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Türk 

.. 
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r11 e 
Oıısuz kalıhi:ını bilse tabiat, 

· Bağlar fü:üm H~rm<'Z, hah~elcr 1-.urur. 
Okşar seçl:ırmı ezelin t>li, 
\"üıüne ebedin ı~ığt nırur. 

~-,..·--·~----·-

Oğlınür in!'.anlık e ... erlerile, 
1 urıt onun ""'gM iıstiinde durur. 
Adıdır kurduğu devlete t<-mel, 
Üni.ı kurtardığı millete gurur. 

A 

Kcma1edclin KAMU .,. 

•• 

:ltadt s.etecin 
,, ' 

- - --- --
teJsıci --Atatflrkla Türkiye 
Camburlyetlade 
Ebedi olarak devam 
Eden llklrleri 
Yazan: HASAN KUMCAYI 

EBF.JJl ~J Atatürk iki yd 
e\."\el bugün fani hayata 

gözlerini kapamazdan C\ .. \"C>l Tür_ 
klyenln iıstikbaJlni onun 5alı~ı Ue 

(Dc,·a.mı 4. üncüde) 

Bugiin 
Dün HABER, okuyucul:ı.nna 
altı pnde t:ımamlanm:ıl• ü · 
z.t>re mufas!llll haritJlnrn ilkinı 

"ndi. Buglin d<• iklnclıılııl H'" 

riyorr ,. ssxıos ebadmdıı bu· 
lunacak olan bu haritanın S 
üncü kısım y-annki aaynnız· 

da balmuuıaktır. 

Son say.f amız.da 

1 Mitli Şefin beqannamesi: 1 
Büyük Türk Milletine: 

tet~~:ü~:r:ın~irı~~~~~in~hti~~ Hazı·n mer.as·ımı·n tafs· ila" tı 
kolları üstünde ulu Atatür1<ün fani 
vücudu istirahat yerine tevdi edil. 
mi~tir. Hakikatte yattığı yer, Türk 

(De,·amı 4 iincüde) 

Dün gece 
şiddetli bir 
zeızete oldu 

Merkez üssü civarında 
hasar muhtemel 

Dun gece saat tiçte şehrimizde §ld
detli bir zelzele olmuş ve 40 saniye 
sUren zelzelenln 20 ııaniyeal çok şid· 

detli geçmiştir. Zelzeleyi hlsııedenler 
oldukça bUytlk bir korku geçirmlglcr, 
birçok kimseler dl' yataklanndan f1r· 

lamışlaı-dır. 

Zelzele Ussu şehrımıze 400 kllomet· 
re mesafede bulunmaktadır. Şehrimiz 
d• hiçbir hasar olmamıştır. Zelzele 
üSBUnde bulunan yerlerde hasar ol· 
dutu zannedilmektedir, ; Cnh·enıitcde bugün yapılan ihtilalden bir intiba.,;. 

•• un 

Yunanistanda 
seferberlik 
tamamlandı 

Yarım 
·milyon 
asker 
silih 

altında 
Pindus 

mıntakasında 
Yunanlılar bafll 

bir ilerleme 
kaydettiler 

&onura, ıo (A. A.J - Yuna
nistandan yeni bir haber ahn
mamıştır. Yalnız, Yunan kıtala
rının PinduS" mıntakasında hafif 
bir ilerleme kaydettikleri bildi
rilmektedir. 

(De' nmı -1 üntude) 

ı. mzasını atmak 
ıstemlyenler 

ı-:.,'ki bir ... ür~iin, Atatilrk'ün 
manc' i huzuru karşısında, onun 
adını hürmetle anarak kalp ağn. 
!arını, nedametini açıkça 'e adı 
üstünde ortaya dölant>kten çekin. 
ml~·or. Kanunun affetmıs bulun
masına rağmen 150 liklcri ht>oüz 
affedrmi~·cnlcr Büyük Atattirk'ün 
mııch:elerindı•n birini daha ~örü~ or 
'e hürmet P.dtnr hürmet edi~·or _ 
Jar. 

J<~akat yanında, Türkün "'e' ine 
'e arı günlerinde ._,rf, umumun 
f>O\ im: 'cya arNna uya.rmı gtbi 
~örünmek için yazılarını mü.,tcar 
adlara yükliyenltrin bu hart>kt>tıc· 
ri hü,.bütiin gö~c batıyor. ..;:o:: 

(Yazısı f üncüde). 
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GONON iÇiNDEN 

' a dair 
G Ullı"LER, rı.n&b.r, aylar, ~"fl• 

lar blrlblrtnln arkasından a· 
IOYOl'! Ucr çcn giln kalb yaralan· 
rutt •ızııwu b1nız dindlrır, durJerdi: 

er yaJannıı ! .• O ıcWı.ün U1.erln· 

tam lkl ~ ı1 g-eı;tl. Fa kut kc.llil 
mJzbı )"al'nSI b!!4 o glin1."1i &'lbl kanı· 

) r \'ti! ıi.lıy r. Vo bu G1Zl muJ:.nd· 
defi bir emaneı gllıt bir nl'"llden o

bUr n in geçerelt d" om edip Gide-

lL.ıtıralarm tırHı:ı.nlrırda )ıışndd;.

larfitı lJillrdlk. fülm tıpkı anı &IJ'8.· 

da m hQl bir lmyna&..-tan koparak 
gel n eeri n rlttg rlar ı;i bi al nmu· 
r.a dokunup gcçenıı. Onun hıı.tımsı 

bttd ı an bllu n) rılnll) or, yalnız 
\1lcuilumuzwı her z.ern:slnc ı;bıml~ 
dr. 11, cl.nıfınıu.ı sıırruı hava bile o

n üt lı tırawla dopdolu! 

llü) '" ol.nın.."'1 çok tabii de ·il 
nıt T llugtin "'buru ı bf:'nlm öz yur· 
Clum.;, dl)-erck Uz.erinde gururla yll· 

rllilutüml~ \;ıt:ın topmldannı bize 
n btnı tt. O 1 temornlı:ı olsn~ dı bu· 
ı;Uu b\>IUıımm bir bı1tun olan Tlirl> 

3 urdunwı eınaınnnda nl bayrağı· 

nııı rene d:ılgnl:ındı~mı gön•blllr· 
mi~ dlk T l"n n: çehreli, l'olad yıi 
n•kll, pru'lnk UngiılU crll'rfn beşlJ':i 

ol u Ttlı1 omusunu, t ııihfmlzln en 

kıırıınlık gUnll'rinde O yt•niıl!'ıı lmr· 
n dı mıt 

....... 

82 Yazan : 

J\afkM n.tmacası gülümsiycrek 
ba ını aağa. f!Olıı salladı: 

- Değmez! .. Bana namaz kıla
cak bir )'er gö terslııler, yeter! 

Hacı Murat namazdan sonra 
secca.do Uzcrlndc diz çökmiı§, dua.
aını her sanuınd n l>iraz uzun yap· 
mıııtı: )'U&UndCI gızll bir fırtınanın 
akiiı •rl olrunı.ıyordu; dti5ilnUyordu: 
Prens tarafttıd.&n pek fyi karşılan-

mak bera acaba işler hep ' 

bl:iylcı mi sfdcc kti; yokaa tuzak 
kurmal& gıdmen tuzağa mı dil -
ş ı: ktlT Rusiarm hepsi preM ka

d ı• r.arft, tıa.muılu, açık ~özlU in· 
nl r d ğillctdl İçlerinden biri 

lbUya.r VorotıSOfa yahut çara kö -
tU bir flklr telkin edebilirdi; belki 

de 1Uphel nir, bunu da onlara a
çıı.blllrdJ. H malde o günlerde bu 
çok tchllkeU maceranın dönilm ye 

rinde bulunuyordu; bu dönemeç • 
ten kıvnlnbilmek için sarefttiği 

enerji en m bur ve tehlikeli 11. • 

kınlar lcln bile çok gelirdi. O a
kmtıırm en kolay tarafı da dağ • 
Jarda gece yolculuğuna benzeme-
lnden ibaretti; ansızın bir taşa 
c;arpmuı, btr uçuruma yuvarlan • 
muı, bir vtibıd hayvana raslruna-
1!1, ibJo değilse yolunu §aşırması 

ihttma1i eksik değildi. 

Namazdan sonra uşaktan lldıı -
nn oainhnunu istedi, gelince 
ona sordu: 

- .Nerede ka.lıyorsunuz? 
- Baraklllann birindeyiz. 

- .Atlat? 
- Prensin ahırında ... 
- Sll!bl r alındı mı? 
- Hayır .•• 

- Bqka ne var ne yok! 
- h1yiz ; hepimiz için yatak • 

lu Yerdiler; ~·~mımwı' bir de 
Jeretlman kattılar. İyi ,yemek ve 
'bol bo1 çay getirdiler. 

Hacı MunUJın yULilnü sisllyen 
şilphel r &il.lnd.1. Bımıı. şilkür için 

) nldcn namaza durmak ihtiyacı· 

m duydu, mUrldine: 

- Benbn 8teki l:amamı getir!. 
Dedi. Kıbleye dönerek ellerini 

klllaklannn götiirdU. 

Namaz bittiği zaman lldarı gel
mlt buldu; kamayı kemerine tak· 

t.t; ona Wu vererek bır kenara o
turdu, 

Y m~kt.e önce bir şey yı::medi; 

eonra pre.n sin tabağından bırkac 

katık pUAv aldı. Onun bu hıılin1 

h ri garip bulmadı; çiınkü da·. 

mı 

Ja}ıut §imdi g mı u ; o 

ıuym bekleııt.-di. Bu un 

şark b&Htutlarwının bu:r.tu )a• 
maçtan, Akdenlı.ın lll(ll'ffi<'r &.:opUklü 
kıyılarındaki allııı ıı'llklı üı.ümlı r 

diyarı lz.mlr h:ıvali!\l, yurtda altın 
bir oluk gibi aen·eı ''e r<lh.:ıt ııkr 

tnn Çııkurovı. ~ ıll:uea uı ı ~ Ul'f'k• 
ll'rimizde !;OI-el>:onen Uıır.ay ! &iz 
burnlarn O'nıın emı1 nlfın-4 ,·e 17.· 

ı~rı lızerind•• ) uru) eruk ımnıııtul:. 
Turk ınll!etlııe ın tılı~nıı b:ıfııı· 

l:nıır. tc kllnn MilllllJ e lu·ınunn O

nun ı>!!lert ! C'l'hlln, f: fl"tiıı, ~~· 

hun T.lndrlf'rlnı ı,ının O: Karı,. ar· 

ku~ındıı (11•11 ' "' ıı.ınhl.ur inll)llfı 

fUrk kadmuıı h.ı;-.:ı.ıa \e lıutrl.)l'le 

O fırJ:ıtıı. J'nbrlkııl:ınnııımı goklerP 
dojtru fışlcırıın ı..orn dıı.mnnlnrı O· 
nun admı çl:rlJor, mal>lnrlcrln gü· 
rilltüsiınde ılo13, rı IAim dl! O'ıııın. 

\'o btıııların heptlnln ll~tUnde o· 

lnralc, Atntur.- wı ııı 1"'" ·:-.. n; elin· 
dr bir nlem gibi t:ı-:ıı.' :ını!{ cumhııri· 

Jeti, son insan fnrı!Jrılıı nrfı'!i ııldı· 

ğı "'" IOn tlnltllw.~a lmdnr ltornma· 
kil a:ı:mrtmı, 'e r.ı ıııçmı, ~en<:llttn 
:ıtıı~ı da O'dıır. <lylc bir ne il ki a· 

lml.:ırı, uıt:ın ısc ı l.atlnr lrJ~~ iz 

'" J'Ollııl".ı son&JJ\ denir. utuklnrı ka· 
d:ır :ıçrlctır, Atatiırk bu neslin kııl· 
blnA SC"mf'nln •ıı rırıı bl•ın1ştl, bıı 

nr.sll de A tntiirklin r' gl~lnl kcn· 
dind•"n 80ıır-.ı gı-J("Ct•l,lt>r.. :ııımanın 

yolunu bllı•c<>ldlr. 

Muzaffer Esen 

ıçm, güzel ve zeki kadın kocaama 
dönerek sordu: 

- Yoksa kendisine verilecek 
yemeğin zehirli olm&Sından mı 

korkuyor? 
- Belki . .,. 

Prensee.hı gllzel k~lart f~ 

istemez blra.z kıvnlmıetı. Hemen 
ayni r.a.manda Hacı Muradm btl 
§flpheden dolayı kı.znı.ası 1htiraa.B· 
ni dtt.JllndU. TercUmana d5ndU: 

- llJsarlrimlz• s~yle, onun na• 
811 namaz kıldığını merak c.."<ll.yo • 

ram; acaba görmek mfimkUn mn
dnr? 

Hacı lforat bit tereddüt etme • 
den cevap verdi: 

- Müslümanların ibadetleri gür, 
ll değildir. 

- Teşekkür ederim; acaba ne 
zaman gene namaza duracnlt? 

- Gfineş tepeden biraz a ağı 
inice ... 

Pren9 Voronso! da bu konuşma· 
yı merakla takip cdij:ordu. Son 
söz üzerine elini ceketinin iç tn
rafm:ı. soktu, bir snnt çıkardı ; u

cunda asılr olan küçük anahtarla 
kurdu, birkaç saniye ıoonra be i 
çeldı. 

Hacı .Murat, bu ince ve tatlı 

sesleri büyük bir dikkatle, hıı.tta 

hayretle dinlemişti. Bittiği zaman 
sordu: 

- Tekrar kurar mı~mız? Göre
bilir miyim ! 

Prenses lfarya Va<ıilevnn se · 
\inçle, adeti bağırdı : 

- Ne Jyi tesadüf. Kamaya ne 
güzel knrşılık. Onu kendisine he
diye et! 

Prens Voron.sof saati onun önü
ne uzatarak ve göstererek kurdu; 
Jfitfen kabul etmesini rica eW. 
Hacı Murat sağ elini göğsllne gö-

türdü ve hediyeyi sevinçle aldı: 
kula{;'Ina yaklaştırdı; yilzünde ço· 

cukça bir gillümseyiş olduğu hal

de, gözleri parlayarak, ağzını bir 

az açarak dikkatle dinledi. Kendi 

eliyle kurdu; gene kulağına gö -
türdü; bu hal'i' keti birkaç defa 

tekrarladı. Sonra koynuna koydu. 

Preruı Voroneofun evi o zaman& 

kıı.dar gorülmemi1' derecede temiz 

bir erkek m.Uıafin, kendi"'I kadP.ı 

temiz bir hava içinde ağırlıyordu. 

Hacı Muradın oraya gelişi krea 

bir zamanda etmfn ynyılmu;, se -
nPral Alüllere kadnr ulıuı;mır:ıtı. 

Zı:.komleskl bu h ıbı>r karşısın · 

<J u. ~ ne rc:.talci.ü: 
B lüa Rus~ ayı, hatta çan yerin
• en P.}'llaL nk ir 1ır dıse olsun dn 

kendisi bunu bilmesin! 

'Devamı uar) 

B AB r.J 1{ - Akı>aın P0!3t~. 

1 

ow 
l{I IKlNWl.b,.;ll:ıJ.:...:::-- ...... 

!IAIL N-_ ~~ i. --~-~&~~c..e"';;P~~ 
\ffl.lelı.eft,. (Uzun), (Kısa) . 

