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llan: HASAN KUMÇAYI _ 

tıJı.~ O~~~R Birliği müda. 
c.ıııı 23 ;'"11&eri Tlmoçenko lh
~le :ıcü Yildönömli münase. I 
~tir· Yledığt nutukta ştiyle 
~· 

~ ıtı~"'!ııı Sosyali t de,·letlml-
1'...~ es hudutlanna tC('.&\"Ü" 

~~ edecekıere bükümet H 

'-~ \·e~ğl ilk emirde her aiı 

Glrıce 
mıntalraıında 

ita/yanlar 
taaıruza 

geçti 
.Yunanlılar İtalyanlar

dan aldıkları 
mitralyözleri 
kullanıyorar 

Arnavutluk 
lirııanlan gene 

Hayat 
pahalıliğı 
ilıtikllrı Önlemel<

için ne gibi" 
tedbirler alınmalı? 

bombalandı Sanayi birliğı umumi katibi ve hır ıastık 
S~ gfbf ntııkabelede bulunma_ r.,, 

' ~ ll'lii Ilı! bıagu daraa komiı.erinln bu 
... lbt..: llkU entemas:ronal umu-

Yaaanllıar pak çok fabrikatörü anketımize cevap varıyor 
~~ esir aldılar ................. .__........ . ............... _. ........... .. " ıt.-:-.ret 1 ı . 

~e r nde hususi bir mana.. 
"-._ eclee~~ d(•rttede f'hemmi
~,·amı 4 ünt'üde) 

O/oto/ un 
~· Berlin 
1 1!/oıetinde 
"tiı· 
töte~ı gazetelerine 

~Öğ az 1 ar Vat:anlannı kahramanca milcldıı.a l'den Yunan a.oıknlt-rlnin hart>.ki. 
" tından muhtelif intibalar ••• 

'.Bulga- Milli Şef -tarilı ku-
rıstan 

~~HiSLERi DE ru,nu merkezinde 
ıı~bşotecek miş ! ReWcumbw:ı.ımuz1 tarihin millt 
,,Q/)Qıoi.tan üzerinden benliğin inkişaflndaki mühim rolü 
~;;;~~;'; iı;in üzer!nde kıymetli direktifler verdiler 

._ 'l\tldJenıa ınlal, tarlll programları ve olnil 
,,.~, •llıtıaı temıa ldtaplarıam tertibinde glıetllet1ek 

•reıı peıinde . Ankara. ıı (~~~tal!: ip.ret etti 
'~ laaa, 1 ~imiz reisicumhur lsmet 1n • ..._ .......................................... . 

L...b\ııt\t 'Ja~~ <~-A. ) _ Fr1UUJız ia. önü, yüksek himayeleri altında MİLLi Şf FİN 
."'\ > 'tel:"' bıidirlyor: çalışan Türk tarih kurumu 
~ ~brrraı gazetesinin Moa merkezini dün saat 16 da yük. TIŞE~K'Ülll&lll 
8.'hı ti, Moıoto!un Berl1De

0 

sek h • zurlarile şereflendirmiş. 
. "~l'tııı l.ıı Moskova yabancı ler ve teşriflerinde kurumun · An'kara, ıı (A. A.) - Riya. 
ı.. "1ı~t1nı ~tnaınıyıe hayrete dü. fahri reisi Maarü Vekili Ha- ııetictimhur Umumi Kitip!iidn. 
~ ~ bu dirmektedir. "' 
~;')tt ~Yaret hakkında neffedi san Ali Yücel, kwıımun reisi den: 
h~ ~~it lebug-ı vaziyeti tenvir et Bolu mebusu Hasan cemil Çam ,Rcl!>i<'ümhur H Mi!li • r.fimiz 
~ l«ô~ F'Uhakika tcbliğ'de aa" bel ile diğer azası tarafından 

