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Cumhurreisimizin ihtik,3,rla 
rnüttJdele 

Yanan llanetıerl • 
ala blflk bir 
mawallaldreu: ~ 

U~üncü 
l yılı 
~ milleti siyası 
.,unluk imtihanını 
llluvattaki yelle 

~ verdi 
._..: HASAN KUMÇAYI 
"/ ~ lnönü'nün Türki)" 
~ ~ IW.~llğlne lntlhabı
.... ~ouıeu yıldönilmünü ld· 
~ --- Ebedi Şef Atatörkün 
~~-lekeu en derin matem. 
~ .....,,,_ tini hayata \ 'eda c. 
~ ~ Tiirk milleti bu o
~ )il~ teaelllalnl aziz Milli 
~ ~ rehberliğinde bal· 

S ~ Ud senelik bir 
~' bahruılan lçlııde 
~ ~ :ueun mubdderatınm 
>.t ~ ııarwmtıya uğramak_ 
--~ ecllbntı olmuı CamharL 
"" i&tıa için oldağa kadar Tllrk 

Ahnan tedbırler niçın kafi 
değildir ve bu vaziyette 
ne yapmak lazımdır ? 

üçü .. cü Alp 
italyan 
fırkası 

hezimete 
uğradı 

1 
Bltla aıa11adarlarm mıtaıeaıarı ıı,at 
mlrallabe kOIDllJODaDDD IJI çab,ama- Italyan cıskerleri 
lbtı VI llltllll DOllllPlll1Dd8 toplamyor kaçarlarken imdatlarına 

[ l9S9 Avrupa harbinin lktuııadi tesirleri diinyanm her ,taraımcta fld· koıan kuvvetleri ele 
detle ltl8eolanuyor. Harbin sirayet aabaaı gmltledlkte ve atet yeni bu· lirara aürüklecliler 
dutlar attıkça bu lktallMll bulıranm tazyiki de artıyor. Bu vazlye* pek ltal laf 
tabU olarak ..-nlekeUmlzde de cörtUllyor ve beor sauf ballan pçlmbd J&D 18J 1 
darlatıyor. Banan yaıulı&fmda bir de lhtlllr denli vardır ki btlldUDet 1ıa Plı. •-'-• 
Urltle mtlcıadele lçtn birçok tedbirler almıttır. FüM lııanJar kAtl pimi· A _ .. 
yor wya tatlıHmttıa kltayetalz bulunuyor. Muhtekir bepDbılD kazaDCm· y l l 
dan 1ılr k$DmJ muntazaman ı:abyor, buna kartı ne yapmalıdır~ HABER Un Q n l Q f 
bu llayaU .-le cınap aramüta \"e al6kadadanD tlldrlertnl 90rmkta-

dtr.] bi, çok esir ve 
Hayat pahaWığmı önlemek, bilhaa·' de bUttin memlekete ıamll ve A 

.. lhtikA.ra. meydan vermemek için memleket plyaaumı tanzim edici 1 s ı· ı ah a l d ı la 1 
konulan kanuni hUkUmlerln baflıc& mahiyette bulunmaktad•r Şu halde 
t.atblk mekanizma.mı• '•Fiyat Kura· (l)e\·amı 4 üncüde) (l"UISI i tiDcöde) 

' kabe KomilyoDlan,, tefkil etmektedir. 

~ de hakUd bir bahUJW-
~ ,. Milli Şeflmb lsmet tnöntt 

Memleket iktuadl bUDytı8lnde dalml 
merkezi vaziyeti mubatua eden la· 
tanbulda bulunan Murakabe Komlsyo· 
nu, t&bll bu.Dlarm en mtıhlmmldlr. Bu 
konu.yonun verditl kar&rlar aldığı 
tedbirler lııtanbal fçbl olmaktan siya· 

-._..._ e\'\el Atattirldin ölümü 
~ ~1ll'l'elsi latlbabı Türk 
~. bir siyasi olpalak im· 
.... ~ ~~ _ bntthaa4an abMa 

..._-.~ flmdlye .....,. 