Valinin mühim 
beyanatı 

1 

Kadın ve genç kızlarıneız hararetle 

Ekmek ve et. .. r rduya kışlık 
meselası haUeoı,dı 1 

Beyazıt meyc!anı bir hediye hazırlıyor 
gençlik gahası haline . 

ıstanbuı ~~~:~:~~ekreıaı Lcuı Kadınlarımız yarın bır 
Kırdar, muhtelit ışehır l§leri hak- t 1 t aparak bır p ogr m 
kmda ycnı lılr b:ıy:m.ıttn lm1unmı.;ş, o p an 1 y r a 
deml§tir kl: d 

••- En mllblm gıda mndde8i olan tesbit e ecek ler 
~kmek için yeni tedbirler aldık. Ev· 
veıce !ırmlat'da yapılnn uu halitası 

fJmdl degırı.tcıı?'.ıı·d.ı J.ııp.lmakta \'C 

harman ycrl~rın,.c unlıır, t1tonuıtik 

pleklerdcn gaçirllmektedlr. Her tUrlU 
ihtimale karşı fırmlı:.rdn 5, halt! 10 
gtinlUk ibtlyacn ktıfi un stoku bulun 
durul.ncaklır. 

Et fiyatlannd:ı gör1.llen terc!fU U· 
zerine, lktıs.:ıt mUdilr!Uğll totklklcr 
yapmaktadır. i3ıınım lıaıK lehıne mıl• 

bet bir gekil•lc he1ıeullece.,'1nden emin 
bulunuyorum. 

Sah ıu.nu, ~ehir nıecll!ıı azıısı, Cer 
rahpap ha.ata..11eıılne ıllve edilen yen\ 
ve mUhlm bir klln ğın açılmıı mera.si· 
mlnl yapacaklardır. lmar ve umran 
hareketlerine celince, Ht!yazıt meyda· 
nmm btr ıeııçllk sahası haline getiril· 
mealne çalı9ıyoruz. lstimltıkler bitmit 
ve Beyuıt meyd:ım ile Koskn cadde· 
}erinin in~a.mıa llkbıı.harda ba~lanma 
it kararla§tınlml§tır.,. 

iranla ti carı 
münase
betlerimiz 
Biz çuval ,onlar 

çikolata almak istiyo~ 
Kamfumıa Iran Ue tıcar1 munaae· 

betlerimlltin inkl.§atı için caııoılmnk· 

tadıt. 
tllı olarak lrandaıı çuval aatm 111· 

mam.ız için teıebbO!ler• girl,llmtıtir. 
tnn ~al tabrlk.uı mtıdılrlertnden 
b1rUC fM..rimlze gelerek Ucarıt ve ~a· 
na;r{ odUl nudlnde temulara OO.ıta· 

mı,tu. 

traıs d& memlelc.e~d~ cıkolata 

atm almak Lltemektedir. 

150 kuruta bir fincan 
kahve' 

Bir bar ceza· 
landırllacak 
Beyoğlunda barlardan birinde 

bir fincan kııhvenin 150 kuruı:a 
eatıldığı şiklycti mucip olmuetur. 
Belcdiyt reis munvini t..utfi Ak' 
'50Y, yaptığı tetkikler neticesinde, 
bir fincan kahvenin 1 f>O kuruşa 
satışmm ihtikft.r olduğunu, mcs • 
ullerinin tecziye edileceğini sbyle. 
miştir, 

Mektep maçları ayın 
21 inde başlıyacak 

Maarif müdür muavini Faik, 
dUn beden terbiyetıi İstanbul böl· 
sesine giderek asbaşkan Feri· 
dunla bu yıl yapılacak olan mek
tepliler maçlan hakkında görüş • 
müştilr. Bu maçlara ayın 21 inde 
başlanacaktır. 

---.o---
Gökalp ihtifali 

Birlncikinunun 8 inci günü bli. 
yük Türk mütefekkiri Ziya Gö
kalp'ın ölüm yıldönilmUdür. Bu 
milnuebetle ı-~hrimiz.de de mera· 
sim yapılacaktır. 

ltalyaya bazı mallaı .. n 
ihracı için müsaade 

verildi 
Ticaret V~k~lcti. son verdiği 

bir kararlll ltal;aya yumurta. no. 
but, b3lık ve d~ri lisansı verilme. 
ğe b~anmı.ştll'. Ynlnız tüccarlar, 
bu mall"r iı,:lıı al:red1tif açıldığuıı 
vek!letc ve~'liklf' ısıııı.t edecekler. 
dir. 

Istanbul hapishane:. 
müdürü değiştirildi 
1st=ınbul tc\·kifhnnc mildürtl lte. 

~it Bı..>knt, tC'r ian Aıt\'in \'İl~yeU 
tc,,.·kif \'O c .. uc\'i mUdUrlllğilnc, 

A3kerlcrlmize kı§ hediyeııl hazırlık· 
l:ırı her tarafta hararetle d~vam et· 
mektedir. Yarın şehı1mlzdckl btltUn 
halkevlerlnl.n kad•n nzalan balkcvle· 
rinde b!r.,r toplııntı yaparak çalışma· 
larmı bir pr0<.,"l'3mln tcsblt edecekler• 
dlr. Şişli hnlkevlndeki toplantı~'I!. B&· 

Bir şoför 
Bir şahidi yalan 
söylemediği için 

Oldürtece 4<m ;ş ! 
Eyüp - I\eresteci!cr hattı o. 

tobüsü şoförlerinden Niyazi, 
Hacer isminde bir ka.clmla tica. 
ret mahkemesinde görülen bir 
davasında, Ha.cerin lehinde şa
hadet eden Ahmet adında. bir 
şahidi yalan şahitlik yapması 
için kandırmak istemiş, Ahmet 
kabul etmeyince, ölümle tehdit 
etmiştir. 

Ahmet yine aldırma.nuş, şo. 
tör Niyazi bu sefer de pehli
van Mehmet adında birisine gi. 
derek: 
"- Ahmetli öldürürsen sana 

200 Ur& vereceğim, ha.pisanede 
bulunduğun za.m8Jl zarf mda da 
sigara param, harçlığını temin 
edeooğim!,, demiştir. 
Pelılivan MElımet kabul etme. 

mi§ ve iş meydana çı'karak 
eoför yakalanmıetır. 

DUn U~ilncU sulh cem mahk&
mestnde sorguya çekilen pÖl' 
Niyazi, yalancı şahitliğe teşvik, 
öldilrmeğe teşvik ve ölümle teh. 
dit suçlanndan tevkif olunmuş.. 
tur. 

yan L~tti Kırdar riyaset edecekt\r. 

lstanbul Rum patrikhancsı de, ıeh-

rimizdeld Rumları, askeılere kışlık 

hediye teminine davet kararını ver-

Jniş ve bu maksatla bir 

ha%Irlame.ğa b~lamı,tır. 

beyanname 

1 intik~r hakkında 
- mühım kararlar 
Yurdun her yanında 

vekaletçe ilan edilecek 
fiyatlar muteber olacak 

Ticaret vekO.leU, memleketin her 
tara1mda, thtiklrın önüne ke.tt olarak 
geı;mek için, tetkiklere ooıılamııtır. 
Gıda ve havaylc.1 zaruriye madde· 

!erine maliyet fıyatı yerinde kona· 
cak ve bundan sonra nakliye masra!· 
l:m.na. gl:lre memleketin muhtelit mm· 
takalan için ayn ayn satııı tiyaUan 
teıbit ve UA.ıı edllecekttr • 

Romaayat!aa ıooo 
ırkda!Jımız daba 

geldi 
Kalttn*en limaııonu:a dlln ıooo e 

yakın ırkdafmuz a:clmlfUr. 
Htmnı hemen ~yalaruıın mllhlm 

bir kıımımı •e Jıayvanlarmı da yanla· 
rmda setıren muhıcirler, ıızvatnna 

dOndUklerindeıı dolayı bllyük bir se· 
vinç tetndeydller. KendllCl'I isken t· 
"1nde k&a& bir mıa~ırııg:ı muteaıup 

yurdun muhtelif semtlerttıe dagttıla· 
caklardw, 

---o-- Ortamektep ve liseleı:in 
itfaiye müdürü bu seneki mezunları 

Ankaradan döndü ( >faarlt vektletl, bu yılın imtihan 
Şehrimiz itfaiyesine ıuıumlu 0 _ ııetıcelerlnl teıbıt etmı;tır. Bu netice· 

lan horturnla.rla malzemenb ve Jere gl:lre bUtUn yurtd& 4772 U.lebeden 
paasif korunma tulumbalannın te· J 3005'! liseyi ikmnl etmiıtir. Ortaınek 
mini için icnp eden döviz. müsan· t.ep son sınıf tmtlhanlamıa da 21 bin 
deslııl almak lizcre Ankararn gi _ MZ talebe girmiş, 9117'sl ter!! etml§· 
den btanbul itfaiye mUdilrü !h * tir. 
san §ehrimize dönmilştür. --o---
Konservecilere teneke 

d ağıtıla.cn.k 
Yakında piyas3yn l:orr:c;u mcm _ 

leketlerden bol m.kt:ır,b. otc: .. ~ il 
18..<ıtiği, teneke, kimyevi mad.!eler 
gelecektir. İlk gı>Jecek teneke 
partisi, konserve fabıikalarma, te· 
ooke kullanan diğer fahrikclara 
verilecektir. 

-.. lzmirin bir aylık 
ihracatı 

hnıl.r, 9 (A.A.) - Ticaret odur 

&tatl.9tlk bürosu tarıı!mdan hazırlanan 
cetvele göre ilktesrın ayında 1zml1" 
limanından muhtelit cenebl memleket 
ler llnuınlıırmn 3.4S9.678 lira kıymetin 
~9379 ton muhtelit mahsul vP 32117 
lira kıymetinde 2246 bnş muhtelif cins 
ba)'Yan ihraç edilmf~tlr. 

ı::~::~ocu~ HABERLER:: j 

Sürpagop ihtilafı 
hal edildi 

Sürpagop mezarlığı hnkkmda. 
belediye .ile ermeni mlitevelli he
yeti arasında ta.m bir anıaııma ol. 
mu tur. Bu anlaıımaya göre be • 
lcdiyc, mez:ırlıktaki ermeni hi~e
lerini 100 bin liray:ı salmalacak· 
tır. 

l ;r ramvaya atlayan 26 
kişi cezalandırıldı 

H emen her"tin birçok kt~lye ceza 
yazıldığı halde, lır>nliz tramvaylar 
yilrürken atlayıp blnenlcrln llnU alı· 
namamıırtrr. Diln de bu auçtan 2G ki· 
tıi para cezamnıı mahkClm edllmittir. 

Bundan ~ka fazla yolcu alAn ve 
)'a para aldıkları halde bilet keıımi· 
ytn 5 otobUs biletçisi tle bekdiye Dl• 
zamlarına aykırı hareketler eden 7 
taksi §OförU de muhtelit cezalara saı:
pılmı~tır. 

• Emldki l!llllyo mUdürU Htiı:nU • 
tekaUde sevkcdUcrek yerlnc belediye Bır ağızlıkçı dükkalft 
mutettl§terinden lsmau Hakkı tayin yandı 

edllm~tir. Mercanda ı numaralı ıığızlıkçı dllk· 
• Ba~'T&mda Burnyıı. giden ve bu· k.aıunda diln ak~am yangın c;Jkmıı n 

radakl Mcrlnos fabrtka111 ile Gemlik· dilkkA.n ımımcn yandıktan 90nr& 1eU• 
te ımn!Ipek tıuıliyetınl gözden geçiren ,en itfaiye tarafından södntirUlmU§· 
SUmerbank umum mUdUt1l Burhan tür. 
Zihni Sıı.nua'un tugUn §elırlmlze dön· --O ' 
meB! mubtemcldir. 1 8 • f • 

• Bl!tl!.n Tl1rklyede t tblkl karar- enzın .s~r IYl~.ll~l.h· 
la§tml"n \e Ticaret vekıUetı taratın· tahdıdı projeıı 
dan formum bJ1.d1'11eıı Y"- 1 "-kmck .Anl4aradan bildirildiğine rOre, beıt" 
ÇCJDisl hakk:nclıı belediyece tetkikat j zln aa.rtiyatnmı tahdidi için b!J' m1lct
ynpılmaktndır. dettcberi alınman dü~Ulen tedlm'
• Pon Nrl,aç ırtın içinde Holanda mU. ler son şeklır:i almı~ bulunmak.tadır. 
temlekelP.ıinden ı:ası a · Bağdad yo· 1 Söylendiğine J;"lfrc, hususi otomo· 
luylıı memll'kctimlze muh m miktar· bllle~ benzin VC':ilmiycr.ek, bir giln 
<la kauçuk getlnlmlştlr. Kauçuk sev- çlft numnrnlı bir günde tek numanılı 
klye.tı devam edeccktlr. takl!lerhı çnlıemMtne. mUsaııde edile· 

pan3Cr açılma ı ka.-arlnştı,.ılmrıtır. OtobUa \"e kamyonların da. gUnlUk 

B tR fıkm mu:tıarrırl ~: 
··~erlyet, btıgtiJ1 • 

dar esrar, vıııuluımluk nı !::. 
bet ifade eden hi~blr de,-re_.:.:i.&. 
madı. Dmıdan sonra da J'M'.7.;.ı. 
leoeifne, benim kısa ~ı:rı\ 
görgtlme rağmen e~1: tıft.tl 

• 1'1dncl cilmledeld ·~ Ja 
da herhalde "lasıı" ~ (r 
ya bir taııhfh yanıı,t, :~-:....
zun) ve (kısa) sıfatlan y r 
Umıl tir. 

Kürele srfatmm. sahibin 
tini dfü;ünenlcr bunun ( 
mıyacabru nnsıl takt!tl' ~ 
a.klınm (kısa) lığını l fe 
kadar müte "RZI ola.Midi _.,ı 
hayret ederler ve 8511 ,_ lıAl' 
erdlrcmezlcr. :Co işte berh ~ 
yanlışlık l"e hakikaten ,,,-. 
lemlyecek bir ey \&r ... Vfl ı 
ne? 

' . 
Berberler meht bl 

komitesi 

B t.'RCERLER mekt pJ#" 
mite inin bir )'lld '° ~ 

namarnı, olması ·haber rtn ıJ.10f ,.c1· 
bu mesele baklanda eeınJ~~..&ar 
sin.bu ••- Komitenin ldz ~ .. 
m blr türlü bir ara;> geti~ 
dik.., dediği bildiriliyor. dllf'1 

Bu bir yılın harp yılı 01 eflll' 
handi"lerin bol bulımdnJ;u it ol" 
rt blr berber olduğunda Eiiı>~ 
ımyan bu . ck17; iı75.nm nıil ~ 
rinl lki taranı ı-.inek f>a)·dı üıtt' 
meşgul bulundukları dilştlııUlorel' 
cemiyet reisinin hakla o .. ~•"""" 
tir. Bize öyle geliyor ki C(?.lPIJ.,6· 
reisi de vakit bulamamıfttr ~ki&' 
tün .kabahati arkadaşla.nna 1-
mekle hak!lı :ı;lık etmclrtet\jr. 

