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Söz Tutmak 
İçin Dövüşe 
Ablan Adam 
la Ütün ömrünce sulh için tit· I 
b· reyen, sa'kin ruhlu, dürüst ' 
d~ ntaliye nazırı... Sulhu adeta 
tiıı tlllnek için Münihe. B. Hitle
b 'Y~ğına koşan bir lngiltere 
b~ekıJi, tarihin en büyük har· 
it rıırı rnesuliyetini cesaretle yük
rerı.trı ve harp kararını bizzat ve-

ıı adam .•• 
ht~U?ların hepsi Nevill Cham
o] allldir. cNe bahasına olursa 
tıı~rı .~ulh •• • :ı> ısrarile geçen yet
i\ lf lr.uıur senelik bir ömrün so
ı 11nda tarihin en kanlı harbini 
ıttııd· 
bi 1 clile açmış, sonra bu har-
t.:'.._ ~0nunu görmeden göçmüş, 
·"nıştir. 

MU S' ICOPLlt 

GÖRİCE'<> 

Seçme sayılan İtalyan Alp hrkaımm Pindua'da imha 
edildiği sahayı ıöateren harita 

... 

Yarınki sayımızda Bal Mahmu
dun Bal Köşesi, Cenzal Bardak' 

çının tarihi fıkraları başlıyor. 

IABAB 8AZITBSİ Yıl: 1-Sayı: 84 

Bir Yunan 
Zaferi 

Alp 3 üncü 
Fırkasını 

İmha Ettiler 
Atina, 11 (A.A.) - Yunan 

karargahı umumisinin 15 numa
ralı tebliğidir: 

«Düııman, Ciride bombalar 
atmıııea da ~addi hasarat ehem· 
miyetsizdir. 

cEpir cephesinde topçuları· 
mız düşman tecemmülerini mu
vaffakıyetle bombardıman ede
rek dağıtmıştır. Dü,man, çekilir
ken elimize her nevi malzeme ve 
mühimmat terk.etmiştir. 

cPfodus dağlarının ııimal kıs
mında, dağlık ve ormanlık Sma
lika ve Grammos mıntakaların
da, 28 «yirmi sekin teşrinievvel· 
d en 1 O teşrinisaniye kad ar büyük 

Arnavutluk cephesinde l>ozguna ujradsğt telgraflarda haber ver ilen İtalyan Alp kıtaatı ceplaeJ• 
Sevkedilmezden evvel B. Museolini tarafından teft:İf olunurken 

111 Charnberlain böyle bir facia
Ilı rı •ktörü olmak üzere yaratıl
ııı lınıştır. Yarım asir evvel Ber• 
b 

1~aın belediye azası sıfatile 
~:'adağı hayat, hep yapıcı işler 
~1rıda geçmiş, fngiliz Maliye 
it rlarının en mükemmeli diye 
ıı~'l\rnıştır. Ancak siyasi hayatı· 
)l '?rı ıencsinde birdenbire dün
ftk 81Yasi sahnesinde görünmÜ§, 
ıaıı't hır sene müddet hep baş 

h arekat vukua gelmiş ve üçüncü ' 
1talyan Alp fırkaaanm hezimet ve 

-ı inhililile neticelenmİftİr. 

D •• •• •• ı 1 Bu fırka süvari, Berzağlıları 
U Ş U r U e n ve diğer F aştst . ıte§ekkülleri ile Haydan Gelen Huya mı Gidecek 1 t1dc kalmıştır. Sovyetlerden 

Şunu 
İstiyorlarmış : 

~ 935 senesinde, Münih anlaş
Ilı 1 rıın arifesinde havsalaya sığ-
0 aı .. bir lngiltere peyda olmuştu. 
\' iline kadar hep harp, şiddet 
l t ~udahale ruhunu temsil eden 
d~ılıı muhafazakarları ainmişler
B ı. tAvrupadan bize ne? Varsın, 
~ Hıtler dilediği lokmayı yut· j t a /g a n [ar 

1 
n 

ı~'. 1 ek biz adamızda, denizle· 

l'ııı ~de rahat kata1ımı daıb .. > _di: Yardımına Giderlerse 
~ l uruyorlardı. A man eşıncı 

Tayyarelerin 
Sayısı 26 

londraga Yapılan 
Taarruzlar 

Şiddetli Olmadı t~u bunlara adamakıllı işlemiş- BİZ Bitaraf Kalalım 
d"lt'ya tam emniyet, ya harp!> Londra, ıı (A.A.) - Fransız Uı- Londra, 1 l (A.A.) - Hava 
~ t bağırmak rolü belki de lngi- tihbarat ajansı bildiriyor: ve dahili emniyet nezaretlerinin 
ı~ııt•rihinde ilk defa olarak libe- İngiliz gazetelerinde B. Molotofun tebliği: 

