
dan sonraki resim Buklngham sa
rayında, daha sonraki N evyorkun 
yUksek binaları önüne çekilecek. 

• 
Ya tok olsalardı? 

İtalyanların bir propaganda usu
m var. Blr düziye d~manlannm 

mahvoldutundan, tutar tarafı kal-

Yazan: 
M.B.Zal 

madığından bahsederler. İtalyan o
kuyucusu bu gibi yazıları yem bo
rusu diye her gün okumıya veya rad 
yoda dinlcmiye mahkOmdur. 

Geçen gUn bir İtalyan radyosu 
Yunanlıların aç olduklarından sevi
ne sevine bahsediyordu. Dinliyenler· 
d.cn birl dedl ki: 

_ Ya öyle mi? Ya tok olsalar a-
caba İtalyanların hali ne olacaktı? 

• y unanlılann yalanını ispat için 
Yine ltalyan radyolarında parlak 

bir buhış ... 
Geçen gUn bir İtalyan spikeri şu 

iddiada bulunuyordu: 
_ Biz YunanWarın Arnavutluğu 

gözlerine kestirdiklerini ve ilk fırsat 
ta işgal edeceklerini söyl~yordu~. 
Yunanlılar da: cHiç öyle nıyetlmız 
yok.> Diye iddia edip duruyorlardL 
Meğer bu Yunanlılar ne yalancı a· 
damtarmış! İşte ellerine fırsat ge
çer gqçmez Arnavutluğu işgal etti
ler. Blzlm de dediğimiz çıktı.> 

Pek çokları: cAcaba ttaıyanlar 
neden bu kadar kolay mağlOp olu· 
yorlar, neden geri çekilip Yunanlıla
rın Arnavut ara.ziııini işgal etme· 
ıerlne meydan bırakıyorıar ?> Diye 
merak edip duruyorlardı. 
Şimdi her şey meydana çıktı. Me

ğer Yunanlılann yalancı olduklarını 
lsbıit edebilmek içinm~ ... 

• lngiiiz hava maretali neden 
yere indi? 

Birkaç gUn evvel telgraflar İngi
liz hava Mareşalı Bowhil'ln tayyare 
ile İtalya üzerinden uçarken Sicll
yaya indiğini ve İtalyanlara esir ol
duğunu haber verd!ler. Esir düşen 
hava Mareşalının bir resmi elimize 
geçtL 1fte yukarıda neşrettik. 

Birçoklul: <Bu nasıl ı.. dedi-

İnailia hava marepli 
BOWHlLL 

Jer, bir hava Mareşali tayyaresinin 
benzinini hesap edemez ml? ltal -
yan toprağına nasıl cebri ini~ ya. 
par? 

YokBa bu danışıklı döğüş olma-
sm? Belki de mUnferit sulh rnüza-
keresl için oraya cebren inmiş gibi 
görünmtıştilr.> 

Mareşal Bowhil gayet atılgan ve 
at.e,U bir tayyarecidir. Herhalde bir 
sulh müzakeresi adamı değildir. İn· 
glltere ile İtalyanın sulh hakkında 
gtzllce konu~ak istediklerini !ar
zederek tsviçrenin bir köşesinde 

konu,acak yer, konuşturacak adam 
mı bulamazlar. 

kutbündeki Selanik ile Merih
te görünen kanallardan biri 
olan Süvey§ değiller yal 

Mamafih Po ordusunda de

ğilse de umum İtalyan kıtala
'rındaki manevra süratinin bir 
nümunesini hize arkasındaki 

yolları tank, kamyon, top gibi 
füzuli molozlarla kapayarak 
küçük efzunlann önünde deni
ze doğrq kaçan taburlar göster

miştir ve bu da yine aşırı guru
ru effedemiyen kaderullahın 

bir cilvoai olmuştur. 

Baglül ProlJ'am 
8 Program, 8,03 Hafif mUzik <Pl.11 

8,15 Ajans hl\bcrlcri, 8,30 Hafif' mil 
zık devamı ('Pi.), 8,45 Ev kııdmı 
Yemek listesi. 

12,30 Program, 12,33 Karışık şar· 
kılar (Pl.), 12,50 Ajans haberlerı 
18,05 Karışık şarkı ve tUrkiller (Pi. 
13,20 Karışık program (Pi.). 