~ 
~~~---~~~----

Bir zava 11 
lağıma .. 

düşerek öf dU 
t\)nl1'l 

Kwnkapıda oturan K.Amll. • ıtıı 
bid.111. dUn geCEı evine gtCl~rkall· nıtl• 
ro.nlık bir sokakta. lö.ğtm ı.1UI • 
ağır yaralı olarak l<aldlnlaıt,ı <-~~ 
pft.§a haıt&ınestn -le d~ bu 83 'btı ?ı fS 

tur. ~~ 
Kanı.iğin cesedi adliye doı.t.of'\I", ~ 

muayoııeden .sonra defnine ı ı.ııı.,.. 

~tir. 

Altın 24 lira 1<n· 
Altın fiatları, dun ıo il;Uf\l" gnn 

dar yilksclrni~tir. Evvelki ll • 
23.95 lira değerinde otan bir deJl 
tın, dUn 24 1 rn 5 kurll§ uzeıill 
muamele görmüştilr. 

Genç bir kadın 
odasında ölü bulun~. 
Beyofilundo., Meşruti)' t mı\t'.&11 • 

de 40 numarada oturan Mu~tt r d• 
dmda. genı; bir kadın dlln od~ıo· 
b1U olarak bulunmu,, bel diye dO or 
ru ölümU §tlphcll göıcrek cc!!Cdl ın 
ga. kaldırlmı§tır. ttnd• 

Zabıta tarafındnn vn.ka ctra 
tahkikata. ba§lan~trr. ----
~~~~~~~~-

Ankara 
radyosunun 

bugünkü 
programı b,uııı 

Ebedi Şef Atatürkün tkıncl ar-d• 
7'ld&ıtlmU mUnasebeUle ~I< ınıJI' 
radYoda yapılaca" ihUfal pr08'ra1 ve 

•·be• da AtaUlrkUı:ı gençliğe hh.. .d' 
... o1'ıı-

!4llll Şef 1nönUnUn hitabeleı• o1<utı1' 
caktır. Radyodaki programı 
cuıarmuza bildiriyoruz~ :rnartf 

)11,ıa Ajans, 12,4.'l·ı2,60 tetiıtıtl 19,so 
-.. a&t 19,80 a kadar kaps.ııtf• d! şef 
program, 19,33 ajana, 19,45 ~beıdısııU· 
Atatilrkiln öJUmUnün ikinci 1' .,..,5· 

ısıııet,... 
mn mtmuebetllc, Milll şet ~)'lfue 
ntıntın o ıün bu büyük acı befl'" 
BQy1lk Ttırk milletine yaptıll ,1.taJll'.11 
n&bn okunmMr, 19,!50 .Aziz • uıı:ınnd• 
cumhuriyetin onuncu yıldö~ ııııa· 
l)(lcip milletimize yaptığı ta 

20 16
.20.20 

benin kendi 1esıerlyle ııefrl, ' ıtadar 
bUltlAl marıı ve aaa t 22~0 p r.J8!1' 
kaP3JUI, 22.ao aaat ayan, ... 2 jat!ıtlal 
12,li0·22,55 yarmkl progt'auı, 

marp ve kapııniri· ~ 

SkOd r h nt hane m:.lıiUrU HU•. 
nu Konukc:u d l!tanbul te\'klfha
ne mUdUrlUğUnc.ı tcrClan layin o -
lunmu lardır. 

• Silf\Tld' belediyece 'nl lb1r dis· cekt1r. l 
Bu dıspanser ı~ın münasip bir blnn da lhtlyaçlannn göre muayyen ıntkta.rda ==========::;::::::;;.-
bulunmuştur. lıcnzin verllecckllr. 
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== H A B E R - Akşam Po.stası 

cınditi 

ingilterege 
dünkü hava 
hücumları 

Dört Alman tayyaresi 
düşürüldü 

• Loudra, 9 (.\. \ .) - .Hava ve 
emniyet nezaretleri tebliği: 

Bugün öğleye kadar düşmanın 
İngiltere üzerindeki hava faaliye-

Bitler n hık 
söylerken 

Münih 
Bombardunan 

edildi 

Geneıal 
dö Gol 

taraftarları 
faaliyette 
Franıız hattıistiva 

Afrikasında bir mevki 
işgal edildi 

Bu yüzden nutkun 
radyo ile neşri 
müşkülata uğradı ti mahdut olmUŞ, münferit tay _ I..ondra, 9 ( . .\.A.J - General d1' 

yareler tarafında az miktarda u_ Golfin kıtaları Fransız Ustılva A!rl 
l Loml.,.,. 9 (A. A.) - P.öyt re kasındaki Gabm'da klin Lambaran" 

~ yapı m?Şlır. Bu tny~arelerdcn --, ~ 
ajansının diplomatik muharriri nrıı.zlsinl zapte miş ~ı.r. G<'neral Dö 

biri Londra bölgesine bomba ata- G k yazıyor: ol bu suretle 125 ·LJomctre llerlemi§ 
ra.k lbi'r miktar hasar \'e z.'-l'iata bı ı kt d r 1-·a,·anla hrtn 

.J İngiliz tavyarelerinin !\iünihe 1 unınn 8 1 
• "" " r ne. yu-

1 sebep olmııc:tur. Bu tav~·nı·e avcı· " karı kı-ına llUcıt eyle.ml .. lerdir 
" " yaptıkları baskın, Bitlerin nutku- ..... " · 

Lı... larnnı ztarafından Suscıet açıkla - • Jt. Jt. 
l:.~ t&ıete rmdn denize diişürülmU.,tür. nun başlı,rncağı dakika olarak ilan 

' e .. lerınde Yakınşark va· "" edilen zamandan takrıöen bir saat F.Jl7.abt'th ' ' ille, 9 {A.A.) - Il<'lt·ik" 
"ilJr ...... ~.,"-' Ög-ledcn sonraki diiııman faali_ , ta.r ............. arm Anadolu A· kadar sonra ha.~lamıştır. Nutuk Kong06u: 

~ıııı.c 't"';fllıd1Jı \eril n hü'"-ı"~ yeti de kUçUk bır mikyn~ta olmu!:'- B 11 d 1 .~ "' ...,..,. -... t I.ondra ~aati,·Jc 18.20 de başlıya.. rauav 1 a an ge en nıalümata 
Yor ınusunuz? G Un ur. .J ._ht ''lliıı . çen g Bulutlar arkasına gizlenen mün- caklı. İlk 1ngili:ı bombardıman göre, Vlşl hOkflmetlne bağlı Poncelet 

'
ı ıı.. ver orLo.klarmdan en f rlt d ta' '.·areleı1· de şehrin nzerine saat adındaki Fransız denizaltısının ınüret 

• (Ür b r. "'el ®U vıırmıık k k l9.30 da ''arm•cı)ardrr. Bu sıırct_ tebatı, Htir I<'ramuz kuvvetlenntn mu """l' E E' iı~man tayyareleri veyahut " " J 
• ~ · "''1nu ilçti tııyynrP teşPkkülleri mem· .,. 

Yakında yapacağız ı;c 1 le ta~·~·areler bomb.~rdnnann baş· va!!alatı tlzerlne, Gaboı\dakl Genli! 
r n rarısmı kazanmış o· ~ la<lıklaı·1 "~m"n I"ıtlPr nutkuna e· Umanı yakınmd& gemllerlni be.tırmrc ~ tare 1 eket dahilinde, orta lngiltere ile " " 1 

,..,,_ ' nJea dogu - cenup VP. batJ _ cenup böl_ "" " ı .._ 
"lllla.n ın e bir makale yazJillf· gele'rlnde bazı wrlere hnmhalıu-1 - peyce girişmiş bulunuyordu. lardır. 

l\ ecnra da Deyll Skeç gaze· nı bırakmışlardır. Hitlerin nutku iki saat kadar Franıız doğu Afrikasının Vişi h!1· 
~ ttktıl\h tedekl muhabiri gazete- slirecekU. Bombardıman nutuk ni- kümelinin kontro!U altında kalmı~ ye· 
"·'Yt tı bir t lgratta •'lng'llız *** hayet bulduktan sonra da epey g!ne limanı olan Bıbreville mmtakn· 

~tarafından yapılacak ~ok Londra., 9 ( \. A.} - Son mn.· ~ürmiiştfir. Son tayyare Münflıtcn .sında polis harekltınm Htlr Franıız 
~ul'~k&.tnı -an :!lI!de., bulu· liımııta göre, bugiln dort dü&man saat 21.l!i e doğru ayrılmıştır. kuvvetleri tarafından mU\'8.f!akiyetll 
~ biıdl.riYor \C bu harekAtııı bombardıman tayyaresi tahrip e_ Diğer taraftan salAhiyetli kay_ 1 sunıtte l<'raınna devam edildiği. bildi• 
~ 8.kuılerl g rU1ec~g1nl )'aZ" dildiği resın<'n bildirilmektedir, naklardnn öğrenildiğine zörc 1ngi. rilmektcdir. 

ra ı a.,e diyordu: "Çok· Ur. bombardıman tayyareleri llü-

l'. ~kl dlğ'tmız bir fırc:at ruha· Gen er al nihte demiryolu münakale hedef· 
<:~ltn lır.,, !erine d<ı taarruz etrniflerdir. Bu 
~ it °YUnan • İtalyan harbi oldu· A k demiryollarmdan bir1taç1 Hitıer,in 
' l:a aha luzum l k tabii .. Yapı· n t 0 n e S 0 nutuk tıöylediği meşhur birahane-
' ~kctın de t !yaya ka?'§'ı 0 • nin yakinlııden geçmektedir. 
'tbJ11ır e lı ha muht ç bir m'8e1e Roma da Keza birahane yakinlnde bulu.. 
t ~l'l.A:ı k, bu Jı reka.tm mahi· nan bir emtia tefrik garı Ül'ıerine 
lttıl' ll<!e d rma., fa)dalu!ır. de bUytik çaptA bombalar btra.kıl_ 

italyada ve 
Almanyada dünkü 
bombardımanlar 

a.lrıa~' kendı halinde sulh 1çinde Roma, 9 ( A.A.) - D. 1\!. ı.B. mrştır. Bu sene bu >-ılrlönilmil i-
te< ha tarı. ~şka b r §ey dQşünmi· ajansı bildiriyor: · çin tertibatrn değiştirilmiş olması Lodra., 9 (A.A.) _ Hava necnretl· 

t tbe karışmıvan \tı hatta bu Emin ıbir .kaynaktan öğrcnil _ ve HitlE'rin nutuk için ilfut edilen Jl}n iebllil: · 
ıttı.'?ıtıı'2bhUncıa Hem 'kru\'uBrUnlin fü~ göre. Romanya başvekili saatte başka bir yerde bulunmuş Dün gece .ı..-uvvelli bir İngiliz bom· 
-~ lr denJzaltı gemisi?!,, tara· geııen.l Antonesko hariciye na. olmaııı mUmkUn olmakla beraber be.rdrman filosu iMOnih ıehrtnde :rol· 

lorıııncnmesi gibi tabrfk Mdı· ZirI ile birlikte Romaya gelmiş- Londrada 7.annedildiğine gore Hit cu ve :maflln.ndl% C'arlarnu bombard.ı· 
~ b le ö tir. ler ,.e !bacılıca arkadaŞlan t;{q>he- ;ınan tıtml§Ur. 
tı -ı t rtbaıı cd n Yune:nlstana Ro L • siz olarak toplnntıda hazır bulun-tı,_ tın kl bü .... k manya ...,aş\"ekili ).fusolini - Diğer bir filo da lt.&lyan iıed~ 

·"Cn... e .Yu bir gaf yap'tl· Ci ·ı makta'-·dılar. 
'<'1 nrbk h k \'C ano l e görüşecektir. .J nl Ye bu arada Turtnoda blr tabrtlto. 

or · er esçe tcSlim edil lnZI. 'liz ta•"-'arelen· en a• nut • • llakfk ~ u .. lle'Mılbodakl Plı·em :maııyato fabri· 
ı · attir. Bu ga.! ister, Yu· * • * kun radyo ile verilmesini ~ı ...... 
' • korku h m b d tl nnı.-, 9 ~ kasnı ıbombardnnan •tm1"tir. ~ p e en u u annı ~"" tırmrşl:ırdır ..., 

tlbtordulanna açacıığını, san· blldlriyor: Dün akşam Londra saat.ile saat Ke.za bombardıman tayyarelerimiz 
' bir l!iyn.sl hata, ister Yunıı.n Jl~eıı -1,.vıı.ı :ına))atl,!Hıln ..1§. 4e nı,ttulı; radyo Jle ııeered.lle- 'Almanya4a :ve Alman i§gall altında· 
' et1.ıı1n fazla eUnniyec~ği.nl zaı:ı göre general Antoneskonun İtalyayı ce!<ti. Bu saatte İtalyan radyosu k1 tcıprakıarııa birçok hedefleri ve bu 

tıbı k ı1 an.cıa Gelııcnlurchcn ve Frankturtt&• 
:ı..: as e bir yanlış hesap r:lyaretl mUnaııebetlle lktıaacll m~se· lbUtün Alman radyolarm:ıı bir çe}' 
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Bugün r~dyoda kendi sesinden dinlediğimiz 

TOu cu 1Jil nutkunu 
nası hazırlamıştı? 

Yazan: Rlkme A UR 
Atatürk Cumhuriyetin onuncu 

~,ldönumune çok ehetnnıiyet ve,r_ 
mişti. Bunun sebebi sadece on ra_ 
kamının aayı usulündeki ehemmi· 
yeti değildi. 

Asıl sebebi o sırada siyasal iç 
.ielcre alt inkılap hamlelerinin he· 
ml'n tamam olmuş olması, ve bun
dan böyle ekononıik v kultürel 
kalknuna ve ilerleme işleri ile dış 
siyasada yeni hamleler yapılması 
.keyfiyetinin ön safha.ya. geı;ın~i
dir. 
~akik.a ülkede programlı u

rette bir sürü fabrikanın kurulma· 
ıı ve cihan iktısadi buhranı ı1ıkın 
tısmm Türkiye il:ıerinden kaldı
rılması, 'l'ürkiy yi A\':rıpa manzu
mesinin önemlJ bir üyesi yapan 
Balkl\n anlaşmasile, Montrö l>o· 
ğv.la.r mukavelesinin yapılın.ı:ı.sı 
ve Hatayın ana yurda kavuşturul
maaı, o SJralarda veya o andan iti
ba.ren gi.rieilmiş veya tabak kul. 
ettirilmiş bqarılar. 

Nutukta.ki '·Yurdumuz dilnyanıı 
en mamür ... ,, cümlesi ve ondıır 

sonraki eümleleı· ve "Türk mllle • 
tine ~ok yara.şan ... ,, cüml i buı 
dan ibl5}ie girilecek olan yola ~a 
ret etmektedir. 

O tarihte Atatürk'ün Jdübi u
mumisi idim: O, .ııamimi olmak şar
tiyle aznmt surette tenkitleri is 
ter ve arardı. Ve )·alı:mlnnnca bu
nun ya.pılmamasmı samimiyetw.
lik sa~·arak lı:e:ıa, ehemmiyet ver 
diği ih r işle etra.fmdakilerin de 
m~l olmasmı isterdi bu urcl · 
le ayni yle m~bu dimağlardan 
cıkacak mütalea ve tenkitlerin 
da.ha esaslı olma.smı teml.n et.miş 
olurdu. 

1933 ilkteşrinin orlalarmda: 
••- Onuncu yıldönllmUnde ne 

llÖyliyeceğU? Dü§iinüp hlr eyler 
tıazı.rhyalmı ! " tarzında bir emir 
~ti. 