tre ve ameleye düşmüştü. Berlln seyahatine dair türlü türlü Dün gün batmadan az evvel 
~"rupaya, sonra Afrikaya ha- tahminler vardır. Moskovada çıkan dü~man tayyareleri, prk aahilin
~ etini yayacak bir mihver resmi tebliğde <Münasebetleri kuv- de müteaddit mevkilere bontb•· 
Q ftlının güntın bırinde Büyijk vetıendirmek> cumıeainın kullanıl- lar atmıtlardır. Ciddi h ... r ol· 
~~~Ya ımparatorluğunu da h~- ması yeni bir anlqma tasavvur e- madığı gibi insanca da zayiat 
ıı. •r lokma gibi yutacağına nı- dıldiği fikrini veriyor. Sovyet heyeti- )"Oktur. 
d~~ rnuhafazakarlar da akıl er- nin teşekkUIU de geniş lktısadl ve Dün gece dü§l1lanın faaliyeti, 
10 'Ye mecbur oldular. Çekos- sınat müzakereler olacağını zannet- pek şiddetli olmamakla beraber, 
~kYa yüzünden Avrupa sulhu tırlyor Fakat asıl müzakere zeminini evvelki gecekinden daha büyük 
~llıı1<eye düşünce Chamberlain Türkiyenin vaziyeti ile Boğazlar mc· sahalara şamil bulunmuştur. 
~I ~e koştu. Çekoslovakya dış selesinin teşkil edeceği tahmin olun· Bombardımanlar Londra mın-
?t taınin anahtarlarını B. Hitle· makta... takası üzerine teksif edilmiştir. 
~11 lealirn etti. Onun hakim mev- (Taymis) in diplomatık muhabiri Birisi büyük olmak üzere birkaç 
rıı,ııı tanıyacak şekilde hır anlaş· şöyle diyor: cSon resmi Alman - Sov- yangın zuhur etmiş ise de hep· 

Ch irnzasını bastı. yet toplantısındanberi iki mtihlm hl- (De\·amı : Sa. f, Sü. 2 de) 
.,,_ •rnberlain bu suretle kendi dise oldu. Biri UçUzlU mihverin kurul- ""'.,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,._...., 
'<ttj n f · · d 1 ·ı · ttf e sını c. ngı terenın şe- ması, diğeri Almanya ile İtalyanın 

&ı.ı Ve itibarını da çiğnemişti. Romanya ve Yunanistan yoluyla Bo
ı~d?ldan dolayı çok hücuma uğ- gazlara ve yakın şark petrol sahası
'o 

1
' Hele B. Hitler az müddet na doğru iJerlemiye başlamalarıdrr. 

~ltrıra anlaşmayı yırtarak Praga tık noktaya Rusyanın cevabı Japon
bt ~~e •. bütün lnltıltere, Cham- yaya dostluk göstermek olmuştur. 
ııı: aın e, politikadan hiç anla- Boğazların emniyeti meselesınde es
ta ~· B. Hıtler tarafından k?la~- ki Rus menfaatlerine kartı yapılan 
'd il fese konulmuş saf, gafıl bır hamleye gelince Sovyet cevabı o ka
Ş~. g?zile •ba~mıya başladı. dar sarih değildir. Son zamanlarda 
~ 1Yelı Başvekıl, sayısız karı· ı Rusya Basra körfezi yoluyla inki'af 

li~le~de alay mevzuu oldu. etmek meselesine alClka göstermiş-
~. rWdı~elcr sonradan gösterdi , tir. 
~t Un~hde aldanan a~am ~~r ' J<'akat böyle tıhlzat mukabilinde 
dı, N:ragrnen Chamberlaın degı.1- Boğazlar merıeleslne karışmamak e
o l illi tarafı idi. Chamberlaın sasını kabul edeceğine dair elde hiç 
d,r'llları ağzını açıp kendini mü- bir delil yoktur. Almanya harpten 
ı aa d · d ç·· k"" V ıtıt it e emıyor u. un u: « a- ziyade hile ve kurnazlıkla menfaat 
h,lır i\lban~ı1:ah mecbdu~uz. Odn~ar tamını arzusundadır. Sovyet Birll-

1 ' ız sı a sızız> ıyemez ı. ğinden bekledll"I yardım, Türkiye U-
d~ ~iltere 19 39 sonbaharındu zerine diplomatik bir tazyik icrası 
o~ Alman hava kuvvetlerile boy şeklinde olabilir. 
~- tcek kadar hazır değildi. Fa- Hitler Ruslara her ttirlU vnltl.-rde 
() t 19 38 deki hazırlığı sıfırdı. bulunmıya Amadedir. ÇUnkU garpte-

MILLl SEF'in 
Teşekkürleri 

Ankara, 11 (A.A.) - Blyuetı
cümhor umumi lltlpUflndea : 

Relslcümhur \'e MUll Şefimiz 
taönli, Ebedi Şef Atatürk'ün flnl 
bayata \·edamın lkhK-1 yıldönU

münde, bu milli yas dolayıslle ne
dp duygularını bffdlren sayın 

~·urtta9lara te,ekkürlerlnln lblA
~ına Anadolu A,Jaruıını memur 
etmlf}lerdlr. 

Milli Şef T arih Kurumunu 
,ereflend irdi 

Ankara. il (Telefonla) - Bu· 
gün Rel5lcümt.11r l1tmet laönü sa
at dört te Tarih Kurumuna gide
rek orada S,5 ıt&al kalmı,ıar ,.e 
tetkikatta bıılunmu,ıardır. 

ta'kviye edilmiş, ltalyanın en gü
zide birliklerinden biri idi. 

cÜçüncü Alp ftrkası bir ecne
denbcri Arnavutlukta b ulunuyor 
ve araziyi biliyordu. 

cDütman, harp baP&r bafla
maz bu fırkayı dağiık mıntakada 
ileriye aiirrnü..§tür. Mabadı, Ma· 
cova'ya varmak ve Epiri T csal
yaya bağhyan b üyük §O&eYİ kes• 
mek idi. Düşman setir kıtaatmlı
za çarparken uzun ve :Yorucu yÜ· 
rüyü~lerle diğer kıtaatımız bu 
mmıta.kaya yet)fm~ler ve ~iddet
li bir makabil taarruza geçmiş
lerdir. 

1832 Zelzelesi Neticesinde Romanyada 
ilk Defa Olarak Petrol Fışkırmıştı 

1940 Zelzelesi Neticesinde Tesisat Tamamile Harap 
Olmuştur. Petrol Belki de Kesilmiştir. 

Bükreşte Zelzele Kurbanlarının Sayısı Bini Geçti 
Çetin ve miitkül f&rllar altın· 

da cereyan eden tiddetli müca· 
tlelede iiçüncü Alp nrkuı mai· 
)ip .......... ~:pa b8t'•7Wf 
ve Avlonyaya pkanbp alelacele 
bmyonlarla yanlmuaa aevkedi· 
len takviye kuvvetlerini de bu 
fırara aüriiklemiftir. 

183'? senesinde Romanyada şiddetli bir zelzeleoldu. ba~a türlü değildir. '\'aktııe zelzele lle meydana çık
mıf olan Romanya petrollerinin dört dakika aliren 
son ııarınntılarla büsbütün kaybolması illtimali \"Ar· 

dır. Eter böyle bir ihtimal gert.ekleşlree clenya ...__ 
deleelne alt petrol hesapları lılO üDndma4lk .....ete 
alttlet olabUlr. 

Memleketi yıktı, harap etti, fakat bir nimet bıraktı: 
Zelzele.ain açtığı yarıklardan petrol fll}kırdı ... 

Dün plen telgraflara göre zelzele, :&mnen petrol
lerlnJn butttn tesisatını tallrtp etmlflh'. Petrolön de 
çe-kll111esı lbtbnall vardır. Şiddetli zelzelelerin birçok 
kuyulardaki suların çekllmeıılne sebep oldufu ma- [Bükl'fllJ zelzeleslne dair dlln gelen malf&mat dör

düncü ı;ayfamızdadır.J IClmdur. Petrol kuyulannın \-azlyetl eu k&Y'ılarından 

cDüşınanın bu muharebeler· 
de mecruh ve maktul olarak uğ
radığı zayiat, pek ağırdır. Eli· 
mize birçok. esir ve her nevi mü
himmat ve malzeme geçmiştir. 
Dü~an birçok köyleri yağma 
otmiştir. Bu köylerden bazıları ha 

(Devamı: Sa. 4 ISü. S te) 

Arnavut istiklaline 
Oönüs Hareketi 

rAskeriVaziyet 
Yazan: Emekli Albay 

MECIT SAKMAR 
:ı'unan - ıtaıyan cephe&lndekl 

hareklta dair dünkü ltaiyan ree· 
mi tebllfinde S defa olarak hiç 
maiümat ,·erllmeylşl \·e Arnal·ut
luktakl ltaıyan ordusu komuta
nının değiştirilmesi İtalyan ordu
su lehine te\·ili mümkün değildir. 
Buna mukabil Yunan J"ftimi tebli
ğinin 28 blrlnciteşrinden 10 ikln
clteşrln tarihine kadar cephenin 
orta k15mında <·creyan eden mu· 

Atina, 11 (A.A.) - Yunan barebfoier hakkımla şimdiye ka • 
hududunu geç.en binlerce Arna- dar mulıa{aza cttıği ı.ükütu boza
vut genci, hür Fransızlar ve Çek- rak bu dağlık \e ormanlık mınta
ler gibi milli bir Arnavut komi- kada l'unaıılıları nıuşkul mücadc· 
tesinin teşekkülünü arzu etmek· lelere mecbur eden \'e Eplr ordu-
tedirler. ı;unuıı g-eriı>ini kesmek r;ibl nıü· 

(A A ) D ·ı ı lılııı hlr stretejik ınaksat taklıı e-
Londra, 1 1 . . . - « a_ı ~ den 8 Uncli İtalyan dak tümeninin 

Mail> in Manastırdakı muhabırı, Yunan ta:ı"·iyc kundlerinln l'Bk· 
Yugoslav • Arnavutl~k hududu- tinde yetişmesi ne hezlmete uğra
na gelmiş b~unan bınlerce Ar· tıldığrnı resmen ilftn etmesi ltal· 

. l 1 k h •. yan ordusu komutanının tebdili · 
navudun ita yan ara ar~ı ucu- nl bir dereceye kadar izah \'e ten-
ma geçmek için emre mühey~a j , lr edebilmiştir. ceııbenln şlınalln· 
bir vaziyette bulunduklarını bıl- de ,.e cenubunda en kfü;ük mu-
dirmektedir. 1 ,,.ffakıyetlerden bile resmi teb-

Trakyada Nehirler Taştı 
HalkaKayıklarla Yiyecek Yetiştirildi 

Edirne (Vatan) - Birkaç ı kalardaki halka kayıklarla yiye
gündenberi devam etmekte olan cc'k gönderilmektedir. 
lodostan sonra başlıyan yağmur· Zabıta, felakete uğrıyanlaıın 
lar T rakyanın geniş bir k~smını yardımına koşmakta ve evlerini 
su istilasına maruz bırakmıştır. su ıbasanlar•-h!lşka erlere nak
Türk - Yunan hudud arazisi ta- !ederek isı.. .. nlarına çalışmakta-
mamen sular altındadır. dır. 

Tunca. Arda. Meriç ve Erge- Umumi müfettiş Kazım Dirik 
ne nehirlerinin suları gittikçe dün sabahtan itibaren bütün 

1 yitk~elmektedir. Bu arada bazı- mıntakayı dolaşarak icap eden 
larının yüksekliği 5 metreye ka- tedbirlerin alınması için sıkı emir-
dar çıkmıştır. 1er vermiştir. 

Edirne - Karaağaç araba ve Edirncdcki su mühendialeri 
demiryolunu sel basmış ve bu iki Bosna köyüne hareket etmifler· 
mevki arasında münakale tama· dir. Oradaki su bendlerinin au 
men durmuştur. baskınına mani olduğu zanno-

Su baskınına uğrayan mmta- lunmaktadır. 

llda · · d ile rı sonraki bir sene ıçın e (De\'amı: Sa. 4 , Sii. ı de) 
~. :'r'aprnıl'Sa yapmıştır. Eğer Al-

1 liğlerde malümat 'erllmektc lken 
L ~ çetin dağları \'e ormanları 'e şl-
~ ......... .,..,..,._.,. ...... .,._ .. ,.,._ mal, eenup (!cphelerinln gerilerine 

"llla M · t<l t unih anlaşmasını ımza 
ltr~~e~ yerde 19 38 de yürüse· 
de b:· lrıgiltere dahil olduğu hal
''-'l Utün Avrupayı kolayca gafil 
~abileceklerdi. 

'llıı haınberlain söz tutmıya taas· 
'tc:i derecesinde inana~ sa~l~m : 
~ı i"clı bir adamdı. Kendısıne 
tııı tı Münihde verilen sözün tu- I • 
fl'lt~arnaaını hiç.bir zaman affede- 1 
bcıi"ll. Karşı taraf yılsın ve sulh r 
~t~~ce destek kazansın diye ı 
ltıc Ilı de Lehistana ve diğer ı 
b11ıl'lllcketlere karşı taahhütlerde 
~rıul'ldu. Fakat sırası gelince sö
kışttı harfi harfine wtmıya kal
ldll. Netice, en müteassıp sulh 
b rfl'llırıın tarihin en korkunç har-
~ kendi clile hazırlaması oldu. 

ltıı~arıptir ki bütün bu harp, söz • 
~tı ak prensipi etrafında kurul- ! 
Si) 1 •hlaki bir piyese benziyor. ı 
ç1tlc bağlılık bayrağile sahneye 
k,1'rı aktör fert sıfatile öldü, fa
~llrı temsil ettiği bayrak daha atıl- , 

ı:). daha canlı ellerdedir. 1 

Milli Matem Günümüzün Hazin Bir int ı baı 

düşen sarp '3<1ilerlle İtalyan dağ 
ı tfünenlcri l~ln ideal bir mıntaka 

olan <>ephenln orta kıır;mında hiç 
bir hareket olma~·ışı şüpheleri u
yandırmaktan hali kalmıyordu. 
Yalnız 6 lklnclteşrln 940 tarihli 
hüll'uıamızda bahsedildiği üzere 
ttalyan tebliğinde bazı birliklerin 
\ 'losa rH"hrl membalarına yaklaş· 
tıtı müphem hlr l!iUrette ı,aret e-

' dllmlş bulunuyordu. 
Kura cephesindeki bu har~ta 

mukabil deniz cephesinde ttalyan 
ha\'& kun·etıerlnln orta Akdeniz
de İngiliz filot:una ,,e Girit ada· 
ııında Suıla limanındaki lngUiz 
harp gemilerine \'e 1\laltaya hU· 
cuınları bildirilmektedir. 

Yunan • ttalyan harbinin kara 
kısmındaki hareklU kadar ' 8 hat
ta ondan daha .Uyade olarak Yu
nan denizinde ,·e Girit adası ch'a
rında glttikı;-e sıkla..'llln hava- de
niz muharebeleri dikkati celbet •

1 

ınlye lı\yıktır. 
MA~Ş <'EPllESlNDE: Ayın 

ıo unda Alman gündliz hava bü
cumlan nisbeten hafif olmWJ ba
zı tayyarelerin alçaktan ~arak 
makineli tüfenk hUl'umlarile bir 
deA'lıtlk.lik göı;termiştlr. 
Ayın J 1 indeki Alman gündüz 

hl.\cumlarındakl hava çarpışmala
nnın tngUl:derln lehine olduğuna 
2 ln.ırlllz tayyaresine mukabil ya-

i 
nsı ttalyan yansı Alman olmak 
Uz.ere 26 tayyare dUşUrlllmeel ile 
btUmıolwıablllr. 

YILDIRIM HARBiNDE: 

~cır 'Yesin sonu henüz görünmü
h, · Oynanacak birkaç perde da-1 
t'ar. Bakalım, sonunda söz 
~ Yani hayır tarafı mı ka-ı 

k, ıcr tarafı mı~ 
~t Emin YALMAN Milli matmn ~ lauiD bi r iıalilm : Mill 31* ..,_ d .. ı.t eırklm EWi Şefin aıi wi11•·~· matla M.l. w - ~ bö • .,alda bundan bızh yiiriiame&I 
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enim Görüşümle: ~ ~ 

~ Şehirve Menılekef Haberleri ~ Bir Tiyatro Yazısı Üzerinde 
Yevmi gazetelerin kan ve öiüm 

ta§an haberlerinden, sütunların
dan bir mecmua sayfn"tanna iki
ca etmek istiycrek, elime bir 
(Yedi Gün) akfıru ve açtığım 
yaprağımla Sadri Ertemin (Türk 
sahnesinde ki"' ik1er) isimli ma· 
kalesıle kat'§ıl tım. Bir dost yn· 
zısını okumak hu u i bir zevktir. 
Ben de bu husu i zevki tatmak 
