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11 donanrnnsı ba kıımondanı 

~~I 

Pttoskovadakl 
~8Pon sefareti 

ın steşarı 
8erı ne gitti 

J ~lld 
%11 ::; 14 (A.A.) - Moskova 

tuı:..ı ~r ~reli müsteşarı pazartesi 
line hareket etmiştir. 

~İTLER 
:oıotona d o de 
. ltlerce aör ştü 
l1tgilterenin 
""1.oskova 
~ elçisi 
erlin görüşmeleri 

~:~!'~fında Sovyet 
ltıyesile temas etti 

il"- lg arla,. 
n ... 'nemnun 
~o"t .• 

ll.nüyoı lar 
hJıd~lt.ıı, 18 (" D N B ~~Ot· ıı..A.) - • . • 

~ ~:İ lie::rrnan Göring bu ı;~. 
loıo t~ e.tıer birliği halk komiser. 
~rıı lta ' 0 hariciye komiseri Mo. 
<\!.:. tııu11<ibu1 ederek kendisiyle u. 
,~ • t görUşmüştür . .Mülakat 
1b.._ ll.ıı1t ç Sovyet münasebetlerinin 
. .,t~ erçcvesi içinde vukubul. 

~ Zh'AFET 
tllıı., ıs < 

~ ftaat A.A.) - HiUer bu. 
~o~4 de SovyeUer birliği 
e it ~rleri heyeti reisi ve hf .. 

~ l ~eri Molotof şerefine 
~~ette tlYafet vermiştir. Bu 
~il. ~olotofun maiyeti erka. 
~"'.:'· .ı\Uıı zevatla Alman hariciye 
~ an başkumandanı, pro. 
lı~~ Dr. Göbels ve Hit. 

ıat<lır. 1 kurmayı hazrr bulun. 

İtalyan donanması 
Bir günde takriben 

100.000 
tonluk 
haro 

gemisi 
kaybetti 
ital.yan zırhlılarının 

adedi altıdan üçe 
iniverdi 

Londra 18 (A.A.) - İngiliz Bahri· 
ye nezaretinin Tarranto hticumıı hak
kındaki resmi lebllğı aynen şudur: 

İngiliz donanması esas ctizUtı.mları 
müsterih bir surette sahil mildafaa
larının arkasında ve başlıca b.."lhrl Us
lcn· olan Tarantoda bulunmakto. olan 
İtalyan donanmasına. kendtslnl folcc 
uğratan bir darbe indirmiştir. 11/ 12 
İkincllcşrin gecesi tayyarelerimiz 'Ia
rantoycı. bir taarrJz )'aprruşlardır ki, 
neticesi bu sabah yaptığımız keşifler
le Ye fotoğraflarla tcsblt olunnııı§tur. 

Hu ke,,i!lcrle sabit olduğunu gö:-n 
(Littorio) sınrfından bir zırhlı, on gU· 
vertesl su içine saplanmış olarıı k is
kele sancak yatmaktadır. ( Km'tır) 
sınıfından bir zırhlı karaya olurmu§ 
ve arka tarafı büyUk top taretı dahil 
olduğu halde suya gömülmilştUr. Bu 
znhlı jia ehetıutıiyeUl surette S">'1.CRk 

tarafına yatmı:şt.ır KaU bir surette 
tesblti kabil olamamaklıı. beraber yi
ne (Kıı.vur) cinsinden diğer bır zırhlı 
da ciddi surette hasara u~ratılmrştır. 
İçeri limanda iki kruvazör, etrafları 
yağla muhat olduğu halde yıı.nı. yat
mış. bir vaziyettedirler. İki muavin 
kruvazör arka taraflarından suya 
batmış vazlyett.edlr. 
İtalyan donanmasmm bütün kuvve 

U ikisi yenl hlzmetc glrml§ olan CI.Jt
torlo) sınıfından ve dördü yaltın za· 
manda yeniden inşa edlimi§ olnn (Ka· 
vur) smıfından olmak 1lzere altı zırh
lıdan mürekkep ldL Tam btr aılm U:ı 
yapılan ve 'tam bir muvat ak yl'Utı"De
Ucelenen bu taarruzdan sonra Jtaı
yanların müessir surette kullantlabl· 
lecck yalnız Uç zırhlıları kalmış ad· 
dolunabillr. 

(De,·amı 4 üncüde) 

İngiliz tayyareleri 
Beri ine 

hücum etti 
Şeblrde bf r çok 

· yangınlar çıktı ' 
Londra, 14 (A.A.) - İngiliz ha. 

va kuvvetleri dün Bcrlinc. ııiddetli 
bir taarruz yapmışlardır. Henüz 
rE?.smi tebliğ neşredilmemiş olmak. 
la beraber ajans telgrafları tehlike. 
nin sonu işaretinin sabah saat ikiyi 
yirmi geçe. verildiğini bildirmektr .. 
dir. 

Alman istihbarat ajan.sı taarruzu 
tasdik etmekle beraber İngiliz tay. 
yarelerinin şehrin merkezine gire. 
mediklerini, kenar mahalleleri bom. 
bal'dımnn ettiklerini ve birçok yar. 
gmlar çıktığını bildiriyor. ~cüdc) 

~ncı kas=a=pla=r=ın ==b==ir=m==a=rif=et=i :=-
-

Deriler üzerinde bol et 
bırakılarak yüzülüyor ! 