Ek eriya. emirlerinin sınırlan 
~ok .:ıgenlşti. Yani bunu a.laııt gay .. 
ret ve :kabiliyetine göre onu, emir
~ 

leriıı sınırlarından çıkm dan mııb 
telif derecede ifa edebilırdi. Ve o 
iştekı azami \•erimini vermes1 
miinıkün olurdu. Mesel yukarda 
ki Pmrc gore bnştan apğı bir nu
tuk müsveddesi hazırlanabileceği 
gibi. Mevzubahs edilebilecek nok
talaı ın te!bitl \ e yahut onların 
diiışilnülınesiyle de iktifa olunabi
lirdi. Fakat beralıldo Atatürk as· 
gari olarak, muhatabına: ' 
' '- Bundan böyle zjhnin bilhaa

sa bununla meşgul olsun!,, 
Demi& bulunuyordu. 
Bu emri al!!iırnin ikinci A;'Unıi, 

ii.detlm olduğu veçhile, yaverlfk
ten Auıtürk'ün uyandığı haberi 
veriline odasına gitmi tim. Beni 
görünce: 

'•- Bu gece çalıştım ve nutku 
yaromı,, 

DNi. 
Buan pek geç de o~ misafir· 

!erini uğurladıktan sonra ot'l.lrup 
çalışırdı, 

Bahsettiğim mwwedde .işte bu ~
zıdır; ondan aonra g~rek kendi 
dilşUnceleri, gerek kerxH miitalea
lart ~e nutuk buı değişiklik. 
ler gömıiiitilr. Müsveddelı>rin 80· 
10·933 tarihli "HB.kimiyetl. Milli 
yr' de Çlkan metinle luu11laştml 
maaı bu d~ğişi.kllkleri gooterir. 

Fakat okuyucularımın dikkatir 
bilhassa 6/1 işaretini taazyan •as 
tır ~6rine çekmek ~terim: 

•'Bu Miyledlklerlm hakikat ol 
ıluğu gün senden Ye bütün mede
ni be§eriyetten dJJdinı .;odur: 

"&nl ha.tıTlaymız • ., 
Bu ı>öder bana çok haz.in gel· 

m.i(fti, adeti bir vedaname lii.sr 
veriyordu. 

BütUn mllleUn o güne O'nunlp 
beraber erişmeyi dilediğinJ vr 
dQoündOğünU söyleyjp bu elimi,, 
ntn iı:aldırılmasmı rica ettim 
Cümlenin sonuna işaret koydu. 
sonra müsveddeyi gören hemcı 
herkea ayni §eyl lekrarlayme<c 
eümleyi çizdi. 

t~hUr halk tablrlle • .tııgııtere· leler de ııydmlanacaktır. rek saat nPşriyatlarrnı tatil ede ~ ki benzin tadtye -labrlkalarmı, Nu· 
s;.~1.ııe ~ağ EUrmek,, ne.ticesl.n1 Generale bu seyahatinde ına.ll mue· ceklerini ,.e nutkun neşri de cu.. rcnberg ve .AmMterdam f&brika ve di· M o 1 otof 
~""4r leler .mUte.haasuıı Papanace lle harid· mart.esi ~abahına talik edilee~ teı;: te$lsaUan, Hamm, Söet, Osııab-
,, -~ b e ilk 1§ olarak Gir.idi işgıı.I 3·e ı:ıeuretı iktl8llt ialeri ıubeıi direk· bildirmiştir. ruck. Dul!beg'de ma~ndız garlarmı Be r ı ı· n e 

Manastırın ikinci 
dela bombardımanı 

şayiası yalan ltt ite l'lda ıarkl AkdcnW ort.ı.· tlSrU Cgrlsteo refakat edecekUr. !Ru sabah Alman raayosu nut- 'Ye diğer bede.tkırl bombardıman et.miJ 
~ ~ ac lccek 'e lskeııdut:re '!'olUDU • kun neşrinin tek'nı.r saat 16.SO a lerdir. 
"tQ, tk lllUkemmel bir hıl\·.a \'C de• tehir edildiğini bildirmiştir, Bu- İngiliz tayyareleri bundan başka. g ı• d •yor 
''dteaı.s ctmı~ı..r. lnglllzlerln İngllterenln nunla. ıbeniber Bremen radyosu }Tayenc~ ve l.P. Hllh\T• da taarruz 

• ltıa llle.rından ~ lnız Ciritte ü.s labalıleyin nutkun İngilizce lblr etmişler ve l8 d~mruı ha\"ll meydanı· 

Belgnwl, 9 (A.A.) - ManasUrm 
ikinci defa olarak bombardıman ed!l· 
mı, oldu,ğu hakkında bazı yabancı 

matbuat organları tarafından \'erilen 
haberler kati surette ve resmen t~k· 
~lp edilmektedir. 

ıı ~ ikUre. etm yece1dcrl tnbll· acarıstana aotaıı hulô..sasmr neşrelmlştir. ili bombalamı~lard!T. Fon Ribentropun geçen ' ı;: rkmdakl Siklad adala· Hatırlardadır ıki, geçen defe. Sahil müdafaa layyarelcrl Lofr seneki ziyaretlerini 
'l i 'glbl Aane.dolu sahlllruı BuilApc~tr, 9 CA. A.} _ D. N. Bitler nutkunu söyleyip aynldrk_ yent deniz fuılcrlne taarnız ederek iyi 

{2ıı.tı aJalarındıı kurulacak B. ajansı bildiriyor: tan sonra saatli 'bir bomba bira neticeler almI§lardır. iade edecek 
lt!,, __ ı e. l Y a n 'l a r ı n on· lngilte.renin Budaıı~ate el,.isi hanenin bir ktsmmı ber'hava el: BUtUn tayyarelerimiz üslerine dön· Lo d 10 (A A ) Lo _._ 