ıçın yazıyı okumıyn b vlndım: 
İs1anbul Şehir tiyatrosu bu yıl 
m Lbuatın teveccühüne maihar 
değil. Oyunl nnı da, oyuncu· 
lcırını da tbeğ nmiycn arkadaı· 
lar çok. :Bu mey nda Othello· 
yu da beğenmemek büyük 
bir günah olac ğı için muhatrir· 
lcr onun temsil tanına itiraz et• 
mi !erdi, (Çıkrddar durunca) 
müellifi de onlardan, lnt baları· 
nı mcvzula mı..ina ebetini ısadiğı 
bir hayli hatırat arasında ve ho§ 
bir ilde onlatarak, Othello 
rolünü oynıyan adamın clstan· 
bulda evlcnmi ve Peyıgamber 
sülil in.den bir oerife benzedi· 
ğini, ailahın eline ya'bancı geldi· 
ğini:., ktn ve rcdn in an kılığı· 
na girm' timsali olan Yago,nun 
ise bir ukada tık ve vcf a heykeli 
halin<lc gtirUndUğ\lnti söylü)"Or. 

~;:e~ia:j~;ıı:~a:: b~e;~ 111Sku"'dar Beledı·yesı·; 8 b Al h• 1 

::t.a:::~;~n J~t~:~~~\~~~~ u . . . . a asının ey ıne Bir Kadın 
Apartımandan 
Düşerek Öldü 

r!~:n:un:;~:.:~~:~~e 0:a":1e~: Temızllk lşlennde şehadet eden çocuk 
mış. Yanı ya haç provalarda bu· 

8
. _ y 

1 1 
k 

lurun mış... ya provalarda ak· 1 r o suz u 
törlerini tenvir ve t shih etme· 
mİ§ •.• Yahut da aiktörlerine söz Üsküdar belodiycsinin Nuhku· 
geçiremiyor. yuııundaki temizlUc. vasıtaları de· 

Sadri Ertemin görüşleri haklı posunda bir sui.thnal vakaaı 
mı, Othello ile Y go rolleri bu meydana çıkarılmııııtır. Depo me· 
kadar garip bir tekilde mi oy- muru. mu'hafazaBına memur bu· 
nan<lı, bilmiyorum, oyunu seyre· lunduğu benzin bidonları ile kül· 
demedim. Ben sade yaudaki hü· liyotlı miktarda olduiu aöylenİ· 
kümlerc bakıyorum ve bu hü· len demir hurdal:wını gi:di.ce sat· 
kümler mucibince rcjieör karşı· malda un altına alıntmttır ve 
ma mütcaddid hatAlar itfemif derba.{ itten el çektirilrniftlr. Be• 
olarak çıkıyor. Bundan dolayı da, lediye müfettitkri t~at ve 
krsa makalenin, Ertuğrul Muhsi· tetkikata devam e~. Sa· 
nin ehliyetini ve büyük hizmet· tıldığı sanılan of)'anın miktara 
!erini senaya taıh as edilmiş otuz te.bit cdUmc&tediı:. 
bir 11 tırla ibitişine dı>ğrusu hay· Bunlaıı, Belediyeye ait oldu· 
ret ettim. Yıllardan'beri MUhai· ğunu bUdiıklesi halde almak su· 
nin her dediğine ckeramet:. ve çundan d~ı O.küdar.da bira 
lütfen sahneye her çıkıtındaki ro. hulıı.aaı çtkaran bir fabrlkatl>rle 
\üne «!harika 1)) demesey.dik, onu hul'da demir alaeılıiı yapan blr 
sahnede daha sık görebittr ve Şe· Ermeni tUccar hakkında da ka· 
hir tiyatroeunda daha itina ile oy• nunt tak.;bat yapılmakta olduiıı 
nanan oyunlar aeyredel'dik. haber alınmıflır. 

NAHiD SIRRI ---o---
Gelen Tenekelerin 

Annesini Oldürmek lstigen Babasını 
Suçlu Olarak itham Etti 

Dün sabeıh saat on<la Şişlide 
Çank~a apartımanının yedi nu• 
tnarasında oturan Feridun Man• 
yasın hizmetçisi lskuhl ~artıma· 

Bir~nci ağır cou mahkemesi anan!.. lstet9en tcfıadet e'mez- nın dördüncü katından düştrek 
salonu dün meraklı dinleyiciler- sin. Kanun bu hakkı aana ver· ölmüş.tür. l kuhi apa.rtımanın ı 
le hıncahınç dolduğu için polis mİftİr, dedi. bahçe tarafındak~ camlarını sil· 
tedbir almıya mecbur oimuştu. Olıaniıı şehadet edeceiini söy- mek iaterken muvazenesini kay· I 
Buna seıb<:p, bir gencin kendi ha- \ediktten sonra an1atmıy&. batla· betmiş ve bahçeye dü~üşt\ir. 
bası aleyhine şdıadet edeceği dı: H~metC}i kadın h~mitlidiı:. Ailesi 
haberi idi. - H!diseyi cördiiım. Fakat de Yunanistanda buluıunak<tadır. 

Tütün aınel~en Onnik ol· kahahat bahtımın.dır. O bani ve Tahkikat biti~eye kadar ceıtt 
lu Artin geçenlerde Tarlabaşın·, iki kard hnle anamı eokakiatda kapıcının odfl.sında bırakılnııı vo 
da Altınıbııı.kk•lda ku181 Hayga- aç bıraktı. Kuaıncını kumara geç vakit kaldırılmıştır. 
nu§un önüne ç14tnut ve kocaman verirdi. Babam, anntcrıi tonı.ında - v ~ 
bir sakJuma ile yaraJad*«an eon. yaraladı dem~ir. Milli Em;ak lteresind3 
ra karakı<M .. a gitmiş ve komisere Rois sualini tekrarlıyarak: Yolsuzluk Olmamıs 
katı.ıı blÇllgthl uzatuak: ovı k t• . ··.,ı 

K b ıd .1 1 - ıı um anaa ına so,,. er ' - arımı u sa ırma ı e ya• .. ,. K b- ı. . d-...ı· ., d d. ,..,. .. b. t _ı 6 ı b. ha 
raladmı. T esHm o-luyorum. Ada- rnrstn r a cuıat g~m .uıt r e ı. ~un ır gaze eg~ ş y4e ır • 
letln cmtini bckHy.orum 1 demişti. 1 Çocuk cevap verdı: . . ber ;ardı: İstanbul Milli Eıfılak 

İki jandarma At.tini ıuçlu ye· -:-- Suçlu babe.rn.aır. B~ı. a~· idaresinde on iki bln liralık bit 
rine geçirdiler. Şahitler dinlendi. n~sır: ~ır~kı~ordu. O annernı ol· &uiİitimal yapılmış. Bu h6berifi 
<:. .. '-itlerin hepti de: dure<:c!ktı. [· akat Allah 0 kadını aslı çıkmamıştır. Bu m49ıeele hak• 
~· k d kında bir muhi.rririmiz Defterdar - Artin !bir kutnarbudır. urtar ı. 

Askerlerimize Eşya Tophyan 
omiteler Faaliyete Geçtiler 

Taksimi Çetin Bir iş 
Tense fiyatlaranda dUf{ilı:iük 

var, t.em <le kırk kuruş kadar •.• 
Bu hal, ln~ilıtercden yirmi bir bin 
san.dı.k teneke gelmeeinin netice
sidir. 

Evine bcr.kmaıedı. ÇocııkJ.arı ve Suçlu oğlunun şehadetini red- Şevket Adalandan malılmat sor• 
karısı &Ok~kta Jc.alnu!ilardı. diyot• dederken: . . ~~ur. Ocfteırıdarrmıltn söyle• 
latdı. - Oğlumu annesi teşvtk edı- dıg~ şudur: . 

BüyUkada ktıtoUk ııtilieeainin yor. HMiiie ;Unu ben tütün de• - Ca~~tede çı~an bu. habj~~ 
papazı şeılllit Karabot tunları da posundan para almış ve saat Üç· es~sı yoktur. Ma~t):e müfettl~ 
:u -.at•. te eve dönMüstüm. f>ara"ı karı· ı Milli 8rnl~k lşletııiı d~itl, mulga 
uave ,., ı. ~ J • "'" .ıııt k · - M~..ı n\ H .. U •nl'ı ma verecektim. Eve ~ldltn, ka· ıaytılttı.roao t!t omısyonunun 

eua ayga.. ş, g... :ıı • l . . tk."k ltn:...ı buna 
ve güzel lbit kadındır. ~ çot.ı.ı· J)ıyı ealdım. Karutı Uıslenmiş. '' ~rını te ı e. •y.•r ve .. 1 

Şişli Halkevinin Sosyal Yard1m Komitesi 
Haber aldık: Yeniden mülıim 

.miıktatda tenek nin yakın zan'Wln· 
da gc!lme11i U1tıuluyur. 

iil~ ıokakıtll kalını tı. Biz onu boyanmış ao«ağa çıkmu üıtere daır raporlarını Ankaraya gon· 
L·ı•· · b ' d ld k ı· idi Kapt"ı Mk1ı.s1ndan ıilt.nı.el.iyc- dermltJtrtllr. B\I yolda ,yapılan 
ııı;I ıaenın ır o asına a ı • •m · ı , iL d i k · 
.ıdl. b ı.ı.ı. K k tek bagvırdı· neşrıyatı e6ClBeh ·olz e e :tıp 
CJ'OllOU:.ı ay &Juıı&ı oc;aıı a&an· · d v • • Bn. Kzrdarın Reisliginde 

Toplanarak Yeni Kararlar Verdi 

İhıtiyaç çok okluğu içtn yir· 
mi bir bin sandık leneiteyi 
daiıtrnak Taearet V.ekal~ti için 
epe~e çetin bir iş olmuştur. 

cını içkiye ve kumara verfrdi. -Seni evt almıyon.ım. Defol! e ecM~ız . . ı..._.. • M'llt r.~-l'- ''· ·d • 
c:..J. d A · · vl Oh B M _J~~· "" •• k Ufiarrınınıt ı &ın1 CUI. ı a 1 'l<"'"a et tirMl tlıMn og u a- en ara~ &QMTl malıyı 6Y· ._ ..J • l · :bMt ı· 
tıMe g lmifti. Reil, 16 ya~ını he· dum. Yine kabul etmedi. Ben de ht~ıDQe :;atış ılş erdıne .... ~ .. sat_:ı· ı 

·· b. · b h'dd 1 ~ı ıyettar zevaı a 4l ~ru ..... uı ur. 
nuz _ ıtır~n u çoc\lğa: ... ı ete ceza.sırU ~~ru m. • . Bunlal' da böyli bir ~ylh iLlıllı• 

1 
Vekt.4et evvela Anadohıda pet· 
rol a~ığı Uz rinde durmuştur. 
Sebep teneke azlığı olduğu için 
evvela bu derdle uğraşılacaktır. 
Pettoleülerden ıonra konserve· 
cilerin teneke ihtiyacı düşünüle· 
cektir. 

Ticaret V ckaleti tevzi işine 
ıarıl.n\ak İ~in tenekelerin Glim• 
rilkten ~buk «;ıkarılmatını bekli· 
'Y'CJr. lşin hızlandırılması içm emir
ler vcz.ri-lmi~tir. 

İstanbulda Yunan 
lılar Askerliğe 

Koşuyorlar 

- Oğlwnl Şehadet edecegın Muhakeme dıger şahıtlerın l v •• l · 1 d' 
adam baıbandır. Davacı da çağırılması için talik edildi. 0 dugunuKsoy emf ış er u. l 

Dikilide Uc Cocuk 1 Kırtasiye Tahsisatı 
' ' Diri Diri Yandı Azaltılacak 

İzmir (Vatan) - Dun Dikili· Anltaraı 1 1 (Telefonlıı) 
nin ihsanlar köyünde çok feci bir Kırtıuıiye ve matbu esctlet üze• 

rinde büyük tasarruf yapılacak• 
kaza olmuştur. Çiftçi Ali oğlu tır. Yeni yıl bütçesine kırla.İye 
Fahrtddinin üç çocuğu yalnız tahı1.atından bir luenu l"n\IY&:ıe· 
kal.daldan kulübtlcrüıde ı.ıy~\l __ r_la_r_- ,,n~e~--u=mumiye mütlırıyetine teı• 
k.ıt yanJnı§Uirdıt. Çocuklarının lirn edilec~kUr. Devair muhase· 
ü~ünU de yataklıı.rına yatırdıktan be mildürltri, mensup C>ldukları 
•onra komşul•rına glden Ftıhred· Vekalet ve idarei umumiye büt· 

çolerindelti kırtHİ)'e tahıisatının 
din ve karısı biraz sonra facia yilule 80 hini, evta.kı matbu• 

Kış on erans arı 
l:mballll Ballıewlnte 

Bazırbklar Var 
l!.minönti J:=lalke~ıul@ kıt ltoi\• 

fer1ı.nelan ba,lıyor. Gelecek ayın 
:başında işe giriıilecek. iki nevi 
kopferantı varı Perıembe gwnle
ri Y•lnı:ı ilmi, pazar günleri halk 
için ••• 

Protrun hnırdır. Bunun da· 
bilinde konfl!rana vermeei rica 
edilen zevattan ayın yirmı ıne 
kadar ctvap i>ekleniycm Bu lis· 
t.de Rect!f' Peker, Cevdet Ke· 
rim, Mahmut Esat, Reıad Mi· 
ntltoğlu "ibi uvat vardır. Şehrimizllekl Yunamılu ~rup yerine koı;mu~lar, fakat çocukla· tafuisatının da yüzde '40 ını ayı• 

Vali LıUlfl Klrdann ~fikalan 'Bayan Hayrjyenln. ttiıliğhıde ~ruu''rP .. ,. .. Ya~u~daner .. kkoa~;:::lroehkahy~:ı~~ 1 rını. v. e kulUb•letlnl bir ateş yığı• rarak umumi m\lvazene müdür• 

H "' .. ..,a ·• "' "" ISJI... d L 1 1 d T hk1k t lüğUne t !im edileceklerdir. 
topla.nan Ş' li alk ~\'i büyük komitesi ı d' 1 y h"L"' t. l nı ı~ın e ou muş ar ır. a t a o---

Muallimltt l~b\ ibtllM 
kont.Ntt•lai'i 

İstanbul Maarif müdürlüğil d& 
rrıuilllml•r için .Koflferanılar ha• 
:tıthıfnıştır. Mık.at, muallimler 

Askerlerimize kışlık hediye 
toplamak ıç.in bütün Halkevlerin
dc, Kt'l.ı.lay tnetk zinde. nahiye• 
lcrde çah,;maler artırılmıştır. Dün 
okşama kad.ar iki lbin parça eşya 
toplanmıştır. i'ıop)anan eşya Vi· 
lflyettc teşkil o1unan bir komite 
tarafından icap eden mıntakala
ra sevkedilmektedir. TeberrÜ 
l'dHmekte olan eşyanın kışlık 
olmasına itına olunacaktır. Her 
scmtm halkı bu giıbi eşyayı semt· 
!erindeki Halkevılerine götlirup 
teslim etmektedirJer. 

Şişli Halkevinin yüz elli ki~· 
lik sosyal yardım komiteei dün 
Bayan Hayriye Kırdarın riyase
tinde toplanarak askerlerimize 
kı ık hediye temini için katarlar 
verdi, 

Bu arada bir mahalle tc;kilôtı 
yapılması ve bu e.,,cıyanın devlet 
müesseselerinden ucuz bir fiyat· 

-Oskiidar Parti Reisliği 
Seçimi Yapıldı 

Dün saat 1 5 de Parti idare he

yC'tl seçimi yapılmıştır. Saat 15 
de başlıyan intıhapta İstanbul 
Valisi ve Belediye re1si Dr. UH· 
fi Kırdar, Cümhuriyet Halk Par· 
tısı vilayet reisi mebus Reşad 
Mlhlaroğlu, Sinop mebueu Cev· 
det Kerim lncedayı ve Belediye 
azasından bir90k zevat bulun· 
muşlardır. ., 

Celse açılınca, 8bedt Şef için 
3 dakika sükuttan sonra inıtlha· 
bat yapılmış ve ittifakla Belediye 
reuı muavini Lutfı Aksoy reiıll· 
ğe seçilmiştır. 

TAKVİM 
12 iKINCITE..ŞRiN 1940 

SAL 1 
l'JL: ı940. AY: 11 - GtlNı an 
RU!\Iİ : J&5G - J int'lleflrln: 80 
HlCRlı 1859 - ŞEVVAL : 12 
\'AKIT \ASA1'1 EZANI --
CüNEŞ: 6,44 1,uO 
OGLE : 11,l'i8 7.04 
lK11"'Dİ: 14.87 9,•a 
AKŞAM: 16,54 12,0Ô 
YATSI : 18.28 1,34 
iMSAK: 5.02 12,0S 

tne~le ıt er. unan wı.ume ı s· 
la tedariki için yedi kişilik bir 'tanbuldaki Yunanlılardan yirmi ncıticesinde ocaktan sıc;rıyan ateş 
heyet seçildi. Dün Halkevine yaşına kadar olao-ları ,ilin altı· parçaııının çocukların ;yataklarını 
yedi yüz parçadan fazla h"diye ı na çağırmıştır. 300 kişilik bir tu-tuftutduğu ve üç ço~uğun da 
getirilip te'berrü cdilmişı;, Veri- katlle Yunanistan& hareket et· bu suretle yandığı anla~ılrnıştır. 
lecek hediyelerin bir örnek olma- miştir. Bunların hepsi ~le oylU· Çoctıkların ın büyüğü aekiz ya• 
sı için bir tip kabul olunmuştur. ya sidi;yorlar. 
Per§emibc gÜnü tekrar toplamla· tında bulunuyordu. 
cak ve fubr~kalar1a temas edile· Piyasada: 
cektir. 

Belediyede: 

Asker ailelerine kimler aylık 
\'erecek? 