~lıtlkatörler de deri ile beraber 
.,,•ek fiyata alıp attıkları ba etlerin 

~ '!:~~ı.~.:ı!~~~~,.~!! .. e~ı~!!1'~.8!, """' 
~~~de Plar ccmly"U \'~ şır den tıyntma yUkselmektedır. Fnk:ıl !&' ~ Protesto etmlşlerdır. dericiler, deriyi aldıktan sonra tııbak· 
~ rab~ ~klka.ta göre, deri ve lanan dende tabii bu kısımlar atıl· 
~~ ~h(! l6rlennın yaptığt pro- makta, derinin sadece jel!tln kııırııı 

ilj t ~ §Udur: Deri fiyatlar. kalmaktadır, Bunun için dericiler bu
~~eb:nı §artıar dolayıslle bir radan gördükleri zararı deri fiyatla
'-~lııt et fi§ buJunmaktndır. E..ına rma zam ederek telAtiye ça~makta
'~ to1c /n~ları den tiyatl:mM dırlar. Bu da deri fiyatlarını mllhiın 
~'.:"' ~Uotiıttur. Toptanor ka- bir miktar yUkseıtmektedlr. 
~ ~ltor lalifadeyi kaçırmrak is· Deri fabrikatörleri, kasapların bu 

"'Ctl"" "e l{ ı ·•ıere lt llraağaç mezbal!ıLmı- hareketi devam ederse bqk& tcdbir-
11'1ıa r esııen hayvanlann deri· ler dUşUnmeğe mecbur olacaklarını 
ı, nz1a 

tıı..ı~lttd ew halde yOzdilı"tnP.· blldirnı14lcrdlr. Kasaplar buna ılaıdi-
ır, Bu §Ckilde et deri· llk cevap vermemi§lerdlr. 

SLER so HAVA O 
. 
1 

• 
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ftalyan 7.lrhlr mo.~ı bir manm'"l"Bdn ... 

M öO Oô 
Dtln Dil, Taruı ve Coğrafya Fakültesinde 
4 saat siren bir tetkikte boland ular 

R~t sıcumhurumuz milli kisvesıle Türk i
ve coğratyasının vücuda getirılmesini 
emır buvurarak direktitler verdiler • 

ve okullarda okutulacak gramer 
kitaplarının en kısa zamanda 
baıırlanm asını arza ettiler 

Anknra, ıs (A.A.) - Milli Şcıımiz / ler, alAkadar profes!ir ve doçentlcrın 
Heisıcumhur İsmet lnönU bugUn saat derslerini dinlemişler ve seminerlerde 
16.30 da DU ve Tarih - Coğraıya fa- meşgul bulunan talebenin çalışmııla
külleıılni yeni açılım binasında şeref- rlyle yakından alAkadar olarıılt fa
lendirmlıılerdir. Mllli şet, !akUJtede kWtenin kütllphanı:>lerfnl tetkik bu
MaariC \'eklll Hıuıa.n Ali Yücel, fakül- yurmuşlardır. 
te dekan veklll profesôr Emin Erişir- (De\ amı 4 üncüde) 
gTI ve fakülte müdUrU tarafından 
karşılanmışlardır. 

1 
Reisicumhur çalışma haJın,Je J:ıulu· 

nan t:akUltenln muhtel!! enstitU ve 
dershanelerini ıı.yrı ayrı ziyaret etmiş· 

Hamburg . 
sanayı 

Hayatı ucuzlatmak için 

Yerli Mallar 

mıntakası 

Harabeye 
döndü 

Buradaki fabrikalar 
başka yerlere 

naklediliyor 

Pa '.}!!; ı 
Lôndra, 1~ ( A.A.) - Alman. 

yanın ikinci şehri ve evvelce bil. · 
yjik bir depfa ve sanayi merkezi 
olan Hamb\ırg 'tngitiz ta.yyarele. 
rinin bombardunanlan netice. 
sinde tahrip edilmiştir. Harabe 
ıhalinde fabrikalar, inşaat tez. satış yap'!'lalıdzr 
gihları ve muazzam doklar ln. Anİanıtıuktakl ttatyruı bao;ktı:nıın
giliz bombardıman tayyareleri. 
nin yaptıkları tahribatı göster. 
mektedir. Naziler de bu şehir. 
deki fabrikalarda çalı:şınaya de. 
vam imkanı olmadığını teslim 
mecburiyetinde kalmışlar, zira 

Murakabe komisyonunu tacirlerden 
mlrekkep bir ıurısı balanmaıı, telerra. 
atı bırakıp esasla meşgul olunmalıdır 
lhtikarla kal'i ııekildc mücaı,telo 

ve hayatın paha.-aşmamasını tc. 
min için alınması en münasip tcd. 
birı'eri teshit etmek üzen• açtığ . 
mız anket bü) ük bir aliıka u;,. andır. 
mı![ bulunmaktadır. 

İttihat değirmencilik şirketi mec. 
lisi idare reicıi Hasan Ali Öğütmen 
anketimize CC\'ap veı-Prck dcmiıJtir 
ki: 
·'- lhtikar'a mücadele için ted. 

birler .düşünür lkrn yeniden tcşki. 
!atı mucip olacak bir talebe. dirn. 
mekten azami derecede kaçınma • 
yız. Çünkli bizim teşkiliit kurmak 
ve işi teşkilata boğmak zayıf taraf. 
lanrnı?.dan biridir. En muvafıkı 

mevcut olan yerli mallar pazarla. 
rmt iyi bir f'ekilde organize ede. 
rek bunları piyasada devlet na. 
mrna tanzim edici satışlar yapma. 
ya memur etmek lazımdır. Bu bi. 
raz güç olsa dahi her halde yeni. . 
den umumi · mağazalar kurmaya 
müreccahtır. Yalnız iki noktaya 
bilhassa. dikkat etmek lazımdır: 
Pazarların tamamen ticari bir zih. 
niyet sokmamak, kar gayesini. ta. 
mamen ortadan kaldırmak ... Bu §e. 
kilde hareket edilerek gerek devlet 
fabrikaları mamUlatı ve mevduatı 
gerekse ithalat maddelerinden b'. 

Bugün 

rinci ellerden alınacak olanlar bu tahripten kurtulan fabrikaları 
pazarlarda satışa arzedilirsc zan. Şarki Prusya ile Polonyaya nak. 
n~derirn ki: ihtikara karşı .ilk sed Ii zaruriyetini hissetmişlerdir. 
vucuda getirilmiş ,olur. Her gün bu şehirdeki işsizlerin 

Bir de murakabe komisyonları. adedi mütemadiyen artarak bir 
nm bugüne kadar verdiği randıman · , buçuk milyona varmıştır. 

(De\·amı 4 üncü~) (Denmr 4 üncüde) 

Beyaz kadın ticareti yapan ve 
haraç aıan . bir şebeke yakalandı 
Baz·ı kadınlar· bu sabah bir 

istida ile müddei 
umumiliğe müracaat ettiler 

Zabıta, Beyoğlunda, beyaz ka. 
dm ticareti yapan bir şebekeyi 
yakalayarak haklarında takiıba. 
ta girişmiştir. Mesele şudur:· 

Beyoğlunda bir takım adam. 
!ar var ki geçimleri, kadın tel. 
!allığı yüzündendir. (Motorcu) 
denilen bu adamlar. gayet şık 
ve temiz giyinirler, ve bazı va. 
sıtalarla tuzağa düşürdükleri 
kadınları genel evlere pra1.ente 
ederek günlük ka1.anç üzerinden 
marka hesabile para kazanırlar. 
Motorcular. bu gibi ltadınlara da 
(~fotor) ismini vermişlerdir. 
Motorcuların en fazla faaliyette 

bulwıdukları yer, Ziba, Galata 
ve Abanoz civarlarıdır. 

Emniyet ikinci şube müdürü 
Zeki. işbaşına geldikten sonra 
her nevi ahlaksızlıkla mücade. 
leye başlamış, ilk olarak "Mo. 
torculan" ortadan kaldırmıştır. 
Fakat son günlerde, b u Motor. 
cul.arın tekrar faaliyete geçtik. 
leri görüldüğünden emniyet me. 
murları, haklarında tekrar ta • 
kibata koyulmu~lardır. 
Meşhur Motorculardan Arna. 

vut Cafer, Galatalı Hüseyin, Çe_ 
te İbrahim. Beşiktaşlı Hüseyin, 

(De,amı 4 üncüde) 

-" .,:.: . ~A• . • 

M~:bJ 1 

j Topkapı Sarayına giren 
RABZR be' gUndür okuyu
cıılaruıa altı günde ~ımaın· 
!anmak üzere mııfa sal bir 
harita vermektrolr. Bugiın de 
sonuncusunu "'rlyor. ~8X10:S 
ebadında. huluııar.uk olıın bu 

barttıı.nm 10n paftası 

Son aaylamızda 

' CASUS LUKRECY A 
Dördüncü Murad devrinde bir Venedik şövalyesinin~ 

Yazan: İSKENDER F. SERTELL ı 

Pazartesi gtlnl Baber ıltaalarmda 

danı grılt.'ral 1.'bıtldo Soddıı 

Yunan harbinde eon 
vaziyet: 

italyanlar 
Sahil 

yolunda 
çekiliyorlar 

Kalam.as nehrinin şimal 
sahiline tardedildiler 

italyan üsleri 
Bari, Avlonya ve Draç 

şiddetle 
bombardıman 

edıldı 
Atina, l l (A.,\..) - Yunan bıı.'}l{u 

mandanlığmm tebliğine göro Pindu.! 
mm).akasmda Yunan hilcumlan mu
vaffnkiyeUc neticelenmek üzeredir. 
Yunanlılar Arnavutluk toprağı:ıda 

yeniden t< pelcr işgal etini§lcrdlr. 
Gclcn raporlarn göre ltlllyan b3ker 

leri AdrıynUk sahili boyunca çekili 
yorlar. Yunanlılar ltalyıı.nları Kala· 
mas nehrinin şimal sahiline tardetraiş 
1 

Garice hava meydanı Yunan tııy 

• . ~ •• .ıuan mu vaffak!yetle 
lı..ı. U<trJııııan edilmiştir. Yerde bulu
nan tayyareler ve bir bina tuhrip c.dil 
.mlştir. Bir İtalyan tayyaresi dU,j1'r'.ıl
mUştUr. 

AUNA \.'UTLUK CsLEHiNl 
n01'IBAUDBU.S 

Atına, ı.ı (A..A.) - Yunanistanda· 
ki hava kuvvetleri kararg(l.hı tarafll)I 
dan neşredilen bir tebliğe göre lngihz. 
tayyareleri Bariye yeni bir taaıTUZ 

yapmışlardır. Taarruz muvaffaklye~!e 

neUcelenml§tir. Avlonya üzerine de 
bir taarruz yapılmış, bir cepb&De cı0• 

poou yanmıştrr. !Şiddetli tştlaller ol· 
muştur. 
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Garip b·r iş! i ~~-d~:i~lt-Mt. 
Çlgv çekı.rdek kahveler1·----r;;mmıiıılW_A_+·W-i -'*-~ .. 1 7z,....m12

irde 
Şehir Meclisirıd~ 
çama§ırhane -, ...... _. .......... -........... ·········-··· .. : ı ; 

piyasadan kayboldu! ~~~~~r 1
1 noıtra 11eı11mn lı Atatürk 

tiJıl'ı. 

Ş ElltR l\lccllsinln son iç dısJ'L 
nı T:ın gazetesinde okO ğtıll· 

Gördüm ki lC}tlma bir bafll ~stııdt 
eeU olmuş... Ve Şehir l\Jcc tfıı'"" 
bir de çam:ı.şırhane aÇıloUŞ· 

Bmrn. mııkabil istenildiği kadar cemiyeti . Büyük Yolgeçen h:. !i müzesi 
i nına belediye miifct- • 

cllsln hülnsa..'lı şn: (i!1rf 
"Ruzn:ınıeyc gcçilmeıdcn ff" 

VaU. muhasebe kursunu J]1U;~ 
kıyctı~ bttlren 35 memura d11~ncJ>1' la.rım ,·crml,, birinci \'C 1 onr': 
birer rıaat hediye edllnıiş, 5 

11t~ 
ruznnmcdcld belediye tali~ aııtı. 
meslnln seb'..ıecl ,.o ycınl!"~ "ere 

K8Vrt.ıh-OUŞ Ç8kfrdelt kahve bulunuyor Hasılatile askerlere tişleri hiç 1 