'"'4lllı b" .,.. miıti. mU,lerdlr. n ra, • . - nurn re mukabele olma'.k üzere, Sav. 
~~~.hıur garptruı ve §imal· Macar 'hükumetine bir nota. V{!re,. ya gelen bir habere e-öre Moloto yeller Birliği Halk komiserler 
"~' b!r vazı;rete getirecektir. relt Macarisuının yeni Tuna ko. • • • Bcrline gitmek üze:'G )foskovada•ı mecltsi ı-eisi ve hariciye ~omlaeri 
11~ ~ ın Sis m aö:ıamın Onlkl misyonuna iştirakini protesto et- Lonl'lra, 9 (A.A.) - Hava nezareti hareket f'trnişti?. .MolOıt.of iki memleket arasında 
\ tı:ıı-e znarmd n mesafesi ancak mlştir. ÇOk kl'11'1118tll nln bir teblit"fnde lngllız tayyareler!· ALM,\:S Al \X ~Llt\ f'ı.t;ıJIJGı mevcut dostluk münasebetleri 

1 t il'e~ r. ısa bir mUddct son· Sefir bu notayı verirken :Ma.· J- ain dün gec Almanlann Constance Berlln, 9 (ı\. A.) - D. N. B. n- çerçevesi dairf'..sinde i&h1&n, yenL 
~ ~ ~e ittn Onıkı adıtyı: açlıktan cııristan Rnmnnyaya giden Alman pırlanta tek taş küpe, yüzUk, rölU üzerinde kflln mUhim tayyare jamn bildiriyor: den temas BUl'etile aevaınlı görüş 
-~ hır llla.rını be enıekten ''a.zG"e- krt11atmı tran!lit olarak geçirmiş bile%lk 15·11"9t0 da Sandal be· ' 11 balon fıııstt -olan Friedrlchshn!en A1man hfikiımetinin daveti üze- teatWnde devam etmek ve bu te-
~a~ t:lre:r toplamak ~ten bile olmasını da lngiltcrenin not f'tıniş testenlnde ııatılacaktır, tızcrinc çok fidt.letli bir l>Mkın yapmış lr'.ine ve Von Rfbentropun geçr-n aU}i derinleştirmek için pek y& -

it r ta • olduğunu ~ifahen bildirmiştir. ~~~~~~-~i;ii;iil~lii!lliiiiiiii~•• ilardrr. M"ne M<>l'ikovaya ynptı{;"I ziyaretle· kında Berline hareket edecektir. 

~u::an1taıyanıar1ngill.zle· ıp .............................................. _. ....................................................................................................... ımııp_ 
'tlt,..·lııe 1 ndcn lsti!ade im.ktımnı 
,:'11!.ıı t1gfuz :oombardıınan 'tayya· 
t ılır l-"ııllaruıı feı; ka.1Ade kısalt· 

' Ontkl .ad ya en yattın ln· 
e.ı 01an l\.1brt3m bu adalara 

t C~ı:ı.ııo kilometre kafuırdır. Hal 
~.""' lllUJı • Oniki adanın en lbUyUgii 
t.~ 120 

1'nını Rsdo3Uln mesafesi 
~ llıe ~ kııornotrcdtr. l31nga:ı:ideki 

'(ilr;ıllıe atlının Gıride messJcsi ise, 
\. r<hır: tr-eden ib:ırettir. 1ııgllız 

~l'lı ı.tln tayyareleri §lmdlye ka· 
l' c~ı b il Omb rdımnn itin 1slren· 

'ıc ~lı har k t etmek surctlle 'bu 
hı~ itıu hır lnUıll fazl yol katet
-'t'•.. eı-. 
le • ~ 

\ olttı ?'atlan 1yonlyen demzlnde· 
to~~ı.,.' I>akso , Lökad, Kcfalonya, 
- 't.<t i:lbı 'Yunan ad:ılannda J..."U· 
'4ıı. \rey 

't;r uııa:ıı.tanm ~rp .sahille· 
lt.._""'11: u, '.lL belkı ımdlden kıamen 
, .... J\r.~ ~r 1ı:ıg1Uz: donanma ,.e 

·~lctı lııJ. ltaıyan II yanı tıaşma 
~ ~;· l..:orru ad ımıdan mell"-1A 
lt.ı \' ;ıg .kllonıetre meııa!ededir. 
ı. tı_ lir~ l.laker scvltlya.tmda l-
--.q.~ IInuı.nıan olan Brendlz:I 

... 170 leorruya uzaklıkları ine m· 
t \"-e """ · 'l'a ._, kilometreden iba • 
~ İııgııtere<ıen kalkarak Ro· 

~ lt lc&dar gidip bombWn.rml 

ı~;ltet Ualorine dönebllen bil· 
ı ... boınbardJman tayynrelerl 

• "" at 1 ~ıt k er Çocuk oyuncağı gt· 
hn Nıı.poıı 'YC Brendizi ;n-

(l>c\ Bllu ~ iincUde) 

Sekreter 
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- Hayır, dostum! dedi. Tnma· 
ıniyle asla halledebilmiş değilim! 

Buna :rağmen, gördünilz ki, vaka

da ikilieede ağır .surette yaralanan 
dört kö~ liiniın ifade~ine bile mü -
racaate lüzum görmedim 1 

• • 

- E,·ot, hakikaten, bunu neden 
ya.pmadm1z:? 

- Yapmadım! Zira bundan as' 
la bir fayda elde edill:'hileceğiııi 

zannetmıyorwn~ Hadise-inn ika 
şeklinP., yapılış iiııliıbuna bakar 
bclmıa.z bunun gen ·ş tertibatlı, 

püuılı ve tecrübeli, gayet mahir 
in.sanlar tarafından yapılmış oldu

mın.da .zc.r.re kadar şli1ıhe etme • 
dim. 
Onwı iı;in, bombanm patlama • 

smda yaralanmış olnıı .z.anllı koy 
Illlerin hiçbir ey gormefüklerin(', 
hiçbir şeyin farkında olamıyaeak-

larma eminim! Gördünüz ki teı> -
hi'llerimde pek yanılmış da deği· 

!im!.. Netekim ~u uğursuz, hindi 
suratlı jandarma çavuşunun hıya
netini 'keşf etrnekte tanıamiyie isa
bet etnıiş bulunuyorum. Çavuş be
ınim kendisinden şüpJ~ ettiğimi 

anlar anlamaz firar etti! .• 

- Hayret, doğrusu, albay! Fa· 
kat siz kendi adamınız olan ve son 
derece mühim bir va:ı:ife için ken

disini tehlikeye atmış bulunan Ki
r.içkiden dahi kontes \'aleskaya ga 
yet ıfiÜpheli bir lisanla bahsetti -
niz? .. 

- Evet, c;ifokil ben Kiric -inin 
ne tabiatte bir adam olduğunu gn: 
yet i~i bilirim. Bu adam Valeskn
ya a ıktır. Onun içhı eline gayet 
mühim bir mesele geçirmeye bll -

tüıı kuvveti, zek!sı ''" rrı..elan<>tilc 
çalı§makt°'vdı ! Gayesi ıasln mem -
lekeUne bir hizmette bulunmus 
olmak değildir! 

- Ne diyorııunu7., muhterem 
nlhay? Bu miim kün mil? 

- Mtirnkiln, mümkün ıdostum !. 
.Mümkün öyle dursun, maalesef 
bir hakikatt:r! .. 

- P ki, bundan Ktrlçkinin mak 

!!adı ne olabilir? Ne yapmak isti· 
yor .acJtba? ,. 

- Basit! Bu suretle eline bü
yilcclt bir servet geçirmek ve mef 
tun olduğu Valeskayı benim elim
den kurtanp birlikte rahat bir 
yere iira.r etmclcl .. 

layıdır ki hfıdiseye d~ğer bir te ~ ve resmi polis takihnt yapmakta.! .. 
şekkülün de karrşlığma bükmedi· Fakat cemi) ete dair hiçbir :ip ucu 

yorum ... 
- Ne gibi bir teşekldililn al • 

bay! .. 
- Onu şimdilik kafi olarak bi

lem~yizl.. I<'akat .Novoni teşkiliı.tı
na mensup adamların bu işe karış 
mıs olmaları ihtimali :var. 

- ~voni teskilii.tı dediğiniz 

elde edilemiyor! 

- Çok garip eey ! 

- Şüphe.siz garip! .. 

- Peki, bu cemiyetin gayesi, 
maksadı belli değil f!ll ? .. 

- -Gaye.l\i, Pölonyanın bl.l;ima 
hakiki Polonyahları g~tirrnek, bu 
nun için kuvvetle ve §.iddetle ha

reket e.tnlf~k !.. 
nedir albay? Ben Polonyada !böy
le bir t~kilatı ilk defa. sizden 

nuz. duyduğumu itiraf -cdl'rim !.. - Demek milli ve siyasi gaye-

- lF'akat Kiriçkinin doktoı· ta -
rafından muayenesinde baı;ına a· 

ğıı 'e ~~Jdetli bir darbe ) iyerek 
kendini uzun zaman kaybettiği 
teşhisinin konulduğunu biliyorsu -

Bu ispal etmez ml ~- 1• ı: 1·n·,.kı' ıü olan bir ccmi)et! .. 
ı< • .... Albay Sameroviç zehirli bir gü-

mühlm iz:ler üzerine dilşmilş bu - lüşle gilldü. - Evet, ,gôrilnuşte öyle!.. Ne • 
lunmn.kta.}'dı ve mukabil tarnf bu- - Bu t~ekkül gayet yeni ve tekim birkaç §elıirde adama mah· 
na merdan tı:>rmPmek içın ona ıi.· gayet gizlidir de ondan!.. kfun ettikleri bir iki kişiyi 01dürt~ 
ni bir hıuıkın yapmak mecburiye- _ Yc.ni mi? meye muvaffak oldular! Fnltat, 
tınde kaldılar!.. _ Evet. Bir ölüm ~·e tedhiş ce- öldthiilenler arasında gayet vatan 

- Şuph<-' yok!.. miyeti! .. J<'akot tamnmiyl!'! p~Ti- perver olmakla tanmmış haklM 
- 1); aına, muhterem dostum, 1 kanuni bir t~şekkül! Her şe.}i giz: Polonyalılar var! .. HUkümet, 'Ju 

onu belki oldürınek için baş.ınıı i!.. teşekkülü ilkönce bir komiinist 
ıôldurlıcü bir darbe indiren düı:. _ _ Acaip şey!.. tedhiş lkomitesi zannederek o 
manları tekrar janclarmn binasın . _ Eı.·et !.. noktadan faaliyete geçti. Ben ken 
dan ııencere\ e çı'karak onu kur · _ Fakat, muhterem e.lbnY, bil· dl hesabıma bunların bir komünist 
tarmaya knl'tmıs olamazlar ) a? .. kfımct -böj le bir tehlike i <>şek • teşekkiitU -okluğunu vuıllf!tmlyo -

Albay Samerov·ç bir tar.afLıın kullin faaliyetine nasıl müsama - rum, 
bıyıklarını ) İ) erPk beni clinllyor - ha edıyor ?. . ı - Evet, nasyonalist bir teşe.k· 
du. - Müsamaha eden yok, dos - kill olacak!.. 

- Elbette! dPdi. Bundan do - tum! ıHiıkümet bunaan haberdar • (Deoomt t)(lt') 
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lllglllz başvekilinin 
nutka 

ingiltere 
niçin 

taarruza 
• qe mıvor 

Çünkü mühimmat 
imalatı ancak 
ikinci yıhnın 

başlangıcındadır 
Londra 9 (A.A.) - B. Çörc;il 

bugün Lo~drada bir nutu~ söyle. 
mi§tir. Başvekil bu nutkunda ez. 
elimle demiştir ki: 

Maruz: kaldığımız: bütün darbele. 
re rağmen, sırtımızda.ki bütün yük. 
lerin altında ve birçok kanlı teh. 
diller ortasında, ne Avrupanın zapt 
veya esir edllmi~, ne do daima bi. 
z:lmle birlikte hareket eden mcmle. 
kctlere k:ırşı vecibe Ye taahhütle. 
rimiz:den en küçlik bir kısmını da. 
hl terketmedik. Bu dünya müca. 
delesinde yalnız bırakı!dığnnız: da. 
kikadanberi, kendileriyle birlikte 
ve\a l·endileri için kılıca sanldığı. 
~ bUtıln memelketlerin bütun da. 
Yalarmı teyit veya daha sarih bir 
surette tesbit eyledik: Avusturya 
Çekoslovııky~, Polonya, Norveç, 
Holanda, Belçika, bunların hepsin. 
den bUyUk olan Fransa ve hepsin. 
den yeni olan Yunanistsn. 

BiltUn bu memleketler için çelı. 
ı;:ıc:ığız ve harp edec~~iz ve bizim 
zaferimiz hepsinin kurtuluşunu te. 
min edecektir. 

tnRETİ ALEM İÇL~ 
Şimdi topr~klarmı son · 1taly~ 

tecavüzilne karşı müdafaa etmekte 
olan kUçUk kahraman Yur.anistan 
için ıempatlmiz ve hayranlığun.ız 
derindir. Tarihi Lonı:lranm kalbin. 
llnn, bütiln yüklerimiz ve cndi.~elc. 
-i;:tiz ara..sr:d:ı mUcadel"!!lne yar. 
..ırm içhı elimizden geleni yaptJğı. 
MIZ Yunan milletine şu samimi vaa. 
C:i gönderiyoruz: 

Alçak mütecavizi bugUnden . itl. 
baren cinayet Ye ihanetleri ada!<'. 
lln pcnt;.{'sinrie !leme ibret olacak 
ı;ekilde ve layık oldukları veçbile 
cezalanacağı gUne kadar dRima ar. 
tan bir kuvvetle vurmaktan asla 
hali kalmıyacağız. (Şiddetli alk1'. 
lar) Bu cinayetler ve ih:ınetlcr dai. 
ma M~olininin boynunda aıırlı d'Jr. 
makta ve İtalyan .ismini lekelemek. 
tedir. • 

'f u"aa harbi 
( üıı' t:ırafı 1 incide) 

Atiı•rr, 10 ( A. A.) - ltalyan 
kıtatarmın Kalamas der~ini 
geçtiklerine dair haber Atin.ada 
tekzip edilmektedir. u" 

SEFER.BERL!K • I • 

TA;\ 1.A...'\iLA... "l\"1) I 
Atiııa, 10 ( A.A.) - Yunanis

t ~~-· .. coferberlik il:mal edilmiş
tir. rım milyon asker silah 
a.t ınrı :ıdır. 

l .ıriçteki Yunan kon.solosluk
lar"an. mühim miktarda Arna
vudun Yunan ordusuna gönüllü 
yazılmak talebinde 'JulWlduğu 
haberleri gelmektedir. 

YUN.A . .:.~ TEEL1Gl 
Atüıa, 9 ( A. A.) - 10 numa

ralı resmi tebliğ: 
Cephede az şiddette topçu 

muharebesi olmuştur. 
Diln ve bugtinkü gün cephenin 

muhtelif noktalarında cereyan 
eden meYzii harekat esnasında 
kıtalarımız dördü subay olmak 
üzere 150 kadar esir almış, beş 
havan topu ile yedi mitralyoz 
\"e diğer b:ı.zı malzeme iğtinam 
etmişlerdir. 
Düşmanın haYa faaliyeti la

Fey olmuştur. ltalyan tayyare-le 
ri bir köyü rcombardıman etmiş
lerdir. Tayyare dafi bataryaJarı 
mrz bir düşman tayyaresi dü~ür
m üşlerdir. 

JTALYfu~ TEBLlCf 
Rcmuı. 9 (A.A.) - 155 numa· 

rah tebliğ: 
Epirde kıtalarımız Kalamc.sm 

ötesinde köprü ba.;larmı tak\'iye 
etmektedirler. 

!tomada ihtiyat 
tedbirleri 

Çörçil şöyle de\•im etmiştir: 
"- Amerikanın bize \·adettiği yar 
drm halen Amerikanın her tarafın. 
da e&.c;iz fabrikalarda, yüh~k fr. 
nnlarda ve izabe evlerinde b~la. 
mış olan muazzam mühimmat is • 
tihsalatmı b:zimle pek mebzul bir 
surette paylaşmaktan ibarettir. Bu 
mtithi~ maddi yaı dnrdıtn b::ı~!ca d:ı. 
\'amız için hararetli bir takdir ve 
sempati hissi mevcut olduğunda ln. 
gilter~de hiç bir kimsenin şüphe • 
si bırakılma."?lıştır. Bu his kalbleri. 
mizi ılıtmnktıı Ye azmimizi kuV\·e~. 
lendinncktedir. (AlkI§lar) 

SlÇtN TAARRt:Z ED1L~tll'OR 

Bazan niçin düşmana karşı bir 
taarruz hare!!ct.ine mı.:ktedir ola _ 
madığrmız ve niçin düsmanm bize 
indirebilec!'ği yeni bir darbey~ in. 
tiz:ar etmekte olduğumuz ımale la. 
yık görülme:Ctedir. Bunun !ebebi 