'-.'S: ~ .emerelerl bun. 
-....:.~ en lm\'Vetll ümit 

lt\sAN K.UMÇATI 

~rikanın 
flgıltereye 

Blledl Şalla 
aziz lıatıraıı 

Db Utla prtda 111,n 
llltllallerlı amidi 

ZELZELE 
Romanyada 

Petroı 
kuyularını 

tamamile 
harap etti Yamn _.. teplln faall,ette... 

~~~~mm 
leteye malzeme 

~ ._ ı..unaaı da 
~~ubaha ... 

Milll Şef, Büyük Atanın kabri önünde 5 
dakikabk bir ihtiram vakfesinde bulundu 
Bunu müteakip vekiller,mebuslar, hükUınet erki.· 

nı ve halk kabrin önünden bir tazim geçİti yapb 

Olenlerin miktan 1000 
kiti tahmin ediliyor Bu g On 
Bükrq, 11 ( A.A.) - DUn ea.. '~ :;;~E!!l!!l! 

bahki zelzelede ölenlerin. mikta.. ~ 

Bulgar 
gazeteleı' 

'fa•aa TrüJUllUla 
~ (A. A.) - Muaz· 
~ Programını tabak.. 
-aı~ _ makaediyle gece 

ilLı~ta ve bir dev gay. 
~'""'t llli1 ektedir. Tahakkuku 
~Yar İngiliz liralık tah-

AJlkaıa, 10 (llWlull) - Ebedl Şef l her kCS§eslndekl halkevlerlnde, odala· 
At&türkUn ölUmUnUn lkincl yıldönümU rmda, parti merkezlerinde, ınlleeaeııe· 
dolayulle dün bUtUn yurtda ihtifaller (Denmı 2 nclde) 
yapılmq, TUrk milleti bUyUk kayıbmm 
dinmez acısmı bir defa daha bUlUn ta· 
zellğile ya§amJ§tır. 

n 1000 olarak tahmin ediliyor. 
Petrol kuyularmm bulunduğu 

Ploesti ve Galata mmtakasmda 
hasar çok mühimdiT. Tesisat ta.. 
mamiyle harap olmuştur. 

'"'- olan bu program 
.._rbe girmeden lngil · 
<DevUnı 4 üncüde) 

lıl11ll matemlmlztıı ifadesi olarak bay 
raklar her tarafta yanya kadar çe· 
kllml.§ bulunuyordu. İhtifaller, yurdun 

'tookapı Sarayına giren 

~sus LUKRECY A 
~~ncu Murad devrinde bir Venedik şövalyesinin ~ 

~ISKENDER F. SERTELLı 
------ HABER için hazırlanan bu tarihi 

tefrikadan enteresan bahisler ................ 
:~Ylln eden Kırım Hanının Edirneye kadar gelişi . Va. 
~~- Mahpeyker Sultanın idam ettirlği vezirler - Veziri 
~ Hüsrev Patanın muvaffakıyetleri . Bağdad mu. 
!et . ası - Hafız Ahmet Paşanın yeniçeriler tarafından 
tıtitlı • Hüsrev Pqanın idamı • Yeniçerilerin saraya 

0 tnnu - Veziri Azim Receb Paşa ile Rum patriğinin 
["'u Y:ına idamları • Bir Venedik şövalyesinin kızı 

kreçya'nın Osmanlı sarayına ilk girişi • 1044 'ran 
~erinde LUkreçya'nın rolü! .. - Revan kalesinin zap. 

• Veziri lzlm Bayram Paşanın ölümü . Tayyar Pa
r"•n Belgrad kapllarında şehadeti - Kaptanı derya 
~a Mustafa Patanın sadarete gelişi • Lükreçya'nın 
'" roıu • Sarayda casus var! - Dördüncü Muradın 32 
"'9inda o··ıu ·· ·ı•h 1 ~ ......... mu ••• 111. q!ll ıı 1111111111111 111 ı 11111111 r 11111111111111111111111111111111 -

~11"kaç gOne kadar 
,~8ER sDtunlarında r sn-------------.._, - -Z.V.J.JU.J.ı:.ı..:wu . .:u . .n.ı.x.ı.:u . .:--

Müt.evcffa Çemberlayn 

Harbi bir aene 
geciktiren adam 

Çemberlayn 
71 yaşında 

61dD 

YENt TAFSlLAT 

Bükre§, 11 ( A. A.) - Stefani 
ajansından: 

Rasatıhanenin bir tebliğinde 
Romanya'nın bir çok yerlerinde 
tahribat ya.pmış olan zelzelenin 
4 dakika devam ettiği tasrih o. 
lunmaıktadır. ' 

Eyaletlerden gelen ilk haber. 
ler, heyecan verecek mahiyette. 
dir. 

Hasara uğra.yan eelıirler şun. 
<Devamı 4 ünetlde) 

italyanın 

Yunanistanda 
muvaff aki yetsiz 1 iği 

Berlinde büyük bir 
hotnutsuzluk uyandırdı 

I,.ondra, 11 (A. A.) - Röyter 
diyor ki: 

Balkanlarda bulunan ve hem 1-
Münihin faydası talya hem Almanyadaki dahili 

Almanya ile anlaşıla- vaziyeti iyi hilen mti§&hiUerden 
... İ ·ı· I Londraya gelen haberlere göre, t· 

mıyacagını ngı ız ere talyan • Yunan harbi hakkında 
· anlatmak olmuştur. mihver ortaklan arasında bir an.. 

Londra, 10 (A. A.) - Eski baş· laşmazlı.k mevcut olması ihtimali 
vekil Neville Çemberlayn dün ge_ bir hayaldir. 
ce ölmüştür. Ölümü sakin olmuı- Bu hususta arada bazı ciddJ ııo-
tıır. Çemberlayn 71 yaşındaydı. ğukluklar olacağı tahmin edilmek· 

• • • le beraber bunun henüz zamanı gel 
Londra, 10 <A.A .. ) - Cuma ak· memiştir. Baha! geçen mlllJ&hitlere 

şamı Bayan Çemberlayn zevcinin I Berlinden gelen haberlere naza • 
(Devamı 4 tblclde) (Devamı t belde) 

HABER. iki rtncrur oku)"lı• 
cularma altı &"llnde t.aımm· 

lanmak üzere mntaMal bir 
harita vermektedir. Bucün 4111 
öçöneOılöntl veriyor. AXIOI 
ebMaula balaaacak olan 1ıa 
barltanm ' tmcll ~ ya· 
nnJd •ymmcla batunacıaktır 

Son saylamızda 

Ders saatlerinde 

Talebe 
dışarda do
laşamıyacak 

Bulgarları r 

zulüm 
gördüğünu 

gazmışlnı 
Atina ajansı cevap . venyor: 

Balgarlltaa 
ekalllJ&t llallstn1 

pek 1ıarcaıamı•aıı 
AtitWJ 10 ( A.A.) - Yan remnı 

bir kaynaktan bildiriliyor: 
lta.lya.n ajansma göre Bulgaı 

Zora gueteei. Y~anistaLda ~ 
fIY8.D ekalliyetlen mevzuubalm 
ederek Trakya.da.ki Bulgarlarıı 
zulum gördüğüntl yazmaktadır. 

ttaıyanlarm bu iddiaama i 
nanmakta tereddlit ederiz, çUıı. 

Yann bu··.:::.ı, bir kil Bulgaristan sulhçu emeller. 
7 UA hakkında müteaddit def aJa.r te. 

toplantı yapılıyor min&t vermiştir. Diğer taraftar 
u eğer Bulgar gueteleri de her 

Şehrimizde bulunan biituıı • kesçe malOm olan hakikati tah. 
ae, orta okul, ekalliyet ve ecnebi rif edecek derecede kendilerini 
mekteplerinin müdürleri fU1:Il unutuyorlarsa buna da teeef>ilı 
Eminönü Halkevinde maarif etmek gerektir. 
mUdürU Tevfik Kutun riyasetin. 1- Yunanistan Avnıpada en 
de bir toplantı yaparak talebe. az ekalliyetleri olan memleket. 
lerln kışanda kontrollan mese. tir. Ekalliyetler ancak Yunan 
lesini görüşecekler ve kararlar nüfusunun yüJXie ilçtlnil tefkil 
alacaklardır. etmektedir. 

Maarif müdürlüğü ile emni. 2 - Bu ldlçlicük ekal1fyet de 
yet mildUrlUğU müştereken ha. en llicenap himayeye muhar 
reket edeceklerdir. Almaca.k ka. olmakta ve mntearnza Jta.reı 
rarlar sayesinde hiç bir talebe mtlşterek mbdelede ekw iJet. 
ders saatlerinde dışanda dola. 

1 
ıe beraber yUrilmelrtedir. 

şamıyacaktD'. (Denml 4 lblelde) 



2 

Düşündüğüm gibi _________________ _... _______________________________ ____ 

ATORK'O 
T AMAM i'ki c~ oluyor 

ki Atatürk'ü aramız. 
dan bybettlk. Bu kayıp yalnız 
Türk milletinin de "dl büttin iıı
:.anlıi;"ln unutıı.mı~acağı bir acı 
ifade eder. '.l lırk milleti yurdunu 
lı;gal eden l'rıtcbi ordulara ka1111 
açtı,;t mllli kurtuhı mliendelc-
inıle, yol gr.ıst.ericistni, Atatür. 

kün ~iik ek şah mda. bulmuştu. 
Milli f tikL;ıı sa\aşmda yaban<'ı 
t ülii.sına ~ı açtığı ant1 emper. 
yallst milc:Mlele<le olduğu ka" 
dar saltanat ,.~ hilafete kar,,ı ac
tığı demokratil>: mücadelede de 
bu büyük Jnsan bütün Türk bal-. 
kının siyasi rn içtimai mcnfruıtle. 
rlnJ temsil etmiı:, Türk millP.tlnJn 
irade ve isteğini müşahhas bir 
halde tebellfır ettlrmiııti. Yurdu
nu dil man çizmesinden lturtar
dığı Mltaruıt, hll!fet gibi bir d~
rebevllk m\iessescsinln arpahı;:ı 
olm,;ktan hnllis ettiği 'e giri;:-ti. 
ği r.,lahatl:ı. eski de\irlerln küh. 
ne artıkbıroula.n birtoğnnu kal· 
dmp nttığl lç.tn Tilrk mlllett A
tatürke ha "..ıiandı. Ve onu milli f -
tfk15.Un ve cumhuriyetin bir tim. 
~ali ve remil olarak içten c;evdi. 
Onun l~dlr ld Atntih1t'iin ölü. 
mü Türlt mJUeti için unutulma., 
bir acı olarak kaldı. 

1914 • 1918 harbini müteakip 
gelen beyne'Pmilel lnkdlf'lnr dev. 
resinde lnkımbı buhranJnnn ve 
hUytk lçthn.ııl tiıkıllplarm tesfri
Je ve mıru kuvYetlerln bJJmuruı.. 
IJe müstemleke ve yan rnUst.euı. 

leke mftnleketlcrln mazlmn 
rnllletlertnde pe.rlıyan antt en..-

pcryalist mücadele nt~-.iuin par. 
lak ,.e muvaffakıy~tli lıir mhali
nl vt•mti<ı olan Türk mllli kurtu. 
lu hareketi yabancı mill<'HC"rl 
bir esir gibi tutan be ·nclmilel 
cm(M'ryallrnıc indirilmi5 mühim 
hlr clıı.rbeydi. Bu, Türk milli 
kurtuhı-:; ltnrekctinc beynelmi • 
Jel hir ınıı.hl~ et 'f' husuo;l~·et n•· 
rlr. Bu itiharlıı. Tiirk milletinin 
cmııeryalizm ale~lıtarı mücadt"
Jesi hlitün ins.'\nlı~ı alakadar e
den bir mana \e ehemmiyet ta. 
sır. Kurtuluş hs.rcketimlıln bu 
hususiyeti ona •elıberlik eden ,\. 
tntürk'c beynelmilel bir şöhret 
"e me\'ki 'ermi. ttr. Bu ~ Uzden o 
"'adttıe büyük bir Tilrk olarak 
da knlınamı<ı, hi.i~ilk bir insan o· 
la.rak insanlt.t tarihine g<'c;mi;,tir, 
Böyle olduğu içindir ld :\tn. 
tUrk'ün ölUmü, bötlin in"tUlhk a. 
leminde unutulma1 bir acr do· 
ğurnıu tor. Matemi clc\'lct hudut. 
Jan tannnnmt_, cihanı <ıarmı5tır. 

Atatilrk'ün iihinıi.i ınat<>mini 
bo ene de harp içinde tutuyo. 
ruz. 

Bu büyük lmııı.nın matemi fıu· 

günklt harp içinde bizim itin ho
ımı;f bir maruı. irade f'der. nm 
htlklnl h~kmın hlc:e snyıhp e
:zildlğl bn bndlre içinde mllli Is. 
tik.lal hııreketlmilln fdarecislntn 
a7ir. hatır&ınnı anm11k her tUrlti 
t.cessUrden adde ve qdece öı: 

milli menfaatlerimiz ·p sinde mil. 
Ji istildillmlzln "orunma<ıı idn 
and l~Je tt"v'cmdir. 

Sur.t Derviş 

83 Yazan : :/(adiec:a1ı- :J<.a/Jı, 
Prens Voronsofun bu Ş yap • ı menft cevap veriyordu: 

madan evvel ona danışması, an • - Emin olun ki sizin için de· 
cak iz.in aldıktan aonr& harekete tn; eadece generalin kaııam:ı: zi • 
geçmecl llimndı. Eğer bafkuma.ıı· yaret edeceğim. İsterseniz ayn 
danrn oğlu olmasaydı, çar alleıll • yoldan giderim. yahut sizden 110n. 
ne ka.risI clhotlndcn ilgls1 bulun- ra ~ gıkanm' 

masaydı, küstah miralaym hemen - 11 , , 

hapsine emir verecekti Fakat - , , 5 

§imdi... f.ster lsUmez hep birlikte atla-
Ort& yerde bUyUk bir mua ve ra bindiler: generalin bulunduğu 

Kafkas haritam bulunan odasında yere ve evine gitWer. 
sert admıfa.rla aşağı yukarı dolau- General Zakomleski prensesin 
tı; yumruğu ile yazıhanesine vur Maryayı büyük lbir hUrmetle kar
du; he.men yaverini çağxrdi: eıladı; aa.lona, karısmm yanına gö 

- Benden izin alınadığı yetini- türdü. Hacı Muradı da yaverinin 
yormuş gibi neticeyi de bildlrmi- oda.sına gönderdikten sonra prens 
yor, bu kadar milhim bir hii.diseyi Voronsofla birlikte çalışma odası_ 
nefcrlerimden l5ğrenlyonım; o na doğru yil.rlldü. 

halde benim burada işim nodir? General sa.biden çok ku:ml§tı. 

Hemen timdi mlralay Voronso!a O kada.r ki bu genç miralayın baş 
git, bunlan söyle; Hacı Muradı &- kumandan Vol'OllBOfun oğlu oldu • 

hp gelsin! iunu, pek yakmdan olmamakla be 
Prensin evinde yemekten henUz raber çar alle:ıiyle a!Akası bulun .. 

kalknu§lardı lö, yaver geleli; ken· duğunu unutmuştu. 

disine aöylcnenlcri mlimkiln ol - Odanm kaplSlildan girdikten son 
duğu kadar yumuşatarak bildirdi. ra geri döndü; prens Voron.sofa : 
Voronsof: - Girlııiz! 

- Generalin emri hemen ..Yapı- Dedikten sonra Ustü haritala.r-
hı.caktır ! la dolu olan ına.sanm başma geç. 

Diyerek savdı. U. :Miralaynı oturmasmı bilı> söy-
Vaziyetl Hacı Murada anlattı; lemeden sert bir 11esle sordu: 

naip: - Ben bumda ncci)im? Siz 
- Peki, fakat gitmeden evvel benim emrimde değil mlsinlz? 

namazımı kılmalıyım! - Benlın kumandanım olduğu. 
Dedi; evvelce kıldığı odaya nuzu hiçbir zaman unutmadım, 

gec_:li. generallm! 

Onlar yoln çıkacakları sıra.da - Bir an bile hatırlamadığmızı 
prenses Marya da amazon elbise- söylersem daha doğru olur! 
si giymiş, kırbacını alarak kapıya - Fakat ... 

gelrnfştl Prens Voroneof bunu - Artık pek ileri gittiğinizi an. 
hoş görmedi: lanuyor musunuz? Orduda baş • 

- Marya, biz yalnız gidelim. kalarma örnek oluyorsunur:: 

Niçin kendini üzeceksin! Bu, ba- - Fakat generalim sanırım ki. 
na ait bir istir! - fnkfır '"cya tevile kalkışma. 

- Biliyorum; lakin madını Za- yrnız. Mademki benim cmrimdesl· 
kamle!lkiyi çoktanberi ziyaret et- nlz, Hacı Muradı°rı teslim olduğunu 
memlstlm; bu flr<'"3tl kaçmnıya - ni!;in haber vermedin~. hatta ka. 

lım. bul etmek için bana danrı:ının.mz 
- L!lkln, bu, b:ı..0ka zaman o - lhımgelmı>z miydi; bu. bir ne • 

labil!rdi ! ferin bile unutmama~ı Jamngelen 
- Yolda seninle beraber bu- en basit bir askerlik kaid .. siclir. 

lunmak da ayn bir zevk olacak- - Pek an."ır.m oldu da. Hacı 
tır. Muradın bir adnını geldi ve ... 

Kahraman 
askerleıi
mize klş 
hedıyeleri 

Ticaret ve sanayi erba 
hı da harekete geçti 

Dün, şehrimizdeki parti kaza ve 
nahiye merkezlerinin hemen hep. 
sinde Ebedi Şef Atatürk'lin vefatı 
yıldönümü münasebetile yapılan 
ihtifali müteakip çok ulvi bir ga.ye 
iç.in mühim toplantılar yapılmış -
tır. Her sınıf halk, bilhassa er _ 
babı ticaret ve sanayiin iştirak et
tiği bu toplantılarda hudutlarımız· 
da vatanın bekçiliğini yapan kah. 
raman askerle"rimlzc kı!:)lık bedi -
yeler gönderilmesi için süratle 
hareket edilmesi yolunda milhim 
kararlar verilmiş, taahhütler ya -
pılrnış ve eşya derleme komiteleri 
seçilmiştir. 

Bugünden itibaren faaliyete ge. 
çecek olan komiteler, kış bastır -
mada.n evvel kahraman askerleri
mize hediyelerin yetlımıesi için 
gerek tebcrrilat ve gerekse ay -
nen eşya toplıyacaklardır. Bunun 
için defterler açılmıştp:-. Yapıla -
cak tebemılarla dıı. eııya almaco.k
til". Bazı mmtakalarda bu hususta 
daha evvelden harekete geçilmiş. 
tir. 
Diğer taraftan hemen ekser ku

rnmla.r da kendi azAları arnsmda 
ayni yiilcaek maksatla hediye toP'" 
lam.akta.dır. 

Her yüce gayede ön safta gelen 
htanbul balkmm bilhassa. hudut .. 
larmıızt bekllyen kahraman mem • 
leket evlAtlarma karşı 3ükran ibor
cunu ödemek iç.in mtisabaka eder. 
~ine hareket edeceği muhakkak 
addedilmekte, esasen bunun ilk 
semereleri şimdiden görUlmekte • 
dir. 

Maltepelilerin 
şlkAyetl 

Buradaki iki fırından 
biri kapandı ve ekmek 

14 kuruşa çıktı 
Haydarplı§a :Maltcpcsinde ekmek 

üç g11ndenberl m~kWAUa ve ancak 
H kllrU§ mukabilinde tedarik edil
mektedir. 

Maltepell!erden ycıpbğımız tahkl· 
katta öğrendiğimize göre vaziyetin 
bu ıekllda olmaamm ba.zı eebebleri 
vardır. 

Maltepede mevcut iki fırııı bundan 
blr ııeııo evvel bir fırıncı tarafından 

ldratanmııtır. Fırıncı her ikt fırmm 
da lpletilmesinl üzerine aldıktan son· 
ra, Bostancıdan araba ile l'elon ekmek 
çllerin de Maltcpcde ekmek satmalnn 
menedllmi§tir. Bu va~lyette biltUn 
Maltepeliler ekmekleriııl Maltepe fı

rınlarından tcd&rik etmek mecburiye· 
till.de kalml§lardır. Ancak "Maltepe· 
nin iki fmntndruı biri faallyetlnl dur
durmu§ ve :Maltepe ekmcğlnl yctl§tlr· 