hediye alınmak iizerc uğramazlar mı 7 

Bir mUddet evvel ba.şgöatcren kahve bu::ıranını onlemeK ıçın Tıcar"t Ve· 
kalctinln gilmrUJ~rde bulunan stok kahveden bir kısmının p.yasay.ı çık· 

ma.cnıa mUaaade c. e.sl tlz~rlne zııil olmuş görülen buhran bu defa .ıa2ka 

bir ;ıekilde ba~G"östcrınlştir. Fakat ılmdiki buhranın çok garip bir t<>c<'lılsl 

vardır: 

GUmrUklerde bulunan kabvcntn piyasaya çrkarılmasmdan F.Onl".l bir 
müddet çekiı..l·•k ka.':ıveyi her ta.rafta bolb~ tedarik edebilmek mUmil.n ol· 
muş fakat çok kısa sliren bu mllddett.en sonra, çekirdek kahve yava'J yava9 
hakkallardan çekilml§ ve bir zamanda.Dberl bir tek ciğ' çekirdek dahi bulun· 
ma.z oımu,tur. 

Buna mukabil kavrulmuı, r;ekirdek ve çekilmiş kahveyi bulmak ~al>il· 
dlr. leten!ld!tl kadar kavrulmuş çekirdek kahveyi almak kabilken çiğ keh· 
•enin bulunmaması yaptığımız tahkikata göre şu scbeblcrden clo~makt•.:1Jr. 
Çiğ çekirdek kahvenin azami aab11 narhı 133 kuru;ıtur. Buna muk'lbil kav· 
ruımuş çekirdek kahveyi 180 kuruşa kadar satmak kabildir. ı~t., knhvt'cikr 
bu fırsattan gcnl' mikyasta latitade etmeic yolun·ı btmuş bulunmaktaı'lırlsır. 

Piyasada, stoklnrm muayyen kahvecilel' ellnde toplandığı s!Sylennwkt~· 
tir. 

86 Yazan: 
t Hacı Mura.t bu bilyUk şehrin verdikten sonra. geniş mermer 
•dolarinden ıeçerken yirmi merdivenlere doğru ilerledi İki 

W>rt ~irml beo ae.ne evvelki batı- taraftaki nöbetçilet; yakası sırma 
ralar canlanıyordu; Avar hanmm 

1 
işlemeli koyu kah Ye renginde, 

ı-enc; oğlu ile birlikte Ruslardan göğsU iki su-a fişcnkli bir Avar 
ya.ıı:lım istemek için buraya geldi· kaftanı giymiş olan ve omuzlan -
if o gtinler... Ah o ne. budalalıktı; na beyaz bir çer kes başlığı aanı. 
Avar hnnlan ılllllesi işte o buda.. olan bu yaman adama eert bir se
lalığın kurbanı olmuştu. Hanlar, lfım verdiler; Hacı Mura.dm ba • 
Ruslardan yardmı istlyecekleri ~da her zamanki .Çibi krvırcık 

)'erde Dıı.ğıstanm blltUn cesur ve kuzu derisinden bir kalpak, kalpa.. 
hOrriyet l§ıkı çocuklarını toplıya- ğnı fuıtünde ise beyaz bir sank 
rak harp açmq olnlardı daha iyi vardı; ayaklarındaki eiyah ve dar 
olmaz mıydı T Ham.zat " Şamil pa.buçlar, lannm tozlukl&r çok 
yıllarca milll birlik kurmak için hafifti; ild tarafa aksamakla be" 

ı llfraşrnağa mecbur kalmazlardı; ra.ber o yaşta blr adamdan bek • 
bu uğurda harcanan emekler dof lenmlyecek derecede çabuk yiltjL 
rudan doğruya düşmana kaııtı kuL yordu. o kadar ki yüsba.şı Wl1 -

Wu1ırdı. kofla prens Tarhanof ağtr üni!o'l"' 
Hart Murat o anda bUyllk bir malannm içlnde, kocrunan ç!zm.e

aı.ıkıntı içindeydi; bir rol fç.in de : lerle, ona yctı,mekte adet.A güç. 
olsa yirmi dört sene evvelki bu - ı ltl.k çekiyorlardı. 
da.laca vaziyette bulunmak hiç ho· HUkQmet konağının ~alon ve 
fUn& gitmiyordu. Bununla bera • 1 merdivenlerinde hallı: oun &örilr 
her kendisini tutuyordu; bu i~i gömı~ açılıyor, yol veriyordu. 
her neye mal olursa. olsun yanda Şuradan bura.dan bir takım çığ. 

brrakmamalıydı; çilnkü bir defa !ıklar duyuluyordu: 
tabanca. ateş almq bulunuyordu; - Korkunç adam ... 
'kurşunu geri çevirmeye kalkış - - Gözleri fıldır fıldır ... 
ınAk gillünc:til - Merdivenlerden çıkrşma bak. 

Yirmi beıı seneden.beri Tifliste - Kenc:Uai gelmemiş olaydı hiç 
MyUk değiş1kllkler nrdı; bilyük bir zaman ele geçmezdi! 
:\'e muht.eşern bir hliktlmet aarayı, Hacı Murat etrafına hakmıyor
pteller, opera. kışlalar, mafazala:c, du. O, Ru.alarla. k&.r1tlaştığ1 za.. 
t!cpolar ve evler ya.pılmıfb: halk l manlarda hep kılıç sıyırm~u; bu 
l!a birkag misli çoğalım!b: eski. 

1 
hal on:ın için, auaamış bir' adamın 

il.en sadece GUrclstanm merkezi suyu &örll.nce içmek istemesinden 
1B:Ji görünen o karakteri taşıyan 'ı farksızdı; şimdi sanki bu ihtiya _ 
l.a §ehir fimdl Kafkasya.nm ve ca kapılınakta.n çekiniyordu; sa.n
tlusyannı her tarafından &'elen çe... 1 ki yolunun ilerainde, ıağmda ve 
!it c:eşit i.nAa.n.larla dolmuştu. Kaf· aolunda kimseyi görmüyordu. 
b.syada başlıca altı millet vardı. Onu büyük ve oymalı bir kapr 
~rbayca.nlılar, Daflatanlıl a. r, dan tavanı yaldızlı, duvarları re_ 
Gllrclller, Ermeniler, Cerkesler, 

1 
simler ve nakışlarla süalU büyük 

Bualar... Tifllste bunların lıepeJne I bir salona götilrdiller. Genç, sarx-
71ğmlar halinde ra.s!:ımak mUm.. eın, ya:kııpklr, l!!Irma kordonlu bir 
ktindU. yaver prens Tarhanofu selAmla • 

Bununla beraber Hacı Murat dı; il~ beş kelime konuştular. 
Ruslara ve Rus idareıdııe hiç de Ya.ver bu sefer Hacr Murada. dBn
hayran değildi. Şehrin alaca ren-- dU; sert bir hareketle topukla.rmı 
p. aUlUkler gibi silıilnen, battl biribirine vurdu; dimdik durdu; 
biribirini a3mUren bu halk onu iğ.. kUçilk bir kürek kadar düz duran 
Mndiriyo'l'du. O, daila.rm. yalçm aağ elinin tehadet parmağım sağ 
yamaçlarmı, htlr bavunu, karlı kaşmm üatUne da}'adr: 
tepelerini, kurt yuvam orm.anlan- - Prens hasretleri muhterem 
nı fimdiden derin bir hasretle a - m':Safirlerlni birkaç dakikaya ka

nıyordu. dar kabul buyuracaklardır. LüL 

Hacı Murat bu dilfilncelere o ten oturmanw rica ediyorlar. 
kadar dalmıut:ı ki hillcQmet kona • Ta.rhano! bu sözleri Hacı Mu-
fnıa geldilderinin bile farkına ra.da. tcn-ctıme etti. 
'f&l'Dlamıştı; Prens Tarha.not: 

- .Muhterem dostum, başku _ 
:ınandan general prena Voronaof 
sizt burada kabul buyuracaktır; 

lütfen attan Jner misiniz? 
Dedigi uman adet& aflkindl; 

4t.rafma g5s attı; harplere Jrircll
iı .ıa.mankl kurt bal:.tşlannı, hey · 
betli tavırlarmı taltmdı; meydanı 
dolduran h&lkı, pencerelerden ba
kan sa.bit ve memurlan adet! ha.. 
ltareU. ltUdQ; bir anda yere sı~
radı; atmm disginleriııi mürirline 

Hacı Murat hiç cevap verme. 

di; sadece ba.şmı hafifçe salladı; 

11<>nra. bir eli kamasında, bir aya
ğı aza.erk ileırde olduğu halde dim· 
dik durc:u; c;atık kaşlarmm ıtltın_ 

da iki ltor gibi yanan gözlerle sa· 
londa ıbekliyenleri silzmefe başla.. 
dı; bunlar da general Vôronıt0f 

tarafından .kabul edilmek iizere 
bekliyorlardı ve ic;l~rinde gene • 
raller. albaylar, tüccarlar, doktor· 
lar, her smrftan kadm \'e erkek_ 

Jer varoı. ( De1•amı var) 

dün ak~am bir yemek B 
EY AZl'I'l'A Çadırcılar caı:·. 

verdi ı desinde bilyük l:'oJg~en • 
Ankara, 14 - Yal'dım sevenler ı:~· 

miycti huduUaT'ımızdakl ukerlerlmh:..ı 
ha:ı:rrlanacıık hediyeler için tir ye· 
mek tertip etml§tl. Yemek dUn ~k· 

şam Anlı:al'apalasta verilml~tır Y:· 
megi, cem!yetl himayeleri altmıla bıı· 
lunduran Bayan tnönU de şereflenj!r
mlşlerdir. Yemeğin hıunlatı tamamtn 
erlerimize gö.ndcrllec\!k hodl) elere 
tahsis edilınlglır • 

Eminönü halkevinde 
temsil 

Eminönü Halke\·lnden: 
15 İkinciteşrin cuma ve 16 Iklr. 

clteşrin cumartesi akşamları saat 
(20.30) da Evimizin Cıığaloğlunda. 
ki salonunda temsil eubem!z (Kah. 
raman) piyeaini teıru!U edecektir. 
Gelmek Jstiyenlerin girl!J kartlarını 
bUromuzdan almaları rica olunur. 

Et nakliye 
parası 

Gene eskisi gibi kesilmiş 
hayvan başına alınacak 

Et nakliya:tmın ve tevziatmm 
belediyeye intikalinden sonra 
belediye nakliyat ücretini şiın_ 
diye kadar alındığı gibi kesil.. 
miş hayvanlar yerir.e canlı hay. 
vanlardan almağa karar verm.ia 
ve belediye ile toptancı kasaplar 
a.rasmda bu yüzden bir ihtilA.f 
çikarak ŞQrayı devlete kadar 
intikal etml§t,i. 

Belediyenin bu işde haksız 
olduğu tayin edildiğinden dün.. 
d.eın iti'be.ren belediye yine eskial 
gJ.bf nakliye ücretini canlı ka.. 
sa.plık hayvanlar yerine kesllıniş 
hayvanlardan almağa. başlanuş.. 
tır. Fakaıt şimdi de hiç yoktan 
yeru bir mesele meydana. ~ıkmut." 
tır. 

Belediye, nakliye ücretini ke. 
silmiş hayvanlardan a.ln-ken bu 
ücreti pcra'i•endeci kasaplar ver. 
mekteydi. Canlı kasaplık hıı.y. 
vanlarJan nakliye ücreti alın.. 
maği başlanınca o zaman canlı 
hı:ıyvanlan satan toptancr ka. 
sa.pları:n nakliye ücretini verme. 
si 18.zrm gelmiştir. Bu parayı 
kasapiardan alamayan toptancı. 
lar hemen teşebbüse giri~ip bu 
ücreti tekrar perakendecilerin 

: Hanında çalı>an bir okuyucumuz 
! yazıyor: 
f "Ka.p:ılı~mın büyUk kapısına 
! inen Ao!aıklarm lılrlcşti'I yerde 
i bulunan EliyUk Yolgeçen Ha.nmıla 
; 250 k!1.dar kunduracı, kıı.ryol.1.cı 
• vcsaJr csnnf çalışır. Uıı.ncfa terkos 
1 ır.uyu bulundu{;u htıldo s:ılılplcrl 
: bunu yatnrz Ifost:ıkl <Wrcd denen 
! lı:ısmmdaiu ka.lı\·cnln lçlnc almı,_ 