§udur ki, mlilıimmat lınalatmıız: an. 
cak ikinci yılının b~langıcındadır 
ve ha.rhin bidayet.inde veyahut harp 
ten biraT. e\'Vel incıa!!ına başladığr. 
mız muazzam fabrika ve tesisatla. 
rımız ancak şimdi vermiye başla. 
mrştır. Almanlar ise mühimmat i. 
malatmda normal olarak döı;tlüncü 
seneye do~ru erişilen en yüksek 
noktayı çoktan geçmiş bulunuyor. 
lar. Buna binaen önilmüzde aşıla. 
cak uımn ve çetin bir yol mevcut. 
tur. Öyle bir de\'re ki bu müddet 
zarfında harp sanayiimiT.in en yiik. 
sek noktaya yük~elinceye kadar ça. 
lısM:ıları \'e bahriyemizin harbin 
bı\\:yetinde inşasına başlanarak 
şimdi mütemadiyen hizmete dahil 
o~makta bulunan vüzlerce gemi ile 
takviye edilmesi lazımdır. 

Bu devre ?.atfında ordumuz mal. 
zeme ile teçhiz ve talim edilerek 
~udretli bir taarruz: silahı haline 
gelmek için tekemmül cttiril~cek. 
tir. Yine bu de\Te zarfında bilhas. 
sa hava kuvvetlerimiz İngiliz tay. 
yarecllerinin parlak ve aşikar lir 
tarzda isbat et.m.iş bulundukları key 
fiyet üstünlüğüne adet üstünlüğlJ. 
nü de ilave edeceklerdir. 

Halen, düşmanın ha\'& hücumu • 
nun "iddctli 11aıi.ları ve bazım teh. 
like işaretlerinin çalışmıtya vcroi. 
ği zararlar altında hazrrlanmış olnn 
bu geniş b:ışanya tevessül etmek 
icabeder. lstihsalimizi tacil için 
bütün ku\·vetimizle çalışıyoruz ve 
bilgi ne ve teşkilat içinde çalışan 
İngiliz amelesinin faal \'e azimli 
yardmu sıweslnde muvaffak olaca 
ğımızdan °üpho etıniy<>ruıq. ıeu; 
Okya.nusl:ı.rm öteıılndcn gelen yar. 
drm bilha~sa bu s:o.:h:ıda kıymetlidir. 
Zira gerek Amerikada, gı:>rek!e 

dominyonlarnnız:da ve Hindistand.a 
her nevi harp malzemesi imalatı 

ve piloUarm talim ve terbiyesi en. 
elsiz: yapılabilir. Buna binaen A. 

mı:>rikı:ı. taraflJ"dan riıe Yaaded'.len 
yardımlar ljİmdiye kadar yapılan 
mühim yarJrmlan en samimi bir 
surette karşılayorum. (Al:Cıslar) 

Mttvlb meraslm,nde 
H itleri 

• • 
muavınz 

temsil etti 
l.oıulra, 10 ( A. A.) - Alr.l<.n 

radyosu. bugünkü 1923 ha.trra· 
sının yadı merasiminde Hitlcrin 
Rodolf He~ tarafından U!msil 
edilmiş olduğunu bildirmekte
dir. 

Konvansiyonel altı saat 
gecikti 

BugUnkü konvanıılyonel 6 ıııı.a.t rö· 
tarla aaat 13 te gelecektir. Buna se
beb tren ecnf'bt memlf'l<et!Prden re· 
çerken hudutl11rdakt kontrolün uzun 
ııUrme.sl ve bazı iııtasyonlarda trenin 
fazla be:.lemesidlr. 

Ma,rlddekl lnglllz 
el'!!Slnin tel!1as!arı ... 

;\1ıufrit, 10 (.\ .. \ .) - lnı;iltl're lıU· 

yUk elc;i. 1 Sir Samııd Hor buı;;ün l-!a· 
rklye nazırı Sunneri bir kere daha 
ziyaret etml:ıtır. 

Sunner, Alr.1an ve 1t.alyan büyük el 
çllerinl de kabl et~lştlr. B 1 gör ltı· 
mell"rln mnhlyetl m11lOm degilcir. 

İngilizler memle!:eti
mizden m ühim n:;kta r

da mal alacak 
lngiltcrP lz:rlrıl0n ald•ğr ,'5·')() ton 

Uz:ümU:ı 500 to:l lnclr:..-ı bedel..nl pe· 
~in öde:nek üzeri' Ş:ırl< korporaııyon 

b rllğl emrine !Uzumu kac!ar avans 
:;ilrih, 10 ( A .. A.) - Basler \'ermiştir. 

l'\achrlchten, gazetesinin Bedin hıgiUzler birçok mallımm:zı iyi rı
n: '.l.in.birine göre, Rcmada mu.h· yatlarla almak istemekte, bu mUna· 
tem~l h a.va taarruzlarına karşı aebe:le tlcare~ veitAle~in::h! yapılan t>ö· 

müH!m f!ttiyat te<l.".)irleri alm· j !"l'~~elerde aatıı fıyaUan tesblt " ' ~t 
nustır. kı~ olwunaktadır. 

Milli Şef in beyannamesi 
(Ba5 tarafı 1 inr!de) Iuımı ifade etmeyi ödenmesi 

milletinin onun için a~k ye iftihar- la7.Im bir b'.:>rç saydım. 
la dolu olan kahraman \·e \'dalı :Milletler arnsl'ıda kardeşçe bir 
göğsüdür. ınsanlık hayatı At:ı.Eirkün en 

Atatürk, tarihte uğ::adığımız en kıymetii id~ali idi. Bü~ün c!Un
zalim Ye hakc:ız ittiham günür.<lc yada ölilmi.:.nün gördiiffeü i~1tira
meydana atılmı~. Tü:-k milletinin mı, insaniı~m atisi için ümit 
tnasum Ye h:lklı olduğunu iddia Ye verici bir müjdt? olarak selamla
ilan ctmi;tir. llk önce ehemmiyeti rnn. Bu sö7.lcrin., yazılariyle ve 
kaYranmamı; olan ~ür scc:i. a!:':b toprağımrzd,1 şo,·alye as!<cr!eri 
yıpran.'nryan bir kuwctle nibyeı \'e miimt.az şahsiyetleriyle yrsı
bütün cihanın şuuruna r.üfuz et- mız1 iı;itr::.1;: e<lcn bütün millet
mi~tir. •! !ere, Türk mill<'li adına ~iikran-
En büyük zaferleri kı:.zandıktaıı !arımın ifadesidir. • 

sonra dJ Atatürk, ömrünü, yalnız Devlotirnizin banisi ve mil!c-
Türk milletinin haklarım, in!'ani. timi:ııin fcdakftr. sadık hadimi, 
Yete ezeli hizmetlerini ,.e t=ırihf İnsanlık idealinin aşık \'e 
hakkettigy i me7.h.·etlerini i"hat ('t. .. t · m.ım az ~;ıması, 
mekle ge"irmi11tir. Milletimizin r.ı • k-' At.,tu'irk' ., J· .. ~1.z ;uırall"an .. . 
büyüklüğüne, kudretine, fazile- \'atan ı:al'l:ı. minnettardır. 
tine, medeniyet istidadına Ye Bütiin ömrUnü hizmetine vcr-
mük~llef olduğu il1:ı:ı~niyet vazi- diğin Türk milleti ile beraber 
~eJTerı~c ursı~ı~ ıtık~dı Y:ırJı. 1 senin hı.:zurunda tiizim ile <'~ili-
~~ ~1utlu Türw~ dı):cn<'., <le yoruz. Biitiin hay:ıtınd~ biz~ 

dıtiı z~m~.n, ~endı en~ın ruh_u nıhı·..,drlo;i ::lcı;tcn r:-n1 ıtı 1t vcr
nun. hıç sonnııyen aşkını en ma- din. F,min ol. ~.,h:. ıı-.trr~n cıön
nalr bir eurette hulasa etm:~tir. mez mecale olarak nıhlarrmı7.ı 

Fena 7.İhniyet ve idare i!e seri daima .:ıt~li ve uyamk tutaclk
bırakılmış Ti.irk cemiyetini, en tır 
kısa yoldan insanlrğm en rıütc> 
kamil ve en temiz 7..ihnive~l~ ı 
mücehhez modern, bir devlet 

I'..ElS/aU,1lHUR 
iS~l.ET lıYôSV 

hııline getirmek, onun başlıca ==================== 
Hadiselerin 
~cm------tef siri 

kaygusu olmuştur. Teşkilatı 
esasiyemizde ve bugiin hizmet 
başında. irfan muhitinde ve ge
niş halk içinde bulunan 4Jülün 
vatandaşların vicdanlarında yer 
Ieşm~ olan laik, milliyetçi, halk
çı, inkılapçı, devletçi. Cumhuri-
yet bize bütün evsafiyle Ata-

1 
• (U:ış far:ıfı 1 inciıl~) 

türkün en krymetli emanetidir. l~ım. f:ır.ıeıJenh•r rn.rtlr. nu türlü 
Ufulündenberi Atatiirkün aziz r~razıyrıc: saılcc~ zl:ıinlcrdc dü_ 

adı ve hatırası, büti.in halkımı- "IUn<'e halını.le l>almııdı ; 7.!lman zn.· 
,zın en candan dııygulariylc sa- r~aa n:;ı:~u:ıt. ve .nc•,o;riya.t !>ahal:ırı· 
rılmıştır. Memleketimizin her ıı:ı. d:ı .ı.ntıkıl rttı. . . 
kösesinde ve bu"tu··n ·11 t k At:ıhırk bu faudııkı n~<;rıyaUan 

mı e çe en- balı"'"dc J· • ·ı .. .. l 1 . dicı' .. t d' -· • . • , . • r .en " r gun ).CJ) e ı t.'nu_,. :ne gos e r ıgımı;ı; s:tmımı ti : • 
baglıhk, devlet ve milletimiz için 
kudret ve vefanın beliğ misali
dir. Türk milletinin aziz Ata
türk gibi b ir evlat yetiştirebilir 
bir ka.yn1k oldu~nu bütün 
dünyaya gfü-t ... rmi:;tir. 

Atatürke tazim vazif emizi ifa' 
ettiğimiz lbu anda. halkımıza, 
kalbimden gelen şükran duygu. • o 

Aianstacuı dili 
(Ba.ştarafı 3 üncü s3yfad:ı) 

ı;1Uz bombardrman tayyarelerinin ~I· 
}'aretlerlnl ı.,ter l!temez kabule ba~
lamış bulunmaktadırlar. 

- nrıılın i1" t iirlU mcwudlyt>_ 
Um nrclrr : :cirl ett en \"C J>rmllc 
t.(>n ibaret olıın fa nf mev<'uıU:ret: 
tir ld <:ıi i ;>h e<.lz bir "İİn si>n<'

0

cc"..< .... . , 
yok olar.:ı!ctır ; faluı.t h<>nlm fikirle· 
rfm Türlilyc Cnmlıuriyctindc ebe. 
di olarak denı.ın <'ıle<'ektir. ,, 

Artılc bu::ün fıldi:\ cdohillriz ld 
Atatü rk 'ün bu sözlerindeki haki_ 
k:ıt Tllrkl~·e Cumlıur!.vctınin ll.7.a_ 
m e tli rn l·Ycudlycttnd<' adeti kces
'IÜm etmiştir; iki yıldan"bcrl <'n 
çetin imtihanlardan bütün <'ihıı.n:ı 
karşı hayret Ycrir bir ~l'kl!dc• mu· 
nıffa1nyctle ~c~ınfstır, Atıı.tü rk'ün 
öliimün lln h <'r yeni yı l~önümür.ıle 
~öğc;ümlb:ii lffi11ar ıl:ıygulan ile 
k:ılıl\rtan ba l•aklknt h er f:ırnfl.:ı 
h ayret Ye takdir uyanıl•rn.rnk tas. 
dil' cdfl l'Cclitir. 

JL\SAN K UMÇA l'I H!llA.&'\ Roma hükOmctı Atınadrn 
dönemlyen bir yanlı, h!'.sap yfü:"o:•kn 
bütün ltalyayr, bllbaıısa cenubi ltnl· 
yayr, Onlkl adayı tn~llz bomb:ırılı

ınan tayyarelerine l:olay bir hede! o· 
!arak takdim etmiştir. lnglllzlerln t.11-
yUk boml:ardrman tayyareleri ~ımdl 
la 1ng-lltereden kalkıp bombal:ırmı İ
talyanın ~imalinden ba:lııynrak ccnu
buna kad:-ır istedikleri yerlere eke <'!" 

ke uçup Yunsnl.s!.ruıda yere inmr:eri 
mUmkün olduğu gibi c:ınlarr lstrrlcr
'e me'"IA Kor!udım kalkıp ce:ıupt:\n 
§imnle doğru da bombalama fl\allye· 
llnd,. ı. • ..ı...,:ı.biJlz:ler. 1 

Sekreter 

Hayat 
pahahhğı 

an!<etim1z 
ikinci yazı yarınki 

sayımızda 

--~ 
Topkapı Sarayına gi ren 

CASUS L.fUKRECY A 
Dördüncü M urııd devrind~ bi r Venedik şövaly:?ı;inin kız ı - -
Yaıan : IS K ENDE R F. SERTELLİ 

Bagla btltill 
1ardda hazla 

merasim yapıldı 
rJ.S1llcıe 

Bugün, Büyük Atatürkiln aramız· lanmıza doldurduğu huşıl iÇ~ rer' 
dan ayrılışının ikinci yıld'..ınUmU ma- sana !Ayık olmak kat'I :=;.eU• ıııU· 
temini WtU.}u!UZ. Şu an:.la bütUn Tür- ınlş insanların huzur ve C ~ UB 

klyede herlccs AtalUrkUn bUyUklü- 11 haklarına bağlananların -6blllc!J 
. uratı>~ ıı-f:"ünuen, memlekete yaptığı hizmetler- tekrar euıyoruz: Ebed\ ıs d:l n 

den bahsed!yor ve llerlcesln gözleri rahat ve müsterih uyu. I3a§fll bfr!Cf 
yaşarıyor. bet bekllyen on sekiz ıııııro;:e <lgjrJ• 

ELeul !jefin lhtl.::ıl merasimi sabah· tiren tek duyt;'U snn:ı \'C ese sUZ iJ11BJl 

kyln .saat 8,30 dau itibaren başlamış, sadakat, milli kudrete son 
saat tanı 9,0S de herkes, llUyUk Ada· dır... ıtUrsU>e 
mın ruhunu tazizen beş dakika sUkQt Yavuz Abadandan sonra ufılıJ 

il ı·nıı etmiştir. gelrıı Melıha Avni, Atat r • -ıJı:ııdJll 
.Köylere vaııncaya lmdar btitUn akabinde .Mılli Şe!iınl..Z ı,aı nsınc· 

yurtua, resmi daireleri.le, halltevlerın· millete hitaben neşredilen bC~tııtUI" 
cıe, ııartl bınalnrınLla, A t.atUrkUn büst vl olmmustur MütcakibCO• l !ı !fi 

r • > • br . 
ve fotoğ"ra!ları yeşil yapraklar ve ta· kUn cenaze merasimine ait Jdb1'eJl f:ı 
ze çic;ekleı-le s!ıslenınlş, merasim ya· gösterilmiştir. Bunu .ınuten yuzıer-:e. 
pılacak salonlnra b:.ıyral•lar asılmı:ı- mlnönU halkevinl dolduran ıçıerlll 
tır. ki,ı, Sarayburnuna gldcrek.uıdO >ıa· 

BU tün mckteplcı in içtima mahalle- üekl acı ihtiramı, çelenk ıuıla·r 
ıa1cr l ' rine Atatilrklin vecizeleri sırulanmı~- tUrkUn ayaklarına serm.Ş 

1 ~ ~ ,~ 
tl:\'1\'ImstTEDEKİ . l\ll'ld· J'ller:ı· 

eğlence yerleri, sinemalar, tiyatrolar, İstanbul tiniversitcsınde. a!lı 11°· 
. Ü . 't ke" blil ı.Jlll 

Türklyede, bugtin ve bu gece btitUn 

barlar, ga7Jnolar !tapalı bulunacak, mm nıversı e merk .. İtesi lJC" • 
yalnız Melel' ve Saray sinemalarında lünde .Edebiyat fa u ·ıo bıı.Ş 

Hamit'in kısa bir hitahe51 bec dil·. Atattirktin cumhuriyetin 10 uncu yıl u ., 
merasiminde alınmı, filmi gösterile· lamı§ ve saat tam ~okUZ 'tlPI~ 
cek tarihi nulku ha.kiki sesile dinleti
lecel\llr. 

E :\l1XÖ.'.li"Ü JL\I,J\.EY1I'OERİ 

:\rn ltı\StU 

Jtika geçe ihtiram sUkfıtu :> fl~t 
tır. Bundan sonra D<'knJl 0ıatlJ.ll 
At:ıtürk'iin büyüktü:;.u~u ~cbi)11t 
bir nutuk irat etmıştır. fitatUr 
fakültffiindı.:n bir geııç_ d~·uınu~ • 

Bu sabah Emın\.ınü halke\·Inde yıı.· kiin gençliğe lıitnbcsinı Ol' 

pılan ihtifal pclt hazin olmuştur. tu·r. :ıkUltC~ 
EnılnönU halkevlnln yeni yaptırdı· Hila.beden sonra Tıb f ıınll bit' 

~ bUyllk temsil salonu, mc:-aslm sa· den Hnlük Ur çok ııeyccda gtll~ 
atinden çok evvel kalabalık bir halk nutuk söylemiştir. Bu sıı;ıı}rıılll • 
kütlesi ile dolmng"a ba~lamı~tır. Sl!-lo· kızlarımızın hıçkırıkları d §Ö)·IO 
nun pencereleri kapatrlmış, yalnız i· yordu. Halük Ur nutkun a 
çlnde AtatUrkün bir bUstU bulunan demistir: iil JllB'1 
sahne, hafif ışıklarla tenvır edilmiş· "- Altın saçlı bir gtıneş. gcet· 