mek sadece blr fmnın Ustüne kalını§· 
tır. 

İddiaya göre, ~in aaıl enteresan 
kısmı bundan .sonra bqlamaktadır: 

Malo.mdur kl fmnlar, ha.ika ucuz 
ekmek verebilmek için unlarını Top· 
rak Mahsulleri Ofisi buğdayından al· 
maktadırlar. Bu sene, Maltepcde lılr 

fırın l§letilmekte oiduJtu için iki fı· 

rmlı.k un vertımemlf, üstelik geçen sc· 
ne de iki fırın l§letllmeml§ olduğu için 
tınncınm elinde dlğer fırının senelik 
stoku bulunması icap ettiği ileri ati· 
rUlmUşt'lr. 

Halbuki Maltepcde ne un vardır. ne 
de bir tırmın bır senelik stoku ... Bu 
unun ne olduğu ise malt'lm değlldir. 

MaJQm olan yega.ne §ey, Maltepe hnl· 
kmın mUııkUIMla ve H ı.uruşa ekmek 
tedarik ettiğidir. Mnltepclller aıa.ka· 

dıı.rlara müracaat ve şllcfıyette bulun· 
maktadırlar. 

lngiltere sefaretı 
müsteşarı terfi etti 

-Ankara, 10 (A.A.) - Haber aldığı· 
mıza göre 1ngilter~nln Ankara bilyUk 
elçlllğ'l müııte~arı J. Morgan elçiliğe 
terfl ctnıı~Ur. 

Korgan gene Ttirklyede mU~te;:ar· 

Genç k -iınm llizumunda onları G€nernl Zakomlcski yerleri R'll\ !ık v11dfe~fne devılm (;decektır. 
himaye için geldJ :'İni Hacı Mu- W. tekmeliyerek odnnrn b<ıyunca 
rat da nnlamış. ho.,.unıı gitmemiş· gidip geliyor: kenJ' inin yirmi se 
ti. Bir erkek hiçbir zaman b;r kn- nelik bir a"k'"r olduğunu, çara 
dmrn yardıınma muhtaç olmama- bunca lıfaıncl!Pr ettıP.i halde dün. 

- - -... .. 
Ea-e tütün piyaıaıını 

Ticaret Ve ·ili açacak 
lıydı. itli ı;oculdarın bir takım bf\•ilk Ankaradan gelr;n ııınlum.ıt t güre, 

.. . · i bu sene Ege mıntaltasmda tutun plyn· 
Prenses Mary Hacı Muradm kaprlara guvcrıcl"('lı onu hıçc 53y· sası blrincll<Anumın ilk hllftl! 1 içlnd<> 

ricıısına d o pek & vlnılı ve tnUı dıklarını hııykrrt) o. d ı. ı tıçılacaktır. Piyasayı bizzat 'l k ıı·et 
~lilşlerini bol bol ikram cdcı ek • r LJcvcıuıı var) 1 Vekili açacaktır. 

·--·----··-·· ... --·--.. -· ... -
Dotru 

lleğll mi? 

Belediye sinemaların 
: makine dairelerine 
i bir göz atmalıdır.! 
a ~ebrimlzddtl irıeınalurdan birin
i do waklni!itllk yapwı bir okuyucu· 
! muz bize göndenliğl ıneJ..tupta e;öy
i le diyor: 
i "Slneınarun •·n 87: ka:ıaııan nıen
! supları, ıuııhe )Ok ki, nıaklnlıtlerl· 
İ dlr. l\laklnlstln acıklı hail buıoüne 
i kadar kimsenin gci:ı:lUıe parpmamuı 
1 ve hiçbir mal•am bununla Jllkındaıı ı 
i nliUuı.d:ı.r olmak lti:ı:umunu duyma.-
~ nuş1u. Hnllmi.ı: ~ilrekler aeısıdır: 1 
; Snbabm J ı inden ~nln 2' ime ı 

kn4ar ıılncına mııklncr.lnlı\ bıı.'mda 

iki bllklüm bir hıılıle hem aoöı.lcri- i 
mlı.le ftlmln ~·crdokl ak ini, hem de • 
kulağıml%ın dibinde bn~ıran oı:ıor

li>rden fUmln ııcı;lnl daimi takip ve 
kontrol mecburiyetindeyiz. tSabob· 

• taıı akııama kadar bllataaıla matıne-

S ıer yapan bir elneanada makini t.1n ı 
! çeJ\tlfi ar...-ıbm dal'C<l(.'fll, nıümJ.ün d&
! gu, btr gWıcük olsun, o mezıır kadar 
İ dar beton maklne dalreıılnde bulun· 
! macJıuı ta.MV\'Ur edenıez.sln1:ı:. Sine
! ına maklncelnd!\ elektrikle yanarak 
: fJlme kuvvetli ziya temin eden ark 
1 kümllrlerinln neorettıtl bol t.oz zer 
1 rclerlnl " kokuyu dA mlitemadlyen 
tentıftöa ederek r.eblrlenmek mecbu
rlyfl'Uncklytz. Koku ve zerrelerin ma
kine dall'f'Jlllnden dJpn çıkllnlmaeı 

tçla makinelerin lli..erinde bir ucu 
boru De dJtan verUmlı bir bunl bu· 
)1llUDMI JAzmıkmı bir Ç<>k tlnPı.nnlar
da 1111 yoktur. Halbuki btı terttbatm 
bulunması belediye talimatfıamecd 

1 -1.ktauıııdandU'. Böylece l>lr mold-1 
nlst gUDde en az ıs ... ı kulağı di-

l blnde oparlör, gö"1erl pNdede ft ıııeo

blrll havayı t.eneffüs ederek tıhhaU f 

1 
bozuluyor "9 buna mukabil ftsaU 

so-s~ Ura alır. Bu parayı alabllmek li 
• lrtn bu işe senelerce emek vermlt, l ıhtıııaa kaza.nmtıt ftl belediye tarafm 
l dan lmtlbnn ed.lle-rek ehllyetnıune 

&lmıt olmaıu lhmıdır. Gene belediye ı 
tellmahıarnesi her eineml\da biri ır• 
oe ve dlğert gtınıtUz ~alı" tt~ 

iki ma.Idnlstin bulunma ı mecburiye
tini koyduğu halde buna riayet eden 
alnoma ya bir veya ikidir. Filvo.kl 
zora gelince mal..lnlstltırin yanında 

bir kifi daha. gÖ!lterlrler. l•"akat bu 

kend15lne ij bırakılamıyacak J..adar 
aceml bir çıraktır. ehllyebuunesi 

• makinist değildir. ~imdi sız bu hale 

ine derııinb:?,, 1 
i Vad~ okuyurnrmıwn anlattı~ı i clbl ise cldden b:ızinıllr. ~inf.'ma sa-. 
1 hlplerinin büyük bir feragatle ~h- i 

l ,an ına.kinlstlc>rinl terflh etmelerl i 
lAumdır, d!'..rl:ı:. Ancak sıhhat mese· • 
lesinde l!J değl-lr. Sinema tıahlplt>rl-
nln clizl bir masraftan !)eldnnwlcri 
wya ihmalleri yıttlinden makinl;;le
rln çolt kuıa bir :r.nmanda tııhhatleri· 

1 nl kaybetmelerine ~la mlt!'!aade 0011 
i meDl('U ve belediye t.o.l~tnamcsl 
i hiikUmlerl eıkı bir kontroll11 yeri·: 
i ne getlrilnıelldlr diyoruz. : 

I D " d ""l "? : 

ı .. _ ..... :.~:: ..... :~.: ... :.:: .... .J 
[ ~OÇOK HABER~ER / 

• Beykoz • Anadoluhlsarı yolu ile 
Anadoluhlsan · Göksu yolu inşaatının 
hızlandırılması bcledlyece al~kadar· 

ıara blldirilmlgtlr. 9900 metre uzun· 
luıtunda olan bu iki yol bcledlyeye 74 
bin liraya mal olncnktır. 

• Tramvay, elektrik ve tUnel lda 
relerinin 941 sencsl bUtçesl gehir mec 
lisine verilmiştir. Hazırlanıı.n kararna· 
meye göre 9U mecmu vnridat 10 mil· 
yon 400 bin l!rarlır. 

• Askerleıimlze kt§lık giyecek gön· 
dermek için Ke.yserlde Kızılay cemi· 
yetinde yapılan bir toplantıua ceml 
yete mensup olanlarla partili arkada§ 
ıar ıı.raıımdan te~kil edilen kollar lk 
hamlede 1.220 pamul<lu temin eyle· 
mlşlcrdlr. 

• İzmir Kızılçullu köy enstıtusUnde 
dev:ım etmekte olan eğitmen tedrisatı 
ikmal edllml§ ve M eğitmen mezun 
olmu§tur. Eğitmenler Menemen, Ber
gama ve Örler:lll) ımzalarındnkl köyle· 
re tayin edileceklerdir • 

• Hatay kasaba ı;e köylerinde 16 i
le 4:S yanmclaki vatıı.nda§lnrıı. okuma, 
yazma öğretm k için açılarak 105 
millet mektrbinr nlt h!lzırlıldar bit· 
ml'tl". Mlllet mPltteplerl on gün sonra 
faallyete geçccekl"rdlr. 

• Amasya sonbııhar panayırı ikin 
citeşrlnln on be,lncl cumıı gılnll açıla 
caktır. Pnnayırm açıldığı gün pehli 
van gUreşlcrl ve lmpnnış glınti de at 
yarışları yapılacaktır. 

istanbulda 
kaç ihtikar 

hadisesi 
oldu 

Tireret Vekaleti 
Murakabe Komisyo
nundan bunu sordu 

Ticaret Veka.Ieti, mühim bir 
meseleyi fiyat murakabe komiııı. 
yonlarmdan ve bu meyanda bil. 
hassa mühlnı vaziyette bulunan 
İstanbul fiyat murakabe komis. 
yonundan sormuştur. Vekaletçe 
§imdiye kadar kaç ihtikar hadi. 
sesine el konduğu, ne kada.rm.m 
aabit olduğu ve adliyeye verile. 
bildiği ve nihayet bunların kaç 
ta.nesinin ceza gördüğü sorul. 
maktadır. Bu hususta mmtaka 
ticaret müdürlüğü tarafmdan 
tetkikat yapılmaktadır. 

öğrendiğimire göre, lsta.nbul 
fiyat murakabe komisyonunun 
§imdiye kadar ele aldığı ihtikAr 
hldiseleri gayet az olduğu gibi, 
bunlardan adliyeye verilenler de 
kırk kada.rdrr. Bunlardan bir 
kısmı kirayı yükseltmekten mü.. 
tevellit davalardır. Muhakeme. 
ler neticesinde bunlardan ikisi. 
Din sürgün cezası aldığı, fakat 
bunların da henüz temyirxien 
gelmediği ve bazı para. cezalan 
verildiği bilinmektedir. 

Mevcut kanaata göre ihtik!r 
takibatmm 1stanbulda. bu k&dar 
zayıf kalmasına sebep ihtikar 
kontrol teşkilatmm kurulmamıı 
olmasrdı:r. Şimdi yeni bir te. 
tekkUl kunılduıhı re kadro ik. 
mal edi(diği için bundan sonra 
ihtik~r ve fiyat yükselmelerile 
dalia Ya.kından mücadele imkS.. 
m bülunaeağı kanaati vardır. 

Kalp glmaş 
yaz kuruşluklar 
Şuba.tta tedavülden kaldınıııcak o 

lan gUmuıı y11z ku?U§lukiarm piyasada 
sahteleri bulunduğu malflmdur. Ancak 
bu kalp paraların haklkllerindeıı ayırt 
edilmesi gayet kolaydır. Bu paralar
da, •'TQrklye cumhuriyeti,. lbareaindo· 
ki H harfinin ortasında çizgiler yok· 
tur. T.C. harflerinin aralarındaki nok 
ta, hakiki gümll§ yüz ku~lukto. yu· 
varlak, kalplarda ise dört köşedir. 

Kalplardı\ 100 rakammm Uurineı do· 
kunulduğu vakit, hafit bir k&31Po.klık 
hissedilmektedir. 

---o--
Emlak alım ıatırr .. 

Bundan iki Uç ay evvel hararetlenen 
emllk ahm aatxmı, son günlerde ha.· 
fifiem~tlr. Bu muamelenin en fıızla 
harareUe devam ettiği günlerde, ta· 
pu d!lireılnde her ay, iki üç milyon 
liralık muamele olurdu. 

Polislere, tabanca atan 
bir sarhoş yakalandı 

DUn ŞebremJninden geçen ve roüt· 
hi§ sarhoıı olan Mustafa ısmtndo biri, 
cebinde ta§ıdığı tabancayı çıkarariık, 
ateı etml§tlr. Polisler kendisini yaka· 
lamak istem.l§lenıe de aarhoıı kaçmı§, 
polisler de Fatihe kadar kendi81nl ko· 
lamt§lardır, Nihayet, tabancaaınm 

kurııunu biten sarhoş, bu sefer de po· 
lise bıçak çekml§ ve nihayet yakalan· 
mıştır. 

Yeni İran ve Fransız 
büyük elçileri Ankarada 

Ankara, 10 (A.A.) - Yenl İran 

bUyUk elçisl Anuıılrivan Sepahobodi 
ve zevcesi bugün Ankaraya gelmişler
dir. 

Yeni l)ransız büyük elçisi Julea 
Henrt do bu sabah §ehrimll:e gelmlf· 
tir. 

Bir karpuz için 3,'1 a.y 
hapis yatacak 

Ahmet adında bir sabıltalı Kumka· 
pı tarafında Abdullah adında bir 
karpuzcudan bir karpuz çalmlf, ka· 
ı;arken karpuzcu tarafmdan yakalan· 
mıştır. Birinci ceza mahkemeıılne Te
rilen Ahmet 8 ay 15 gün mUddeUe 
hspls cezasına nıahkt'lm edilmi§tlr. 

• Ankara radyo mUdUrlUğü to.ra· 
tından, ııeıı ve caz sıı.natkArlan araam 
da açılan untiha.na, kadın erkek, yQs 

ki~l iştirak etmiştir. tmtlhanm eleme· 
si devam etmektedir. 

• Belediye, vllAyetın BUyUkclıı,. 

meyve fidanlığı clvıırrnda bir meyve· 
siz ağaç fidanlığı tesls için tetkikata 
giri§mişUr. 

~t;. 
B . .. de bahsi 
ırmuzaye 

teS~ 

G EÇEN Wiıı Va~~ ~~lr 
muharrir },elek tı()C ııt1 

bir mal gibi nasıl bir nıü~~ bil ;;t. 
Ucesinde Vntnn'da kalınC ı;ı-ı!'· 
rerkl miizayeclcde bir 1: :ı;11>11r~ 
tede kaldığını yazıyor ' 

1110 
~r. 

larmın merakını tat:ın rd ıd f" 
yordu Bundan anluşılıY0 uıı'& ,1', 

le~ b~ serer de kefeği ''4t~ıf;ır1-
dlnnl;p ,.e haldki bir Ç6 

nın.ımı.rası almıştı. Jnıa5' irsJ' 
Fal<at fü:erincJe durul ğiıı f • 

eden bir noktn 'ar: Fe e • 
De A'~-OD (l\~ yıJdn:) "1}1

' rıJdı1)r 
Sanıyordum ki bu ( ~zdC ~ 

(En Son Dnklka) rcllki J;lC;;e 
zan ~ıkla51p., bazan .. ry?Cıdıı> dıt 
hikayeler neşretll"n (ÜÇ )

1 
11 

.,6f 
KcndMnc sordum da şun 
eli • IU• 

• ()()r'"" 
' '- Bu sefer müzaY. ~tııd 

zum görmemi~ler olııcıtk·dıı ı:t'ril' 
burads.vmı anı" adunı ortl 

~ .. 
yoranı.,, Jt 

~ 

Ebedi Şefin aııs 
batır ası 

ııclıl~) 
(Baştarafı l er,.tıl 

lerde sivil ve askeri bUtUll seıet 
zabit ve memurlar ve ınU~e pıer ~ 
teşekküller meıu;upıan, aıelt ;aSt ~ 
hallun iıtiraklle yapııaıış ve gıııl 
9,0:S de AtatilrkUn hayata 
kap~ıklan anda be§ dııld~ 
bir ihtiram vak.fesi geçırile ~ 
Atanın hatırası anıJınak 811~eııJd1 
pılmlf, AtatUrk Abldclcriıl8 yııtıll 
konmU§, BUyUk Da.hınin ııa tutıl.ı' 
ve eaerlerinden bah&cdeıı ııu 
rat eclllmiştir. ı.ıı 

Ankarada yapılan bUyiil< 
1 

rıoı.ıı ~ı 
AtatllrkUn muvakkat ıcablr e Jl111!~ 
lundutu Etnografya mUze.d .rtd 
O!mUJtur. ~ )V~ 

Saat tam dokuzu dört 9re1' ı:~ 
Şef hmet lnönU buraya gel-01' ~r 
diaine lntlzarda bulunan :eUY P"' 

M:ecllııl relsl Abdillhıılik .ııeıı;t~ 
vekU Dr. Reflk Sayılanı ve ç.ııııv;. 
may batkanı Mare:al Fe,.zl ı;ııcd1 .,. 
ile blrllkte müzeye gtrerelt d~ 
tin manevi huzurlarında ııe:bııl~ 
auren blr tamın vaklellllldc • ~ 
lardır. (le bul~ 

Bu esnada mUzcnin önOtJ ~ 
bir ukerl kıta ne pol!S JXIQ!re ıw., ' 

tatlf• tJli 
ıılmei ihUramı ifa ey1cın~ıes-ıdP tfV' 
cumhurun ayrılmaıımı mil fll'rl 
ta parU ganel aekrcterl pr. ı:ııS I~ 
zer olduğu halde parti uııı~ı;•t Jo.~j: 
heyet! azalan topluca ınuv ıer ~ 
r1ıı bulUDduğu ı;alona gt.rın1:ıııd• I.! 
bedi Şefin manevi huzurln ııır~ 
mlşlerdlr. Bunu vekUierin ~;ri 0 611 ıı 
rm ve başlanndıı. profesör ~>" .:; 
baldo Türk dil, tarih ve co 

10 
,-e ~ 

kültesi ile hukuk fakill tcSIJl rtıı111 
yasal bilgiler okulu taıeııcle 

l§tır· ı 
ı:lm vakfeler! takip eyıeın aurı' 

1 Saat 9.30 da kordiplo:u)'ııı< t 
lodemll.sl ıııtatlle Antcrlktı ı:ıı~ 
111 Mac Murry EtnografY!l 

11 
11arl 

gelmlt ve kendi.sini kıırff'11:1011s. ~ 
protokol §efl ile birlikte dC I> ı;I 
rek uzun bir tazim \'111<fesltJ 

111 
,_, 

muştur. Mac Murry, bU ttııl 11111~ 
Bi e.snumdaşahscn de do.!tu ıı ev 1 
fu AtatUrkün hatırıı511l1 :S:c ?le~ 
ken duyduğu derin tcessU sıııı,,,... J( 

nı zaptedememekte oıduğ\l sııld'~ 
dakl hatlarm ıtadesıncten rtl( 
taydı. uııdC ,,ı1' 

Ebedi Şefin kıı birleri ıın şıııc• J! pli 
ce ba§lamıt olan t.aziı:n geÇJ ııoıı"°j 
evinde yapılan topıantıdan a!ı~.
ttin halk !.§tırak eylern!Ş ';dil' ı;i I' 
geç vaktine kadar devaıil nıell ııe! ıııt" 
tir. Ankaracla bulunan ııe uııd~ ,-e 
Bllyük Atanm kabirleri tın gcÇpıll ~ 
ıün derin bir hll§Q 1çtııde e ~d~tı
bü tUn Etnografya ınuzcsııı ışf"' .;.o 
tar halk akınından dolUP cıcrtıl ıer;r 
Herkesin slmasmda a)'ll

1 l< sı1' ııii' 
rUn izleri görülmekte ve ~nı~}(tl 
tedllmlyen htçkrnklar duY'1 

YENi NEŞRIY Af 

lalam - 'f ii!~ 
anaikloped1•

1 
t'

. . pb~eSİ el'c' 
Asarıilmiye küt.ti ıJl~ ıl• 

rafmdan neşredilen .,!ıü 111UJl ~ 
timizin her taraf ınd biltı ~ 
verler, ilmi ma.hf~~~ lJ1l 
Universiteliler tn ~şıı.J': .. Jl 
btiyük rağbetle k. ci ıı~ 
muazzam eserin iklll ada b tt.
çıkmıştır. Bu nush.1 aııJclCJ j5J 
üstat profesör ~al .nne "c..ı't~• 

. uru· lslam iJ..iınleı -;_ ,~ ~ mır n . ~ 
J.im ansiklo~ al>S- >".ıfl 
sek tetkikleri. .A~.!!_nıı~~ 
deleri. Hazreti P~.rı;~ !>$~-» 
karşı gelen muhal!flerıııı.Jtl!IY' 
atalara bağlılık. §1&~1 .. t;s.t ôfll tı• 
btiyük muharrır w» ıt '11 
Rızanın Kur'a.na ınusteD 
him vazıları va.rdrr· 



Ba.sılctığı yer: Vakıt matbaası 

. s?vyet icı a komi erleri heyeti 
reısı ve hariciye komıseri iMolo. 
tof Berlim ziyarete gitmiş bu.. 
lunuyor. Brenn r ımlilakatmı ta.. 
kıp eden dC\Tenin en mühim 
siy i hadisesinı te kil ettiğin_ 
de şüphe olmayan bu ziyarette 
neler gorili iıleceğini tahmin et. 
ınek muhal.kak ki kehanetten 
fazla ~ır ış olur. Bcrlin ve Mos.. 
k~va tarafından neşredilen teb. 
lıgler Molotofun "iki memleket 
arasında do tane münasebetler 