IU oı_~lllttoııuı ikl memleketi bağ: kar§ılanmışlardır. · · 
~ 1ıı;t_t.1t bu hi.sıııyatmın bir tezahU 
ı.ı. ~"<lltttnıtk'~~haU yapmakta oldu: Milli Sef, evvela kurumun 
~- ,~ "'\lU' 40 bin cilde baliğ olan ve mü. 
~~~~ten ı'.nakaadın iki mem. him kısmını değerli tarih eser
~ :'tı. '1Up bir anlB§ma yapmayı Ieri teşkil eden kütüphanesini, 
~S:bned1gi veya maksadın gezerek izahat aHnıeıla.r ve bu 

, ... """ Citnıek mi oldufu wa. ':i 
ı..~ kütüphanenin dil, tarih • coğ-
~ıııı!!- ıııg ~rliıı aeyahat1 müna· rafya fakült.E'si müdavimlerinin 

İnönü, Ebedi Şef Ataiürl 'im fa. 
niye \'e..damın ikinci l tldönUnıi.in

de, bu milli yas dolayı~ilf! n'rirı
0 

duy~lannı blldlttn sayın yurt

t&§lan. teıtekkürlerlnln lblıiğma 

Anadolu Ajansmı memur etmiı;. 

t:rdlr· ........ 
41)ıit;;"'t tıe~!~ matbuatında birçok (Dfl\'UDI 4 üncüde) 
tıı;~ ~ 8Urtıımektedir. --------..-.:.---------------
~'ııı.._bttıerı" ~amı tebliğde çıkan •omaava barıcıve Mı s 'r h a, be " ltı~ııı- takvtye" cumlesl yeni A ı ı 
ı...1 k ~e Sohpıınıumm taaa vvur e 1 uı 
~ı,~_ lttba\7etıer heyetinin teşek: nazırı 1 a etu . k ? 
~ ""'111 g rtyıe lkt.ıaadl ve ama! g ,·, e c e m ,· 

~ı/~ı bir nlabette görtışu_ BUkref, ız (A.A.) - Bavaa: . 
<nnnekte ıae de Türk!. tstita · etınl§ olan hariciye nazırı 

evamı 4 üncüde) Sturdzanm yerine, evvelce aynı vazı 
) ~ feyt yapmlf olan Manolleskonun tayı · 

crı ol t f o.\ beklenmektedir. 
I_ O O U Manoilesko, H iklncit.qrlnde Roma· 
l(Q t yi reıml bir ziyaret yapacak olan 

ş ı la m a k general Antoneskoya refakat edecek· 
~ u~ 

'~Z.eıe 
... l\C)~ liariciye Nazın 
,.11 l•berge gitti 

-~·• Bomada ~lkatçok 
t~ 

1 
llıterlllyar 

~s ı (4..\. 

iaglltereala 
biri.ilet vaztlesl 

italyaya şiddetli 
darbeler 

indirmektir 

Parlamentonun 
perfembe günkü 

celsesinde kat'i karar 
anlQ§ılacak 

Kahire, U (A.A.) - Mıamn İta! 
yanlara k&r§İ harbe girip girmeme 
karan peroembe günU pa!"lAme.ntonun 
açılmaııile taayyün edecektır . 

İtalya harbe l§tlrıık eltiğlndenberi 

Mısırda efkA.rı umumiye ba§lıca ik i~ E 

ayrılmıştır. Birinci kımm halk, bl .n 
da Ahmet Mahir paşa olan Sa dl• 
partlııine meylederek derhal harp llA 
nı taraftandır. lkiricl kısım halk ısc 

başvekil Haııan Sabri paşanın rlyase 
tinde olan partiye meyyaldir ki bunlar 
her nokta! nazardan Mısınn katl blı 

karar vermesine taraftar bulunmak .. ~~hı.~ - Baaler Nacb. S"',, ltı, \' Bertin muhabiri 
lı\l'tct lcö11ZU:n Rlbben trop Şarki 

~~ )e rıa:ıberg•e gllml§Ur. Al. 
\(~ .\.ıltları rı dUn ak"am Moa 

ııııt1ııltattt1ı/'aya hareket eden 

Lonclra, U (A.A.) - Harbiyı ml1.ıı· tadır. 

ı._ l'a:ı '" lıloı &caktır. 
"'l)~ltt h 0totu kabul için Ber 

-"""ıek~klan ebemmlye( 

tepn Sir Grig dUn Plym<Mılth'da Ahmet Mahir paşa, par!Amentoda 
eöyledlğ! bir nutukta demiıttr ki: aakert vaziyet h:ıkkmda bir takrir J 
••ttalyaya karada, denlzdf'. havada, vereceğini beyan etmiştir. Blnnenıı· 

ır.QmkUn olan her yerde §iddcth dar 

1 

leyh, çok mUhim mUazkerelerın cere· 
beler indirmeliyiz. Bu bizim birinci yan etmesine intizar etmek !Azım 

vazi!emlzdir.,. • dır. 

Atina, 12 <A. A.> - Elen or- i Devlet fabrikaları mamulatını karsız satan kü- ı 
duları başkumandanlığının dün 1 
akşam neş-redilen 16 numaralı : çük mağazalar açılması ve fiyat murakabe ko-
tebllği: ! misyonlarının lağvı tavsiye olunuyor. 

Bu Ana kadar alınan raporlara : ........................... --. ····- --
göre, pazar günü ve bugün, P'.n' ~1emleketimizde, t:mgünün i. 2 - Tatbikat. 
du; mınbtakasın1da,karüalarmdabilbilırk

4 1 capiarı ve yarının muhtemel va. Bugün ihtikiırla mücadele ve 
co6 u su ay o ma zere Y · U . . hal 
~iktarda İtalyan es.iri alınmıııtır. ı z!ye ~rı kar.şıs~~ ~~J?sız .tı. hayatın ?~ha fazla pa ıla.ş. 
Her cinsten büyük miktarda mal j )3t Yıtkfelmelerını, ıhtıkarı on. maması ıçın elde mevcut matbu. 
zeme elimize geçmiştir - !emek ve geçinmeyi milletimiz at, Ye bilhassa Milli Korunma 

Gündüz dilşman ce~he üzerin- 1 ıçin ağır bir yük şekline getir. aknunu gerek mamul ve gerekse 
de ve me~lcket d~hilinc!e şiddetli l memek i~in ne g!b~ ~ ~e~birier a. 1 ham madd;cle stoklar y~pı:ıağı 
tayyare faaliyetinde bulunmuştur. \' lınması lazıı:ı ge.dııpnı araştır. e~reder kı bu s~~kl~r. hu~umet 
Cephemiz üzerinde birçok nokta mak maksadıle açtıgımız ankete ehle yapılabılecegı gıbı mustah. 
gayrimllesslr bir surette bombar· • aldığımız cevapları bu~ünden siller. birlik veyahut her han. 
drman edilmiştir. Düşman hıwa r itibaren neşre başlayoruz. gi mesleki teşekküller. vasıtnsile 
kuvvetleri, memleket dahilinde I İlk olarak fikirlerini sorduğu. de yapılabilir. Bu takdirde fazla 
bazı şehir ve köyleri bombardı_ muz milli sanayi bi_rl"ği umumi masraf ve külfete girilmiyece. 
man etm~tir. Hiçbir askeri hede. katjbi Halid Güleryiiz, bize şu ği gibi ham madde q,uhranı ve 
fc isabet vaki olmamıştır. Sivil şayanı dikkat mütaleada bu. nıırhlara. spekülatörlerin yapa. 
halk arasında birkaç ölü ve ya - lundu: cağı vaziyctlel"E' karşı aynca ah. 
ralı vardır. l . :·- İhtikarla mticadele işinde kam tedvinine, teşkilat yapmağa 
_____ <D_e_,amı 4 ünciido) ıkı şeki lle karşılaşırız: adliyeyi işgale mahal bırakma. 

1 - Hükmi, kanuni esaslar. (De\'Blllı 4 ündide) 

PtTROl 
MINTAKASI 

HARABE 
HALiNDE 

Paıardanberi sekiz 
zelzele oldu 

Yüzlerce lrlJdea 
eser JOk 

Biikrc§, 12 ( A.A.) - Havas: 
Blıkreş rasathanesi sekiz yer 

sarsıntısı kaydetmiştir. Bunla... 
rın yalnız üçü halk tarafından 
hissedilmiştir. General antones. 
ko memlekete hitaben bir be. 
yanname neşıetmiştir. 

sası mlesse· 
selerde çalışan 

lbtlyat elrat 
Manevra ve staj . için 

askete alınınca maaşları 
tam olarak verilecek 

Ankaradan bildirildiğine göre, hU· 
kÔmet, manevra ve staj için çağrılan 
ihtiyat efradı hakkında mUhlm bir 
kanun projesi hllZlrlamaktadır. 

Bu yeni kanun, sermayesi 15 bin 
liradan !azla olen husus1 mUeaaelerl 

manevra ve staj için askere çafnlan 
müstahdemlerinin maaılarını tam o· 
larak vermeğe mecbur tutmaktadır. 

Proje birkaç güne kadar kaU ,ekli· 
ni alacak ve hemen Meclise aevkolu· 
nacaktır. 

Bükrcş rasathanesi. bir be. 
yannamc neşrederek, halkı te. 
laştanmanrnğn davet etmiştir. 
Rasathane, kaydedilen sarsıntı. 1 ... __ .-. __ .- ..-. .-. ..-. .-,.._ 4'ıft ıft f.!11 • _ ""'V 
!arının arazinin normal olara.k..WAJJ-.A.-ALJ~L..L.AJL.A .. i.ALA.&, .. -~ ~ ~ 
yerin ~ otıı>·ı11asmdan ileı i geldi. 
ğinı v~ yc-ı sarsıtıları bir ~art't 
tcşl.ii etmeuiğini iza!l et.mAktG-. 
dir. Rusa~hane . \T.,.anka da~la. 
rında bir volkanın faaliyete g~. 
miş olduğuna dair çıkan şayia. 
ları tekzip etmektedir. 

Lejyonerlerin şefi Horla. • 
Sima. gazetelerin zelrele fela. 
ketzedeleri için bir iane açacak. 
!arını bildirmiştir. Yahudiler bu 
ian~ye ;rtireı.k etmeğe mezun de. 
ğildir. 

(Devamı 4 üncüde) 

Bugün 

HABER üç gUndiir o~uyu· 

l'ıılnrınıı uıtı günıl tamam· 
l:mmal• ih:ı•ru murasul bir 
harita wrnwktedir. Bugün dt• 
dordün(:ü ıln\i n•rlyor.öH X 103 
elındrndn buluna<"~ olan bu 
haritunın l\ lncl kııo.mı ) a • 
rınkl Ml~·ım11da bulunacaktır 

Son sayfamızda 

Topkapı Sarayına giren 

CASUS LUKRECY A 
Dördüncü Murad devrinde bir Venedik şövalyesinin ~ 

Yazan: ISKENDER F. SERtELLI 

HABER için hazır'anan bu tarihi 
tefrikadan enteresan bahısler 

isyan eden Kırım Hanının Edirneye kadar gelişi . Va. 
lide Mahpeyker Sultanın idam ettiriği vezirler - Veziri 
iz!m Hüsrev Pa,şanın muvaff akıyetleri . Bağdad mu. 
hasarası • Hafız Ahmet Paşanın yeniçeriler tarafından 
katli • Hü&rev Paşanın idamı • Yeniçerilerin saraya 

I
• hücumu • Veziri azam Receb Pa~a ile Rum patriğinin 

yan y:ına idamları . Bir Venedik şövalyesi .: 1 kızı 
Lükreçya'nın Osmanlı sarayına ilk girişi . 1044 'ran 
seferinde Lükreçya'nın rolü! .. - Revan kalesinin ::ap. 
tı _ Veziri azam Bayram Paşanın ölümü • Tayyar Pa
şanın Belgrad kapılarmda şehadeti - Kaptanı derya 
Kara Mustafa Paşanın sadarete gelişi • Lükreçya'nın 
son rolü _ Sarayda casus var! - Dördüncü Muradın 32 
yaşında ölümü ••. il!h. 
llllTTIF 11 11111111 111 111111111111 11111111111111 111111111111 il 111 1111111111 

Birkaç gOne kadar 
HABER sOtunlarında 



12 1K1NC.tTE.5RW :;_... 
2 #4' 

Terfi eden 
,~ .............. ~ ..................... , ......... a;::zn;Jr:Ct;JZCtC::!ı911M1tm•~<:ımmzzıza,ıım;c:;o;ıemprmuıa.:.., ...... '!lll ...... a:Jlillliil~ 

kaptanları 
1 

Yeni ve modern deniz alet!e-ıu.-------·---
rinin kullanıhşını öğrenmek Et fiyatların- ............................................... '., Askere 

u,ı slokır :.'..1

1 ııer·ııecek kış 
DOSTUMUZ~.~ 

met Reisi Metak-' oıı• r#' 
scfirioln malfuıı tiltiIJl6~ ,.. 
sıl \'erdiğini antatırk~~.ıon e.~ 
bahm saat üçünde ~ad olf'"" 
ni k"ndtmıı J<'ransı:ı el!i""" bit tJf 
tı:ruttıktan sonra mil)}ıı1 1~ı'-
8t'l c iı.:in hemen görU~ 

için bir kurstan geçirildiler daki ym,seklik işinde .
1 

~ 
Deniz licn.rot fi'omuzun ihtiyacı ların mecburi olnrak kısa bir km·- mu vakka tt;r pu·· f u·· z /er ~:· I hediyeleri 

olan kaptnn ve mııkinıstlcrin ye· sa tabı tutıılncnklannı bildirmiş · 
tişmesi içın YUksek dcn'z tkaret t..r. Mcnılekctımlzde ilk defa tnt- ı· Ş" }" k d l bı"r 

Karaden~zden bol l .. ış ı a ın arı mektebınde açılan ve bir hafta- bik clunnn bu kurs Almanyada • Sermaye ve çuva : komı"te kurarak 

ni ı;ıöyJcmlş Ye: ~ 
"- Kn.pryı ~ınca 11 srfl' 

Frnnsı:t clti-.ı yerine tt:ılY9 
anberı devam <'lmekte olrın kap- inşa olunan \ e bu mod rn fılctlcı:- hayvan gelecek el 'k" l l • • 

tan v ... makınıstlor terfi imtihanı ıc tec:hız r<iılmıcı olnn '•Mara.kaz" te arı 1 mese e erı :
1 

çalışmağa ba§ladılar 
dUn bitmL ti~. Bu imt"lıana d~niz vapurunda yapılmış ve kaptanlar- iKasaplık hayvan ve et fiyat. halledilemedi 

rinJ buldum! -
0

ileml~. ad il' 
.Bundnn da anlaşl1ıyor 

masl bir hayli ilerıcınlŞ··-.,& ~ 
tlcar t fi'omuzun karibe ve b:ıide la mn inistlcr hu tekne ile Mar- larrnda bir müddettenb~ri görü. t 
sınıfl:ınr.~fa terfi etmek istiyen bi. marn<la kurs ~v r. :..ı ı r ır. Kur - len vül:selme devanı etmekte. 5 O bin ÇUVBI i 
inci ve 11.ıncJerlc l~anbeden ba. s~n mu.-ıllim1 

rr ni Mıırnknz sUva- dir. ~Bunun yanıba~mda bir de u• sto D l"iD 1 
deye terfi etmek istiyen karibe rısi NeJ t k p•an yapmıştlr. bazı cins etlerin pıyasada bulu. u v 
3Üvarileri ve liman vesaiti kap · ı b ·· te 'şt" Kı bl JI Kursta bilh'!.!,:ı modem aletler. namaması aşgos rmı ır. - 4c.o D ra 
anları makinistler' gtrmüıtir. A • k b d d M ...ı. h U den otom + k s:.ı 0 r. e , .?ni deniz vrrçı u meyan a tr. C:LJUa a. 

1
. 

etlen ı.rrkn h!'lli an bu kaptan . ~ t f' t ''5 ıa m 1 altı tel iz aleti, tnhlıkc ve ma'-·n da kıvtrcı.6~ to. p an ıya I v_ 1 ZI ,. makirlist'er'in ekserisi muvaf- '" ,, 
ihbar aleti ('.alııımn şekli gı.i9teriL kuruşa yükselmıs o1masına rag. 

lak olmuştur. mb:;t!r. men ender olarak lbulunmakta. tatanbul de~'rm"nlerlnln !stan: 
Müna1'nlo Vckfı.leli, deniz adam. 

larnnızın modem deniz fıloUerin • imtihan m. iccsi bugün MUna • dır. bul şehrı için stok un vücuda ge-
Dog~lıç ile bcvaz karaman fi. Urmek tizcre belediye emrinde len ve deniz t caret gemilerine kale VP.kuletine gcinder.Uecek ve J 

>V-fl tatbik edilen ternkkiyattn.n is- vekatctin taevib'nden sonra imti- yatları da geçen hatta<!anberi çnhf;acaklarını ve bunun tatbika
tıfnde etmelerini muvafık göre • handa mm·affııl< olaııların terfilc- daha ziyade yükselerek 23 ku. tına geçildiğini geçen hafta yaz • 
rek imtihan heyetine bu kaptan. ri yapılacaktır. ruşa kadar çıkmıştır. Sığır fi. mıştık. !Ik günlerin faaliyetinden 

84 Yazan · J<adiccanr J<aflı, 

yatlarında evvelki gibi bir de. sonra bu işte bazı pUrilzler b* 
ği~iklik yoktur. Mezbahnda sı. göstermiştir. 
ğrr 18 kuruştan basküle konul. , Verilen karara göre, ilk parti 
maktadır. olarak 50 bin çuval un stoku ya·. 

Alakadarlar, bu hafta içinde pıl~~aktır. Bunun 3~ bin çuvalını 
1stanbulun kasaplık hayvan ib. degırmencller, ~O .bın çuvalını da 
ityacmı tatmin rolü mevsim iti. fırıncı şirketten v.ücuda getire • 
barile tamamen Karadeniz li. 1 cektir. Bu stok ic;ın ~3;llliY~te ge
manJanna intikal etmekte bu. çillnce evvel! bunun ıçın lazım o. 
ıunduğundan ve henüz 'Karade. lan pnra meselesi ort~ya ~tkmı§. 

· · · k tır. Yapılan hesap bu ış iç n 400 
nizden lım~larına ıntikal ~tm~ • bin liraya ihtiyaç olduğunu gös • 

- Eksclil.ns, rica ederim. Ben.. sa<lık bir dostun vardır: madem.. te :uı.~dug~~d~d':·~.he~~;; termiııtir. Daha bu elbet hallolun
Gençliğine rnğmcn A.nıirinden ki sadece bana ve babama gUve- ra enı en ı enı ıgı m~ ~. mada.n bir de 50.000 yeni çuvalın 

kn:sap~ık hnyvan ~elm~~ıgınden nasıl tedalik edileceği meselesi 
etın bıraz azalacagını soylemek. görünınUştür Bu çuvalların çüti
tedirler. Fakat bir lbuhran ihti. nin 180 ku~ tedarik olunabil 