i tar ve kahv<'nlıı penrerestndcn dı.. 
! şany:ı. bir musluk Jcoynm~lardrr. 
! Bu nıu10luk da. pencereden daimi 

) 

kontrol &ıtmll:ı.dır. Bir çırağın iç. 
mek fQin d:ı.!ıJ günde l~d defa hil. 

! çilli bir ffc;e ile sn alması mtlmkün 

1 

de~-ildir, H:ı.n s:ı.hlbi mani olur. Bu 
kadar adamın su lhtiy:ıcı Hane 
avla.11undakl rl!I ve rnurd.ı.r blr lm. ! 

, yuya. bırrc':.::ılmışlır. Bütlln Han 
: halkı burnWı.n ~c.-ldlen suları kul. 
j lanmak, ınıydmta el \'e yllzUnU 

1 
yıkamak mecburiyetindedir. Hı-. 
nm helilarmda terlms tesısa.tı bu. 
lundoğo lıaldo sahibi suyu kere 
mJştlr. Hanm çöpçilsU bu pis ku.. 
yudan çektiği sulan paelı vo mur. 
dar konsen·e tene'.ı:clc.rt f~lno kc.-. 
yarak helii.larm kapmma dizer \'e 
bir kuruı, mukablllnoo bunlan he.. 

l mya girenlere \.-erir. Eğer bir 
kunış vermezseniz holiya susuz 
glmıek mecburlyetlndeslntz. Heli. 
dan çıkınca el yıkayacak yer ve 
su yoktur. 

Harun her tal'afı vtran ve mur. 
dardu. Hele yağmu? yağdığı r.:a. 
manJar avlndald çulmrlara yağ. 

mur soJ~ btrlldr, giln~rce 9tf)tU 
phllklcrin karqtağı bu wlar ortr. 
da imler, kuyuya ıııza.r ve kendi 
l{endlne kuruyunca.ya kadar fena 

1 
ııa::;;;:rbirçok gtıyı1 sı:hld ku.. I 
yu1an kapntmıstır. Bu kadar bal 

J 

km çalqtıK! bir han avla.sandald 
bu mnnl&r lmyu nl?fn kapatıinu:e • 

mı.~tırT Bu ha.na yapılan ekser ı 
'ı teftlı,Ier, yalnr.ı hancmm balıla.r. 
la •lisled.iğl. odaya girilip oturul. • 

, mak gibi çok sathi bfr &C'.de bıh ·• ! 
har ediyor. AWuı.da.rlann nazarı i 

1 
dikkatini c«>kmenlzl rlm ederim." ; 

Ba DW!lıl l~tlr, anlıyıurıadık. 250 i 
İ kişinin ~ştığı bir hanın helll'lm. 

da. bfl'kaç kuru' kAr etmek için 
oeşıtıi kaplar &allandırıp su çekti. 
ğl mWcvves kuyu neden ~imdiye 
kadar kapatılmamıştır? 

BclcdJyenin bu ham derhal çok 
sıkı ve ~~ash bir teftişe tabl tut~. 
ra.k lrnyuyu kapatma<11 Ye lşc:ilerln 
yıkanması vo temizliği için her ta.. 
rafa t.erlms suyu 'ermeye . alılp. 
terini mecbur etmesi lil.znndır. Bn 

sırtına. yüklemi§lerdir. Fakat bu kadar \·atı:ı.nda5m '.;•',hat ,.c Jı::ıy·. 
defa teşebbüsü yapan Kasaplar tmm bir tifo s:ılgınr tf'hdldl attın. 
Cereiyeti fena vaziyete diişmüş. da bulundurulrna.'iınn. a•.ta. mtis'\. 
tilr. Çünkü bu cemiyette hem m:ılıa ve müsn.aılo cdllern<>z • • d·. 
toptancılar hem perakendeciler yonız. 

bir arada bulunmaktadır. Şimdi Doğru değil mi? : 
ekseriyeti teşkil eden peraken.. ··-----·---··----! 
deci kasaplar cemiyete hücum 
edfp cemiyet idare heyeti yalnız 
topta!\cılarm taraftarlı~ı yap. 
rnakla itham etmektedir. 

Makara ihtikarı 
başladı 

Toptancılar fazla fiyat 
verilince mal satıyorlar 

TU1'ekli, zincirli ve emse.il markaıı 
dikl4 tnakaralarırun başt11 siyah ol· 
mak tuere koyu renklllel'i, 10n g•ln· 
lerde plyuadan c;ekllmişUr. D!Jter 
renk çeşitleri de çok eksilmiştir. 'l'M 
zilerle dikişçilere, normal zaman!arda 
5 kuruşa satılan bu tireler, balen ~Uç· 
lUkle bulunmak.ta ve tnneei 20 k'Jru,
tan &1)8.ğl verllmemeklediT'. 

Piyu:ıda yaprlan tetkiklerden anla· 
l!ıldrfına gl.lre, makara dal'Jığını ytna· 
tan toptancılardıl'. Zlra, normal l<'p· 
tan fiyatlarla temin cdilcmiyen rı.ak~· 
ralar, lazl:ı flyatl:nln JıoJR.ylıkla toı:>· 
t&ııcılardan tedarik edlleb!lmckt"1'r, 

T ekirdağın kurtuluş 
bayramı 

Tekfrıla~ 13 (.\,,\.) - Eug;!n 
Tuklrdağlılar 13 ıncı kurtuhıe. b:ı• . 
ramını he:, ecan!ı tezıılıüı alı;ı kut_ 
la~Jardır. 

Balk s ndıkları 
Hallı: banlrnsı umum mUdUrU Ata 

Evcim diln gazetecilere şu iı.&he.tı 

vermı,ur: 

"- Halk sandıklarının adı• ı•nl 

~oğa.ltmak ıstiyoruz. Bu hususta bit' 
proje hazrrladık. Projeye göre aan· 
drklar, Halk bankamnm bil'er <JUbeııı 

olarak fasliyette bulunacaklardır: 

Şimdiki halde İ:'ltanbul ve !:r.mlrdeki 
Halk sandıkbı·ı müstakil birer ~!rl;:t;t 
gibi çalı§mıı.ktadırlıı.r. Bazı aııv.ıl d'.l· 
layrslle lııtanbul Halk sandığının nıa· 
ruz kaldığı mii~kUllcl' Uzcrinde de tet 
kikler yaptrm.,, 

Belediyeye otobüs 
teklifi 

Bir İsviçre fabrikası naınma be .. 
lediyeye otobüs satmayı teklif eden 
firma, istenen otobüsleri sekiz ay 
zarfmda teslim edeceğini söylemiş. 
tir. Bu müessese. otobüs paraları. 
nm, İsviçre frangı üzerinden yarı. 
sr pe~in·olarnk ödr.nmetıini istc;:::wı..l.r. 
tedir. 

Parasız tcda vi 
:C..'l!urhiiJ Hıı!kevindcıı: 

Evimizde arılan poliklinikte; çar. 
şamba günleri diı:ı. cumrı gUnleri 
idrar yolhrı, cumr.ı te:;i gılnlori de. 
hili \'<' asabi. paz'lr gi.\nlrri y:iı.1c 

dahili hastalü.larl' ııarnsız; olıı.rak 
lr>davi cdilmtktedir. 

Müz~de Ebedi Şef 
hakkındaki bütün 

eserler toiJl:ınacak 
fzmtr. 13 (A.A.) - Belediye ta. kilnfarma nJt lıUl~Umlcı1 rnllı.B :ıın'· 

r:ırmcan satın alman Atatürk ko. ve l;abul edilerek mutfnlc ,·c ç etf-
11'.!Jmda büyük bir Atattirk müzesi şır yıkama dnlres.lnhı ac;ıJına ı:ıı 
meydana get'rilmektedir. Belcdiy:-. 1 siminde bu[unulmuıJ. b,ıır 
de bir hcy~t müzenin esaslarını ha.. Şehir lUccli inde ç.aııtıı~ır ndcP 
zırlamıkla mc§guldür. MUzede A. nı;ı:ılığını gerı;l Tnn g:ızct~(ldlt· 
tatürk h'.!.kkm~:ı Türkçe Ye ecnebi ba~ka bir gnzdc yıı.zmrlf clC ıı~ 
dillerle y:-"·'mı1 bUllin escrlori ih. Şayet bu haber dof~ys:ı., btl t!ll111 
tiva ed"n bir l:litUnha:1e tesis cd'.. yent vnllnln, eski ldrll ç:ıını:ı~~~ı;f.11 
lecektir. Bu kütlJphancde buluna.. başka turJU temlztcnmcslnC .. ·c~fr. 
cak albümler şimdiden haztrlan. ~örcmciliği anlaşılır ki, yeri r. 
maktadır. Atntürk r:ıUz0nl 941 se. ? 
nesi 20 Ağustos tarihinde on be§w. ~ 
ci İ7.mir fu:ırınm açılacağı gün me. dı 
rasimle küııat edilecektir. Millet !Vleclisi top D-11 

1 ,q~ 
}J ,,. 

Ankara lS (A.A.) - B. ·1~, Dünkü ihrnca\. lisl bugün Şemsettin Giln~. r . . . r başkan:ığmda toplanmı~ j~e c 
DUn, Alm;ınyaya 100 bın liralık n:ımede mUzııkere edilccE'k f' 

silnger, ts~iç~eye 300 bin kilo bak. bulunmaması dolayısiylc cıını~ 
la ve tiftik ıhraç olunmuştur. !.s. nü toplanmak tizcre içtinll1ııı 
viı;reye ihracat Tun:ı üzerinden Ja. hayet vermiştir. 
pılmaktadır. 

Fıstık 
ticaretimiz 
Tarım sab§ birliği 

elinde millileşti 

Ant.ep, 1S( A.A.) - Fıstık ta. 
nm satış birllği kooperatifi va.arta. 
siyle fıatık mübayaaam& bqlanJDII 
ve larmm kabuklu fıatığm fiyatı 
kırk kunı,tan açılmıştır. Mlliltahsil 
fiyatlardan memnundur. Birlik ea. 
tm aldığı fıstıkla.mı a.nbalajmı yııp. 
tıkt:&ıı sonra doğruca mahreçlerbıe 
ıevkedecek ve bu işten temin edL 
Jeoek l&ft basılAtmı ortaklar ara. 
muta takslm edecektir. Bu suretle 
öteden.beri yabaııcr unsurlar cllnde 
bulunan fıatık ticareti tamamlyle 
lnilHleeeeeJı:, işçilik ve nlri.çtan el. 
de edilecek kir memleketim.be b.. 
l.acaltt:.tr. 

Mısıra ihracabnh
etrafında müzakereler 

Alman maıamata nazaran lıUJ.mme· 
timlzle Mısır bük~metı arıumıda ll•sı 
ra lthal edilen eşyamızm gümrük rea 
minin azaltılması etrafında mÜ1Ji..lte· 
relel' cereyan etmelctedir. 

Asker ve subay maaş lan 
~ 

Subay ve n~keri memurin- ma. 
aşlarma. dair k:ınuna ek kanunun 
bazı maddelerini değiştiren lfıyiha, 
Milli Müdafaa Vekftletince hazır. 
lanmıştır. ' 

-o--

Beyoğlunda yapılacak 
yollar 

Vali ve Belediye Refai Doktor 
L1ltfi Kırdar, dUn Beyoğlu tarafın. 
da yapılacak olan yeni yolları tef. 
tiş etmiştir. Bu i!'e 35 bln lira ay. 
rılınıştrr. 

iki manifaturacı 
sürgün edilecek 
80 kuruşa sattıkları 

pazene 42 den fatura 
kesmişler 

Aşirctendl hanında ma.n.ifatul'acılilt 

yapan Rı!at lle tezgt.lıtal' Yal!:o. !!O 
kuruştan satbkle.rı pazenlere ~ ku· 
ruş üzerinden fa.tura kestikler'.nden 
adliyeye verllmlılerdir. DUn dördllucU 
asliye cezada yapılan muhakeme net1· 
cesinde suçlan sablt görUldUğü.;ıden 

Rıfat 500 Ura. pıı ra cezllst ile iki eane 
Kayaeriye ~ilrgUn, Yako da 333 lira 
para ceZMile bir sene I~yaeriye ailr
gUn cezaaınl\ çarpılmı§lardır 

tzmirde tütün mahıulab 
nefis 

b:mlr, ıs - Bu sene 1mıir vill. 
yetinin her yerinde tütün mahlulti 
ga.yet nefl.stir. Rekolte geçen llC'. 

nekinden biru noksana& da alman 
mahsulün nefaseti aa.yeeılnde n.ok. 
sanlık telafi edilecektir. MU.ltahall. 
ler şimdi pıyaeanm açılmuma in. 
tizar eylemektedir. 

Müstehcen şiir dıı\"!lsı 
ı:;tiJ t 

Uvaruş mecmuasının ne~ . 
mlidÜrü Halit Fahri ile arDl _Jl1 ~ 
muada intişar eden Parta ~c· 
şürlııdcn dolayı Cahit sn.fvet, )1 ~· 
tehcen neşriyat suçundan do~~· 
çilr.cU ceza mahkemesine ve Jl" 