Hangi mük<!llefler asker aHe· 
lerinc ayhk verecekler? Bunu ta• 
yin etmek için kaza ve na.hiye 
merkezkırlnde komisYonlar ku• 
rulmuştu. Bunlar işe be Nımışlar• 
dır. 

1'akas tirketinin miiddeti uu• 
ttldı -. lrtııtiyaz müddeti bitmiş 
olan T aku Limited tirketin in im· 
tJyazı 194 l ıııınesi nMlayetine ka· 
dar uıatılmı~tır. Bu hU9us'taki ka· 
rar V eltaletçe tasc:Hk edilmiıtir. 

Türk • lngilil Ticaret 
Antaşmasrnda Tadilat 
Ankal'a, 11 (TC!lefonla) - Türk -

lrtğillz ucu L anl~mıuıı He1et1 v .. 
kl!{lea dt!ğiştlrllml~tlı'. Yetti ~Mla ga• 
re: TUrkiyMe bultınıtı1 tngııız şirket• 

MeclWn buıJ{itıkü toplantısı - in meslek bilgiletlni tenitletıtıelt .. , 
Şetıir mecl 1 bu,Ufi 8aat on d6rt• Proğtlhft Gyleditı Het ayın ilk 
te topla.nıyor. Celseden evvel ve çatfimba (tünU bUliln muallim• 
sonra ya!'aôakları var: Muhatebe ler E.ıbinönli l'lalkevifitl.e toplana· 
kurslahnda mU\'affalt olınlatın ca.ktıt. Üttlvl!!tııite mUillitnled pe
dlplomalarını cel:teden ev-,ffl ve- da~OJI ve pieikôlOjl gibi lhıtı6as 
recek. Topliiı'\tı ıl>ker bitmez Menuları Uzetii\e k•i\dllirine 
Cerrahpaşa ha tahaneskıe gidik· kottferıl\ilar vereceltletellr. Blt 
ce1' ve orada yeni inşa edilen f>o- uır1ftan da Üniver.tıtefıin )t;endi 
liklini~ln k.Ut:ıd t~i yapılacaktır konl6tanelatı var. M.uılliffiler 

Oıküdat meydanı aıfaltlana- buhlıtra da tlevam ~iyt llfvik 
cak - Asfaltlanacak olan Ü!kU· oluBacaklır. · 
d1ı.r meydanının ke fil'le bı~lan· Mu.llimlere !htr d~ flHtn 
tr'lış.tır. Bu i e MI 4-ı~~ hlrt lita Sai· götletU~~ Yeniden çunl tetltillyor -

Jhraeatçılarımmn çuvaAa olan ih· 
tİyaçlatırtl temin için iki nıilyon 
beş y{iz bin çuval mübayaa edil· 
trıİftİ. Da'ha ~ki mih"6n beş yUz 
hın çuval mübayaa edilecektir. 
lh çuvalların yakında memleke· 
Utnize gelmesi beklenmektedir. 

'ftdll~~tlr. tSeylerbeyind c ya· Yarın saat on dörtte Eminö· 
ptlmakta olan mendirek dahi bit- nünde \lk mektep mualllrnlerilt 
mek Uıeredir. Cs.rşının parke tef· mtlfettlşleri t6planacıklıtr, Kıf 
rlti bitmiştir. Diğer taraftan Os- sanat enAtltül~rlnln faaliyetine 
küdarı Kartal ve Kad1kÖ)'e bai- ait bir filim ~arecekler. Tdplan• 
lıyan Libade va Sarıgui şosele- tıdan sonra n\~Alek m~eleletine 

Calı!ıma şekli t6)'1!e olacakı 
Komisyonlar mıntak1tlarındıdti 
lbütün evleri dolaşacaklar, her 
evde oturanın mali vaziyetine 
bakacaklar, aylık mtktarı ona 
gÖrc kestirılecek. 

es mser 

iki saat sonra, biro dol;'Tu, o zamana kadar her tarafı tan
zim edilen ~·e büyük HammcfendJ yahut bilyük Madamın· 
dan genç hlzme~lye k:Lılar gel'i kalan telüdll tahıBları, ya· 
nl üıpu topu lil) kı,ısı hazırlanan apaı'tımsna EnJ!le ilanım· 
la ı•rcttscs avdet tııtller. ~üzeyyen Uanımolenill l>ğlb ye
nıeğlhi a:ılz muhlbbef!I Eoisö Hanımın aparıımıuunda )'fl

mek tekıırıııı ısrara hlı; ıuı.c-et kttlrnıulaıt kli.llul etmtııtt. 
Mantoııır çıkaralt c1Drt kadın yemeje Uıtlzaten kilelik li&· 

ltınıtıı baıtbaşa kaldıkları taman anıtöSl ·uzana dedi ki! 
- ncıt hllııem hlı;ı 9cnln isim gülıündttn PrenıııM Hazret· 

terine lıahsMer miydim? 

- Niçin annet Yaşını şimdiden gldcneeek tıııdl t6 mı 
\'afflı ... 

- ua,ır, daha öyle hlr şey yok. Fılkat ... 
Ve mi afirc 6önerek, çok tatlı bir t~Uml6 Mı ıWUm· 

ai~·erek: - Prensesin böyle hareket edecekleri hatırıtna 
nerden gelc-blllriJi? 

MUzc~~·en Hanımefendi bir şey göylP.mi7or, tatlı t~beli· 

aUme ınukııbClc otınckle beraber btı b:ihiste de~·am edilme
menin daha iyi olB<'.afını s\ikötUc aıllatmı1a f;alışı7ordu. 

K4'nlllıılne en ÇQk dlanııııefendlı> denen Madam Blan, ho
me.n anlamıştı. l'ranscs l\lüzf'yyen mutlaka totontınA l<ıy
mctll bir hediye almış olııt'aktı. Ve t;u hakikaten kı)·nu~tli 
hcdi,ye bir dakika tınra meydana çlktı. LAClverı kadife· 
den bir kutu llJi. Ve kapağı kaldırıldığı zaman üzerinde iiç 
yakutla iki prl'lantartın blrbil'lcrlne kanştlfı bir bllef.lk 
görünılli. 

Suzıın sc\·inç ~·e ınnhr.ublyetten kıpkırrıtııı nlmu9t.u. Ma
dam mnnş <la ayağa kalktı.- Amma Preıı Hı, hu he<'llye 
bir genç kız.a ancak ğeUn olurken verilecek kadar muhte
tem ! Dedi. 

l'rcn'le8 hl"h\ lfretl dlflerlnJn damak kı!lımlarını ~östcr· 
tnemlye hem de dudaklarının iki tarafrnt'lald dZ&'llerl c'Je. 
rlnleş1lrınemlye dikkat ede ede gillıtil, '\'e yaşlı lıMlın& bir 
hakaret \C tahrik glhl gelen bir Jıiirn1ctl mahsusa ill'I et:i
lerek dedi ki: - Şu halde artık l~lnU& yanwna lia)ık bir 

leri elde ettikleri kazanç Jhukabilln· 

de memleket dışına para çıkarmıya

caklar ellerinde bulunan Para mik· 

tarını inal ntübayaa ederek lngiltc· 
rey• gönderebileceklerdir. 
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~ .... ,.. _______________ ıiiıııi..,. __ lliltıi. bıral<ıyôrdu. Bfi.lise nıaııaret.ıe gltdl: 

-------------------------------------
Yazan: Nahid Sırrı 

10 
Bey bulmaktan ibaret kalıyor! 

Vft cJött kadının hayallDde de Ce\'a.dın güı.cl yüzii '" ku· 
ııurı.u;ıı; enllamı muhtl'llf hf9ler içinde <·anlandı. Mıııırlı 

Pttn&efl Müzenen lünımef ndlnln hMlyetil o kadar fevk•· 
lldl'l bir !}eydi ki, uzun ıaınan ancak o M!yredlldl ve EnlMı 
Hanımın kızına i.fdıfı, ktlçllk flruiell ince ve zarif :YtlSW< 
ufak mahfazasıne'la m&hpu8, metruk kaldı. 

Katlılayı karr,tırmtııd&n Madam 81an'ın kendi ellerlle 
haaırladıkı iki yemeğin ıtAvef!lle öfle yemeıt tekeııunu de· 
ili fakat <"id<len Jeuetll olmu,tu. rren eıı MUr.ey,-~n Hanı· 
tnefcndl hakikaten ı,tıha ile yt>dl \e muhlhhetıtle onun an· 
n<ıAlllfl bu nefiıı ~lyalatten clolayı birkaç kMe te,.ekkllr et· 
ti. Yemt"kWn onra An7.an hUyllk lnııanların yanlannda da· 
ha çok kalmak l<'.ap etmlyeceğlnl dUıtUnerck kendi odaıı;ma 
tltnaek ü~rc mu aadıı alını·a, l\lllıuınen HanıınefcndJ bıı· 
nu takiben ~iMiam Blantın da ç~klleceiinl ummu,, hattA 
iki akran biran evuı b&Şba,a kalabilmek Uüre bir itti di· 

klka lıiÖIÜ keıımı,u. Yakat rrth!IC81 7.aten kendine akran 

"a~·a.n, lçtlll iki Jcacleh 11körden liOnrıt. da onun gözlerini 

kıaının yiJr:l.in~ fazla dalını, hulıın ihtiyar kadın ııalonıtAn 

ayrılmayı asla mUnıu.olp «Örmedi. 

Kendllllnln Cltmlyec•ğlnl anlamakta ise Pranltlı C4M'lk· 
mfldl. Ve vakti U&kl ıözlerle kaybetmlye razı olmıyaralC 
AH Mııhıılln Beyle n&11tl evlt'nıllllrıl, ne kadar zaman ve ne 
şekilde YB.lf&mıt olduklarını ve nihayet nıcın vn nuıJ ayrıl· 
dıklarını f:nl e llanımruın anlamak lııuıtll, l'lrMI gUnlllk 
bir mbisi nlan dOfltlukları artık bu 11u&llerl tıôrmıya lmkin 

- ~unncrffruıa bayıJıyorum. Bu kadar .,ırlii •e c~I Mi' 
gen~ kıt. görmek bütün etııtl lteder1erlnfl ~ahiaıillıtdı. Bir 
kız ı'h 14 t lia.hlbJ olamayışıtn biyatımın en l>UJllli Jıür.ttüdUr. 

- Halhukl StU&n dünyaya gelıtteden 8\i\'M rüYiiJarımda 
hep bir oğlan •nıwu oldotumo ~örürdümı 81lMll dün79f'• 
geldikten 11onra da, ite.tel~ yine bir erMık .,.., Wla7· 
yül ettim!. 

KıtınıG timarlann6a.kl 1'llrk kailim dılha mebzul te 
kendine u7.ak bularak affedemlyen ve torununa karşı dalıda 

fl&IJ bir uukhlt \'e liattl r.anwı zaman dUfll'llnlilt 1l.liM
dfm MMlant Bl&af, bfılkl ba7&1hıı1• y&f81Mlı ı-~uere 
mUtablll, kara bıyUJr, yatı• benlii ve wt MICjflı bit tonm 
törerek iöu k&rittı: .... Am&11 AlJaM bin km fWCllr Oliöi 
ki, bir d• ottun olmMlı J:iı.JMI MUıD ltıt.ff' kıs ıater OIJM 
tııııon, 'bu vasiyette IUlnt'I bir ~oc& ııenJn iti• altta4M laü• 
kttmaz bir Yük tetkll ec1erdl 1 

Ptf!Mt!R bir teY ıiıöyl4!meCll. LAkln davama 6 46r~ 
t~vlk l!den •tı ~l)'e o katir lıüır hır döllt iöi1Mtl• 
öakıyordu ili, ,Uael kadın bir ,e,ıer ıtıayl&MIJ"I nwıctiür 
kaldı: 

- Dofru. ltakl~t6n at•r bir ıt\Mullytt .ıttnü IM&Junu• 
yorum. Suüit Çok tıeHIS, (Ok dddl bir kncttr. Bent bit tllD 

Uunectl ve kırmlM'lı. li'uat lldnC'I blr Çô(\Ufd J)ek fl'lM bir 
kar&ktetl de olablllrcıı. Beni oe>ll mntWI ~ CIOttl• 
rebUlrdl. 

PttntM t>atını ülladı. 

- Dotru yın-rum. llJlıln kadar ıeaç Vfı jllüı l;fr ktıaınıa 
kendi bOyanü blr kıila böyle r&1nız. evini barkını daJıt
rrııt bir Mide ,..emuı litlf bir •ey cıeıu. (Ve yav .. , Datl· 

yatlı bir ... ı. lllve etti:) - 'f'&Jü.t ben eminim ki, bil v .. 
:&iye& çok d•vam etmtyec•ktıt. Pek yakında beyini• bu,.. 
ya ıeıec#ılc, Clll'lıt bir pltmanlılC 1Çln4fı tlidttn at dll•ytctktlr! 

- HU1nllnl7•tlnlu ıetekkUr ederim PrenN9. L&kln b6n 
(Ai'kıuıı Yllr) 
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SöVASô 
DCMAD-

Sovyetlerin 
Kararı 

Ne Olacak? 
Y ezen: M. H. ZAL 

fC3> u saniyede Alman18' 

ISiiiP çok ~aslı l:>ir aiye•İ ta• 
arruza girifmiş bulunuyor. Buıı· 
dan aonra ataca~ı btltün adını· 
lar, Sovyet Rusye.nın alacaiı ,a· 
~İyoete bağhdır. 

Butünc kadar Sovyetlerı tıet 
fıı-..ttan istifade ede.rek kelldı 
:..Oüdafaa imıkinlarını ıslah eı• 
mlıler, kendi mevUlerft1i dıı' 
zehmitler, fatkat harp harici "' 
bitaraf vaziyetlerini titiz. ve kıf' 
kanç bir surette koruınuşlardıf· 
Kendi emniyeıt abası aaydıt<I•' 
rı )'trlerıde, bilha•a Uza4' Şarlı1• ta rnfh~rin enıcllr!.tiıte tatnlU'll' 
1a aykırı vaziyet alrnlfla'!{' 
Yugotlavya ve Bulgatiiıta ; 
AlmMı tazyikine mukaveın 

1 'cereyanları en ziyade St>V'f! 
~iyasetinde deite'k ataınaktıdıl 

Bilhassa halyanın, YunAl\İ4 
tana kttr§t agtığı harp.te bekle~· 
mez mü~külAta uğratiiıısı oıer 
ne Alm11nya bir çıkmaz kar~' 
Aında kalmı§hr. hl1.lyahın )ar' 
dımına ko!tofila'k: ve onunla tıt• 
raber .ŞrmaH AMkada katt ttt' 
tieelet ar:ı.mak üıere mutlakll 

1
ce11ttba sat.kmak ih'tlyacıtuıiadır· 
'Yolu tlterlttd~i Bulgar ve Yil' 
goslav mukavemetinltt anahl• 
rını Sovyetl~rde görlıyur, zat~; 
de emniyetle oehuba satkrn'; 
'i~ln $ovy~blerliı niyeti ha..kkırıd ~ 
kati bir tıekllde teminat ali11• 
'tkılya~ındatlır. Sovyetlerl. ya' 
rınkl luueket tartı belit!Iİ:t tıı~ 
unıur lliye at4tasıtıtla bırakafa, 
ılerl do~tu efnnlyetle a.chttl tıl11 
nlliz. 

l· Sovyellcrden bu teminatı 8 ~ 
'mak, hu saniyede Almahya jçı 1 
o kadar mühimdir ki So~ t 
'Rusyanın hını ve i~tihasını h•~ 
rekete getirmekten ve en bib'0 

'lokmaları teklif etmekten ba•· 
'lıyarak en ağır tehdidlere k•; 
'dar her vasıtayı tecrübe etın15 

"beklenir. 
SoVyetle.rln baklkt arzusu. ' 11 

cilfİp tek.liflet karfısında j:jıl• 
alsa Alınıınyıi iİe beraber yüt0 

'mele cl~ğildir. ÖUHyaYa liakitll 
'bl bir Almanyadan yarın ne gı 

'muamel~ler beklemek lazını ge· 
1eceğini pekala bilir. )ki ırıeıı'' 
'leıkelin iyrl ayrı niumlatl \tllt 

·ctlr. Buttlar atasıncla anlaştı\• 
'ihtimali yoklur. iki niz.ınd811 

'birinin di~erine karşı ma~lÖr 
yeti kabul etmesinden ba~ ' 
'c;;ıkar yol tasavvur edileme.ı· 

Fakat diğer taraftan So1,~ 
'Ruttya, Almanya ile açık 
'ihtilaf haline düşmek de jsterr!I~~ 
dlğini gÖ1ıtertniş, nitekim f3er 1 

mül&.katını kabul etmekle bu ıtr• 
zusunu pek açık bir tekilde ae' 
yiô etmiştir. 

Almanya bu defa lıiÇbir ."~ 
'çaınak yolu bırakmak iııternı11İ1 0

ceğine göre, Sovyetle.r ne 11, 
11 

'bir ~l tutaeaklardır~ Bulabl 
'htitün dünya bu sualin cev• , 

' anla,ılma81nı c;ıok tabii bir h• 
yecan ve m~rakla bekliyo~ 

oao e8sında mıyı~ 
. 

Rekabet Serbestisit11 

ihlal İçin 
Kirli Entrikalar 

Diiıi •a:&P.temlze birçok karileri"'!' 
tar&fıntlan telefonla ve bizzat "':
hamıza. gelerek §lk4yeUer ol ,ı: 
(Vatan) karll olduklan halde e'~ııtr 
ne ntalan lu.libna olarak baflal 
ıaıııeta bualtılıyormuş. Bamlart .,6f' 
le bir cür'etln devamına mAnl o~ 
~in erkenden kallanı•lar, gazete ;J 

y ,es· 
•e&zUnln ;yolunu beklemişler. 1'fil~ t1' 
zilerden hlr UdsJ, belki de kendi•~ 
fa&la menfıaat ıesteren bir g_.,, dl 
Din avukatlığını )ııpınış, baullil'1 -

- Vatan ~azetcsl ı;ıknındı. 0~11 

l~io bıUJka gazete bırakıyoruz. j) 1' 
yalan &ıi)lemlye cür'et etmiştir• ctJ 

Ö,yle görüyoruz ki, ken<llsJnl tı· 