ti. Bu dekor, salona zaten hakim olan ı:ııkları söndü lki vıl doidU 'dıı 

· · ı ol ·'' ' hUzUn hava::ını bir kat daha kuvvet- siyle gündüzüyle iki yı ıııiJl0 
lendirlyor, merasim esnasında halkın -'Kasırgalarla cenklCŞ~ı1dı 1)!1• 
içten gelen hıçkırtklarının yer yer tinin asil \"C kahrnnı:ın C\ 

yUkselıneslne sebebiyet veriyordu. yük Kurt.arıcı: 
1 
~ 

AtatUrkUn tıüsttinUn lcaldeslne mor ll:ıhat ve mUstcrih Ufl. }!Ch • 
çiçeklerden yapılnıı,, güzel !tir matem yurdunun sınırlarında rııı~ tç' 
c;elengl konmuş, sahne şanlı bayrağı mclçik nöbet hekliyor. J.~ıı •1 d!\I' 
mızla üonanrıııştı. gi göklerinde 'l'ilrkün b!l) r:ıo 

Saı ı;...t.e.m dokuzu beş ı;cçc, sahneye galanıyor yine.,, b fakuıte-
lstanouı şehir mccllı!l ve parti knza Ilun:Jan sonra yine Tı heye • 
i<ial"e heyeti azasından Atıf OndUI sinden Hamit Yılmaz d~ \·O ın·ıı 
gelmış, kıııa bir sükuttan sonra şun· canlı bir nutuk ::;öyll'Til~ıcııY d~ 
!arı söylemiştir. 

''- Bu anLla Büyiık Atatürkün ölil
mtinUn ikinci yıldönümilnü iür<lk et· 
mlş bulunuyoruz. Şu anda, büllln yurt, 
onun mukaddes hatırası önllnde ağ· 
lıyor. Sizleri, aziz AlatUrkUn mukad
des hatırası onilnde beş dakika ilıtı-

ram sül,fıtumı. davet ediyorum.,. 
Başta, 1sto.nbul vali ve bclı:diye re· 

isi dulttor Lütfi Kırcl:ır, tuğgenernl 

Yaş:ır Yenlccoğlu, C.H.P. lstnnbul 
illan~ heyeti reisi neı,;at Mimaroğlu, 

Emniyet dlrelttörü !>luznf!er Akalın, 
Cavdet Kerim 1neednyı, 1111 lckı Tarık 
Cs, olmak Uzere salonu dolduran ma· 
temll halk kUllest ayn:ta kalkmış, 

salonu, derin bir ihllr:ı.m sül<utu k:ıp· 
lamı~tır. 

Bu vazifenin hltamınuıı, kürsüye 
gelen J~mlnöııU halkcvl rr.isl Y:ı.\'UZ 

Ab:ı.d:ın, söyledlgl nutukta c:;:cümle 
deml5tlr ki: 

" - Şa unda, büyükler bUyUğU Atn· 
tUrkUn mnnevi huzurunLla mukaddes 
vazl!emizi yapmak için toplanrnu~ bu· 
Iunuyorıız. Yurdun dört köşesine da
ğılmıı; olo.n TUrk mllliyetc;lllk imanının 
buttln ulvi kiıllür mabedlerlnl, şu da· 
itikada, aynı ibadetin vccuı 110.rmıştır. 
'l'tlrk mlllctl, Hüytlk Kuı tnrıcısının 

ruhunu ve hatırasını taziz ic;ln bu o· 
caklarüa ;ı.apılan flylne blılUn varlığı, 
benliği, ve kalbi ile iştirak ediyor. 

At:ı.türkilıı hayatı t~nileriıı tavsifi· 

fakültesinden Müyesser $II1esillı 
lnönü'nün millete bcyann 
okumuştur. . çcıcn1' 

Sonra önde btiyük bır . rslt0 
unı\•C 

olduğu halde bütUn eP bC ' 
gençll;i ve profcııürlcr h hBreıtct 
raber Gülhane par!crnıı 
etmi~lcrdir. 

11.-\RP AK \Dl~~ıts ır1vfiııı.ıU1 
H:ırp AkademjsindC dtııt.ifıl~ 

bir ihtifal yapılmıştır. kOffitl 
9.05 de başlanmış, .ınckl!f ~~ııı 
tam Korgeneral Alı FU ·atınl ı. ' 
t:ırt.fından Atattirkün bil)! 

11 
... iŞujr. .. \. e ... . 

za.h eden bir nutuk 50• Jsrnct. 
Bun<l:ın sonra Milli ~cf kUil~1' 
nönü'nün beyannaınes~ ? tir. 
mcr:ısime nilıavet ycrıımı.5 

• ı\O•-' 
n~vım: sun.11· oın·1;; ıneı:"~ 
Yedek Subay okuJund ğu gıb 

:;im de her tarafta old~l<teP :ıc0; 
saat dokuzu beş geçe mırrı şcrıt. 
mutanı kurmay nlbnY Sil bir :ııu. 
tarafından söv!eııcn kIS •. ,,. ııU• 

., "' dıı.klk81J.P )' 
tukla ba~l:ım~tır. o v ıılbS .; 
kütu mUten.kip bir k.urınııoderı b1• 

Atntürk'ün hayatın~. ız:J;.beJl uıl:. 
nuluk söylemiş, mulc l~~rrıct 111 

beden biri.si Milli şef k ... n1ııı;ttıf· . . i o ..,. ,-c 
nü'nün bcyannamesJn vıusuııdll> ·s· 
Merasim, mektep a t türl< bil 
bayraklarla süslenen A 1\ 

tü önünde yapıln11ştır. • t 
*** .. n )'llr 

da bUttı dil 
ne sığınnz. Onun hizmet ve başarılan Bugün ayni zaman odslııtıllde 

! ................ HABER için hazır:anan bu tarihi saymakl:ı. tükenmez. Onun, s~nelere Halkevlerinde, halk ·ni şc1'lltJfl 
ı a....ı .nrın foııll;:elini ve h:ı.ya tını sığLlı· Ye mekteplerde <le •. n) ıı)ail bS ; 
! tefrikadan enteresan bah is:er ran ölçUsUz dinamizmi, uğurlu icrıuı· meras!m yapılmış, soZ ı bf.ı 
· 1 · ·· hıı "°1ltın ' c'' ' i tını hesap ve ır.uhaııebcnln muayyen ler Ebrdı Şef ın . ~ındelti rıı ..,( 
! . . çerçevelcrını aşan bir bolluk \'e geniş· metleıinl, Türk .a~'. . ()lU'ııUıı ................. 1 . • l h ıv 
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i lıucuımı • ~ezırı az; nı ~eco:ıb Pa~a ı le .. Rum ~n..trıgıııın • , m1nn \'e renle veren, Tllrltlli~c ternk· lu~~ks;: !~~~ı~k~: i.lüil
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tı • Veziri azl.ııı Ba"raııı Paşaııııı ö!ünıi.i • T ayyar Pa- rat•cı~ı O'dur... nutku ile başlan:nışt.ır .• _,,;lffi ~il...._ 
şanın Belgrad kımı l:ırın da selıadeti - l(ap•r..ııı dcrva ı r;undan ıı;onrı. Yavuz Abftü,an, At&· 1 l"rt beıt ~- ~,..Jlıv 
,, • 

1 ı " hazır bu uııa.ıı .. · dıı.Jl ""' 
..... ara r , us•<fa p ... ~aııııı s~darete gdişi • UikrCÇ"R.

0

11 111 ı tUrl:ün ş:ı~lye'lr.i tahlil etmls ve o· t tmi" bun bl; i (" 0 · d" ı • k"ıt.'l dn\"C c '" }tefete i11' 

ı son ro u • Sarayd1t casus var! - or unci.i Muradın 32 1 nun uı; karaktcrlstılt vasfını "U .suret· .. .. r.....nr Haşbn U •-''tı 
d .. ,.. .. BOZU pro .....,_.. ''Atat fil~" () 

yaş ı n a o unıü ... ilah. İ ıft beıırtm'·tir.· ı p ofewr ~ ~ rıı.kmrştrr. r ~ ··ldUğil _,,;p· 
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manLlan olarak doğdu, mllll bir kah- kadar biltlin h?yatın~UAh•re"~ et 
raınan olar;ık ya,adı, büyUI< bir Lnıan lllrını iz~ ;tmışti~fillf şef 1!Ul1 ıı.f 
olarak ebediyete intikal etti.,. dUr muavını Togo • sini o~.ı.. Birkaç güne kadar 

HABER sütunlarında 
... - •. -• •• .:·'·•'•' •· • ı.. .... _. .. , .~-,,.· ,,,,, ,,.._ ..,A.·~~ .. ~ ... 

Hatip, nutkunu ıu cUmlelerlc bitir· tnısnU'nlin beyanna~:rııınietir· Jet> 
ml~tır: ,.c toplantıya son tııJebCıcr • 

··- Büyüle Atatll,.k! Tilrlt yurdu 
üz:erinlle muka!1deıı b!r !!lyanet ha.lesi 
&ibl bckliyen m:llle\1 varlığının ruh· 

f "r ,.e ı;;o • 
ıahare pro eso . abideıJille 
bir heyet Ta,ksınl 
Ienk kormuşlardır, 



aonra ....... 
~e . ....,.ı ıyıce hatrrlıya. 

ta;1ı; nı bir çuval gibi kal. 
.. a atw . . ~danı ar. Dilmende /.. 

~alınışvardı: Ona bakarken 
~ nn ... 

%tını v.~t ''Flibcrti" nin 
~ı· lŞtttiın; ve geminin 

gınr göra·· 
~ um . 

.\}~ • Adaıxıa ba ;;rl"dmı : 
a( kerata' d d" b ni 
t6turı . e ım, e 

,,, ~p Verdi· 
.... ~ h . 
b(ı :ı. ile çıknrac:ığım. Mis 

~t' emretti; karaya çık. 
tın1't"de daha iyi istirahat 

(e~ tı:ı SÖ~ ledi, 
~. ltndurznuş bir halde 

' Ve d"" uın~ni kavramak 

y Milli 
~~an: 

nndan kurtarmak için her çareye 
ba§vurmak zarureti vardı. Öyle na. 
zik bir zamnndıı. dakika bile kay. 
betmcmek icabettiğini elbette tes. 
l!m J.: yurursunuz. 

Y ~d Acizaneme kalrrsa, kaptan 
Oleson, zatı aliniz ~iftlikte kalıp 

istirahat etmelisiniz; tA ki sıtma • 
dan kurtulasınız. 

"Fliberti • Gibet" avdet edince, 
kemali sıhhat ve afiyetle tekrar 
geminizin kaptanlığını ele alırsınız. 
Meseleyi de aureti miinasibede ha1• 

lederlz, olur biter. 
Misyoner • Doktor Velsmer ge. 

misine binip veda etti. 
Kaptan Oleson sofada, hamaka 

uunm ış tı. 
Şeldon genç kızdan gelen mek -

tubun zarfını yırttı: ve şu ııntır -
lan okudu: 

"Azizim Mr. Şeldon, 
"Fllberti - Glbct" 1 ga!'lbetmek 

meeburlyettndc kn1dığun için beni 
mazur görec~ğinlzı ümit ederim. 
Zaruret hasıl olmasaydı, hiç ıı;ilp

he yok, böyle bir hiidlsc de mey
dana çıkma:ulr. Blli~·orı;unuz ld 
Marta bizim için hayli chemmiyet
tt haiz bir gemidir. 
Dilşünün k1 bu ı:cmi~i yok pa

h:ı ma. satmaldık: Hııklki bir kele-
1 : ·• Hatta ~cmlyl kurtaramadığı
mı fftneteek bile enkazını satmak 
1 ··rı . 

r~:-asen, bu fırsattan istifade e
ıl • ek l\lalayta adasından tophya.
l':l lm zenciler de caba. 

linliha.zırda. S}ddetle muhtaç ol
doğumuz IMfJerl bu !l>tırctıe t.ed~ 

rlk etmek fena o1m:ı.t cınnırım. 

Bugün öğleden f!Onra. Nogi'de i
ki lne'k aatmnldlm. 1nclderln l&bl· 
bi ba t.alıktan ö1mü~; orta~ bana 
ucuzca satıverdi. Ort:ığı denilen 
Sam Villls lc;minde bir atlam. l
nek1erl llnervıı. gemisiyle gelecek 
aeferki postayla göndıır,..t'Clt. 

Artık ~iftlikte ı.onsern• ütü ye

me-kten bıktık u>-andık. 
Sir:e doktor \'elsmcr Yedaati1e i· 

ı.ı kısrak, bir disi tıı.y gönclertyo • 
rum. Bu ha)"\ıınlan Tulagf'den aı

dmı. 

H A B E R - A.qa.m Posturt , .. 
•• •• •• 

goruşuy e o 
Spor, vatanın, milletin cifi menfaat-;;;;;:;--·;:~~- l 
vüz edenleri gırtlağından yakalayıp meınleket ı 
millet hadimlerinin huzuruna getirebilmek ka- İ 
biliyeti maddiye ve maneviyesidir. ! 

----------------------~~----~-·-~__J Yazan: Falib TAY 
B !R gece Gazi Ada'da Yat - Benden spor nedir, diye so

Klıibilnde konuşurken, ya· rulacak olursa vereceğim cevap 
nındakilerden birinin sportmen ol· §Udur: 
duğunu anladı. Ona şu suali sor- Spor, vatanın, milletin iili men-
du: faatlerine tecavüz edenleri gırtla· 

- Spor nedir? ğından yakalayıp memleket ve 
Muhatabı sporu herkesin bildiği millet hadimlerinin huzuruna ge _ 

gibi tarif etti. tirebilmek kabiliyeti maddiye ve 

Gazi dedi ki: maneviyesidir.,, 

- Bana daha açık bariz bir t&- ı--------------
rif bulabilir mlainiz '? Sizi saadete götflren 

- Belki en güzel cevabı bul • p u D R A 
mak için düşilnen aoprtmenin u· 

fak bir tevakkufu üzerıne Gazi REN G ·, 1. z 
~u hatıratmı anlattı: 

"Anburnu ıtumadanı idim, iki Hangı·sı·dı·r.? 
ta.rafın ate§ hallan arasında da 
elli altmııt metre mesafe vardı. 

Biribirine en yakın hatlar arasm. 
da dolaşan Türk ve lngiliz ket· 
şaflarmdan ikisi gecenin kara ke
safeti içinde ellerindeki uzun si -
llhla.n istimal edentiyecek kadar 
burun buruna temas etmişler. Her 
ild cesur ke§§af, silahlarım at
mışlaı- doğrudan doğruya. blrlbiri
ni boğazlamak için ellerinJ kul· 
lanın.ak zaruretini hissetıni§ler. 

İngiliz keşşaf yumruklanru sık
mış, Boks denilen idmanı, TUrk 
neferinin vücut ve kıılbi üzerinde 
tatbik etmeğe baflla.mtş. Bu ma
hirane yumruk idma.nmı bilmiyen 
Türk neferi kalbine maddeten, 

vicdanına manen vurulan darbele
rin tesiri altında iki elini ötekinin 
boğazına uzatmış, var kuvvetiyle 
düşmanın gırtlağını yakalamıv. 

Düşman neferinin boğazı lki de· 
mir pençenin mengenesinde sıkı
§lllCa, bizim nefer, boks darl:ıele

rinin iptida 
1 hafifled.l.;ini~ biraz 

.sonra. zail olduğunu gönnüf. 

Nefer esirini sürükliyerek 
nim yanıma getirdi. Gece yarısın· 

dan sonraydı. Evvela düşman ne

ferini isticvap ettim: 

- Ne oldu? Sen niçin burala

On kadında 
fena renkte 

kullanır 

( Devamı var) ra kadar geldin? 

Fena renkte bir pud 
ra, yüzünüze ''makyaj. 
laı:ımış" ve ı;irkln b r 
manzara verir ve sizi 
daha ya§lı gösterir. En 
muvafık rengi bulma. 
nm yegane çaresi, yU_ 
zünüziln bir tarafına 

bir renk ve dl~er tara. 
fma ba§ka renk pudra 
tecrübe etmektir. Bu 
tecrübeyi Tokaıon pud. 
raımım yeni ve cazip. 
renklcrlle yapınız. Bu 
yeni renkler · gayet mo
dern "Chromoscope" 
makinesi .sayesinde ka. 
rıştırılmt§tır. Slhramız 

bir göz hemen kusur. 
suz bir itina ile renkle. 
rl intihap eder ''e artık 
••makyajlanmış" mıın. 

- Spor, cevabını verdi, 
Blı:lmkine sordum : 
- Na.stl oldu'? 
Nefer, esirin verdiği ilmt ceva.b:t 

ıstılahı, 4 - En iyi komşu memleket, anl~ olmaktan korkarak: 
5 - Sual edatı, para toplama, 6 - Bilini' d d' - yorum, e ı. 
Gıda, rüzgarsız hnva, 7 - Sayının ya· 

Ben, birincinin ilmi ve fenni 
rısı. gökte, rabıta, 8 - Kısa zaman, 
bir Asya milleti, 9 _ Avrupada bir değil, ikincinin cehilden ziyade e-
nehir, bilir bilmez her şeye 
ıo - Hıım::ımda bulunur, 
gomlsl, 

kan§lr, dep ve terbiyesi üzerinde fazla 
tenezzüb durmadım. 

Yukarlbn aıınğı: 
ı - Mnrmarada bir kasabamız, 2 

- Bir faydalı böcek, iınan eden, 3 -