ti. Dünkü duruşmada lsınııil :: • 
bib, Yavuz Abadan ve Farult ~er· 
fJzden mürekkep f1blivukufuıı peı# 
eliği rapor okunmuııtur. tul ıd::rJ 
bazı kelimelerin mUstchcen ° ıııf>' 
blldlrildiğinden mUddciumı.ıxr.ıl 1~: • 
nunlarm ceza.la.ndırılmala.rrn1 ııd" 
m.lştir. Muhakeme auçluJııtill ı:'r fJ 
falarm.ı yapmak üzere ba.ŞkB- bl 
ne talik edilmiştir. 

Yeni Akşam Saıı~t 
Mektepleri 

~· 
ônUnıtı.zdekl ııene ~tanbu1~ı)-f-

n1den Uç sanat okulu daJı.S. f~~~i.· 
te geçecektir. Bunların 13og'dsı el· 
Bakırköy va Fatih kapların 
malan kuvvetle muhtemeldir· 

Ot b"l IA • .., • • ..... ıı1İ omo ı astıgı ••·· 1 d~· 
!ktısat Vekaleti, mcmleltct l>~Jt 

linde ihtiyacı kar._ıılayacıık ~~p ııl· 
otomobil 1§.:ıtiği imali kabil \ f 
madığmı tetkik ettirmektcdi Jist..• 
meyanda, evvelce otomobil ı.e~ 
yapıp da f!lındi faaliyetini .. ti o 
bulunan bir fabrikanın vazıY 
tetkik edilmektedir. ~ 

~----~ 
1 Aske~lik i~ 
Kadıköy Askerllk ıube5fnıteıı: .,ıfll 
Aakel'liklerlne kar:ır verııııı!J t"~ 

ehilyetname:ıizler ile ort& "'e ,-c ıı 
ebllyetnamelilerin ehllyctnıılJle t ,,,. 

tua cUzdanlarile bir ilkte 2.ı s: tı"ı ~ 
!mda ıubeye mürııcanuıırı ıılf ıftV' • 

ukerllk mUkelletiyeti k&Jlı.111 \,rı.-ıJ 
uncu maddesi nıucibinre b!\J; ıı.u!• 
muamemele yapılacağı utın °10 

• • • csı: 1 
Beflktq .bkel'ill< ıube5i11d ..-etilli'' 
ı - .Askerliklerine kanır ıııut>1 

olduğu halde bu yıl (l9f0 yııı~ g<I!'~, 
11! sebeplerle hazılık krta!!rtl o~' ~ 
rllmiyen veyahut geç ııevıced ~ı' 
malan dolayıslle geri çc\.'l'~ııfo e 
've halen yül•sek taruJllne ~e~ıst' ~ 
miyen yedek subay yetışeceJ.:: eril'6'

11 
metlller askere sevedııeceJtllll.,ıe~ 
ellerinde diploma ve ebUyetll; cP .• d 
nütua cllı:da.nlıırı olduğ'U ııaJ t dO!(ll' 
ll>-11-940 cuma. gtınll 68D rıııılııtl 
kadar §Ube nıerkezizıde buıuı:ı ıcıı,ll~ 

2 - GelmJyenler ııaıc.ıuııd• \)J'• 
muamele yapılacağı HAn oltJJI . . . ~ 
Yabancı Kadıköy aa1<erlll' t" 

ı<" den: ~,ıı rJI 
Ytl.luıek aakeri ebJJye ~ ı 

mezunu •e tam a.aker1 ehl;etl ,ııt> 
orta AJJ. ehllyetııameU ve rolU fi 1 
yetnameal olrnıyıı.n 336 dolfU _,1<e~ 
doğumlularl& kıu hJ,ınl~eJJ J{• 
ne karar verilip da eevk ~~ 
dıköy, Uaktld&r ve BeykOZ tıJ.feıiJI jl'~ 
daki yabancı kıa& hlı:nl~ ... etıı~~~ı 

U .... ·-"eri .ııı.., ,,... met .ene en, ...... blrlilC~ 
Te nütu• ctud.ıınlarile 
ş-ubemlae bqvunnalal'L 

• •• 
........j11JCl1 • ıl 

ıı::mtuönıı m1<erllk ,u...... I' 
, bttlaJ1 ıJI 

Makiniat er .ı\.bdurra uJ)eYe 
~Yl'am (330·377) henH'D ş 
ı ncıuı.t• 



~ığı yer Va.kıt matbaası 

11 Sonb.... . t . . ... b.lln 1 ""'9rın pazar esı ~u. 
bir ~lyan donanması için kara 
~e gün olduğunu İngiliz bahri. 
bır ~~etinin dün neşredilen 
ıı.u. bhğinden öğrenmiş bulu. 
ği ~~· İtalyanın harbe girdi. 
Jı ~ aydanberi Akdenizde her 
ı:tı.~ ~ır nıuvaffakıyet kazan. 
!it §oyle dursun bilakis lngi. 
~ ~ll_amnasiylc karsılaşmak. 
~ aıma çekinen, karşılaştığı 
~ a~lar ise umumiyetle fark 
~~Ur'ati sayesinde muharebe 
~ etnuJ::erek nisbeten az za. 
~ ku:rtuhnak tabiyesini gü_ 
~ l~ıyan donanması bu sefer 
~:.ınr! bir İngiliz resmi tebli. 
et. ı.ı ~ ifade ile "kendisini fel. 

l ~tan bir darbe" yemiştir. 
~11ı:.Dlliz resmi tebliğinde veri. 
&tire tnalfunattan anlaşıldığına 
llılaıı. ~~yan donanmasına ya. 

'l'a.a ...ı.&km şöyle olmuştur: 
~ l'ruz, pazartesiyi salıya 
~lltı a}'an gece - geçenlerde 
~ enya adasındaki "Cagliari" 
~ deniz ve 'hava üssünün 
~le . :wınanında olduğu gibi -
U~ ~ı ihtimal Ark Ruayal lngi. 
t~ dYyaxe gemisinden hava.la. 
~~ eniz tayyareleri tarafm. 
~ ~apılmışhr. İngiliz denizci. 
~e b. llıütemadiyen dolaştıkları 
N.. •1

1r İngiliz gazetecisinin ta. 
v;rı e "l 
~ talya.n donan;masrnı a. 
tlıt~~n gözleri bozulmak teh. 
il~- ~e karşılaştıkları halde 
'a~arilc boy ölçüşmek fır. 
l'fl}d" bulamayınca onları üsle. 
ltr. ~ bastırmağa. karar venniş. 
~lfle/kat yapıl:ın tayyare ke. 
~ııs'· l~yan donanması kısmı. 
~u 1ni!l Adriyatikte bulundu. 
~e g· f:\"ostennektedir. Adriyati. 
~aııa~l'tnek ise Boğaz tamamile 
qltr 1hnı~ olduğu icin bir deni. 
~İlıı g~ısi için bile pek müm_ 
;:-- bi ~egildir. Bunun üzerıne 
~gu1z1nı tahminimize göre -
tı%ıdz cı.~nnnması !yoniyen de. 
lerıe e. ıuzum gördüğü derececle 
~en.es1!J.ı.ş ve Almanların rn:m 
halrt 1 1Ik te~rininin dokuzunda 
hatta <hklaruu iddia ettikleri \"e 
~ls'i batışına <lai Doktor Gö_ 
~l' bı~ gaz.etelerinde ''fotoğraf" 
l}ı h e neŞrolunan 22600 tonlu!< 
ı\rlt Ur İngiliz tayyare gemı:;ı 
it k auayaldeki 60 tayy:ı reden 
u~8tnı İtalyan donan.masmm 

ln ? . akın için havalanmıştır. 
eı>:ut~lıİlerin düşmanı donanma. 

llın t 1 talyada. İtalya çizmeQi. 
e ki}0 PUk tar:ıfmın iç kısmını 

ıı hajr ~en Taranto körfezinin 
lııtlda cinde Taranto harp lima. 
~1ı:ıııe' sa~u toplarının himaye. 
'&akt' enıın ve müsterih yat. 
h~l' hadır. lngiliz tayyareleri ani 
bıına:kın ·yaparak limanı ve 
~a ta gemileri bomba yağmu. 
~'litı.i ~ttuktan sonra içlerinden 

Tanca meselesi 

İngiltere 
• 
ıspangayı 

protesto elti 
Mıntakanın bitaraflı
ğına İngiltere büyük 
ehemmiyet veriyoı·. 

Londra, 18 ( A.A.) - Harici
ye miisteşarı Buller. bugün a
vam kamarasında İspanyol hü. 

1 kumetinin Tancadaki hattı ha. 
reketine dair olarak irat edilen 
bir suale cevap \'ererek beynel. 
milel Tanca bölgesini bitaraf. 
lığı meselesin~ büyük bir e. 
hemmiyet atfettiğini ve İngiliz 
hükumetinin lspanya hattı hare 
ketini protesto eyıemis olduğu. 
nu bildirdikten sonra şöyle de. 
miştir: 

5 teşrinisanide :'\fadritteki ln. 
giliz büyük elçisi İspanya hü. 
kfımeti tarafından diğer alaka • 
dar hükfımetlerle istiı::are edil
meden yapılan Tancadaki mev. 
zuubahis icraatı protestoya ve 
İngiliz hükümetinin beynelmilel 
idareye taalluk eden 1923 ve 
1928 tarihli mukavelelerden 
mütevellit hukukunu muhafaza 
eylediğini bildirmeye memur e. 
dilmiştir. 

Tancamn beynelmilel reJımı 
meselesinde alakadar olan di. 
ğer hükumetlerin büyük bir kıs
mmın da İspanyol hükfımeti nez 
dinde protestoda buluııduklarr 
bildirilmektedir. 

İngiliz hükumeti. bölgenin ğe. 
çen haziranda !~panyol askeri 
kuvvetleri tarafından işgali hak 
kında.ki hattı hareketile de is. 
bat ettiği veçhile, Ta~adaki lsJ 
panyol menfaatlerinin ehemmi. 
yetini müdrik bulunmakta.dır. 

İngiliz Bliyilk Elçisi, İJ'l&i.liz 
hükUınetinin bölge bitaraflığıJ 
nın idamesine ve İngiliz men
faatlerine zarar verebilecek her 
hangi mr hareketten içtinap e. 
dilmesine büyük bir ehemmiyet 
atfeylediğin: İspanyol hüku
metine sarih surette bildirmeye 
memur edilmiştir. 

Avam kamarası, hükfımetin 
bu meselelerin ehemmiyetini ~ 
mamen takdir etmekte olduğu. 
na ve iki alaka.dar hUkfunet a.. 
rasmda noktai n;ızar kati edil
miş bulunduğuna emin olabi. 
lir ... 

lngiltereye dünkü 
tayyare hücumları 

Londm, J,, ( A.A.) - H~va. ve 
dahili emniyet nezaretlerinden 
tebliğ edilmiştir: 

Dü0 man bugün gündüz ekse. 
ri.ı=i doğu • cenup lngilteresi il. 
zerine olmak üzere memleketin 
muhtelif kısımlarına dagınık a. 
kınlar yapmrya teşebbüs eyle_ 
miı:ıtir. 

Hiç bir yerde zayiat ve hasa. 
rat olmamış gibidir. Gündüz 
dört Alman bombardıman tay. 
yaresi düşüri.ilmü~tür. 

Görünmiyen Harp: 
BEŞiNCi KOL 

Yl\.1.an: 

l'ıtıe d ~rban bırakıp sahih üs. 
llila. 0nnı.üşıcrdir. i ltaıhare yapılan hava keşifle_ I 
al'~Ya.n donanmasınm yediği 
l~~ın ağırlık derecesini fo. ı 
tıı v arıa tesbit etmek imkanı (':l'>...• • 
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- Size ben bu zannmtzın se_ 

bebini söyliyeyim. Dedi. Zira Po

lonya Alman Naz.ilerinin silahlı 
bir ihtilafa gireceğine ihtimal \'e_ 

ıemiyor!.. Almıı.nlar Çekoslovak· 

ya \'!' A \'Usturyanın kansız ve gü. 

ıiiltüsüz bir surette, sırf blöf 

kuv\•rti~ l<' ilhakına muvaffak o • 
hınca. şimdi de Rus _ Alman pak 

tının uyaııdırclTğı heyf'cıtndan iıı • 

tlfade ederek, Polonya.ya ayni 

b1öfü yapmaktadırlar! .. Düşündü. 

ğünüz bu değil mi? .. 

1\. .. ·•uıştir: 
~ gır s 
~ ~ urctte hasara uğra.yan 

1 E:"~ rn·~arar bir hale gelmeleri 
ıiQ.ca s~lllkünf'e bunun için ay_ 

1 
laıYa.n ecek tamire ihtiyaçları 
~~ı kr:;arp gemileri, ücü .zırhlı. 
''ll ~ va~.ör. diğer ikisi mua: 
R111tıid \'azor olmak üzere yedı 

ll ır. 
hıh..~nlardan b. . . . .. 
11 ·•ıı d ırıncısı ve en mu. 
ı t haıc ~a ~eçen mayı!'ta filoya 

111ılt ''Lı ını.ş olan 35 şer bin ton 
bo•• ttorıo" ve "Vittorio Ve. 