18 Program, 18,03 Cazbant (Pi.) 
18,30 Konuşma, 18,45 Müzik Çiftçi 
nln saati - Köy sazı 19 Oda musı. 
kisl 19,30 Ajans haberleri, 19,45 Yt 
nl şarkılardan örnekler, 20,15 Rad· 
yo gazetesi, 20,45 Büyük fasıl heye· 
ti, 21,30 Konu~a, 21,45 Radyo sa• 
lon orkestrası. 22,30 Ajans haberle 
ri, 22,45 Radyo salon orkestrasınıı 
devamı, 23 Dans müziği (Pl.) 
23,25 Kapanış. 

Havacılıkla ünslyeti olanlar pekala. • Allone Ccreu bilirler kJ, bir tayyarenin benzin 
mevcudu uzun mesafeler için hiçbir 
zaman tahmin kabul edemez. Tay
yarenin fırtınalarla çarpışması, yo
lunu de~tlrmcsl ve havada çok 
fazla kalarak benzini tüketmesi ve-
ya motörilnde bir Arıza olması gibi 
lhtlmaller vardır ki, tayyarenin en 

Türkiye dahilinde: 

Senelik 8 aylık 8 aylık Aylık 

H-00 750 (00 150 kuru§ 

IJariç memleketler: 
Senelik 8 aylık 3 aylık Aylık 

2700 1410 800 Kr. yoktur 

yakın topr&A'a inmesini mucip ola- ••••••••••••• 
bilir. 
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ikinci Nevi Ekmek Büyük Millet Meclisi 

Örfi idare Karannı 
lttif akla Tasvip Etti 

Örfi İdare İngiliz Mareşalı ~V-a-k-it-,-N-a-k-it-ti-r -! -•• .., 
Tatbike Yunan Cephesini il portılyonlnk bir komprime ile (Su ve ate,ten gaı·rı hariçten biç bit 

madde llAve etmeyi dllşünmekal<in) 16 kuru' mukablllnde 16 cıakJl<S 

Geçerken 
Atina. 

I e(Af_tAi_~) _ EBt_tBi. c. Orta gibi kma bir zamanda zengin ve lştlhalı bir_ ııofra bazırlıyab~!:."1: ~ Y Marut ve meşhur lokantalarımızda dahı bu derece n~ 
Çıkarılacak 

ikinci Ekmek Her Fırında Bulunacak ve 
Halk Kolaylıkla Tedarik Edebilecek 

(Başı 1 incide) 
geçmek ve tedbir almak imkanı 
vardır. Adalet yıldırım usullü 
mahkemeler vasıtasile infaz edi
lir ki bu mahkemeler vicdani ka
naate göre hüki.im vermek sala
hiyetine ..sahiptir. 

şarktaki İngiliz hava kuvvetlerinin çorbayı her zaman bulama.uwuz. 
başkumandanı hava Mareşalı Sir 
Arthur Longmore hali hazırda Yuna
nistanda bulunmaktadır. 

Belediye halka daha ucuz ve raporu Ziraat Vekaletine gönde
daha mugaddi bi-r ekmek tipi rilmf,tir. V 4ô.let tahlil raporu 
vücude getirmek üu.re yapmakta üzerinde tetkikler yaptırmak:ta
olduğu tetkiklerini ikmal etmiş· dır. Muvafık görüldüğü takdirde 
tir. Bu ekmek ikinci nevi ekmek bu tip ekmek yalnız İstanbul vi
olarak her fırında pişirilecek ve !ayeti hudutlarına münhuır kal· 
halk kolayhkla bu ekmeklerden mayıp meırnleketın her tarafına 
tedarik edebilecektir. . . ı şamil bir ekmek tipi olarak ka· 

Yeni hazırlanan ekmek tıpı bul edılecektır. 

Me.mleketin varlığına aykırı 
1 bir takım emellerle hazırlanabi
lecek suç ihtimallerinden başka 
her büyük şehirde bir ta:.Oım serse
ri güruhu insanlar vardır ki ka
nun haricinde yaşamayı i§ edin· 
mitlerdir. Bunlar bir hakim, bir 
avukat ka<lar kanunları bilirler, 

1 fakat sırf kanunun pençesine 

Mareşal Yunan cephesinin ilk hat
larma kadar giderek tayyare bölük
lerini teftiş etmiştir. Sir Arthur Long 
more İngiliz hava kuvvetlerinin Yu
nanistanda üslerine vA.sıl olur olmaz 
derhal harekete geçip kısa bir za -
manda muvaffakıyetler elde etmiş ol 
duğunu söylemiştir. 