cerccv. i İC"risiııde yapılmakta 
ol:uı fıkır t ati ini idame ettir. 
~ek . ve derinleştirmek :için,, 
g ttıö-ını bildirmektedir. Bcrlin 
d~ ne re-dil n tcbliğın bildirdiğİ 
b r dıger nokta. da. :Molotofun 
J3;rlıne Almanya tarafın.dan va. 
kı davet tizermc gittiğidir. 

Bu zıyarctın Avrupada. kuru. 
!~cat~ rha~ct edilen me.5Jıur 
Yenı n zam" il alakadar lbu. 
lunduğunu tahmin etmek müm 
k.ilndur. Bu "Yeni nizam" ~ 
sınde Sovyct Rusyamn söyliye. 
oek s · ibulunduğuna ve A:l. 
nıan:} a ile 1 talya.nm onunla an.. 
la'imadan böyle işlere ıgiıişmlye. 
cekleri aşikardır. Çünkü harbin, 
devamı halinde ''Yeni Avrupa'' 
nın hariçle olan münasabetleri 
hemen hemen yalnrz Soyyı:rt; 
Rusya~ a inhisar edecektir. Bi. 
n~aleyh , . ziyeti şimdiden gô. 
ru mek llıznndır. 
Diğer taraf tan harp Balklın. 

lara. intikal e _ i bulumna.li:al. 
d!r. Romanya Alnıanyamn emri 
aıtında.dır. İtalya Yuı:ınl:ıistanai 
~.et.mi cir ve şimdi micy. 

.. "tızcycttedir. Almmyanm, 
nıuttci'ikinc yardım etmek lüzu.. 
nıunu _duyduğu ve Yugoslavya. 
dan ın.mek istediği takdirde 
Sovyet RU3yanın hattı !hareketi 
ne olacağını anlamak için Mos. 
~ovanın dü.5tincelerini yoklamak 
ıateınesi de muhtemeldir. 
. ~er halde, Sovyet Rusyanm 
ıttifaJruı,ı olmasa. tbilc "muzahir 
b~taraf" lığını temin etmek için 
hır seneden.beri Moskova önün.. 
de .. bi: hayli fedaka.ıılık yapan, 
reJınıın prensiplerini inkü.r de 
recesine varan nazi Almanya.si 
nın bu sefer de gittikçe kuvvet. 
lenen, Amerikadan, müzaheret 

lııve ~ardım görmekte devam eden 
gıltereye karşı giriştiği harp. 

te muvaffak olmak için Mosko 
~·aya yeni f edakiırlıklarda :bu· 
~ağa hazır olduğu ta~ 

· edılebilir. 

Fakııt Sovyet Rusya; dürüst 
~~t~raf siyasetine devam edeoe. 
gını en sa18.hiyefü devlet ıaüam:. 
larmın ağzile bugüıµcrde yeni. 
den teyit etmiş ibulummı.ktadrr. 
~un.dan başka A1ma.ny_anm gn. 
lıp gelmesinin Sovyetleroe ıarzu ::e temenni edilir. :bir eey <>lına~ 
gı meydanda olduğu giıhl Sov. 
~~t rejimi Almanyanm haNlet., 
1-!ği. ~ek etlerin kapitalist re. 
Junı ıle de dest de<'YiJdir. Buse 
leple Sovyetlerin İki tarafa ı& 
harbi fe.z.la yorulmadan kR2a.n.. 
~ını mümJ..."iin lkdaca~ dere. 

e lll.Uessir siyasi, iktrsadi ve. 
Ya eri her hangi bir ya.rdmı:. 
da bulunması pek ınYhtemel 

eınez. ~ 

ıe: * * 
Yunani tanda hcirp 
Vaziyeti 

~ Y 'Ulanistan:da fuı.r.p vaziyeti 

0~ dostıarmıızın lehinde 
lar Jl'Jl1 dEMım ediyor. ;y.tmanlı. 
Yeti 1~U,S .dağların.da da "i."a.Zl 
Jla.r.lak =ı1;1eııne çevirmişler :ve 
~ mr :muvaffakıyet kazan_ 
lılar ~· Bu mmtakada iY'llIUl.tl~ 
tniı rafmdan muhasara edil. 
isti olan kıt'alarnır lkurl::a.rma'k 
lıa~~teltaJyanlar, evvelki gUn 

e gec-mi !erdir. 
(Dc\'nmı 4 linctlde) 

Sekreter 

ünihin 
bombardıma
nı 1,5 saat 

sürdü 
Demiryolu tesisatı 

tahrip edildi 

Lomlra, 10 ( A.A.) - lngiliz ha
va kuvvetlerinin Cumarte i gecesi 
Mimihe karşı yapttğı hücum hak. 
kında malfunat \eren h~,·a neza
reti i tihbarat bürosunun bildirdi
ğine göre, hiıcu 90 dakika sür. 
miış \C İngiliz ha,·a km'\etlerinin 
§imdiye kadar bir noktaya te,·cih 
ettikleri hücumların en iddetJiı;i 
olmu,Jm. Baviyeramn geni~ de
miryollarının bırle'-ti"'i Merkez bir 
alev halini almı~tır. Demiryolları 
tahrip edilmic:, lokomotif hangar
larına i-;abetler olmu!:, tevzi garla. 
n ).- kılmıştır. Hücumun devamı 
müddetince, · · rbiri ardın<lan gelen 
lngiliz ta} ya-eleri tamirhanelcriy
le altı kilom tr<' uzunlu~ı:nda bir 
saha kaphy an büyiik bir te\ zi ga
rına büyük çapta infilfık \'C yan. 
gm bombaları atmı~· ırdır. Raylar 
üzerine oık"€d ay ışığı "ayesindc 
hedef ko' aylılda bultınmuştur. 

Büyuk ~ angınlardan bir kaçını. 
bacı.ka bir bombardıman tayyare 
filosu da Au~sburg üzerinde uçar
ken bile gormüc::tur. 

---o--
• BUkrcıı, 10 (A.A.) - D. N. B. 

Sovyctler birUği il<' R"manya arasın· 
da flttı di mlizakcrclcr 20 iklncıte,ş· 
rinde Mo:ıkovada başlıyacaktır. 

--l>---

e sıavyada 
e zak stok bolan-

r a rlyetl 
Belgratl 10 (A.A.) D.N.B. 
Hükümct t.arafındnn ııe~rcdilen 

bir k&rarnamcyc tevfıkan en mU
binılerindcn 61 Yugoslav şehri 

kendi sakinlerini besl~mek için ~i
yccek maddolcri &toku bulund~r
mnğn. mecbur tutulnınktadU'. Bun
dan maada. elliden fazla amele iır 
tihdam eden ea.ne.yi müesseseleri
nin hepsi ameleleriajn yiyecek 
maddelerini temin ile milltellef· 
tir. 

Sovyet Ruıyada yeni 
bir askeri mıntaka 

Moskova, 10 (A.A.) - D.N.B. 
ajansının hususi muhabiri ':>ildi_ 
riyor: 

Sovyetler ihtilalinin yıldö. 
nümü nıUnasebetiyle gazetelerde 
intişar eden raporlara göre, Şi. 
mali Sovyetler Birliğinde Ar. 
kanjel meııkez olmak üzere yeni 
ibir askeri mıntaka tesis edilmi§. 
tir. 

Şimdiye kadar Şimali Kafkas. 
ya askeri mıntakaşı kumandanı 
olan general Kaçalof yeni bölge 
kumandanlığına tayin edilmiş_ 
tir. 

Odesa askeri mmtaka ku.. 
ma.ndanı general Boldin'in yeri. 
ne de general Çc.neviçenko ta. 
y:in ed~miştir. 

Yazan: 
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- GörUnUşte öyle! Yalnız, aziz 
dostum, ben bu cemiyetin de düş
man tarafından vücuda getirildi • 

ğini ve lınkikl Polonyalılarm eli
ne memleketi teslim etmek gibi 
milli bir gayenin maskesi altın · 
dn düşmnnın .işine gelmiyen Polon 
yaltlnn idam ve tedhiş etmek e • 
melini iblisçe takip e tmekte oldu. 

ğunu zannediyorum! .. 
- Oh! .. Bu kadarına cüret ede· 

mczlcr! .. 
Ben bu sözü gayriihtiyari zap

tcd em edfğim bir ga.leya.nlll, adetA 
haykrrarnk söylemiştim. 

Albay Sameroviç bıyıklarını ha 
nl hani kemirerek yüzüme acı a. 
cı !bakıyordu. 

- Dfüpnanımız çok cilretkar · 
dır, dostum! dedi. Umulmıyacak 
cüreUer yapabilirler! Polonya ha
lıi. uyuyor! Hila uyuyor! .. 

ita/yan 
ültimatomu 
Yaaanf staoa nasıl 

verildi? 

Grazzi telefonda 
kendisini F ran&ız elçisi 

diye tanıtını~ ! 

Ati11a, 10 (A.A.) - Başvekil 
General .Metaksas dün Katime. 
rini gazetesi direktörüne, ltaL 
yan ultimatomunun nasıl kendi. 
sine verilmiş olduğunu bir mlila. 
kat esnasında anlatmıştır. 

General Metaksas diyor ki: 
"28 llkteşrm gecesi sabahın ü. 

çüııde telefon çaldı. Muhatabım 
dedi ki: "Ben Fransa elçisi, sizi 
hemen görmek istiyorum.,. Fran 
sa elçisinin çok mühim bir şey 
söyliycceğini düşünerek, huyu. 
runuz, dedim. 

Hizmetçiler yatmış oldultla. 
rmdan kapı çalmmcıı bizzat ken_ 
dim inip kapıyı açtım. Karşını. 
da Frıınsa elçisi yerine İtalya eL 
c:isini görünce hayretimin dere. 
cesini anlarsınız . ., 

Katinıerini'nin. direktörü, kati 
kararmı böyle silratle naatı ver. 
miş olduğunu General .Metakaas.. 
dan sormuştur. Genernl §U oeva_ 
bı vermiştir: 

"ltnlynn notasını Jikkatıe okuw 
dum. Ve lbunu yaparken de Yu. 
nanhlar için ya hür yahut da e. 
sir ya5amamn mevzuuta.Jris ol. 
du~unu etrafiyle düsünmiyc va_ 
kit buldum. Hiç bir tere<ldüöc 
mahal yoktu . ., 

A tlanti te bir 
Alman korsan . . 

gemısı 

dolaşıyor 
Bunun büyük bir zırhlı 
olması da muhtemel.. 

Loııclra, ın ( A.A.) - Londra_ 
ya gelen matbuat telgraflarına 
g·öıe Amerikan gazeteleri, licn. 
ret gemi kafilelerine kar§ı mu_ 
vaffakıyetli hµcumlar yapıldı. 
ğı hakkında Alman menbalatın. 
dan verilen haberleri tebarüz 
ettiriyorlar . 

lngiliz gazeteleri de yeni bir 
Alman korsan gemisin,;n Atlan_ 
tikle müteaddit tecavüzlerde 
bulunduğunu yazıyorlar. 

Daily T~legraf gazetesinin 
denizcilik muhabiri diyor ki: 

"Bahsi geçen gemiyi aramak 
için imkan dahilinde olan ted_ 
birlerin hepsi almnuşsa da At. 
!antik denizinin şimal kısmının 
büyüklüğü göz önünde tutulur_ 
sa hemen muvaffak olunamama_ 
sı da variddir." 

Sair gazeteler bu korsan ge_ 
misinin acaba Gra:f Fon Spee 
tipinde fbir cep zırhlısı mı yoksa. 
Scharnhorst tipinde ağır bir 
zırhlı mr olduğu haltkında tailı_ 
minler yiir:Utmektedir. 

1ngiliz resmi makamları. Al_ 
maıı deniz kuvvetlerinin yeni 
mu\·affakıyeti hakkında Alman 
kaynaklarından verilen haber. 
Ieri teyit eder mahiyette malCı. 
mat almamışlardır. ---

---0--

Lava/ 
Göringle de 

görüştü • Tokyo, 10 (A.A.) - lmp&ratorlu
g-un tces~UsU mll.ruuıcbetlle imparator
luk samymın hahçelerlnde muazzam . Cenerıre, 10 ( A.A.) - ?~·B· 
m"r .im \•anılmı.,trr. Bu mera.ıdme ad~a~ının hususi muhabın bil. 

,t' " 1 ırıyor· 
GU.000 ~rn faı-la ilAlk latire.k etm~· \'' • • • ~ • ~ 
tır. Bııov1>l;tı Konoye btr nuluk ISÖ}'.le· . ı!l'ı~e ~agıdakı t-Oblfg neşre. . · ı dılmıştır: 
mış \'!.' huna imparator cevnp venmı· . • • • • • 
tır Bu mtinasebetla yapıtmııı olan een· Baş\'ekıl muavını ve ıınrıciyo 
lılderc Tokvo halkı da i§tirıı.k etJXdtı· naz1 1~ "'"~..avpal ~u sabaıh Vişi'ye 
tir. ge mışı..ır. arısteki ikameti es. 

• Ct>ne,•re, ıo (.A..A.l _ DıN.B. Vi· ~asın~~ ~~al.. ma~~al Göring 
şidcn haber Yeı1Id1~e {;öre, .Alrlluı.· ıl~ gö~uş.tur. Mulakatta bU. 
da bir tefti_ş ı;eyahati yapmakta oJan ' yuk elc:ı Brınon da hazır bu. 

lunmu.ştur. hava. nazırı Bergerl, Ma.rake§ten Ka· 
sablnnkaya gltmiftlr • 

• Melboum, 10 (A.A.) - Melbourn 
dıı. neşredilen bir tebliğe görl', ııon 

hafta zarlında Baııs boğazında '.l'M· 
manya ile Vikt<>ryn arıı.emda bir mlk· 
tar mayn taranmış ve imha cdtlml~· 
tir. 

• Londra,10 (A.A.) - ..§..5 ya§ın.d&ki 
kur'a efradının yarı11 buı;ün kaydo· 
lunmuıtur. 20 ya§lna girenlerden de 
yeni bir grupıın daha kaydı yapıl· 

m1ft.ır. 

• Çungklng 10 (A.A.) - Çin hari
ciye nazm, Şanghny Fransız tmtlyaz 
Jı b01gesinde bulunan Çin mahkemele· 
rinin Nanklng hUkCımctine dcVl'(ldil· 
mesinl Fransa mUmesslll nezdinde 
~lddetıe protesto ~tmiştlr. 

Samerovlç. sonra cebinden bir -
denbirc tabancasını çıkardJ. Sol e· 
lini tabancasının üzPrine koydu. 

Yüzüme kinle parhyan gözler -
le bakarak, boğuk bir sesle: 

- lşte Novoni tedhişçilerinin 
usuliyle yemin ediyorum! .. Bu ce· 
ın.,lyetin papas Popo~ - Kiriçki 
hi\.di~inde dahli varsa lbu teşek
külde düşmanın e li vardır ! Azi -
z.im, knt'i hareket zamanı gelmiş· 
lir! Ben yarma kadar burayı ter. 
ketmek mecburiyetindeyim! Bun. 
dan dolayı sizden son derece mü
him bir vazife yapmıınm rica e

tl~eğim: 

Gest&po şe.f i Himlere gönde • 
rilcn haberlerin mahiyetini, köy 
papasmın bombalanması lılıdise • 
sinde faaliyet gösteren gizli teş
kilatın nevi ve gayesini, Novoni 
ledhlşc;:ilerlnin düşmanın aleti olup 
olınadıklnrmı ikat't surette mey. 
dana r.ıknrabilmek için bizzat si • 
zin en emin vasıtalarmrzla papa.s 
Popoviçin hakiki hüviyetini ve jan 
darma çavuşunun biitün hayatmı 
yakmdan tetldk etmt-.niz lnzrm. 

O vakit ge.rek hakiki pa.pas Po. 
poviçi.n nlçin ve nereye kaçmldı • 

Berlin elçimiz 
Berlinde Fon' Papen 

şerefine ziyafet verdi 
llcrlin, 10 (A.A,) - Tilrkiye 

Büyük Elçisi ve Bayan Gerede bu
gün 'büyük elçi Fon Pnpen şerefi· 
ne Büyük Elçilikte bir öğle yeme_ 
ği vernıişlerdir. 

Da\'et.te hariciye nezareti katibi 
umumisi Veiuıaecker, siya.si müs -
te.şar Voemıann. eski Ankara ıbil
yUk el~si Nadoltiny, elçi Jonke ve 
Grobba, hariciye müdürnnından 
Sch\•oerbel, il:tısat nezaretinden 
Schulze He elçilik erkanı ve refika
ları hazır bulunmu~laruır. 

ğını, Kiriçkinin kimler t.a1·afmdan 
kaçırıldığını, anlyabileccğiz ! . 

Sizin elde edecE'ğiniz mnlfımatın 
hasıl edeceği neticeye göre de Va 
les.ka yıı y~ıyacak vesa ölecek -
tir. 

v 
BF .. Şt~cf KOL HARP tLA.X 

JWil'OR! 

Zavallı albay Sameıoviç! Polon. 
yanın Avrupa tarihine şan salırus 
kahraman sli\'ari alaylarının yal • 
nız Polonraıım ııı>refi için yaşamış 
olan bu kıymetli askeri, beşinci 

kolun. Polonya.nm hannıinde ilan 
ettih"İ gi7Ji harbin ilk ku.rşunlari_ 
le bir göz bebeği gibi söndürüldiL 

Belki albay Dimitri Sam"!·roviçin 
ölümü, hakikaten Polonyada be _ 
şinci kolun ilk harp illı.nı demek 
olmuştur. 

Zira, Sanı.eroviç, iki büyük düş
man devletin korkusu ~inde, he
mE>.n biltiin Avrupa devleUeıinin 
siyasi entıikalanna bir ceb~nem 
yeri kesilerek. parti mUcadelcleıi 
arasında göz gözü görmez bir ha 
le gelmiş olan Polonyada beşinci 

kolun şeam.et elini ilk keşfeden ve 
hım;eriııi ilk yiyen adamdı. O, btl 

UZAKTAN 

1 dılerinden kUçuk \>ulduklo.rı kiJT' 

BU.NDAN ~lı'Dlı yıl e ... ·vel eteri beğenmek koltuklımnı k · 
Fran .a hıırbi kaza.ıup da barur: ' 4Bak! bunu ben de yapa· 

Almanlara Versaılles sulhunu ka- bilirdim, bunda benim de tesir.!"' 
bul c.ttirdiB gun bu zafer Fo- olmuştu ... ,. derler, Mu:ı.llimin, 
ch'un, Clcmenccnu'nun, yahut A· muvaffak olduğu bir talebesi ile 
merlknn ordusunun eeen olduğu lftihnr ettiği gibı . 
.söylendi; Fransız ediplerinP., sa· <ienclcr arıuınıdıı. bılhassn zayıf 
natkii.rltırtna da bir hisse çıkar- ,,~ırıenn. muharıırlerın beğeni!· 

mnk kimBaı.in ak_ ~ 1 mcsi bu yüzden. 
ima gelmedi. Fa. \'azan: dir. Onları "'k' ıı· 
kat bugün m:ı.ğlü· /)1 ___ nı_11. A ynnlıı_r l:<ndi ,.a. 
bi.yet felaketini e- I ıuı:uuun ta.ç ~!\' u l lJU tt-hlı~ 
debiyata, bilhas - j ız Lııldukl rı ı uı 
.sa. bi'r neviğ ede. memnundur! n r • 
biyata yUkleme.k 1stiyf'.nlcr var. Ha:,ranlığı pek ı lem ?.!er: c.ınkil 
Andre Gide ha vattan zevk almağı ha) ranlık onla:-ı k ndi nazarların· 
tavsiye etmiş de, Paul Valcry ta- a kilçuk dl! "Urüı·. k1 ra l"r,11c 
rihin alPyhinde bulunmuş, çok ço- ı dlf'rlni bildırir. H •) rnn ık, h, kı 
cuk dlinyaya gctiıme>k arzusu ile ki ha)ıaıılık, ııa~ıı· tcsaJlıf c !ılı.r 
alay etmiş de. bllmeın hangi ro· b.r lıal~ttır; krndi!erini k4rük, 
mancı his, nşk tahlillerine> faz\a zayıf görmrkten. çekinmiyet'Pk ka 
girişmiş de, muharrirlerın çoğu dar asil olıuı ruhlıırm har<"ıdrr da 
insanlara iradesizlik aşlamıslar da onun içın. 
onun için Fransa mağlup olmuş... Fnkat hnyranlıkhrı bol olan 111-

HBSJlı fclakC'ti Ln Xom·elle Hm-uc s:mlardnn da hoslnnmam, cUnkU 
ı··raııçniS<ı'cile>r, dada.lal', surrca
listler, kafiyesiz, vezinsiz iir ya
zanlar hazırlamış. 

Yani bir takım fosanlar bir lür
lıi anlıyaınıı.dıkları bir edebi)at. 
tan, yeni w• canlı ebedi~·attan in
tikam almak istiyorlar. Onlar için, 
i~jra da dahil olmak üzere her si
li.4n me~ruğdur. Yalnız bir !l"'Y u
nulu)orlar; zaten nıılamıyan in
sanların daima bir şey unut.malan 
