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SABA& GAZETESİ 

Bir lngiliz 
Gazetesine Göre: 

\ 

Askeri Bahisler Muharririmi
zın Yunan - İ i al yan Ha r b i 
Hakkındaki Yazısı Üçüncü Sag
famlzdadzr. 

Yıl: 1-Sayı: 90 

\( aktile Hint racaları satranç 1 

d~ oyunu oy.nadıkları zaman , 

~~~ö~cli bir tuhta üzerine can
lı b ır takım taşları dizmeyi ka
da llhnazlarmış. Bütün bir mey
it nı eatranç sahası haline koyar· 
d:j ~anlı filleri, sü~arileri, piya
"1 crı ta yerine kullanmak sure
~ <>yun heyecanını yükseltmiye 

Sovyet Rusya 

1 

Askeri Harekattan 
Uzak Kalacak 

Kahraman Orduya 
Kıslık Esya 

\Kızılay Şubeleri Kullanılmamış Yün Fanila, 
-Yün Kazak, Pamuklu Mintan, 

lfırf a t.rruş. 

t'"IB"iün şatranç oyunile gönül 
.,.''- Cndiren bazı devlet adamları 
:'

1 9ok ~ütmü;tlerdir. Bunlar 
~ biitUn dünya bir şa.tranç tah· 
t dır. Her taş bütün tbir mille· 
.,: bedeldir. Bunun için herhan
,ı b' ea· ır taşın yerinden kımtldana· 
!ıtf'~ı zannettirecek bir hareket 
ha 1rıncc 'bütün dünya kulak ka· 

rtıYor ve heyecanlar geçiriyor. 

b B. Molo.tıof Berline giderken, 
~ ıeyahatten mü!lbct bir netice 

11• ınıyac.ağını, Sovyetler Birliği· 
ın Üçüüü mihvere dördüncü ol· 
::•cağını, ne Yf}acağını, ne de 
le ~~aat vaadler~yehancı emel. 
tıı~lrı kör bir aleti haline indirile· 
l IY~eğini akıl yolile iptidadan 
l~tırrnek mümkümlü. Ne çare 
/ ~~ zamanda akhn piyasası çok 
g~ktür. Heııkes yalnız gözile 
0tdüğüne inanıyor. 

l Berlin seyahatinden sonra göz· 
e i:Öriilen manzara şudur: 

1 İngilizler Sovyet Birliği ile an
ı'kna arzwıu duymuşlar ve Ber
l'ltı &eyahatinden evvel Moskova
crı' bır takım tekliflerde. bul~o
'İ lışlardır. İngHtere, ıharbm arıfe
~dcki fikirlerini değ&ştirerek 
;:""Yctlerin Baltık devletleri üze
l'~cki haklarını tanıyor ve Sov
~lc~ lehine olup biten arazi de· 
k ~ltk.Ierini şimdiden kati diye 
fil ııl ediyor. Gelecek sulh kon· 
b~"~ında Sovyet'lerin rey sahi
t~ olmasına da şimdiden rıza 
, 

08tcriy0 r ve Sovyetlere taarruz: 
b~u duyacak hiçlbir grupa ka· 
""llllyacağını taa.Mıüt ediyor. 

\' Su tekliflerin derin manaları 
• '~ır. Eğer İngiltere bu pren· 
e~crj birkaç sene evvel kabul 

Ydi Sovyet Birliğı müşterek 
~niyet prensipinden belki de 
b~ "Yrılmaz, hatla belki de har/1 Önüne geçmek mümkün olur. 
~· Bir kısım lngiliz muhafaza· 
ltı rlan, 61mf menfaatini milli 
ı 'nfaatten üstün tutarak Sovyet
:;,_c emniyetsizlik gösterdiler, Al
) n:vanın kuvvetlenmesine, Sov
cl etlere saldırır ümidile göz yum· 
il lılar, Sovyetler Birliğinin Avru· 
~./!ilerinde rey sahibi okiuğu~u 
, . ul et;rqek istemediler. Harbın 
~ıfcainde de Sovyetlerin Baltık 
el ~asında ta~bikine üıtiyaç duy· 
el 11~ll emniyet tedbirlerine karşı 
rlırarak Moşkova paktını gecik· 
ltdilcr. 

,
11 
Şiındi ıhütün bu hataları tashih 

t rctilc yapılan teklif. Sovyetle
Ai Vİzndiye kadar; lafla olsun. 
r lllanya lehine meyleden bita· 
,~fl1iını fngiltere lehine çevirme· 
el ı tcrnin etmek gibi bir maksa
r~ ıdayanıyordu: Şimdi öyle c.ö· 
ı ... llyor ki Berlınde Sovyet Bır· 
~•ne: cBizirn aramıza katıl, bi
~~trı bir aletimiz ol> teklifinden 
l~a<fe: cSa'kın fngiherenin telk
cf · ı Crinc drapılma> yolunda bir 

1 
ek gösterihniştir. 

d ,So"'Yet Birliği için böyle bir 

Ç~~eğj .. kabul etm~ g~ ~eğildir. 
h·ltnltıü zaten sıyasetının esası, 
bıc;ıbir tarafa bağlanmamak, har· 

de •iırüklen.memek, diğer büyük 

\> C\>letler !birbirini ezerken kuv· 

k~tb knlmak yıolundadır. Demek 1 

'4 So\'yetler Birliği, Berlin mü
,. illt neticesinde hem ıkendi si· 
Jlacı· h ıne sadık kalmanın, hem de 

Ct 'it. f . '1 t ı tara ı memnun etmenın 
) ttını keşfetmiştir. Berlin. Sov· 
tııet:crin lng iliz teklifim kabul et· 

Dediğinden dolayı memnundur. 

tıı~okra'$i alemi de, Sovyederin 
}' ere .alet olmak tekliflerine 
•n hk ilttnadığından dolayı ferah· . 

~ .. 1~uYacaktır. Böyl~ce Berlin 
:..ı.ılii.katından ıı:onra görülen man. 
"'ita ' L • fta b " • • b " • aj • ı,.ı tara n arının ır sıya· 

l~~afcr kc.znnmadığı, Berlin mü
iı il.tıntlan ancak Sovyet Birli
~a~~· tam bir bitaraflık içinde 
'1ıı.a laclcrın sey rin i b eklemek esa
ler dayanan s iyasetinin muza!· j 

çıktığı ydundadır. 1 
Ah.met Emin YALMAN -i 

İngiliz tayyarelerinin Almanya üz erine yaptıklan akınlar esnaıınd a bir madeni ıanayi fabrikasında 
çıkarılan yangın 

Sovgetler Türkiye 
Aleyhine Bir 

Siyaset Yoluna 
Girmiş Değildir 

s on s ö z ü Alman Tayyareleri-1 
Deniz Kudreti nin Dünkü Hücumu 

Söyliyecek Püskürtüldü 
Akdeniz, Harbin 
Kafi Muharebe 
Meydanı Olacak 

İtalyanlar, Denizde 
Muharebe Kabili 

fliçbir 'l'agyare 
londra Mıntakasına 

Geçemedi 

13 Tayyare 
Dtşlrlldtl 

Londra, 17 (A.A.) - İngiliz hava 
yetini Kaybettiler ve dahili emniyet nezaretlerinin teb 

!iği: 

Nevyork, 17 (AA) - «Nev- Bu sabah dUşman tayyareleri Kent 
york Herald T ribun"> gazetesinin kontluğu sahillerini aşarak dahile 
maruf askeri münekkidi EUi-ot teveccUh etmişlerdir. Avcı tayyare· 
şunları yazıyor: lel"imiz karşı çıkarak dUşmanı pUs-

cAruk daıha bariz bir surette kUrtmUşlcrdir. DUşmnn tayyarelerin 
anlaşılmaktadır ki, yeryüzünde den hiçbiri Londra mıntakasına geç· 
insan hürriyetinin istikbali, İngi- ıniyc muvaffak olamamıştır. Diğer 
liz ve Amerikan donanmalarının düşman hava filoları Taymis hallci 
müşterek hareketine 'bağlıdır. üzerine gelml.şler burada da karşıla-

c Bugünkü harpte son aözü de· narak pliskilrtülmUşlerdlr. Akıncılar 
niz kU<lreti söyliyecektir. Harp Kent Kontluğu civarında iki yere 
artık ıkazanılmıştır, denilemez. SUS!eks Kontluğunda bir yere ve 
Fakat, kazanmak imkanları, bu· şarki lngllterenin bazı yerlerine 
gün her zııımankinden daha ziya- bombalar atmışlardır. Raporlar az 
de müsaiddir. hasar vulrna geldlğlnl ve az zayiat 

«SuJha ve dünyanın sağlam in· olduğunu göstermektedir. Cereyan 
tihahına doğru en kısa yol da eden ha\•a muharebelerinde 11 dUş· 
muhakkak ki Jngilterenin ve A· man tayyaresi dilşUrtllmllştUr. 4 av
merikanın turtuğu yoldur ••• > cı tayyaremiz kaybolmuşsa da UçU· 

«Nevyork Taymiu gazeteşi, nUn pilotları sağdır. 
de cTaranto harbin dönüm n<>k· Londra. 17 (A.A. l - Hava ve da
tası> ve c halya denizde tehlike- hllt emnıyet nezaretlerınin akşam 
de» başlıkları aHında yazdığı tebliğ"l : 
makalede diyor ki : Bugün öğleden sonrn Maıış 'leni-

cAkdeniz. harl>in kati muha- zi ve doğu • cenup sahilleri Uzerlnde 
rebe meydanını te~il edecektir. dUşnıanın yeni hava fnally.ıti k:ıyde 
Akdenizde birçok muharebe gÖ· ı dilmiştir. Sahilin Uç me\•kilne bom· 
receğiz. İşin tuhafı şudur ki Mu- balar dUşcrek bazr evleri ve diğer 
solininin, Yunanistana yapmak binaları hafif hasara uğratmış ve 
istediği gezinti saikas:le İtalyan· bir yerde az miktarda olU kaydedil 
!ar yalnız zırhlıları ve Mısırı mesine sebep olmuştur. 
ka~tmekle kalmadılar; ayni za- 1: si avcılarımız ve biri tayya•e 

- .ı d - 1 d h b ka dAfı bataryalarımız tarafından ol-
maııua enız er e mu are e • 
!L ·ı· · · d k L ~tt'1 H len 1 mak Uzere 13 düşman tayyaresi tah 
vı ıyetını e a:yoc ı er. a • ı , . . 
S 1. • f k ·ı · t" ı· rıbedılmıştlr. Avcı!Rrımızdan beı•i ka ta ının muva a atı e vaztye ın .. . · 

k 
· 1 kl l 1 yıpsa da dordünUn pilotları ııagJ .·. ta vtyoye ça ışma a meşgu o an . . • .•• 

Hitler, Mussoliniyi, Akdenizin Ordu ve. hava kuvvetlen ıtbırhgı 
güvenilmez sularında yalnız ken· dplan

1
1an
7 

(AhAazır) lanıyor 
· b k T h Lon ra, · . - Hava neza-

dı başına ıra· ırsa aranto, ar· t· d bildirilml tir: 
b. b" d"" .. <>k;t l re ın en ş 
' ın ır onUım n ası 0 ur ... > Hava ve bahriye nezaretleri ordu 

Vatandaşlar 

Evlerinde iz'aç 
Edilemez 

Vakitli vakitsiz insanın evi· 
nin kapısı iki, üç ki~lik heyet
ler tarafından çalınıyor: c Tak· 

vim satacağız, müsamere bile
ti satacağın diyorlar. Bir ce· 
miyet bilet veya takvim sat· 
mak, yani Üıftü kapalı bir ıekıil· 
de ianıe toplamak için sa.lihi
yetli makam tarafından izin al
mışsa biletini veya 'takvimini 
münasip yerlere ıtevzi ederek 

satar. bÖ}:'.le yerleri ilan eder. 
Hiç kimsenin böyle bir mak

satla vatanda§İarı evlerinde 
rahatsız etmiye ve zorlamıya 

hakkı yoktur. Evlere müracaat 
şeklindeki iz'açların önüne ge

çilmesini v.c evlerinde rahauız 

edilen vatandaşlar içİ:l bir şi
kayet yeri gösterilmesini zabı
tamızdan bekleriz. Ancak şu 

nu da biliriz ki zabıta böyle bir 
vazifeyi ancak halktan yardım 

ve altıka gördüğü takdirde ba

şarabilir. 

ile hava kuvvetlerinin en iyi şekil 

de işbirliği yapabilmelerini temin e
decek en faydalı esasların tesblti 
maksadile mUşterek mufassal bir 
plfın hazırlamışlardır. Bu plll.n ordu 
ihtlyaçlarmın ve hava kuvveUerinln 
talim ve terbiyesinin biltfin safaha
tına şamildir. 

Yeni sistemin başlıca göze çarpan 
hususiyeti cordu ile işbirliği kuman
danh~n ismini alacak olan bir şube 
nin ihdasıdır. Bu şube lngillz impa
ratorluğundaki blltün ordulara tah
sis edilen hava filolarının kAffeslnl 
ve bunlara bağlı talimgA.h.lan ihtiva 
edecektir. 

Hifler Tek Bir Silah 
Atmadan Bir 1 

Muharebe Kaybetti 
Nevyork, 17 (A.A.) - Nev

york Daily Nevvs gazetesının as
keri muhabi~i diyor ki: 

Hitler geçen haf ta tek bir sılah 
atmadan büyük bir muharebeyi 
kaybotmi§tir denilcıbilir. Mezkur 
hafta zarfında Balkan memle· 
ketlerine •karşı mücadelesine ait 
projesinin yarısı yıkılmış ve Al· 
man ba;t kumandanlığının büyük 
atratejisine telafi edilemez hır za
rur iras edilmiştir. Romanya zel· 
zelesile ve lngiliz bombardıman 
tayyarelerinin ve Yunan askerle· 
r inin birleşmesi bu proj "yİ hemen 

1 tamami!e hoTmuştur. Geçen haf· 

Hamburg'a 

Tekrar 
Hücum Edildi 

Bremde Petrol 
Tasfiyehane/eri 
Bombalandı 

Deniz Tezgahlarına 
Bombalar 
Atı 1 d ı 

Londra, 17 (A.A.) - Moloto!la Al
man devlet adamları arasındaki mU· 
zakeratı gözden geçiren cSunday 
Times> gazetesinin siyasi muharriri 
mUtaleatını şu suretle hUltı.sa ediyor: 

cBu ziyaretin neticeleri hakkında 
sarih hiçbir sızıntı olmamıştır. An
cak iktısadl ve askeri istihsal işbir

liği sahalarında Almanlar tarafından 
bazı neticeler elde edildiğine, fakat 
siyasete.n hiçbir adım atılmamış ol
duğuna dıı.lr deliller vardır. 

dngillz hava kuvvetlerinin hücum 
)arından Urken Almanların Sovyet 
Rusya dahilinde, İngiliz bombardı· 

man tayyarelerlnden uzak. ge-
mi ve bilhassa denizaltı tez -
glıhları ve tayyare fabrikala
rı kurmak istediklerine hUkmoluna
billr. Ruslar, yapacakları bu tezgli.h 
ların bir gün kendilerine karşı kul
lanılacağnı bilmekle beraber bu fikir 
lere muhalefet etmemişlerdir. ÇUnkU 

Londra, 1 7 (AA) _ İngi- bu fabrikaların ve bu tezg!l.hlann i-

liz: hava nezareti tebliği: darelerl kendi ellerinde olacaktır. 