Kral Jorj MareıaJi kabul etti 
Sor A. Longmore Kral George ta

rafından kabul edilmiştir. Bundan 
ba'ka Başvekil General Metaksa,.,, 
Yunan kuvvetlerinin başkumandanı 

General Papagos ve YunanJstandakl 
İngiliz hava kuvvetlerinin kumanda

ingilterenin Harp

1 

ı i n o i 1 t e r e n i n 

~~~rafı Günde Amerikadan 

düşmekten kurtulabilmek için .• • 
Zabıta, mahkeme bunların fena· 
lık peşinde olduklarını bildikleri 
halde kendilerine karşı acizdir· 
ler. Çünkü kanunlardaki sıkı öl· 
çülerin haricine çıkamazlar. Hal· 
buki bir örfi idare •bu gibi şüp· 

nı ile de gtsru.ınüştUr. 
General Wavell, General Papa

gos'u tebrik etti 

9 ı~ıiiyon Lira isted'.ği Yardım 
Vali, Örfi idare Komutanını 

Garda karJıladı 

(Ba.•ı l incide) h l l tak h · · e ~ e i unsur arı .mın a arıcın 
mutanı ishak Avni Akdag", Par- k 

Kahire, 25 (A.A.) - Orta. şark 
İngiliz başkumandanı General Wa
vell, Yunan orduları başkumandanı 

General Papagos'a aşağıdaki mesajı 
Londra, 25 (A.A. ı - Bugiln, Glas· 

cow'da bir nutuk söyliyen Maliye Na 
zırı Sir Kingsley Wood ezcllmle de -

mişllr ki: 
<Bugünkü harp, dllnyanın gtlrdtiğil 

harplerin en pahalısıdır. 

•İkinci harp yılının ilk 77 gtinll 

zarfında, harp için günde 9 milyon. 
İngiliz lirası harcanmıştır. 

tSilAhJar, fazla.la.ı,mıştır ve gittik 
çe daha mudil ve daha pahalı bir hal 
almaktadır. Bugün bir tayyare, 1918 
dekinden yedi misli daha pahalıdır. 

İtalyanların, kendi aleyhlerine okı.· 

rok tecrUbe etmif bulundukları gibi, 
aşağı kalite bir tayyareye harcanan 
para ise israftır.> 

----o----

Buloaristanda Milli 

Birlik Yoktur 
(°"'ı 1 incide) 

layı Sovyetler Birliğine tete!<
kür etmek icap ettiğini söyle
mif, Bulpr milletinin RU&yaya 
olan tarihi muhabbetini ehem
miyetle kaydetmif ve harbe 
kantm* istemiyen Sovyetler 
Birliği ile bitaraflıiuu muhafa
za etmek isteyen Bulgaristanın 
menfaatleri birbirine uygun ol· 
duğwıu beyan eylemiftir. . . 

Bulgari.ot.anı Sovyeder Bırlı
ğine yakınlaştıran şeyin, Bal· 
kanlarda zayıf ve milli men• 
faatleri ihlal edilrnMı bir Bul· 
garistanın bulunmasını Sovyet· 
ierin istememesi olduğunu söy· 
!iyen B. Oumanof, Bulgar • 
Sovyet münasebetlerinin inki
şafında Bulgar milletinin men
faati olduğunu kaydetmiştir. 

MiLLET iÇiNDE BiRLiK 
YOKTUR 

B. Muşanof, Kralın son Berlln 
~eyahatl üzerinde durarak hUkQ -
metln bu meseleyi aydınlatmasını 
istemif, çünkü mebusların bundan 
malO.matı olmadığını söylemiş ve 
demiştir ki: 

alcra kuçvetl, blz otrnaıunı.ın ha.
rl('i meseleler hakkında kararlar 
'erı,·or. 1 in daha fenası bunu bl· 
zim .. yeri~lze yapıyor. Menıleketln 
mukadderatı me11uUyetinl böyle Ü.

zerine alaeak tek bir Bulgarın bu· 
lunablleceğlnden , liplıe ederhn. 
'ıenıleketi idare ederılerln tarih 
kan;ınuodakl mesullyetlerlnl mUd· 
rlk 'olmaları ıaı:ımdır. 1'-lUlet lofn
de birlik yoktur.» 

EGE DENlzlNDE MAHREÇ 
EMELi 