mukadderdir. Mağlübiyetin sebebi, 
<>'ÖStPrdikJc>ı 1 sanat CE'reyanla'r1 ise 
demek ki o cPreyunlar ordusu ile, 
halkı ile bütün bir millete işlemiş
ti; bütün hır m.ıflet to.r:ıfmdan 
anlaşılıyor, seviliyor, tesiri kabul 
ediliyordu. O halde o cereyanların 
anlaşılmaz manasız Aeyler olduğu
nu, hiç bir zaman cemiyete nüfuz 
odemiycccğini. r;eçici ve marazi ha· 
reketler olduğunu iddia. etmek ne 
oluyordu? Zavallılar farkına var
madan, zcmmetmrl: istcdJkleri <·e
reyanlann kU\'VC'tini, cf'mıyetc uy
gunluğunu kabul etmiş oluyorlar. 

Bazı kimsekr de bilgiççe, derin 
bir eda takınarak Fransanın te
reddi eotm.iş olduğundan bahsedi
yorlar. Fransa mnğlüp oldu, tered
di ettiğinden değil, karşısında.ki 
düşman kcndtsindcıı daha kuvvet
li, daha hazrrhkh olduğundan .. 
Yoksa bir millt'te, Anare Gide, 
Paul Vnle~. Paul Claudel, Jules 
Romains, Celııı<• gibi ~irler, mu
harrirler, Broglle karde§ler, Le
riche gihi alimler, bunların yanm· 

, da bir çok filosoflar, mütefekkir
ler verdiği bir zamanda tereddi et
tiğini söylemek. tereddiyi bir me
ıdypt diye göstermektir. Edebi
yatçılara, mu.sHtişinaslara, ressam
lara, ilim admnlarrna sorun, çoğu 
size ~on zamanlardaki Fransanm 
ne kadar yeni ve ehemmiyeUi e
serler vUcude gı.:tirdikleri.ni söy
lerler. ÖylC' bir millete tereddi 
isnat cbnek hem ayıp, hem gü
lünçtür. Trcddi kelimesinin ve na
zariyesinin çoktnnbı>ri iflas etmiş 
olması da ayrı. 

il 

HAYRANLIK ile takdir, biri-
birinlıı hemen hPmen zıddı 

iki halettir; insan kendisinden kil· 
çüğündl' gördü?hi mezivetl<:'ri tak
dir eder; hn;\•ra.nlık is kendimiz
den yüksek olnıılnr karşısında 

duyduğumuı heyecandır. 
Çoğu kimseler bilhassa tak<lir 

etmekten ho.c:l::ımrlnr; çünkü ken-

onı.,rm h.,, rn!llıklnrı m'limi de· 
ğildir: asil ruhları taklit ru;zuqun· 
dan gelır. Çoğu zaman onların 
hayranlıkları kendilerinden mem
nun olmak için bir hiledrr. 

111 s ONBAHAR geldı. Anknra-
nın haşmetli bir sonbaharı 

var. Atatürk bulvarında S\1'8 sıra 
gidc>n nğndar sanki altından birer 
elbise giydiler. O ~rı, narin ~ ap· 
raklarm arasında g\ı.n~in oyna
masını seyretmekten ho§lanı) o
nım. 

Gtnçliğimde her genç gibi bE'n 
de sonbahan sevdikten sonra yıl
larca onu sevmediğimi söyledim; 
çünkü gerçekten .sevmezdim. Oku. 
duğum bir takını hasta ruhlu şa
irlerin tesirile olarak, sonbahar
da bir elem, bir ınhitat hnvaııı gö
rür gi:bi olurdum da onun lçln. A· 
) akl:ırmun nltmdn tatlı bir hışır· 
tı ile ezilen yaprak bana niçin ölü
mü düşUndilrsUn? Diln ye.,Udı ve 
gür..<.'ldi; fakat bugünkü sarıhj'h ilf' 
gene gti7.E>l değil mi" Ona hatıra
nın gozlen ile değil, bugilnlın gciz 
!eri ile bakmasını bilirsek onda bır 
son. bir inhitat dt-ğil, kPndine mah 
sus bir gii1.ellik buluruz. Hayır, 
hiç de hastalık hali yok. DUnı.. 
unutuyorum, yarını düşünmil)o 
ı'Ulll, snde bugüne bakıyonım ve 
bugimlin zevkini, bu sonbahar giı· 
nünün ?.C'vkini tatmnga çalışıyo
rum. Gönlümüzü her günün ge
tirdiği zcngınliklcrc açmağa bile 
Um; dUnlin lezzetini tattık, onuı. 
hatırası gönlümüzdP. ) aşıyor. Nı 
çin onu bugünü tnt.sızlaştıra.n bı 
zehir haline getireyim? Onu ha) a
limde ayrı seyrederim, gözlenmıı 
önündeki güzelliğe de a) rı halt. 
rmı. 

Güzelsin. sonhahnr! Yolları do! 
duran, bi?.i ÜT.erlerinde ~ ürümegt 
davet eden nltın rengi ynprakln
rmlu; etrnfı şefkatle saran havan
la: erkendPn gPlen akşamlannla; 
vP.mi'ilPıinle, serinliğinle. yağmıır

l:ırınla ne kndnr güzelsin. sonhn 
har! Hayır. ne yazı sana tercih eo

diyonını, ne de seni yun. Onu 
başka bir güzelliği \'ar. senin ba 
ka. İkisinden de mahrum olmak i 
tf'mem. 
Canım tnbint! bundan sonra s 

nin her güzelliğini, her an göz1C' 
rimizin finline sC'rdiğin biribirln 
ben~rmrz zeııginlik1eri tatmak için 

( l.1titfen saıl{aııı oooiriniz) 

tün varhğıyln bu kanlı ve kor _ dini kaptı?raktır ki beşinci ko • 
kunç hıynnet istılasına karşı mu. hın cUretli ve -dessas tuzağmn dUş
kabil harp nçmağa hazrrlanmıs, til. 
biltüıı memleketi ayağa knldırmn- ı Albay Samerovıçc ansızın yapı
ğa azmetmiş, nffetrnez, hakiki lan suikast benim için, şüphesiz 
bir Polonya nakeriydi. Albay Sa • slirprizlerin en miıUıişlerinden bi· 
meroviç kendisinin sol elinden da ri oldu. 

hi şUphe eden, ve illa.net' görür Giriştiğimiz büyilk cidalde, bu 
görmez, onu dahi derhal kurşun· yüzden ben, tıpkı Polonya 
la dclmrkte teredcfüt etmiyecek tek başıma kaldım. 

bir adamdı. 

Beşinci kol, Polonya.nm sema • 
larrnda yarın mua7.zam bir meşale 
gibi parlıyacak olan bu dilıµnanını, 
daha ilk andu, müthiş bir entrika 
ve melanet darbe51yle söndüril -
\'ereli. 

Samerov,iç gibi bir zeka. vukuf 
ve azmin sönüşü Polonya için en 
biiyıik kayıplardan bfriydı. 

Beşinci kol, onu yere sermekle, 
ılk zaferini kazanmış addedilebilir. 

Zavallı San1ero\'iÇ, hayatında 

hiçbir tuuı<rn dURmiyccek kadar 
uyanık, .sC'r:ı.p:ı dikkat, serapa ze
kll, serapa bilgi olan bu kahraman 
şef, sanki basrretl baglnnm19 gfui., 

\'(' hiç şüphrısiz, kn~ısmda varlı· 

ğıru hissettiğı muazzam hıyanet 

şebekesinin verdiği dehşete kcn. 

Beşınci kolun bu darbesi 
katPn insnna dehşet verecek bir 
şeki1deydi. 

7..avallı Sameroviç beşinci kolun 
gizli ve meş'um ağlarına bilttin 
a?.mi ve kiniyle çarptığı aorni gece 
geç vakit Va.rşovn genel kurma.. 
y:nun hususi telefonu ile, geccya· 

1 nsı, acele Varşovaya çağrılmışll. 

SC"ferberlik hazırlıklarından ha -
berdıır olan albay, gecoyarl3I, 
yalnız crkiınıharbiye.nin kullana: 
biloceği telefonla ynpllan bu fo~. 
kaliı.dc davet.len harp ilAn oluna _ 

cağını zannoderek büyük btr te • 
!aşla hemen ot?mobiline atlıynra.k 
V~ovaya hareket etmiş, yolda 
meçhul adamlar tarafından atılan 
kureunlarla öldürülmüşttı. 

(Devamı var) 
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.Don o.n V~·-:bf~~')ı:ifli·n 'ha b'.e,.r ;::v:~:,:. h .a .d i-s:~· l·e r f 
on Dakika 

Yalnız 
Büi<reşte 

ölenler 
500 den 

fazla 
Bilkr~. 11 ( A.A.) - Stefani: 
EYvelki gece vu.kuıbulan eid.. 

detli zelzelenin husule getirdiği 
tahribat ve facia kurba.nlarmm 
adedi hakkında doğru rakamlar 
zikretmek imk!nı henüz hasıl 
oıa.ılı.a.nuşt.1r. 

Bununla. beraber şimdiye ka... 
dar alman mailim.ata göre Cam. 
pina'da 100 kişi, Kala.s'ta 36 ki. 
şi ve Focsani 'de 30 kişi ölmüş. 
tür. 

Bü.kreşte kurbanların adedi 
500 ü geçmektedir. Enkaz alt~ 
da birçok ceset cWıa bulunma. 
srnda.n korlnılmaktadrr. 

Carlton otelinin zemin ka_ 
tından ba.zr müşteriler bulun_ 
<lukla.rı yerlerde kapalı kaldık. 
!arını ve imdat istediklerini te_ 
Iefonla bildirmeğe muvaffak 
olmuşlardır. 

İtalyan 
mavaBaklyetılzlltl 

(&§tarafı 1 nclde) 
ran, !t.aJyB.}'lls.rm Yuna.n.istanda 
maruz kaldıkla.rı ilk muvaffakryet 
si.ıili.ktlm dolayı Almanyada umu • 
?niyetle büyük bir hoşnutsuzluk ol 
duğu muhakkaksa da Süveyş ka • 
nalma. ve Mısıra haklın olmak için 
§a.rkt A.kdenizde oyruyacakları 
rollere aJJ: ortaklık, bunlarm ara -
smda. anlqma olduğundan başka 
bir eey ifade etmez. Çünkü müş • 
terek mesele herhagi bir muvaffa· 
kıyet için bu anlaşma esastır. 

Mihver, devletleri, Bulgaristan 
Tür~e ve Fillstinden geçmek ti~ 
zere btiyük bir seferi heyet gön
dermek gibi bUytlk fedakarlıklara 
katlanmağa lüzum kalmadan bu 
amtlarmı tahakkuk ettirmek im 
kanını bulmağa. u~aktadrr. • 

'Ocretll memurlar 
Yeni barem kanununa ek 3888 nu

maralı kanunla devlet da.lrelerinde 
ç&ll§&ll daiınl ücreW memurlar kad
roları derecelendirllmi:U. Bu memur· 
larm maqlı memur ola.bilip olamrya· 
ca.klarmı tetkik etmek Uzere bir ko· 
misyon seçilmiştir. Komisyon çal!f· 
ma.larma. ba.şlıtmqtır. 

Bir ayda 
italyan zayiatı 

İt.a.lyada bir mahal, 11 (A. A.) 
- İtalyan umumi karargahı, ilk· 
te§rin ayı içinde ölenlerin listesini 
neşre~tir. 

Ana.vatan topraklarmda 6 mak· 
tul vardır. 

Şimali Afrikada. 58 maktul, 137 
:raralı ve bir kAyıp vardrr. 

Şarki Afrikada. 13 maktul, 27 
yaralı vardır. 

Donanma zabitan ve müretteba
tı ara..ıımda 128 maktul, 250 ya.
ra.lı, 312 kayıp vardır. 

Tayyareciler arasında 57 mak -
tul, 57 yaralı ve 54 kayıp vardır. 

$imali Afrikada yerli krtaat a • 
rasmda 20 maktul ve 53 yaralı var 
dır. 

ZA n - Bi.aikletıerlıne mahsus 
2094, 2203 ı:ıunıaralt !ki adet pla.ka· 
yı: kaybettim. Hükmü yoktur. 

Sarıyer O~me caddeel No. 92 
İbralüm Bilgin 

gönlilmün .saf olmasına, sana dai
ma ~enl bir g<nle ba.kmasm.a. çalı· 
şaca.gmı. Sen evlatlarnuı. her an 
§efkatıi bir annesin; dalına taze 
kalan bir anne ... Bundan sonra hiç 
blr sa.atini ötekine tercih etmiye
ceği.m; her birlnde g:i:ı:.li ola.n; ha
yır, pek aı;tk olduğu için bize gizli 
gibi gö~en saadeti kavrıunağıı. 
çal~cagmı... Her gilzellik sende 
çirkinlik ise sana saf, hayran göz: 
lerle bakanuyanlarda.dır. 

Nurullah ATAÇ 
Ta..<ıhih. - Geçen ya.zmıda: ''Be

:r.im zevkim.de olmadxkla.nnı söy
liyenlcre 8a.m.imiyetsizlik isnat e
d.ecek ka.dar sat değilim" demiş· 
tim, sat kelimesi. düşmüş. Na.bi'· 
nin beytin.in biri:nci mısrağı da o
kw:una.z bir hB.le gelm.lş doğrusu 
şöyle olacak: ' 

Gurıır-ı hti!ıı~ U leta.tet hitAba 
mani'se 

l'a rehgtWira da dursak ıseJ!m 
slmınaz mı 

!ki noktadan sonra konan ma~ 
jilılkilllerla benim ol.m.a.dığnu söy· 
kmeği de ltlzumlu buluyonun. 

zeııeıe lelAket 
balla de 

' ~ • .1. '..l.f'• ·~ • ,· • r '" _, • • ' ' • ' ' 

(Ell.!}t.ar-a.fı l ncide) 
lardrr: Belgrad, Tecuei, Kalas, 
Yerkökü. Bu.mu, Ramnioul, 
Sarat, Ploesti, Ruhi, Ca.mpina. 

Telef onla.r işliyemeıniş ve her 
ta.rafta tren münakaliı.tx dur. 
muştur. 

Şimdiye kadar alman haber. 
lere göre yalnız Kalasta 21 kişi 
ölmüş, 100 kişi yaralanmıştır. 
Elektrik santralmrn evlerin üze. 
rine düşen yüksek tansiyonlu 
k !blolarx yangın çıkarmıştır. 
Büyük klise ile Sante • Helene 
klisesi yrktlm.ıştır. 

Şimendifer istasyonu ile bir. 
takım fabrikalar, tamamile ha. 
rap olmuştur. 

Civardaki birçok evler yıkıl. 
mı.ştır. 

Buzau'da zelzelenin usiratı 
pek fect olmuştur. 

GELE..1\J 1LK TELGRAFLAR 

Bükreş, 10 ( A.A.) - D.N.B. A
jansımn husu~! muhabirine göre, 
Bükre~te \'Ukua gelen zelzele bu 
sabah saat 3.30 da olnıuş ve haki
ki bir felaket halini alrnıc:tır. 

Bir çok kiremit ve çatr ~sokakla. 
ra dü~müş ve sokaklar bir harabe. 
ye benzemiştir. 

Bir çok camlar kırılmıştır. Ti
yatro ve sinemaların tavanların. 
da .uzun yarıklar hasıl olmuştur. 
Şehrin merkezinde altı sinema olan 
on katlı bir bina tamamiyle yıkıl
mıştır. Bu binada ikamet edenler 
enkaz altında gömülmüştür. 

Asker kuvvetleri derhal tahlisiye 
\"e temizlik işlerine başlamı~trr. 
Yabancı memleketlerle telefon 

muhaveresi sabah dokuza kadar 
inkıta halinde kalmıştır. 

Blı'KREŞTE HASARA 
UGRAYAN BiNALAR 

Bükreş, 10 ( A.A.) - Stcfani 
Ajansının hususi muhabiri bildiri. 
yor: 

Bu gece şiddetli bir zelzele ol
muş ve mühim hasara sebebiyet 
vermiştir. Ölü ve yaralı vardır. 
Karlton !'arayı yıkılmıştrr. 500 ki
şi ölmüştür. Yeni in~ edilmiş olan 
hariciye nezareti binası baştan a. 
şağı yarılm15tır. Şehrin hemen bü
tün binaları ha--ara uğramıştır. 

Yüzlerce kubbe, ocak ve kule n
kılmıştır. Paniğe uğrayan halk ;o. 
kaklara fırlamı~t1r. 14 katlı tele
fon müdüriyeti bina:;ı çok ha$3r 
görmü~tür. Ta<:rada da çok ha .. .ar 
ve zayiat oldu~ zannedilmektedir. 
Buıen Ye Focsaui yarı yanra ha
rap olmuştur. 

Zayiat ve hasar hakkında fazla 
malUınat alınamamı«tır. Bil.kreşte 
büyük bir heyecan Yardır. 

BULGRISTA:\'DA 

Sof ya, 10 ( A.A.) - Stefani A
jansmm hususi muhabiri bildiri. 
yor: 

Bu sabah saat 3.45 de şiddetli 

(Baş ta.rafı 3 üncüde) 
Yunanlılar evvela büyük bir 

mukavemet göstermişler, !tal_ 
1 yanların yana.şrk niz.amda 
ilerlemelerine müsaade etmişler 
ve sonra sahra toplan, mitral. 
yözlerle ltaJyanları ıbiçmişler, 
pek ağtr zayiata uğratarak 
8.deta imha etm~lerdir. 
İmha edilen bu Italyan kuvvet. 

leri.n.in Pindus mıntakasmda ha_ 
rekatta bulunan ve iki piyade 
alayile bir topçu alayrnda.n mü. 
~il meşhur "Alpini" dağ 
fırkası olması pek muhtemeldir. 

!talyanlarm şimdi planlarrn.r 
değiştirdikleri, Arnavutluktaki 
başkumandanlarmı da değiştir_ 
melerinden. istitlal olunabilir. 
Bundan evvelki başkumandan 
general Gclseo'nun planr Yu. 
nanlıları ani bir taarruzla ez. 
mekti. Bu plan muvaffak ola_ 
ınamıştır. Yeni başkuma.nilan 
Soddu bakalım nasıl bir plan 
takip edecek? 

Sekreter 

Kadınlar hamamında 
kavga 

Fatihte Ga7.lrc;~ede Demir. 
hane caddesindeki 55 numaralı 
hamamın müsteciri Zehra ile 
Hacı Hasan soka ğmda 6 nurna. 
ralı evde oturan Sabiha hamam. 
da kavga etmişler, Sabiha Zeh. 
rayı maşraba ile yüzünden yara. 
lam ıştır. 

bir 7-elzele olmuş Ye Bulgaristanın 
her tarafında hissedilmiştir. Zelze
le merkezinin Sof yadan 350 kilo
metre mesafede \'e şimali garbi is.. 
tikametinde Karpatlar mıntakasın
da bir yerde olduğu zannedilmek
tedir. Bazı yerlerde yaralı ,.e hasar 
vardır. En şiddetli sarsıntı Tuna 
bölgesinde hi55edi~miştir. Russe'de 
bir çok yaralı vardır. Bura halkı 
Romen topraklarından büyük alev 
lerin yük<:;eldi~ini ~ördüklerini söy. 
lemcktcdir. Bükre.,le telefon mu
havercc:.i kesılmiştir. Zelz~le ı;adc-

m~!erinin şiddetinden sismograf 
a..~tinin akrepleri yerlerinden fır. 
lamıştır. 

* * ~, 

Romanyada vuku bulan şid. 
detli zelzele memleketimizin 
muht:Plif yerlerinde hissedilmiş. 
tir. Bu arada Edirn~e orta 
şiddette duyulmuş ve 40 saniye 
devam etmiştir. Zelzele, Adapa. 
zarında aria. şiddette hissedil. 
miş lıalk yataklarından fırla. 
mıştır. Sarsmtı, !noboluda 3 
saniye ve Sinopta 20 saniye de_ 
vam etmiştir. :Memleketimizin, 
hiç bir yerinde ha.sar kaydedil. 
memiştir. 

~-1 Büyük ve fevkalade bir Film lli!lllUi 

1 
Göz kam:ı.,trrıcı dAkor n• mizan'!(lt1ler... ~--~ 

l\1Urs.<1lr, cazip ''e lmhnımanlıl<larl:ı. dolu bir l\levzu... ~ 

ıe BARBAROS Devrinde i 
1 VENEDiKn 

Türkçe sözlii em5alslz bir Illıu ~I .5 lklncl~rln cuma gtinlinden itibaren lE. 

TAKSiM Sinemasında ti 
Görıll(>ğe II:ızırlanınrz.111 '9 

ı.IikL'lrı 

20.000 
1&.000 

10.000 
3.500 