Dün gece bombardıman tay- Diğer taraftan Almanlar Sovyet 

yarelerimiz Han~burg limanına 1 Rusyanın petrol frsalAtının arttırıl· 
tekrar hücum etmişlerdir. Geniş masını da istemişlerdir. Bu cihet, zel 
ve uzun süren harekat esnasında zeleden dolayı Rumen petrol kuyula· 
birçok hedeflere ve bu arada rında ciddi hasarlar husule geldikten 
müteaddıt marşandiz garına, mü- sonra husus1 bır ehemmiyet kesbet· 
him petrol tasfiyehanelerine, Al· mlştlr. 
tona elekıtrik fabrikasına ve Bill- «Siyasi cihete gelin<'e, So,·~et Rm 
vvarder ve Moorflech mıntaka- yanın TürklJeye aleyhtar bir siyaset 
larında bulunan sanayi hedefle· yoluna girmı, olduğuna dair hJçblr 
rine bombalar atılmıştu. ~er mevcut değ"lldlr. Ruıılar, Türk-

B 1 BI h lcrin kendllerbü müdafaa edecekleri· 
ır ayyare grupumuz o m 

ve Voss deniz tezgahlarına hü- ne emindirler. Kafka!ıya da bir kış 
harbi için eon az mu\afık olan uha· cum etmiştir. 

Anvers doıkları .cıa i>ombardı· dır. Diker taraftan Ruı.ya her türlü 
askeri harekflttan uzak kalmak hak· man edilmiştir. 
kındaki fikrinde de musirdir.1> 

Sahil muhafaza teşkilatına 
m ensup tayıyarcler, düşman işga 
li altında bulunan b irçok tayya· 
re meydanlarına hücum etmişler· 
dir. Yangınlar çıkmış -;_,e infilak· 
lar vukua gelmiştir. 

İNGİLİZ 
ORDUSU 
5,000,000 
Londra, 17 (A.A.) - Churchill'in 

gcnlış taarruz hareketi için toplan -
makta olan kuvvetlere mensup beş 
milyon asker pek yakında Lon

drada kaydedilmiş olacaktır. 
Dün 1905 sınıfna mensup olup bu 

ay içinde ıki grup olarak isimlerini 
deftere geçlrmıış olan 150 bin kişi 

1ngillz sllAhlı kuvvetlerinde hizmet 
almak jçln kaydedilmiştir. 

AskeriVaziye 
Yazan: Eıııcklı Albay 

MECIT SAKMAR 

Düokii tıulasamıı:da uç dört 
ı;ilııdenberl de,am etnıelde olup 
ı1enUz bir netlc<'ye \'ıt.MI olma
mış bulunduğunu kaydettl.f;lmiz 
Gorlce mmtakasında bulunan 
9 uncu ltahıın orclusu cephesin
deki muhareb<'l~rlo Yunan or
dusu lehJno inkişaf etmekte ol
duğu; bu muharebelerin 'lldde
tl yalnız Presba göllinUn cenu
bundaki h-an dağı etrafına nıUn 
tıasır kalmayıp daha geni' bir 
ı;ahııda yaııl GöricenJn hemeon 
doğu undaki l\Iora\e tillsileleri 
lizcrine do slra~ct etmiş bulun
duğıı yeni hahcrlerdcn anlaşıl· 
mııktadır. Görkcnln talil an
cak bu daklnrın elde tutulın~ı
na bağlı huluııın~smdan ılola~·ı 
ltalyınıların, nııklıye ku\ vetleri 
<'Clbcdcrek ,.e hava kU\"\'etlcrlııin 
ele sıkı , ,e ~·ııkın<lan yardımı ile 
mukabil hUeııııılarıln bulunarak 
hu dağlar li:r.crlndekl me\7.lle· 
rlnl kaybctmcml~e \C elden 
çıkardıklarını 7.ııptetmlye hln-fık 
bir gayret arfetınektc olduk -
larınıı hükıııcdlleblllr, Her iki 
tarııfın hın n kun·P.tıeri kara or
du!;ile sıkı bir iş birliği yaparak 
mevzilere , .e gerilerindeki mü • 
mık:ıle yollannn, nakliye , ,e lh· 
tlynt kll\ ,·etlerine mliteına<li hlı
eumlardıı hulunınaktallırlar. nu 
suretle h=ıuı kun etleri ceı>he
lnde ,.e <'Cpheye :. aknı ı;crilcr
de meşgul olduklarından <·cphe 

(De\ıımı: Sa. 4, Sü. 4 te) 

Yügoslav Baş
kOmandanllör nda 
Değişiklik Yapıldı 
Hükumet Yugoslav 
Faşistlerin Talebini 

Reddetti 

Parti Şell 
Mevkal 

Belgrad, 17 (AA. )- Yu
goslavya başkumandanhğmda 
yapıldığı dün akşam bildirilen 
değişikliklerin Yugoslav politi
kası bakımından bir ehemmiyeti 
haiz olacağı zannedilmemekte· 
dir. Bunlar yeni harbiye nazırı· 
ıun işe başlaması dolayısile yapı· 
lan değişikliklerdir. 

Belgrad, 17 (AA.) - Siyasi 
parti olarak tanınması ıçın 
cZ.hou namını taşıyan Yugos
lav fa.şistleri tarafından vaki ta
lep dahiliye nezaretince redde· 
dilmiştir. 

Dahiliye nezareti, faşistlerin 
dileği kabu1l edildiği takdirde bu
nun umumi nizama halel getire· 
ceğini beyan etmiştir. 

Yarı resmi haberlere göre bu 
partinin şefi olan eski adliye na· 
zırı Di;rnitri Lijotiç, memleketi 
olan Smederovo şehrinde mev
kuf bulunmaktadır. 

Manastır bombardunanuun 
tahilitı 

Bel-grad, 1 7 (A.A.) İyi 
malumat alan mahfillerden öğ
renildiğine göre cuma akşamı 
Manastır üzerinde uçan yabancı 
tayyareler 9 bomba atarak 20 
kişinin ölmesine ve yaralanma
sına sebep olmuştur. Bununla 
beraber bu haber resmen teyit 
edi1nıcmiş'tir. 

Şehrin dün de bombardıman 
edildiği hakkındaki haberler doğ- ı 
ru d eğildir. 

Yugoslav gazeteleri bu haber· 
lerıden bahsetmemektedir. Evlere müracaatler a:ıc:\k 

Kızılaym salii hiy~tli nıün~il
lerine inıhisar etmelidir. 

ı ta. mfüvt:r hiçb-:: tar~fta mııvaffa- ı 
1 kıyet kayd,.der>cıoıştit. ~------------~ 

Ahali neşredilen haberde kay· 
(l>C\ a.nu: .. ~. 4 Sü • ..J le) 

Yün Çorap, Yün Eldiven Kabul Ediyor· 
Hudutları bckliyen şanlı ordumu- ı yelerin Kızılay clile alırı.mnsmı ıstc

zun kahraman erlerine kışlık giyecek mekte iseler de bu tekli!Jt'r kabul c
eşya ~bcrril1cri kabul eden Kızılav dilmemekte ve yurttaşlardan hcdiyc
merkez ve şubelerinde açılan teberru lerlnin eşya olarak yapılması istenil
deftcrleri kısa bir müddet zarfında mektcdir. Yalnız bu eşyanın hiç kul· 
bır hayli miktara ballt olmuştur. !anılmamış yUn fanUA, yUn kazak, 
BUtUıı şehir ve kasabalarda ve hat· pamuklu mintan, yUn çol'ap, yUn el
tA yurdun en uzak mıntakalarında· diven olması şarttır. Kızılay şubelc· 

ki köylerden alınan haberler, halkı- rinde biriken bu eşyalar cinslerine 
mızın orduya minnet \'e şUkran cemi· göre tasnif edilmektedir. Diğer taraf· 
lesinde bulunmak Uzere geniş hazır- tan Ha.lke\·lerinde teşekkUl eden gU
lıklara geçildiğini ~östermelttcdir. C. zide bayanlnrımızdan mUrekkep eşya 
H. Parti teskilAtının, Halkevlcrinin toplama komiteleri de yer yer dola
ve halk odalarının da hu hususta şnrak birçok çamaşır temin etmekte
müşterek isabetli tedbirler alması ve dlrler. 
faaliyet ibraz etmesi eşya teberrü fa· j AIA.kadarlar şlmdiden on binlere 
allyetini biran evvel verimli bir hale varan eşya adedinin kısa bir mUddet 
getirmiştir. içinde ordumuzun bütUn k~aman 

Kızılaya müracaat eden bırçok va- erlerine kifayet edecek bir miktarı 

tandaşlar nakden teberrUde buluna- aşacağını kuvvetle tahmin etmekte· 
rak askerlerimize gönderilecek hedl dirler. 

Cepheye gitmek üzere hazırlanan bir Yunan kıtua 

150 İtalyan Tankı ARNAVUTLUKTA 
Yuooslavyaya Mühim Muharebeler 

iltica Etti Cereyan Ediyor 
İtalyanlar, Göriceyi 
Tahliye Ediyorlar 
Atina, 17 {A.A.) - Cephe

den gelen en son malumata na· 
:zaran İvan dağının Yunan kıtaatı 
tarafından :zaptı itmam edilmiş· 
tir. Yunan askeri her cepheden 
Göriceye ve şehre gelen muva-
sala yollarına hakim ibulunmak· 
tadır. Şehir İtalyan1ar tarafınıclan 
tahliye eıdilme.ık:tedir. Yunan kı· 
taatmın pek yakında Goriceyi 
~al cdecdcleri tahmin edilmek· 
tedir. 

Cepheden gelen, fakat henüz 
teyit olunmıyan bir habere naza· 
ran muvasalası kc.9ilen 150 ltal· 
yan tankı Yunanlıların elinden 
kurtulmak için Yugoslavyaya il· 

(De,·ıunı: Sa. 4, U. 5 te) 

ltalyanlar Çekilirken 
Koniçayı Yaktılar 

Atina, 17 (A.A.) - Yunan kuv
vetıeı1 başkumandanl:.ğı cumartesi 
akşamı 21 numaralı aşağıdaki tebli
ği neşretmiştir: 

BUtUn cephe üzerinde ve bilhassa 
Göricenln şarkındaki dağlık arazide 
muh.arebeler olmuş ve tarafımızdan 
esirler alınmıştır. Bundan başka dU~ 
maron havan toplan ve birçok harp 
malzeınesini aldık. 

İtalyanlar ricat ederken Konic• 
ı;ehrlnln yarısını yakmışlardır. İtal· 
yanlar hiçbir askeri hedef teşkilet 

mlycn köyleri top oteşi altm:a almış· 

larsa da zarar yapamamışlardır. 
Atlna, 17 (A.A.) - Yunan umum 

karargfllumn dün akşamki tebliği: 
(Devamı: ·a. 4, SU. ı de) 

G.Saray-Vefa 1-1 
Berabere Kaldılar 

Fenerbahçe Peragz 3-1, 'l'opkapz Begkozu 
2-1, Kasımpaşa Sülegmanigeyi 3-0, 

Beşiktaş İstanbulsporu 3-1 Mağlup Etti 

Dün Fener stadında Galatasaray - Vefa araamd.a yapılan 
maçtan heyecanlı biı· enatantan e (Yazıaı 4 üncu sayfamızda) 



ı - - - ---------- --------------------VATAN 

Hakika i Gizliyen 
Yalancı Şahitler ehir ve. Memleket . Haberleri 

Dün Tevkifhanede Yapılan Cürmümeşhut 
Sonunda Bir Hadisenin Mahiyetini 

Gizliyen 2 Şahit Para Alırken Yakalandı 
Bir hafta evvel Beyoğlunda - Bize 300 lira verirııenız ha-

Tütün Tüccarlarımızı 
Askerlerimize 
Tütün Verecekler 

bir birahanede tabancalar patıla- kik.ati eöyleriz. Paz.ar günü bun- Bir taraftan askerlerimiz için 
mı§, birahane ıahibi Sabit baca- !ar Tevkifihaneye tekrar gelecek- kıtlık ••ya teberrüü hararetle de· 
ğından yaralandığı için hastaha- ler bir cürmü m*ut yapmanızı vam ederken diğer taıaftan tü
neye ka}dırılTnut ve suç.lu olarak temenni ederim. tüncüler birliği de çok yerinde 
da Battol isminde bir ııenç ya- 1 Müddeiumumilik bu istidayı bir karar alarak kahraman erle
kalanarak tevkif edihnU,ti. Bat- mahrem itaretilc Emniyet mü- re tü~ü~ temini için faaliyete 
tal cumartesi günii avukatı va· dürlüğüne göndermiştir. Eım.niyet 

1 

gcçmıştır. .. .. .. . 

Hükumet Yeni Bir iaşe 
Teşkilatı Kuracak 

Fiyat Mürakabe Komisyonları, Toprak Ofisi, 
Gıda Maddeleri Satış ve Tevzii 

İle Meşgul Müesseseler Bu Teşkilata Bağlanacak 
. Muhtelif ihtiyaç maddeleri ve \ nma kadar ıakladıktan sonra pi· 1 c- Ceçen ıenenin bu mevai

b~!haeoa _ııda ~addeleri ihtikarı, yasaya çıkarınalota ve tcobit edi- min.deki yiyecek fiye.tlarile, bu 
huktlmetın gen1t tedbirler alma- len fiyattan çok üstün bir fiyata oenenin bu mevaimindeki yiyecek 
•ını mucip ola~ derecede ken· aatrnaktadırlar. Hakiki fiyat fa- · fiyoıtları ıudur: 
let peyda etmıııtır. turalerda gösterilen fiyat deiil· Geçen Bu 

18-11-940 

SüVASô 
üCMAL 

İtalyanın 
Mihverdeki 

Yeri 
Yazan: Vahdet GOLTEKIN 

Da ngil2 hava kuvvetlcrini.n 'fa· 
ranto limanıı>Cialci kalyan d<>' 

d • • •. 
n.anmasına karşı kazaıı ıgı . 
ferle kalyan kara kuvvetlerin•• 
Y -~ unanietanda uğradığı mai' 
biyelin, ıiyaai sahada büyük t~ 
airlcri olduğunu ifaret etımifl' 
Son h&diıekr bu .luuııL11.tİ tak•'' 
ye cbmektedir. 

sıtasHc Müdd~iumumiliğc bir İs· müdürlüğü birkaç komiser ve Yapılan ~~.aba ~-o~e tut~n ıh
tida vererek ıunları iddia etmiş· polisi mevkuf ve mahft\ım gibi ra.catı ve buyuk tutun ekLm ve 
tir: Ben o gece bırahanede 9a.r- dün sabah •aat sekiz.de Tevkif·/ satımile uğra~n büyük ·firmala .. 
ha,luk.la havaya bir el silah at- haneye gÖndererek mevkuf ve rı_n __ iştirak!le birka~ m~~on kilo 
m!flım. Birahan<0 sahibi Sabit mahkumların tana• ettikler; ka- tutun temın cd1leb1lıocegı anlaııl· 
derhal taban<:JMJ1nı çekti ve bir feıler araoında yer aldımutlar- mıştır. Tütünler lnhiaarlar idare· 
masayı da kendisine siper yapa· dır. Biraz aonra Topal Arif elin.. sinin sigara fabrikalarına tesılim 
rak bağırdı: 1 de bir paket üzümle Tevkifhane· edilecek _ve yapıl~cak harrn~n· 

- Benim buluı>Ciuğum yerde ye gelmiş ve Battalla konuıımuş- !ardan ıyı kalttc bır sıg?ra halın• 
sen ailah atamazaınl.. Semra da tur. Bu konuşmada s .. bitin silah 

1 

getırılerek orduya hedıyc edile
a1~e başladı. O dört el silah at· attığını ve bir kadının silahını cektir. _Teşebbüsün ilk anında 
tı. Karısı büyük bir Buldok kÖpe. yok ettiğini anlatmıı, şimdiye bırlik. re ısı _!~ender Dramalı ! O 

Hilkumet, memlek&tin iafe, dir. Satıtlard•, fatura haricinde 
ihtikar ve miirakRıe itlerile met· para almak artık saklanan bir 
gul olmak üzere genit bir teşki- mesele olmaktan çıkmıştır. Pirinç 
18.t vücude getirmek üzeredir. 2 - Bazı tüccarlar ise, fiyatı Pirinç 
Fiyat ımürakabe komiııyonl-arile t.Sbit edilmiş olan herhangi bir 
Toprak Ofisi gibi gıda, hU!bubat maldan aatın almak iıtiyen kim· 

aentı Mıne 

Kr. Kr. 