m_~li ~at'iyen mevcut d~ldir. mesi ihtimali başgöste~, fakat 
Çünkü bu sene şark mera ye o vakit de belediye ekmek nar • 
ya,yla~armd.a havaların çok mıl.. hmda çift çuval için 100 kurue 
saıt gıtmesınden dolayı hayvan. kabul ettiği için fmncılar değir • 
larm iyi beslendiği gelen ha._ 1 mencilerden unu vüksek fiatla al

daha iradeli olan miralay Voron -
sof onun kızgınlığını yatıştırmak 

için kafasında biıçok cUmleler sı. 
ralıyor; lakin hiçbirini cöylemeğe 
vakit ve fırsat bulamıyordu. Ne
redeyse o da köpUrecek ve bu sah 
ne belki trajik bir §ekilde sona e_ 
:reoekti. 

Fakat bil sırada kapı açıldı; 

preıısea Marya göz kamaştırıcı 

man pençelerinden biri olmuş • 

bir llıtlşamla eşikte görUndU, gü· 

1ümslyerelı: generale doğru ilerle
di: 

- Rica ederim, kocamı azarla.. 
mayınıa; onun suçu yoktur, ıSize 

yanlq söylenmll olınah! 
General bir an f8.§II'Dll§, sonra 

bilyülen.mig gibi hemen o kızgın 
hallnl bırakaralt pek uysal bir a.. 
dam oluvemıişti: 

- Prenses, ben de onun suçlu 
olduğunu iddia etmedim; yalnız ... 

- Mademki öyle, kavgayı baş· 
kalan için saklamalısmJE ! 

Genç kadm kocasına bir göz i. 
ıareti yapınca prens Voro?l80f 
fll'8atı kaçırmadı: 

- Hab,er vermeliydim; veriyor 
(hım da. Pek acele oldu, size bu· 
nu pek fena anlatmış olduklarma 
eminim.., 

General Zakomleski prenses 
aclmd.an gelen ufaktefek, zayıf ve 
oldukça yqlt olan karısına hiç al
dmnada.n genç kadmm elini sw • 
yor, yerlere kadar eğilerek bir kol 
tuğu gösteriyordu. 

Hava eaşılacak bir hızla düze1-
Qi, prenseain gllsel yüzünü andır. 
ih; sahiden başkalannm sözlerine 
lı:apılmll oldufunu söyUyen gene· 
ral Df,mdi prens Voronsofla pek 

Qoetça konuşuyor, Hacı Murat 
llatkrnda neler düşündllğünü ao
ftyordu. 

Biraz eonra. Hacı Muradt ~ğır. 
eııar. 

N alp Voronsofia ilk görüştüğü 
~ söylediği sözleri tekrarlı • 
~. baokumandan ihtiyar Vo • 
l'lllıllofla görüimek :istedjğioi söy. 
IQroırdu. 
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TtFJJsTE 
Hacı Murat Grozmide, 80l cenah 

lrinrıendam general Kozlofakiye 
&ilnderf Idl 

Prena Voronsot son defa onun 
tdlDi ezkaken &kran bir adam gibi 

davranınıt, •evgi ve saygmm 
uı dereceslni göstennlı;ti. Hatta 
~rdu ki: 

- Hlç OzUlmeyUU,., orada ra _ 

'8.tms o1mıyacakı;um. Kozlof&Jci 
C88 iyi ınuamele edeooktlr. Bcıı 

dıe be.bam başkumandan general 
P.rem Vol"OD80fa hepsini yudnn; 
ı.tıedlkJeriıı 1'8-Ptlacaktrr; bir di
Jef.iııı nya '1ltlYetin olurea bana 
blldtr; unutma ki bumda senin 

nert-k bize geldin, bunun kar§ılı

ğıru he:r zaman göreceksin! .. 

Prenses Mnryanm el uzatL5m. 
da ayni dostluk vardı. Hacı Mu· 
rat bu sevimli ve çok kibar koca.. 
ya nasıl teşekkür cdec"ğini bile
miyor; hatta onlara karşı maske
li davranmaktan doğan bir uru -
rap duyuyordu: fa.kat bu ağrr va.. 
zile ve yunl aşkı yanında çabu _ 
ca.k unutuluyordu. I\:endisini de 
şöyle avutuyordu: 

berlerdcn anla$ılmaktadır. Şid. 1 mağa razı oımamı'Ştır. 
detli bir kış olmadığı takdirde DeğirmencHer ve fırıncılar ara
bu senıe Karadeniz yolile fazla larmda müteaddit içtlmalar yap _ 
kasaplrk hayvan geleceği ve 1sA ıruş, fakat bir kara.'"& vnramamı:ş.. 
tanbulda et fivatlarmm mutedil lrdır. Bu mesele therinde bir d 0 

kalacağı kan~ti vardrr. Aynı belediyede bir içtima yapılarak gö 

- Ne yapalım, 
nıı aldattılar!. .. 

sebeplerden bu sene yaz mevsi_ rtlşülecektir. ı 
Ruslar bir.i as minde de et fiyatlan İstanbul. 

Haoı Murat Jrimbtl1r lta.çmcı de

fa olarak tekrarlıyordu: 

- Anamı, karımı ve çocukla • 
rnnı ı;ok merak edlyorwn; İmam 
onları korkarım ki öldürür; onla· 

'rI kurtarmalı! Bunun için de iki 
yol var: ya buradaki dağlı esir _ 
!erle değiştirmek, yahut para. 

vermek!.. Eğer ailemi kurtarabl
limeniz imama karşı harp için 
pek serbest ola.cağnn. lmam Şa. 
mil belki de şimdi ..Ueme bir şey 
yapmaz; benim harekete geçme • 

mi önlemek için rehin tutar. 
Dağıetanhlann vaktiyle asır -

Jarla hakim yaşadıktan sevinç 
kale (1) ıimdi step ayısmm KaL 

kas dağlarmm eteklerine o ıa -
tu ! Hac.ı Murat bu halis Dağıa • 
tan şehrini her tararmdan RWJ · 
l&§tınımış gördükçe k.ts kardeşi 
veya anası gtvur yaptlmq gibi 

sönmez bir kinle tutuşuyordu; 
!ikin bu hialorfni gizllyonlu. 

Günler hep ayni sıkıntı içinde 
geçiyordu; general Kozlofski ona 
esir muamelesi yapmıyordu; fa • 
kat bUsbUtun eer:best de bıraluıll
yordu; hat.ta ak§8.Dllan yahut sa
bahlan at gezintis.l yapmuma bi. 
le izin vermi;-ordu. Halbuki ceeu.r 
dağlı içhı. hayat, hareket demek· 
tf. Bereket VensJn ki kış gelmişti, 
kar yağıy~; dağ yollan geçli. 
mez olmuş, her yer afamuştı. 
Hacı Murat bu mevsimde harp ve 
a.knılarm zaten durduğunu dUşU • 
nerek kendisini avutuYot'du. 
Bun~ beraber ya.nm esaret 

giln)eri g<ıık sUnnedi ; Katkaa u • 
muınt valisi ve Kafkas ordulan 
ibe.şkumandanı ibtlyar general 

prens Voronsof Hscı Muradın 
keındisiy}e ~rilşmek arzusunu 
kabul etti; 'l"ll1iee gönden1mesini 
bildirdi. 

İhtiyar Voronsof Hacı Mura • 
dnı iltlcasnu büytilr bir ehemmi _ 
yet.le kar~ıla.nnştı. Bu habe'li aldı
ğı aksam Tiflts ve Rusyanm en 
sayılı insanlarından o+uz kadar 
<savetlınin önünde ken~ini Der -
goda bozguna uğratan Kafkn.s 
kahramanını a('ılttan açığa met _ 

hc.tmi'?ü. (Devamı var) 

(1) G roı.ııi. 

da mutedil kalmış, bazt scneler_ ·u·nı·versı·tede 
de göriıldüğU gibi y\lkeelmem~"' 
tir. 

Finlandiya ile 
ticaretimiz 

Yeni anlaşmaya göre 
mübadele edilecek 

mallar 
Finlfi:r.diya ile aramızdaki te .. 

diye ,.e klering antaşmalarmrn 
imza.lan4ığı yazılmıştı. AnlSAJ. 
malar 1 kanunuevvel 940 dıın 
teşrinisani 1941 nihayetine ka. 
dar bir sene müddetle meri ola. 
caktIT. Mukavelelere, yerinde 
lisans verebilece~rniz mallarla 
kontejanları, diğerlerinde de 
Finland.iyanm memleketimi~ 
ihraç edeceği mallarla. kotejan.. 
ları yazılı olmak U~re iki liste 
bağlanmr§tır. Bu listelere göre, 
Finl!nd.iyada.n muhtelif kiğrt ve 
kartonlar kutuluk kereste, elek. 
trik ampulleri ve selliloz sa.tm 
alacağız. FinlAndiyarun bi2den 
alaca.ğı mallar arasında. da ne. 
bad yağlar, kuru meyvalar, 
tanenli maddeler, barsak ve de. 
rile.r, tiftik ve tUtün vardır. 

Edirne leyezaaı 
Edim.eden bildirildiğine göre, 

evvelki gece alçalmağa başlayan 
sular dün birdenbire yü.kBelıniş, 
beş metreyi bularak Edimenin 
kenar mahallelerini, Edime • 
Ka.rağaç yolunu seller basmış, 
elektrik fabrikam civarında bir 
ev yıkılmı.ştır. Edirne ve clva. 
rmda. yağmur akşama doğru 
kesilmiş ve sular alçalmağa 
başlamıştır. 

Fe?.eyandan sonra icabeden 
tedbirler :hemen almmı:ş ve su. 
lann bastığı yerlere sanda.Harla. 
gıda maddeleri gönderilmiştir. 
Nüfusça bir zayiat kaydedilme. 
miştir. 

Doktorlar n muayene 
ücretleri 

İkinci sınıf doh-torlardnn ba_ 
z.rlan, son zamanlarda muavene 
ücretJerini arttırnu .. ~lardır. • 

Alakadaı lar bu vazıyeti doğru 
bulmamakla beraber. mani oı _ 
mak için elde kanuni bir müey. 
yide inuluı rnaclığmı söylcmı:.lLr. 
dir. 

Talebe teşkilatı 
kurulmasına haşlanıyor 

Üniversiteye ait muhtelif me. 
seleler etraf mda alikadarlarla. 
temaslarda bulunmak üzere An. 
:karaya giden rektör Cemil Bil. 
sel, şehrimize dönmüştür. Rek.. 
tör, gazetecilere demiştir ki: 

''-Yeni ders senesin.in başla. 
ması münasebetile Üniversiteye 
ait muhtelif i~leri halletmek u_ 
zere Anka.raya gittim . .Fa.külte. 
leri alaka.dar eden meselelerin 
intacile meşgul oldum. Bilhas. 
sa Üniversite talebe teşkilatının 
bu sene kurulması mukarrer ol. 
duğundan ay sonuna kadar faa... 
liyete ba!'ılanacaktır . ., 

• Cumhuriyet Holk ParUsJ Emln6· 
nll kazası kongresi dün gece, Cağaloğ· 
lundaki Parti blnasmdn aktedllmL1Ur. 
ll:minllnll kazasmm ocak ve nahlyclc· 
rinden gelen dilekler müzakere ve tct 
kik olunmug, yeni idare heyet1 aeçfl· 
mi§ ve blr çay ziyafeti verilmlfUr. 

• Altın gene yUkselmeğc ba~lamı§, 
dün 24,40 liraya çıkmıştır, 

• Türkiye • İngiltere aral1Tld& 8 
fU'b&t 9-iO tarlhinde imzalanan ticaret 
ve tediye anlqmasına mUzcyyel anlll§ 
ma. tasdik için MecUııe verllml§tlr. 

• VilAyet alAkadarlara gönderdiği 

bir emirde bar, gazino vesaire glbl 
yerlerde çalıpn çalgıcııann bebeme·. 
hal tescilini istemlııUr • 

• Tramvay ve elektrik idıı.restntıı 

tnglltereden celbettiği elektrik malze· 
meırl ile kablolar gilrnrOkten çıkanı· 
ına.ktadır. Bunlar, derhal eskilerin ye
rine konacaktır. 

• Dentzyollan t11ratmdan kiralan· 
nuı olan Vatan ıınebl dlln akoam 18-
kelclerde birikmiş tUccar mallarını 
getirmek Uzere l.ııkenderuna hare· 
ket etmi~tır . 

• ~lktaf çöp iskelesi denize doğru 
& metre kadar daha uzatılarak tamir 

olunaeal<br. 
• Belediye Barbaros Hayrcddinl.n 

bir heykelini yaptırmağn ve tnrbe
slne diktirmeğe karar verml Ur. 

• Beykozda, Mahmut Şevket Pqa 
yolundaki ahşap kUprU tamir oluna· 
cak, ycnUe§tirllccektır. 

• üs:>Udar parti relsll!'!in beledlyw 
r•ı.s muavlni Lfıtci Aksoy tuyln edil· 
mi9 tir. 

• DUıı lnglllereden tcncl c, otomn· 
bil !Mtlğl vcsnlr mllhhn mıktarda 

ltlıalU C'ŞYRSl r,rlmiştlr. 

!}işli ve Ni.§antaşı muhitinin en IIlikiiınetinln ı;ab&hID .....--iiJ11Y..ı. 
gilzide kadınlan dUn Şişli Halke· de l'onanlstan üzerine .i-• tıl
vinde vali ve belediye reisi U~t- karannr \'ermiş bulnrı4 • 
fi Kırdıran refikMı Hayriye Kır. len sefir Metır.ı:sas'a: rirJll.~ 
darın riyaseti altında bir toplan • - Ben lt&Iyan aetlrf' ·rDf""· 
tı yapmışlar, askerlerimize veri • le mUhim bir roescle)I ~ ı 
lecek hediyelerin milmkUn olan istiyorum! dememekle -~ .. ııd ıJf'. 
sUratle temin edilmesi Uzerlnde len Baş\"ekJUnin bu ~ ~ıa}' 
görUşın.Uşlerclir. Neticede bir ma· retln manasını anıaınnJd& oıd'~ 
halle teşkilatı yapılma.'3ı:na karar 

1 
uğnunıyacağmı düşilnııttlş J«ttY 

verilmieı, aynca yedi kişllik bir na anlatıyor. Bu takdirde~ f· 
komite seçlimiştir. sa<ım kendlmnJ kabul ctınC 0'tt' 

Bu komite hediyelerin bilhas - clkmt'J81, zaman kaznDnı-81 
sa devlet milesseselerinden _daha thUmaH b&.~öst.erirdL bit,. e(: 
ucuz bir fiatla tedarik ve imali . Resmi muamelelerin 11 'tfll' esba.bmı bazırlıyacakla.r ve neti • vel ~kemmttl edt'-"Imesi IÇJçifl 1' 
ceyi per§embe gtinil bilyük yar • d.l8JnJ bir an için Frsn!'ıı ~~ 
dnn komitesine bildireceklerdir. rfne koymakta ne gibi dt'-ıc;
Yalnu; dUn 700 parçadan fazla "'- lardu; hem bir düşınııJl_..Jı .,. 
ya hediye edilmiştir. gatu avlamaya da ya~ 

dnkten fl()ıtra_,. f~ 

• Bursanın tenviri 
ve ekmek İşi 

Bursa belediye relai Sadık, Bur 
sayı alAkadar eden hım işler için 
şehrimize gelmiştir. 

Bursanm ekmek işi toprak mah
sulleri ofisinin verdiği buğdayla 
halledilmiştir. Şehrin tenviri jş1 

de yoluna konmak Uzeredlr. Şe • 
bir Merinos fabrikasından alına
cak cert'yanla aydmlntılacakt.Ir. 

Fatih medreseleri 
talebe yurdu oluyor 
Üniversite yurdu ya.ptlmcaya 

ka1ar, Fatih civarında.ki bP-ı med
rese, tamir olunarak, fakir t.aıe • 
benin oturabilecekleri hale ifrağ 
edilecektir. 

Vali dün bu medreselerl. maarif 
mUdirl ile beraber gezmiş, med • 
~elerin acele tamlr1 1ç1n dlrek
ti!ler vermiştir, 

Petrol - pamuk 
mübadelesi 

Romanyalılar ııon anlqma üze
rine mamleketimbden 12 bin t.on 
pamuk alacaklardır. lzmir birinci 
nevi Klevla!ld pamuklan için 51,5 
sent fiat konmuş, fakat pirimlerle 
beraber 95 kuruşa satılmaama ka· 
rar verilnı.lşUr, 
Diğer taraftan !sta.nbuldald So. 

koni Vakum petrol !Sirketı mUdi
ri Rom.a.nyaya gitm.1.ştir. Orada 
Petrol limted f}irketi mUdlri Se • 
datla beraber anlaşma mucibince 
hUkümetimlze satılacak petrolleri 
mübayaa edeceklerdir. 

İnkılap müzesinde bir 
matbaacılık sergisi 

açılıyor 
Önümüzdeki Cumartesi günü 

Beyru:rtta İnkıHl.p milzesinde 500 
senelik tabı ~!erini gösterir bir 
sergi açtlacaktir. Sergi, matbaacr 
lığın tesisinin beş ytlzüncil yıldö -
nümü mUnru3ebetiyle yapılmakta _ 
dır. 

---0--

O v..n itin netice bCnd ';Jr' 
sefirinin umduğu ~ide 
kok etti; ya Jtalya :çın •••. .-). IJ 

B.lr an hatırdan ~ıl>a~ 
znngellyor: alfll' 

TJzi reftar ola.nm pıylD~0~"' 
llih ... J p 

Fiyat murakabe P 
_.Ji3yor,un~ yapıla 
~ sik: ye ler 

11 
tJJ 

Fiyat lıurn cabe koınl5)1Jll .;,~ 
Emniyet l" · r! !l${lnden gel~ 0ıııJ f 
kAr za.bıUan tızerlnde ıne~gu ~r1 
tur. 20 kW'U§a olan çoculı fil~ 
lan aon günlerde 200 kU~ ~ ~· 
tır. Bu yolda komisyona bi 
yetlor yapılm&kt.adır. 
~ ..... Jı 

Şehirde yapılan ıığll,... 
ve siperler ,eııı_tl"' 

lsta.ııbuıun muhtelif dil''~~ 
ne yerle@tirilen aIArın ,...,uı, 1"" 
rinin adedi 243 e çıka.rıw.w> ~ 
kamlar umumi siperlBl' fı'~' 
cak yerlerin pl!nınI ~"'~ 
berlik müdürlüğüne göw-
lerdir. ~ 
Şimdiye kadar ~jtde ~ 1 

dan 17 bin sığmak sı~ 4 ~ 
edihnlş ve bunlardan 9 ·rttıer;; 
limatnameye aykırı ~eti ~ 
88.hiplerine ıslah edil.Jll """ 
di~tir. ~ 

---o---. 
Muallimler içııı ,JI' 

konferanslar ve kıJf ~ti!' 
Muallimler için her ~~~~ 