'febus St.an('ef, Slllstre eh-'1Lrlll
cla. Romanya hududunun Bulgarlsw 
tan lehine o1arak tadili lllzmıgeldl
klnJ söyledikten BOnra Bulgar ... 
Yuroslav münasebetlerinin o ka
dar iyi olmadığını. TürkJyenln de 
hudutta asker tah,ıt ettiğini ve 
Bnlgar!stan Ege denlzlllde malıreç 
bulmak emellnJ tahakkuk ettirme
ye kalkışırsa, Tllrklyenln tehdidi 
a.Itmda bulunduğıınu kaydeyiemlıı
tır. 

Hamburg 
Bombalandı 

Londra, 25 (A.A.) Hava Neza-
retinin neşrettiği tebliğe dair istihba 
rat bür~u şu malüm&tı vermiş,tir: 

Pazar - Pazartesi gecesi ağır tngl· 
ıtz bombardıman ta.yyarelerinln baf· 
Iıca hedefini Hamburg teşkH etmi'/tlr 

Blohm ve Voss tersaneleri ÜZerine 
birçok ton yUksek infilA.k ve takriben 
2000 yangın bombası atılmıştır. 

Keza, Hamburgun Grasbrockk ma
halleAinde Ossag ve Rhennenia pet· 
rol tas!iyehanelerile Aldona gaz fab
nkaları üzerine de bırçok bomba a
tılmıştır. 

Hamburgda Nord Deutsche adın

daki müb!m kimya fabrikasına da i· 
sabetler kaydedılm1<1tır. 

Wilhelshaven tersa.neei-ne de bom
balar atılmı~ır. 

TramYaJlarda Alltarmala 
Bilet 

Şehir tramva.ylarında kıta deği~

tirecek yolculara kolaylık olmak Oze 
re aktarmah biletler yapılması dU
şünUlmUştü. Tramvay idaresi bu u
sulün faydalarını tesbit ederek ra.
porunu. vekAlete _gönd•rıııiJtir· 

Nevyork, 25 (A.A.) - Nev· sürerek umumi emniyeti uvvet· 
york gazeteleri Amerikanın lngil- ti idare heyeti reisi Reşat Mimar- lendirebilir. 
tereye yardımı hakkında Jngiliz oğlu. Mıntaka komutanı General Sonra normal iktısadi münase-

L Kemal Koçer. Pol... müdürü Mu· d l büyük elçisi Lord othian tara· betlerin bozulmasından o ayı 
zalferAkalın ve daha birçok as· 1 fından yapılan açık beyanata en bir takı.m malların aza ması ve 
keri ve mülki erkAn tarafından ih · iyi sütunlarını tahsis etmişlerdir. bunlar üzerinde hudutsuz tı· 

Nevyo0rk Tirnes gazetesi mu- karşılanmıştır. kir yapm;k imki.nının açılması 
Komutan istikbaline gelenler- k l harriri Ar'thur Krock, Vaşington· meselesi var. Normal anun ar 

1 d d . le ayrı ayrı görüşmüş ve yanında V • •f dan gönderdiği maka esin e ı· ihtikirı meneder. atanı vazı e-
Va~i. İstanbul komutanı, Parti d h 

yor ki: lerini kavrıyan her vatan aş mu • 
l idare heyet, reisi, Mıntaka, Mer· h k l ·.ı..-Lord Lothian, dört türü yar· tekirler aleyhine ü umet e ı.,...ır. 

kez ve İstanbul jandarma komu· F ı· d dım arıyor: !iği yapmal!dır. akat ge ın e 
1 ·ı tanları, Emniyet müdürü olduğu N 1 k 1 - Ticaret gemi eri verı me· tatbikata giri,in. orma anun 

halde Merkez kumandanlığı mo· il si veyahut ~bitaraflık> kanunu- mekanizması o kadar yavaş, e e-
nun tadilile Amerikan gemileri- törile fstarlbula geçerek doğru ri 

0 
kadar bağlıdır ki dürüst va-

nin Avrupa sularına gitmesine Viliiyete gelmiştir. tandaş boşuna nefes tüketir ve 
Vilayette yaptığı görüşmeler· 1 d müsaade edilmes4 vakit kaybeder, namusu a am· 