24-2S 34-35 
28-29 39-(0 

. Bir tar~litan, ltalyarun Y"n.ı°~ 
n,.tan.dakı ukeri harekitlP" 
muvaffak olaımayııı mihver de•• 
!etlerinin kuvv<ltini azalbrk•ı"' 
Taranto ımuvaffakıyeti de "'. 
gilterenin askeri üstünJüif'.İ11~ 
artıtınyordu. Mihverin aleyhi•' 
diğer tarafın ise lehine karJ•· 
dilen bu iki hadise ile berab<'• 
mubim siyasi h.ldiıelcr de "'~ 
yan ediyordu. Alman;ıra. ~ k· 
veri takviye edecek yeni ittıf• 
!ar arıyor, Amerikada ise, R00" 

sevelt'in tekrar cümhurrci!'lii
1
• 

ne intihabı üzerine, lngilter<Y'. 
ka.,ı Amerikanın müzaheret' 
fazlalaııyordu. _

1 

16-17 21-
18-19 25-26 

g"ini Ü.tüme aaldırth Ben mu··. k d h k"'-·t· · leci""" . .. l bın kılo tütun vermek suretıle 
• y· a. ar a lKA ı gız ıgını soy c.. . . h k 

k ·-ı · t d·- ·· ·- H tasavvuru fılıyat aa asına oy· 
ve diğer maddelerin tevzii ve aeye, fiyatı teSbit edilmemiş bir 
memleket dahilindeki satıılarile mal da teklif etmektedir. 

Kırmızı mercimek 
Yefll mercimek 
Nohut (İspanyol) 17-18 26-27 

u vazıye e U'1?luştum. aya- miştir. Battal bundan sonra ken• 
muştur. meşgul olan müesseseler yeni Koımiayıonlarca fiyatı tesbit Horoz fasulye 

Sıra nohut 11·12 17-18 
18-17 
24-25 
100 

23-24 
35 tım tehlikeye girmişti. Nefis mü· di.sine bir zarfla para vermiştir. -'------o-----

dafaası maksadile ben de yedi el Söytenenıeri dinliyen ve yapıla- Sökede yalnız Bir te~kilô.ta bağlanacaktır. ihtikarın cdilrnit bir madde üzerindeki ih· 
men'i hakkm<laki cezai hüküm· tiki.rla, fiyatı teıbit edilmemiş 
ler de •iırlattırılacaktır. bir madde üzerinde yapılan ih· 

Dermeson fasulye 
Trabzon yafı 
Urfa. yaıtı 

Zeytinyağı 

12S 
attım. Sabit yıaralanmışl:ır. Sabi· nı gören memurlar bun.dan son· G 
tin tabancası ateş almadığı için r-a Arifi yak.alamıtlar ve hadise- Dükkanda az Alıınıan tedbirlere rağmen ih· tiki.rlar için ayn, ayrı cezai hü~ 

125 
4~ 

160 
62 

onu yere vurarak parçalamıştı. yi zabıt varak.asile tesbit e~mi~· 
Bu tabancayı oroda bulun.an bir lerdir. Paralar da muaadcre edil· 
kadın yok etmiştir. Benim müda .. mlştir. Bundan sonra Pinto İı· 
faai nefıı halinde bulunduğum minde hakikati gizliyen ikinci 
bir hakikat iken orada bulunan- bir ııahit 3 olla et ve 18 paket 
lar tabanoayı gizledikleri gibi ha- sigara ile gelmiş, o da ayni şekil
ıkikati de giz]emişler ve Sabitin de k:onw.muştur. Pinto da diğeri 
tabanca a.tmadığını söylemek ou· gibi yakalamrn9. Bu arada Sabitin 
retile hem ciirüm delilini yok edi. attığı kurşunlardan paltosu deli
yorlar, M.n de hakkın zyyaını ha. nen bir tahidin ıocheei de öğre· 
zırlıyorlu. T cvkil'haneyc gelen nilmiııtir. Aaıl parayı iıotiyen t•· 
Topel Arif, Pino iomiı>Cie bir ke""i ııelmern;.tir. Suçlular bu
adam ve bir teıkerci bana ~le gün Müddc'umumiliie vcrilecck-

Satılıyor tikar işi şu ııekilierde devam et· kümler konacaktır. Gıda maddeleri üzerinde bir 
mokteclir: Gıda maddeleri üzeriı><leki ih- sene zarfında go""rülen bu yükack-Sôke, (Vatan) Belediye burada 

gaz satışı işini yalnız bir dUkkAna 1 - EHnde mal bulunanlar, tikarı bir tacirimizin verdiği ma· !iğe hakiki bir •ebep gösteri!c-
ıbunları münasip ıbir satı§ zama~ IUmattan anlamak müm.künd.ür: mez.> 

vermiştir. Bu dUkkAn kUçUk ve teş- 1 '============================================ kilAttan mahrumdur. Gazm azltğln· ı -
dan değil, bu te~kllA.tsızlıktan dolayı 
halk sıkıntıya maruz olmaktadır. 

DUkkAnın önüne yüzlerce kiı,:l birik· 
mekte, gaz alabilmek için saatlerce 
beklemektedir. 

Gaz satışı işini y&Jnız bir dUkkO.na 
vermekteki isabetatzllk halkın sıkın-
tıya dn..,mestne sebep olmuftur. Be· 
lcdiyenin acele tedbirler ittihaz et
mesi ve kaymakamlıkça. ı,e mttda· 
hale edilmesi bekientlmektedir. 

Ticaret Vekili 
Ankaraya Gitti 

Evvelki g\lıı fChrimize gelen Tic&· 
ret Vekili Nazmi Topçuoğlu dUn ak· 
şamkl ekspresle Ankaray& dönmUş
tUr. 

lnhisarların Bu Seneki Varidatı 
45 Milyon Liradır 

bir tdı:lif yaptılar: !erdir. 

=Düşkünler Yurdundan 
Bir Acıklı Levha Daha = Kozlu Kömür 

İşletmesi Eti Banka 
Geçiyor 

Vekil 1stanbula buausl ı.Jerlnln 

tanzimi ve tattrahat için geldifinden 
Vektlell a!Akadar eden lflerlc meş
gul olmamJ4lır. 

Yalnız g-eldlğ! gtlnU Haydarp .... -
dan dO#rll Zlr11&t Banka.oma geçerek 
bir iki saat kadar mewuı olmuıııar 
ve malflnıat ahn,.ıardır. Diğer ta· 
raftan emniyet !fi.eri umınn mUdUrU 
Alt Rıza da dün akfamki trenle An· 
karaya dönmUşttır. 

Tütün Satışı da Bir Rekor Teşkil 

Ederek 14 Milyon Lirayı Geçti 
İnhJsarlar idaretılnin muamelAtm· 

da birkaç aenedenberl lnkl9af görlli
mektedir. 

memleketlmiZde ilk defa vaJd olınuf 

tur. 29 milyon nüfwıa malik 08man .. 

Mehmet Kızı Bedriye ile Dört 
Çocuğunun Yürekler Acısı Hali 

KömUr işlerini Etibank üzerine al

dığından bu işlerle m~l diğer te
~ekkUller birer btrer Etiba.nka devro 
lurunaktadrr. 

İdarenin bu seneki varidatı 45 mil 
yon TUrk lirasıdır. Bundan tayyare 
resmi ve hususi idare aidatı çıkarı .. 
Iarak hazineye 4.3,9 milyon lira dev· 
redilmtjJtir. Bir eene evvelki varidat 

lI İmparatorluğu zamanında rejinin 

satışı 8 milyon kiloyu geçmiyordu. 

Dahili tuz aahfı da bu ıcne içinde 

8 milyon Ura kıymetınde ve 177,766 
tona yUkaelmlşttr. Haber ııldığımıza göre evvelce İf 

Banka.oırun işlettiği Kozlu kömUr 1'· 
letmesfnln de Etibanka devredilme-
at.ne ba_,lanm.ıştır. 

Şlrllel, Uç kişilik bir tasfiye heye
U seçerek muame~lerinin tasfiyesi· 
nl ya.pm&ktadır. 

Bir Çivi Muhtekiri 
Tevkif Edildi 

Sirlsecide hırdavatçılık yapan Yu· 
sufyamn lhtlklr yapmak maksadlle 
çivi sakladığı polis tar&fmdan teebit 
edUdlfl için dlln sabah ansızrn depo 
sunda bir araştırma yapılmıttır. Bu 
araştırma esnasında depoda 60 san· 
d.ık çivi buiı.mmw,tur. Yuautyan der
hal müddelumumlliğe verilmiş ve 
tevkif edllmi,lir. 

Poliste: 4:2,t mtıyon Ura ldi, 

Otomobil bir çocofu yaraladı - 1939-4-0 m&ll yllı zarfında memle-
Şoför Fahrinin otomobili Fındıklıda kette 47,9 milyon lira kıymetinde 

dere içinde oynamakta olan 5 yaşın- 14..3 milyon kilo mamul tutun satıl
da İhsan oflu Muvafi'ak'a çarparak 1 mıftır. Mamul tUtUn sat.ışınn 14 mil 
muhtelif yerlerinden yar&Jamıştır. yonu bulduğu, haltA tecavüz ettiği 

P'akat harp vaziyeti dolayıaUe lla· 

rlce hı" satvıı azalm19tır. 
İçki satışı d& artmı,tır. 1939-40 

sen..,lnde satı9 H,l milyon \!ray& ba
liğ olmUftur. Patlayıcı maddeler aa
lJ4ları da 1,8 milyon liradır. 

Başından yaralannuıı - Ortaköy- -------------------------
de Samoil oğlu Nesim tramvayın 

sarsılma.sile başını sahanlıktaki de
mir kapıya çarparak yaral&n~lır. 

Araba ç-arpmıtJ - Mehmet oğlu 
Remzinin yük arabası Beyoğlunda 

A vram kızı Saraya çarparak ayağın 
dan ağ1r surette yaralamı,tır. 

Bir Makascı Tren 1 Genclerden Yangın 
' ' 

Altında Kalarak Söndürme Ekip1eri 
Parcalandı Teşkil Edilecek 

' Ed.irnede makasçı Süleyman Edir-

Top<a.k &!tında kalan amele -
Taksimde belediye gazinosu arkasın· 
da yol in!}&Atında çalı9an birkaç 
a.mele Uzerlerine yıkıt&n toprağın al- ne ile Karaağaç arasında tren &!tın· 
tında kalmışlardrr. Bunl&rdan yalnız da k&larak !eci surette ölmliştUr. SU 
amf"le Hasan yaralanmı' diğerlerine leyman manevra. yapmakta olan mar 

Diitlriinler yurduna ıığınan Baya n B.ıdriye dört yavrusile birlikte .. 
sokak ortalannda kalmak ... Çünkü, bir şey olmamı1ttır. f&ldiZ treninin basamağına atlamak 

medresenin eşya ambarı yapılmak l ••••••••••••••• I isterken ayağı kayarak tekerleklerin 

Puif korunma te,l<ilatı, !.ava 
taarruzlarında yangın ekiplerinin 

oynadığı büyük. rolleri gözönün· 
de tutarak yangın aöndürme 

ekiplerini artttrmıya karar ver· 

mi§tir. Evvelce yaşlı vatandaflar 

arasından seçilen ekiplere ilave

ten aoltcrlik çağına henüz varına

mvı gençlerden de i•tifa.de eclil

meai lüzumlu göri&nüıtür. 

Acıklı halini birkaç gün evvel an
l•ltııttm Geredeli Mehmet oitJu Fah
ri Doluca, yalnız Kendi macerası:m 

hik!ye etmekle kalmadı. Yurttaki za 
ve.lhlardan birkaçını da bana tanıttı. 
Karşıma, kendi gibi yaslı, gamlı 

bir bayan getirdi ve: 
- tşte, dedi. Bir ac!alet nHmune

tıi daha! .. Yoksuzluğun, kimsesizliğin 
ıztırapları ile gece gündüz kıvranan, 
dilenmeyi ve dillcnmcyi cir sayan beş 
çocuklu bir ana ... 

Kadıncafız, kimbilir hangi iç ke· 
• nirici hutalığın soldurup saraı-thğı 
yanaklarından yol yol kayan göz 
y~larını soluk renkli başörtüsünün 
pllrüzlenmiş ucuna. içirirken, cMeh· 
met kızı Bedriye Sof'u1ı:ır:> diye ken· 
dini tanıttı. O da derdini IJlöylece 
döktü: 

-- Erzurumdan yirmi bef sene ev
vel İstanbula geldim ve evlendim. Er
keğ'im kundura. boyacHn idi. Çalı.!;UP 

çabalıyor, hr-pimize gül gibi bakıyor· •u. Çok rahat, pek mes'uttuk. Fa
kat, mukadderat bize bunu c;ok g-tsr
dU. Bir gün erkeğim an.sızın ha~. 

landı. Aylarca ya.takta kaldı. Niha
yet. beni be~ çocuğumla kimsesiz hı· 
raktı ve topraklara kanftr. Seneler· 
ce, el kapılarında çamqır yıkadım, 

tahta elldlm. Yavrularımı bUyUllUm. 
BUyUttUm amma ben de bittim, ça
lışamıyacak bir hale geldim. Salıp 

ıavuyor, yavrularımın ancak nafaka 
ımı temin edebiliyordum. Barındığı
mız odanın kirasını veremiyordum\ 
Bir gün evden atıldım ve çocukla .. 
rmıla birlikte, bu dU~künler arasına 
katıldım. 

- Ne ile geçlnlyoraunuz? .. Diye 
ıordum. 

- Eğer g~Jnmek bir lokma ek
mek yemek, bol bol kuyu suyu içmek 
ten ibaret ise gazete ıatan on Uç 
ya.şındaki oğlumun kazancı ile .. 

Sonra il{ıve etti: 
Ondan da mahrumuz şlmdt ... İ

kJ çocuğu"llun gıdasızhk ve giyimsiz 

lik yüzünden hutaJanmaları, gazete 
IStıcılı#tJıda ltullandJtunız kllçUk 
sermayeyi de harcamak mecburiye· 
tinde bu-aktı bızı... Şimdi, hal•lzll
ğime rağmen haftada iki gün tahta
ya., çamaşıra gidiyor, aldığım para 
ile yarı aç, yarı tok yavrularımı ge
çindiriyorum. 

üzere maarife devredildiğini işitiyo- A altına düşmüş ve vUcudU iki parça-
ruz. Buna çok UzWUyoruz doğrusu... Abone ucrett ya &yrılmvıtır. 

Bahtsız kadın, yaşı dinmiyen göz- Türk:iye dahilinde: ----<>----
lerlnin ıstifhamıı bakı,1arını, Umit ve Piyasad~: 
teselli araştırır gibi, yüzümde gez.. 8eneltk 6 aylık 3 aylık Aylık 
dirdi, gezdirdi. Benden umduğu ce- lt-00 750 4:00 ıao k\U"Uf Sudkostlk pahahJaştı - Sabun ve 
vabı alamayınca. bUsbütUn yeislendi. Hariç memleketler: aoda imalinde, bilftmum temizlik iş... 
Gözlerini göğe dikti. Sesini yUkaeltti: lerinde kullanılan sudkostik.in fiya· 

- Çocuklarıma acı Yarabbi ... On Senellk 6 aylık Saylık Aylık tı 23 liradan 28 Jiraya tırlamıf}tır. 