bqında sanan ,.e rekabeHn serbtt'W 
aial kanunun şlddetle menettiği " • 
il asullerle kendi lehine bozmıy• ~ 
hşan bir caıete veya bunun fti' 
lhMturu var. ti' 

Bir memlek@tte rekabet sert:ıf!lliil· 
sinin bOyle U5ullerle ho1.ulnı8bı. efi\ ı;ıt 
yet duygus\lnu lhlAI e<leıı afıt , 
auçtur. c'Vatan çıkmadııı yolunda~· 
Janluın kimler tarafından 11asıl t ;,t' 
tip \'C miıvez.zllere ni! gibi teı1trl ıl 
le telkin et'lll<llA"tnln Uihldki ı~ı~ 
&ün zahıtatıiıU mUracaAtta 
ıacajı:ı:. 
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Tarihin En Büyük Aşk Roınanı 

azanı iLLA llUK 

ÖMER 
Seyfeddinin 

Mezarı 
Omer SeyferlıUnln mezarı hakkın-

ş h B b H k•k t• ô"" • da diin yudıı\tmız fıkra~o ı·e''"f' ey a a, a J a } grenıyor, olarak dün ak:-anı DA!llh nltllğl fıı· 

tntı.kam Kararını Verı·yor tanbuı Mıntakrı!I• Rr.i"' 1111kkı Ta· ı 
rık U!!'dan °'u mOktııbu nlllılt: 

_ 32 _ Ömer Sey:ieddinın luzına atfen 
Ak,_ • .. .. • . . buglinkU sa;yınıZda çık n yazıyı o· 

<I • uer Şahın. Şeyh Babanın çakal giirultulerı aksedıyordu. kudınn. 
il ogına!ı münase'betile kurduğu Zaten bu ışık ız, kasvetli §ehirde 1 Merhumun kabrini nakil ıuıumun-
<I ilYıtaht güh geçtikçe büyUyor· çakal ve kuo gürültüsünden baş· dan beni • Omerl seven bir ııaıun oln• ~ 
bil, Nihayet KÜnÜn birinde Fal• ka SC! yoktu. ?'ak • hemşlrel!I ne Ali Caıılfı haber· 

btır khrinin civarındaki au mem• Fakat birdenbire iı.bidenın te- d~r Vo _btıııun tanıiml işini b ntı le\'• 
ala,., h . b d ki k 1 d 1 ı. · dı etmıştJ. Vail ve bcledive roıl!lmU: 

• lada • ., alka yıctı~e~lye a.~· pesın e · u e en ses e~ .a"~ett!· ı doktor Ltıtfi Kırdar l<abt'ınc ası ı 
ll\i .: Buna karşı tedbır düşu· ı ŞeYh Baba, babasının. akıncı bır mezarlıkta ytr vermek 'e bUtUn na• 
!c !urken, feyczanlar oldu, sed· e i olmıyan sesini derhal tanıd:· ~n l~lni belediyeye gönlU~eıc ırure· ıtalyantarın en gt.ivendllderı Ali) 1 mağlOp edecekleri \'e bu sayede !tal· 

r Yı\ıldı. Şehir su altında kaldı. Akıber Şah, bir şeyler fısıldadıgı tılc bU;yUk TUrk hlktı.yeoıs.ınln hatıra· fırkası Yunan Cl! ..... e!lnde --·na. ta 1 yan A 1 p yan halkını O'-'nll'-'aca.k zafer habcı-
~ h Ş h b k k' b d b b 'I · .. 1 K · &ma yaraşan hllrhıctı göttc:rdi; t;a· .,.. ""_.. ., ., 

~ er a: a tı ı ura a a- zaman 1 e sesı gur er, e~ır sın mensupları ricalarının g!lrdUğü uğramıştır, tıahllden gelen imdat lcrlni pek çabuk ele g~ircccklcnnı 

Metak sas hattının zırhlı istihkamlAtınd an biri 

,~11 •~. bazan çok su var. Fcyc· şelalelerini bastıracak bir gürül- bu iyi kııbul karfı&ında kendilerine ti • b " 
""'lla k k d u kuvve erı u bOzgunun ontinl! geı;:e• Fırka sının Bozou· nu· Umit ediyorlardı. L ar§ı yetıla~n sed yaptıra· tü çı arır ı. m teşekkirdir .ve ~ayan GÜn<ıre nls· memiştir. İtalyan plAnına göre kat'i netice 
tıı11; Yerde Ag" ra nehri Üzerinde Akber Şah en yakın nedimi ve beti millete ~ısbctındcn az olmıyan 
>'crıi lb· . . d Eb F 

1 
.1 k d ömere ebedi ıstlrnhatgAh olarak ts- Yutıanlilo.rın t-lde ettiği hu ncttce Kesrıye ile SclAnlk arasında alına· 

r~. ır §ehir yapmayı tercih ettı. ostu u azı ı e ·onuşuyor u. tanbullulal'ın en l"i bir '"cv•·ı V"t'll· N o kt• 1\ kt ~ ib h bü a F 1 Ak ş h l J "' K " bUUln dilnyayı hayran bırakıırık, ifil• e e ffi'-' 1 r ~ ca ı. 
t\j gı i yerde Fat'bur şe ri, • ' u ·azı , her a ın sa tanat mi~ ohnasındfı.ft tnemnıındur. BUtlln tlklıil aşkıtt! dövuşen ,.e öltltnU lf)tl• U 1 Yunanlıların Epır taı·afında mev· 
<I ıı gül lıahçelerile birkaç aene· devri hakkında hu!Q karlıkla do- nakil töreni . ve hazırlıklarının guo· dadan ~öze alan bir ndHetlh tstil!• zilerini mululfa1.!ı. ı~l n 1'UyUk feda -
c teptmldıktan sonra nehir ke• lu. kocarnan ıbir kitap yazmıştı. t~ıero aksc<lıp durdu~! mllddctı;c tas ~ 

~alltııd k . • y . . f 1 . k vıpten başka bir snzil duyıılmıyaıı cılarn. kn.rşr ne gibi mucız~ıcr yar&· J"tafganların En kArlıkla r gôstermiye mecbur kala-
tc!ı· a neden ·olayca yenı hır enı ye.nı za er e.r. yenı ·anun· kızımıza Beyotlundan Zinclrlikuftı· tablleteğlnl ısbat adecektlr. cakları znnnolunuyordu. 

il' kurulamasın~ lar, ycnı yapılan ışler, memleke· ya gitmek Ku•"illne gitmekten daha D t 1 1 • U idil 
iL.. Y"' Asıl hayret uyandıran nokta, bu Bu"'yu"'k u·· mz"dı· uçc, !'lerl n~ IC(l)(!r ama... m (' 

b utt>ir Şahın torununun verdig" i tin umumi gelir~ hakkında . sık sık uZAk ğellyortıa babam. nrn menannı ı b 11 l ı 3 ti " ı. zi ----·- hMIMnln Pindus tarafında olmatıı· lalyanın en gUtıde ır bir g n . • ıı 
b .. ~lll'arın mantuuhı anlamak için buna yeni fasıllar ilave edıyordu. Ynıb<>• loÇll alacağı gönUl avutmMI· s D ır • F 1 . .. nın u yorgunlukla mUtcnaıılp arta- dır. :BUtUn dUnyanın 111ket1 mUnak· uya üştü cU Alp fırkasın ı bu ceph<!yc gönder-
i' 1· taraftan HındısUH\11\ ıetı· EJbu azı ~en u11emnez, yo• cağını temin cdebıliriz. kltlert. Yunanlfların Flortna ve Sell· nılşti. 
ı~~ ığjni ve çalı§acak kôlların bol- rulmaz bir adamdı. Mezar ta.şına gelince; mezar ta~· nik istikametindeki bir tarrutda l· f!on hıu••kttıerın s~asına. kıuca ıtıı.ıyn.nıarın ilk tabı! hedefi Se-
t mu. diğer taraftan lhiŞbir ~n- Akber, nedi.mine sordu: ları Umuma arzMilmtt 111r yazı oldu· zamt vt'rim temin ttmek için Pın· bllkllun: PindUI dağları, Balkan ya· lftnlk \'e Korfodut'. S('lAnlk işgal o--
h c d~rı yılttuyan Türk enerjisini - Bu abideyi yaptırmıya baş· ğuna gönı harf inkıIAbından sonra durı da&Jnrının garp cenahında arazi rıınauııını ,ımatden c.nuba dotnı i· ıunursn Ytına.nlııtnn Makcl'lonyadıı.n 
~ba k ı- IA d l ,ı .. . . .. h I '\ m~arltklara asıl olarak TOı'k harf• ,., Ş atanaı. atım ır. aı;ugımız gunu atır ıyor musun T !erile ya:zııa.n ta!Jlarm kabuıtl 'karar• feda ottruılerini tabii ~örüyorlardı. kiye ayırır. Vı c~nurı Arnavutluğun aynlrr. Selllnik, Ege denizi Uzerındr. 
~ e:yh Ba.ba bir gün uzun bir Şeyh Baba babasının F atburu !aşmışsa buı:u ~k tabii görmelidir; Sonta hayret tdilcoek !klncl bir j 1;1arlundan bir hattı mUııtaklm şeklin b\lyUk ve muhsfnza.lı bir limandır. 
t ~relen orclusile Fatburıı dönÜrt. ziyarete gelmesinden ve bil ııtıa· fakat biz bugün malbu11t cemiyeti n~kta VMdır ki, 0 ela İtalyan Alp fır· d~ Korent körffzl Ci\'arında bulunan Buradan Juılkacak ltalyan tayyare· 
,' l@ııti bomba buldu. Çocuk · H sormasından anladı ki Akber sandığıncia duran ve bazı arkacta.1· kaııını bozmak •Uıi bir nttıceye ha· Naupactf' k&dU uı:anır. l<'rl. Akdenlr.dckl 1ııgtliz flloııu 1çi!I 
'ıtcn, ..ı ~ı d w 1 ' F b d" iv . d ları tarafmdnn da artırıhnaaı vftdo· .. d ~ a§hğı, oyna ıgı saray ar· Şah da al uru teıı&ett gın en lunan bir miktar ara ile hu kabre reketlerin bu ka.dar erktn bir ııafha- Plncıue·un ırıı.rbinde, 1onlen deni· bUyilk bir tchlll<iX1ir. 
t,:• tn~Ydanlarda baykuşlar yuva dolayı keder duyuyordu. Baba- yRptırmak ıstedifimiz sandukaya sltldA nntma.sıdır. Y'unan eeferlx>r- zl ııahlllııJc Tanytl ve Arta eyaletlf'n, F'akat, Arnavutluktan Ytıııanl!lta· 
lı. ~Uştu. Şeyh Baiba feyezan ha- sına karıı olan hiddeti az1e1k gev• oraya naklettiğimiz eski yazılı ~ki llğl pek dağınık bir ııahada cereyan llfltkıılda, zen&in Te&alya ova.~ı var- na J:İdM yollar, 1939 (la yapılnn ye• 

tını Ve baha ının Ağra kalesi· ı:ıedi Fakat bir ıaniyc sonre Ebu taşı da aynen muhafaza edeock bir ooer. General Pilsicaa'in idaresi altın dır. Şlm&ll şarld9ind• de Makedonya nl lstittkA;mlıtrlıı kapaııcıır. Bun11n en 
ile 'teltiJ k d •1 h b" .. şekil vermesini istedijtimiz ıetn hunu 
J:'I( mek ararım uymuştu. Faza ın oeva ını duyunca utun geçen yıl Gilzel Sanatlar Akademi· riaki birinci kolotdunun toplanma ve S.IAtılk... mühimmi d~ cMetaksas hattı> (lır. 
riltl •t F atburun bomboş manza- kanı gazapla köpfüdü. sinin mQdUtti l3Ut'ban ~raktan ri· yeri Atina. G«ıeral D. PoUtlırin ku· İtalyanlar, Yun&nıetans. iki Cephe Bu hattın, Uı; müdafaa mıntaJCası 
~ ııı tözönüne getirememi i. Dbu Fazılın cevabı §U idi: et\ ettik. mıında ettiği ikinci Tesalya kolordu· den hUCum etrntye kalkıttılar. Biri vanırr. Birincisi: Sahilden başlar. 
~ildi doğumu münasebetile, - Evet, pek iyi hatırlıyorum. BUrhan Toprak, Akademinin mu· sunun Llu'isa, General z~poııun ku- g~. Pinduı:ıla İonlen denll:i ara.un Pataga.'dan geçer, Yanyayl\ ul~ır. 
t..!'C'V'i ba'bası Şeyh Salimin tek· O ,gün .Şeyh Babanın Mrhrünni· tat paralı mlisabakıdanndan birini mandanı bulundu~u '"'Uncll kolor - da: diğeri .. rkt&, Gönc~n Kestiye t1<ıncı11ı: Kesriye • Florina arasında· 
'"Vı t bu mevzua. tllhsıs 6ttn& li)Uün(la 6 ~ 
?9r c r&fih:da kurulan, sonra bü· saya olah a~ı yüzünden Anı'ber t>uluıiBü. 13unun neticetnni ~1fyo- dunun Selfıntk ve ~neral E . Polltl· ve Florina \berine... dır. UçUncUııU de daha gende ... 
'f'~ "P Hindistanın en büyük racasını güccndirmiyelim diye ruz. sin fdaresi alttn<t&k1 ~ncU kolor· İlk evvel l!:pir cephe6ini tetkik e· Yunan arazisi çok llrızalıdır. Bu 
f'ıtı rk tnerkezi haline gelen şeh· Gıyas Beyi kansı ve çocuklarile Eski taşın, esld yuısının da ka· dunun Kava!Mrr. mtlirn: sebeple orduda. sahra toplanna bil-
li. le'*:edilmeai &deta gÜCÜhe git· beraber Kabile nefyetmiyc karar panmL<; olmasını biz do karllertnlz ttaıyan ba.91<urnant'lanlı~ı bu dağı· ltaıyanlar, hareket UuU: Argiro• hassa ehemmiyet verilmiştir. Arazi 
~I Dünyanın her tarafından ga• vermiştiniz. Siz, bir taraftan taş• arasında öğrenmiş bulunuyoruz. ntk vaziyeti bıldifi ll)in Yunan se· kaııtrod&dır. Bu güzel tehrin tatlhte müdafaaya elverişlidir. 

6ıcr, a&11·~ 1 .. r, tacı'fler, a•k•rler rılara emı'rler verry' oYd••nuz, bı'r Bu izahtan asıl maktıadrın şudur: " "''""ll'"h'n ı kl*"f A-- .. bUy"'- bı'r ""evkı·ı· vardır Yer altın "kuhn~em••' b""lıyAlı 14 .. un oldu• ııu~ g ~ .,, , , ... .er,,.,. e• ı n 'r' ına mey.-,, v.,r• ...,. ... · • .vı ~ ~• ..., .. ... 
;ı.u~ Ağ h · Konuıma!!lı haddi zatında alle5inden t \, ""' top1anmıştı. ta ne tinıh tata.ftan da nefi emrini bana yaz· meden ağıt' ha.rnleler indlrmiye çalı!J• dıı. mUstal'ık•m bir kalesi V&l'dır ld, ğıı hal<le Yunan kıtalan, Arnnv\I • 
tıarı b 1•=· .oı bU ak b' !iehir d 1 t başka kimseye vazife oımıyan Uç nıası bE!klC!nirdl. NeUce öyle .. österi· burayıı bir eahra bataryaaı yerleşti- hık hududundaki llk mevzilerini mu-

~i d e -"'1 ue Y ır ırm ~ ınız. kelimelik bir yazı şimdiye .kadar ko- " 

\lrı ~ha uygundu, fakat verilen - E.vet, evet, hal-diyorum. yor ki, Yunan ordusunun fcdall:lrlı· rllmi,tir. hafaza ettikleri gibi hiç beklenmedi· 
r~ h A k ıHiMtiifü~~a l'ıH!ltil mımttmııı.rli bir 1 · h d • 1 d bll ..... b\ u rt "r eAaL•e Şeyh Babelhın o Şeyh Babayı nlıer racasının ı• ı<tı v• azmi kar,11mda. biitnn bu in· ta.lyanla.r, Epir muharebesinin pek ğı nı e Ep r e ~u" r m \'a A• 

':'ıı· rn ra mesuliyet tahmil cdil~lye<:eğtnt a- 6 t 
d '>'edek' h" lerı',._ hiç de uygun ı'l vlenditmek için amma da tJzarl"" hMI<> çıkm•• ve Yun&nhlar çabuk ve muvaffakıyetle neticelcne- kıyet kıı7..antrıtŞllir ''e tttlyıı.nların 
~ ı r.ı ..... ı e c çıkça söylemektir. ... "".,.,. .., \ 

'
thlcttıişli. zahtnet çelk.mişlikl Ne kadar §İd• t beklenmiyen bir zamanda i.ıstün bir ceğini, motörlU kıWarımn teçhizııtı me.,hur Alp fırka.,.ını IMhfl •tm14ler-

dt C.urup zamanıydı. Atından hı• detli bir aşktı o 1.. BaeınR:~ılılğ~a~n~:~~lı~~uı nııl<eri varhl< iMtermi•lerdir. ~ iyi ohruya.n Yunan kıtalarını dit. 
~t~~L~ç~ne~~t~~ ~hB~arnn b~6k~ar~~=~~~~~~~~=~=~~=~=========~============~~===~=~~== 
'a ~tüs çiçekleri yctiş~n ha· şiddetle aUy6rdu ki çatlıyacak 
lfııı~ buldu. Burası kendi$i için sandı. 
ijt ~des bir yerdi. Tılsımlı bir Ya, demek iki iıler böyle ol· 
bi b\dL Ömründe ilk defa oluak muş, bitmljtll Bir aa'bah birden
lftt leyin hasretini orada duy• bire teşrif at salonuna aürüklen· 