3.500 
4.000 
6 .000 
2.500 

'15.000 
6.000 

16.000 

Clıısi 

Pata.tes 
Kuru fa.sulye 
Makarna 
Şehriye 

Mercimek 
Toz şeker 
Tur 
Pirinç 
Nohut 
Sade)"'!!.~· 

Sovan 

f"lsıanbul LevaZım amirliğinden verilen ı L harici askeri kıtaatı ilanları 
23 ton Buı:ur almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 13·11-940 günU saat 13 

te Lt.ileburgazcla a.skerl ııa.tmıılma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin bel· 

11 va.kitte komisyo.:ıa gelmeleri. 
:t- J/. Jfo 

Komi.11yonda mevcut ı:;artnıı.meııine göre ayrı ayn pa.z&rlıkla iOO ton h· 
vema.rin ve 60 ton sömikok köı:nUrü satrı:ı almacaktır. İh&leıır! 18-11·9~0 .ı;tl· 

nU saat 13 te LWeburgazda askerl aatmalma koniliıyonunda. yapılacaktır. 

lOAAl! 

-h · k "' 1 . . d 1 Çemberlayn llft ' 
ı tı ar a m uca e e (Bn~mfıJadcle)·, 

J ,çok hasta olduğunu bil"INnl..~~ 
(Ba.~t.tirafc ı ncide) bir fikir sahibi olmaları lAzımgelmeJ Cumartes.i günli hastannı ·~~J 

h lkArla mUcadele ve yersiz tiyat te· mi? Kezalik murakabe teşkllAtı da. ziyetinde bir değişiklik oiıruı.clığı• 
reUUllnU önleme hareketini tetkik eder aynı vaziyettedir. ılıaber verilmiştir. Çemberl&yn;ı 
ke.:ı evvela. bu komisyonun mesai.sin· Bir misal; kom1eyon limon !1yatıa4 Tumpşir kontluğunda Odikam ~ci-: 
den ı~e başlamak la.zımdrr. Bugüne rmı tesblt etmigti. (Derhal şunu stsrf varında Hikfild havzd.&kit ev!ride'. 
kadar mütaleasma müracaat ettiği· lemek l!zımdrr kl bu tlyatıanclırma; dlin akşam sükfinetle ölm~."" 
mlı: zevatın hepsi ittl!akl:ı. şu sual ü· mahdut birkaç nevl üzeriııde yapıl~~· Son haftalar .içinde bu evin ai .. 
zerinde toplandılar: mrştr. Halbuki tıca~et Aleminde U· va:rına müteaddit Aım'.a.n bombe.la-" 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyo· mon çeşidi, kalltesı, sandığı, menşel rı düşmüştür. 

nunun çalışmasında prensip var mıdır? itibarile çok mUtcnevv1 vasıtlar. arze· Hususi taharri memurları ~ 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyo· den bir maddedir.) Fiyatın ko.~lma· resmi polisler aile efradı mlisteanaı 
nunun mesaisi etratmdaki mütalealan sını müteakip derhal kontrole çıktl· olmak üzre hiçbir .ziyaretçiyi eve.' 
şöyle hill&.sa etmek milmkUnclUr: dr. Fakat kontrol memurları llmon yaklaştırmıyorlardı. Son günle~eı 
ı - !staı:ıbul Fiyat Murakabe Ko· hakkında bir tlkre sahlp miydiler?' kral ve kraliç:e B. ve Bayan Çem'\ 

misyonu ha.ngi nevi maddelerin tlyat· Bu hal piyuada kontrol teşldla.tma: ibe-rlayn'i ziyaret ederek bir sa.at, 
Iarmr tesblt etmiştir ve etmektedir. ilk ı:ıotu verdirdi. J .kadar yanlarında kalınrşlardt. En
Dikka.t edinLı. Komisyonun ele aldığı 4 - Komisyonun azamt derecede ~e, intizar ve ümit gllnlerind_&.

0 

ve uzun müzakerelerden ııonra fiyat· sUratıe hareket etmesi, batı olmaması Bayan Çemberlayn zevcinin diişe ·
landrrdığl maddeleri hep üzerinde ih· beklenir. Kom~yonun bazı zamanlar J lğinden hiç aynl.ma.mlştır. 
tıka.r yapıldığı ııikA.yeU yükselen mad· bir ay toplanmadığı da olmuştur. Bu B. Çemberlaynln hastalı~ son 
deler te§kil etmiyor mu? şu halde mUddet zarfında ihtikar hareketl ser· ağustosta ameliyat olduğu zem.an 
Komisyon fiyatların gayrllıı.bil. yük· best kalmı§tır. BIHthare vllAyet bu işe ·b~lamıştır. 2 teı;ırinievveldo iae 
selmeslne evvelden mani olmakla de· ehemmiyet vermiş ve vali muavini .B. Çemberlaynin sıhhi s&bepler do
ğ'il, esasen yUkaelmiş olan tlyatlart Alunedln riyaseti altında muntazam layısile kabineden istifa ettiği res 
olduıtu yerde veya biraz aşağ:ıda · içtimalara başlanmıştır. men bildirilmiştir .• 
bazan da daha yukarıda. - durdur· 6 - Nihayet Komiııyonla adliye a· .ııı:... ~· 

TERCÜ1'1E:tnA.L1 makla meşgul olduğu hissini vermez rasında görllş farkı olma~alıdır. Ko· . 
mi? Limondan oduna kadar lrom!syo- misyonun ve diğer makamların adll· 
nun ele aldığı maddelerde daima bu yeye verdiği (muhtekir!) lerln şimdi• 
hali görUrüz. Komisyon bir turi!l l::u ye kadar · birkaçı istisna edillrse • 
vaziyetten kendini kurtaramıuruıtır. hepsi beraat etmiştir. Bundan anlaşı· 

i 18 Mart 1869 da babası Jozef 
Çemberlayn ve üvey karde§i üs
ten Çemberlayn gibi, Nevill Çem
berlayn de Birminghamda umumi 

1hayata atılmıştır. 1911 de şehir 
meclisi azası, 1915 de de Birming. 

•.ham belediye reisi olmuştur. 1918 

2 - Komisyon bazı maddelere aza· lıyor k! komisyon ve ticaret mUdllrlU· 
mt fiyat vazeder. Bazııarm:ı. yüzde günUn ihtikA.rı kanuni şekillerinde tes 
muayyen bir kıtr verir. Bazı mı>.dd?lo• bit edememektedir. Buna bir misal 
ri cinslerine ye kalitelerine göre ayı· vermek için şu va.ka. zikrediliyor. · Kanunuevvelince Birmingharn'dan 

Avam kamarasına mebus seçilmiş 
. ve o kadar süratle kendini göster~ 

nr, bıı.zılarmI da ayırmaz. Bu hal !.s· Bir demir taciri ihtikar suçuyla 
tanbul Murakabe KomU; ·onunun eıa.n mahkemeye verilmişti. Maznunun a• 
ne y3.pmak iste<!iğini tayın edemediği vukatı .söz alarak şunları söyledi: 
zehabını veriyor. Aza.mı tiyat verilen "- Biz huzurunuza demirin kilosu· 
maddeler tablatlle kalitesi ne olur.sa. nu 3:S kuruştan satmakla sevkedUmiş 
olsun bu azam! ftyat Uzerlnden satı- bulunuyoruz. Bu mumkDndUr. Fakat 
lır. (İlk peynlr fiyatları gibi). Yüzde bu memlekette kendi malımız olan ve 
muayyen bir kA.r verilenler lse bu ha· beş kuruşluk kıymeti bulunan sarmı· 
Iin maUyetlnl halk bllemlyece~I, tet• sak 50 kuruşa .satılıyor. Ülkeler aşa• 
kiki ise hemen lmkAnsı.z olduğu lçln rak gümrükler geçerek getirilen deml• 
erbabı tıca.retın keyfine göre satılır. ri 35 kuruşa satmak suç olur mu?,, 

miştir ki 1923 de posta telgraf ve 
telefon nazrrr olmuştur. Ayni za
manda sıhhiye nazın ve sonra da 
maliye nezaretine getirilmiş ,.: 
1924 e kadar bu makamı işgal et. 
miştir. 1924 den 1929 a kadar ve 
1931 senesinin de bir kaç ayında 
tekrar sıhhiye nazırı olmuştur. 
1931 de yeniden maliye nezaretine 
getirilmiş ve ancak 1937 de Bald-(Ek.ser mallarda böyedir). 

1 

Bu suçlu beraat etınl~tı. 
3 - Komisyon a.zaıarmm meşgul (Topfadığunız mtttaleaJan n~ro 

oldukları maddelerde. iht!ıııı.s, bilgi. devn.m edeoeği:ı..) 

. vini başvekalette istihlat etmek Ü
, zere bu nezaheretten ayrılmıştır, 

Yunanlıların 
muvaffalllyett 

Atin:ı., 11 (A .. A.) - Yunıuı ka.. 
rarg!hı u."Tlumtsinln 15 numaralı 
t.M>liındir: 

Düşman, Grride bombalar atmI§
sa da maddi hasarat ehemmiyet • 
sizdir. 

Epir cephesinde topçularımız 

düşman tecemmularmı muvaffa.kr
yetle bombardnnan ederek dağıt · 
mIŞtır. Düf;man çekilirken elimize 
her nevi malzeme ve mlihimmat 
terketmi<jtir. 

28 11.kteşrinden 10 sonteşrine 
kadar cereyan eden muharebele:r • 
de Pindusun şimalinde Smonika ve 
Gramınos arasında cereyan eden 
muharebeler üçtiııcü !talyan Alp 
fırkasının hezimet ve inhi.1.8.lile ne. 
ticelenmiştir. Bu fırka süvari, Ber 
zağWeri ve diğer fa.şist teşekkül -
lcriyle takviye edilmiş ltalyamn 
en gtiz.icle birliklerinden biriydi. 

Üçüncü Alp fırkası bir seneden· 
beri Arnavutlukta bulunuyor ve 
araziyi biliyordu. 
Düşman harp başlar baş:am.az 

bu fırkayı dağlık mınlakada ileri
ye sürmüştur. Maksadı Meçovaya 
varmak ve Epiri Ti"Salyaya bağır • 
yan büyük şoseyi kesmekti. Düş· 
ınan selir kıtaatmuza çarparken 
ıızun ve yorucu yürii~·li~lerle <1iğcı· 
kıtaa.Lnnız bu mmtake.ya ye~miş · 
Jer ve şiddetli bir mukabil taarru. 
za geçmişlerdir. Çetin ve müşkül 
şartlar altında cereyan eden şid • 
detli mücadelede üçüncü Alp fır -
kası mağlfıb edilerek kaçmağa 
başlamış ve Avlonyaya çıkarılrp a· 
lelacele kamyonlarla yardımına 
scvkedilen takviye kuvvetlerini de 
bu firara sü:rüklemiştir. 
Düşmanın bıı Muharebelerde 

mecruh ve maktul olarak uğradığı 
zayiat pek ağırdır. Elimize birçok 
esir ve her nevi mühim.mat ve 
malzeme geçmiştir. Düşman bir -
ç-ok köı·leri yağma etmi~tir. Bu 
köylerden bazıları h::ıkiki bir fcla. 
ket manzarası a·rz.:!J.iyor. 

Atina, 11 (A. A.) - İngiliz 
tayyareleri dün F.p:X ccphe$inde 
ki !talyan mcv:-;ilcrini ve İtalyan 
Uslerini bombardrman r.t.m.işlcrdir. 

l'UNANULARLV B!R 
1\IUVAFF.\lUYETİ 

Atina, 10 ( "-· A.) - Salahiyet. 
tar mahfiller as!<:cri vaziyetten 
memnuniyet bı:?yan etmektedir. 

Pindııs bölgesinde !talyanlar 
dün Yu:ıanlı!ar tarafından mulıa -
sara edilen kuvvellnri kurtarmak 
maksııJile harc>kct<' grçmişlertlir. 
Yıınanlılar, sı:ı.hra toplarını fa.ali -
yete geçirmeden c,..,,•el İtalyanla _ 
rm yanaşık nizı:ı.rırla ilcrlı>l"1esinC' 

müsaade etmişler v0 düşmanı ağn-
11tyiata uğra!ıruşlardrr. Birço~ esir 
alınlilIŞtrr. 

ttal~"anlar. 15 Yun;ın L-ı~·.rareei
ne mukabil 8 tt~J··:ın t;ıyy:ırof'I ;;a· 
yi ettik!~rini hilclinniı;lı>rdir. 

i thın h"\':rn f'rlilrli{-iıı .. c-i-irr:ı. 

Amerikanın 

İnglltereye yardımı 
(B"-'.;ta.ra.fı 1 nclde) 

tereye yardım c>tmek için ne la _ 
zmısa yapmak., kelimeleriyle ifade 
etliği programının icra safhasının 
ilk merhalPsidir. 

ÇOli Mtlll1M İKİ ~mSELE 
Yn'(!ington, 11 (A. A.) - İki1 mühim mesele hakkında efkft.rı u-

mumiyenin noktalnaza:rı ö~renil • 
msk üzere hükümete dahil olını _ 
yan şahsiyetler tarafından bir an
ket açılmıştır. 

1 - Amerika gemilerinin !ngil· 
tereye malzeme taşmıasma imkan 
vermek üzere bitaraflık kanunu.. 
nun ilgasr. 

2 - Geçen umumi harpten ka· 
lan borçlarını Amerilı:aya ödemi • 
:_-·en dı:>vletlere kredi verilmemesi 
hakkmdaki Johnson kanununun 
tadm. 

""'1 IUtiNlH SİYA.SETİNİN 
FAYDALARI 

,' umdra, 10 ( A.A.) - Çember .. 
layn'm ölümü ile bir çok sıyasile.. 
rin hatırına gelen esaslı nokta 
Çernberlayn'in Bitleri ziyarete gi~ 
derek nev'i ~ahsına mahsus bil ce. 

1saretle 938 de harbi 12 ay gcçiktir
miş olmasıdır. B. Çemberlayn bu 

·suretle şimdi öğrenildiği gibi hazır 
.bulunulmadığı bir zamanda harp 
felıtketinin lngiltcre üzerine çök4 

mesine mani o1muştur. 
Şüphesiz, Münih'in doğru veya 

yanlrş bir hareket olduğu hakkın. 
·da siyasi kanaatleri aykırı zilin. 
reler arasında bir çok deliller ileri 
sürülme~c de\·am ediler....ekse de 
makul dü~ünür kimselerin ekseri..' 
yeti Müniİı anlaşmasının yapıldı 
ğı şartlan nazarı itibara alara~ 
,Çem~rlayn'in şahsına mahsus bır 
cesaretle böyle hareket etmiş oldu
ğunu herhalde kabul edecektir. 

Metin $ecivec;i Ne\'il Çember· 
•]ayn'in bariz \~asıflarmdan biri idi. 
Münih belki bir hatadır. Fakat 

bahsi geçen muharebe esnasında Çemberlayn bunun yapılması ıa-1 14 İtalyan tayyaresi düşüriilınüş, , • zım olduğunu düşünmüş ve yap
buna mukabil Yunanlılar bir tay~ mıştır. 

yare kaybetmişlerdir. --------------
1TALYAN KUllANDANI 

D EG1ŞT1RİLDİ 
Roma, 10 (A. ı\.) - İtalyan or. 

duları ba.c;kumadıı.nlığının tebliği: 
!taly<?.n orduları genel kurmay 

asbaskanr general Soddu, 9 teşrin· 
sani cumartesi günü Yunan cep _ 
Jıcsinde hareket yapan ltalya.n kı
taatı b:ışkumandanlrğmı eline al -
mıştır. « 

General 1939 senesindenberi Jııı.r 
biye müslc!jarı bulunmaktadır. 

'; 
1NGİLİZ TAYYAREI,ERL"\"1N .. 

Bulgar gazeteleri 
(Ba.5t:ıraf1 1 nt'ide) 

3 - Yunanistanda Bulgar 
yoktur. 

Bulgaristan, ekalliyetlerden 
bahsedecek en son memleket ol. 
mak lizımdrr. Çüp.kii Bulgaris.. 
tanda. herkesin bildiği üzere bir 

.milyon Türk yaşamaktadır. Şar. 
ki Rumelide eskiden. mevcut ve 
fakat bu asrın başında söküfüp 
atılan Yunanlılardan bahsetmi 

FAALİYETİ 
Atina, 10 (A.. A.) - İngiliz yoruz. 

bomburdmıan tayyarelerinin son i- BULG.\U.LAR HAKİKATEN 
ki gün içinde Yunanist::ında giJ3ter- BÖYJ .. E Tılt DtiŞtlNÜ'fOBLARf 
diği faaliyete dair salf.hiyetli ma_ Atlruı., 11 (A. A.) - Yarı res-
kamlardan tafsilat verilmektedir. mi bir mcnbaaan bildiriliyor: 

Arnavutluğı.:n Avlonya tayyare Sofyadan ltalyan telgraf ajan• 
meydanına iki taarruz yapılmış ve sına bildirildiğine göro, Bulgar s.i· 
orada duran tayyarelere büyük yasi mahfilleri Yunan mücadelesi· 
zayiat verdirilmiştir. ni "sergilı:eştlerin en delicesi!,. o-

Avlonya limanındaki gemiler de !arak telakki elmektedir. 
muvaffakıyetle bombardrman e - Bu ajansın Ati.nada da bir mu· 
dilmiştir. Bir İngiliz tayyare.si bir habiri olduğu zamanları hatırlıyo ... 
geminin pervanesine tam isabetle :ruz. Ecnebi m:ıhfillerin intibale.n 
bomba atmış ve birçok bomba da. nasıl uydurulduğunu biliriz. Bul·

1 
di~cr gemilerin 11emrn yakınma garları, muı<addcs bir cidali çılgrn .. 
düşmüştü:r. Bir müddet sonra li _ ca bir sergüzeşt addettiklerini Z3ll 

manda yangın çıkmıştır. lki düş - netmek ve onları bu suretle t&.. •• • 
man tayyaresi düşürülmüştür. kir eylemek istemeyiz. Zaman ki ~ 

Bu akından dönen İngiliz tayya- min çılgın bir sergUzeşte atıhrıış 
re teşekkülleri birçok düşman tay~ ol<luğunu gösterecektir. ı Eğer bu 
varccjnP. d<> t!l&ITUZ ederek bun- tabirle adetçe on misli fıı..z.l.a. bir 
lardan hiç değilse bir tanesini ha- dl~;ımana karşı harbetmekliğjpıizi 
sara uğratmışlardır. kastediliyorsa şunu hatlrlıı.ta.lmı 

Brinclizi ve Torino ÜZl'rinde ya, ki, bl.z tuilımtlzde adetçe ~ıtJfa~ 
pılan bir keşif uçuşu esnasında! dtişmlll'.IA karşı ilk defa harbetmL 
1nı;iiiz tayyartılMf "nJerlne ç1kan yonız. Yunan:Stan ilk çıı2ıanı;. ol
bir ltalyan av'Cfsmr ağrr hasara uğ- duğu &ibi orta çağda Ye son cağm 
ratmışlardrr. istiklal müc.a.delelerindc de en pıır. 

Bütün bu barcıkeiler esnaıımd:ı. la.k Yf\ en şer;fli r:r.uza'""rriyctJn • 
y::ılnız iki lngitiz tayyar® üe!\üne rini iııt.e bu gibi sava~k..·Ja knzm· 
dönmcmiı::tir. ~t:ır. 



V AK i T 
yazan eevdalılarla kendisi anuım- G a z et e s 1• da bir yakınlık buldu, 

yazısı gibi Itağrt ü
l>ervasız bir kalemle atılı 

~-~Şli, 

11.L~a harflerde bir incelik 
~e ~~azının bfüün f.ntizam· 
\ı belli ragmen bu incelik ken-

' ediyordu. 
'- "4e da Yazı gibiydi, fevkala -

lııı...~", fa.kat zarif. 

S"' gözlerini bütün bu min.i-
1\~Uerden ayıramıyor, on -
"" ~ ken 8evdalı kalbinde 

'1... ~ talıayyill ediyordu. 

~~ak.i satırları okurken, 
Ji' llld nazarmda o kadar 

iılf ~ canlanmıştı ki, derhal var 

~ ~ .. ~r bir boşluk hissetti. 
lııı...'atnıda. ilk defa olarak, 
."\ b,_ hulyalara garkeden bu 