Bu mükellefiyet 1 8 : 19 ya

şındaki gençlere te!!l"il edilecek 

ve bunlar 4 5 ııünliik .bir staja ta· 

bi tutulacal:kardır. 

Beni ve buradaki düşkünleri daha 
çok d~UndUren nedir bilir misiniz? 
Barındığımız şu binadan çıkarılmak. 

tarın sokaklarda sürUndUğllnU bana. -=2-=7-0~0---1-4.:.l_O ___ S_OO_K_r_._y...;o:...k-tu-r Fakat !atura istiyenlere yirmi beş 
gösterme. lira üzerinden satılmaktadır. 

- Başımı tc\·lrip sizi görmeseydim böyle illnlhaye ar· 
karodan mı yürüyecektinJz '! Diye sordu • 

- E\·et. 
- Niçin':' Yanımdan "·e benimle keou~ konu,a yürümek 

daha iyi olmaz mıydı! Demek ki, müsakabeml enteresan 
bulmuyoN+unuz '! 

- Sizin musahabemlzden daha enteresa.ınnı tasavvur et· 
m~k lmklln ız bir şe3•dlr, bir U\."k cllrmUdUr. Ancak bu 
kır yollarından, bu tepe ve bayırlardan tek ha,ına g«!.<:oiıı 
sl7.I bir mnı:·eraya götttrmesl lhtimaıınl hesap etttğin1 itin , 
bu esrarlı gldlıılnlzl kemali dlkkatıe, gayet clddl bir diH.kat· 
lf' takip ediyordum. Evet, keşfedeooğtm ~eyleri anneme a.1-
tın palı&llına u.tmak lhtlrnalfm baJu.aduğunu da ayrıca 
hesap ediyordum! 

Her t"ilmleel bir kiiBtahlık lktlva ediyordu. Fakat rllzel· 
llğl, zenginliği ve ""la olddi olmayışı bu küııtablıkları ae
\·Jmll yapmr.)or da değildi. Herhalde kırmak Eni~ Hannmn 
hatıTına gelmedi. Durdu, veı dellk&nhnıu ybzilne dikkatle 
bakarak, anncslnJo dlln herhaorı bir Uıtlmal diye tmtırlat. 
tıfı JJeyln, PrenBe& ~IUuyyen H&nımerendlnln bu COvadı 
k0<:aslle bir mUnasebet!Rn kat.annu' olması ihtimalinin ,·a
rıt olup olamıyacağmı tetkik etti. Aynı uzun boy, kuCJur
auz endam ve Ali 1\-luh!ln Bey1n ağa.rmıya "'e ~yreklefJml
ye baflamadan evvelkJ saçları. Fakat yUz hatlarında ınUş
terek bir nokta yoktu. 

EniAe Hanım bu imtihanı netice 1-;ln bir endl'tf) duyma-
4an yapmıl)tl. Oevadı, te\-"Dlek hu."iusunda. hltblr ısteii yok 
tu "·e kızının da bu adamla 1evı.,mffiiue mtisaa<le edece-1< de
tıtdl. BuoılAn dolayı da bu ~e<Jll ve gilzel gllnde, ciddiye 
alınadığl bu fazla güzel ve ıüsltl delikanlı Ue, uzun müddet 
ahbap kalarnıyacaklarını dU,Undllfü yenl mublbbeslnln of;
Juyla 9akahMJ&rak yUrllmekte bir beis görmedi. Böyle be· 
raber )·ürUyU,u görebilecek klmoelerln dedikodu etmeleri 
ihtimalin ... gelln<.'e, bu metrC:k Mımtlerln kır yollarında ki
me t.e&adüf edllcbllirdl ki: Zaten kO<'asından aynhnış \·e 
ondan kilometreler<"e nzak bir ı;ehirde yerleşmJ' güzel bir 

Yazan: Nahid Sırrı 
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kadın dedikodu ejderi için .,,sız blr şlkAr demekti. Enl&e 
Hanon yedi kat duvann ardına kendini saklıya.rak ve yedi 
tane kllttU kapı arktunnda. kilitlenerek Y&'610. o dedikodu 
ojeleri bu yedi kat duvarı "'arak ,-eya yedi kilitli kapıdan 
r_...ıc şlkiinnı yine elde ederdi. !jlo halde, dile gelecelı: o
lunca böyle zengin, l'eDÇ ve p:zet olduğu mu.hakkak ve 
Prens olması da mtlmkttn birUe d.Jle J'elmek ter<"lhe layık 
bir şeydi .. 

GtıleNık ııordu: 

-Tabmlnlntzde bata etmı, otdugun11Zu h!IA itiraf et· 
mlyorsunuz? Yani bu yolu bfrlJe buluşmak Uzere yürüdi\
j!;lime hi\11 kail misiniz Allea ! 

- Halli şüphedeyim. Şu Ihlamur ağaçlarının derinlikle
rinden kıskanç bir a.,oon elinde bançerUe dışan sa1dınıra· 
#ını ve şahsımda. blr rakip görerek beni haatçerlcmiye kal
kacıatrnı pek mUmkiln görUyorum. 

- Şairane. ba!fdöndürtlcU cümleler? Kendimizi t'!llkl Fran 
sız komedilerinden blrlytin eşhası sandım. Fakat aziz Pren· 
sim, bur88ı bir Fransız sarayının intlz.amll ''e bakımlı par
kı değil, vaktlle iyi günler tdrll.k ottlkten sonra. kendJ ha .. 
line bırakılınıt korumtu blr yer. Dılamur af&(ları var amw 
ma o kadar seyrek ki, :ırkalarında han.;'erll hiçbir ıi.şıkın 

glzJenml~ bulunmasına lmkAn yolr. I<'akat eğer böyle bir 
şey o1m88r ihtimali varsa, l;.ıskauç ılşıkm1 slzi gözetliyorsa. 
ve meydana ~ıkarak gözilmUn önünde sbi yrrlero sermek 
Uz.ere bulunuyorsa., rl<'& ('derim hemen kaçıp gidin hura. .. 
dan! YokM. ö1ünciye kadar vlcda.n azabından halıl.s ota· 
marn, ve hele fıiize gönlilnti kaptıran sayısız hanunetendl· 

nln, 1\-ladam ve Z'-latlnazelin intikamlarından kurtulmak 
için Ak sayı Şarktan uza.ki ara kaçmam icap eder! 

- Benimle eflenlyoTSunuz, insafsızca ve gaddarca eğle
nJyorsunuz? Bana bir ~ocuk muamelesi edlyorsunnz? 
Oymalı kapısından lterJdekJ kiicUk ve bir ,,eker kutuAu 

kadar sfuıltl kö,ı<Un göründilğll kapının önüne golml" köp
rüye varmışlardı; knJın yafmurlarlle suları çol&lnt1' dere 
Adeta glirültWerle aloyordu. 

Enile Hanun bir kere daha durdu ve Cevadın ta ı1öz· 
lerlnln içine baktı. Şimdi &'&yet ciddi idi: 

- Eğer bJr fiörte girişmek bahsi üzerinde isek sJze 
1

ha
b<.'r vereyim ki, beni böyle blr şeyden çekind.Jreeek olan 
şey ula sizin yaşınız deltildlr. Yirmi beflnd""Jnlz detıl 
mi! Fakat on dokuz yatında da olablllrdlnlz. Y .. mıza 
göre aramızda. on dört sene ,var demektir. Bununla beraber 

kırk rakanıından korktutum Jgln otuz dokında mrar et-
tlğlmi di\,üoecek&enlı: on bet sene farkı da puvasız ka· 
bul edebUJrlm. Ve ı,te bu gtlnO!Jll, ışıklı gttnde yanı ba· 
şınrzda. hl~blr endlııe duymadan yürUyorom. Si.tinle aevt,. 
)flek nrzusunda bulunsaydım yine yttrtlrdUm. Çü.nkü zama
nın hiçbir ihanetine benilz uğramamı9 bulundufwnu Çok 
iyi biliyorum: 

fl..llü. köprünün kenarına dayanmış, duruyorlardı. Ce-. 
'\'&t dlkl.:atle, bcfenerek, l!ııtfyerek bakıyordu. Enise Hanım 
ayuı eıddt)"etle devam etti: 

- Dundau dolayı da çok genç delikanlı benim malik o

laı1'ıyaeağını bir ..,y, yahut ta. malik oldutum takdirde 
gbz.lerJmden şükran ya.,ıarı dökül.me8i icap eden bir nl~ 

met deflldlr. Y"nl, aziz doatwu, gençllflnlzl barlku!ide 
bir taç gibi başınıza koyup huzurunuzda efilmeme inti

zar buyurmayınız. Henüz tarnamlle genç, tamamen mu, .. 
kUlpesent olmıya kendlndo hak bulan bir kadınım, GönW 

oyunlarına girmek için )"'&., h<"a. 

Jhtıyarun yoktur. 
klmse1er aramıya asla 

(Arkaaı var) 

B~n Aımcrika, lnıriltcro 1 
'. 

•berıtber r--.ıcn llaıi>e gi~. 
mit bulunmak.la beraıber, m 
ver devletlerine kartı j.,_i!ı•'.
nin lehine hakiki bir muvıız••' 
i.milidir. Bu vaziyet ioc, mih...
rin üçüncü unsuru olan J aP 0"' 

)'ayı atıl bırakan bir kuvvet oı1•• 
hiyetiı>Ciedir. Binaenaleyh, ,. 
ponyanın son Berlin temaalatlr, 
dan keru:lisi leıhine bir şey b< 
lomiş olduğunu pelı:iila dü~".
blftriz. Zira, lıalya, lngilt•''. 
luırııeında zayıfhyan vaziY~. 
düzeltmeeini Almanuadan b , .. 
l<orken, J aporıya da belki AJtl__.. 
rika karpında kendisiı>e li....-.. ,. 
olan kuvveti, Almanyanın •'-" 
ıetindcn ümid etmekte idi. f;· 
kat Berlin müzakerelerinde ~ 
beryanın Japonyaya hed ~ 
edileceği hakkındaki haberi~. 
Moskova reemen ve kat'i aur 
tc tdtzip ~ekteclk 

ISPANY ANIN VAZlyt')'i 

Bugün Almanya, Jngiltd•~ 
'kartı kendi lehiı>Cic bir kuV" .. 
olarak bir de !=ayı tec:ı"' -,r 
beye çalışıyor. arıya har\ 
ye nazırının Berlinde Herr ~1 • 
lcrlc neler konuşa~ğını, 11"' 

diki halde, pelc tahmin ed•"'; 
yiz. Fakat şu muhakkak 

0 
lıalya Taranto ve Yunaniııl~ 
darbelerini yememiş ol~~ 
bu lr.onuı.ımamn havll6! d• 
ba~a olacak, Almanya l•P~t 
yaya, kendisi ve İtalya '·r· 
iki ckuvvetli> d.ost arasına l~i· 
meyi daha kolay teklif ede . 
lccckti. Bugün ise, ispanya h•, 
riciye nazırı Serrano sunP'ıı 
bundan altı ay evvel !taly••' 
da Almanyanın teşviki ile h~~r 
be girdijiini hatırlıyacak ve d: 
Taran to darbesinin de k•"h· . ı 

limanlarında vukua gelme•• 
timalini düıünecektir. ı1' 

Bu itibarla, ltalyan boıS 
ve muvaffakıyctsizl..i.klerinin 11~ 
ticesini Alman aiyuetinin P' LI 

yakından hisaetmq oldui1'0 

aöyliyehilhiz. 

İzmir LimanındaJ1 
Yapılan ihracat 

' T. r•' ızmir, 1 7 (AA.) - '"\;ı 
Odası tarafından hazırlanan -ı~ 
istatistiğe göre. ikinciteşrinİ~1 

0 
15 günü zarfında limanımı ;ı 
yabancı memleketlere 497,4 h· 
lira kıyım etinde 2088 ton m0 Y' 
telif mahsul ve 54.209 lira 1'1

1
• 

metinde 364 3 bat hayvan j}ıt 
ca.h yapılmı~lır. 

Fındık Tarım Satış 
Kooperatifi Toplandı 

Rize, 1 7 (AA.) - Riz• fıf~ 
dık tanm satış kooperatil•0.0 
yıl'irk genel kuru.! toplantuıı dOt' 

yapılrnıt. senelik faaliyet r•P',, 
larını tasvip ve yeni idare I>eY 
tini seçmiştir. .A 
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TariJJin En Büyük Aşk Romanı 

NILLA BUK Yazın: 

Akber 
içinde 

Şah, " Göklerin Ahengi 
Erimek;, Gayesiyle Kendi 

Türbesini Yaptırıyor 
-31 -

tiııŞeyh Salimin zeki kızı .. sözle- cak olan bu mezarımın bır aynı· 
lııi ın, süt oilunun u.tünde ciddi nı türbenin tepesine yap•tıraea-.i tesir ıbıraktıiını g.orunıcc, ışın ğım. Ornda yağmurlar tarafın· 
8-ollılnı bırabnak istemedi. Şeyh dan yıkanacak, gün~ ve ay ışığı 
y "nın o akpm kendi evinde ile nurlanacak. yıldızlıarın bır· 
'lnw..ı için ısrar eUi. birlerine anlattıkları sırları dinli-
~ccc yatajının yanına oturdu. yecek, kurmak istediğim yeni bir 
ii . Bahan111 kü9üK iken sev-eli- alemin temel Ul§I olacak. Meza
r lllhnileri, §atkıları tekrar tek- rtma ve tüıbeme bi9bir kelime 
ı: 41Öy)edi. Süt oğlWlu uyuttuk- yazdırmıyaeakeın. Gelcce'k nesil· 
'1 .tonra k.en<iai sabaha kadar )erin ~airleri bu sükö.tumun mii· 
y rılı odada kaldı ve dua ve ni· ı nasını anlıyacaklardır. 
~ a llı.Cfgul oJ.du: Şeyh Baba, Akber Şahın bü· 
~- YaraY>i, di:yorClu, Şeyh yük ruhu karşısında küçülmüş. 
~ıb~a doğruluk yolunu göster. küçülmü§tü, Derin tbi-r HYSI için· 
~ ~ ... tem~ir. Bütün fenalıklar de mırıldandı: 
ıl dıginc kavuımamaaından ol- - Bu mani nedir. baba} 

11• Onu sevdiğine ka.vu§tur. - Hükümdarların mezar ta§· 
~~ Baba ertesi sabah uyan- lanna yazılan yazılar hep dalka· 
-.. ı&ma.n, ru'hunda bir hafiflik vu'kluxtur, hep yalandır. Ben me. 
tt' ferahlik duydu. Uzun aenele- zarımda yalan istemiyo.rum. !~r: 
~ dıo~uran sefahat hayatı, sar· hem, kurduğum ülkenın tarihını 
~haklar, rezaletler hiç bir iz kendi dilile anlata~ilmelidir. 
el •~ada? sil~nmiş gibiydi. Ka- Türbemde. ~irçok d.~lızler ola-
ltleaiız, süt oglunun on, on beı cak, her hırı fcthettıgım memle
~ evvelki halini gözönüne ge· ketlerden birine işarettir. En dip· 
1'l ı. Bütün bir saray, bütün bir te cesedim bulunacak ve çok 
~ ttnlcket tarafından ıımartıldı· sevdiğim Hint topraklari\e tema· 
t b&Jde ruhu af ve .temiz kalmış. sını c!aima muhafaza edecek. 
~.~~ette §imdi de onu kurtar- T.üııben~ en yukarısında.ki me. 
--ıt ı.ınkanı vardı. 1 zarımla guneşe, aya. yıldızlara 
tt.Jc~ Babanın arkasını ok~ıya· hayranlığımı sessizce bildircce· 

dedi ki: ğtnı. Bu dünya hocalarla, papaz· 
l.ltn - Haydi oğlum, şimdi ba'ba- larla, meZheE.lerle dolu... Keş
i._ - Yanına dön. Onun gönlünü fedebikiiğim yegane aaf hakikat, 
"Of C'miye çalıı. kainaıtın ahengidir. Gelecek ne· 
it A.lther Şah etrafında bulunan• sillerin tairleri mezarnnı görünce 
~tın kalbini açık bir kitap gibi taşların tabii lisanını okuyaca.'k· 
~Uyabilen bir adamdı. Şeyh Ba- lar ve: cBu adam gökleri doldu· 
~· }'ı ıörür görmez bir gün evvd. ran a'hengin içinde erimenin yo
" trı__den çok başka bir adam ol-

1 

lunu keşfetmİ§> diyeceklerdir. 