ı~ttıı. Jlk defa olarak orada Al· mesinin, nikahının bir, iki saat 
lii il. iYalvarmış, hasretine kavuş• içinde kıyılmasının hikmeti bu 
tıılrnaaını istemişti. idi dernek l .. 

dt Şeyh Ba'ba, bahçevanların el1n- (Arkası var) 
)'' ıı kurtulunca ala'bikliğine büyü. , 
çj 

11
• Vah i bir manz:.ara alan Lotüs [Bir okuyucumuz tariht roma· 

~e~cklerine .bak:tı. Hayatından, nuruzm ne Sereceye ikadar ha• 
d~~~ ııefahet daima taşmıştı. Bir 1 yali olduğunu soruyor. Hindis• 
lıl 1ti iki olmamı tı. Fakat bu 1 tandaki Türk idares;ne ait olan 
d1ı~lı havuz.un kenarında duy· bu heyecanlı ve meraklı hadİ!e· 
Ct 111 ııaf ve bakir har; ve heye· ı ler Wihi ,oman ıekJinde yazıl· 
~ bir daha kendisine hiç uğya· rruş ıolmakla beraber bir kısım 

fı'ııtta. 1 1tıuhaverelere kadar her waf1 
~ C,te bastı. Hala Şeyh Baba ' hakiki, tarlhi vakalan aksettir· 
Yo f ltnirıde avare a'ri.re Öolaşı· ~ meldedir. Hindistatıda hliktlmet 
çı{tdu. Şehrin büyük kaptsından 1 kuran iürkletde hatıra yazmak 
lı\ 1

• Baba ınıh, gevgıli filinin merakı Yardı. Bu .hatıralar tama• 
d:;•rı diye yaptırdığı ibüyiik albı. 1 mile mahfu~ kalmıı, Avrupa dil· 
~k!aıtı. Vahıet aleıninaen lerine de tercUme edilmiştir] 

NE ş. f! 6 rtUfiU keşfetlllQI. ------·~ .. 
Amerikanın Çok 11.teşll ve eıtsentrik yıldızları 

JOAN BLONDELaMELVYN DOUGLAS'm 
çevltfliltleri (Ffiiiısızca) 

J<ADIN PARMAGI 
in bir vak'nsı ... Sonsuz heyecanı... Aşkı ve ihtirasile hs.k!kt bir 

neş'e eerumudur. 
BU PER~EMBE AKŞAMI 

A L E ' d e 
gUlmıye hazırlanınır~ 

LEYLA ile MECNUN 
il Görillmemlş bir muvaffakıyetle 

1 p E K sın.,., ............... "° .. 

SARAY Sineması 
Sabırsızlıkla beklenen ve sinemanın ideal çift artisti 

' '•ONE l»OWBR. so•IA BINllll 

~ARi"ARAdA'Lf~'NoA 
~cUa~a filmi takdim ediyor. Bu filmdeki göz kama,tırıcı dekorları 
~ başdöndUrUcU musikisi cidden görUlecek ve dinlenecek n<ıflı! birer 
~/1 Ziyafettir. Bılhassa bu filmde görUlen ve buzlar Uzcrinde Dans 

tn Yeni BACK Tô BACK SW1NGli-:G ve TANGO Dansları 
Amerikanın her tarafıncfa taCbet ğtırmcktcaır. 

Perşembe aR~amı için Yerlcfüıızl evvelden aldırınız. 

HiKA YE ~-· 
1 

j Askerlik 
'a'ber• Da•et 

İşleri 

Yerli 1:ıninönU A ... . , • ntten: 

KURUMUŞ AGAÇLAR 
ı - Lise ve dil.hl!. ~-Uluıek okul m~

zıınu olan cıııke.tti~lnc :ıt&rar verllm~ 
kısa hiZmeUllcr (ehliyetnamesiZ, or· 
ta ohllyetnameli, ta.m ehliyetnameli, 
ve y\lksek ehliyetnamelılerı e~·lte· 
dilE'N?ldtrınden htifus ctlıdan vıı IUI· 
ktr1 N!Jıyetnamt'lerile tlenıen 'ubeml• 
a mtır.Caa.uarı. 

[Dün Ömer Seyfedılinln mC7.arı

nın Asri mc-ıarlıga naklinden 
tiıtbWınl~tlk. MethbtnUn hlitı· 

rasını anmıya. veslle olsun dl)le 
gUzel lllkiyelcrinflen birini bu 
uyıntn.a &eçlrdtk. f 

D~li ı.ıutat memleket.in en az.ıh bir 
dttebcyi idi! Fakat y~landıkça aklı 
Jjaşına geldi. tyinttı kötünUn farkına 
varınıya başladı. Artık en kUçUk bir 
fenltlık bile onun vicdanında sönmez 
blr azap cehennemi tutuşturuyordu. 
Elli yaşına girmişti. Hacca gitmek 
niyötindeydiı Ukin hangi ;yUzle? ... 
lTtı.Jn kl4 g~leri, vahfi bir ıaraya 
tlenziyen kule&inln tenha. odasm(la, 
ocağın alevlerine dalarak, yaptık!~ 
rınr dUşUnilrdU. Tam otuz sene ... Et· 
medlği ka}i\ıamıştı. Soyduğu k•rvan• 
ıarı, ıta.Idırdığı kızları, vurduğu pos· 
taları, yaktığı köyleri, yıktığı han· 
larr, bastığı şehirleri hep birden hs.· 
tirlardı. Hele öldUrdUğU insanlar.Bun 
tarı unutabilmek imkAnr yoktu. VA· 

1 
km çoğunu kendi nefsini kuttarmak 
içln ötdurmU9tU. Fakat ne olursa ol· 
sun YJllC! Mendil Evet kırk, kan! .. 

* Bir gecıe eabııha kadnr uyuyama-
dı. Daha şafak sökmtaett Atlarını ha· 
zırlattı. Kasabaya. dolu dizgin koştu. 

Sabah namazını henUz bitiren Kara. 
babayı seccadeslnl'le buldu. Bu adam 

! vaktinin en büyUk erenler1ndendi. 
EM Umitslzlik mabediydi Deli Mu
rıı.dı görünce gtiltin1B8'il: 

- Ho' geldin. Seni bekliyoı'dum. 
Dedi. 
- Beni ml7 
~Evet. 

- Niçiı\? 
- Hacca ptftl'91< ısttycırtutı d9fll 

tl'li? - ·'-·•· , 
Deli Mutat hu herşeyl bilan, her 

fcyi gören, gaipten haberdar mtiba· 
rck !hUyarın ellerine sarıldı. öptU. 

- Fakat yüzUm yok babacığım l 
Dedi. 
- Allah her ••yi affeder. 
- Benim kabahatim çok. GUnah· 

1artm çok bUyUk ... 

Seccadenin kenarına diz ı;:ökt\1 . 

Ağlıya ağlıya tnazteini anlattı. Bun
lar hatırında durcSukça peygamb~ 
tin mezA.rınıı. yUZ surmtye cesaret 
edemiyecektı. 

Karababa: 
- Bf!nln kırıt hl.l'lın var? 
Dedi. 
- Evet. 

YAZAN: 

Omer Seyfeddin 
- Allah bunları bile atfeder. 
- Nasıl? 
- Ya ölume 16-yık bit Rdatıu VU• 

rursun ... 
Deli Murat: 
- Aman aman, di7e haykırdı, beti 

artık adam 61dtl~ ! 
Karababa: 
- Yahut ta bUyilk bir merali a

çar. geleni ıec;oni, takir zettgın ~t 
etmeden doyurursun. HeJ*lnın &ön· 
ıunu hO!J CICStrsln ı 

Dedi. 
Deli Murat bu ııuncı kefat•U mu· 

vafık buldu. Parasının sayıııını bil
mezdi. Bır mf!t'ISll ııetıı. on menzil 
açabilirdi. 

- Pekala babacıArın, dedi, yarm· 
dan sonra m•nzll açıktır. Fakat kan· 
larımın arro1unup oıuntnadığmı ne-o 
redl!n bileyim '! 

- Bilip te ne ~apac&kıın? 
- Hacca gideceğim . 

Karababa bir lln dUş\lnllUı 
- Menzııırt iç bah!:@!ine kuru • 

ınuş ağaçlar dik. 
Dedi. 
- Kurumuş ağaçlar mı? 

Evet, bıınltl' Y6'Crip çiçek açın
ca kanların a!f~lıtnlş, kefaretin ka
bul olunmuştur. 

Hi~ kurumu• ağaç ye~rlr, çi· 
çek açar mı? 

..-... Açar. 
- ! ..•... 

* Deli Muradın vahfl bir s&raya ben· 
•iyen kulesi geniş ovaşa in&n yolun 
UstUnde idi. Yedi Ulke yolcuları 6nüll
den geçmlye mecburdu. Burasını 

hemen menzil haline koydu. Her oda 
ya bir sofra kurdu. GUnde yitJ'nl ka-
11an kaynıyorduıEkmefüıden,elindeh, 

pila\'lndan, yedirrtıeden kinıseyl ge· 
çırtınesdi. lç bahçeye de Ktırab&ba· 
nın dediği gtbi kurumuş &taçlar dik
tirdi. Her gün bunları yokluyordu. 
Aradan bir &en•, iki Hn•, Ug Hn• 
geçti. Kurumuş ağaçlar yeşermek 
şöyle durtıun, hattl çurumıye, kurt• 
lanmıya yUz tutmuştu. Her gUh yi· 
ne kazanlar kaynıyor, yaz kış hay• 
rat devam ediyordu. Deli Muradın 

içine şUphe girdi. •Budala mıyım? 
Htc; ıcururnuş tahtalar ~lçtk açar mı? 
Karababa btnl csauna hayrat yapa. 
Y.Jil1 diye böyle aldatmış olmalı!> di· 

yordu. GündUzlt'rl nıentilin enUnde· 
ki !:ardağa oturur, u~akla.tın, yolcu· 
ları nasıl ağırladıklarına nezaret ~· 
det<ll. Karnı tok olanlara bile ınut• 

j laka al}Indan bir yıiC\lm tattırırdı. 
Blr fUn bu çardakta kefaretinin ka· 
bUI olunup ta lt11CCa 1idebileoe1Ini 
d~UhUrken <f1jdı. TztM bir rUya gör· 
nUy• başladı. Bir devenin tlltünde 
tek lWpına, töl ort.Mmdıt. ekliyordu. 
Dtv• birdenbire ~du. Pııii M\lrat 
uı,....yor bir türlü yUrUtemiyordu. 
Nih~et Oe\le ailkindl. Mı.ırat kumla
ra )'UV&i'ıandı. Oöaltrlni açıp cha.yır
drr lnşaallabl• dWken uşaklannın 

yol Ultünde bir atlı ile utr8ft.ıkları
nı rördtı. Dikkat etti. Bu adam atın
dan inmiyor: 

- Bırakın beni! Acete itim var. 
Dura.man'll Bire.kın .. tnmeM ... 

Diyordu ... 
Uşakl&r aorluyor: c:!n, bir yudwn 

çorba iç. sonra ~t. Seni bırakırsak 
ata blza darılır.> Diye yalvarıyorlar· 
dı. Dell Murat dotnıldu . Kendisi de 
inmesi için atlıya ricaya gidecekti. 
Kalktı. Tam yola doğru yUrllrken 
yolcu atını şaha kaldırmış, uşakla

rın elinden kurtulmuştu. Dell Mura· 
dın inat daman tuttu. İçinden. cUtan 
ben sana mutlaka aşrmdan tattıtaca· 
ğım !> dedi. Belinden tabancıuıını çı
kardı. Havada uçan serçe ku~larını 
hi,.n almadan vurabilirdi. Yolcunun 
hızla uzakl848n atına güzel bir nl· 
şan aldı. c:Hayvan ölünce gid~mez. 
Çorbayı içer. Ben ona. en iyi atl4nl1\· 
d&iı birini hediye ederim, metnnun 
olur.> f>lyordu. Tetifi çekti. Jl'akat 
at d1H1'nadı. SılAkis dört nala. ıcaıım. 
ü~rindekl adam yere dUşMUŞtU. U · 
ça1darlle beraber bu y61c\inUn !ıı'ldll· 

dına koştu. Bir de ne glltaOn? Me
ğerse ata attı~ı kurşun zava.tlt sa· 
hibinln en~esinden gltip alnından ~tk
ma.mı.ş mı? YUzUnden taze kanla!' 
aızcyordu. Azıcık daha kendini kay
bede<:ekti. İf'e kırk kaıunı AJlaba 
&fftltirmiye çalışırken kazara, elin· 
den yeni bir kan daha çıkmıştı. Af· 
lamıya ba4ı}adı. TeM.lll1rft O kadar 
rnUUtifti ki.. Uşakları lırkti.l . cBıra

kın, 1Cttı4imi öldüreceğim. Artık d'Un· 
ya bana haram olımn!> diye haykırı· 
yordu. Elinden tabancasını zorla kap 
tılar. Tetıkin etmek için menzildeki 
Odasına SötUrüyorlardı. tç ı.>ıçeye 

lirine• blrdenbire: 
- A •.• Diye haykırdı, bakınız, b&· 

kınuıl 

2 .... GC!lmlvenl~r hakkında kanuni 
muamefe yaı)İlacağı ilan olunur. 

TEŞEKKÜR 
Ebedi yuvasına bıraktıfımız oğlu· 

muz ve ka~imilı Maliye memuru 
Sedat Kora'nın cenazcshıde bülWlan, 

evimize kadar gelerek gU~ allzleri· 
le, mektup ve tel yazılarlle bizleri le· 

selli eden bUyUltletitn!ze kıymetli 

dost, komşu ve arkadaşlarımıza min· 

net ve şükranla.rımızı Ar:M!dertz. 

e.IMM;ı, AnnMI ve 

kariet~tl 

har baaemleı'l glbl ~!çek açmıftı. Bu 
nıuclze herkcsl şaş.ırttı. Deli Murat 
sevincinden bir ruıdıı y~ermlş ağn.ç• 
!arın diplerin! öpUyor, gözletirtden 
saadet yaşla.rı altlyordıJ. 1şte arbk 
gUnahlan, kırk kıının büyük güna
hı atrooıırnışU. I>emek kata ne vur
duftı adtın olUme !Ayık bir gUnah· 
kAtdı! But\Uh kltit oldutıınu tahkik 

etU. Menzilde Mzıt bulunan yolcu· 
tarın hepsi ttınıyot'lar: 

- Dlinyada bunun kadar iyi adam 
yoktu! Allah rahmet eylesin. 

Diye acıyorlardı. 
I<'akat Den Murat: 

- H&yır, hayır, dtal, bu adam o· 
lUme lA.yık bir gUnahkArmış ! 
Tanıyanlar tektar rtd<lettıler: 

- Hıyır, mUba.rek bir adamdı! 
HtthfOril rinden kimseye fenalık et• 
mildi. Be9 vakit namu kıldı. 'Oç ay 
~ tuttu. Fakire fıkra.raya b&ktı. 
Ökalizlıır büyüttU ... 

- llllJır, hayır, bu adam GlWne 
layık blr .unanldi.rmı,ı ....... 

Amma cest41n b114ın4a herkoe iyi· 
lifine dair şl!hJKlette ı.wt.r ediyordu. 
Nlh&~t. DtH Murat: 

- o halde bu adal'I\ Şlrndl gayet 
bUyUk bir gUnah l~hnniyı gidlyor
mUf I 

IHCSI. 

Ut&kl&rına. ölUntltı U.Z~inl arama
larını emretU. KU~Uk hir mektup· 
tan b~ka bir ftıy bulamadılar: '.Bu 
ıntklllp geno vt nifnuıılu bir kadının 

~ ........ . 
Kurumuş ağaçların, hepsl 

aleyhinde yaıdmtf, kocasın1. fÖ!\de• 

ilkba· lrifi~rdu.; 

3 ---

Dalga Korkusu 
':f aıan: OÇ YllDIZ 

~ ıkr-a anane ve tekniğine 
U- bir parça aylm:ı olmakla 

beraber hikayeyi pe~fo söyliye· 
ceğim: 

Günler"1cn bir gün bir gazete 
muharriri kendini kub'beli ve 
kuleli garip bir bmanın kapısın· 
da bulur ve kendisini kal"ı'lıhyan 
kanatlı ve kuyıukln l>ir acayip 
mahiflka &0rar! 

- Neredeyim~ Ne oldum 1 
- Vefat eıttin; Basın Birliği 

çelenkler ve ~C'Y'lcde ocnaze. 
ni kaklırdı. Şimdi cehcnneımde
sin. Gazctecikr daire!inde bir 
kaç aydan.beti tamirat yapıl
makta olduğu için seni muvak· 
katen diplomatlar daircıincı mi
safir edeceltim. 

Kuyruklu te rifatçı önde, ga· 
zr.tcci arkada, bir takım korİ· 
dorlnrdan geçerler ve Ayasofya 
kıil:ıbesinden yirmi defa büyük 
bir k\Jbbe.nin alhnda ibir havuz 
kenarına vasıl olurlar. 

Gazeteci l!IOr&r: 

- Cehennem bu mu') Biz 
onu ocak, fırın nevinden bir iş· 
kene.o aleti sanırdık. l-falbuki 
burası Burunın eski kaplıcası 
gfbi ferah ve cvimli bir yer ... 
A caba suyunun aıcak olmasın· 
dan kin11ye olarak mı} .. 

T eşrlf atçı gazetecinin sözünt. 
kestr: 

- Yok yol:: .•• Kokusundan 
ela anlıyacağın üzere bu su sade. 
cc çirkef suyudur ••• D iplomat
lar sakallarının bam teline yani 
alt dudaklarına kadar yükselen 
bu suyun itimle ayakta durmat.
surctllc ce~alarını çe!kerlet. Ce· 
'hennem size dün!Yada oğrettfk· 
lr.ri ğibi değıldir. Orada herk.et 
suçunun clmıine g()re etza gÖ• 
rilr. 

Cauteci biraz daha yakla· 
şınca havuzun yüzünde hadsiz 
hesapsız başlar ı;tiirür. Bunlar 
diplomatlardır. Ayak paımak· 