~~~da yep.}:eni bir hisle 
.. d laıınlerine ağaç kabuklan
~11.iz kıyısmdaki kumlara 

Sonra, daldığı hulyalardan sıy-

rılarak hakikatle yüz yüze geldi: 
Çehresi birdenbire .sert ve ha _ 

ııin bir maske halini almıştı. 
O anda. Jan, Malayla adası önün· 

de Punga - Punga'da bulunuyor -
du. Burası yamyamları, haydutla· 
n ve katillerile dilnyanın en ber. 
bat yeri değil miydi? 

Ansızın, kafasından rılgmca bir 
fikir geçti: denize bir kayık indir. 
mek ve derhal genç kıza kavuş· 
mak! 

Fakat muhakkak ki, onda do • 
kuz, genç kız buna kızacaktı. 

''Ne sıfatla geldin, yardıma 

muhtaç değilim,, diyeceği tabii i· 
di. 

O malını biliyordu; artık bu ga. 
rip ta biatli Amerikan kızını öğ. 
renmiş ti. 

füıyır, izzetinefsi onu böyle bir 
hareketten mcncdiyordu. Bu çap· 
km kızdan sert bir muameleye 
maruz kalmak ağırına gidecekti. 

Fakat, genç kızdan bir haber 
gelseydi ne kadar sevinecekti. 

Ah! ne olurdu? Jan ondan ufa

cık bir yardım isteseydi! .. 
.Maalc:ıef böyle lıir haber falan 

yoktu: ycrceğ!zindc oturup bek • 
lemekten ba.~l!a yapacak bir i~ 
kalmıyordu. 

Bunları dilşündükçe Jan'ın hare. 
ketlerine kızrnağa başladı. 

Filiberti _ Gibet'i gaspedişi, a -
çıktan açığa bir haydutluk ol
ma.lda be

0

rabcr, ayni zamanda gii· 
Hinç bir vak'aydı, Kaptan Olesonu 
sarhO§ etmek işini ~ç herife bı • 
rakmış olmasile teselli buluyor -
du. 

Sonra gözlerinin önUnden gemi. 
de kumanda eden .Jan'ı geçirdi. 
Gemi P.unga - Pungaya ilerler • 
ken, acaba o ahllk81zlar l:>afma bir 
felaket getirmezler miydi? 

Bunları dll§Undükçe kabına sı • 
ğamıyan Şeldon, çiftlik işlerine 

dalm.ıştI, Hindistancevizi ağaçlan 

dikiyor, tütün yerine de boyuna 
kopra i~:yordu. . 

(Devamı tıar) 

Yukardan af&tı: 

1 - İade etmek, 2 - Bir büyük kı 

ta, 8 - Gidip görmek, 4. .- Gcni§lik, 

erkek adı, IS - Bir Aza, küçük böcek, 

7 - Çekme, ba§, 8 - Beraber, kısa 
zaman, 9 - YegAne, 10 - Gayrimen 

kul boysuz, 

ıskender F. Sertelli 

~ ~ .. 51· 
'~ &nüne eğerek, bir iki a • , 1 Iurşit yemek pi~irmesini de iyi 

~ '~'.Çekildi: bilirdi. Etraftaki köylülerden bil. 
~. di arkaadşlar, yemek yi. yük bir tencere bulmuşlardı. He. 
~4' men her gün av eti yiyorlardı. Ek. 
~~len bir gençti .• O da An. mekleri yoktu, fakat ekmek aramı. 
~'- lJ Yltrinden birinde doğ. yorlardı. Erzaktan arasında pirinç 
"-.~~.harpten memleketi. un ve patates vardı, hunları pişi. 
-, ~üş fedakar bir yurt. rip ekmek yerine yiyorlardı. 

\' Mehmedin bir sıkıntısı vardı: 
oıon bi . 

~'d zım canımız, fütünü bitmek üzereydi. 
bjl~ ~ 0 lsun kammız. - Biterse ne yapacağız? 

tı ; ' topun dibinde hazırla. Diyordu. Hurşit bunun da kola. 
t, er ofrasının ba~ına otur. ymr bulmu~tu: 

- Sen uzulme, i\lchmct çavu;o! 

Onuncu defa hazırladığı ucuz kitap kuponlan· 
nın neırine başlamıttır. Bu müateana fırsatları 
kaçırmayınız. Vakıt aazeteaini takip ediniz. 

Dev1et Denizyolları işletme 
umum müdQrlQğQ ilanları 

11 ikinciteşrinden 18 ikinci teşrine kadar muhte
lif hatlara kalkacak vapurlann isimler i, kalkıt 
gün ve saatleri ve kalkacaklan nhtımlar. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Aksu), pertembe 12 de (Ankara) ve 
pazar 18 da (Erzurum), Galata nhtmı.mdan. • 

Ba.rtm hattma - Salı 18 de (Kadeı), Cumartesi 18 de (Antalya). Sir
keci nhtımmdan. 

lzmit hattına - Sair, per§embe ve pazar 9.80 da (Uğur). Tophane nhtı
mmdan. 

Mudanya hattına - Puarte.ı, lalı 9.M de, ÇArJ&mba, pertembe, cuma 
16 da (Marakaz), cumarteaı 1' te r(Trak), ve pazar 9,!50 de 

(M&rak&z), Galata nhtnnmdan 
~ Bandırma hattına - Paza.rıe.t, garpmba ft cuma 8.115 de (Trak), Ga· 

lata rrhtımmdan. Ayrıca garpmba Ye cumarteal 20 de (Saadet) 
Tophane nhtımmd&n. 

Karablga hattma - Satı ve cuma 19 da (Seyyar) , Tophane nbtmmfdan 
İmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar) Toph&ııe nhtımmdan. 
Ayvalık hattına - Çaqamb& ıs ti (Bunıa), cumarteat ııs te CMenln) 

Slrkeci nhtnnmdan. 
İzmir stırat hattına - Pazar 11 de (.lzmlr). Galata rıhtımından. 
lzmlr tllve postası - Pel'§embe 13 te (TD'han). Galata nhtımmdan. 

MER~tS - tSKE:sDERUN YOLU Ştı..ı:P POSTASI 
((VATAN) vapµnı 11 iklncfte,rtn NO puart.est .,ttntı saat lll de 81rkool· 

den 9llep pöllta!lr olanık Mer&ln - hkenderun yoluna kalk8<'aktrr. GldJı ve 
d(inil!Jte ytlkü olan iskt>lelt•rf! uğrty9Caktır. 

NOT: 
Vapur seferleri hakkında her tUrlU mıı.l~mat qağtda telefon numaralan 

yazılı acentelerimizden ögrenileblHr. 
Galata Başacenteıııtı - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

MtıdürlUfU bln1111 altında. 42382 
Galata Şube Acenteliği - Galata rıhtımı, Mmtaka Liman 

reisliği binası altmda. 40138 
Sirkeci Şube Acenteliği - Sirkeci, yolucu salonu (10694) 22740 

11.11.940 Pazartesi 
19.15 MUzlk 
19.30 Ajans 
19.41S Müzik 
20.15 Radyo gaze. 
20.45 Müzik 
21.00 Müzik 
21.30 Konufma 
21.45 Müzik 
22.80 .Ajanıı 
22.4ti Müzik 

12.11.940 Salı 

8.08 Müzik 
8.15 Ajanı 
8.30 Milzik 
9.00 Ev kadım 

12.33 Müzik 
12.:SO Ajans 
13.0:S Müzik 
14.00 MUzik 
18.03 Müzik 
18.30 Konu§ma 
1U5 Müzik 

19.00 MUzlk 
19.80 Ajana 
Hı.4fi MU~k 
20.15 P.adyo gazc. 
20.45 Müzik 
21.30 Konuşma 
21.45 MUr!k 
;:2.so Aj3DS 
22.45 Müzik 
23.00 Müzik 

., 
~illi Ht:kuıı.ı 

Ahmet A kkoyunlu 
rautm. 'J'aılmhuıe t'alu No. • 
Puardall maada berıun tut 18 

teD llOllr&. Tf•lefon •Oı27 
.......... ~m_. ... 