mekte olan mesleki kO!I cV' I 
ra bu \\ıl da devam olu~ dV 
llkteşrhtden 14 Mayısa Jt~ 
recektir. Konferanslar 
Halkevinde verilecektir. datl ~ 

Maarif müdürlüğü bUll 11 1"' 
ka her aynı ilk cuma ~ıı ıoJ'~;o 
mua11imlerin umumf ~~ıel' ~ 
yapmalarına ve ınunlJ.J.U>" vetpr 
de bir kurs açmağa karsr ı.ı,l llf · 
tir. Bundan b~ka köY ııı 'oı1 
leıi için kurs açrlacak "t 
ranaJu verilecektir. , 

--o-- ıd• 
ltr.1yan posta•• g~,~ 

1000 Yana 1 gl ..... .,0 · Yuıı>uı. _ ttaıyan harbi ı~ 
D 1 "1.ı r ğmdaııberi ilk defa oıaralt ~ı~t· 

• gel'P" • 
Şehrimiz Yunan koneolosha.. postam dün gclırimıze . . 01,,ıı ı 

nesi askerliıi ~ağındaki Yunan. Harbin ba.!)lama taril11 riJli~ı:ıır 
lılan vazi.felerı başına göndt-r. Teşrlnievvelden 2 TeŞ '!il J 
mek için tetkikler yaprnakta~ır. kadar olan müraseIAttsJl gcıe:, 
Miktarı bin kişiyi bulan Yu. haber almamam.ıştır. p~eıı~ ~ 

nanlılar vapur bulunmadı~ ta.k. talyan matbuaları 3 ~lıı.Jlgıelttı 
6' tarihlidir. Harbin ;ı11s ı.ı, 

diroe küçük gruplar halinde bu tarih arasındaki ttalr:;:'ı.ıı ı.ııı 
Konvansiyonelle gideceklerdir, atmm postaya vcrilınc'? 

, tulduğu zannc .JlınektediI._ tıJlt rı': 
DünkU ilk 1talyan nıat? f~: , 

Kuru meyve ihracat tası Triyeste - Beigrad bul >:ot 
birliği ve manifatura- Bükreş - Sofya • ısı.e:ntir. 

• • nu takip ederek ge}ıniŞ 
cıların ıtırazla:rı . 4" yel 

Ticaret vekaıeunce 1ıı&"-'e<li!:T j Askere da 1114t"•' ı 
"fındık ihracat kontitl'f:ll,, nin tek- Yerli Eminönü As. ş~ ~-
rar ihyası için Ankarnya giden he· ı _ Lise ve da,h:ı. ) g.tır 's
yet dönmüştür. Vekalet yeniden mezunu olan askerlie;;uıe ıchıırct11tl1' 
bir (fındık, ceviz ve kuru meyva rilmi§ kma hizmetliler (e ~ • 
ihracat birliği) kurulmasma karar mealz, orta ehllyetnarnc~~)·etıl' 
verm4tir. Uyotnameli, ve yük~ (!j dCll il , 

An.karaya gide.ıı ma.niıatul'MI ~ m('!ller) aevkedilecekle~tıı~ 1 
tar heyett de mallara kımıalen fus eO::d&n ve askeri ~~1• ;11 
meşru &tı3 kArl.arma itiru et .. ı iyle hemen şubenuZ 
mlvler, tacirler de maliyet flatJa.. n. l·kı.'1dll 
rmm rnahallitı'de arttı~ı Beri 2 - Gelmiy nler h!! 

1 
jl ıı 0 

sürmU3le'rdir. Vekalet teklifleri 1 ıni muamele ) np.I:ıctıS 
tetkik etmektedir. nur. 
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Ba.sıı..ı ........ 
.......... ""6~ yer Vakıt matbaası 

~acmdili. 
llrfERAL 
D6 GOLtl 
VliKAD 
'lALiYETİ 
tni. Vişi hükfuneti gibi düşün. 
~~ ve Fransay1 kurtarmanm 
~ ve Romanın gözüne gir. 
<lig· Çalışmakla değil elden gel. 
~kadar Büyük Britanya im. 
~ torluğunun zaieri kazanma. 
~ Yardımda bulunmakla milin 
bo olduğuna inanan general 
arı Goı Amerikada sessiz sada. 
ltı:' ~arekatta bulunarak hayli 
~ muvaffakryetler de kay. 
~r. Fakat ne yazık ki bu 
~ tı vatanının ecnebi düş_ 
Jbİ'k..::nrıa karşı değil kendi 
~l:?lden kimselere karşı yap. 
lb..~ llıOCıburiyetinde kalmış bu_ 
~adır. Vatanperverliğin. 
~ §"ü.phe ~Iı_nayan Dö Gol gibi 
tJ..ı-<-~m ıçın bu pek acr bir 
~iktir. 
~~Um olduğu üzere general 
~ 1 Londrada. taraftar top. 
~ ~ propaganda ve teşkilat 
~ ışleı:le meşgul . olduktan 
~ay.a. geçmış, Belçika 
~ radyo ile bir nutuk 
~re.k büti1n vatan sever 
aıt a.rı: Hür Fransa. bayrağı 
ti 6da toplam.ağa davet etmiş. 
ı:L zamandan.beri veya daha 
_·•veı keJ]ıdisjne iltihak eden 
~~ müstemlekelerile gene. 
~ d<l Gol AfrikadaJ.d mukave. 
litı- la.raftarla:rm.ı çoğalbtıakta. 
lll ~~IZ hatbstiva Afrika. 
~~n 'kendisine iltihak et. 

'il'. 

~ şimdi F'ra.DSIZ Afrika. 
~11 .... ? mmtakasrnda:ki arazide 
~ ~n Fransız askeri ve mül. 
~eı-Jranınr kendi davasına. mü. 
~et-et etmeleri için iknaa ca. 
~.aktadll'. Fakat Vişi hüku. 
i~ l bu .. vaziyeti tahmin (,.-ttiği 
~.ınustemıekelerde sivil ve 
\ti§i 1 .:r~ ~ieğişti~iş ve ~ep 
~~UŞuncesmde kimselerı iş 
~ getimıiştir. Bu sebeple 
~ tal Dö Gol simdi sözün te. 
~etmediğini ve gücünün yet_ 
~aılerlerde kuvvete baş vur. 

)) adrr. 
l)ıtştakar'da muvaffak olama. 
~ır. ~kü burası Fransan;m 
deı:ı_ k~~a:kı en kuvvetli üslerin. 
\tetı·b~ıdir, üstelik limanda kuv. 
~~ ır VL'?i filosu Hür Fransa 
~un etı~i~ karşı koymuştur. 
den·Un uzerıne general Dö Gol 
}'..~IZden hücum etmektense ka. 
ttı.~n sa;hile doğru hücum et. 

Alman askerlerinden 
de birçoğu yaralandı 

Ölü ve yaralıların 
kati miktarı henüz 

anlaşılamadı 

I.ondra, t 1 ( .\. A.) - Alman 
radyosu, bugün verdiği haberler 
arasında Romunyada bulunan "Al 
man heyeti" azalarından birçoğu • 
nun zelzclP esnasında varalandı • 
ğmı söylemi')tir. Alma~ radyosu 
1802 denbcri Romanyanın böyle 
büyük bir felakete uğramadığım 
bildirmektcdii·. 

HASARA UGRIYA~ PETROL 
TASFİ1 BHA~ELERt 

J.,ondra, 11 (A. A.) - Bükreş

ten gelen son haberlerden bazı 
petrol tasfiyehane !erinin ha.sara 
uğramış olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu hasa.ratın İngiliz manevraları 
neticesi olduğunu ihsas eden düş. 
man menbnlı ı;ayialar tamamen 
asılsızdır. 

Bükreşleki 1rıgiliz bü} ük elçisi 
ve maiyeti il'! Romanyada bulu
nan İngiliz kolonisi, zelzeleden 
sağ ve salim kurtulmuştur. lngi -
liz elçilik binası hafif hasara uğ· 
ramrştrr. Alman işgal kuvvetleri • 
nin zayiatı henüz tmaliım değildir. 

ÖL() \'t~ '\'ARA.ULAR 
Bükreı;;, 11 (A. A.) - Telgraf 

veya telefon tellf'rinin ekserisi 
kopmuş olduğu cihetle zelzele es_ 
nasında ölen ve yaralananların a· 
dedi hakkında ~imdiye kadar alı
nabilmiş olan malumat azdır. Bu 
ana kadar alınan haberler, Campi
nada 1(){) ölü, Gala:ı:'da 36 ve Foc. 
sanide 30 ölü olduğu teeyyüt et. 
mek.tedir. · 
"Bükreşte şlındiy~ kadar 50 ölil 

olduğıına. dair malümat gelmişse 
de, yıkılan muazzam bir apa-rtı -

İngiltere 
sablllerlade 

Sekiz italyan 
tayyaresi 
düşürüldü 

Dün Almanların da on 
tayyaresi imha edildi 
Londra, 11 (.\.A.) - SnlUıiyettar 

bir membadan öğrenildiğine göre, 
İngiliz hava kuvvetlerine mensup 
Hurricane tayyareleri bugün, Tay
miıı hıtlici açıklarında bulunan gemi
lere hücum etmeğe teşebbüs eden se

kiz İtalyan tayyaresini dti§tirmüşler

dir. Bunlardan beşi bombardıman, ü
çü de avcı tayyaresidir. 

lNGlLtZLER llİÇ ZAYİAT 
\'ER.MEDİ 

Loudra, 11 (;\..A.) - Bugün tahrip 
edilen sekiz İ~lyan tayyaresinin bir 
İngiliz ıwcı filosu tarafından düştirill
dUğü ve İngiliz filosunun hiçbir zayi
at vermediği resmen bildirilmektedir. 

Tayyarelerden biri doğ"u sahilinde 
Suffolk konUuğundaki Vooderidge 
yakınında kain atış sahası üzerine 
düşürUlmüştlir. Bu tayyarenin altı 

kişilik mUrettebatından biri ölmüş, 

ı ikisi ağ"ır yaralı olmak üzere diğer 

beşi esir edilmiştir. 

10 TANE DE ALMAN TAYYARESi.. 

Loutlra, 11 (A.A.) - Hava nezare
tinden tebliğ edilmiştir: 

"Saat H e !tadar alman raporlar 
bugün on düşman tayyaresinin düşi.i
rüldtiğün U bildu mekledir . ., 

Sallıhlyettar l;aynalüan öğrenildiği· 1 
ne göre, bugün düşürülen sekiz Hal-

1 yan lRyyaresi daha evvel düşUrUldü· 
ğü resmen bildirilen on tayyareden 

1 hariçtir. 

nuınm enkazı altında daha 100 • Bahama. 11 (A.A.) - DUk dö 
den fazla insan olduğu tahmin e. Vindsor \'C karıın, dün, civar adalarda 
dilmektedir. Bu binanın bodrum - t bir teftiş yapmak üze:re lıal'eket et-
larmd ·· ·· k a. pazar gunune adar tek. mi-lir u .~y:ıh.:ıtin bir hafta &Ureee· 
fon etmekte olan .bireok kimseler 
de va.rdır. · 

gi tahının cdilmekll'dlr. 
• M.u.lrll, 11 (A.A.I - D.N.B. Tan

cayı işg tl eden İspanyol kumandanlı-
ğı ne•rettt~ı bir emirname ile enter
nasyuııııl 1'ancıı. mıntakasmda kanuni 
akçe olanı k Peçe tanın tedavUlUnU 

Bükreşle vilayetler arasında.ki 
5imcndifer servisleri kısmen baş _ 
Jıyabilmiştir. İstasyonlara ait tel· 
siz .istasyonları işlem~dikleli. için 
bu trenler gayet \.·av<> .. ve itina i-...,. meclıııri kılını~lır. 

le ha.reket etmektedir. Karpatlaı
daki denıiryolu servisi durmuştur. 

TÜRKİYft; Zl!:LZ.ELESt KADAR 
KUVYETLİ OJ,J\IADI 

Vellingt-On, "Y~ni Zelanda." 11 
(A. A.) - Vellington rasathane. 
si sismograf aleti, Romanya zeL 
~elesini sarahatle kaydetmiştir. 
Alet sademeleri iki saatten fazla 
bir zaman kaydetmişse de bun • 
lar geçen birincikanunda Türki • 
yede vukua gelen zelzele kadar 
kuvvetli olmamıştır. 

• Kahire, 11 (A.A.) - Nil vadisin
de ve çölde yo.şıyan 50 ka~r arap 
kabile reisi bugün Kahiredc toplana· 
rak Mısırın müdafRası için gönüllti 
olarak ve her vasıta ile sonuna kadar 
çalışmak kararını vermişlerdir. 

* Londr.'l, 11 (A.A.) - FrR.IlSlZ hat-
tıi,.tl\ o. Aırıkaı:.ında Gabonun merkezi 
olan Libervılle"in general dö G<>lün 
kuvvetlerine teslim olduğU :ı:ennedi!

mektedir. Şimdilik vaziyet hakkında 
resmi hiçbir mah'.ımat yoks,ı da ya· 
kmda resmi bir tebliğ neşredılmek ih 
tin:ıali vardır. 

• Nevyork, 11 (A.A.) - Slefani, 
Ruzveıt, mütarekenın yrldönümu ınU
nasebelile beyanatta bulunarak Mil
letler arasında sulhün• mütekabil an
laşma ve hürmetin hUküm sürmesini 
iltizam etmiştir. 

• Stokholm, 11 (A.A.) - tııveç hü
kumeti takriben 23.000.000 kronluk 
munzam bir tahsisat istemiştir. Bu 
meblağın en bliyük kısmı topçu mal-
zemesi mtibayaa.-.r ile sahillerin 
dafaasına. hasrcdıecektir. 

mü-

l~t tercih etmiştir. 
bildi ~.telgrafların son günlerde 8 Eş .. N c berlik 'resmen ilan olunduğu için 
diae{ ~kleri ve daha mühim ha. R ~ •ı K o L llllı.d e:ın cereyanı srrasında bu. 1 Sameroviç'in ölümü hB.disesi bu 
eh~g':11Jluz cihetle layık olduğu • gürültülere karışarak bir kenarda 
~~ lnıyetıe i:Eıba.rü.z ettirilcmi. Yazan: kalıyordu. Zavallı Samerovi<.fin is-

te~a~arekata girişmiştir. Bu ha. VLADNılR SABAT tikanu bile alınamadı. 
tıstiv neticesinde Frans1z hat. Bense albayla göri.iştüğüm~ 
ttı.a.,., 1 a Afrikasmın bütün li. 2 7 fı:e~~~rı general Dö Golün eline gece onun villasmdan o kadar he-
dıtha ış, p~ala'dan sonra ondan Sameroviçin meçhı·' adamlar ta- yecanlA. c;ıkmış ve son derece mü-
da.b ll'lüh1m bir liman olan ve rafından öldüri..ilrli..iğü haberi esa- him le15kilatla amansız bir müca. 
4:l.e i~ cenupta bulunan Libreville sen seft>ı berlik heyecanı içinde delenin başladığına o derece inan· 
l.i:aı ~ilmiştir. bulunan Varşo\·ada bir bomba gL mıştım ki. o gece, ancak dört sa-

l'e };' revılle malum olduğu üze_ b' b" h at kadar bir uvku uvuduktnn son 
~ın~1:tnsız Kongosunclaki Gabon ı patladı. Bü} ük 1r eyecan u_ • ., 
!Qen'hkasında bu isimli nehrin yandırd1, erkfı.nıharbiyenin gizli ra dc"rhal faaliyete geçmjş ve en 
~iliatnda. ve bu. nehrin şimal telefon s:.ınlrall:ırma gizli dfüıman · emin ajanlarrmı Dimitroviç köyü -
~is :d~ tb~r . şchırclir. 1849 da teşkilatının hakim oluşu, hayretle ne saldırımştim. 
~ da dıl~ıştır. ~kika Kongo. ı~arşıland1. Ztra, erkanıharbiyeden Filhakika bir yıldırım grıyretile 
Ilı-asın lngıltercnın menfaatleri asla lelefonl:l böyle bir emir ve· elde edilen malfımatlan dehşet 
lııetaı ~~ bulunduğu cihetle ge_ rilmiı. değildi. duydum: 
htile t 0 

<??lün yeni muvaffakı. Beı:;,inci kol sırf bir telefon dar- z· D · b"" 

l~tet k ~ılız don'ff111ası ve ti. ıra imitronç köyünü \'e u. 
%cıa afıleleri (mitburnu yo. L.siyle Sameroviç'i mefi·um bir tün ci\'ar havalisin.i nüfuıu rıltma 
~ti k Fransız mütarekesinden. tuzaıb düşürmcğe muvaffak ol • almış ve bu civar köylüleri tara -
l\oktaıaybetmiş olduğu istinat muştu. fmdan CPavlova peygamberi) oıa· 
eııl)ı.ak~I kısmen elde etmiş Telefon am·ak Varşovadan ya _ rak lanınmış bulunan 17 senen~ 

"' adrr. ~· '-lal'bi A pılabilEccği içın erkô.mharbiye em köy papası Andrı>a Popo\"iç'in as-
l)j ,,. fı ikada Atlantik c:a ~ -ılll'ıd" 'f~ ~ • niyet te~kilatı kamilen telefon len Polon~·alı olmıyan bir casus 

'- liz -·· 1 umitburnundan İn. "'i!.cla;ıusU;-ınlckesi "Altmısahil" e santrallarmı hPmen muhafaza al_ oldu?;unu anlamışt1k. 
~l'ıgoıa'" P~rtekiz nıüste-mlekesi tına almı l.tr, hıyanetin menbaım Popo\'İÇ bundan 17 sene evvel 
~~ tar n1ustcs11a _ t_ngilt~re ve. cılrnrmak için azimle ha Rusyadan Polonya.ya geçmiş ve 

_ ....... ___ ...:..::!o!...1..-..ı:.Wu:..-..... ...:ıa-.ıL...il.-..u._.lJL.ı:eWL.ect.e.....:zs.~ıiSW:dL------J Arduneska kasabasına yerleşerek 

İngiliz tayyareleri 

DANZiG'i 
BOMBARDIMAN 

ETTi 
Ayrıca 12 tayyare 

meydanı bombalandı 
Londru, 11 (.\.A.) - Hava nt'7.arı

tinin tebliği: 
Bombardıman tayyarelerimiz dün 

gece elektrik fırtınalarına ve buz te-
şekkülüne rağmen geruş harekatta 
bulunmuşlardır. Taarruz edilen he· 
defler Baltık denizinden Gascogne 
körfezine kadar uzanmaktadır. Hu 
hedefler arasında Gelsenkrlchen, 
Ruhland, Bremende petrol tesis:ı.tıa· 

rlle Essendeki Krup fabrikası, Man· 
heim, Amsterdam (l<~okker fabrika· 
sr) ve Dre-aten, Kiel ve Duü:burgda· 
ki doklarla vapurlar, Lorknt, Cher· 
bourg, Le Hahvre, Dünkerk ve l<'les· 
singue limanları vardır. 

Bundan başka Danzig, Desan, 
Manster, Mannhcim ve Dre,tcnde de
mlryolu birleşme noktaları, Almanyıı.
da ve Alman işgali aıtındald arazide 
12 tayyare meydanı da bombardıman 