den sonra Anadolu ajansı mü- l ı· 2 - Amerikan deniz ve hava Iar için yapılmış o ması azımge· 
messilini makamına davetle, ör- l ·· d kuvvetlerinin garp yar.ı.m kürre~ len kanunlar sırf usu yüzun en 

. . fi idare çerçevesi dahiline giren b t k sinde ve şark yarım kürresının mufıtekire ser estçe at oyna ma 
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Ça· batı kısımlarında faal devriye va- fırsatını verir. 
nakkale, Tekirdağ, Kocaeli hal· ·· zifeleri deruhte etmes4 İşte örfi idarenin, kanaate go· 

3 - Mali kredilerin genişletil- kına hitaben beyannamesini ver- re derhal hükmünü veren mahke .. 
meai, miştir. meleri bu gibi habi&lerin hakkın-

4 - Amerikan usulü ticaretin ASKERi MAHKEMELER dan gelir. 
Örfi idare komutanı dün Vi· l · terki. Normal kanun arın çerçevesı 

İyi haber alan Vaşington mah· 18.yetten sonra k.ararg8.hına gide- haricindeki her kuvvet karşısın
fillerine göre, lngilterenin acil rek uzun müddet meşgul olmuş· da vatandaşa şu his gelebilir: 
ihtiyaçlarının ibunlar olduğunu · tur. Bu kuvvet acaıba yalnız esas ınak
söylemektedir. Örfi idare kanununa göre sat için ölçülü bir surette mi kul-

Amerikada lngiltereye kredi kurulması li..z•mgelen askeri mah· }anılacak, acaba hudut aşılmıya· 
kemelerin kadrosu derb.al tcsbit açılmuı lehinde cereyan var cak. mı} 

Nevyork, 25 (A.A.) Herald edilerek, Mahkemeler derhal faa· HükU.metin umumi gidişi bu 
Tribune gazetesinin Vaşington muha· liyete geçecektir. suale cevap teşkil ettikten başka, 
birine göre, A.yan Azasından King, Örfi idare mıntakalanna örfi idare komutanı seçilirken de 
bundan evvel Johanson kanunun tA· gönderilecek telgraf bu yolda tereddütlere fiili bir ce· 
diH ve lngUterentn Amerikadan zi· ve mektuplar vap verilmiştir. Korgeneral Ali 
raat mahsuller! satın almasını teş- Ankara, 24 (Hususi muhabi- Rıza Artunkalle temas edenler 
vik için yapılan tekliflere istinaden rimizden telefonla} - Hükli- !'unu pek iyi bilirler ki Korgene· 
tnglltereye krediler açılma.oır hususun metin almı§ olduğu tedbirlere ~al, son derecede dürüst, temkin ... 
da yeni bir kanunun derpiı, edilmesi· muv~zı .. ~~~rak p:. ~· T. Umum l li ve hakka~iyetli bir .. v87i.fe ~d~· 
ni parlemento Hariciye encümenin - müdurlugu de butun şubelere mıdır. Üzcrıne aldıgı ışı hıç.bır 
den istemek fikrinde o!duğ-unu söy· yapmış olduğu bir t11ınimde, bun. tesire kapılmadan; asıl maksada, 
lemiştlr. dan böyle örfi idare mıntakala- kanuna ve vicdanına sadık kal-

Askeri Vaziyet 
Yazan: Emekli Albay 

MECIT SAKMAR 
Görlceden (ektlen 9 un{'u İtal

yan ordu~unun Vo&kopoy şehrlnln 
bulunduğu dağhk mıntakada da 
mukavemete müktedir olamıya • 
cak derecede ani mağlllblyete nğ· 
ramış olduğu 24. sott~rlo ak~ 
mı nesredllen Yunan reıo;nıi tebli
j1nde bu ııekrln :ıaptedlld!ğ-1 bildi· 
rllml' oboulle de teeyyüt etmlytlr. 
Halbuki Gerlceden sonra Vosko· 