11KUnu farketti. Balba ile oğul beraiberce Agra· 
~ arn o sırada yeni bir yapının ya döndükleri zaman birbirlerine 
-., el işleri için uetalara emirler biçıbir zaman bu kadar yakınlık 
.~elde mcnuldü. Hiçıbir ı.öz duymadıklarını hi88ediyorlardı. 
'<>}'lcıneden oğlunun be>ynuna Şeyh Babaya; Akber Şahm dizle
~rıldı, gözlerine uzun uzun bak· j ~inden inmediği zamanlardaki 

Sonra dodi ki: düşkünlüğü gelmişti. Babasından 
lıa - Oğlum. yapılacak i~ çok- hiç ayrılmak istemiyordu. Akber 
.;· Ben 'ba§lıyorum, sen devam Şahın da oğluna olan eski sevgi· 
~ ec:~ain. Bundan 90nra elele si tazelenmişti. . 
~~alıyız. Sıma herşeyi anlat· Aylarca sarayın evrak daıre· 
--.Yıın. sinde beraberce kapandılar. bir 
- Bu yaptırdığın yeni bina takım vesikaları ıtetkik ettiler. 

"-dir, \:ıa'ba} Ava ıberarhcr aititiler, beraber 
~ - Benim tüıbcmdir, oğlum. gezdiler, eğle.ndiler .. Gö.~~lleri 
~arımı kendi elimle yaptır· arasıra şarap ıçmek ıstedıgı za• 
~ ietedim. En dipte bir çu· man bunu. da .. beraberee yaptılar. 

r görüyorsun. işte sana vasi· Nihayot bır gun Aklber Şah hasta 
)eti-..ı ek l.l ki d "" t •• lf ~u<ıir: Beni oraya gömce si· o ou, yata ara uş u. 
~akat gözlerd_en gizli kala· 1 (Arkası var)= 

Doktor Diyor iki: 

UF AK TEFEK YARALAR 
~erde, meskenlerde, bahçelerde, cutta hastalık hmmle gettrebUecek 
aı, beride çalışırken tol, ayak, yüz kabiliyette değtllerse de bnnlann 1-
lıtr 1 lzamı:ıa bir ı;ıh1nln, bir demirin çlnde ~k azgın olanlar ,.e fena ha!'I· 
.,.._ ~ veya tahta parçasının çarpıp talıklara 11ebebiyet verebilecek dere
~ından dolayı ufak tefek yara- cecle zehirli bulunanlar da yok değil· 
~ buauıe gelir. Ufak bir acı duyu- dlr. ((Streptokok), (ıoltafUokok) de
ı....'.. Biraz kan ı;ııkar. Bu basit sıynk- dikleri c·erahat mlkroplarlle kazıklı 
~ tok defa, ehemmiyet bile ,·er · humma (Tetanoz) ,.e kangren mlk • 
~ (Adam, bu ufacık lrızadan ne ropları, bu whllkeU unsurlara birer 

Oılc&r •• ) diye dudak büker geç.erlT- mlııal olablllrler. 
..:-ıbokı itin hakikati hlç de böyle Yalnız ıtura.o;ı var ki, deride ve de-

ldtr. Bakınız neden: riye ~elen kan ve lenfa neııK'lnde vü-
"Gcu«tu kaplıyan derlnln birçok cudü harl('Wn gelecek mikroplara 

''elertnden başka, hariçte bulunan karşı himaye edt-n tabii muka,·emet ::1 aUrü mikropları önllyen ,.e on- tertipleri ve muhafar..a <>isimleri mev 
~ il bedene gtnnesine mAnl olan <·uttur. Kanın ve lenflnın beyaz yu
t., IUrnaye tabakası olması itibarile varlakcıkları işinde bUyük blr rol 
.._ •:rnca. btıyilk blr kıymet ve e- Rhlbldlrler. tşte bu korwna tertlp
"""llllılyeti vardır. lerl !'l&yeslndedlr ki, yaralara giren 
'-6-tıam bir deriden blrç-0k mikrop mlkroplann ~nden, ~.ok defa, ko
.._. ıılifaz edemezler. Fakat deride, rnnur ,.e kurtuluruz. Acaba, bütün 
~gt bir sebeple, ufak ,·eya bü· bunlara rağmen, mikroplar bu tabii 
·...: bir yara hiaıl olursa bu yara, müdafaa hattını yanp geçmek gibi 

ictimaI----, 
..--Tetkikler 
Çocuk Aldırma 

Vak' alannın 
Sebepleri 

Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı 
Fuat Umay bizdeki çocuk veflyntma 
nazan dlkkatı ceJbederek, bunun bnU 
ne geçildiği takdird<' nüfusumuzun 
bir batında 25 milyona çıkabllec<'ğini 
söylemektedır. Bu mesut net\oeye 
varabilmek için de. bir çoeuk vcrgi
st ihdasını ve çocuk dllşüren doktor 
ve ebelerin vatan halnl addedilmesini 
ileri sürmektedir. Bir muharrirlmiz 
bu mesele hakkında bazı fikir adam
larımızla göriifmilştUr. Verilen ce-
vapları aynen yazıyoruz: 

• Hi:mi Ziya Ülken 

1 A S K ~ A l lcf??! 
:=;:i;-;::-id3~ -IB_A_H~i~S-L_E_R~I ı 

YUNAN- iTALYAN 
Harbinin Ucüncü 

' Haftasının Bilancosu 
' 

ltalyan Başkomutanlığının 
sevk ve idare hatası yüzün
den İtalyan muvaffakıyetsiz 

liğile kapanmı§tır. 

YAZAN: ;] 
Emekli Albay 

~eclt SABMAB 

ltalyanın Yunanistana taarru· 
zunu ıcap ettiren sebepleri ve 
bunlar arasında bilhassa ukeri 
olanlarını araştırmak harbin ce· z 
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fı(INDllEN 
G~llNIE 

Berlin Ziyafeti 
Yazan: OÇ YILDIZ 

L ondra radyosu diyor ki 
Berlinde Molotof yolda

şa ziyafet verildiği gece lngiliz 
ayyareleri şehre çok şiddetli 

bir akın yapmışlar, muhterem 
davetli bu yü7.den ancak saba· 
lha doğru yattığı otel veya sa· 
raya dönebilmiş. 

İnsan kalbi hiçbir zaman gü· 
zel bir ziyafet esnasında oldu· 
ğu kadar açık, geniş, etrafına 
ikarşı güzel n\>'ctler ve sempa
tilerlc dolu değildir. 

Molotof yoldaşa Berlinin 
kim:bilir hangi sarayında dok
tor CÖ'helsin kimbilir hangi da
hi rcjiııöre hazırlattığı peri ma
salı dekoru içinde verilen ziya
feti gözümün önüne getiriyo· 
rum. Altın tabak.\arda en nadide 
kera, .d-eniz ve hava hayvanları
nın kebapları ilahi ıtırlar gibi tü. 

- «Vatan haini kelimesini bu ka· reyanı hakkında makul bir tolc
dar suiisUmal etmemelidir. Bununla 1 rans dahilinde doğru hükü.mler 
beraber, çocuk yetiştirmenin bir mil· ı çıkarmıya imkanlar hazırlar. 
U. vazife ol~uğu birçok yollardan tel· Yalnız bugünkü harbin müsta
kın edllebilır. Yalnız, bunu akla koy- it bulunduğu bütün dünyaya p· 
malıdır ki, bir muhitte hUkUm suren mil vüsatini, harp maksatlarının 
hayat şarUannın bu mesele tız:erlnde büyüklüğünü düşünerek mahdut 
bOy\lkt~iri varClır. Fukaranın çocuk mıntnkalar Üzerinde saplanıp kal
lan. doğar, yaşamaz. Zenginler sefa- mamak da lazımgelir. 
halı bırakmamak için çocuk doğur- ltalyanın Yunanistana taarru
maz. Şu halde çocuk doğmamasının zunu hem Akdeniz . Afrika harbi 
sebebini ferdt arzularda değil, umumi ve.: d h d Al çerçe ... n e ve em e man· 
tabirle hayat .-ruarı adını verCll· ş· 1 A,.l tik d · · h yanın tma • I'"'\:• an enızı ar· 
ğimiz içtimai zaruretin içerisinde a- ıb" • -· d 1 k ·· t tk"k ı zavıy ... -ın e oma uzere e ı 
ramak llzımdır > y İt-'-- h--ı.• h -•-~ --L ••st • harit · etmek aldanmanın yüzde nisbe- unan - .... ,.an arus ar C1Utt HLDaatnı go enr a 

8 tini. azaltmı~a yarar. Akdeniz -1 tahkem deniz üesüne sığınan hal. değiştirmek suretile de emniyeti· 

F 
' 

f D 
. Af~ıka hal'bi bakunınd.an mese- 1 yan donanma•ına Yunanietan ni takviye edebilir. İşte bu sebep· ı 

e S8 8 OÇen\I le.yı ele alırsak Yun'."~ıeta~ın ve harbe girmeden evvelki zaman· ler dolayMJiledir ki bu limanlar-

tüyor. Hayale sığmıyaea'k şekil· 
lere girmi, billur kadehler, el
mastan, zümrüldden, yakut.tan. 
estal&ktitlere bcnziycn ~clcr
de pınldıyan içkiler ve ışıklar 
birbirinden ayud edilmez bale 
gel mi~... Ya hele Nazi ünifor· 
malarındaki gamalı haçlar, kar· 
tallar, nişanlar vesairenin ihti
pmı 1 Mavera.dan aksediyor sa• 
nılan ağır ve ila'hi lbir orkesıtra 
Alman marşı ile enternasyonal 
motiflerinden meydana getiril
miş 'ruhani potpüri kompozie
yonları çalıyor ••• 

Vehpİ Era:p ıb~lha~ Yunan d~nızı dogu sa· !arda dahi hücum etmek imkan· dan İngilizlerin istifade etmeleri 
'hıllerıle buralardakı adaların zap· !arına malik idi. Unutmamalıdır sayesinde c Taranto> hücumu· 

- <Bizim gibi nüfusa muhtaç bir tı orta ~kden~. ~.Tunus. mü.stes- ki tayyare gemileri de diğer harp nun emniyetle yapılması kol~?'· 
memlekette, şüphe yok lti, çocuk dü- na). çevıren .. butun. sahil~erı e~e f:"emileri gibi hem deniz altından !aşmış olduğuna hükmolunabılır. 
şUr:mek vatana bir iyilik sayılmaz. gcçırmek ".~ u~erlerın~~kı denız ve hem de havadan gelecek hü- Yunan • İl!lyan harbi başlıyalı 
Fakat, vatana hlyanet addetmeden ve ha.va • uslennden. ıat.ıfade et· cumları düşünmek mecburiyetin- ( 3) hafta goçmif bulunuyor. Bu 
evvel, bu vlkıanm sebepleri üzerinde mek ımkanlarını veıırdı. Ayrıca dedirler. müddet zarfında yapılan İtalya 
düşUnmek ve elden geldiği kadar bu İtalyayı muharebe sahn~i ol: Vakıa bu hücumlara kartı mü· harekatı Akdeniz • Afrika harbi
sebepleri ortadan kaldırmıya çalıt-l ma~tan_ uzak tut~r ve Bıngazı datno;ı sııaıhları obnakla beraber . n.in maksadını kolay.laştı~-~~ktan 
mak JAzımdır. Gariptir ki, dünyanın denız } olunu emnıyete alırdı. • ..._ rcket da..._ı. zıvade yanlı" harekat yuzunden 

c·i<l· . r 12 d 1 1 sen manevra ve na o ,, y • 
her ta?'afmda olduğu gtbl bizde de \ lb· }"kır ınAkışgd a ~ .ise r _ ad a ~~la mühim bir müdafaadır. ı tamamen bu maksadın aleyhıne 
çocuk aldırma vakaları fakir sınıf· ır ı te enızın ._.,e enızı e T . . . .. rt · tezahür etmiştir. 

d ) ·ı d K d · ı ayyare gcmısının guve esın· 
lardan ziyade nlııbetcn m~reffeh ııı- ve . o .ayısı e e . ara enız e den kalkıp inecek ıtayyerelerin ! Şimal • Atlan tik dCflizi harbi 
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nıflarda rastlanan bir keyfıyettlr. Buıolan ırtıbatını keserdı. Ve bu ıu· l d t.~. üd" _ı t e zaviyesinden meseleyi mütalaa 1 d ~ .Aıkd · · k d uçuş arı evam et ıgı m oe Ç l 
nokta, hldil!ICnin lktısadl olmaktan ~e~I~ ogl~ entbızl·~ · .a~a ~l~ saatlerce sürecek bu harekatın edersek Yunani&tana taarruz n-
ziyade bafka içtimai sebeplerClen i- ıstı ası P anının ta lıLI ıçın ı ~ d . d l 1 di- giliz kuvvet ve dikkatini Akde· 

· ·· · d ı ı .ı açık enız e yapı ması ve ev . 
leri geldığinl gosterir. Nüfusumuzun a ım atı mış o urou. iL •1 . fın.d u nize çekerek Atlantik üzerınde 

· · F k b ı · k ld ğer narp gcmı en tara an m • I çokluğunu teşkil eden köylUlerCle n... b~ ~lt u h aknk a~ca /~-ı~~ 'hafaza edilse dahi tayyare gemi· girişilecek bir harekat için büyük 
çocuk dü,.urme hemen, hemen lstis- ınar ı 1 e ta a u e e 1 1 ı. . . . hlik r b " d 1 ağı mikyasta bir ~ırtma maksadına 
nal bir şey tefkil eder. ŞehlrlerCle ya- Böyle olmadı, netice tersine çık· 81 ıçın ~~id. e ı ır urum 

0 
ac matuf da ola.bilir. Belçika, Pele· 

şıyan amele, ııa.natka.r, hizmetçi ai- :tı; Yunanistan i~al edilemedi. pek t 1 .tr. . menk üzerinden Fransaya taar· 
Ielerinde de bu vakalar çok değildir. Orta Aıkıcleniz tehlikeye düıtü: ~al~ukı Yunani.sta.~ın . garp ruz edilmezden evvel Norveçe 

Aksine olarak bu sınıflardaki allele, ltalya muharebe sahnesi olmıya eahıllerınae Arta ko_rfeziırden yapılan taarruz gibi. Fransa ile 
rln çok çocuk yeti~tlrdlklerl görtll- başladı. İtalyan donamnaaına l>a§lıyar~ garp methalı. Levkas, olan anlaşma bugünlerde yine 
mektedlr. Yalnız. teesstlt olunur ki, ağır darbeler indirmek imkanla· Kefalonıa. ~ant~ a.clalarıle kapa· bahaedilmiyc 

0

bal§Anan Cebelüt· 
dünyaya getirilen bu çocuklardan rı verildi. Yunaniatanda ve bil- lı Kornet korfezı ve daha cenu· ık 1 · T t hkimi 
çoğu y~at1lamamakta ve l~yiklle 'hassa Girid adasında lngilizlerin ba doğru Navarin gibi limanlar hta~_ı_ ndmeseiesı·1· ancanAın e~kanın · l eh\!'- · aKXı a ngı ız ve m n 
yetlşitlrilememektedir. deniz ve hava füıleri kurmaları kolaylıkla dentZ& tı t ıa.ctıınc l ·· · t kla tesir •· • • 'L!l • spanya uzerıne yap ı rı • 

Bu itibarla, memleketimizde nuru fır~·.-tları bahşedıldı. ı kartı cmnıyet altına alınamımıye ler ispanya hariciye nazırının 
sun artması bakımından çocuk dü· Hatıra şu sual gelir: Ark Ru· müsaittirler. Buralarda bulunacak Pariste Lava! ile görüıme.i ve 
şUrmelerin önüne geçmlye çalr,mak- vaya} tayyare gemisi Akdcnizde- tayyare dafi silihlarla hava em· Berline doğru yolda bulunması 
la beraber, daha ziyade, doğan ço- ki İngiliz donanmasile eskiden· niyeti arttırıla.bilir. Tayyare ge• bu harelki.t ile ilgili teıebbiliıler 
cukların yaşatılmaları çarelerini a· beri bu havzada cevelan edip mi$i birbirlerine pek yakın olan olabilir. 
raşttrmak llzımgellr.> durmakta idi. (Taranto) mü•· bu emin <ieniz limanlannı aak ask İtalyanın Yunanistana taarru· 

( OLMUŞ YELER ) 

==· Eğinli Osman ·-
BUyük taarruz ba•lıyalJ Uç gün I anaları düşündükçe de dudaklarım tepeye ili~mı,u. GördlifUm manzara 

olduğu halde, bataryamız, ileri ha- kuruyordu. şu idi: 
rekete devam etmek i~in hazırdı. j Ne kadar olmuş geleli, bl\mlyo- Bir nefer, tepenin üzerinde durma-
DUııman mevzilerini at~ altına alıp j rum. Başımı göğsUmden kaldırdı· 1 dan bir sağa, bir sola koşuyorClu . 
döverken, bir 'arapnel parça.sile şe- fmı an Osman oğlu Osmanla göz DUşman da ardı arası kesilmeden 
hit d~n Eğinli Melmıet onba,ıyı göze geldik. ayni noktaya bol mermi fırlatıyor
orada bırakmtYa mecburduk. Zira, - Buyur yüzba,ım, dedi. Beni du. Ortalığı bir duman bulutu kaplı· 
bozguna. uğnyan dU,man kollarını eival etmifsln. yor, duman çekilince yine ayni in-
tak!p etmem iZ ll.zım geliyordu. Doğruldum, gülmiye çaıı,arak: san bir o tarafa, bir bu tarafa seğir-

GUn batmış, ortalık kararmıftı. - Nasılsın Osman? Dedim. tip duruyordu. 