~l'~lııa!ır;ıı~arından biridir. Bu 
()~ Çitı, Jı ırıbirinin eşi oldukla. 
tn ~u~8.Sara uğrayanın hang-isi 

ııll'ı.ku u tesbit 1ngilizler için 

3 C&ru~ olaınamıştır. 
8 san_r n şudur: Dokuz tane 

ıınetrelik ağır. 12 tane 
l_De\amı 4 iincüde) 

lngiliz ajanının nüfuzu nazarı · 

ııa hanet etmiştim. E!ıaı1en ken_ 

dısini ötedPıı heri mNı\eğinde ga -

yet güzide 'e dünyanm 11iyasi en
trikalarına gayet vakıf biri ola . 

rak tanırnaştaydım. Kendi~inin 

Rus _ Alman ademi tecavüz paktı_ 

İngiltere zafer 
yolmıa girdi 

Londra. 13 (A.A.) - ~mme mon · 
faatt mUeııaeselerinden mim mll-:letaa 
komiteeioin Lort Nıı tha..nın başkanlı· 

ğrnda verdıfi öğle zıyafetıııı& • aöz a
lan Hindistan nazın Amery,ltalyıtn fı· 
loımna kar~ı elde edilen .ve bugün teb 
llğ edilen deni7. muva.ffaklyetı .. -ıen 
ba.h.Nttiği uman hararetle alkı~lıın· 

mııtır. 

~azır, bu zafer bir başlangıç olmak 
itibarile fena değil,. demiş ve söıleri

ne şoyle devam etmiştir. 
11

- Yolları çetin ve müddeti b•!M 
de birl<aç sene olmasına rağmen zafe 
ri, tıtm zaferi mutlaka elde etmek is· 
tıyoruz . ., 

DE~tz 'ftCARETl NAZIRINJN 
NUTKU 

Londrıı, ıs lA.ı\.J - Deniz tica· 
reti nazırı Cross bugün söylediği bır 

nutukta "dlişmanın ilkbaharda k1111· 
velli bir gayret sarfe~ce~ni t:ı.hmin 

etmek makul olur .. demi~tir. · 
••Bununla berab<>r ln~lter~nın kllv 

veli bir an durmadan artmakt'l.rl1r. 
Bu kuvvet, İngiliz gemi kafilelerine 
yapılan deniz ve hnva hucumlarına 

hfıklm oluncaya kadar artmaya devam 
edecektir ... 

• Ottava, 13 (A.A.) - Kanncta ve 
birleşik Amerıka hükiımetl@rine m11n· 
sup yüksek memurlar, iki gündHr 
yapmakta oldukları müza1< .. releri 
bitırmi3lerdlr. Müzakerelerden ~nırn 
neşredilen bir tebliğde, muzir ıınaurla 
rın KRnada ve birleşik Amerıka h.ı· 

dutlarından girmelerine mani olmak 
Uzere mü,terek tedbırlerin alınmış ol• 
du~u bildırll~l'ktedir. 

• BudapP~te, 13 (A.A.) - Macar 
ajansı, mebusan mecllııl te~rit n·aıru· 

niyet encumtonınin talebi üzerınt Old ı 
haç partisi mebuıları Kovarecz ile V1rt 

hf'nln maıruniyetlerini refetm•oUr. 
Keyfiyet lıu iki mebusun derhal tev• 
kif cdılPceklerfnt gcMermektedır. 

• Blı~r;;ı.ı. 3 (.A,,A.) ~ ıo;t.,.tan. Ro· 
ıııen hükünıcl memurları bugün neş· 
reLlllen bit" kararname mucibince ec· 
~cbl ıı kıı ıl1enı;up kaclınl11rla evlene· 
miyeceklerdır. Diğer bir ltararna.me 
mucibince ccvletın içtımal niz..'lmmı 

oer;ıştlrmeğe matuf nümayişlere ve 

toplantılara iştirak edenler kllrek ce· 
za,.ına nıahküm edilecektir. 

• Stokholın, 13 (.A..A.) - '•Stf'fanl .. 
Aven.ııka Dıı.gbladet gazetesi m•;habi· 
rinin Vaşingtondan bildirctip;lne gore 

, İngiltere ht-sabına 120 şilep inş:uıı ve 
73 şilebin de derhal sa tın alınmuı ı· 

çin Vaşlngtonda bir mukavele imza 
e<iilmiştir. Ingiltere transa tıantıklcı· 
inş11ın i~ln Amerika htikfımetlr.e oo 
rnilyon sterlin bir kredı açmı,tır. 

Nevyork, 13 (A.A.) - "Stı>f'\n!, 
Amerikanın merkez mmtakalarında 

htiküm suren şiddetli .~onbahar fırtı· 

naları şımdiye kadaı· 73 kişinin ölü· 
mUne scbebiyet vermiştlr. Vil~am 

Davock vapuru Mlchgan gölünde bat 

mı~ ve mlirettebatını teşkil erl"n 3'l 
kişi boğulmuştur. Telgraf muhab,.reııi 
ve demlryolu mtlnnk11lltı birk·ıç rıok· 
tadan sekteye uğranııştır. 

na ve onun hiç şüphe.iz gizli ol -
ması lıi.zımgelen me!ihul maddele· 

rine ve karşılıklı taahhütlerine 

rağmen, Polonyanın harbe doğru 

ciddi bir adım atmı~ olmasmı bil. 

yük bir heyecan ve memnuni) eL 

l~ karşılayışınt şüph~i:>. pek gü -
zel anlamaktaydrm. 

1ngilte1·e Polonyaya harp ıçın 

muazzıtm bir pıı.ra vermeyi kabul 

etmişti. Polonyayı g-aranti dahi et 

mişti. Binf!enaleyh fiilc-n yardım 

etmesi, belki veya muhakkak ki 
harbe girmeııi dahi mümkündü. 

Fakat Almanya f'~er Polonya 

ilr> kat'i bir harbe girmeye ka -

l'Rr \'erm:ıısc elbf'tte, ırk ~cıyele· 

rinin icap ettird"ği şekilde en ince 

ve ri~·azi hcMplarrnı yapmış \'e i. 
cap eden bütün tf'dbirleıi almış 

olmalıydı. 

Htikiımet.in seferberlik kararmt 

nihayet almı~ olması beni şiddeL 

le müteessir etmi~ olduğu için, İn

giliz do.cıtuma, Avrupanm bl'lld 

bir gün mukadderatmı tayin edf'. 

cek .ılan me!!cleler hakkında açık· 

c:a pek mühim ııuallcr sormakta 

teredüt etmelerim ki o zaman Av 
rupa entrikalarına derin aurette 
\•akıf olan bu lngilizle geçen mu. 

Bombardıman 
~ tayy arelerinde 

Atışların 
sıhhati temin 

edildi -iki gizli alet Amerika
dan İngiltereye 

gönderildi 
,-ıı~ln~t-0n, 13 (A.A.) -Dün Va. 

1tingtonda i)i h~ alan mahfiller. 
de bildirildiğine göre, isliı.h edilmış 
"Uçan kale" tipinden 13 AmP.rikan 
bombardunan tayyar~si, normal o_ 
!arak, da.ha bu ay içiııdP lngıltere. 
ye verilıniıı olacaktır. 

Bundan ba.~ka Ne,·yorkta temin 
rdildığinrı görl', bombardıman ta~ . 
yarelcıfoin atışlarınm sihhatini ll'
mine y ı.myan ilci gizli Amerikan 
makinPsi m0<lell!!ıi, Amerikan tor. 
pido muhripleriııPcn birisi ile lngi'. 
tere.re gönderilmi;ı bulunmaktadır. 
Amerikan rPsmi mahfillerinin ila_ 
\'eten bildirdiğıne gore. bu makine. 
!er, her halde hnlen Jngilterede 
tecrübe edilmektedir. 

Moakovadaki Japo~. 
elçisinin temasları 

Tok;lo, 13 (A.A.) - Hariciye ne_ 
zareti namına be\'anattn bulunma 
ya mezun bir zat demif"lir ki: ' • 
"- Japon)anın Moskovıı. büyük 

elçi.sı General Tatekova hariciye kc. 
:m.ıaeri Molotofu ziyaret tarihi olau 
30 Teşrinievvelden bPri Sovyet er. 
kiniyle görfü~memiştir. 

General Tatekavanın temasları 
nın hepsi kıM ve ehemmi) etsiz o·~ 
muştur." 

Roman yada 
iki zelzele 
daha oldu 

• 1f'\)'orı., 18 (A.A.) - Tran ıadio 
llJ~n.sıııın Hükrcş mWıabırıne gt'~, 

gf!Ce BUkre,te y~nıd .. n iki ulzelı.ı ol· 
mu~tur. Sar11ıntılar ~lddetli olmu§88 
da hasar u.dır. 
İLK ZEL:lELRNlN ZARARLAR! 
BUkrt'lf, IS (A.A.) - Stf'tanl ajıın· 

amdan, Pazar sabahı vukua gelmi~ o· 
lan zel7.ele esnasında telefat ve h11aa· 
ratın bilAnçOllu, Pançlu şehrinin ı.ı.deto. 

yerle yeksan olmU§ olduğunu gö'4ter-
mektedir. YQzlerce ölU ve binl~ree 

yaralı vardır. Focc,,a.ni şehri, ap.tı 

yukarı aynı Akibete uğramı~tır. 
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.(Y.unus Emre) baldWtda Abdülbaki'ye cevabım~ 

Yunus Emre 
bektaşi değildir 

Yazan : Klllall Bttat 
Abdülbaki 600 küsur senıe. artık feyzıni ondan belder. Şim. 

<len beri hürmetle ya.dedi. di her üçünde fe) iz alın ıs olma. 
len, birçok müverrihlerin. mesr. sr tarikatçe olmıyaC'ak bir iştir. 
yihin, iı.limlerın, Nlya.zi Mısri, l ri.inclı hükme cevabım: Bize 
İsmail Hakkı gibi fadrl ariflerhı hang; lhir !'lahsı tanıttıracak en 
takdirine mazhar olan Yunun kuv' etli aelıl u şahsın cseridır. 
Emre hakkında esa;;Jı ve;ıaıka Eserler adeta sahiplerini gös. 
müstenit olmıyarak üç acı hü- teren aynalardır. Yunusun dh r. 
küm vermi.~tır. nı baştan ııona kadar okunacak 

Birinci hükiim: Yunus sarap olsa insan divandan ziyade dini 
~rdi. ÇiinkU arasıra divanmda bir eser okuduğunu idrak eder. 
şaı apta.n bahsediyor. Bu divan rair l}airlerin wvanla... 

lkinci hüküm: Yunu::> bekta.şi. rına benzemez: Burada görülen 
dir. batinidir. Çünkü ı:;eyhi şeyler tc\•hit. na'tişerif. miina_ 
(Taptıkbaba) dır. Onun şeyhi. cat. h.abenin methı, erkanı ısHi. 
nin şeyhi Hacı Bektaş·tır. O da nuyenin methi, kıyamet, sırat, 
Baba t~hak'm dervişidir. rennet, cehennem ve en çok Ce. 

( çüncü hüküm: Yunus dinsiz. nahı Hakka lcırşı muhabbet gibi 
dir. Çlinkü bir takım bcyill~rin_ şeylerd\r. 
dE'n mutekadatı İslamiye ile is. 1-,ie bunlar gösterir ki Yunus 
tihza cdh:or. çok mütedeyyin \"e miitcşerri bir 
. Birine( hükme cevabım: Bü. ınsan<lır. !Risalei N'üshiyel si 
yüklerin sözlerindeki ~arap a.<?k Le hem dini. hem ahlakidir. 
manasrna olduğunu nası13a Ab. Bunlar ise hüsntihale rehadet e. 
dülbaki dü~ünmemiş yahut dü. den en doğru delillerdir. 
Biinmek istemcmiı;;tir. Böyle sa. :\adir~n divanında .Azrailden 
raptan bahseden ekabir içinde korkımımaJc _e-ibi söz!Pr görüni.L 
<iyleleri \·ardır ki onlara şarap yor~ ı dn. eğer bu süzler sonrıı. 
isnadı Cenabı Halıka şerik isbatı dan i;<?.ve edilmiş değil i~e tevili 
kadar imkansızdır. kabıi oian şeylerdir. 

İkinci hükme ce\·abnn: Yum. Eğer Yunu..,.un kendi el VUI-
sun Bektaşi olduğunu Abdülbe... siyi<> bir divat)T mevcut o1C'~ydı, 
kiden CV\'E'l kimse söylemiyor. o zama, n:ı°l\ikat m~ydane, çrka. 