poy'a giden '°"" 10 Kın. ye yakın 
bir genl,llkte bir ovadan g"9ntek
te "·e bunu müteakip b&Jhya.n 
Lagradlşta. sırttan ve etrafında
ki tepeler Yuna.nhları durdurn11-
ya ve hiç olnııusa Deri hareket
lerini geclktlrmJye pek miisait 
bulmakta idi. 

rında.ki yerlere resmi ve hususi mak auretile yapar ve ihtiyaç hu
ma.hallere çekilecek telgrafların dudunu aşmaz ve aştırma.z. 
diğer telgraflara tercih edilme5İni Örfi idarenin normal hayatı
ve bu telgrafların süratle ait ol- mıza koyacağı tahditlerin neler 
duğu yerlere gönderilmesini bil- 01;-cağını anlamak ister.sek bunu 
dirmiştir. bu idareye değil, kendi kendimi· 

Komutan ,..-efine ziyafet ze sormalıyız. 
lstanıbul Vali ve Belediye reisi Asıl gayeyi t_~ı~il_-eden mcm· 

O L • f· K d d.. ak ·· ıı leket davasını gozonunde tutarak 
r. ut ı ır ar, un şam or if . . k ve örfi ida· 

idare komutanı General Ali Rıza vaz cmızı yaparsa k 
Artunkal şerefine bir ziyafet ver· renin işini kola.ylaştıraca suret
miştir. 

Hususi mahiyette verilen hu 
ziyafette General Kemal Koçer, 
İstanbul Komutanı İshak Avn~ 
Generaller, Parti batkanı Reşat 
Mimaroğlu, Emniyet müdürü Mu. 
zaffer Akahn bulunmuılardır. 

YUNANLILAR 
Ergiri Onlerinde 

(B~ı l incide) 

girmiştir. Yunanlılar,· Elbasana 
doğru ilerilemektedirler. 

Moskopolia ifgal edildi ısoo 
esir, 12 top alındı 

Atina, 25 (A.A.) - Ba§ku· 
manmuılıi;n dün akşamki tebli
ği: 

te hareket edersek nıormal haya
ta konulacak kayıtların da asgari 
hir hadde kalmasını temin etmiş 
oluruz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Bombardımanlann 
önüne Gecmek 

Caresi Aranıyor 

göndermiştir: 

<Orta. şarktaki bUtUn kıtalar, Gör! 
cenin alınmasından ve Yunan kuv
vetlerinin derin bit' h:&yranlıkla ta
klbettiıtimiz diğ-er parlak başarıların
dan dolayı size en hararetli tebrikle
rini bildirir.> 

---' -GENÇLll\ 
2-GOZELLIK 

3-SIHHAT 
lş,te yüksek bir kremde aranan 
bu meziyetlerin - size 

Temin Edebilir. 
l - KREM PERTEV: Blr tu. 

valet mUstahzarıdtr. İnce 
bir itift& ve yapıl1'mdaki 
hususiyeti itibarile yüz· 
deki çizgi ve buruşukluk
ların teşek.klllttne m.Ani 
olur. Deriyi genç ve ger
gin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gü· 
zellik vasıtasıdır. Geniş

lemiş mesamatı sıkıftıra· 

rak elitteki pllrttlk ve ka
barcıkları giderir. Çil ve 
lekeleri !za.le eder. Teni 
mat ve şeffaf blr hale ge
tirir. 

3 - KRE!ll PERTEV: Bir cilt 
devaaıdır. Deri guddeleri· 
nin ifrazatını düzeltir. Si· 
vilce ve siyah noktaların 
tezahUrüne mA.nl olur. 
Cilt adnlea!ni besl!yerek 
kuvveUendirlr. Kuru cilt
ler için yağ-!ı, ve yağ-Iı 

elitler için yağsız husus! 
tllp ve vazo lan vardır. 

Görlce 22 Sonteşrin 940 sabahı 
dUştüğUnc göre Yunanlılar 2 gün 
zarfında normal bir yürüyüş SÜ· 
ratile takiplerine devam etmişler 
ve Oörleeden Sti Km. mesafede bu· 
Junan 1\f~kopo111'i zapteemı,ıer
dlr. ttaıyanlar ise a.raztnln fevka-