Biraz daha sonra konaklama emrini İyiyim. Sağol yüzbnşrm. Nefer ve subaylar heyecan ve~ 
aldık. OstümUZ bal}l11\lZ toz toprak - EvvelA başın sağolsun. Sonra, kınlık içinde bu manzarayı seyredi-
lçlndeydf. Erlerin de bizim gtbi ter- söyle bakalım or1başı olmak ister yorduk. Bir aralık dumanlar yine çe-
ler! elbiselerinden dışarıya kadar misin? kilmlşti. Fakat ayni gölgeyi göremi-

- Emrederseniz efendim... yorCluk. 
fışkırmı,tı. o gece, keşif için iki gönUllU ar- Ateş ve kan içinde erle subay, a-

Hafif bir serinlik ve rii%glr var- kada,ııe beraber karanlıkların içine ğabeyle kardeş gibidir. 
dı. doğru uz.aklaşnu,ıar. aradan epey Mevzilerin arasında dolaşırken sağ 

zu bu maksada ne dereceye ka· 
dar yarıyacaktır. Bunun halcltın· 
ela şimdiden mütalaa yürütmek 
bit"az mevsimsiz olur. 

Akdenizin doğusunun karadan 
istilası si&tcminin Türkiye üzerin
den de tatbiki herşeyden evvel 
şaşırtıcı bir manevra olmaktan 
uzaktır. Türkiye ile uiraıılaca· 
ğından bafka Sovyet Ruayanın I 
muvafakati ve hatta ittirakı le· 
min edilmek icap edecektir. Bu 
muadelenin halli ise müşküLdür. 
Çünkü meçhulleri ve siyasi, as· 
keri !bakımdan güçlükleri ço'k. 
tur. Yunan • İtalyan barbini 
mevzii olarak gömen geçirirsek 
~oçen üç ıbaft.anın bilançoeu: 
ltalyan sevk ve idareeinin hatası 
yüz.ünden muvaff akiyetaizlikle 
kapanmıttır • 

Bu dakikalar misafirin o ka· 
dar zayıf ve uysal dakikalandır 
ki kendisine sabahı ibeklcme· 
den gOktcki yıldız kümelerin
den birini fethe gitmek teklifi 
yapılsa hemen hemen <he> di· 
yecek vaziyettedir. .Tam işte 
her §eyin yola girer gibi oldu· 
ğu bu dakikada canavar düdük. 
leri 'ha:)'lkırı~mıya, yerle gök.ün 
lbiribirine göndermiye başladı· 
ğı korıkunç bcnnba ve müdafaa 
topu salV10larile salon sarsılmı· 
ya, sofra ve havadaki billur 
avadanlıklar korkmuş insanla· 
rın dişlcı i gibi titreşerek ve in· 
ce iniltiler çıkararak birbirine 
çarpmıya ba§lıyorlar. Bu vazi
yet karşısında misafire binanın 
ıbodrumunda bir küçük antrakt 
teklif etmek mecburiyeti baş 
gö•teriyor. 

Doktor Göbels bunu da ev• 
velden kqfederek sığınakta da 
ibaz.ı dekor ve mizansen tertiba
'tı meydana getirmiş mi<lir aca· 
'ha? Meçıhul. Fakat böyle bir 
şey yok'&a b:le derhal yukardan 
kanapcler, koltuk1ar, likör ta
kı,mları, çerez tabakları getiri· 
yorlar. Çalgıcılardan flüt, ke· 
man gıbi hafif aletlerini bera· 
ber getirmeyi akıl etmiş olan· 
lar sümmettedarik bir oda kon· 
seri tertip ediyorlar. Kimbilir 
kaç aaat süren bu zaruri an· 
trakttan sonra yukardaki piyes 
tekrar başlıyor tabii. Fakat saat 
kim'bilir ıkaç ve misafir artık 
yorgundur. Nazi marşı ve pot· 
püri nağmeleri arasında kulaiı· 
na fısıldanan melodiyi eski 
fe'111k.le dinlemiyor, ara&ıra saa· 
tine bakarak odasında, dana 
doğrusu memleketindeki sakin 
ve rneııut ve alertsiz o<iaaında 
yatağına gireceği dakikayı dü
şünüyor. Nafile İngilizler söyle
nildiği kadar cen;tilnicn adaım· 
lar değilmİ§. 

GlçaeDlen Datıtaıaoall 
ÇUt Barwanatı 

lunir, 17 (A.A.) - Vilayet 
iskan ve veteriner müdürleri 
ıgöçmcnlerc dağıtılacak olan çilt 
hayvanlan miıôayaası için Ser· 
gama havalisine gitınişleroir. 

kuvvot bulunmalı idi. 

llqq, hUytlk bir azgınhk g/Sstere<".ek olur-
oplar l~in mükemmel bir giriş . 

""'- • 1 lanı& o zaman ,·ücııtta ne gibi zarar 
\' 1 Olabilir. lar \'C tehlike hmıule gelir'!. Bunla-

Kurduğumuz çadırların önUnde bir mi.iddet gt-çtiğl halde hAll dönme- tarafımdan bir ses yUkseldl: 
kaynaşmadır gidiyordu. Bu sırada mlşlerdi. - YUzbafım, bu yüze bakın: E· 

Bir kere İtalyan ordusu ta
arruzunu • arazinin vaziyeti ve 
Yunan ordusunun kıymetini iyi 
taıkıdir eniycrek - kafi bir kuv
vetle yapmarnııtır. İkincisi mev· 
cut kuvvetile hatladığı harekat· 
ta d..hi uıl taarruz mıntakasın
da 90k kuvvet •bulundurmak ya· 

Şimalde müdafaada kaldıkları 
Görice cep'hcısinde dahi .müda· 
faaya elverişli ve ileride taaruza 
geçileceği zamanda ç.ok lüzumlu 

Gt 'kıl, muhltlmiıdekl eşya iiı.l"rin· ı rı, sırsslll", izah edelim. 
~yan mlkroııların ekserisi \'Ü• Dr. NURt ERGE:SE 

~ ŞEHiR TİYATROSU TEMSiLLERi 
EBAŞI TİYATROSUNDA . FRANSIZ TİYATROSUNDA 

DRAM KISMI KOMEDi KISMI 
BU AKeAM BU AKŞAM 
Saat 20,30 de. Saat 20,30 da 

~UN YOKTUR O A D 

lktısat Vekaletinden: 
~ar, lira rnaqlı mUfett(f muavinliği için 17/10/940 tarihinde yapıla
" evvelce ilAn edilen müsabaka imtihanı 9/ 12/940 tarihinde Ankara 
'ie lstanbulda yapılacaktır. MUracaatların 23/11/040 tarihine kadar 
e1tıııet teftiş heyeti reisliğine yapılması llzımdır. (683:i) (100,0) 

gözüm, Eğinli şehit Mehme~!n hem- Nerdeyae fecir ba,lıyacaktı. ğinli Osman onbaşı geliyor! 
şehrisi osman oğlu Osman a ilişti zaman ilerledikçe tellşımız artı- Hemen yerimden bir ok gibi fır-

Anadolu çocuğunu tanırsınız; ke- yor, gölgeler yavaş yavaş aydınla- ladım. osman onbaşı, sol kolu uç
derlni ııaklamıya uğr~ıyorClu. Bqı nıyordu. Tam bu arada düfman ba· 1 mu' sallana sallana geliyordu. Deh· 
önünde, göğsUne dUşmUştU. Fazla taryaları bizim siperlere ateş açmış. şet içinde: 
tasa etmesin, diye, emir erimi çağı- biz de derhal karfllıklı harekete - Osman! Dıye bağırdım. O, an-
rarak: geçmiştik. Düello devam ederken, cak sağ kolu ile işaret ederek: 

_ Oğlum Ahmet, dedim. şu kar- keşif kolumuzun döndUğ{lnU haber - Düşman bu tarafta .. diyebildi. 
şıda oturan Eğinli Osman oğlu Os- verdiler. Sağ elinin içinde kopmuş olan sol 
mana söyle, buraya gelsin. _ Derhal onbaŞJYı buraya yolla· kolunu dirseğinden kavramış. bir 

Bende iki ruh çarpıfıyordu. Yur- yın, dedim. Bir dakika geçmcmi'U kılıç gibi havada saıııyorClu. Sol o
dumun temiz topraklarını kirletmek ki, diğer iki neferi karşımda bul· muzundan kanlar sızıyorClu. Rengi 
için gelenlere, nasıl bir arslan kesi- dum. Pek heyecanlı görUnUyorlardı. sarıya, elbisesi kmnızıya boye.runıştr. 
!erek kahramanca karşı koyuyorsam,. Uzunca boylusu anlatmıya başla- Derhal çadırıma aldırdım. Yarası-
şehit Mehmetleri ve onları bekliyen dı : nı kendi ellerimle sardım. Alnından 

- Yere ııUrUne sürüne blr hayli sevgi ve takdirle öptnm. 
gittik. Bir de t'tra!ımıza baktık ki, Birkaç saat sonra kendine gel-
onba,ı yanımızda yok. Aradık, her mı,u, gözlerini aı:tı: 
yana baktık. Şafak kızarınca bir - Yüzbaşım. 

Bu G o N matinelerden i p E K Sinemuında 
itibaren 

Senenin en nefis filmi... Harlkullde ve muazzam bir muvaffakıyet kazanan 

SEVEN KADIN 
kaza geçirmlyell.m, diye g~rı dön- - Kahraman Osman. 
dUk yüzbaşım. Fuııldar gibi cevap verdi: 

Beni bir düfUncedlr almıştı. GU· - 1lk şarapnel yağmul'tlnda ııol 

neş. bütün ziya.aile ufukta belinnl•· kolumun uçtuğunu hissettim. Araya 
ti. araya buldum. Onu. düşmanın ayak
Etrafı dikkaUc tetkik ederken, tarı altında bırakmıya gönlüm razı 

ni sı~let ~e~~i yapmak, .es~• · olan (Behleşte) tepelerini elle· 
aakerı kaıdeeını ihmal e~iftır. rinden kaptırmamalı ve Görice• 
Her . ne ~adar ecvk v~ i<l~re yi tehdide maruz !bırakmamalı 
preı-..ı.ple~ı uırla_rdanıberı malum idiler. Hulasa: Hangi cepheden 
olan h~tlerdır .. ~unu he~ k:~ 1 mütalaa edersek edelim ltalya· 
mut~n bıhr. ~ıl guç. olan rf nın YunanMltana taarruzu birçok 
malumu ıatbiık edebılecek kud· hatalar yü7.ünden §imdiye kadar 
rette komutan ıbulmaktır. muvaffak olmamıştır ve bu satır· 

Filmi yaratanlar: 

L&M.&BB we BOBIBT \,~--BIDDT T & 'f L O. __ _, 
gözlerim dUtman toplarının ısrarla olamadı. 

at~ yağdırdıkları 11&1' yanınmdakl 

3 üncü dağ tümenile cephe· lan yazarken Yunan resmi teb
nin orta kısmında (Meçova bo· !iği Yunanlıların (Gramos) mın· 
ğazı) isti.kametinde yapılan ha- takasın<ian Arnavutluğa girdik
rek.it muvaffak olm~§ olsaydı lerini ve Kolonya mıntakasıncla 
Yanya mıntakasınd~kı Yunan (Herseka) yı aldıklarını bildir
ordu9U §ima\ cepbeaınden ayrıl- melc.te idi ki bu meviki Görice -
mıı ve ltalyan ordueunun T esalya Leskovik • Kalbaki - Yanya yo· 
ova11ına inmesi çıok kolay olurdu. lunun ortasındadır. Şimal ve ce· 
Fakat bu mühim ha.rekata çok nup cephelerinin bu yol ile irti
az kuvvet taıhsie olunmuş bulu· hatları kctıilmiş demektir. 
nuyordu. Bu kuvvet 2 - 3 dağ Yunan ordtnU muvaffakiyetlı 
tümeni olmalı, uğranılacak ilk lbir acvk ve idare takip edecelı 
ımuvaffakıyetsizlikler arkadan İtalyan ordusunun yeni geleıı; 
durmadan gelen kuvvetler ve kuvvetlerile yapmıya çahftıi 
tazyiklerle muvaffakiyete çevril- hazırlığı bozmıya, ve fırsatı ıka 
meli ve başlanan ibu hareket ne· çırmamıya ve bu suretle hareki 
tice alınıncıya kadar devam et· ta kendi teşebbüslerile ha.kim ol 

lllsaa BINÇE& tirilmcli ve bunun için de elde mıya çalı§tığı anla§llıyOI'. 
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Cereyan Ediyor era ere Kal ılar 
ingiltereye ~~ize- 150 italvan Tankı ~~I KABIZLIK 

me Sevkının Yugoslavyaya ,~1 HAZtMsızu 
M 9• C I I 1.1 

f, E , Bagtlakl Program en ıne , a ışı ıyor ı c a tt ı ~:l.;~;.,m,~;:~~:~~5: M i o E 
(ftatı birincide) 

Blltün cephe Uzerindc ve bilhassa 
lağlık Epir' in Göricc şarkındaki dağ
lık bölge::inde blitUn gUn mUhlnı 
muharebeler cereyan etmiş ve esir a
lmmıştr. DUşmandan siper havan top 
ıarı ve her nevi malzeme iğtinam 

I t·· Al A 
"k (Rafı bfrtft('lde) (Pl.). 8 ,45 Ev kadını. EK Ş ı· L ı· K VE manya, mefl ar tica etımi~lerdir. İvan dağının ta- 12,30 Program, 12,33 Peşrev Ve 

ınamen işgali için yapılan son saz semaileri. 12,50 Ajans haberleri. RJNA 
.,ı Mümessillerinin Geri süngü hücumunda Yunanlıların 13·05 Muhtelif şarkılar, 13•2° Karışık Y ANMALA program CPI. ). 