Erkek adı, nida, 4 - lnsanın en kıy
metli yeri, Marmarada bir k~aba, 
ıs - Beyaz zehir, 6 - Eınlr, IAmbanm 
üstüne konur, 7 - Kundurasız. 8 -
l{abııl etmemek, hl.sse, O -- Bir hay
van yavrusu, yapıştırıcı madde, 10 -
ı:;:ıyı, ısrar. 

- Sen sportmen milin? 
- Evet, ~ok iyL.. 
- Bizim neferi nasıl buldun? 
- Bilmiyor, dedi. 
Tilrk neferine döndüm: 

- !~itiyor musun, 
bilmiyor, cahildir, dedi. 
Kısaca: 

senin için 

- Huzurunuza 
dim, cevabını verdi. 

geUrdlm efen-

Gazi devam etti: 

1 
T 

- Mehmet o gün öğlene kadar bek. 

- ledi. 

1 
Roman 

F. Serteııı 

bayrağı ben çektim. 

Mehmet ufak bir ~üpheye bile 
dü~medi: 

- Gecikmişlerdir .. Elbette döne. 
cekler. 

Diyerek. her günkü i~ine başla. 
dı ... 

1ehmedin. her günkü işi, yanın. 

daki üç arkada~ma topçulubru öğ. 
retmekti. Barut nasıl :ıte~lenir, gi.ıl. 

le nasıl konur, na ı1 itilir, hedef na. 
sıl tayin ooilir? 'e bunlara benzer 
talimler ... 

Akşam güneşi batıncaya kadar 
bekledi. 

Gece oldu ... 
Kuşlar, kayalıklardaki yuvala. 

nna çoktan küme küme dönmüş. 

lerdi. 
Yanız bey hala karargahına dön 

mü yordu. 
İkinci gece de böyle geçti .. 
Fakat, sabah elunca. l\lchme • 

din içine birdenbire korkunç bir 
şüphe girdi: 

- Ya bizimkilerin başına bir 
felaket geldiyse? .. Ya bir daha e. 
hediyen dönmezlerse .. ?! 

Mehmet bu korkunç ihtimalleri 
düc::ündükçe. kafata ının zonkladı. 
ğım duyuyordu. 

Askerler sormaya başladılar: 
- Ya\UZ bey dönmiyecek mi? 
Mehmet bü)iik bir imanla: 
- Dönecekler, çocuklar! di}or. 

du. ~lerak etme)·iıı .. ! Karargah 

zaraya nihayet verir. Cilt llc gayet 
gtızel bir tarzda imtizaç eden bu pud 
ra Adeta tabii glhi gösterir. 'fokalon 
pudrası hususi bir usul dahllinrte 
(Krema köpUğU) ile karıştrrıtmıştır. 

nu sayede blltUn gUn sahit kalır ve 
ne yağmur ve ı·Uzgl'ırdan ne de !azla 
terlemeden kaUycn müteessir olmaz. 
Hemen bugllndcn Tokalon pudrasını 

tecrllbe C'diniz. Teninizin S'ilzelleşti_ 
~nl göreceksiniz. 

bizim elimizde .. Geçit bizim elimiz. 
de .. Ve niha}et top, cephane, ha. 
sılı her şey bizim elimizde. 

t~çüncü günü.. \k5am ti t ü .. 
Karargahtaki ba)Ta~ı. i\lehnıct 

kendi eliyle indirip çel,i) ordu 
O akşam da bayrağı indirmek 

üzere tepeden karı .. f..1'1a ınmic:ti. 

Kayalar aarc;mda hft • ..ı kımscleı 
yoktu. 

O ak§an1, günesın batı ı l\lelı. 
mede ne kadar da hazın l•uruıımu~. 
tü. Dağların arkasm<l~m t\fo!.mcde 
gülen kml bulutlar gıtlikçe e'. 
merleşiyor, fakat M1:hmet hata 
bayr2~1 indiremiyordu. 

ı\caba Ya,·uz bey hiç m gclıni. 
yecekti? 

Ya bir uçuruma düştuy-,c.. Ya 
bir felaketle karşılaştıy ... a, !\iehmct 
ne yapacaktı? 

Topun bulunduğu teped üç. ar. 
kada ında11 h<işka ) ardımcı.ı ) ok. 
tu ....• 

• 

da·. 
bıı 

Ebedi Şef'iıı, 29 1!kteıirin 19.38 de orduya mesajı: 

"Zaferleri Hı maıisl insanh'k tarihile haslıyım, her r.nman aaferle 
bc.raher mt•tkn~·ct nurlarını lnstyan kahrımuın Türk orda.,u. 

-'fcınlPkl'tini c•n lmlıranlı YC mii.,kül :ınlnrda zı'ilümrlen, felıikct 
\'e musibc·tlertkn \l' tlilşmnn i tila-;ıııdıı.ıı nu<ııl lwnımus 'e ı.urt.armı':.! 
isen Cumhurhctiıı hu;ıiııkil re,·izli de\'rlncll' de a!oılwrlil• tC"f,niğinin bıi
tün modern silah n• 'nsıtalariyle miirehl:ez olrlıı "'ıı halrlc , a.ıi • 
fenl ayni bağlılıkla )ll}111cağma hiç ~İİflhem yoktur. 

Hu;ün, Cumhuriyetin l;) inci ~·ılını nıüteınıulil ı·n artan bir refnh 
\'O kudr<'t içinde idrak ('c)cıı lıii) iik Türk nılllC'tJniıı lııızunıncln kahra· 
man ordu ..,aııa 'k:!lbi ül>rnnlarımı he;ran 'r ifadP e.lc-rkcn bü) ük 
uıu~umuwn iflihıır lıi ... Jcrine de tcrctiman olııyorııın. 

Tiirk 'atanının 'e Tiirkhik <·:ınıia<.ının "an 'e !jercfini dahili 'e 
harici her tlirlii tehlikelere knrı.ı lwrıımaldnn ibaret olan 'u:ıifeni hn . . 
an ifaya hazır 'r itıııadr olduğuna benim 'e hii) iil• ulusunıuZ1l11 tam 
bir inan 'c illnıa<lıınız 'ardır. Bii) iik ulu um uzun ordu) a bah~ct1i~i 
en son sbkm labriknlar 'e silüh1arla bir lmt ılnha lm\\etlrn,•rek bii. 
yük bir frra~ati neti-; n' istihl>arı hayntll!. lwr tılrlii rn'lif<')i ifa~ a 
müheyya. olduğuın11.a emhılın. Bu lmnaatlc ı.anı, deniz, h:ıxn ordnla
runrzın kn.Jıraman \C tecrübeli komutaıılarilo <.ub:ı) 'e eratıııı ~elanı
lar ·n~ talulirlcrimi biitün uıu ... mm·aceh<' inde be)'lln ederim. 

Cumhuri~·ct h:ıyrnmınm J :; in"i ) ıldiinliınii, hald•mızc1a kutlu 
olsun.,, 

Bir Komprime Hayat Kar§ılığıdır. 
r~n ~ıkışık 1,1111:ırıı!ıı 'ill(' r.n hu~ uk yardımcıdır. Kıılörl, gıda, leuct 
\e aefaı.•ı lıakııııınrHııı ı imin cdıcl mnhlycti 'e } liksek ı•\'snfı hııfıdlr. 

Mercimek, tıc1c'' a, tııığılııy 'e~:ıir corhıılık komprinıclcrımizi htr 
>erde bulnbfllrslnlz. 

ÇAPA .A K 
M.NURiÇAPA 

l\Iehrneclin gözleri sulanmı§tı. 

Bayrağın önünde her akşamki 

gibi - hayır. lH~r akşaınki gibi de. 
ğil - Çünkü o her ak .arn bayrağı 
selamla indidrkrn bu akşam Alla. 
hına yahararak \'e a:lıyarak indi. 
riyordu. 

Bayra~ı "ardı .. l Ier zamanki ye. 
rine koydn. 

Kayaların aı a~md:m ) 8\ ~ış ya. 
\'3§. sendeliye:ck. tepeye çıUı. 

\rkada~lanndan birine c-.len. 
di: 

- Hur:ı:it.. 

- • 'e 'ar. f\lehm~t ça\ u.:? 
- Ya,uz be}den ha"& b:r ha. 

ber yok. :-:e yapaca~ız? 
- :Merak etme. l\lelımet ça' u"! 

Yavm: beyin yolculugu be ki biraz 
uzamı tr 1 lele bu ec ~ ı de •eı;i. 
relim. Yaı m d ınt>c k.erını umu) o. 
nım. 

i\ Iehmet ça\'U" topun rıaml\! ~u. 

na ıiayMdı: 
- Benim ı~·irndl•ki ~ür,~r1er gıt. 

-. u ZAR Ti 
Kuruluş tarihi: 1915 

tikçe derinleşiyor. H.urşit! Efer 
Yavuz beyin ha~ına bir felaket gel. 
diyse, biz burada durabilir miyiz? 

- Neden durmıyalım? Topumliı 
\ar .. Cephanemiz \ar.. Be: on 
günlük ) iyect ·imiz de. Kimden 
korkacağız? 

Hurşıdın sözleri ~Iehmet çavuşa 
en samimi baba te!;elli .. inclen daha 
km'\ etli umitler ''ermişti. 

- Yao;;a be IIurşit, dedi, hepi. 
niz bu fıl irde ı'>Cniz buradan bir 
~ere ayrılmayız. 

Hurşıt, biraz ötede arkad'i~lan. 
m gö~tererek: . 

- Sen bayrağımızı indirirken, 
biz tiçümuz de and içtik, dedi, ölün 
ceye kadar bu tepeden aynlmı~ a. 
CT.>ğız. 

l\lehmet ça\ uo:un yüzü güldü: 
-- \ilah izden razı olsun. \'a. 

tanm h•ıe te-.'•m ctti"i bu emaneti 
- canımızı feda ederek - koru. 
yaca~ız. Turk a keri canını verir. 
lfthmı 'u mcz. 
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lstanbul levazım amırliğınden ' verilen 
askeri kıtaatı ilanları harici 

.,.._ )'Mili ...,. ılJm attk ....._.Pi hialanDda yazılı &'tin ve 1& 

athrde Nllt*le ublt atmalma konu.,oınmda yapılaeaktır. Tallplırin iha 
ı. aatfllde kn::dtr..., ,.ımeı.n. (1111) (lfMUJ 

CUuıl kilo tlltaft t.minat illaM l'ÜJl VI Mat! 
1iN. 111'& 

BuJcw Jll.GIO Jl.HO 2621 21/11/ HO 16 
Pirine 41.0IO u.ıoo 1085 22/ ll/ IN-O 18 

••• 
Af&t!d& ,..as .. ffddla kap&lı ul'fta eUiltmelel'i 22·11·84-0 euma l'ÜJlil 

ıu.lannda )'Ullı aaatlerde K•tada ukert Atınalma komlayonunda ya 
pılacalr.br. Taliplerin lllale aatinden bir Mat enel kanuni nelkalarile tek· 
Jit mekt:upknlH ._.,_a vermeleri. (1880) (10431) 

Cinai llilr:tan '!'utan Teminatı İhale 
klkJ lin lira 1&&tl 

Mereimek, ncuoo 21.000 15T5 ı& 

Odua 1,342,000 H.'" 3%68 10 

*** 500 ton un puarlıkla aataa almaeaktır. tnaleei 16/ 11/ HO eumarteei 
ıttnU eaat 11.30 da Çanakkalede ukerl aatm alma komiayonunda yapıla. 
eaktrr. Tahmin bedeli 95.000 lira, katı teminatı 12.000 llradır. Taliplerin 
belll vakitte komisyona gelmeleri. (1'%2 - 10BT8) 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
BORSA 

g 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

tK1NC1TEŞR1N 

Sterıın 

Dolar 
Frc. 
Liret 
İl\•lçre P'Te 
Florin 
Raylıımark 

Be]ga 
Drahmi 

- 19.W 
kapanı, 

~.%• 
132.20 

29.58ifı 

ıoo bvicre krnnu 
100 Ruble 

l-~ham e Tahvlllt 

31.l!Gli 

1938 yiizde 5 ikrAmiyeli 19.15 

.wuıı H .. ıcım 

Ahmet Akkoyun u 
ı aıııttnı fRtıntılWI• f':alu Ne • 

1 '•7.11rtlıuı 19R•ıt• ...,.. .. ._., ... 
I•• ..._ .. ,.. l •lf'fnfl ttl 1 ~ 

A.fatıda yasılı ntevadrn pazarlı.ıda •kMlt.meleri hl•larmd11 yaZTlı r~r 
ve 1&atlerde Ankarada M.. K. V. atm alma komleyonund• .}apılacaktıı 

Taliplerin lllalı .. atinde komisyonda bulunmaıan. 
euı.ı Miktarı Fiyatı Temlılatı 

Sarl'lltk btz. 
Klor detti 
Yataklık paMuk 
ldPotll pamulr 
TerUk 

Kurut · Lira 
100.0GO lıbtn' •ft ~ 

30.000 Adet ' 86 29%6 
50.000 Kılo •5 337& 
15.000 Kilo lM :ı•e1.~ 
ı&.&<MI Çitt lf!O HOfl . :,. :,. 

lhale si}n 
ve •att 

Z5/ ll/ 9f0 

,, " " 11 

25 .. .. 11 
27 .. .. 11 

" .. .. 11 

ı 1'06 - ın-.ı") 

Af&tsda yazrlt mencidın pazarlıkla el<liltrneıeri hiularında yuılı g'(lrı 
ve 111utlerde Çanakkalede ukerl ae.trnalma koıniayonunda yapılacaktır. Talip 
leria ihale ... tıert11de kenunt VHikala:rll~ koınlayoııa relM•l~rl. 

(1'3(1) (1~2) 

Ciıt•i Miktarı Tutarı t•mlnatı llulle rUn ve 
lira lira lftatl 

Büyük bakır l<aal\ adet ·2fl 11401 

KUc;lik bakır kasını adet .20 1'00) 

Karavana adet •oo 2200) 7113 14/ 11/ HO 11 
Kuru fuulye ton 30 13.000 1960 18/1118•(1 10 
Zeytinyağı ton 10 6.500 9i5 16/11/940 10.3(. 

Şabun tMI so 15.000 2250 16/ 11/ Hft 11 

~briye ton 30 t .000 13'0) lft 

Kmu illıttnı ton .a 11.800 1Tte) 10.30 

Sadeyatı. ton 30 48.ôOO 7211G) 11 

BUİl"Jr ' ton so Sl.500 1425) 11,80 

Makarna. ton 6(1 lfi.ôOO ZHO) 11.S& 

Pirine-, ton •o 14.800 222<!) 14 

N'ohut ton MI l .M>O 1426> 14.3(1 

Barlıunya faımlyı ton 30 uoo 9001 15 
Bötrlllee ten 30 8,000 tooı lUO 

Jırercintek t:on 3n 8.too 1015) 15/ 11 / ,40 18 

.. .. . 
31e tea 1&111&n puarhkla •t• alıt1ae1.ktır. nk telftlnatr 12U liradır. Hu· 

su.ıı1 ~IMlll koMİ.,.8110 sörtilür. fhalni 11·11·148 pau.rt11i rt11ft aaat 
18 ıia Çorluda uk•ri aalmalm• komiııyoırn11da yapilacaktrr. ll4Hı 1108U) 

••• 
100 Leva 
100 Çek kronu 
100 Peeeta 

0.99711 
1 .62'.l~ 

13.to 

A1Afıda yazılı nıevaıWm k.,.alı urfl& ell8Htmelerl lllaalanada yasılı «{lıı.saat ve ma>eV•ıleld uker1 .......... 
komiayonlanada yapdaeü•. TllHpıfttll b.a .. ı 'fNikalarile tıelııllt 111elctupl&Niu llıale eaal'JerilMlen bir .at .....ı 
ait old11fıe koaiılJW 'fe1"9eleri . .-ırtumaleri lle•lsJ lwnla ,.....1r. n•> (lOMll 

llO 
100 
llO 
HIO 
11'0 

a.tf 

~ 
Ley 
DtJIW 
T• 

M .5'2G 
0,622fS 

J.171 
11.lM!i 

cm.ı _.tan hltıltn t .. tnatt HııM ,_ ve aat1 lt\al_... ,.... ..... auaı 
Sıfır eti 
S&b1111 

GH"l'en otNmı 

kUcı lh'a 
Mö.9(1(1 

M .1199 
1. tfW). l!Ge 

H.MO 2"NT.IO 
11/ 11/ tte 15 
llJfll,....., lıl 

11/11,;'Me ·ı, 

-·· . "' . ·-

B!\yael•n•a •Jlıiı ıstı1ttN•"~ 
Kurtaran gayet sıhhi. ufak, ylh'"!lUtak ,,e dl 

F E'M ·ıL· ~: bea A'& ' 
tt1C JCG 

Yeni amballj \'e daha mlltek&mil bir ,.kilde ı lik •• 12 eri 
yeniden piyasaya c:ıl."Miftır. Eczanelerde, tullatiye Tt ~rl'lat .~ 

ıarmda ve k11dnı ~rberlerlad• hlzmetıerhıe hasrr olctolU"u ~ 

--------- ~ • ' 3 

Baş, Dış, Nez'e, Grip, ~!!" 
Nevralji, lıurıltlılt ve l>cdii,. .;rrl"' 

derhal lteHr >-
•••csa ıtanae J kqe aııaa••• r .ırr"' 

T41U.m..a•rı~l1tel'll 1'AIUNIMt'I. Dit ,,. ... put..ı. 
IHltAHt.4 19TSVDl1'L 

----------.-- arıtstl 
Devlet Demiryoltarı ve Lur1 ~ 

ifletm• Umwn idaresi itl~ A~ 
--~ ıı .. ııı.w 1*leH cı•ı Ura olu plftt~tee --..: ,_., ~· 

u.ı.-. .............. ıa ... tlıııll ... -- ·;J 
ıı ... ) 8lik ....... t <:MMt ................ ,,,.... ~ 
._. an'sh • ' n ...-. _. * __;_ ~ 

.......... ,.., .. le (tllt lln (il) ~ ..... ..-
Ye !INı•t• .......... ,. ..... Jııtl9r'9 At Ptae ..--

J'W 1 ....... r a 'r • ...- .~~· • 
• ıı.. att -••ts l•r lıı • ... pw -