ediimiştır. 

Dtin gündüz yapılan harek<lt esna -
srnda Boulogne ve caus limanlarında 
seyrisefain üzerine taarruzlar yapıl· 

mı9trr. 

Tayyarelerimizden brşi dönmemiş· 

Ur. 
J.,oııdra, lJ (A.A.) - İııg-iliz bom

bardıman tay;> areleri lare,_ını.lan dUıı' 

gece Almanya üzerine yapılan hücum
laı· esnasmda bombardıın::ı.n edilen 
yerler haldun..ıa nıütalea yürüten ha· 
vacılıl< muhabirleri Dauzigm ilk dofa 

bombardıman edildijpni tebarüz et tir 
mt;ıı.tedir. Bu bombardıman için yapı· 
lan uçuş Almanya ve Alr.ıanyanııı 
işgali allrnda bulunan yerler ;izerin· 
de yapılan uçuşların en uzunudur. 
Bu u~uş 3200 kilometredt•n fazla tah
min edilmekledlr. 

Berlindeki talebemiz 
ihtifal yaptı 

& rJiıı, 11 (A.A.) - Beı tindeki ta 
lebeı.niz dtin TUrk klübünde Atatur" 
kUn ölümUnlln yıldimllnıll nıUnasebt- • 
tJyle hazin bir ihtifal tertip ctmı": 
!erdir. 

Büyük elçi Gerede, Ebedi Şeti!l 
dahiyane karaltteMnden. hususi me 
nakip ve h11yatından, gençliğimiz için 
çok istifadeli bir hasbibal yapmış. bir_ 
lik reisi Akyol <.ia Atatürklin büyük 
eserlerinden bahsetm1ş ve Ato.tUrko 
ait şiirler okumuştur. Mcl'asime M1lli 
Şefin beyannamesinin okunmasiyle 
nihayet verilmi§tir. 

Büyük Millet Meclisinin 
dünkü toplantısı 

Ankara, 11 (A.A.) - B. M. Mec. 
Jisi bugün Doklar .Ma:ı:har Germen'in 
riyasetinde toplanmıştır. 

Celsenin açılmaSTnı mUtcakrp Çan. 
kırı mebusu Ziya. lsfendiynroğlu ve 
Diyarbakır mebusu ZülfU Tiğrel'in 
vefat ettiklerini bildiren tezkere o
kunmuş ve bir dakika uyakta sUkO.t 
edilmek ımretiyle hatıraları taziz o 
lunmu§tur. · • 

Meclis nıznamesindc Millet Mecli 
sinin nisan mavıs, haziran temmuz 
ve ağustos "eyi · l aylarına İtil hesap 
11\r hakkınd:ı ki 111UrRkipllk raporları. 
nı tasvip ederek çar;;aınba günü lop_ 
lanmak ıizere içlimama nihayet ver. 
miştir. 

lenmi!), Bavyeralı bir Almamn oğ_ 
luydu. 

Polonyanın istiklalinde Polon • 
ya tabüyetine geçmiş olan bu Al. 
mansa Rus çarının Petersburg 
Baraymdaki meşhur Alman casus

larından Von Günterdi. 

Alman gc>nel kurmay baı;kanr 

g<>neral Von Sekt, bu günkü Al -
man ordula.nnın teşkilatını kurdu. 
ğu sırada vazifeleri kalmamış es. 
ki casusları muhtelif memlckı>tıe· 
re izaın edorek orada yerleşme -
lerlne ve o memleketlerin tabii

yetlerine ge<;m!.'lerine f>roir verdi. 

ği zaman Yon Günler de ızını 

kaybederek Polonyaya yerleşmiş. 
ti. 

Onun oğlu Polonyalı bir köy pa· 
Pfl~ı olmuştu. Bu giin her mem
lekette faaliyet gösteren b~şinci 

kolun asıl mihverlı.rinin ta o za • 
man atılmış olan bu temellere da 

~·andı~m1 ha Tet ve dehşetle ilk 
1) vakit an lr~·"rdum. 

Al.man ordu"unun ye·rJiksmlıj a. 
janları. memur oldukları memle • 
kelin umumi hayatma karışıp gi 

diyor. fakat onların evl!tları, va-

8 ı\ ZI memleketlerde musikiyi 
ha:;ılm. ~erlerde oldui,•ım<lan 

dnha 7İ~adr- severler· 1'1esela, Al
m:ın~ ada mu ... ikl)'l' knrı:;ı ::;ösf-eri
l<'n rağbet ta:ıim Ye im.Ha, daha 
yii'i; ... el,;, ibatl('t. dNecesinr kadar 
\·arır- Uinlrr('(• ino;;an ahın bir mu· 
si),i salonunda lıallun musikJ din. 
lerJ,en, ııelc;;ini bile tutuyomıu, 

gibi. sadl' kulal< k<'silmc~i orıı.~·a 
~·ah:ııırı olanlara h:ıvret \'{•rir· 

1st:ınlnıl ıJ:ı mıısil:iyi çok sen.•n 
m<'ınlrJ;etlerd<'n biri diy'' sayılabi· 
lir· Ya:1. men•imlednde in<"C sa·t. 
dinli.•cbilmek i!,.'in İ-.taııbul balkı· 
nın • S::ırı~·er gibi - .. e~ir yerleri· 
ne ııcl,adar kalabalık f,!ittiklerini 
ı.:;i>rmeıni... olsan11. bile <•!bette i
~jj nıi ...... iııizclir· 1 Merd<> ele - rad~·o 

çıkııtt'J\~·a lrndar • İstanlıul kızİa
rınd:ın (lek çoğunun hir :ı:aman 

lrnıııııı, ..,onr:ı ıfa uf ealmn)'n neka
dar heHsli olduklarını bü\·ük an· 
nPl"riııi:ı "Ü!Jhesi:ı "ö~·l<'ml~lerdir· 

Sıı kıdnr ki İst:ınbuldn nıu..,iJfr~·i 
se\ ıneJ,, hi'i:bir vakit, musikiye 
hiim1f'lt ~östern11•l> mana.sına gel • 
m<'mi.,tir. \"nktiyle en lnre a.latnr
J,a musiki clinlt'mel> üzere tekke
lere ~iden 1st:ınbulluların oralarda 
musiki)~ hürmet ~t>stcrip ı;-östcr· 
mcdiklcr!ni bilcmivoru. fnkat bi
zim )-t't isclıildiğiı~iz ~:unanlardıı. 
sPyir :r<"rlerinde incesaz <linliyen
l<•r rakı içerek sarho~ olmaİrtan 
hiı; ~ı,J,;iıım~zlcrdi· foce s~ ı;alan 
aı·tisUerin yamn<b lıilc üu•rl rakı 
!'<ur.ılıilerile n• me-.wlerle süslenmi> 
masalar bulunurdu· Yalnız hanen· 
deler, seslerini lıınmamak için, ra: 
kı içnırzlcrdi. Mnslki dinliyenler
dcn bazıları ralmfan co-,up arada 
sırı•llıı "yaşa" <llyn ha) 1'ırırsa bu 
hnl mu.,lkiy<' lrn.ı·şı -<laha büyü•;, 
~:~\'"İ ~a;.;ıfırdı· O z:ım:ı.nla rda J.a
ff'-. nrlm.o.;ıncla im•e sa:ı: dinliven ls
tanlml bayanları d:ı. - rulu· içer~k 
fınylcırnıazlnrsa da. - fıshk ve Jı:a. 
bah:rkirc!eğl yerlerdi· 

Rad~·o çılctıl•tan sonra tstanbul
Jnla rm mıı..,ifıl ~e' ı,risi bcll,i ıl:ıha 
ziy:ulr nrttı· ~imdi tstnubul kızla· 
rı arasında pi~nııo değil, ut. veya 
lu~mrm (''\lan lıill' pek anhr· Şar
'.ii:r '-iİ:\ li;n~nleı· hile pek az 1$iüli· 
yor· I"n.k:.ıt bun:.ı luu~ılık radyoda 
musiki ıllnlrınel• ıı rzu..,u pek .çoğal· 
dı· Radyonun fitleme taksitlerini 
\'Crnıeğf> kudreti olan herke!! bir 
radvo dhazı alı.yor. alamıyımlft.r da 
komsulardakilcrlıı scısine Jml:ık ka· 
barh~·orlar. 7..ııfoıı, sağdf\ ,.Pya. sof. 
da, lrnmo;uJnrd:ı rııdyo l'kslk olma· 
dığuı<l:ı:~ bu 1,aınanda. hh:bir 1-.tan-

Macaristanda bir 
komplo meydana 

çıkarıldı 

uı<d<~peşte. f l (A.A.) - l\1a. 
car ajansı bildiriyor: 

Devletin emniyeti aleyhinde 
ve rejimi de\'irmek maksadile 
silahlı bir suikast ha.zırladık. 
larmdan dolayı tevkif edilen 
"Oklu Haç'' faşist partisine 
mensup on azayı muhakeme et. 
mek üzeı·e di\'anıharp bugün sa. 
at 10 da toplanacaktır. 

:Mevkufların evinde yapılan 
araştırmalarda 250 el bombası 
ve bir çok tüfenk \'e tabanca 
bulunmuştur. 

\'azif{>lcrini alıyorlardı. 

Bu sistem hakikatte müthis 

ve son derece sağlamdı. 

Köy papası Popoviç'in umumi 
mu ha hbeti kazanmak surc>tile ne 
gibi hir rol oynadığım, na~ıl bir 
vazife göl'düğünü henüz anlıya -
mamışum. Fakat, umumun ~cvgi.. 

sine mazhar bir köy papası kis,·e. 
si altında bu adam o havalide iste· 

diği gibi sel"~tçe dola~arak, ~üp
hesiz. son derece rr.Uhim işler 

görmekteydi, Ne acıdır ki Polon
yanrn istiklal kahramanlıklan La_ 
rihlnde ad yaıımış olan Dimitroviç 
köyünün halkı, bu takdis <'dilmiş 

Casusun tehiike karıpsmd:ı firar et 
tiğ"i ı1ırad'1. yerine g"çrniı:; ol" n ve 
bc>lki de paraııtitle indiıilnıi" ca -
suslardan biri bulunan d ğer bir 
casusu hüngür hün;iir :ı~lIYarak, 
takdisler ve tebcillerlı'. milli bir 

kıı l1raman gibi, par' ak v !'}3.Şaalı 
mera.~imle defnetml!':lcrdi ! .. 

Janda.ı·ma çavuşu Rabuçki lva
novi<;'lnse aile sicilinde bu kabil 
'<üplıı>li hiçbir sey bulunamamıştı. 
Fakat bu jandarma r:ı-, uşunun 

son zamanlarda bliyük bir düskütL 

3 
§ 

İstanbul hayatı 

a 1 
bııllu rarll·oda musiki diıılemt' \t.en 
mahrum kalmıyor, denil"e miibala· 
ğa olmaz -.:.ınının· 

Fakaf, lstaııbulda nıasi!.;i 1..e,ki. 
nin bu l•ı>·~:-...- yayılınasile beraber, 
nıusil<i .,. ;.;,. ı hürmet his.sinin u· 
:rıınııı . ..-- ı. • ı ·mı -.iiylemf'k do 
yanlı~ oıma.z· Herke~ ~yodn bir 
'<>~·a birli~ artisti dinlemekten 
lıoslaıııyor, bazıları tllıılcmf'k lst.('!· 
dil,Jcl'ini radyo ıneı•keziııe kııdar 

mrl,tuııln lıi!diı-h orlar-Ancıık SC\'" 

diği, lsteJiği a~Hstirı musi.,fsinl 
dirılerk(•n ona karsı hürmet ~ü t.e. 
n•ni pek uz ~örl'hiliı~iniz· İnsan 
sc\ diği bir a.rti-;ti dinlerken, ken
di sesini onun seı.ine uydurmaya 
çıılısarnlı onunla hirlikte okumava 
ı:alıı;nıa ... ı da bir hürıııdsi:dH. sa~'l· 
lır:.~\ da bıı derecı·.si belki ~' ~ı
ııin bü~ Uklüğiiııc atfedilebilir. Fa
kat mu:-.iki <linlerkrn lrnnuşmak! 
::uu·,iki ıUnlerlu.•n 1\oınışm:ık, hissi· 
yatı ifade için olsa. bile, musikiye 
karı;ı lıiimwt<ıizliktir. 1st.anbulhı· 
lar, m:ı.alesef, bu huylaruulan , az· 
ı.:;rçemiyorlar· 

İstanbıılun musiki seq~isinde an. 
lıı";'ılamıyan hir nokta daha \ar: 
Bu ıla tstanbulhıl:ırdan bazılarının 
alaturka n• alafranı;-a mıı ikiyo 
karııı karı,;ık bir ~vgi güslerm<'lc
ri. İnsan l<cndi zc\·kine güre ~a
lrnt gençllğlndt• aldığı musiki ter 
bi)·e,.inc ;.:örr :ra. alaturka musi. 
ki~·i, yahut :ıl~fra.ııgayı se,·er- Bu 
ze\'k far1una bir sey <lenil<"m~· 
İst.anbullulıırllan ~~)~nun alaturka. 
musikiyi terdh ederek rad)·o ala· 
l'rauı;a musilri n~mıe\ e baslayınea. 
ınakiııcnfo diiğnıesinİ çevirh"~rrııe-
lerl de alaturka nmcıiki se\'eıtlerln 
:;oüı>he<ıiz, haklarHlır-

Anla~ılanuyan nokta, bazı ;\er 
lerıle alaturka nı a.Jafnını.t"a musi
kinin, hattfı. zenci mın-lkislnin hir 
araya. gctirilmesMir· Mr!><'IÜ. bu 
zamanda mP5hor bir ses artisti 
- haylirn bii~·ük fedakarlıkla - bir 
::;ıızlnoyıı ua\'et edildiği ı;a.kit o· 
nun başlama<ırıia kadar rn.klt ge
çirmek iizere bir <le cazband ya
hut c:ingeneler bando"u ıı;etirtili -
yor- Bu tla gazino~'l.I lşlet~nln us· 
hılığma affNlilcbHir. Fakat o mes. 
hur artisti ılintemeye • ba~·licc 
masraf edeı·ck - .ı.oidenler o üç tür 
lil musikiyi ka.nnakarıqıJc dinllvcbi. 
liyorJar. · 

İstanbulda musiki se-.-ı;:;l-.1 ııck 
~arip bir SC\ gidlr· insan va osml'· 
rl sever, ya sarı Jmrdde,· İ· 11ıisini 
birdrn 4'e\'ene gerc;t>ktl"ıı asık tlc· 
nileme;c.. 

Bulgaristanda 
iaşe vesikala

rı verılecek 
So/ya, ( A.A.) - D.N.B. Şe. 

hirlerdeki halkın iaşesini temin 
için hükumet tarafından alın. 
mış olan tedbirler meyanında, 
her ailenin 17 ikinciteşrine ka.. 
dar efradı adedini tam ola.ırak 
bildirmesi lüzumu da mevcut 
bulınımaktadrr. Bu kadar, tevzii 
derpiş edilen ia.~e vesikalariyle 
alakadardır. Karar, nUfusu 15 
binden fazla olan lbütün sehir 
!ere ~amildir. ~ • 

ve bu yüzden esrarengiz kanal • 
lardan mezuniyet kopararak sık 

sık Var:ıovaya taşnıdığını, bazı ge 
celer tek başına orınıınlarda bazı 

sivil yabaııeılarla görüldüğünü öğ
rendik. Bunda dola.yı bende çavuş 
Rabuçkinlıı, albay Samcrovicin 
bahselliği Novoni, ha.kiki ismiyle 
(1\ovonika Paluçivoşki) tethi5çi -

lerine dahil olduğu zanı uyanmıştı. 

O gün akşama katlar arı kovanı 
gibi Dımilroviç köyü ve ci\"arrna 
saldığım en tecrübeli ve mahir a. 

janlarımrn getirdikleri bu maJfı. 
matr alınca, 0ııdun çıkardığım hu 
neticeler bana harret ve dehşet 

verdiği için hemen albaya bunları 
bildirmek ist ı>ınia Ye akşam üze· 

ri albayın gizli villfı.sına hareket 
elmistim, 

Fakat villada albayın feci tllil -

münü öğrenince yıldırımla vurul • 
muşa döndüm. 

Duyduğum hayret \•e heyecanı 

azamiye çıkaran cUğı~r bir hftdisc 
de, Vale~kanrn villadan iki muha.. 
fızla. birlikte. albaym otomobill 
gece hareketinden sonra, s.:ıbaha 

karşı firar etmiş olmalarlJ'& 
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Meksikada ihtilal aıNERAL 
hazırhg\J ı meydana nö ~oLttN 

AFRIKADA 
çıkarıldı FAALİYETİ 

\ 

--~ 

Asilere bir Alman 
vapuru silah götürmüş 

lUel>siko, l!l (A.A.J - füi)1cr a· 
jansmdan: 

Mekaika lliöllıl fırkası reisi gene· 
ral Jara, Meksikad~ bir ilıtll!.l çıkar
mak maksadilo general Almaz:ın ta· 
rafından blr komplo tertlp ecllld!glnin 

(Bn.' ta.rafı 3 iincüde)' 
ralarda 1ngılterenin düşmanları 
tarafından, lgiliz vapur kafile. 
lerini vurmak üzere üsler tesis 
edilmesine imkan kalmamıştır. 

Yunan muvaff akiyeti 

meydana çıkarılmı~ olduğunu be:,an Dün bu sütunlarda. Yun:ın • 
etmiştir. Ge!leral Alm.ızan, son reisi· İtalyan harbi vaziyetini tetkik 
cumhur intihabatında namzetliğini ederken Pindus mmtakasmda 
koymuş ve mağlOp olmu~tu. lhtilil· fena vaziyette bulunduğu bildi. 
eller, 27 ikinciteşrinde, yani general rilen, fakat ehemmiyeti hakkın. 
Avila Canlacho'nun rlya..seti cumhur ela henüz malfunat alınmamış 
vezalfini ifaya b:ı~ı.amasınd:ı.n Uç olan İtalyan kuvvetlerinin o 
giln evvel harekete geçeceklerdL ci\·arda Iıarekutta bulunan meş. 

Oğrcnlldi~ine i;Örc ihtllA.lcller baş· hur Alp fırkalarmdan biri ol. 
lıca askerl merkezleri, radyo istasyo· ması ihtimalini ileri sürmüştük. 
nunu .. ilah .. geçirmek tasavvurun· Dün son dakikada gelen Yunan 
da bulunuyorlardı. resmi tebliği Tahminimizi teyit 
Gamalı haç işa.retınl taşıyan bir ve· etmiştir. 

Molotof '" 
(B:ı'j fa.rafı 1 incide) 

yenin V:lzlyetıyle Boğazlar meselesi_ 
nln bUhassa m!lzakre zeminini teşkil 
cdeceg! zannedilmektedir. 

Aym fikirde olan Timesin diploma. 
tlk muharriri diyor ki: 

Sovyetıer heyetinde ikttsatçılar ve 
sanayiciler vardır. Falmt diplomatlar 
ve her kısımdan mUteı,:ıssı~lar da var 
dır. Du da görtişmelcrin bUyük bir 
mikyasta genlşllycbllcceğl zannını ver. 
mektedir. Son resmi Almo.n • So,·jet 
toplantısndanberl Sovyetlcr bakımın. 
dan iki esaslı diplomatik h!dise ol. 
muştur: 

ı - Sovyetıcr!n ikl komşusu olan 
Almanya ve Japonya 1t.alya ile bir_ 
!eşerek Sovyetıcre bir ihtar mahiye_ 
tinde olan Uçlil paktı aktetmişlercllr. 

2 - Almanya ile İtalya, Ro