Divanı ise Bekta~i olmadığına caktı. Y:.-zık ki öyle bir nüsha 
en fıdil ~ahittir. Çünkii hangi bir yoktu•. Mewut nüshalar birfüi. 
bektaşi kitabı açılacak olsa ba~. rini t.ıt.lnuywr. Bazaıı pek kii. 
tan nihayete kadar ıbekta.şi sö. çültülrııüc;, hazan pek büyiiltilL 
züyle dolu olduğu görülür. Bek. müştür. Dil hakımındnn da ba_ 
taşi şairlerinin divanları, şiirle_ kıldığı ::\!.ette görillüyor ki di. 
ri de böyledir. va11larda iki. fü; türlü lehçe, eda, 

Yunus birkaç beytir:de söyle. şiir şekli mevcuttur. Şu haldE> 
diği \"CGhile ( Taptıkemre'nin) sabit oluyor :d, Yunusun divan·. 
dervişidir. Onu hürmetle yadedi. na çok kalem karL<µn~tır. Bina_ 
yor. (Saltuk). <Barak) kelime. enaleyh yukarda arzettiğim gib" 
lerini havı olan beyte gelince bir her nüshada dini manzume},.. 
çok nfüıhalarda yoktur. Zannede. mevcut ikı=m onun hilafına oln 
rim ki bu beyit llii.ve ve isnattır. ve her nüshada bulunmıyan be 

(TaptıkemT(>) ye g"e!ince bu. yitleri atmak liı.7..mıgelir. 
nun kimden feyiz aldığı bence Şu da ibir hakikattir kf simdı. 
meçhuldür. Bir de bu zata aıit ye kadar Yunus temiz, afif. dir. 
hiç bir eser görülmemiştir. Şu dar, zahit. Mık olarak tanınmış. 
kadar var ki bunun en büyük e_ t.:ır. Dernek ki efklıt ınnumiyC' 
fıeri Yunus'tıır. bunu lbir hakikat olarak teıakkı 
Bazı menkfbelr,rde bunun bQ_ ctm~tir. Sonra hakiki aşıklarır. 

tast olduğu görü!Urse de bu hu. cezbe, vecit zamanlarında söyle. 
susta kanaatbahş "olamaz. Böjde dikleri sözler onların şanlarmn 
ciddi bahislerde vesikalar yO'.lmt :neJase vermiyor. Bu h~usta. on. 
v~ika mahi:vetinde olan ilmi e. lar mazur görülüyorlar. Çünkü 
serler lazımdır. aşk i.<ii başka bir haldir. Onun 

Ben zannediyorum ki (Tap. kendine mahsus cilveleri vardır. 
tıkemrc) Kadiri'dir. Çünkü Yu. Çoban ile Hazreti Musa ara..ımı. 
nus hazretleri (Abdülkadiri Cey. da geçen kıssa bize bunu gös. 
lani) hakkında güzel bir methi. terir. 

Zel:ı:ele11Ln en ziyade ~ldcletll hisse· 
dilml§ olduğu mmtakada bulunrnaklo:ı. 
beraber Blikreş !itıhnnde Carlton ole· 
imin enkazı altından çılfllrrlan 2\lO 
ölliden ve ~~hrin diger noktalarında 
altmıe kadar ölüden başka zayiat yok 
tur. Carlton otelinın enkazının t'\rhi
rinc devanı edilmektedir. Htikümet 
merkezind'<! 300 kadar binanın yıkıl· • 

ye yazmıştır. Bu methiye <tiva.. Mustakimzade'nin el vazısivle 
nın birC'ok nüshalarında mevcut bir fıkra gördüm: Şeyhülislim 
olduğu gibi yüzlerce mecmualar. Çivizade .:\1uhammed Efendi 
da dahi göriinmektedir. Metana Celaleddini Rumi'nin 

Sonra Yunusun (Saltuk) ve vahdeti \'Ücut andrran bir bey_ 
(Barak) ile göriişme i de biraz tine itiraz ile Sultan Sülevmana 
uzak görünüyor. Çünkü tari. arzetmiş: Süleyman cevap ola. 
katte birµ>vhe bağlı olan derviş rak c;ıu kıt·ayı ya.zmıştr 

ı\ş~k'a ta 'n etmeziydi müftii bisyıi.r fen 
Ger fununıi ışktan görseydi hir miktar fen 
Şeyhiili~l~mım diyen bir tıflı ebcetıhan ohu 
Mektebi ışkındıı TZhar jdiJecek, ol yar, fen 

maısı l!zımgelmektedir. Birkaç bin 
kadar bınıı da Büratıe tamir edile· 
ceklir. 

Praheva vadisindeki miiııtahkem 

mıntakada hiçbir he.~ar kaydeılilme· 
nıişUr. 

ha ve'l"emi.1.i büyük ehemmiyetin -

<len dolayı burada nakletmeden 

geı;emiyl'Ceğim. 

Ben bu İngiliz ajanına demiştim 
ki: 

- Azız dostum, siz Sovyetlc -
rin su!~ C<'ph~sine iltihakı için 

miizakerelerinizi aylMca uzattı· 

nız ! Nihayet. birdenbire, Sovyet • 
!erin Almanlarla anlıtŞıverdiğini 

hayretle gördiinüz!.. Siz. kendi 

hesabınıza bu paktın arkasında 

gizli anlaşmalar bulunmadığına ta 

mami\'IP kani misiniz~ .. 

O vakit Fullbrist kaşlarını ça -

tarak, gayet ciddi bir yüzle yüzü. 

me bakmaya ba§ladı: 

- Azizim! dedi. Bu pakt hiç 

de ani yapılmı~ bir pakt dl'.'ğildir ! 
Bunu Hitler senelerdenberi ha · 

zırlamakts.ydı ! ... 

HaşrPtle: 

- Scnelerdenheri • ? 
m~ .. . 

Di \'e sordum. 

- Evet! .. Çünkü Hitltı iki l!IP. 
ne<lE nberi hutün nutuklarında 

Sovyet R~.sya4a misli görülmem~ 
bir "ure te hiicum ebnekteydi! .. 

Bol.ş~vikliği dünyanın. bir nuıruı. • 

ralı düşmanı ol&rak ilin etti! .. 

Son !'ÖZ - Ben Yunus'ıı çok 
severim. Ona ı:ok hürmetim var. 
Onu bütiin in&'l.nlar 1.enımedec-.ek 
olsalar· muhabbetim o nisbette 

Komünizmı dlinya kin bir v~ha o

larak ta\'sif etti. Ve nihayet Rus· 

ya aleyhinde sırf bölftcn ibaret 

olan bu antikomintcrn paktı yap_ 

tI. BU.tün bunları Hitler bugiln i
çin hazn lamnktaydı ! .. 

Nüruzu na7.arına pek ı:ok iti -

mal ettiğim bu İngiliz dvslumun 

hu sö:r.lerl bende hnkikatf'n derin 
bir hayret uyandırmı~tı. 

- Demek ki, rlı:?rli.ıı, Hitlerin 
Sovyetlere bütün bu ı;ı\nsi hü· 

cumlarının. atı'§ pii:tl· ürmPlC'rınin 
\'e antikomiııtrı n !•aktlnnn pl.'.ın _ 

1ı olduğunu z·urncl1iyorsunuz: .. 

- Zan dı>ğıl. ı nwııııı · .. Hitle· 

rin makRadı ~O\JCt Rus~ayı ni -
hay et uı kütiıp ~ola g<'tirmck ve 

saati ~eldiği zaman koltn en U) U§ 

mağa ikna etn'ırktı ! .. Xc tekim bu 

nıuvaffakı.\ l'tı elde cttigıni görü. 

I yorsıınııı ! .. 
, - Fakat, 
kıyet Hıtlcr 

dostum. hu mm·ıı.ffa

lehin ka) dcdilecek 

bir mı:>haret t şkil tme7. mi': .. 
Halbuki Alman arın bu kaöar u • 

zağı ~öııir l iı polr ıka kullana.bi • 

!f"<:(>k!erıne hı\ kimse ıhtımal ve. 
remez! .. 

FuHbri\t müstehzi bir tavırla: 

artar . .Muhabbetimi göstermek 
için ~öylemiş olduğum şu küçük 
methiyeyi buraya dercediyo. 
nım: r Lıtt fen 8<11/favı (."Ct>iri11iz) 

- Evet L. Dedi. Bu dostlarımı

zın (yani A1manla'rln) diplomasi -
de ancak bir köylü dif)lonını:ıi~n· 

den hiçbir ~aman kola~·ca ileri 
gidemedikleri bir nt'\"! darbıme • 

sel olmuı:ıtur!.. Fa.kal lıu sefer 
Alınaııları kuı tıu n n ıJ ıploıııaoı ka

biliyetini değil, riyıu:ıyeci zıhn! -

yetle hareket ntmeleri.1ir 1 •• 

- Fakat ne gibi?,. 

- Nazıll'rin geçen 1914 har • 

bindı>n çıkaı ılmış bir istem kur. 
duklarını biliyot·:nıınız !,. Binaena

le,·h Nazi manevrP.hrrnı ve poli

tikasrnı daima bu prensil'lerle i · 
zah etmek mümıdir.dilr!.. Onlar 

geçen haıpte işled:kl"'ri hataların 

akı;ini yapmakla d0,rı-u;u bula • 

caklanna jnanmı ~.ır.lır!. Bınaena· 

leyh Hitln hiçbir um:aıı Dl4 -
mı 8 harbindeki hataları tekrar 

i"ilemiyecektir ! .. 

- Halbuki diinya) ı sa~rrtaPak 

dereced~ büyük hataların e~iğıne 

gelmiı: gibı gôriinmt'kt~irler!. 

- Belki görünüş <laima öyle 

dirJ J!'aka t 1914 harbinde.ki hata.. 
ları Hitler asla tekrar et.miyect'lı:· 

tir_ bunı.4 ZÖN'Cek~iniz!,. 

r JJl"!WJ)lll f•tır) 
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İtalyan donanması 1 

Bitler Hayat pabalılıjı (Ba,tar&tt 1 ncide)° 
Hatırlardadır ki, ltalyanlar tar~!m. 

dan neşrolunan 12.11.19'0 rumt teb- (Ua.sta.rafı 1 nciıle) (Raştarnfı 1 ncide) 
Vişinin EN SON 

DAKiKA llği bir harp gemisinin cludt surett• • t·- . MtlZAKERELER ı üzerinde durulmahdrr. Öyle tah. 
hasara uğradığını itlre.f etm~tır. Ay·, f· Berlln, 13 (A.A.) - D. N. B.' min ederim ki böyle bir tetkik kc. 
n1 tebliğ tayyareleriml2:den altı &.dedi·f bildiriyor: t misyonların varlyetinde bir deği. 

harbiye nazırıı ITALYAl\ 

· · Molotof Berlln 
bombardımanına 

şablt oldu 

nln muhakkak ve Uc adedinin mııh· . ' 
temel olarak dü§UrU!dUğü fdt.lillllmda Hltler tarafından Molo!of şerefı.: §İkliği icabettirecektir." 
da bulunmuştur. Hattı zatinde bu ta· ne verilen ziyafetten ı:onr:ı Alman İhracat tacirler~mizden, Türkiye 
arnıza iştlrAk eden tayyat"elenmlz· hariciye nazırt Von Ribbentropun yumurta ihracnt<;ıları birliği reisi 
den yalnız ikisi dönmemiş ve dUıman ve Sovyetler birliği hariciye kom=. Hamdi Delemen de şunları söyle. 

Akdeniz. limanlarını DONANMASININ 
teftışe çıktı ~ . ... . ... Allll 

Lonclra, ıs ( A. A.) - Hür YEDIOI AOIR D 

Nelj"Ork, 14 (A.A.) - DQn ge. 
ce T' •• Molotofun Alınan ricalme bir 
ziyafet verdiği esnada Berline hü.. 
cum edilmiştir. J,. Molotofu.>ı misa. 
firleri bu sabah erkenden nihayet 
bulan alArm işarcıtinin sonuna ka. 
dar Sovyot bl!.ytil: el:;iliğ~ bina:sm. 
da kalmı§lardrr. 

Ati aya gelen 
esirler 

Atiııa, 14 ( A.A.) - Bu sabah 
Atina'ya 500 esir getirilmiştir. 
Bu gece şimal cephesinden daha 
fazla miktarda esir gelmesi 
bekleniyor. 

Oe era Antonesko 
oma da 

Roma, 14 ( A.A.) Stef ani ajan
sından: 

General \ntonesko ile Sturdza 
ve Rom~n heyeti azası Homaya 
gcl~<tlerdir. 

General ile Sturdza, Villa · l\fa· 