lan üzerinde kalkınarak boyla· 
rını yi.r"kseltmekte, boyunlarını 
uzatarak çıi~kef suyunun ağızları. 
na dolmasına güçlUkle ınanl ol· 
maktadırlar. 

Gazeteci: 

- Ne yapalım ibaşa gelen 
çekilir. Biz de çaresiz bu t,cr· 
za'ha gireceğiz, der ve cesur 
adımlarla havuza atılmıya hıı· 
zırlanır .. 

İırte o zaman havuzdan yek

pare bit feryat yük~elir: 
- Aman ğazeteei <dalga 

yapma .•• 

* Celeliwı §İ!iıdi kl!sanın hisse· 

sine: 

Birkaç sene evvel meçhul bir 
tahtelbahir A'kdenizde lbir ta· 
kım gemilere ısarkıntıhk etti. 
Gazeteler bu tahtelbahirin kime 
ait oldubrunu soracak oldular. 
Öcıhal Ocula1cları bükülerek: 
cAman da4ga )'apırtayın> de· 
nUdi. 

Bir iki ay evvel Yunanlıların 
Helli ikruvazörü masum 'bir ıen· 
lik esnasında meçhul bir tahtel
bahir tarafından batırıldı. He
yecana telen gazetectlere yine 
dalga yaptnamahırı tavsiye edil· 
di. Bir iki giln evvel dtnizdokl 
f'antoma ıtahtelbahir havaya in· 
tikal etti ve bu sefer de torpil• 
lerini tepeden Mıınastır .$thri· 
ne atlı. 

Gazeteler yine hay.kınşacak 

gibi oldular. Fakat bu defa da 

Belsrad diplomatları: cAman 

dalsa yapmn tembihini tela,la 
te'krar ettiler. 

Başka ne yapsınlar? Çitıkef. 

ıkıvamını bulmuş, her defasın· 
da t~mak için kıl l:adar bir 

ıaraıntı bekliyor. 

Sumer Bank Bir-tiklere 
Girecek mi? 

Bir sabah gazetesinin rivaye· 
tine bakılııwa Sümer Bank ile İl· 
halat ve ihracat birlikleri arasın· 
da bir ihtilaf var, birlikler umu· 
mi !katibi B. Salih in if adcsint' 
göre katiycn )ok. 

Bakınız, B. Salih ne diyor: 

- Bay.le bir ihtilaf yoktur. 
Gümrük idaresi, Sümer Bank na
mına ~elmlş olan mallar için 
'bankanın birliklere kayıtlı oldu· 
ğuna da.it bir vesıka göstermesi· 
ni istemiş. banka böyle bir vesi· 
ka gösteremeyince Cümrli'k ida· 
reai malların çıkmasına müsaade 
etmemiştir. Bu i~ için birliklerce 
hiçbir teşebbüs yapılmamı§tır. 
Ya Sümer Bank birliklere kayae· 
dilecek veya hu iş için başka bir 
.şclkil bulunacak1ır. 
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Askere Gidenlerin Yerine 
Kimse Tayin Edilmiyecek 

Bir Yunan 
Zaferi 

(Ba'ı Mrbıctde) 

kiki l>ir fdiket manzarası arze· 
djyor.ı. 

Romanyada 
Zelzele 

Kurban/arının Say 

Bini Aştı 

ısı 

İtalyan tebliığteıinin siikirtu 

Atina, 11 (A.A.) - Merkez Büıkreş, 11 (A.A.) - St 
Ücretli Memurlar Yerlerine İaşesiyle 
Mükellef Olduğu Birini Pırakacak ve şark cephesindeki harekat ni ajansından: 

Ankara, 11 (Telefonla) - 1 c!.ır· Ücretli memurların yerlerine l h-~~ında ltalyan ~e'bl~krinin Evvelki g~ce vukubulan 

efa-

şid-

Ba~vekilet manevra ve ta1im için xalanlara ayrıc .1 • sukutu, Yunan. mahnllerin<le bu d.etli zelzelenin husule getir 
askere alınan ücretli memurların k b I : ma~~ v~rı ~ıye: harekatın ltalyanJarın aleyhine ıta:hrtbet ve facia kurbanlar 
yerine başkalarının tayin edilme- ce . un a~a as ere gı enın ucretı cereyan efmekte olduğunu sarih sayrsı hakttında doğru rakk 

diği 

ının 

am· 

mesini bildirmiştir. venlecektır. bir surette gösterir gibi telakki !ar vermek im\anı henüz h asıl 

Bu karara göre, silah altında Ru suretle talim veya manev- edilmoktedir. olmarnıtttır. 
bulunan ücretli memurlar, yerle- radan sonra va:ıifeaınc dönen Görice etrafında Ra.athanenin bir tebliğin de, 

rinc iaşeşilc mükellef oh:hrkları ücretli memur açıkta kalmıya- ŞaJ. ...L • ı· Al- zelzelenin 4 dakika devam e rK ce.,..csıne ge ıncc, ta ih I k d 
kimselerden birisini bırakacaklar- , caktır, man radyolarının cuma günkü sr 

0 
uoma ta• ır. 

ttiği 

Sovyetlerden 
Şunu 

İstiyorlarmış 
(B&,ı . birlJlclde) 

k1 ileri hareketi durdunılm~tur. tıı
panya Almaruarın İspanyol arazisin· 
den geçerek Portekize sarkmaları 
talebini reddetmiştir. Fransada Pe
tainde utanılacak bir sulhe karşı vic
dan azaptan uyanmıştır. Bu haHer 
karı;ısında Almanya Moskovaya doğ
ru dönmek mecburiyetindedir.• 

Dally Herald'ın fikri ı;uciur: cAt

manlar A vrupada yeni bir nizam 
Jrurmak için Moskovadan oarılı bır iş 
bırliğl isUyorlar. 1 Bunun şekil de 
Sovyet Rusyanın • üçUzlü pakta her
hangi bir surette katılmasıdır. 

Al-nlar, ~o\iyet ıtwıyaom Türld· 
ye \izeriM yapaeatı bir ta7.yitde; Al· 
manya Bıılgarbtanılan ı-~rek Yu
nanl<11tana taarr~ ettitl tak"nle 
Türkiyenln bltaraflı~nı teıala etmek 
py~ini de takip ~ktedirler. 

Hatta Alman siyasHerinin 
Türkiye. lran ve Efganistanı 
Atmanlar ve Ruslar arastftda 
nüfuz mıntakıtlartoa ayff'lıftek 
istemeleri de kabifdir. 

BUtUn bu ihtimallere karşı ~
nUlccek mUhim nokta, Rusyanın bi.· 
taraflık siyasetinden ne dereceye ka· 
dar uzakla4tırılabileceğidir.> 

Hulasa İngiliz gazetelerinin fikir
ler! şu noktada birleşiyor: 

n.e§rİya.tında Göricc etrafında 1 Eyaletlerden gelen ilk hah 
şiddetli muharebeler olduğu ve l~r, heyecan verecek mahiye 
Arnavutluk arazi.sinde bulune.n dir. Hasara uğrayan şehirler ş 
Yunan ilerlemestnin devam eyle- !ardır: Barlad, Tecuci, Ka 
diği itiraf ediknektedir. Yerkirk, Buzou, Ramigul, Sa 

er-
ttc-
un· 
lcuı, 
ret, 

•Göriccyc hakim olan Yunan Polc~. Huei, Camipina ..• 
36 

Düşürülen 

Tayyarelerin 
Sayısı 26 

mevzileri yeniden ıslah edilmiş· Kampinada 100, Kala&da 
tir. Cörice yolu Yuoan topcuıeu· ve Foc::ean.ide 30 kişi ölmü~ 
nun l}İddetli atqine maruz bu- Bükreş kurbanlarının sayısı t-000 
lunmaktadır. geçmekt-cdir. Enkaz altında 

.. 
r. 
ı 

bir 

(ISa.şı blrincit!e) İtaly tebliw• çok ceset daha bulunmasınd 
sinin ııüratlc önüne gec;ilmi~tir. l I d b"an ah~ l l ( korkuluyor. Carlton otcli.nin 

an 
ze-

Londranın mlihtelif bölgelerinde ta ya .a ır m a ' A: min katında bazı müşteriler, 
ikametgahlarda, ticarethanelerin. A.) -. J.talyan orduları umumı lundukları yerde kapalı kald 

d ı b k l 
karargahının 15 7 numaralı teb· l · d d · t d'kl · · t 

e ve yera tı boru ~e c ·c erinde r~. . arını ve ım a ıs e 1 erını c 
bazı hasar at olmuş ise de zarar- ıgı: . . fonla bilclirmiyc muvaffak 
lar ağır değildir. İnsanca zayia- Merkezı ~k_dcnızde hava filo· muşlardır. 
tın az olduğu ta'hmin edilm k.t • f larnnızdan hırı ~arafından yaka- Elektrik santralının, evle 

dl
·r. e e lanm_ ış olan bir lngiliz deniz filo· • üzerine düşen yüksek tansiyo 

1 
·ı· h k 1 . su, lngiliz tayyarelerinin ve tay· kabloları yangınlar rıkarrnı'" 

bu· 
ık· 
le-
ol-

rın 

nlu 
tır. 

yt· nHgı iZ. ava uvvct 1erı~cb m:n· yare dafi bataryalarının şiddetli " " 
sup urrıcane tayyare crı ugun, k . • .dd l Büyük kilise ile Sentc-Helene 
Taymia Halici açtklarında bulu- bmu abverdmetıne edra_gl m_en. ~ı ete kılmıştır. Şim~ndif er İştasyo 

.
1 

L !! • • om a ıman ı mı,tır. b " k L b ·k 1 ·1 h nan gcmı ere nucum etmıyc te· M I d I . . ve ırço rd rr a ar tamamı c 

nu 
a-

~L•L.. d k" 
1
· I a ta a avcı tayyare enmız l Şıc:<J10Ul8 c en se ız ta yan tayya- 1 T l . d b 1 :L· rap o muştur. 

. . d'" .. .. l d' B 1 d l ngı ız erın yer e u unan nu mo- Petrol kuyularının bulundu 
reaını ~r.mu' er ır. \m ar an t .. ı·· ·· · · · ı ·· b . bo bard .. .. d or u uç tayyareeını mıtra yoz Poleııti ve Galatz mıntakasın 
t eşı ~d. ıman, uçu c avcı atc~İne tutmuşlardır. Tayyarele- hasarat pek çoktur. Tesisat 

ğu 

da 
ta-

ayyLoandresı ır. rimizden ikisi üslerine dönme· mamile harap olmuıı.tur. 
ra, 1 1 (A.A.) - Hava mivtir. " 

nezaretinden tebliğ cdilm~tir: Bombardıman tayyarelerimiz, 100 siyasi mahkum ölıııüı 
pı-Saat 1 '4 c kadar alınan rapor· fena hava şartlarına bakmıyarak Bcgrad, 1 l (A.A.) -1- Ka 

lar bugün on düşman tayyaresi- Giriddc Suda }imanında kara na civarında siyasi mııiıkumla 
:. düşürütduğünü biklirmcktc- ;:~;;; ı:~~~f :!~şll~~;.dr~i k~:: ~~~ı:~ş n~:şhıoo ~~~~~e::k 

ra 
vı 

az 

Alman tebliği vazörc isabet vaki olmuştur. Di- altında kalarak ötmüştür. 
Bertin, 1 1 (A.A.) - Alman ğer tayyare filoları isken deriye Rusyada da duyulmuı 

or.dulen M~umandanlığının teb- deniz iissiinc muvaffakıyetle hü- Mooıkova, 11 (AA) _ So V• 

Z• liii: cum ederek limanda.ki tesisatı yctler Birliğinin birçok mcrke 
Londra üzerine karşılık taar· iısabctl~ ~ombalamışlardır. Tay- ı !erinden alınan haberlere gör 

ruzlarına 1 O so0>tqrin gunu ve yarclerımız I lamma ':'c D~bayı 1 Rusya da, merkezi Romanyad 
1O/ 1 1 ş0nte~rin gecesi de fası- da bombardıman ctmışlerdır. <bulunan şiddetli bir sarsıntı hı 

e, 
a 

s-

latıız devam ed>lmiştir. İtalyan 3ayİat listesi scdilmiştir. Basarabyada, bilha 
Bundan bafka dünkü gün ce· Roma. 11 (AA.) - Stefani sa Kisicnd~ hasaralı mucip o 

nubi ve şarki lngihercdc askeri bildiriyor: muştur. 
ehemmiyeti olan hedeflere de İtalyan genci kurmayı, şeref Londra, 1 1 ( A.A.) - A 
birçok taarruzlar yapılmıştır. meydanında ölenlerin listesini rnan radyosu bugün verdiği h 

S• 

1-

1-
a· 
U• 

VA TAN'IN 
KOCOK ILANLARJ 
Bugiliıden ba'lıyarak KUetemlz 
halkımna. bir kola:ı:tık olmak 
ü:r.ere ,ımıdlllk haftada iki üı; 
&"ÜD için bir küçük llfınlar ııiitu
nu a.çmrya karar ~·ermiştir. Bu 
llıloJarııı satırı on 1curu,tur. 

İŞÇİ ARIYANLAR: 

Htzmet~l aramyor: 
Beyoğlu cihetinde blr muayeneha· 

nede çal:rşacak hizmetçi aranıyor, is
tedikleri ücretk! bırttkte Vatan'da 
Doktor rümuzuna mttracaat. 

KAtip aranıyor - Bir avukat ya
nında çalı~cak eski Tllrkçeyc vakıf 
i)i referans verebilecek lise mezunu 
bir gence ihtiyaç vardır. Vatnn'da 
an1kat rilmuzuna müracaat. 

Muh&.E-Cbecl aranıyor - Büyük bir 
ticarethanenin m~ıuıebesinl idare 
edecek iyi bir muhasebeci aranıyor. 
Vatan'da T. Slldaş rumuzuna 18toolk
leri maa.,ı bildiren btr mektupla mü
racaatları. 

Mutıasip aranıyor - Yozgat şehir 
havayici zaruriye bürosu için usnlU 
muzaafadan anlar bir muhasip aran· 
maktadır. Taliplerin Yozgat Belediye 
sindeki biiroya müracaatı ilan olunur 

1Ş ABIYANLAR: 

Üniversite tnlebesindcnlm. Her gUn 
oğleden sonra çalışmak üzere iş arı· 
yorum. K~alet gosterebllirim. Va-
t an gazetetıınde :N'. A. rümuzuna 
müracaat. 
* Lise mezunuyum. Yirmi yaşında 

bir doktor kızıyım. Baba ve annemi 
kaybettim. Kardeşlerime ve kendime 
bakmıya mecburum. Dairelerde ve 
bürolarda iş arıyorum. Koııyada Sıt· 
ma mticadclesi memuru Bay Sema
h at Balcı eliyle S. Heklmoğlu. 

ı 
h 

Tecrübeli bir Bayan lı; arıyor -
yi ingillzce bilen ve her türlti mu
asebe işinden anhyan lise mezunu 
ir Bayan iş arıyor. Vatan'da (Mu
asebeci) rumuzuna müracaat. 

b 
h 

s ATJLIK: 

h 
Satıhk arsa - Kumkapı Nişanca 

amıınıı karşısındaki arsanın nısfı 
satılıktır. (Vatan) da 1. M. adresine 
müracaat. 

•. Satılık ho .. tan - Topkapıda otuz 
oonilmlük bol suyu, meyva ağaçları, 
nginarlığı bulunan bostan satılık· 
r. Matbaamıza müracaat. 

e 
tı 

K tRALIK: 

hi 
Kiralık apartıman - Şişlide na
ye yanında Çankaya apartımanı 
rınci kat. Kalöriferli, konforlu, do· 
uz odalıdır. Kirası müsaittir. Kapı
ya müracaat. 

bi 
k 
C'I 

:\t ÜTEFERRİK: 

Der' ,·eri~·orııın - Orta mektep 
ve lise talebelenne ehven şeraitte 

rs veriyorum. Evlf!re gidebilirim. ı 
tiyenlcrin Vatan'da öğretmen rti

de 
ts 
m uzuna mUracaatları. 

ltal~a kü~\ik Yunanistan kar~ısın. 
t1a ıu·ınacak bir me\"kle diı.şmüştür. 
Almaaiar Niittdlkterillin yardMnllft 
gttme) ı anu ettHderi takdirde Tiir
klyeoln bitaraf kalMa&taı ~Min et
mek lstll orlar. 

Dün gece, Birmin~ham, Liver· ncşretmcktedir: herler arasında Romanyada b 
pool ve Granham yakinindc bir Anavatan topraklarında 6 ölü, lunan cAlman hcyetıı. azaları ıı-_ RAŞİT RIZA Tll°ATROSU 

11.-\1.İOE PtŞKt:S BIRJ.lKTE 
11 Pazartesi 12 Salı akşamları 

Beyoğlu HAI,K Sinemasında 

Yarı retımi bir Alman haberi 
Bertin, 1 l (A.A.) - Yarı reıınıi 

bir membadan bildiriliyor: Almanya 
hükQmet merkednln siya&I mabafl· 
llnde söylendiğine gore MohtefuD 
M>yahatlnln ehemmiyeti hem ken