manya ve Yun:ınist:ı.n yolu ile bo
ğazlara ve yakın şark· petrol saha
sına doğru i.lcrlemeğe ba§lamışlar
drr. 

Sovyetlcrln bu iki noktaya ccvıı
bt ne olacaktır? Şimdiye kadar 
Sovyetlerin pakta verdiği cevap 
şu olmuştur; Japonyaya karşı dik· 
kate değer bir dostluk göstermiş 
ve iki memleket arasında ve her 
ihtimale karşı Çin aleyhine bir a
demi tecavüz paktını yapmak Ü7. 

re müzakereler bile cereyan cdc-
ceği ima olunmuştur. 

\ 
Yayat pahalılığı anketimiz .. 

\ 
''- ,I':'-' (Baş tara.fı 1 incide) 
yacak fili şartlar Yücuda gelmiş 
olur. 

Tatbiki kısma gelince: Bizim 
memlekette devlet aynı zaman. 
da büyük ham madde \'e mamfil 
müstahsili vaziyetinde de bulun. 
maktadır. Bunun içindir ki piya. 
sayı da filen tanzim ve dikte 
edecek vaziyettedir. Binacna. 
leyh, devlet bugünkü Yerlimal. 
lar pazarlarına benzer faka~ ma. 
hiyet itibarile kat'iyen kar ve 
kesp düşünmiyecek şekilde ku. 
rulacak devlet mağazalarında 
bu fabrikalar istihsaıatını satışa 
çıkarır ve bunların yanına_ hus~. 
si ellerdeki malların ve ımala. 
tın bir kısmını da bedelile alıp 
yüzde 3 • 5 gibi bir ufak karla 
satar hav:ıyici zaruriye piyasa. 
sı için bir ölçü baz miyar tesis 
etmiş olur. Bu suretle belli baş. 
lı istihlak yerlerinde açılacak 
mağazalar ihtikarı doğuran fi. 
yat tereffülerinin filen önünü a . 
lacaktır. Bu mağazalarda da. 
hılde imal ve istihsal olunan ve 
hariçten getirilen her nevi 
madde bulunmalıdır. 

fatura tertibi şekilleri bu yüzden 
doğmuı;ıtur. Bütün bunlara karşı 

komisyonlarm ne faydasr olmuş. 
tur: Hiç ..• 

3 - Bazı ahvalde ticaret erba
bının yapabileeı>ğini devletin ya
pnmryacağr muhakk:ıktır. l~b.lat 
imkanları bulm::ık hususu da bu 
meyandadır. E~er ticaret ve s:ı: 
na) i erbabına serbest döviz tedn... 
ril{ edilirse hiç şüphe edilmesin 
ki bugün tedariki imkansız görü_ 
1cn hirçok maddelerin memlekete 
getirilmesi mi.imlcün olacaktır. 
Ilem de çok ucuza.... Bunun kar
şılrğı mmi korunma kanunu ile 
hükumet e~rine ver.ilen 25 mil -
yon liradan bulunur. Bugünkü 
şn.rtlar içinde artık paranın g;dc· 
ceği yerdC'n ziyade memlekete 
mümkün olduğu kadar fazla fakat 
lüzumlu ithalat yap:labilmcsini 
gözetmek icap eder. 

4 - Gümrti~<' gelen mallarm 
bir krsmmı bedeliyle hük\ımet aL 
malı ,.c kendi teşkfüitiyle s:ıtrşa 

çıkartmalıdır. Yani devlet pivasa. 
da bizzat nazım rolü oynamalıdır. 
Bu suretle ayrr bir murakabe teş
kilatına lüzum kalmaz. 

!ton manyadaki 
zelzele 

"' {C:..5tal'!lfı 1 nei~)· 
lJi 7:r-;ş, 12 ( A. A.). - Hava.s 

ajansı bildiriyor: 
Dün saat 8,30 da. vutrubulan 

yeu zelzele halk arasında panik 
tevlit: etmi~tir. Bu zelzele, pazar 
saba~rndr.ııberi üçüncü zelzele. 
dir. Endişe çok büyüktür. Zelza. 
leden ölenlerin adedi her an rt. 
mr..kt::ıdır. 

l•'ocsani ŞLhrinde ahalinin yüz.. 
de 70 i evsiz kalmıştır. Pangia 
köyü tamamen yıkılmıştır. 23 
'.lü ve 71 ağır yaralr vardrr. 

Jassy'clc 4 ölü ve G ağır yaralı 
vardrr. 

Bütün petrol bölgesi bir h:l.. 
rabe r.rnn.zarası arzetmektedir. 
Yolcuların söylediğine bakılırsa 
binlerce köylü yersiz ytirtsuz. 
dur. Ve yüzlerce köyden eser. 
yoktur. Öle:nlerin adedi hakkın.. 
d:ı takribi de olsa bir rakam 
Yermek imkansızdır. 
Bükreştc, Carıton binasının yıkıl• 

m::ısı çok feci bir manzara hasıl etmiş 
tir. Binanın srğmağın:ı. ilticaya nıu· 

v:üfak olan otuz kadar kimse itfaiye 
yl vaziyetlerinden telefonla haberdar 
ct:r.cye muvaffak olmuşlardır. Son 
h:ıberlerc göre, bunların kurtanlmıı.• 

sın<lan ümit kesilmiştir. Zira bo~· 

slkaya göre Veser ı:.dmdaki Alman Şimdi elde mevcut mala.mat. 
J;argosunu geçen eyıt'ıl ayında. Alma· t:ın Pindus mıntakasmda cere. 
zanm taraftarlan hesabına karaya yan eden ve üçüncü İtalyan Alp 
12.noo sandık sll:lli ve mui.·ınmat · frrkasınm Tarumar olmasile ne. 
karmıştı. Bir mUddet sonra Yeser ticcle~n harekatın şöyle inkL 
kargosu, prens Robert namındaki şaf seyri takip ettiği anlaşıl. 

Boğazların cmni:;cli meselesin
do eski Rus menfaatlc'rine karşı 
yapılan hamleye gelince Sovyet ce
vabı o kadar :::arih değildir. 

Yerli mallar pazarlarmm nlelB: 
de ticaretgılhlarla kar bak1mm -
dan bir farkı bulunmadıkça ve pa~ 
zarlar piyasa satış fiatlarına uy -
dukça onlardan böyle bir rol bek
lenem<'z. Bir de bu vadide devlet 
fabrikalarıno. rücu etmek icap e· 
der. Devlet fabrikalarından, tesL

1 
satı daha küçlik, randmanr daha 
az, rantabilitesi daha bozuk ol -
ması lazrmgelcn hususi fabrikalar 
ratış fiatlan ile kendi satışlarını 

b:r seviyede tutmaktadırlar. Dev
letçe yapılan fiyat murakabele -
rinde hayat ucuzluğunu temin i· 
çin fazla kurların. da bilhassa gö. 
zönünde tutulması icap eder.,, 

Milli Şel tarih -
kurumu 

merkezinde 

1 muş olmalarından korkulmaktadır. 

Kanadalı muavin ltruvazör tarafından maktadır : 

zaptedllm!ştir. İtalyanlar haıı'bin ilk günü, 

Romanya 
zeızeıeslade 

Türk tebaası 
arasında 

zayiat yok 
/ B~ -balı Romanyadan şehrlm!ze 
~·enıd_n b:ı.zı mUlteci kafileleri gel· 
ıni§tlr. Bu arada. şehrimize gelen Kös· 
tence konsoloswnuzwı refikası Bayan 
Aktan, kendisini ltar~ılıyan bir mu· 
harrirlmlze §U izahatı vermi~tJr. 

"- Buraya, son zelzele hare!;:etin· 
den sonra hayli yorulan asabımı isti· 
rahate kavuşturmak için geldim. E· 
,i::ıı, '':ı..zl!esi başındadır. Ben de, ya· 
kmcl'l tekrar Köstenceye döneceğim. 

!Ik sarsıntı gece saat Uçc doğru 
hissedilmiştir. Ondan sonra sabahm 
lt:sma kadar yarım saat fasılalarla 

devam etmiş ve çok şiddetıı hareket· 
!er kaydedilmiştir. O gece, bUtUn Kös· 
tcncelller, bilhassa DUkrcş balkı, sa· 
baha. kadar uyumamışlar, geceyi so· 
kaklarda, ı;enı, meydanlarda. dola~n-

yani 28 ilktcşrin akşamı Make. 
donya ve Epir cepheleri ara. 
smdan Yunan mmtakasmı yar. 
mağa teşebbüs etmiş, bunun için 
Pera ti köprüsü den ve Leskovik 
karşısındaki dağ geçitlerinden 
üçüncü Alp fırkasını geçirmeğe 
muvaffak olmu.~lardır. Hedefleri 
Yanya • Tırhala şosesinin üze. 
rinde Meçovayı ele geçirmek, 
böylece Yany:ının ikinci kolordu 
merkezi Larissa (Yenişehir) ile 
muvasalasını kesmek ve Epir ile 
Makedonyadaki Yunan fırkaları 
arasında oldukça derin bir ge. 
dik açmaktı Pindus geçitleri el. 
de edildikten sonra Epirdeki 
Yunan, fırkalarının arkasına dü. 
şerck bunları sür'atle ric'ate 
veya teslim olmağa da icbar e. 
deceklerdi. 
Yunanlılar buna mulı.abeleô.e 

biraz gcdkmeklc beraber !tal. 
yan planını akim bırakmağa; 
muvaffak olmuşlardır. Evvela 
civar mmtakalardan ve ağlebi 
ihtimal Koza.na'dan takviye 
kıtaları celbedilmiş, bu kuvvet. 
ler gelinceye kadar Epirden 
ka'!:ltan Varda ku!!landasında üç 
bin kişilik muntazam asker ve 

ralt geçirml~lerdir. çetelerden mürekkep bir kuvvet 
!stanbuld:ıkl, Ankaradal<l birçok gönderilmiş, bunlar İtalyan fır. 

\ atanda§lar konsolosluklanmız va.sı- kasını Sarantapar ırmağının. ke. 
taalle Romanyadak1 akrıtbalarının narında günlerce oyalamağa 
al:Jbeli hakkmda marn.mat rica etmiş muvaffak olmuştur. 
!erdir. TUrk tebaası arasında hi~b1r Nihayet Yunanlılar gelen tak. 
zsyint kaydedilmediğini memnuniyet· viye kıtalarile ayın onunda mu. 
ıe heyan edebilirim. 1stanbul ve An· kabil taarruza geçmişler ve ma. 
kata pe telefon muhabereleri halen lfun muvaffakıyeti ~azanmış. 
normaldir. ek lardrr. 
------.....;..-----~-~ Yunanlıların bu muva.ffakr. 

yetlerinin çok mühim olduğu 

Daily Herald gazetesinin siyasi 
muhabiri aynı fikri müd::ıfo:ı ede
rek diyor ki: 

Almanlar harbi idame ettirmek 
ve Avrupada yeni bir nizam tesis 
etmek hususunda Moskovanın faal 
işbirliğini arzu etmektedirler. On
ların gayeleri, her hangi bir şekil· 
de olursa olsun, Sovyet Rusyanın 
da Almanya - ltalya - Japon· 
ya arasında evvelce aktedilmiş o
lan üç taraflı pakta dahli olması
dır. Bu suretle üçler paktına ilti
hak etmekle Sovyet Rusya nazi 
Almanya.sile faşist llalyayı Avru· 
padaki yeni nizamın, bilhassa Bal
kanlıtrda, ııefleri olarak tanımış o· 
lacaktır. Yine Almanlar Sovyet 
Rusyanın Türkiye üzerinde yapa· 
cağı bir tazyik ile, Almanya Bul
garislandan geçerek Yunani.stana 
taarruz ettiği takdirde Türkiyenin 
bitaraflığını temin etmek ~ayesı 
n1 de takip etmektedirler. Nihayet 
Rusyanm !randa ve Afganistanda 
müdahalelerde bulunarak !ngilte
rcyi bir parça mcş~ul etmesinin vo 
hatta. mtiııkül vaziyetlere clüştlr· 

mesinin de Almanlar tarafından 
arzu e-dilmckte olduğu tahmin edil· 
mcktı>dir. Hatta Cermen siyasile
rinin Türkiye, 1ran ve Afganistanı 
Almanlar ve Ruslar arasında. nü· 
fuz mm takalarına :-ı \·mnak isteme
l eri de kabildir. Bütün bu ihtimal
lere karşı düşünülecek nsıl mlih.im 
nokta Sovyet Rusyayı bitaraflık 
siyasetinden ne dereceye kadar u
zakla~tırabilecckleri keyfiyetidir. 

Hulasa, İngiliz matbuatının ek
seriyeti Hi.tlerin İtalyanlar tarafın· 
da.n küçük Yunanistan karşısında 
gösterilen mt"rhamete ı:ıarnn vazi
yet karşısında. müttefikinin imda
dına gitmeği arzu ettiği takdirde 
Türkiyenin bitarailrğmı temin ga
yesini takip etmekte olduğu fik
rindedir. Hadiselerin .. muhakkaktır. çünkü mutaarıız ı·talya • Yunan harbi 

ordunun kuvveimane\·iyesi kr. 
rılmış, buna mukabil Yunan as. (&.'! tarafı ı !.ncidc) 
kerinin zaten yüksek kuvveima. Hava kuvvetlerimiz, düşman a· 
eviyesi kuvvetlenmiş, cephede. razisi üzerinde keşifler yapmış ve 

(B:ı,tarafı 1 ncld11
) ki gedik kapanmıştır. .Arnavutlukta Avlonya limanın -

yetl luı.izdir. Zfılıircn bakılrrs:ı. AV' Pinc1us mmtakasmdaki şüphe. daki tesisatı ve bu llmanda demir. 

Ateş lastik fabriknsr sahibi ka.. 
uçuk sanayii mühendisi Tiüşdü 
Diktürk de anketimize cevap Ye -
rirken çok pratik bazı tedbirler i
leri siirmektedir. Tiüşdü Diktürk 
diyor ki: 
"- Kanaatimce gerek memle-. 

ketim.izin, gerekse beynelmilel ik.. 
tısadi vaziyetin bugtin.kU icaplan
ıia göre, yersiz fiat yü~selmelc
riylo mücadele için başlıca şu led· 

birleri almak laznndır: 
1 - Normal zamanlarda ticari 

sır diye bir ı;ıey va ırr . Bugün 
artık bu k:ılm:ınuştn- ve olmama. 
lrdır. Esasen milli korunma kanu_ 
nu mucibJıce hükumet islediği 
tücc::ır ve sanayiciden slokları 

hakkında mailımat istiyebil.ir. Şu 
halde gümrüğe g~len bir malın 
kimin namına geldiği ve ne mik
tar olduğu maliyeti hak:kmda u
mumun malfımatı olmasında bir 
mahzur yoktur. Gümrüğe gelmiş 
ve gele:.cek malları verilen beyan· 
name üzerine hükumet derhal i_ 
lan ederse kimde ne miktar ve ne 
cins mal bulunduğunu piyasa öğ_ 
renmiş olur. Bu suretle evvele -
mirde mal saklama dolambac;lı 
yollardan ba"Şka vasıtayla piyasa
ya çıkartma şekli önlenmiş olur. 
Mesela kauçuk fabrikatörü kimde 
kauçuk olduı;unu öğrı.;nince ondan 
gider .i3ter ... 

2 - Fiyat murakabe komis· 
yoniarmı kaldırmak _ ga'riptir a.. 
ma - ihtikarı önlemek için iyi bir 
tedbir olur. Çünkü fiyat muraka
be komisyonları müspet olmaktan 
ziyade menfi bir tesir yapmııı, er_ 
babr ticareti ürkütmüştür. İşte 
mal saklama, mal kaçırma, yanlış 

~~ (Il:ı.ştarah 1 ndtlc) 
de istifadesine açılmış olmasın. 
dan dolayı memnuniyetlerini iz.. 
har buyurmuşlardır. _ 

Milli Şef b undan sonra ku
rum reisi Hasan Cemil Çambcl 
tarafından kurumun hafriyat 
ne!'iriyat, tercüme gibi mulıte. 
lif faaliyetleri hakkında arzo~ 
lunan izahatı büyük bir :ılaka 
ile dinlemişlerdir. ., 

Milll Şef, milletin milli ben. 
liğini kuvvetlendirmek ve milli 
karaktere azami inkişaf \·er
mek hususun.da tarihin yüksek 
ve müessir rolünü bilhassa te. 
barüz ettirerek, bu değerli t er
biye amilinden geniş ölçüde is~ 
tifade edilmesi lüzumunu işa
ret buyurmuşlar \'e gerek :Maa. 
rif Vekiline, gerekse Türk Ta -
rih Kurumuna bu hususlar hak
kında mfrler ve kıvmell1 direk
tifler lCıtfetmişlerdir. 

Milli Şef, aynı zamanda ta . 
rih programlarının tanziminde 
ve okul kitaplarının tertibinde 
tarihi teferrüattan 7.İyade Türk 
tarihinin wnumi seyrini göste
recek devirlerin bilhassa teba -
rüz ettirilmesi ve her devrin 
karakteri göı:ıterilirken muasır 
milletlerin de umumi vaziyetini 
gÖ7-önünde bulunduracak ve 
Türk tarihi ile diğer milletlerin 
tarihi arrsındaki miinasebeileri 
bir arada kavratacak bir metod 
ta.kip edilmesi rr..esr'ec:inin e
hemmiyetle g-özönünde tutulma. 
sına i!'iaret buyurmuşlar ve bu 
mevzu etrafında yüksek irşat -
lari,·lc kurumu tem·ir eylemiş_ 
lerdir. 

Dört sa<!t kıır1ı:ır kunım mer
kezini ı:;eıcflendirmi~ olan Mil . 
11 Şefimiz. saat 20 ye doğru 
ayrılrrlarken kurumun c;alıı:-:ma-' 
Iarı hakkındaki ta~dirlerini lUL 
fen ibzal buyurmuşlar Ye teş
riflerinde kurıım mensu-pları ve 
Dil. Tarih • Coğrafya fakültesi 
müdavimleri tarafından yaşa, 
v::ırol sesleri \'e candan teza
hürlerle teşyi cdilmifllerdir. 

rupa. harbinde bitaraf kıllan ve li Yaziyet yüzünden bir hafta. li gemileri bombardıman etmiştir. 
hund.ıı.n sonra u:ı. 1.alıı.c.:ığmı her dır intizar \•:ıziyetinde kalan Atına, 12 (A. A.) - Pindus 