karşı, fazla veya içkili bir 
yemekten sonra hissedilen 
AGRI ve ŞlŞKiNLIKLE~E 
karşı zararsız ve faydalı bır 
çare olan: 

Ç 
eline 7 3 ağır makineli tüfek geç- 18 Program, 18,03 Radyo caz or-

a ğrılmaSJ 01 mistir. keslrası, 18,40 lncesaz, 19,15 Hava-
• Epirden gelen haberlere naza- ıyen parçalar (Pl. J. 19,30 Ajans ha-

edilmiştır. 

ltalyanlar çckllirkcn Koniça şehri
lstiyecek d . l berleri, 19,45 Milşterek şarkı ,.c 

ran Yunan or usu ıle; t~l~an or- tUrkiller. 20,l:S Radyo gazetesi, 20,45 
dusunun teması kesılmıştır. Bu- ! Müzik, 21 MUzik: Dınleyicl istekleri, 
nun sebebi 1talyan kuvvetlerinin 21,30 Konuşma, 21,45 Rodyo orkes
süratle geri çekilmekte olmaları- trası, 22,30 AJans haberleri, 22,45 

nin yarsını yakmışlardır. 
ltalyan tayyarclerı hiçbir askerl 

ehemrniyetı olmıyan şehir ve köyleri 
bombardıman etml~ de hiçbir neti

Nevyork, 1 7 (A.A) - Ame
rikada yabancıların faaliyeti hak
kında tahıdkata memur edilen 
parlamento encümenının reısı 
Dies, yaptığı beyanatta, Ameri
kanın silahlanmasına ve İngilte
reye malzeme gönderilmesine 
mani olmak ü.ı:ere Almanya, ltal
ya, Japonya ve Sovyetlerin Ame
rikada sıkı bir iş birliği yaptık
larına dair salı günü bir beyaz 
kitap n~redilmeai ihtimalini bil
dirmiştir. 

. Cazbant (Pi.), 23,25 Yarınki prog-
r:lır. Aynı hal devam ederse, bu ı·am ve kapanış. 

ce alamamışlardır. 
r~ca.tin bir. bo~gı_ın şekline .i~ı- !----. ----------
lap e.tmesıne ıntızar olunabılır. Yenı Neşriyat: 

Pindu3 nuntakasında İtalyanlar 
ricat ediyor 

Atlna, 17 (A.A.) Cephenin saır 
nolttalannda da İtalyan hattında baş 
ka gedikler açılmıştır. Dünkü Fener - Beyoğlu spor maçından bir inbba 

Pin<ius mıntaltasmda faaliyete ge
çen Yunan kıtaatı dUşmanın sUratıe Dün İstanbul dolgun bir spoı Fakat 18 inci dakikada Kasımpaşa
ricat etmesi sebebilc bir haftadır 1- günü yaşadı. Şeref ve F enerbah- lılar Salt vasıtaslle bir gol kazandl
talyanlarla temas tesıs edememişttr. çe stadlarında birinci, Anadolu- !ar. Ve devre 1-0 Kasımpaşa lehine 
Batı cenubunda Yunanlılar Kala- hisar, Karagümrük sahalarında bitti. 

mas deresini müteaddit noktalardan da ikinci küme lik maçları oyna- İkinci devrede 32 nci dakikada 
geçmişlerdir. Burada İtalyanların nır.ken Sipahi Ocağında atlı mü-

1 
Hayri 36 ncı dakikada Ali vasıtasi

Yunan arazisinde son bir tek çıkın- sabakalar yapıldı. Şeref sahası- le iki gol kaydeden Kasımpaşalılar 
tısı kalmıştır. nın bir kısmında da profesyonel sahadan 3·0 galip çıktılar. 

DUn vukua gelen kısa bir muha- güreş müsa'bakaları yapılacaktı. 
rebc esnası!lda 600 kadar İtalyan e- Fakat her zaman olduğu grbi 

Beykoz - T opkapı 

Sı·r nlınmışur. · ı· d · ı ı_.ı· 1 I İkinci karşılaşma Beykoz - Topka-ı an e ı en peno ıvan arın ge me-
En şimali bölgede Görlce Uzerinde- mesi üzerine güreşler yapılama- 1 pı arasında idi. Takımlar tam kad-

B. Dies şunları ilive etmiştir: 
Öğrenildiğine göre, encüme

nin elinde bulunan deJiUer neş
rettirildiği takdirde Hitler, mu
kabele için tertibat almıştır. Bu 
tedbirin Aimanyada ve işgal al
tında bulunan yerlerdeki Ameri
kan müme9Sillerinin geri çağrıl· 
masını talep etmek olacağı zan
necHlmektedir. 

ki hAklmlyctleri gevşemekte olan 1- dı. Lik maçlarında Galata.sarayın rolarmı muhafaza ediyorlardı. 

talyanlar mevzilerini istirdada çalış- Vefa ile bera'berliği istisna edi- Birinci devre Beykozlular penaltı- ı·spanya Harı·cı·ye 
mak için alelicele takvıye kıtalan lirse diğer karşıla.5malar tabii I dan ycgAne gollerini yaptlar. Devre 
göndermekte iseler de bu kıtalar neticelerle kapandı. 1-0 bitti. 

Yunan ve İngiliz tayyareleri tarafın- . Dü~ü spor hareketlerini sıra- ı' İkinci devrede çok güzel bir oyun Nazırı Lavalla 
dan iz'aç edilmekte ve Yunan itişine sıle verıyoruz: çıkaran Topkapılılar 18 inci dakika-

hangi cihetten intizar edeceklerini Fener stadında: da Sabahaddin, 38 inci dakikada Sa- G o·· r u" ş f u· 1 

bllemcmektedirle\'· !Ahnddin vıısıtaslle iki gol kaydede-
Atlnaya son 2 t saatte gelen ha- FENERBAHÇE - PERA rek maçı 2-1 kazandılar. 

bcrler. Yunan sUngU hUcumlarmm F enerbahçe stadında ilk kar- Londra, l 7 (A A ) B B 
ttnıyanlar Uzerinde bllyilk bir tP.Sir şılaşma F enel1bahçe _ Pera ara- Beıildq - lstanbulapor C: · · - · ' 
hAsıl ettiğini göstermektedir. . . .. Şeref stadında son oyunu Beşik - İ 

Du P "lil 11 küçük Prespa sında ıdı. Peralıların bugune ka- tıa" _ lstanbulspor -..·aptılar. Dün Pariete spanyo\ hariciye 
n respa gu e d ld ki · 1 ·· ·· ·· -r " S S ·ı L l 
d ıt 1 1 G-rıceye hAk!m ar a ı arı netıce er gozonun· nazırı errano uner ı e ava 

arasın a a yan ar o d I k b .. b k .. .. Oyun çok seri başladı, Ve ilk da- d b k b I "-t k e tutu ara u ımusa a a gunun arasın a ir görii!;me vu u u -
tepelerdeki sUngU çe\Teslnl da~· ma üh. .. 4_ k dd-_J·ı· kikadan tstanbulsporlulann Beşik - """ 
i
rin şiddetli bir mUcadelede bulun- ı en m ım musana ası a cuı 1- l .. . duğu öğrenilmiştir. .. taş nıUdafaasını zor adıkları gorül- Al h · · V 

makta ıdller. yordu. . ., . man arıcıye nazırı on 
Fenerlıler sahaya çılatıkları va. dU. Ve nitekim 2- inci ~akıkada MU- Ribbentropun daveti üzerine 

Yunanlılar Grammos ve Morava k. C'h d K '· .. k F k 11. .1 kerrcm lstnnbulspora bır de gol ka- 1 S B 1. .. .h h 
1 

. . t l ıt ı a , uçu · ı ret ve ıv e- . uner er ıne muteveccı en a-
:tepe ennı Pt ı ar lih h ld ki .. 'i'I zandırdı. Bu golle canlanan Beşık- . • 

Cenupta, Yunanlılar e\•vclki gün .. ten ma rum 0 . u arı goru - taşlılar tstanbulspor nısıf sahasına 1 reket etımı§tır. .. 
Grammos ve Morava tepeleri ilzerin du. Ve şu kadro ıle Pera karşı- yerleştiler. Ve Şeref beraberliği te- ~ondraya gelen haberlere go-

Atına, 17 (A.A.) - Yunan 
~ıtalarının 48 saatten evvel Gö
riceye girmeleri beklenmekt~dir. 
Yunanlılar şehirden ayrılan 1tal
yan kıtalarını görebilecek vazi
yettedirler. 

Atinada öğrenildiğine göre, 
muharebe Adriyatikden Yugos
lav huıduduna kadar 230 kilo
metre uzunluğundan fazla bir 
cephe üzerinde Cei'eytın etmekte
dir. 

Hamburg'a tekrar 
Hücum Edildi 

(~ı biri~lde) 

Dunkerque de bombardıman 
edilmi.~ir. 
Bombardıman tayyarelerimiz 

dün gündüz Kolonya'da, Breme
de ve Dortırnundems kenarın<ia 
bulunan petrol tasfiyehanelerini 
bombardıman etmişlerdir. 

Bu harekata i~irak eden tay
yarel;r~mizden üçü üssüne dön- ı 
memıştır. 

İngiltere hava kuvvetleri yüksek 
kwnanda heyetinde değifiklikler 

1 yapb 

Lorııdra, 1 7 (AA.) - Hava 
nezareti, hava kuvvetlerinin yük· ı 
sek kumanda heyetinde aşağıda
ki değişikliklerin yapıklığını bil-
dirmektedir: ı 

BAYI.SDIRLIK DERGtst - :Na
fıa VekAletin!n neşretmekle olduğu 
bu derginin dördüncü sayısl çıkmıştır 

AYIN TARtlll - Matbuat Umum 
MUdürltiğü tarafından teşrolunan bu 
kıymetli eserin 78 inci numarası neş
rolunmuştur. 

AZİYADE - 1-'ransız edibi Plyer 
Lotlnin ölmez olan bu eseri muharrir 
arka.da.ı;ıı.m.ız Nahid Sırrı tarafından 
selis ve tatlx bir U;;Jf.tpla tercilme e
dilmiştir. Eseri Hilmi Kütüphanesi 
nefis ve resimli olarak tabctmiştır. 

KA:XLI MEl'DA.SLAR - .Meşhur 
Blasco İbanez'ln lspanyolcııdan 
fransızcaya tercUme edilen bu kıy
metli eserini de arkadaşımız Nahid 
Sırrı tercilme etmiştır. Kanlı Meydan 
lar heyecanla okunacak bir eserdir. 
Hilmi Kütüphanesinden arayınız. 

TILSIMLI DERİ - Fransız mu
harrirlerinden H. De Ba.lzac'ın meş
hur eseridir. Hamdi Varoğlu tarafın
dan itina ile ve güzel bir ifade ile 
tercüme edilmiştir. Eser resimli ola
rak Hilmi Kitabevi tarafırıdan bas
trrılmstr. 

alınız. 

MİDE VE 
BARSAKLABI 
alıştırmaz ve zarar vermez. 
Horoz markasına dikkat. 
Tercihen •büyiik §İşelerinİ 
alınız. Zira daha ekonomik• 
tir. 
Yalnız toptan İçin: Yeni• 

poetahane arkasında 31 N~· 
da MAZON ve BOTfOı.,. 
Ecza deposu. 

Büyük ~ler, arkuından kofUlmakla ele \ geçirilmes. .. 

Berkestea iyisini Yapıal 
Şöhret, sizi takip edecektir ••• _ 

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKİR 

Ticarethaneleri: lıtanbul: Karaköy, Beyoğlu l ttikl 1 Uhi kt 1 d•n sına dı'zildiler: . . re l•panya harı·c·ı e az Al ete lşga e er m m no a ar 0 , • • • • mln etti. Bunu Şakırin yaptığı ikın- ' 0 Y n ırı ve -
Arnavutluk içerisinde derin bir ller- Nurı_,- Faruk.,. Lebıp - <?m«::· el gol takip etti. Devre 2-1 Beşikta' man h ükumet adamları arasında 
1,.,i, kııydetmlşlcrdir. Yunanlılar Esal, F ıkret - Nazım, Basrı, Nı- lehine bitti vukUhulacak konuşmalara işti-

Hava vis mareşali Douglas, 1 

hava mareışali Dovding'in yerine 1 ~-·•••••••••••••••••••••••••il"' 
hava h ücum kuvvetleri baş ku- K u ş T o y un N D E N G- d "'1 d E ·scka'yı i•gal yazi, Orhan, Rebii. 1 • rak etmek üzere İtalyan hariciye 

rı:ımmo~ ab arın a ,ı " lkinci devrede İbrahim vasıla.sile 
t>tnıı ıe~dir. Yunanlıların şimdi bu- Peralılar da Hristodan mah- bir gol daha yapan Beşiktaşlılar ma- nazırı Kont Cianonun yakında 
rodan açUkları ateş. İtalyanların rumdular. Bırinci devre daha zi- çı 3 _1 kazandılar. Berline gideceği ihtimali mev-
r.briccden Ercska yoluyla cenubi E- yade Fenerbahçenin hakimiyeti cuttur. 
pir bölgesınc doğru olan başlıca ıa- altında geçti ise de Sarı Laciverd- s· h• O .., -----0-----
,.ıcrini k~8elıilccelt vazlyett,edirler. liler bir türlü gol kaydedemedi- ıpa ı cagı Yu Un 8 I av Baş k u-

Atina aııkerl mahfıllerinde, emir- ler ve bu devre O - O bereberc 
kri ba.şkumandnn general Papagos olarak bitti. Konkurları 
tarafından p3rlak bir surette ifa e- ikinci devrede Fenerliler Or- ma-·danlarıArasınJa 
d IC'n genernl Metaksasm kumanda hanı müdafaa ve Fikrcti hücum \.t 1 H 1 Ü 
t"ıhıı ittifakla methUsena edılmektc- hattına almışlardı. Bu değişiklik "I 

1ır derhal tesirini gösterdi. Hücum- 080 .. İŞİ klik Yapıl dl 
Şimdiye kadar 28 İtalyan lar birbirini takip ediyordu. Or- 1 • 

tayyaresi düşürüldü, 30 tadan yapıldn bir hücumda Pera ~ (~ı u. • ı 
tayyare tahrip edildi müdafaa.sı hatalı bir hareket yap- -~-.............. :- dedildiğinden çok daha ciddi ol-

Şımdıye kadar, 28 1talyan tayya- tı. f:.sat bunu gole çevirdi. Bunu 1 muş olan ilk bombardımanın ge-
re: ı dlişUrU\mUş \'c Yunanlıların ye- soldan dÇlldn bir hücumdd Niya- j,.... ' nişliği derecesini şimdi öğren-
di tayynre.<ıı zayi olmuştur. Bundan zinin vole bir şütle yaptığı ikinci mekte ve artık hiçbir kimse bu 
bn ka Yunan hava kuvvetleri tara- gol takip ı:ıtti "e yine ;\;iyazi ... bombardımanın hangi mcmleke-
fır J.an Arnavutluğun muhtelif tayya üçüncü Fener golünü de yaptı. te mensup tayyareler tarafından 
re meydanlarına yapılan hücumlar- Fenerliler üçi.mcü golden son- _.

1 
yapıldığında şüphe etmemekte-

da t.nknbcn so ltalyan tayyaresinin ra gevşediler: Bu arada Peralı- r '11 dir. 
yerde tnhrıp cdıldiğl veya zedelendi- !ar da bir gol kiizandılar. Maç ta Yunanlılar Yugoslav kuına.ndan-
ğl muhakkaktır. karşrlıklı hücumlar arasında 3 • l ~ !arının değiıtirilmeıinden 

mandanlığına tayin edilmiştir. 