13.de muka\•emete mü.salt olması· 
na rağmen muka.vemete yelten -
meden Devol nehri ve Vosk:opoy 
bıtlkametlerl ile Berata ve Pogro
deç üzerinde de Elbasana çekli -
mekte devam etmişlerdir. Ve bu 
üç istikametten çe.kUJrken İngi
liz ve Yunan hava kuvvetleri flr· 
satı kaçırmadan bu rica.ti hezi
mete uğratmıya gayret gt>ftter· 
mektedirler. 

c:Kıtalarımız, bütün cephede 
ileri hareketine devam ediyorlar. 

cMookopolis §ehri işgal edil· 
mi§tir. 

V~şington, 25 (A.A.) - Bir
leşik Amerika ve Jngiltere hükU
metleri gece bombardımanları
nın önüne geçmek için gizli usul
ler aramaktadırlar. lngiliz 'büyük 
elçi.si Lord Lothian, dün matbu
ata yapmış olduğu beyanatta 
J1141iliz mütehassıslarının bu hu· 
'Sus için durmadan çaiışma.kta 

olduklarını söylemiştir. 11•••••••••••••1 
Yun.an ordusunun bu mıntakada. 

Aaf yaRını Oh:rl gölüne d:a.yıya
rak Voskopoy'un biraz ilerisinde 
duracakları ve asıl kuvvetleri Ue 
de merkez mmtakMnndan Ergerl 
ve Tepedelenll lstıkanıeUerlnde 
taarnızlarmı lnkL,af ettirecekleri 
anıa.,ılıyor. Ergerl vaktinden ev -
vel dUşUrülürse ve Ajans haber
leri tahakkuk ederse Kallbakl ci
varında bulunan İtalyan kuvvet
lerl.nln esJr olmaları mttkadder4i1'. 

Yunanlılar dünkü hulbamrzda 
bahsettlğtrnlz; A vlonya cenubu ile 
Ob:rl gölü arasında ~k elve.rtşll 
bir batta varacakl&r ve belki de 
bu hat üzerinde İtalyan lmvvet;.. 
lerl netlcen muharebelerini VMrnl
ye karar vereceklerdir. 

tngUlz .. Yunan hava kuvveile· 
rl cepheden ('.eklhnekte olan ıw
yanlar ve Etbasaoı bombantmlan 
edHlerken Görlce n1eydanlann1n 
terkinden sonra :halyıwı ita.va 
knvvetleıinln faaliyeti biraz gev
ııeını, gibi görünmektedir. 

Gümrüklerde: 
Varidat artıyor - GUmrUklerin 

varida.tı artmıya beJjlamı9tır. Bu ay 
varidatının 2 milyon lir& otacaöı talı 
mt:n olwıına:ktadır. 

Görice bölgesinin tathiri cona
smda 1,500 esir alınmt§, 12 top, 
bir miktar havan topu ve harp 
malzemesi iğtinı>m edfün;,tir. 

c T ayya.releriıniz. ricat_ eden 
iOç cl'ü~an kohnıa muvaffakıyet
li bomhard ıman etmittir •.• > 

Öçlerini köylüterden alıyorlar 
ltalyanlar, öçlerini yerli halk· 

tan almaktadır. Köy eşra.fıru kur. 
§Una dizdikleri ve Yunanlıların, 
ordu iaşesini mahalli yiyecek 
maddelerile temin ettikler-ini öğ· 
rendikleri için gxla meoddeleri 
stoklannı yakıyorlar, bu suretle 
ileri harekB.tmı geciktiımek ioti· 
)'Orlar. 

lfllllan Siadill'JDe 'FilzlD· 
dea 133 Biti Botaıda 
Am•terdam, 25 

Stefani ajansından: 
(A.A.) -

Işıkları söndürülmesi neticesin
de geçen ilkteşrinde Amsterdam 
kanallarında 1 33 kişi l>oğulmU§· 
tur. 

Bursa Dokumacılık ve 
Anoniw 
Şirket' 

Trikotaj Türk 
Meclisi 

İdaresinden : 
Şirketimizin blolledarlar heyeti wnumiyesl 1() KA.nunuevveJ 19i0 

tarihine tesadüf eden Salı gtinü saat 1~ de lsta.nbulda Yen! Postane 
caddesinde H numarada Şirket Merkezinde fevka!Ade olarak içtima 