fırsatta. il:i.n ede"n So,1·etler Birli. l\Iakedonya Yunan ordusunun mıntakasmda Yunanlıların İtalyan 
f;i Jıcr iki muharip tarafla i~i mü· şimdi Görice istikametinde ileri lardan iğtinam edilmiıı mühim 
na.scbetler muhafa1..ıı. etmektedir; hareketine tekrar ba~lamasmı miktarda mitralyözü düşmanları -
bu itibarla. bu dm le1e herhangi bekli ye biliriz. na karşı kullandıklarr öğrenilmiş· g-umllWlll!llllllllll-JUllllımııııooııııııımıı111111ınıc" 
lıir taraftan bir tcca,·üz nılrnu ha. Sekreter tir. Son haberlere göre Görice ,..,lllKlllllMMl!llP.nlllll , . , r.ıııımıııınnınnnmmr.1111w,~ 
fıra ~elmlyor. Bununla herabl!r mmtakasında İtalyan kttaları Yu_ ' ' 

SoY:.et müdafa..; lmmlscrinin )U· nn.n mevzilerine taarruza başla · ı LeylaA ·ı Mecann karıya. kıydeitlğimiı climlcsi fı,- mışlardır. 1 e 1 

det!!. Sovyetler Birliğinin bir taa.r. Sakarya vapurunda Atina, 12 (A. A. ) - Alina a-
ruza. uğramak eodi~slnuc oldUb'll jansı bildiriyor: _ Görülmemi, bir muvarraı,i3·ctıe ! 
lıissini Yetiyor. vangın çıktı Gazeteler askeri h:ı.rckatın on 

Ac!l.ba bıı endişeyi haklı göste- .J beş günlük bir bilançosunu yapı- : ı· PEK sı·ne.mas111da devam ediyor 1 
r<'r.ek haJ.ikatcn bizim bilmedi~i. DUn gece !zmlr llmanmda bulunan yorlar. !! 
ıniz sebepler ,·:ır mıdır? Va~:ı. n<'- Sıtl.:arya vapunınun başkrsmındakl M:essagero d'Athenes gazetcsl \':: -.P 
dir? Herhalde '.[iirklerd<'n ne doğ- tayfa kamarasında, lavanda asılı şöyle diyor: ""'M!Hllllı'OJllll~!Hlöfllllll1illllMIUll:tıııl!llMm, Q ~ I 
rodan doi:TUya. ne de dola:nsiylc petrol l<!mbası yere düşı?rek parlamış, ''Harbin bu on beş gi.inü içinde RM!nl 111!'ılt\1:ııllı~,~ 
So.,-yetlere karsı hir t.aarrm: kim. 1tal»anlar ku•'"'•etl"'rı'nin üstu"nlu·· _ 

yangın ı;ı1<mı~tır. Alev1erln l<amaray:ı J • • ' l lııı.... BU AKSAU s d 
senin hatır \'6 hn~·alinrlen gc~c- kaplaması telil.ş uyandtrmı'}Ur. Derhııl ~une rağ·mr>n bütün bölgelerde ı ..,... , • .. ll u•• mer $4İnemaStn a ~il\;=-. 
mez; İngilizlerden tl:ılıi bö~·ıo Lir muharebey1· kat:betmiş ye karma_ itfaiye yetlşmi:;ı, f,ıkat yangın vapur- J 

t.:-.a.rr.ıı bekl"nemcz. Jfattit .fa- daki hortumlarla su sıkılıırak söndü· karışık bir halde Arnavutluğa ~ fi 
ponln.rda.n da. o Iııı.Jclo Ti - do~ru çekilmi~lerdir. ı ~ ('ILGIN BİR GENÇL!Gl);' nl.JTUN EGLENCE '\'E KEŞESt 1 
m~en.ko'nun ihtimnl nrrliiH bar. rillr..ıllşlür. Afina, l Z (A. A.) _ İngiliz ~~ SWtNG vo CAZ ... ICAIDtAHA ve ŞENLlK ... l\IUSlIO ve D.\NS ..• 

rnz nereden gPleblllr? Bu suale ta~·yarr.leri dün Arnavutlukta A-
1 
~ Mt•şbur RAY \'t;XTUW\ ve arlmda5ları CAZINL."i l5tirakilo ::;:;,;;; 

müspet veya menfi bir ce\'aı) Dün cezalandırılan \'asaranda limanındaki doklara ,.e ~ il 
vermek bizim için bı.lıii mümkün gemilere mm·affa.kıyetle taarruz j~ MONA GOYA . COCO ASLAN .~ 
değildir. Anc:ılc dediğiaıiz gibi Ti- esnaf etmişlerdir. 7000 tonluk bir gemi· ~ 
m~cnko'nun ~özil cntcma!'ôyonn.I :, · b t vaki olrnu!Jt y nan e5 -
ya.ziyct içinıle Ce\·abı bulanmak Emniyet altıncı şube memurları I ·e JS'l e · 

8 
k'l · · ur. u ~ tarafından yaratılan ı 

1 mümkün olmıvan hu suali ister dU:ı B3lat \"e Kadıköy semtır.tlckl 1 hudu?undan . ı ometre mesafe. ~ 
• dtikktı 1 k t 1 • 1 Jn , bl de Konospe lımam da muv:ı.ffakr- bp - a D 

1111 istemez Jın.tıra getiriyor. l'ol;sa narı on ro c.m ş r \e r·' veUe bombar<lmıan rdihniştir. Bü· ~ arıs e klerı. -~ 
bazı devlet ndnmlarmm tcc:n·iiz çok kasap, fırıncı, sebzeci, sUtçU \'c· ·.. t l ti l . a·· .. § 

ı~ · htellf be, ·" 1 d d 1 tun ayyare er s crınc onmuş _ E'{.S 
kelinıcs.lnJ müdafaa. ta.biri yerine sa . eyı mu .euı suç ar an o a· !erdir. ~ 

1m11andıkln.n gibi Soyyet miiılafa:ı yı cezaya çarpmışlarclrr. İngiliz hava kuvvetleri Avlonya ~ 
ve rnavu u a gel" s er uze · il!5!! 

mefhwnfa mı ifade ediyor? Edl. muhalif harekette bulunan 2 ~ilk ara· rinde keşif uçuşları :-·apmışlardır. !! 
St'vlmU Fr::ınsız rllmiııi takdim ediyor. 

?Umılklıi PA t;J, i\IİZIL\Kİ, rncrı:uu: gayet modem 
Yerlerinizi l'\"\'eldPn Aldırmrı. Telefon: 42851 

ltomlseri de mrutsıı.dcn n:ıal,fıs bir 

1 

Ayrıca seyrüsefer nizamnamesine A ti kt di" ti ] .. 1 ;;::--:o 

yo19 kime ~ı? bacıııı ile 5 takel ~o!örU ha~kmda. da. İtalyanlar Avlonyaya asker çıkarı- ~ , , 
JJASAX KUMÇA YI r:e7.a kesilmiştir. yorlar, 1 ~-lllllJlllll!l~~~ll!Unıffilllınlml~ ; • ' 1 ... '.... • 

.. "". • 1 .... - '\' 

En son tahminlere göre yalnız bu 
binada 207 itişi ölmllştUr. Bilkrcş moı 

guna 140 ceset getirilmiştir. Bilkreşte 
has:ıra uğrıyan '1000 den fazla evin 
tahliyesine mecburiyet hasıl olmuştw 

( ıtom:ı.ny::ı zclzcl<'sine dair daha ev• 
\'C'I gelen h::ıbcı·lcr 3 Uncü sayfımuz• 
d:.ı.lır.J 1 

'Bir genç 
ıı yaşında bir 

(r ocıığu bıçakladı 
Kadıköyde, Ycl<lcğ'irmeninde MUca• 

hilzade sokağında oturan 11 yaşında. 
Cevat adında bir çocuk, dUn sokakta; 
oyun oynarken 21 yıışmda Menahim 
oğlu Yako lle kavga etmiş ve yaşı 

kUçUk olmasına rağmen Yakoyu bit 
hayli m!iddct lurp:ı.lamr~tır. 
Çocu~a karşı yumrukları ile bl r şey 

yııpamıyacağını gören muscvt genel 
çakısını çıkararak dönUp gitmekte o· 
lan Cevada yuklaşara!c arkasına sap
lamıştır. 

Arkasından tehlikeli bir yara alan 
Cevat kanlar için<le yere yuvarlanmış 
bundan sonra l<aı;;mnk lstıyen Yako 
yakalanmıştır. 

Bu sabalı gelenler 
nerlindc makine mUhen<llsliğl tah

sili yapmakta o;an t:ılebemlzden Ziya 
Aral tahsilini ikıno.l etmiş ve bu sn· 
bah ki konvunsiyonelle memlekete 
dönmtiştur. Omn·pol !lhaHl.t ve ihra• 
cnt 'l'Urk limited şirketi mUdUrU 
Bolşmlnd de bu sab:ıh!ii ltonv:ı.nsiyo· 

nei yolculan arasında bulunmaktadır. 

·--- • ..-. ıı:s • 
..;ütün İstanbul halkı ... ve mütııiş 

1 lıcyl.'ctınlı film merıı.klılnmın ... 
Iı. K O Iıı\DİO Filın ıılrltctlnJn 

1!)10 !ll'nesl için hazırladığı bliytik 1 

l'tlt!ksika. :filmi 
Tnnmmı, l\frli:slkalı artl.stler tara· 
fınd::ın çeHlll'n emsalsiz film 

Kumarhane 
ŞEYTANI il 

na, 
nollt'rde: 

LEO KARl~1LLO -
STEFF1 DliNA 

Arol'rilmlılarm lllel•sikulılara. yap 

l 
tıklan zulUm vo lşkl'ncc ... .Kahra· 

man GOŞO Çet.-lerinln güriUme-

1 

nıl5 sergÜ7.1'jtlerl... MUthl'j hcye-
1 carı dolu maceralnr uıııcera.sı 

şaheseri _. 

.YARIN 
matinelerden ıtıb:ıren 

1

ALKAZAR 
1 olnmnumm '"" p<0gmm< ob· 

l rak ba.şl.ıyac:lktrr. Tel: 4.2562 --. ·- ,_ 



·67· 
~b., •• 
~ "".>'~ makamında kul· 

'ııı. zenc.ının eırtmdan inml.s, 

'. &Önderdiği atlardan birine 
~e başltıml§tı. 

ktıdan hiçbir haber yok. 

t~ Rlansnıa.n gemisinin kap· 

~lır ak§am çiftliğin önlinde 
er~ ve Şeldona bazı havn.. 'd etınişU, Kaptan Samoa a-

aua an geliyordu. 
h'tdo llll!S:ısmm başında ver. 
t~ havadis şuydu: 
...:,. ta dolaşan şayialara göre 
-ı>l. Pu 

nga'da dehşetli cenk 

tag t 
~ bu §a~ialara pek de ina-
~ dı; ~u çe§it rivayetlere gU 

~ dogru değildi. Sonra Sid. 
~ l\aznambo vapuru geldi. 
~ ve Janm siparil}lerinl de 

liııerva iki 
,
0 

inek çıkardı; ve 
ll.er 
~ doktor, limon, portakal 

:Yle dolu bir sandalmı sa· 
~otdercU 
~ . 
t llıetreye göre hava sn.bit 
~ldi: Demek oluyor ki, Jan 

bu güzelliğinden istifade 
tJ ailebi ihtimal gemiyi kur. 

~· 
~oj 'lUnuıniyetle bir atlas çar 

. raınt duruyor, nkşamm 
< tiı~arı eserken ufuktan 

So kotralar geçiyordu. 
'?Q>ıı,, şiddetli bir ı;imali gar· 
. arı esnteğe başladı; ve ar

~ tufanı andıran yağmur • 
aıcsuma nehri de taşmıştı. 

~~r taşan nehrin etrafındaki 
lahkinıle uğraştılar, Az 

Wtliğin alçak kısmı su al· 

1,~~tı. 
.,, .. tehlikeli evvelden neka. 

tahnun etmişti; bereket ki 
~ene;; kızın tavsiyelerini u· 

bulunuyordu. 
~~ hava gUzelle<jti; ve bir 
~ Cldon zecUerlni iş ba§m. 

~rıı.k eğerin<.' bir av tüfe· 
t; ormanda gU\•eı·cin av· 

~a !!itti. 
'i~ 

tfl:: baktı ki hizmetçilerden 
a koşa kendisine doğnı 

~ 

liijABER"in bulmacası 
l ~~ralı bulmnc:ımıun halli: 
~ l.ı\' 1teınıt, Sc, 2 - Ez.ine, Otuz, 

)),, a, Opera, 4 - tnnyct, MI, 5 -
' ~Ye, 6 - Ege. I..cylek, 7 -
~ 8 - El, Ectelt, Kt, 9 -

, 10 - Etmelt, Nale, , . 
l 

Hizmetçinin Us 'i dikenlerle yır. 

tılmıştı; nefes nC'f 'iC ~u havadisi 
getirdi: 

. ! · ta gemisi Fillberti - Gibetin 
yanında çif Ulğe gelmişti. 

Şeldon beygir 111rtında arka ka.. 
pıdan bahçeye girip de evin kö • 
şesini dönünce Marta'nın §İlhftne 

manzarasiyle kar§ılaştı. 
Marta iki kliçlik geminin orta· 

B.IIlda demir atm1ş dururordu. 
Bundan ba.:ıka sofanın önUndeld 

merdivenlerden bahçe kapısına 

kadar kar gibi beyaz peştemallar 
tutunnıu§ bir sürü yamyam h8Zll' 

ol vaziyette bekliyorlardı. 
Şeldon kolayca anladı ki bun • 

lar yeni işçilerdi. 

Atını biraz uzakta durdurarak 

baktı. 

Merdivenden zencilerin biri i -
nerken diğeri çıkıyordu. 

J nn sofada bir masanın arka • 
smda Emili'nin patronile ikinci 
kaptanı oturmuştu, 

Her üçil de önlerindeki bir siiril 
listeleri karıştırmakla m~guldli· 

ler. 
Jnn zencileri isL'llleri!e çağın • 

yor, mutat suallı>ri sorarak ce • 
vaplan ktrmm ciltli deftere kay. 
ıi!.'diyordu. 

Genç ktz, merdivende ayak üstü 

uran zencilerden birine sordu: 
Zenci yüzünU buruşturarak gü· 

.umsedi: 
- Tagari ... • dedi • ve böyle de 

d .ten sonra ömründe ilk defa 
gördüğü bu eve merak ve teces • 
süsle baktı. Beyaz ııdnmlarm na • 
sıl bir evde oturduklarına hayret 
ediyordu. 

- Memleketin neresi? 
- Bangıra. 

Zencinin verdiği cevap listede _ 
ki kuyuda.ta uymuyordu, Jan'la. a· 
ralarmda bir mlinnkaşadır başla.. 

dl. Kaptan Münster mildahale 
etti: 

- Bangrra, Latta limanının met 

halinde kilçUk bir yerin ismidir. 
Zannederim, zencinin memleketi 
Latta diye yazılmış olacak. Tnga. 
ri Latta'ya baksanız. 

(Devamı var) 

Soldan sa~a: 

1 - Gün, 2 - F~na d<>i!'il, kam.el· 
ya, 8 - .Mayt, 00,,altmaya yarar, no· 
ta, babanın yarısı, 4 - Yemelt yeme· 

mi§. lUrat, 5 - Erkek adı, nota, 6 -
Erkek, ne sıcak ne aoğuk, 7 - Etin 
bir tarafı, bir nevi yemek, 8 - Koca· 
man, 9 - .Manevi ışık, bir nevi salata, 
10 - Bir kıta, eser. 

l'ukardan aşağı 

1 - Alem, ynpı. 2 - .t!:ınlr, nerin 
toprak boşluğu. 3 - F.rmenl adı, ip· 
Jik, 4 - İçinde. 5 - Paranın yarısı, 
yem satan, 11 - Bir yaşlı yemeği, 
koın,.tru memleket. '1 - Knlbur, kaplı· 
ca, 8 - Zıır, notn. ıı Deniz hayva· 
nr. rabıta cdntı, 10 - ı::rmcnl eJ'kek 
adı. 

ılı 

/ji/11 Roman 
Y <::l~aı " ı~Kender t-. Ser teııı 

Mehmet gul!eyi "anırduktan 

sonra durbünu elıne aıdı. 
- lyi ki atmışız. arkadaşlar! 

Düsır.an birdenbıre şaşırdı.. Çil 
yavrusu gibi dağılıyor. Eğer ileri 
harekette devam ederiersc, bir gui· 
le daha atarız. 
Dü~man r,erçektcn saşınnıştı. 

Buralarda kendısinı topla karınlı· 

racak bir kıı\·vet ummurordu. Za· 
ten sabahleyin de erkenden b:r tay 
yare ıle J:eşif yapını~. fakat boğaz 

manm daki topu değil. ac:kerlcrimizi bile 
t mesi ~o emeclen <lonınuiıu. 

Hur~it: 

HABE 

G • 

Onuncu defa hazırladığı ucuz kitap kuponları· 
mn neşrine başlamıştır. ' Bu müstesna fırsatları 
kaçırmayınız. Vakıt gazetesini takip ediniz. 

Nafıa Veka!etinden: 
Eksiltmeye konulan ış: 

ı - Tarsusta Berdan sulama §ebekesi ikinci kısmı ve de.'!eraj kanalları 
ile aınai imnlG.tı Inşnatı muhammen ke§if bedeli vahidi fiyat üzerinden 
(765.000) liradır. 

2 - Eksiltme 10·12·940 tarlhJDe rastlıyan aalı gtinU saat (15) te Anka· 
rada sulama i§leri işletme merkez binası içinde toplanan su eksiltme arttır
ma komisyonu odosmda kapıılı zar! usullle yapılacaktır. 

3 - ~stcklllcr, eksiltme ııartnamcaı, mukavele projesi bayındırlık ~leri 
genel §artnamcsi fenni §artnamc ve projeleri (88) Ura (25) kuru~ rnukab1· 
linde su işlerl reislığinden alnblllrler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (3450) liralık muvakkat te· 
mlna.t vermesi ve ekslltmenln yapıla.cağı günden en az üç gün evvel ellerin· 
de bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Naf°ıa vekn.tctine müracaat c· 
derek bu i§e mahsus olmak üzere ve&ka almaları ve bu vesikayı ibraz et· 
meleri §arttır.Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyaıılar eksUtmeye 
iştirak edemezler. 

5 - tsteklilerln teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lAznn· 
uır. Postada olan gocıkmclcr kabul edilmez. (7531) (10706) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
Yeııilköy telsiz istasyonu bina.ıımda yapılacak fosseptik tesisat ve hen. 

dek açma işi acık ekmltmeyc konulmU§tur. 
Ektılltme 27/11/910 ça~amba aaa.t 18 da B. Poatn.hane binl\sı karşısın. 

da Valdc Hanı ikinci katta idaremiz umumt depo mu"8fpllği odasında top. 
Ianacak mUdUrIUk nlım satım kom!syonunda yapılac~f!tr. 

Ke~lf bedeli 1525 lira 43 kuru}, muvakkat tcıniruıt 115 liradır. 
Taliplerin olbaptakl ke,-ıif ve prtna.mC3lnJ gdrmek ve muvaJckat temi 

nııtlannı yatırmak üzere çalıfilJ\ll gUıılerlnde BUyUk Postahanede ~rlncl 

katta mezkO.r müdUrlUk ldarl kalem levazım kısmme., eksiltme gtın ve saa. 