dinde, htım de bunu ihata eden prt
lardadır. Ahnanla "e SOYyet RıtAya 
karşılıklı mlinasehetlerinl ~lam \ ·e 
emin f!!la<11lara da.)atnıak , .e bunu 
yaparkl'n tarihin nrdlğl te<'rlibtıter
df•a lı1tlfade etmek l:!rtlyoıiar. ~en 
Mne lm:1.a edlkn ademi tec:&\'Ü7. pak

h ıda da ayni esas tak.ip ectıımı,tı. 
B :nun böyle olduğu, lnKtltz mahafl· 
H•in ak81ne olarak yay~ı haberle
re ntmen ııeyabatin ıyapdmMlle sa
bit olmuştur. 

Sovyet Hark:lye Komı.erlnin bera· 
berinde So\ yet siyasi ve iktıM.di iı}· 

lerial idare eden birçok miilttm adam 
ların bulunma ı, yaptlaeak ntüzake
releıin blr~ok sabalara y~ılacağını 
gösterir. 

Romada telikkileı' 
Roma, 11 (A.A.) - Şimdiye ka· 

dar memleket haricıne çıkmamış o
lan Molotofun ilk olarak Berhne git· 
mesl, ltalyanlarla, Sovyet Rusyanın 
menfaatini mlhvcrin tarafında gor
dUğUne ve lngiltercnin de beslenen 
Unıltlenn suya düşeceğine delil tu
tulmaktadrr. 

Belgradda tel&kki 
Belgrad, 11 (A.A.) - Seyahatten 

bahseden Vreme gazetesi diyor ki, 
<Bu hAdisc, Alman - Sovyet münase
betlerinin bozulaca~ına dair Londra
da ve Va.şingtonda bef!lenen ümiUe
rln !lldatıcı bir hayalden ibaret ol
duğunu lsbat etmıştir.ı. 

Politika gazetesine göre gele
cek hafta, yarı dünyanın mu
kadderatı karar altına almm~ 
olacaktır. 

İsviçre ticaretten bahsediyor 

ııilah fabrlkası müessir bir tarz· simali .\ fr ad t 5 ölü 1 3 7 ya- dan bırçoğunun zelzele esnasın 
da bomlbardıman cdılmiştir. ralı, bir kayıp, şarki Afrikada da yaralandığını söylem"stir. A 

-
l-

Deniz sahasında, Middlcs· 
1 

1 3 ölü ~c 2 ı yarclıl. manlcıı ın çoğu yaralanmıştır. 
lbrough'un şarkında bir harp Babnye sl.lbay ve efradı mc· I============= 
tayyareei 8000 tonilatoluk bir yanında 128 ötü ve 250 yaralı 
ticaret gemisini batırmıştır. ve 3 12 kaytp. ~~ 
Düşman tayyareleri 10/ 1 1 Hava kuvvetlerinde 15 7 ölü, 

ııontetrin gecesi Alman toprakla- 5 7 yaralı ve 54 kayıp. 
rında muhtelif yerlere bombalar Şimali Afrikada yerli kıtaat --
ıttmışlardH. Bir yerde bir odun meyanında 20 ölü ve 5 3 kayıp E11glı:aka Pl"o9ram 
deposu ateş almış ve diğer iki vardır. 
yerde de yüksek tevcttürlü teller D-...L.umandanın deO.i...,,eıi neye 

8 
Program, B,O:ı Haflr program ~ •""T··· (Pi.), 8.15 Ajans haberleri, 8,30 MU· 

hasara uğramıştır. delilet eder? zik programınııı devamı (Pi.), 8,50 
Dun'kü gün yapılan hava mu· Atina, 11 (A.A.) - Yeni ' Ev12klı30dını • Yemek liste.cıl. 

h 
-'- 1 d d l Program, 12,33 Karışık şar

are<:Jc erin e ört düflJlcın tay· talyan ba~umandanlığına gene- kıl~ (Pi.), 12,50 Ajans haberleri, 
yareei düşürüfmüştür. Beş Alman ral Soddu'nun tayi.li ve İtal:ya- 13,05 Karışık şarkı ve Wrklller (Pi.), 
tayyar~i kayıptır. dan geldiği haber ver.ikn mühim 13.20 Hafif Program (PJ.). 

B. M. MecEsi 
Toplandı 

Ankara. 1 1 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün Dr. Maz:har Ger
men'in riyasetin.de toplanmıştır. 

Celsenin açılmasını müteakip 
Çankırı mebusu Ziya Jsfendiyar
oğlu ve Oi.yarbakır mebusu Zül
fü Tiğrcl'in vcf at etıtiklcrini bil
diren ter.kere okunmuş ve bir da
kika ayakta sükut edilmek sure· 
tile hatıraları taziz olunmuştur. 

Meclis ruznamesinde Millet 
Mecliıeinin niııan - mayıs, haziran 
• temmuz ve ağustos • cylul ay· 
)arına ait h~pları hakkındaki 
mürakiplik raporlarını taavip 
odcrck c;artam'ba günü toplan· 
ma.k üzere içtimaına nihayet ver· 
mi~ir. 

----o--~-

Berlİn Türk Talebe 
Yurdunda Hazin 

s;r ihtifal 

takviye kuvvetleri, İ(al)'&nların 18 Program, 18,03 Dans müziği 

Y k 
IP1.). 18,30 Konuşma, 18,45 Müzik, 

unaıM.stana artı yaptıkları hü- köy sazı, 19 Avrupa halk havaları 
cumda uğradıkları muvaffak")"ct- ve hafı! sololar ı Pi.) 19,30 Ajans 
sizliği itiraf ettiklerini gösterir. haberleri, 19.•5 Yeni şarkılardan or-

Atina gazetecilerinden dünya nekler, 20,15 Radyo gllZt'tesl, 20,45 
-~ il · BilyUk Fwnl hc~tı, 21,30 Konuşma, 

ıa~ec: erıne 21,45 Redyo salon orlc(>.strası, 22,30 
Atına, 11 (A.A.) - Atina Ajans haberleri. 22.45 Radyo salon 

ııazet-ecileri birliği, mukaddes Dans mtizlği ( Pl.). ZJ,25 Kapanış. 
Akropol ve Partenon tope9inden 
bütün memleketler gazetecileri 
ailesine h~ap eder ve sakin Yu· Abone 'Ocretl 
naniatana karşı İtalyanın hakeız Türkiye dahilinde: 
ve baılbar tecavüzünü takbih ey· 
ler. Gazeteciler birliği bütün hür Senelik 6 aylık 3 aylık Aylık 

ineanların ve kalemleri ile insanlık 
cemiyetinin ahiak, adalet ve hür HOO 750 400 150 k~ 
hayat ıçın mücadele yolunda Hariç memleketler: 
imanını aydınlatanların vicdanı· Senelik 6 1 k 3 • ·•· na hitap eder ve çalışmaktan, -::-:-:-:---•-3'_. , ___ •_Y_ ... ___ A.::>_·ıı.k_ 
sulhtcn ve medeniyetten başka 2700 HlO 800 Kr. yoktur 
bir~ey istemiyen bu memldtetc 
ka.rşı yapılan misli görülmemiş 
tecavüze karşı manevi müzahe
retlerini talep eder. 
Bir ltalyan tayyaresi dütürüldü 

Londra, 11 (A.A.) - Reu
ter ajansının Girid muhabirinden: 

Balr, 11 (A.A.) - Basler Nach-
nchterı gazeteslnın Bertin muhabiri Berlin, 11 (A.A.) - Berlin-
diyor kl: deki talebemiz dün Türk kulü· 

Bir İtalyan bombardıman tay· 
yaresi bu 99;\,ah lngiliz hava dafi 
bataeyaları tarafından düşürül
müştür. Düfman tayyaresi Han
ya civarına düşmü~tür. Bu, İtal
ya, Yunanistanı iırtilaya başladı
ğı zaman<ianıberi Girid üzerinde 
düşürülen iHc İtalyan tayyareaİ· 

B .• ıudc bulunan bitaraf müşahit- bündc Atatürk'ün ölümünün yıl
ler B. Molotof'un Almanyaya yaptı- dönümü münatıebetile haz:in bir 
ğı seyahatin Sovyetler Birliğıle Al· ihtifal tertip etmişlerdir. Büyük 
manya arasındaki lktısadl mesele • elçi Gerede, E:bedi Şef in dahiya
lerin halli maksadını jstihdaf ettiği· ne karakterinden, huauei mena· 
nl tahmin ediyorlar. kip ve hayatından gençliğimız 

Bu müşahitler, Moskovada bulu- için çok iıKifadeli bir haebihal 
nan Alman ticaret heyeti reisi B. • yapmıştır. Mcrı.eime Milli Şef in 
Schnurre ile Almanyanın Sovyetler beyannıamesinin oıkurvna•ile ni· 
Bırliği nezdindekl büyUk elçisinin de hay et veribnifıtir. 

dir. 

1 
BIBIA 1 

11 1KINC1TE~Rt~ 1940 
Kapanı, 

AhTÖR Kİ~ 
Piyes 4 perde l tablo 

İkini"! İ<-ra 'lemurlujtumhın: 

Çakmak(·ılarda hıi~Uk yeni handa 
alt katta l'? N. da mukim iken lka- 1 
metgiıhı meı;hul bulunan Par!»ih Çi· I 
!oğluna. 

Alacaklı Recep Üster tarafından 

İstanbul asliye birinci hukuk ınahke· 
mesinin 19/2/937 tarihli 550 N. lı i
lli.mına ıstlnaden alacağı olan bin ll· 
ranın maa masarif' ve sarıe tahsili 
hakkındakı 4 7 910 tarlhlı talup 
talebi üzerine ikametgAhınıza gön· 
derilmesine icra emrıne verilen meş 
ruhata nazaran lkametgfthınızın meç 
hu! olduğu aıılaşılmakla kra hftkım· 
ligine icra enırınirı on h<?-1 giin mlld
detle ilanf'ıt tehliğıne karnr verilmt, 
olduı:turıdtı n tarihi il{ıııdan ıtıbaren 

me;o;kur nıtıdclt•t ımrfındu mal h~·ya· 

nında bııl1111nı anı7. vf! isl<'nileıı parayı 

dairemiz veznesine yatırmanız lllzım 
dır. Bu mfiddet zarfındn icranın ge
ı i bırakılması hakkında alt oldıığu 

makamdan biı· karar gelirilnıediği 

takdirde cebri ıcrn yapılacağı ve mal 
beyanında bulunmadığı takdirde İc
ra iflAs kanununun 76/337 nci mad
deler hükmü tatbik edileceği 40/2498 
N. 1ı icra emrinin tebliği makamına 
kaim olmak ilzere lltınen tebliğ o
lunur. (16/9/940). 

yınlz. 

ayni trenle Moskovadan aynldıkla

rına işaret etmektedir. nipberg'e gitmiftir. Alman harİ· 
VON RIBBENTROP ciye nazın dün alqam Moskova-

MOLOTOF'U KARŞILAMIY A dan Almanyaya hareket eden 

Sterlin 
Dolar 
İsviçre 
Drahmi 
Le\'a 
Peçeta 
Ley 
Pengö 
Dinar 
Yen 
İl.!Yeç Kr. 

~.22 

132.20 
29.6875 
0.9975 
1.6225 

1390 
0.625 

26.6325 
3.1575 

31.1375 
. 31,005 

o e v ı e t o e n i z y o 11 a r ı il a n ı a rı --· · 
GiTTi Molotofu .karıılıyacaktır. 

• Muhabir, Molotofu ıkabul için 
Bile, 11 (A·!'·) - B. Von Berlinde yapılan hazırlıklardan 

Ribbentrop tarkı Prusya.da ıKön· I elaemiyetle bahaecliyor. 

İzmir 1-lattı Salı Aı aLk Postası 
12 tkinclteşrin 940 salı ~ününden itibaren tunır hattı Salı aralık 

pcMStuı yapılmıyacaktır. (10690) 

VATANDAŞ! 
En nefis salebi, en halis ve sıhhi baharatı yalnız 

ÇAPAMARKA 
Müstahzaratında Bulacaksın. 

Beşiktaş: ÇAPAMARKA Tarihi tesisi:~ 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 

AÇIK EKSiL TME iLANI 
16/111940 Cumartesi gUnU saat 11 de İstanbul telefon müdil~ 

eksıltrne komisyonu odasında (2183.23) lira keşif bedelli İstanbul teW 

fon müdürlüğü binası depo tamiı'Otı açık oksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksıltıne, hususi ve fenni şartnameleri, proje keşif }\llllo" 

sasıle buna milteferıi diğer evrak levazım dairesinde görUlebillr. )fil' 
vakkat teminat lli4 liradır. !stekllJcrin en az bir taahhtittc (2000) Jif'J. 
tık bu iı;ıe benzer iı;ı yaptığına daır idarclerindcn almış olduğu vesikalat' 
ıstınaden İstanbul vıltı.yctıne müracaatın eksilbne tarihinden cS> P 
evvel atııımış ehhyet ve 940 yılma ait Tıcaret Odası vcsikalarile ıtP· 
melen. (10439) 

1. GENÇLiK 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 

İste yüksek bir kredi' 
de aranan bu nıezi~·c&· 

lerln hepsini aııe 

KREM 
PERTEV 

Temin edeblllr. 
1 - KREM PER~V: 
Bir tuvalet mUstahts• 
rıdır. tnee blr itina ve 
yapılışındaki hususi • 
yet itibarile yUzdeld 
çızgi ve buruşuklıJI<" 
!arın teşckkUIUne mı· 
ni olur. Deriyi genç 
ve gergın tutar 
2 - KREM PERTEV: 
Bir güzellik vasıtası· 

dır. Genışlcmlş rnesa· 
matr sıkıştırarak cilt· 
teki pUrtllk ve kabar· 
cıkları gıderir. Çil ,•e 
lekeleri izale eder. -re· 
ni mat ve şeffaf bır 
hale getirir. 
3 - KREM PERTEV: 
Bir cUd devasıdır oe· 
ri guddelerinin ifrll· 

ttH='"jllrrf/Cl~ zatını düzeltir. ShıilC0 

ve siyah noktnlarl11 
tezahUrline mAnl oııır· 
Cild adalesini besllYe· 
rek kuvvetlendirir. 

Kuru ciltler için yağlı ve yağlı ciltler için yağsız 

hususi tüp ve vazolar vardır. 

Is tan bul Belediyesi ilanları 
Temizlik işleri hayvanlarına koşum takımı yapılmak üzere aıınacs.I' 

6?0 kilo beyaz sabunlu kösele ve 200 kilo beyaz yağsız vaketa açık ~· 
sıltmeye konulmuştur. Mcemuunun tahmin bedeli 4100 lira ve ilk teıııı-
natı 307 lira 50 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat mUdUrtUğU ıt• 
leminde görlllccektir. İhale 27 /11/940 çarşamba günü saat 14 de d•tn1 
encümende yapılacaktır. Taliplerın ilk teminat makbuz veya mekWPıa· 
rı ve 940 yılma ait ticaret odası vcslkalanlc ıhalc günil muayyen ı;aatl' 
daım1 enctimende bulunmaları. (10757) 

Devlet Demiryolları İlanları 
İstanbul • Edirne hattı Uzerlnde kilometre 27-45 arasındakı taş ocs1' 

lıı.rında 3000 metre mlk'abı balo.st kapalı zarf usulile satın alınacaJttlr· 
Bu işin muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatı 450 ııradır· 

Milnakasa 21/11/940 perşembe günU saat ıı de Sirkecide 9 ışıettJ'le 
binasında A. E. komisyonu tarafından yapılaca:ktır. 

isteklilerin ayni gUn sant ona kadar kanuni vesaik, teklıf ve temi· 
natıarını ihtiva ooccek olan kapalı zarflarını komisyona vermeleri lt.· 
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektcdır. (10492) 

Muhammen bedeli (1817) lira !an 4000 metro s m/m2 ve 2000 nlet· 
re 16 m,t.m2 bakır izole tel (NGA) (19/11/1940) salı günü saat (10.~~ 
de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık el<" 
siltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (İ36) Ura (28) kuruşluk mu\'akkat tetf11' 
nat ve kanunun tayin ettiği vcsıı.lkle birlikte eksiltme günü saatine ıca· 
dar komisyona müracaatları l(izmıdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıımaı<t•• 
dır. (10730) 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrll: Ahmfo' F."'l'n YALMAH 
Basıldığı Yer: VATAN M.AJ..c.A. • .3! 