Mareşal Dovding tayyare ima-
lat nezaretinden a~rılarak hususi 
bir vazife ile Amerikaya gidecek
tir. 

Hava vis mareşali Harris, vis 
mareşal Douglas'ın yerine hava 
kuvetleri kurmay asbaşkanlığına 
tayin edilmiştir. 

Hava vıs mareşali Boyd, orta 
şark hava kuvvetleri baş kuman
danına muavin tayin edilmiştir. 

Hava mareşali Bobington, ha
va konseyi azasından ınarea~l 
Gossage' in yerine tayin edilmiş
t ir. 

Yeni Mısır 
Kabinesinin 

Siyaseti 
Esirlerin adedi 3,500 ıÜ geçti Fener.bahçenin gaiibıyeti ile ne- ı 

Yunanlılar tarafından alınnuş olan 1 ticelendi. I 
Kahire, 17 (A.A.) - Yeni Bat-

memnun .1 .. . S P 
Atina, l 7 (A.A.) _ Yugos- ı;ekı Huseym ırrı aşanın selefi 

ttalyaıı esırıertnin adedi 3500 e baliğ GALAT ASARA y _ VEFA 
olmaktadır. Ayni mahafil general 
Metaksas tarafından verilen direk -
tinerin Yunan kuvvetleri başkuman 
danı general Papagos tarafından da
hiyane bir tarzda muvaffakıyetle tat 
bik edildiğini söylemektedirler. 

Yunan ~opraklarında tek bir 
ltalyan ıaskeri kalmadı 

Londrn, 17 (A.A.) - B.B.C. Bura 
ya gelen haberlere göre Yunan ordu
su İtalyanlar tarafından zaptedilml9 
olan bütUn köyleri istirdat ettikten 
sonra Presba göllinUn garbine doğru 
ilerlemektedir. 
Bir İtalyan kolu daha dağıhldı 
Atına, 17 (A.A.) - Atinaya bu 

sabah gelen malQmnta göre, cephe
nin doğu bölgesinde bulunan Yunan 
kıtaatı bir İtalyan kolunu dağıt -
mıştır. 

Bir ltalyan tayyaresi Korfuya 
bombalar attı 

Ati'la, 17 tA.A.) - Dahili emni-
yet nezareti ta rafından diln akşam 
tebliğ edilmiştir. 

DUn gUndilz dU;manın bir deniz 
tayyaresı Konudaki Rlnglades köyü 
cıvannda köylülerle işçileri ve hay
vanları mltralyoz ateşine tutmuş4 

tur. Ne ölU, ne de hasar vardır. 

Fener stadının son maçı Gala
tasaray - Vefa araslnda olacaktı. 
Sarı Kırmızılılar sahaya şu kad
ro ile çıktılar: 

Hızır - Faruk, Salim - Musa, 
Halil, E.şfak - Barbaros, Gün
düz - Boduri, Bülend. 

V efaiılar da scthaya Beşiktaş· 
tan aldıkları Cihad ve Fuat oi
duğu halde Galatasaray karşısı

Dünkü iı:o9ularda manialı atlayıf 

Sipahi Ocağı tarafından her se
ne tertip edilen Sonbahar konkurla
rının birincisi dün Sipahi Ocağı sa
hasında muntazam bir şekılde yapıl
mıştır. 

Beynelmilel müsabakalarda birçok 
na dizildiler. 

ilk da
- muvaffakıyetler kazanan süvari ve 

Oyun çok seri başladı. binicilik okulu ekiplerimiz dünkU ya-
kikalar karşılıklı hücumlarla ge- nşlara ıvtırak etmişlerdir. 
çiyordu. Daha beşinci dakikada Birinci ordu atı (Şampiyona) mU-
ortadan bir hücumda Gündüz sabakası: 
iki müdafiin arasından sıyrılarak Erkeklere ır.ahsus olan bu müsaba-
Galataaarayın golünü yaptı. Bu kada Ustteğnıen Kudret Kasar, Bay-
gol Vefalılaruı farklı bir mağlu- burt adındaki atı ile bırinciliği, Yüz 
biyete uğrıyacakları kanaatini başı Eyüp Öncü, RtızgArı ile ikinci
uyandırdı. Fakat hiç de ~yle ol- liğı, Ustteğmen Rıfkı Alkan Bilge 
ınadı. Vefalılar canlı hır oyun UçtlncU!iiğO Tcğ'men Necdet Ay
tutturdular. Devre de 1 - O Ga- 1 k t ta dördUı:cUllil(ii kazanmışlar-
l~ta.saray lehine bitti. 1 du 

• ı~ 

ikinci de\•reye Vefalılar da- Sipahi Ocağı müsabakası : Siviller 
ha canlı başladılar. Hücumlar mahsus olan bu müsabakada Kemal, 
kar§llıklı oluyordu. Bir hücumda Murat atı ile birinci, Bayan Edikan, 
Vefa lehine bir favül oldu. Uzak Fllis ile ikinci. Rasim Birsel, Krea
bir nıeaafeden Fikret tarafından tura ile Ur,;üncU gelıni.91erdlr. 
atılan frikik ağlara takıldı ve be- Yüzbaşı Avni mUsabakası : SU,·ari 

Bır dUşman tayyaresi Epir şehir- raberlig·i temin ettiler. Bundan 
lerindcn biri civannda denize bom- _ı_ ve binicilik okulunun hiç mUsabaka-

sonra oyun çok ZC\ -U.:SIL bir şekil ya girmemiş gt'nÇ atlarına mahsus 
balar atmıştır. aldı. Her iki taraf ta sert bir 

Ricat etmekte olan dilşmaıı :jehlr olan bu müsabakada. tlstteğmen 
k" 1 1 k kt oyun oyna.mıya başladılar. Fa- Mazhar Vural, Heyla ismindeki atı ve uy er ya ma a \'e yıkmakta- . J G 1 

dır. kat oyun d.a'h.a L~yaoe a <Has~- ile birinci, üstteğmen Rıfkı Alkan, 
• . • rayın hakımıyetı altında geçtı. özhek ile ikinci, YUzbaışı .F:yüp ön-

Yunanıstan Amerikadan maddı , .· f l I · · b dakikada d . t' . ve a ı ar soıı yırmı eş el\ ıNııı ile Uı,;UrıcU gelmişlerdir. 

Atina, lf8[A~) ı~y~~na Ajansı yoruldular. Galatasaray baskısı İstanbul viltıyeti müsabakası: SU-
bildirlyor: arttı. Fakat bunii rağmen gol çı- varı ve binicilik okulunun konkur 

1çtlmal Muavenet :Nazırı B. Eli karamadılar. Maç da 1 - 1 bera- atlarına nıahsus olan bu mü~abaka-
Crlmban, dUn akşam radyoda bUylik berlikle neticelendi. da ilstteğnıen Kudret Kasar, Gilçlü 
Arnerıka federasyonunun milletine Şeref Stadında: ismindeki alla birinci, tisttegmen 
hıtabod<rf'k kUçUk fakat ı::<!SUr Yu- Avni Karaca, Çulban ile ikinci ve 
r.anıstanın Musolınl ltalyası tara.- Kaıımpafa - Sül~ymanİye yüzbaşı Cevat GUı kan, Akıncı ile U-
rından kendisine tanmll edılı!n mUca- Şeref stadında ılk mUııabakayı çüncUJüğU kaznnnuşlardır. 

delede gözlerini hllrrlyeti se\·en ve Kasımpa.şa - Süle~ maniye yaptı. Müsabakaların beŞjncisi hava ka
bırçok YunanlıyI cı· .... ;nde ·nisafir Takımlar en kuvvetli kadrolarıle sa- rarmış olduğundan yapılamamıştır. 

eden Amerikan mili.:line Ç\..irrı1lş oı ı' haya çıktılar. !İkinci mUsabaka gell!Cek pazar gü-
duğUnu blldlrmiştir. Birinci devre mtıtevazın geçti. nU yapılacaktır. 

1 d d ht l.f c··z··t I Sabri Paşa tarafından taklbedilen av or usun d mu e ı u u am 
k 

_ _ı I d • · t·ı ·ııd · - • siyasete devam edeceği beklcnmek-umanaan arının egış r ıgı 

d 1 1• t tedır. 
hakkın a ge en ma uma mutat . . 

1 k 
· · h b 1 At. h Buradakı siyasi mahfıllerin zan -o ara ıyı a· er a an ına ma -

fillerinde alaka uyandırmıştır. nettiklerıne göre kabıne kralın nut-
Bu mahfillerde beyan edildi- kunda gosterilen siyasetı takibede -

ğıne göre, bu değiJiklikler, sebe- cektir ki, hu siya.setin başlıca husu-
y 1 f;İyeti Mısır'ııı emniyet Ye tanıamiye-

biyet verilmeksizin ugoıı avya-
tınin idaınesindcki azimdir. 

ya karşı yampıulakcaavk_:;;nare~ı·n~: Yeni kabinenin ııilratle teşckkUIU 
tecavüze ....... çok bilyUk bir ehemmiyetle kar~ılan-
olanların ordu başına getirilme- mıştır. Kabinede yalnız dört nnzrr 
sine doğru olan temayülü gös- değişmiştir. Bunlardan içtimai mua-
termektedir. vcnet nezaretine Abul-Galil Abu-Sa-

Askeri Vaziyet 
(~ tarafı l incide) 

gerisinde ttalyanla-r yalnız Su
da limanını \e lngUlzle-r ise Ba
riyi bombardıman etml~lerdlr. 

Cephenin orta kısmında Yu
nan kun:etlerl Dramos dağla
rmdan _,ağı inerek bu dağların 
zirvesinden ku' bakıtı 6 kilo
metre carblnde Kolonya mınta
ka&mda Heraakayı ı,1111 etmek
le Görirfl - Herııaka - I.esko
\·llt - Kallhakl - Yanya yolunu 
kesmı, oluyorlar. Yunanlılar 
tarafından lııtlrdat olunan Kor
nl~edf'n ~arbe llerli;\·ecek ku\.·
\.·etler Le.cıkovlk - Yanya yoluy
la Berat - Pe.rmedl - LO!!nadan 
Kelen yolun blrle§tlfl Borazan 
köprücıü lsyopcr hanı ,.e l\feh
met Bey kulesinin bulundutu 
mühim bö4geyl ele f;'f)l,;irebillr· 
ler. N<'tire olarak bugün hare
kA.t ~bbüı. ve ııerbestisl Yu
nanlıla~ın elinı'i gf'Çmlş ve İtal
yan orctu'lıı l!!r. -ı·unnn ordusu
nun horcl>atına tiıbl olnıak mec
buriyetine dü,nıil'1 giirünmek
tedlr. 
MA~Ş C'EPllESlSDf<;: Jnri

llzlerln gtlndilz hücumlan biraz 
daha genı,uyerek Dorthmont -
Eli!! kanalına ,.e Knlo"yıı•ya ka
dar uzamştır. 

16/17 ge<·e hü<'unıunun ,ıdde
tl HamburK Uzerlnıle toplannmı
tir. Alman glindliz \ '8 cece hl\
ewnlarr evvelki gtinlere nazaran 
blraz mutedil olmuştur. 

Afrllta t>.ephetılnde ise tına 
faaliyetleri blru daha ~ldclt:tlen
miye yüz tatm11!}tur. 

mara liberal partisine mensuptur, di
ğerleri müstakildir. 

En iyi mUtehassıs teknislyenler
den olan yeni Başvekil hiçbir siya
si partiye mensup değildir ve dahil 
bulunduğu muhtelir kabinelerde dai
ma mUstakil kalmıştır. Yeni Başve
kil yorulmaz bir enerji ve ~iddctıı 

inzibat adamıdır. Halkın bütün ı;ın ıf-1
1 

ları tayinini iyi karşılamışlardır. 

Askerlik işleri 

Şabere Dawet 
Fatih Aı.kerllk Şubesinden: 
1 - Şimdiye kadar hiç askerlik 

etmemiş 316 - 335 doğumlu lstihkı\m 
ve nakliye sını!ına mensup erat as
kere sevkedilcccklerdir. 

2 - Şubede içtima günü 25111/ 940 
pazartesi sabah saat 9 dur. 

3 - Mükelleflerin <ı gUn nUfuıı cUz 
danlarıyla şubede ha?.ır bulunnıaları 
llfın olunur. 

VA TAN'IN 
KUÇOK lLANLARI 

l\IC'IEPERRİK: 

Perıı veriyor - Orta rnektet> tale
belerine ehven şartlarla, riyaziye, fi
zik, kimya, tabliye ders'erl verebili
rim. lsti:;enl'!r Vatruı'dn G. ö. rQmu
zuu. mektupla müracaat edebilir. 

:Yaahk, Yorgan, Ya.tak kllllaamak kese ve sıhhatinize faydalıdıl'• 

BiR llUI TITI TAITIB 1 LIBADIB 
Yatak yorganları da pek ucuzdur. Adres: l&tanbul ÇalmıakcıJal' ıt' 

Ku' '.l'üyü Fabrikası Telefon: '.?8027 

Devlet Denlzyoııarı 
i,ıetmesı ba.aıarı 

18 lkincitesrinden 25 
' lkinciteşrine Kadar 

Muhtelif Hatlara Kalkacak Vapurların isimleri 
Kafktş Gün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 

K&rlMleaiz ba"8aa - Salı 12 de (Güneysu). Perşembe 12 de (~a· 
radeniz) ve Pazar 16 da (Aksu). Galata 
nhtımından. 

Barba hattaa 

Bandırma hattına 

Karablga battma 

İmroz hattına 

Ayvalık bııttma 

- Salı 18 de (Konya), Cumartesi 18 de {AJI' 

talya). Sirkeci nhtmıından. 

- Salı, Perşembe 9.30 da (Uğur), Pazar 9,30 
da (Tayyar). Tophane nhtmıından. 

- Pazartesi, Salı 9.50 de, Çarşamba, per
şembe, Cuma 16 da l Trak) . Cumartesi 14 
de CMarakaz) ve Pazar 9,50 de (Tral<)· 
Galata rıhtımından. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de {,Ma
rakaz). Galata rıhtımından. Ayrıca çar
şamba ve Cumartesi 20 de (Saadet). ToP' 
hane nhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Seyyar) . Tophane rıh· 
tıınından. 

- Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından· 

- Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de 
(Mersin). Sirkeci nhtmımdan. 

tzmir ııürat hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından· 

tunır Ua\·e J>Of!t.&ııı - Perşembe 13 de (Tırhan). Galata rıhtımın· 
dan. 

(10!>40) 

NOT: 

Vapur seferleri hakkında her tUrJU malQmat a..,agıda telefon rıu· 

maraları yazılı acentelenmlzden öğrenlleb!lir. 

Galata Saf Acenteliği - Galata nhtımı, Limanlar 

Galata Şabe AcenteUğf 

Umum MildürlUğtl binası 

altında. 

- Galata nhtımI, Mmtaka Li-

42362 

man Reisliği binası altında 40133 

Sirkeci Şube Acentellfl - Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 

İstanbul Belediyesi ilanları 
~ı 

Çatalca istasyon yolu üzerindeki ahşap koprUnün tamiri için aJotl 
cak 12 metre miJtAbı çıralı çam \'C 36 kilo çivi açık eksiltmeye J<O" 

nulmuştur. ı.tecmuunun tahmin bedeli 6U lira 40 kuruş ve ilk teminatı 
50 lira 58 kuruştur. Şartname zabıt \'C muanıcl!'lt mUdUrlUğU kaleminde 
görülecektir. İhale 25/ 11/ 940 pazartesi gUnil saat 14 de Daimi Encumcn 
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 
yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale g\inU muayyen saatte oa!J!11 

EncUmende bulunmaları. (10693) 

===============================~~--============~ 
Sahibi ve Neşriyat MUdürU: Ahnıct Emin Yalman 

Basıldığı Yer: VATAN·MATBAASI 