Ben sana ihtiyat olarak sakladı • 
ğım tütünümden veririm. Bizi bir 
hafta kadar idare eder. Bir hafta 
sonra Allah kerim .• 

Diyordu. 
Afrikanm en uzun ve ıssız çölle. 

rinde yapyalnız kalımı gibi, kaya. 
lık boiamun üstündeki tepede ses. 
sizce yaşıyorlar; mevzilerini düş. 

mana belli etmemek için, bir yere 
kımıldamıyorlardı. Zaten Yavuz 
bey de onlara: 

11
- YerinW köylülere hile belli 

etmeyin!" 
Dememiş miydi? 
Mehmet, Yavuz beyin bu sözü. 

nü hatırladıiça, havada uçan kuş. 

!ardan bile sakınıyordu. 
Hurşit, o akşam yemekten son 

ra Mehmet çavuşa bir haf ta öncı 
duyduklanm anlatmağa ba~ladı: 

- İsmet paşa lnönünil sannı~. 
Gazi babamız da ordunun başında 
imiş. Beş on gün sonra büyük bir 

TAMCLAYAR 
&Ti C:l1'1 

DA 'f AKIKLI 

UMUM! ACENTALIOI: 
lstaııbul, KuUu Han 1/•. 
SATIŞ MAGAZASI: 
ANADOLU PAZARI, Sirkecl 
ZAFER Ticarethanesi, EmlnönU. 
A. B&roççi Sultanhamam. 
H. AKİLLi, Orozdibak aıraaında 
BASRl TUllER, Yeni Valide han 49 
Panoiıiı ve Savatdia, Karaköy. 
Alberto AUANTE, latıklll caddeli 
Tqra için acent& aranıyor .. 

taarruz ba§lıyacakmış.. Gazi ba· 
bamız: "ben düşmanı denize dök' 
meğe ahdettim. Vatanını seven si· 

lahma sarılıp peşimden gelsin.,, 
demit. Daldaki ~banlar, yatakla· 

rında hasta yatan ihtiyarlar, ço· 
cuklar, kadınlar .. hasılı herkes si· 
lahma sarılıp cepheye koşmuş. Ta 

arruz baelarsa. bir düşman kolu· 
nun da bu boğazdan geçmesi ihti' 
malini dii§ünen Yavuz bey dört 

gözle seni bekliyordu. Tam vaktin 
de geldin, Mehmet çavuş! 

Mehmet çavuş bunlan dinlerken, 
kendini biran için harp meydanın· 
da tasavvur ederek: 

- Biz de hazırız, çocuklar! de· 
di· Biz de silahımıza sarıldık. To· 
pumuzun başında bekliyoruz. Ya 
vatan kurtulac:!k .. istiklalimizi ka· 
zanacağız .. Yahut, bütün TGrn 
milleti, gibi biz de kahramanca 
oleceğiz. 

5 

--~ .......... ,. ~...-· ., ' ... 

Böyle 

SiZE 
H ABER in • • musa-

' ba k ası kazandırır 
r-------------~-------------------------------l - Mlkellef bir ev· Hediyelerimiz ' 

2 - Bet ldfiye iki yüs Ura o.akit. 
a - Bir ld§lye 20 liralık pardösü almak hakkını veren 

kart,. 

' - bd ld~7e 15 er llralık parilösll almak '+lrmı Wl'ell 
kart.o 

5 - Bet ldflye H&ber'ln senellk aboDe.ı. 
8 - &.ıt Jdtlye llaber'ln altı ayldr ..._.._ 
'7 - Kuaaanlardan geri kalanlara mabt.ellt bedfyeJe. 

Müsabakamız nasll olacak: 
HABER, hediyelerim.iü kazanacak okuyucularmI ıepıek _.. 

re ıo Birincite~rln 1940 -10 Blrlnciteşrln 1941 arumda, yem*~ 
w igbad• blrtblriııclen oasip ~ JDGNbeb t.ertip eiuıJı:tla: .y 

Blrbuıl mllaabakanm batl•ngtO tar:lbl: 
1 -Mart1941 

JldDd mttsabılbnm başlantm; iarihl: 
1 - Mayıı 1941 

UçilncU müsabakanın ba§1aDgJç tariblı 

1 - Ağuatoa 1941 
Biril>~den kolay ve biribirlnden culb bu tıç mllaatiata)ll& • 

ltt:lrak edecek okuyucular hal varakalaraıı zarflarmdan kapalı .,. 
mtthtırlemniş zarflarla idarehanemize tevdi edeceklerdir· 1 

Yukard&ki hediyelerimiz bu tıç müsabakamızı doinı halled_.. 
ler arumda, umuınt bir yerde 6 ncı Noter Galip Blngl51't1n hum" 
runda çek:i1ecek bir kur'a ile tevzi edilecektir· 

Mllabakalanmuı devam ettiği zaman lginde ve t.Grenle ıe....1 
ll atılacak binaya bu kur'a De sahip olacak okuyucm bin& -
~t ftatım 15-18 lira gibi aylık taksitlerle 20·22 \"9 beDd de &a
ha fu1a eenede Mlyecektir. 

Bu o dem~ktir ki, 20-25 lira kira getirmeye mtieb•mınil bu9 
lmıacat olan NSyle bir b!nıya llahip olaeak okU1'1CUJDus, bor; 
tak81tbıl ödedikten sonra ayda en az 10 lira da kazançlı çıkacak
tır. 

HABERin bu teşebbüsil okuyuculan a.rumda umduiu aMbf' 
uyandrrm!a, bu her sene tekrarlanacak ve senede bir detti.= 1 

n yapmanın yolları aranacak: bu suretle hakiki HABER 
culan kma bir zamanda. lstanbulda, bir de HABER m•lıı ..... 
tetekkül ettiğ-1ne 1Jahit olacaklardrr. 

HABER - Okuyucularımn gazetesidir, o· 
kuyuculan için hiç bir fedakarlıktan çekinmi· 
yen gazete yine HABERdir. 

Btrtaç gUnc kadar neşrine başlıya.,.ğrma pllmılan dikkatle 
,e.ten geçiriniz ve neticede bize hangi plAnı be~d.lfbıkl blldi
ri.alz ! 

"DÜŞMAN GELİYOR, 
MEHl'vfET ÇAVUŞ 1 .. 

Onuncil gün. 
Yavuz bey hala meydanda yok 

tu. 
Mebmet çavuşla arbdaşlan, Ya· 

vuı.dan ümitlerini kesmişti. 

Mehmet elini alnına siper ec:ie" 
rek, etrafına bakındı: 

- Evet, dii§man geliYor, çocuk· 
lar! Top bqma ... 

Hurşit: 

..:.. Top atmadan, bSU,.tfm, ete" 
di. Belki düşman ~ldir. 

Mehmet tedbirli bulunmak i*" 
Mehmet çavu~ o gün oon tütün 

paketini açıyorciu. Hurşit, Mehmet 
çav:u~ teselli ediyordu: di. 

- Merak etme dedim ya, tütü· 
nümüz biterse, ben köylere gider, 
bulur, ve seni tütün.süz bırak 

maml 
O sabah ~ene her zamanki gıbi, 

kayalıklarda 1 lunan bayrağırnr 
n Mehmet çavuş direğe çekerek, 
tepeye dönmüştü. 

Oileye doğru .. Hurşit birdenbi· 

re belJrdı: 
- Mehmet çavuş! galiba düş-

man geliyor .. Uzaktan yiırüyen 

gölcelerin kayalıklara yanı san bo· 
ğaıa doğru ilerlediğini görüyorum. 

Derhal top ba~na geçti.. ve ba· 
ğırdı: 

- Haydi, hazır otun! 
Topun namlusunu dQşmanın 

geldiği tarafa çevirdiler •• Gülleyi 
sürdüler •• 

Biraz daha beklediler. 
Mehmet, Yavuz beyin dilrb&Q 

ile bir da)la baktı: 
- Bunlar, dü~andır, QOalklar! 

işte bayraklan •. 
Artık şüpheye ma1rn1 yoktu. 

(~txW) 
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tJ harıci askerı kıtaatı ııanları 

Yeni Çl
'•aa PIAklar ~soo to•n•b•uğ•d-ay-ög-·u·tt-uru··ı-ec·e-kt-1r·. K-a-p·aı·ı •za•rtl·a-ek-sı-1t·m-es·ı - 15• .1• MHo GAZOZLU ıvtOSJ-llL 
A a gilnil aaat 11 de Manisada askeri satınalma komisyonunda ynpııacaktır LiMONA TASI ...ır 

SADi YAVER ATAMAN Tahmin bedeli 96.000 lira ilk teminatı 7200 liradır. latekliler[n kanuni vesi ,,.. 
V8 • kalarile teklif mektuplarını ihnle saııtlnden bir saat evvel komısyona verme· Kat'ıyen ilaç hissini vcril1:-zıı ~ 

AZiZE TOZEM ıerl. Şartnamesi komisyonda görülUr. ll36fl (10319) gazoz veya §ampanya :ıtada~Jl :1' 

OKKALI HACERİM Çankırı Va ryanti 
ODUNCULAR 

SADİ YAVER ATAMAN 
KAYADAN L"iER Ah.'"REP Oyun havası 
YARİM ÇITmDAK Kastamonu VaryanU 

Başvekalet Devlet Meteoroloj i işleri Umum Mü
dürlüğünden : 

BaşvekAlet devlet meteoroloji işler! umum mUdürlllğ'U teşkiltı.tı için ya· 
pılacağı önce ilAn edilml§ olan memur müsabaka imtihanına müracaat kay· 
dmm kap&nmı§ olduğu il!n olunur. (7509) (10624) 

BORSA 1 
9 

l 
100 
100 
100 
100 
100 
ıoıı 

100 

IKt.:--:CtTEŞRtN 

Sterlin 
Dolar 
Frc. 
Liret 
İsviçre Frc. 
Florin 
Rayi§JMrk 
Be}ga 

- 1940 
1 apanış 

• 5.22 
132.20 

29.66 

Sinema ve tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

Cııdd inde Ko· 
nıedl kır;mında Aqam 

saat 20.SO da: DADI 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Bu M,am Be~·ojtlu Halk ıılnE'ma • 

!'mda : (AktOr Kin) T.: 40374 

:f. :f. :f. hoş kokuludur. Müshil UM18 bir d !~ 
Bir rnotör usta okulu ınşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tah · olan POıtGOLİ!ll'l haftada ı.zıtııll· 

tc!ll ....,p 
min bedeli 177,450 lira ilk teminatı 10.073 liradır. İhalesi 25·11 ·940 paza rteei içmekle hem barsaklarl Jtlli''' 
günü saat 11 de Ankarada M.M.V. hava satrnalma kcımlsyonunda yapıla· ve hem de ,1lcutta blriJ<1nl~ , 
caktır. Şartname, proje ve keşıfleri 885 kuruşa komisyondan alınır. Taliple ları defetmiş olursunuz. tccı-O!lt" 
rln kanuni vesikalıı.rilc teminat ve teKll! mektuplarını ihale saatinden bir sn PURGOLfS 15 senelik bir 11 
at evvel komisyona vermeleri. (13901 (10482) nln mo.hsulildUr. ..e1erd . eczıı.. ıct 

:f. ~ lf. F..mln olmak lçUl A'""' 
Pl RGOf .tl" r.uır'kn MTnl 1 

15.000 adet ınatra pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 22.llOO \'fr. i" 
lıra, knt'I teminatı 3375 lira M kuruştur. !halesi 16·11·940 cumartesi gunU 
saat 10 da Ankuada M . M. V. Hava ııatrn alma komisyonunda yapılacak_ 
tır. Evsaf ve ntimuncsi komisyonun görülür. Taliplerin kat'ı teminat ve ka. 
nunt ve.slkalariyle belli vakitte komisyona gelmeleri. o:::Jıı - 105251 

*** 
Beher kiloınma tahmin edilen fiyatı ot ııra olan 10 ton sarı sabunlu 

kösele pazarlıkla ııatm alınacaktrr. tbo.lesi :?1/ 11/ 940 perşembe gUnU saat 
H de Ankara Lv. Amirlığl satın almıı komisyonunda yapılacaktır. Kat'ı 

teminat! 6000 liradrr. Evsaf ve §artnamesi 200 kuruşa komisyondan alınır. 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (1414 - 10570) 

:{. :{. .y. 

Aşağıda miktarı yazılı sadeyngıar kapalı zarfla c.>ktıltmeye konmuştur. 

İhaleleri hlzalarmda yazılı gün ve saatlerde Konya Lv. Amirlıği so.tmalma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarıle teklif ml'l .. tupları· 
nı ihale ı;aatlcrindcn bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Miktarı Tutarı Teminatı lhale gün ve saati 
kilo lira lira 

10.000 16.a57 1533.47 28111/ 9•0 11 
10.000 16.357 1533.•7 27/ 11/ 940 11 

(1434) (10681) 

Devlet Demiryolfan ve Linıanıarı 
işletme Umum idaresi ilanıart . 

9,o, 
. (l~.ıı • 

Muhammen bedeli !3740) lira olan HO adet yün batt.tın!:~• deJcf 1'()111 
cuma gllnU saat ( 1l1 on birde Haydarpaşada gar binası dahOiıı 111 
yon torafıntlan açık ek.slltme . usıılile satm alınacaktır. kııt ıenllJlı:o· 

Bu işe girmek lstlyenlerln ( 280) lira (50) kuruşluk mu'1llc }(adfl.f 

ve k n unun tayin ettiği vesalkle bırlikte eksiltme günU saııtıPe 
misyona mliracaıı l:ı:-ı llı:ı:ımdır.. uıınıııctıı 

Bu ışe alt şartnameler komisyondan parasız oıarak dağı60) 
(103 

cıır· 

100 Drahmi 0.9950 
1616 

A~ağıda yazılı me\"Atldın pazn.rlıkla eksıltm<>leri hızalarmda yazılı gün,ııaat ve mahallerdeki as'<ert satınalma 

Maliye Ve'kaletinderı; 
Gümüs vüz kuruşlukların tedavülden 100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Leva 
Çek kr••u 
Peçe ta 
Zh>tl 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
İneç Kronu 
Ruble 

Esham •e Tahvilat 

13.R45 

26.43 
0.6225 

3.1625 
31.0175 
30.98 

, ıı·~cı yUzde 5 ikramiyeli 19 15 

komlsyonlannda yapılacaktır. Taliplerin ix'lli vakitte alt oldugu komisyona gelmeleri. şartnamelrri komisyonların· 
da görll1Ur. (H3!\) (10685) 

Tutan Teminatı İhale gün ve saati ihalenin yapılacağı 

Cinsi Mlktan lira llra yer 
Arpa 150 ton 22.51}0 3375 18/ 11/ 940 15.30 Erzurum Lv. Amirliği. 
Çam odunıı 1000 .. 27.500 4125 l&/11 / 940 9.30 
Un 250 .. 55.00-0 4000 18/11/940 10 .. 

Un çuvalı 33.000 adet 33.000 2475 18/ 11/940 11 
Un çuvalı 22 000 .. 22 000 1650 :le/11/940 11 

" .. 
trmik 5 .000 kilo 1.225 92 13/ 11/ 940 15 İzmit 
Un 100 ton 20.000 3050 12/11/ IHO 11,30 Çanakkale • 
Sadeyağı 10 

" 
1200 16/11/1140 10 Erzurum Lv. llmirllği. 

kaldırılması hakkında ilan ptY-"1; 
d!U'P ,,. c!1' 

GUmllş ~1lz kuruşluklarm yerine gümUş bir liralıklar :n ıJdıl 
kA.fl miktarda çıkarılmış oldulhından gUmUş yilz kuruşluklB.rl~, ... L'lur. ~ 

0 kararıaştı=-- ttc!'-\ 
nun 1941 tarihinden sonra tedavUlden kaldn'ılmaııı en arUI< 11 ,•ı 

Gümüş yUz kım.ışluklar 1 Şubat _19.ı tarihinden ~ı:r l{erl<t!Z JJsfl 
etmıyecek ve ancak yalnız Mal Sandıklan ile Cunıhu Y cıırO 
şube!crincc kabul edllebllecekUr. ~ıındJldıı.rtl11 

Elinde güm!I~ yüz kuruşluk bulunanıann bunıan Mal ~ ıuııur. 
bur1yet Merkez. ~ankaısı §Ubclortne tebdil etUrmeleı1 t1arı_ o (10216) 

(70020) 
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