tinde de en az bir taahhütte 1000 liralık bu ıoe benzer i§ yaptığına dair 
idal'elerlnden almı§ olduğ'\t vesikalara istinaden lstaııbul vUAyetine mUra. 
ca.ntıa eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 940 yılına ait tlca. 
ret odaaı vesikMI ve teminat makbuziyle birlikte komisyona mUracaatlarr. 

12.11.940 Salı 
8.03 M:Uzilt 
8.Hı Ajans 
8.80 MUzik 
9.00 Ev kadını 

12.33 Müzik 
12.:50 Ajans 
13.~ MUzlk 
14.00 MUzlk 
18.03 MUzik 
18.SO Konuşma 
18.45 MUzik 

10.00 MU%fk 
19.80 Aj&na 
19.45 MUzlk 
20.15 Uadyo gaze. 
20.45 'Müzik 
21.SO Konu,ma 
21.45 :M\l1.lk 
:;:2.zo Aja?!s 
22.45 MUzllt 
23.00 Müzik 

13.11.940 Çarşamba 
8.03 JllUzlk 
8.ııı Ajans 
8.30 Müzik 
9.00 Ev kndını 

12.35 MUzlk 
12.50 Ajans 
13.05 M.Uzlk 
14.00 Mlb:lk 
18.03 MUzlk 
18.30 Konuşma 

18.4!"i Çocuk Sa. 
19.11! foculdar L 
19.30 Ajans 
19.415 Müzik 
20.11! Radyo Ga. 
21.10 I<onuııma 
21.2!"i Mi.lzlk 
21.415 MUzlk 
22.30 Aj:lilS 
22.45 Müzik 

Sinema ve tiyatro'.ar 
Şehir Tiyatrosu 

Tcpcba§'l Dram kıa. 
mı:ıda Saat 20.30 da 

,\yak tntnmı nrnıımda _,__ 
Beyoğlu Hall1 Sineması 

Buı;i.ln 13.80 dn 
1 - Define nclıısı: TUrk<,:c. 
2 - Kan davası: Renkli. 
3 - l\Uki .... 

(10557) 

B 
11 IKIN~RlN -1940 

f k:ıp:ını, 
1 Sterlin IS.24 

100 Dolar 132.20 
100 Frc. 
100 Liret 
100 İsviçre Frc. 29.6875 
100 Florin 
100 Raylşmark 

100 Bclga 
100 Drahmi 0.9075 
100 Leva 1.6225 
100 Çek hTOllU 1 

100 Peçe ta 1390 
100 Zloti 
100 Pengö 26.5325 
100 . Ley 0.625 
100 Dinar 3.1175 
100 Yeıa 31.1875 
100 İsveç krontı 30.005 
100 Ruble ~ 

Esham ·re TahvllAt 
Sıvaa • Erzurum yUzde G 20.38 

r------[-=-1~ 
Çocuk Hekimi 

Ahmet Ald<oyunlu 
l'akal.m, l'nlimhane Pıı.lae No. • 
l'a.uı.rdan maadll ııergUn tıııiil lC 

ten sonra. Telefon 40127 

ZAYİ 
Kaptan şchadotnamcmi zayi 

ettim. Yenisini çıknracnğımdnn 
eskisinin hükmü yoktur. 

füıptnn MC<'lt f 

• 
l 

• • • 
ın musa-

bakası kazan ırır 
ı - Mükener 1.>ir ev· Hedıyelerımiz 

2 - Be kislyc iki yfu lira nakit-
8 - Bir kiıılye 20 liralık pardösü almak luıkl."1111 nrcn 

kart. 
4 - lt.i kişiye 15 er liralık pardösll almak baltlanı \'eren 

kart. 
5 - Beş Wıılyc Haber'lo scneUk abone ı. 
6 - ne,, ldşlye Bnber'ln altı aylık abonesi· 
7 - Kaz:ınanlar<lan geri kıılıınlıım mnlıtclif hcdly!!,_e;:, 

ıvıusabakamız nasll olacak : 
HABER, hediyelerimiz.!. kazanacak okuyucula.nnı seçmek üze

re 10 Birlnciteııriµ 1940 - 10 Birinciteşrin 1941 arasında, yeni bir 
sene içinde blnôirinden cazip Uç mUsabako. tertip edecektir: 

Birinci milsabaknnm bnntangıç tarihi: 
1-Mart1941 
İkinci milsabakanm başlangıç tarihi: 
1 - Mayıs 1941 

!Jçüncü mllsab:ı.kanm b:ı§langıç tarihi: 
1 - Ağustos 1941 

Biril>!rinden kolay ve birlbirinden ca.zh -"' Uç mUıınbaknya 
iştirak edecek okuyucular hal varakalnrmı zarllnrından kapalı ve 
mUhUrlenml~ zarflarla idarehanemi%e tevcll edeceklerdir· 

Yuknrdaki hcdi)clcri.miz bu üç müsabaka.mızı doğru halleden· 
ler arasında, umumi bir yerde 6 ncı Noter Galip Bingöl'ün huzu· 
runda çek!lecek bir kur'a ile tevzi edilecektir· 

Milııabakalarmıız dcvn.m ettlği :;r..amnn içinde ve törenle teme. 
11 atılacak binaya bu kur'n ıle sahip olacak okuyucumuz bina mn· 
liyet fiatmı 15-18 lira gıhl aylık takeltlerle 20·22 ve belki de da
ha fazla senede ödiyecekUr. 

Bu o demektir kl, 20-25 lira kira getirmeye mUt.clıammll bu· 
lunııcak olnn böyle bir b!.nayn sahip olııcnk okuyucumuz, borç 
taksitini ödedikten ronrn nydn en az 10 lira da kazançlı çıkacak-
tır. 

HABERin bu teşebbUsli okuyuculnn nrnsmda umduğu aUl.kayı 
uyandırırsa. bu her sene tekrarlanacak ve senede bir değil, birkaç 
ev yapmanın yolları nranncak; bu suretle hakiki HABER okuyu· 
cuları k1sa bir zamanda, lstnnbuldn, bir de HABER mnhnllesinin 
teşckl.:lil ettl''n!.' ş'!hit n'<ırnklnrdır. 

HABE - Okuyuculc~rının o-azetesidir, o
kuyucuları için hiç bir fcdal<arlıktan çekinmİ· 
yen gazete yine HABERdir. 

Birknr. gilnc k'ldar neşrine başlıy ıc:ığımız plii.nlan dikkatle 
gözden gcçiriııız ve neticede bıze hanı;i planı beğendiğinizi bildi
r:niz! 

CMt!!~ 

- Aman Mehmet çavuş, diyor 
du,' bir giille daha nıalım da, dür 
manı iyice perişan edelim. Topun 
atıldığı ye~i keşfe"ier!"" e, ~!ki 

büyük bir kun etle tel~rar hücum 
ederler. 

Mehmet çm uş tcml<inli davram 
yor, mira yedice hareket etmek is· 
temiyordu: 

- Hurşit! Gullelerimizi atar" 
ken ihtıyatı da elden bırakmama 

ğa çah~cağız. Yavuz bey bana: 

"Bunları gözbebel'..rin gibi sakla· 
yacaksml Mecbur kalmadıkça sar
fetmiyeceksint,. demi~ti. 

?\fchmct bu !';ırada dürbinle ba· 
karken: 

- Korkma) m ! · diye füh c et 
ti · Dü5man fazla zayit vermiş. Şu 
gördüğüm ) amaç' arda bir cok hay 
van cesetleri gbninüyor. Dü~man 
süvarilerinden kurtulanlar tornia 
tan yaptılar. 
Dürbunıi dinden bıraktı· 
- Haydi, bana bir sıgara sar, 

IIurşit! 

Hur~it cebindtn tütün kutu unu 
çıkardı .. Bir ... :gara s::rd1: 

- Bu'iün son tiitün p:ıkef ni i 
çiyor, Mehmet çav~ıc:! ~u hmzıriar 
görünmeseydi, benim ni)et m aıka 
ımz<l:ıki köylerden birine katl•ır u· 
zanıp biraz t jfün aramaktı. 

Mehmet çavuş sigara~mı tellcn 
dirdi. 

- Bugün ekmeğimiz de vok. 
Pirincimiz, unumuz çoktun bittı, 
değil mi? 

- E\et. Fal,at midc1t.:rimiz boş 
kalmıyor, l\1c'..ımet ç<ı\ uş! Aç deği 

Jiz. Bir miktar patatesimiz 'ar. 
Tuzumuz var. BüsblitJn yi cek iı 
kalırsak, av eti yeriz. Etrafımızda 
küme kiline kuşla.r dolaşıyor. 

Mehmet içini çekere1t inledi: 
- Yoksuzluk içinde dümıanla 

çarpı~mak ne guç i~iş, )arabbi! 
1stanbulda depolar ilah dolu .. cep 
hane dolu .. Erzak dolu. Biz burad.ı 

her şerden mahrum kaldık. Ya 

\'U:! beyi olsun b: > !ın ... "}dik, ne 
yapacağımızı daha İ} i b:lirdik,. 

llu:'§it iki 1rl .. d, .., e ~ozicrınin 
yaşını silerek c ... uıp 'crclıler: 

- Yapılacak i~ mc) danda, Meh 
met çavuş'. YurduMuzu korum1k 

için. kanımı.zm .on damla mı akı 
tıncaya kadar diı mania d u ce 
riz. Bunu bild' ten sonra, burada 
l.ay~ısızca. c:on . a, t!eri bd.li) ebı 
liriz. 

tunnu~tu ... \ 1 ~..ı a ıı m : 
"- BuraJa so.. <nie.ımıı:ı bek 

Jiyebiliriz . ., ozu :\ı hı11edı dü.un· 
dtirüyordu. 

- Evet. dıyo.du, biz1 bır felaket 
bekliyorsa, :,o:ı a n zı s..ıpl csiı 

ki burada ı<lr!.tii. dece~ız. 

So:lra b!~ n r. nu, r I'lı 

"ı gözunün ön tine etırclı. 

- A) 'Ş{"C .,. benı h, 3 KO} d 
t)ekli} or. Ben ona mu1.at 'l r o , ı 

loneceğimı oyiemı tını Zaten < 
Ja bana: \'azı'u•ı rapnnd .. do •. 

me'. dçmi~ti. Yurdu kurtarmak 
\C korumak. .. Bu, en mukadde 
'.ı ı!emizdir. \ azifemi yaparken. 
l iki de ebediyen burada kalaca 
!>Im. h.o) ume dönecebimi ban 
1 im temin edebilır? 

Hur;t: 
- Koyde benim de nişanlım 

\ar. ~1'e .m t çavu<>~ Fakat, ben de 
yurdumun ı .. urtuluşundan başka 

bir ~ey dü unmu}orum. Düşmanı 

an:ı\atandan ko\unca}a kadar çar 
pı ca !il. R at yuzü gönniyece 
~iz. Ondan sonra. "(.\r;ililerimizı, 

an:ı'arımr r, baha] ımı ı. çocukl 
rımı ı du uncb'Jirız. 

Mehmet hirden kalktı, Caferit 
alnınaan optu: 

- Şıındı bır dah:ı inandım kı. 
Tur!-.. ı ti 1 ini kurtaracakt:r. 
Hu 

m "' !>f!nın gı bt 
, emr. • <.'t Vf" hun; 

el lırıı. 

( Dc:xı.mı 007·) 
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istanbul levazım amirliğinden verilen ,~i!!!I A TA ~ 
::~ ıtıt11(JS' 1 harici askeri 

Aıafıda mfl.:tan yazılı unlar kapalı zartla ekaiıtmeyc konmu~uı·. ihale. 
lerl 26·ll·9-l0 günü hlzalarmd& yazılı aaatıerde Urf&da askeri ıı.atınalma ko· 
misyonda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vea!kalarlle teklif mektııplannı I· 
hale saatinden bir !B&t evvel komlayona vermeleri. (1450) (10744) 

Miktarı Tutan Teminatı İhale aaati 
kilo lira lira 
275.000 32.!12.50 2423.44 10 
121.000 H.27.50 1066.31 11 

.y. • ti' 

Ao&gıda yu:ılı menddın kapalı zarfla eksiltmelcri hizalarında yazılı 

gün ve ıaatlerde Manhıada aııkert eatınalma komlayonunda yapılacaktır. 

Şart.nameleri komlııy_onda görülür. Taliplerin ihale ııaatıerlnden bir uat ev· 
ve! kanun! vesikalarilc teklif mektuplarınr komisyona vermeleri. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı lhale g{ln ve 

Kur.ı ot 2016 ton 
Kuru ot 828 
Kuru ot 9S4 .. 
Kuru ot 1140 

" Kuru ot 9114 .. 
Kuru ot 984 

Saman 2160 " 
Pirinç 120 " 
Saman 13SO " 
Yulaf 456 .. 
Arpa 1392 •• 
Arpa 1392 .. 
Arpa lOH ,. 
Arpa 2232 .. 
Arpa l632 

" Arpa 1392 .. 
Arpa 792 .. 
Sığır eti. 100 .. 
Yular 840 .. 

lira lira 
110.%0 8316 
·Hi.:HO 3415.50 
5U20 4059 
62.700 4i02.50 
54.120 40.59 
54.120 4059 
43.200 3240 
41.400 3330 
27.600 2070 
33.060 2479.50 
93.060 7047 
93.970 7047 
70 740 52Q5.25 

150.660 11299.50 
110.160 S262 

93.960 7047 

53.460 4009 so 
25.000 ı87S 

60.900 4567.50 

ıaatl 

29 ·11·940 10 
29·11 940 10 
29·11 940 10 
29 11·940 15 
29·11·940 15 
29·11·940 15 
30·11·940 10 
27·11·940 10 
30 11·940 11 
27·11·940 15 
29 11·940 15 
29 ll·9i0 15 
20 ·tı 940 15 
29·11 9i0 15 
29·ll·940 10 
29·ll·9tO 10 
29·U ·940 10 
~8·11·940 10 
~7·11· 940 15 

( HS4) (10748) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Eksiltme 
Komisyonundan: 

l - Merkezimize ait Klayton dubası içinde bulunan nıotör makinesi 
motör levazım ve techızatı mcrkeılmlz tarafından çıkarıldıktan 

aonra tekne kamara ve \"ardııvelaları açık arttrrma suretlle satıla· 
caktır. Tahmin bedeli (l5Q) liradır. 

2 Arttırma H · ll 940 perşembe ı;UnU ıoaat 14,30 da Galatıı.cla Kara 
Muatatapft§a sokağında mezkftr merke!: satınalmll komisyonunda 
yapılacaktır. 

1 - Bu arttırmaya işUrak edecelderln 22 !ıra 50 kunış katı teminatları 
merl<ezimh: veznesine yahrmış olmaları şarttır. (10i2i) 

kıtaatı ilanları 
1 

Atağıda cin~ ve miktarı yazılı tiç kalem ycın maddel,.r! (yüzPr ton) 
\"e ayn ayrı p3tarlıkla satın alınacaktır. E,·sat ve busuel ııaı d.ı ı ı onııııyon· 

dadır. İsteklileri okuyahillrler .. Pazarlığı H · ll-940 perşembe giJ.nü caat 10 da 
Konya Lv. Amlrllğ! satmalına komlııyomında yapılac:ıktır. Pazarlığmdan 

sonra takarrür edilecek !!yat lizerinden kati teminat alınacaktır. 
Buğday Arpa Yulaf 

Ton Ton Ton 

100 JOO ıoo 

100 100 100 
100 100 lOô 
100 100 100 

100 100 100 

500 500 500 
ıoo 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 ıııo 

100 100 100 

--
500 50.0 500 

(144ql (10742) 

lf· ı;. :(. 

100 ton fabrika unu puulıkla ıatın alınacııktı r. İhalesi 13·11·940 günU 
sııat 10 da Diyarbaku askeı1 satmalma. komlnyon· ın :lıı ;·apılııcaktır. Talip· 
lerln belli saatle komisyonıı. gelmeleri. Tahmin bedeli 16.500 lira, teminatı 

2475 liradır. (1452) (10H6) 

A~ağıda yazılı mevaddm kapalı zarfla ekslltmeleri 23·11·940 per~embe 
günü hlzalarmda. yazılı saatlerde Kırklareli Kavaklıköyde askeri aatıııalma 
komisyonunda yapılacaktır. Şıırtnameleri komisyonda görUIUr. İsteklilerin 

kanuni \•eırlkalarile teklif mektuplarını ihale SM.tlerinden bir saat evvel ko· 
misyona vermeleri. (1440) (10734) 

Cinsi Miktarı Tutarı 

ton lira 
:Yulaf 300 2i.OOO 
Arpa 300 26.100 
l{uru ot. 300 20.250 

'(.:;.. 1(. 

Teminatı 

lira 
20l!5 

1957.50 

1518.75 

lbale 
saati 

10 
14 

lG 

Hepsine tahmin ed'Jen fiyatı 180.000 lira olan 2400 ton buğday pazar. 
!ıkla satm &lmacaklır. !halesi 2!Vl 1/940 pıu:artul gUnli saat 11 de Ankara. 
da LY. lmlrllği satın alma koınlıyonunda yapılacaktır. Kat•ı tl'mtnatı 20.460 

liradır. Şartnnınesl 10 liraya komisyondan alınır. Talıplerln belli vakitte 
koınlsyıtna f'!lmelerl. ( H 18 - 1037 4 ı 

m:Herkes, bilhassa çocuklar tarafından alıtı it 
~mgayet kolay ve müessir bir müstahzardır· mi 
1.... ·~· 

l!ll BA SAK ~ 
1111 SOLUCANLARINA)~~ :... ..u(ll •• 

1 
. . . . cıe ,·e .. ~ :ı• 

kar.,1 it'&) l't t&irlidir. Rıırsak solu<"anlarınm bil;) ilkler )ıll•t,J 1 
!erde M•bı b ol:ı4'ağı tehllkel<>r gözönünc alm:nak solu<"3 n 

la rında bunu kullıınmalan fBydıılıdır. tıı'r '• ::. . . .. or if:i Hel>lnılt>rimlıe w halkımıza tu·ıu~·e edılcn bu mu8tah 
:m e<"raııede bulunur. Kutu~u 2~ 1-."Ul"U3tur. ..!I:: .... _ ...... ~ .. ı•·· 

•••• -·· .. ·::.-:ı:;;n-:•······ ............. •••• •• ...=·········:. .... ·--~!-·-·i!as;:::iiiiili~•-·=·-······ . :::: ccnc:::::::::::.:::;::; ... :.:r ·--· :ı ........ .. 

ıstanbul Beled ıve91 
ııanıarı e ,.ıı 

ı-ınse>.uı oı•ıı 
Unkapanı polis merkezi önUnde hurda halinde bulunal\ estJlınde:ı 5 , . 

2211 pl'1ka No, ıı Playmut markalı otomobil vcsnlti nakliye \ııclı sil~ t' 
borcundan dolıı.vı tahsili emval kanunu hUktimlcrlne tevfikan U 1!1lat 1 

lınmış olduğundan 18·11·940 tarihine mU!adlf paza.rtesl gUn 
mczkfı.r mahalde açık arttırma surctile satılacaktır .. (lOi52 ) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, RomatiıntB' 
L!~ _;n.""1'~ 

Nevralji, kırıklık ve'vuuan ...-· 
derhal keser .-AJ' 

lcabında gUDd• 1 kafi aıınabUir-~tı ~· 
TAKLITLICRfNDEN SAKININlZ. ~ft YER.Dil: t> ..... sd ISRA.RLA tSTEl."Vi~ .......-, .... 