edeceğinden mezkQr gün ve saatte Şirketl.ıniZ h!ıısedarlarmın lçtlma 
mahallinde hazır bulunına.ıarı rica olunur. 

MtlZAKEKAT BUZNAMESt: 
1 - Ankara Mensucat Fabrikası Ti!rk .~oniın Şirketi cTUNlŞ> in 

bilcümle mevcudat, dtiyuna.t. hukuk ve vecaibi ile Şirketimize zam 
ve ilhakı mutasavver bulunduğu mezkQr Şirket İdare Mecliainden 
gönderilen mektupta.o anı..,um~ olduj!ıı cihetle bu huswıun tetkiki, 

2 _ İltihak keyfiyetinin kabultl halinde crtlN!Ş> mllmessiller! 
ile müzakerede buhınarak UAak muamelA.t ve heeababru tetkik ve 
şeidln! tesbit ile bir karara bağlamak ve bu bapta. yapılması icap 
eden kanuni formaHtelerl takip ve intaç ve zam ve iltihakı temin 
edecek mukaveıa.tın tanzim, imza ve teat..ei için İdare MecHsine sa· 
ıAlılyet verilmesi. 

Selıibl ve Netriyat MUdUrll: Ahmet Emin Y
Basıldığı Yer! VATAN MATBAAS' 

B!lyUk yardım ve faydası AşıkAr olan çorbalı sebze koııı· 
prim-.\ıerimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muııatasa 

etUğine ~t olacaksınız. 

RKA 
MEBCblEK, BEZELTA, NOHUT ve sa.lr hububat sebze ve ç.,roalJi' 

knmprimeler :nı kllerlnlı:cle bulundurmayı ihmal etmeylııb. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet 
gibicifr. Bilhassa dar ve sıkışık bir za 
manda kıymeti daha çok takdir edilir· 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zamsıı -v& 
her yerde sıcak bir yemek temını kabildir. Bakkallarınızdan 50 gT&l'1" 
!ık blr komprime 9/100 gramlık blr komprimeyi 15 kuruşts" 

alabilirsiniz. 
BEŞİKTAŞ: ÇAPAMABKA Tarihi tesı.I: 1916 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Semti Maha.llesı Sokağı Nmnarası Cin 1 Aylıl< kit"" 

L. "" ___..., 
Üsküdar Selim!ye Selimi ye 19 DükkAn 1 00 
Erenköy Kozyatagı OskUdar 65/1 Oda, ahır ve 

13/1 ahşap ev ve 
arazı 5 00 

Yukarda cinsi ve mevkileri ya.zıh yerler 31.5.941 ııonuna kadar "'~ 
detıe kiraya. verlhnek Uzere milZayedeye çıkarıimrııtır. :tıısJel • 
6.12.940 günü saat H tedlr. !steklllerin mtldUrlük &karat kalemine ..,ııro 
caatıarı. (11196) 
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GAZOZL MOSHIL 
LIMONATASI 

Kat'iyyen llllç hissini vermes- 9: 
gazoz veya şampanya kadar ıezıs . 
hoş kokuludur. Müshil ilAç!armııı ::. 
hı ola.n PtlBGOLIN'i haftada bit . --•r fa içmekle hem barsaklan teını- • 
mlş ve hem de vticutta. bırıJ<Il11' 
mikropları defel:mf9 olur~unııs: • ..ıı· 

P-0RGOLl'.N 15 senelik bir teO'. 

benin mahsulüdür. 
Emin olmak için 

Pt!RGOLlN markasını 
yinlz. 

Llrıo 

- z--
ı:::ı --= 1!500.-

CI ~-

- 2-.-

- 3500-

ı::: --= &000-

eczaneıerd"" 
ısrar la ı:;tl" 

ti' 

--

Türlı:iJe it Banh •ma para yatırmakla yalnız para bi

riktitmit olmaz, •1111 zUnıında ta!ibinizi de denea:ıiJ 
oluraunuz, 

Kfl91deler: ( Şahat, :e Mayıs, ~Kumbaralı ve kumbarasD: h"" 
1 Atustoo, 8 tıdııdU.,rln ta- saplarmda e.., az elli ıırası l>tl" 

ıthlerlııde yapllır Jımanlar kurıoya dahli ed1l!rlet 