dama teline, heyetin dığer ı:ızası 
da Grandotelc inmi~lerdir. 

Saat 2.30 da heyet azası, Yiıla· 
:\Tadamaya giderek Antones!~o w 
Sturdzayn iltihak etmişler ye or.· 
!arla birlikte mutad ziya:ctl<!ri 
yapm15lardır. 

Bu zeYat. evvela kral sar:ı_:;ı.-.a 
giderek defteri mahsusu imzakmı:; 
lar ve müteakiben Panteonda I· 
talyan krallarının mezarlarına ve 
meçhQl asker abidesine ve Capito· 
le'da fa~ist inkilabı için ölenlerin 
şerefine cikilmiş olan abideye çe· 
lenkler koymuşlardır. 

• ı' 

Sudan • Habeş 
hududunda 

Gallabat 
l<alesi elden 
ele geçiyor 
Lofıdra, 13 (A.A.) - Londra. 

nm salahiyetli mahfilleri Sudan. 
la.· Habeşistan arasında. kain o. 
lup 6 teşrinisanide ~ngiliz kuv. 
vetleri taraf ında.n işgal edilen 
Gallabatdaki vaziyet hakkında 
mütemmim ma.lumat almışlar. 
d~ -

Bu malfımatt:.anı anlaşıldığına 

tebliğlerinden anlaşıldı~ına göre bun· .. D k · f · ı· ak" kt di 
1 Ü ttebatı esi?' dU•mU•tur ser muavını e anazo un 1ş ır ıy_ mc e r: 
arın m re w " • 1 • • .. k l d d"J " B . k :ı. lı'mcn k tngU!z donanması Italyanların e sıyası muza ere ere evam c ı. - enım an. a "' mura a. 

Trablus Gnrptekl ordulariyle olan miştir. J • lfl!«,ı "' 1 be komisyonları lüzumludur ve ka1
• 

muvıı.salal.arını ds mUhlm surette izaç ıcı :ıı • .. malıdır. Çünkü bugünkü şartlar 

elmiıiUr. llcrlin 13 ( ~ 1\ ) Bugu"n l\fo içinde pi~·asayı başıboş bırakmak 
9/10 iklnclteıırln gecesi donanma ' 1 

.t • - • J 
]()torun H·ıtle e vaptı~ı ı"varet do'"rt imkansızdir. Serbest rekabet ivi Sldi Barranlyl muva!fakiyetıl l!urctte r ,, "' z ,, ,, 

bombardıman etmiştir. Kara batarya- ::::ıatten fazla sürdüğü ve bu mlir'. "fikirdir ama, böyle za,rnanhrda bu. 
lan mukabele etmlflerse de gemileri· detin üç saatinden fazkııının c\·. na inanmak biraz safdillik olmaz 
mlz ne maddeten ve ne ı1e insanca za· velce bildirilen mü?.akerclerc has. mı? Niçin komisyonun kaldırılma. 
rar gönnemlııtır. Diğer tara!tan de· redildiği öğrenilmi~ir. sr istenivor da daha başka tUrlU 
nizaltı gcmılcrlmlzden birisi bir de3· <;alı~masi istenmiyor? Komisyonun 

' troyer himayesinde seyreden tkl ı;e· IA>XDR..\XIX T.\Irl'tli:\'J,ERİ 
miden mUrekkep laşecl ka!llcye taar· Londr:ı, 13 (A.A.) _ Uöyter a. bazt kusur ve noksanları vardır; 
ruz etmiştir. Bu taarruz netlcr..sinde jansmın diplomatik muharriri d·. bu muhakkaktır. Bunlar gid<'rilir. 
ağır surette yüklenmiş 3.000 tonluk :ror ki: se mesele kalm:ız \·c komisyon çok 
gemilerden biri halmış Ye dl~erl mu· faydalı olur. 
hakkak sut"etle haS3.rzede olmu, ve Mololo(. Ilitler görüşmeleri hak. 
muhtemel surette de batmıştır. kında Londra ı:1:ılahiyelt:ır mahfil. Evveli komisyonun nrbabı tic:-.. 

t 
!erinden bildirildiğine göre §U ar. ret ve sanayiden mürekkep bir jü. 

l~GtLIZ GE:\llLER dsi, bir istişare he~·cti olmalıdır. 
'\ı)ıtı'"ATtGl~ ACZL'iD.\. da elde edilecek sivasi bir muvaf. t k 

~ fakıyet Almanya iÇin çok yerinde Şimdi komisyonda bir e tüccar, 
Londra, JS ( A.A.) - Ami- olacaktır. Çünkil birkaç zaman. bir tütün t:iciri vardır. Fakat bu 

rallık dairesinden tebliğ edil- dır Amerikanın İngilter!'yc karşı zatın huzuruyla komisyonda ticari 
miştir: göste'rdiği hüsnü niyet ve malzeme ihtisac; temin edilmiş olur ve her· 

Hafif kuvvetlerimize mer.sup teslimi suretiyle yaptığı s:ımimi te. meselede is:ıbetli karar alınmış o. 
bir deniz filosu 11 - 12 te§rini zahürattan sonra Almanya ve lta'. lıır mu? Bir de, komisyonun bir 

al d d maddcvi tetkik c>derken o madde sani gecesi Otranta. kan ı a - ya a ümitsizlik em:ı.relcri a§İkiır · 
üzerinde ış· \.'apaııl:ın çağırmak a. hilinde iki destroyerin refaka- bir şekil almıştır. 

tinde bulunan dört İtalyan iaşe Az zaman eV\'el·bol bol biribirino deti var ki bu da ayrı bir hatndır. 
hak t ed · · Çünkü a\.'nI menfaat etrafında tor. vapurunu '-'akalnmıştır. · are en ıki ınsan arasında 

" · d' B ı· d lanm•s bir kiltle birnrada iken ne Vapurlardan biri derhal, di. şun ı er ın e teati edilen samimi ...,, 
l kadar dilrilst olurlarsa olsunlar ko. 

g'Yer iki vapur da müteakiben e sıkışlarmm ve mil7.n'·ere netice. 
· • 1 v misyonu kendi isteklerine doğru 

batırılmı<"+ır. , • sının ne o acagı sarahaten bilin. 
9" • kt d. sürüklemiye çalıı;acaklıırı tabiidir. Dördüncü vapur hasara ugrw a. meme e ır. 

So t 1 Nitekim ~imdiye kadar böyle ol. 
mıssa da kurtulmava.. muvaf. • vye • Po onya hududunda 

• -"·•· t k mu~tur. 
fal' olmustur. Knfile'-'e refakat uu.ıu.arı ar an uvvetlc·rin cksiıtl'. 

' • " · h 'ki Komisyon şimdiye kadar hep 1e. 
eden ı'kı· torpito muhribi duş" • mesı er ı tarafça elverişli görül. ·ı . 

d" •·· t h · d' ferri.intıa uğraşmıştır, dcnı ebılir. 
man Perdesi.ne .sıgvmarak bu··tu··n ug-u a mın e ılebilir. Ü 

Balk ı h ç limon, iki kilo kömürde ihtikar 
Su··ratlerı·ıe karmışl"rs" d" b; an ar akkında bir ııureti ::. ... .... ~ ~ t · b 1 )'apanla meşgul olmak mesele dr. 
rl·nc ı"sabet ka'-·dedilmic: ve ha • esvıye u unması ve Finlnı:diyn. . . 

J "' dan da bahse<lilmesi \'arittir. ğildir. Diğer tarafta maruf trıbırıy. 
sara uğratılmıştır. Levaznn teslimatı meselesinin le '·De\'C hamudu ile yutuluyor." 

Gemilerimizde hiç bir hasar de görüşülmesi muhtemeldir. Bununla kim meştilll olacak? Tc. 
ve insanca bir zayiat yoktur. tngilterenin 'Moskova hli~'iik el ferrüatı bırakalım <la, esasa gr. 

· " lelim." 
çOnÇtL ME~IXUS ÇIBinin Sovyetler birliği hariciye kr. -------------

Lonclra, 13 (A.A.) _ Bugün mi.ser muavini Vişinski ile yaptığı 
Çörçil Avam kamarasma girdiği mülakatta Berlin konuşmalarının 
zaman mesut olduğu. halinden an· zikredilmi' olduğunda §Üphe yok. 
laşılryordu: , . dl ;.. tur . 

Az sonra Avam Kamarasında B1R 1XG1Uz G.\ZETESJ:\'E ı 
söz alan Çörçil, "MeclisP. iyi bir GOR•; "" 
haberim var,, demiş \"c bahriye. l,ondra., 13 (A.A.) - Fransız 
nezaretinin tebliğini okuyarak !tal· istihbarat ajansr bildiriyor: 
yan donanmasına indirilen ve bu Molotofun Berlin ziyareti 59n 
donanmayı meflQç bırakan darbeyi günlerde o1aııgu glbi. ua:o:et~l•rln 
bildirmiştir. en mtilıim yerini işgal etmekte. 

Tebliğ okunurken Çörçilin söz- dir. 
!eri alkış tufanile sık sık kesil· Dai!y Herald gv.etesinin clipl0. 
miştir. matik muhabirinin fikrince, Bertin, 

Tebliği okuduktan so:ır:ı. Çörçil Sovyet Rusya.dan biltü.n AHupa ve 
demiştir ki: Afrikanın mihver devletleri nlifuz 
"- Bu şanlı menkıbeyi meclise sahası olarak tanmmasmr istiye. 

bildirmeyi vazife bildim. Ttım mu· cektir. Buna mukabil pazarlıkta 
vaffnkıyetle neticelenen ve donan· Rusyaya Türkiycnin Asya kısmr, 
maya mensup hava ku\"\'etlcrine bü Irak, İran, Afı;ani.stan ve helki de 
ylik bir f;eref kaz:ı.ndıran bu a· Hindistan verilecektir. Muhabirin 
zlınktir hücumdan Eonra İtalyan fikrince, Molotofun bu husustaki 
zırhlılarından ancak üçil muharebe rolü Ylllnız zevahiri koruyacak bir 
edecek bir vaziyette bulunmakta.· rolden ibaretti-. Çilnkü esasları ev. 
dır. Yeld-:n tı>sbit edilmi~tir. 

Akdeniı:de bulunmaktn olan de: BULGARLAJı JUE:'\INUN 
niı kuvvetlerinin muvazenesi tize- Sof ya, J.' ( A.A.) - Ha Yas 
rinde müessir olacak olan bu ne· ajansı bildiriyor: 
tice bütün dünya bahri vaziyetin· Bulgar efkarı umumiycsi Mo. 
de de akisler yapacaktır. lotofnn Almanyaya yaptığı se. 

Du cUret~rane hUcu:nda tıoz;..hUr yahate çok büyük bir ehemmi. 
eden donanmamızın nıhunıın bir di~'r yet ,·ermektedir. 

Hamburg 
bombalandı 

(Bn~tar:ıfı ı nriıle) 

Yeni ha.berler Almanyanın en 
büyük tez~ilıları oln.n Blohm ve' 
Voss tez;:;ahlarmın ati;ır hasara 
uğradığını teyit e~lemckterlir. 
lnşn cclilmcld.c olan_,gcmilcr par_ 
ça. parça edilmiş, son 1.amanlar. 
da t:ı.yyare imaline tahsis edil_ 
miş olan kısımlar da. tahrip c. 
dilmiştir. 

El~e'nin öbür kısmın.da Al_ 
manyanın en büyük nebati yağ 
fabrikasından bu~ün baki kalan 
yalnız kireçli dört duvardır. o_ 
tomobil dış lastikleri imal eden 
Phönix fabrikaları yıkılmış ,.e 
muazzam P.hcnaniıı. Ossa~ taı:ı. 
fiye fabrikaları çok geniş hasar. 
lara maruz kalmıştır. Munzam 
mcyva. ,.e sebze hangarları talı. 
rip edilmiştir. Sıra .sıra antrepo. 
lar çatısız ve l:ullamlmaz halde. 
dir. 

Bu kadar tahribata ra.,rrmcn, 
bütün raporlar n·::ımbugclaki ha. 
saratm miinha.sıran doklara ve 
rnnayi mahallelerinde oltluğunu 
beyanda müttefiktirler. 

Fransız kuvvetlerinin umumi 
karargahından tebliğ edilmiş. 
tir: 

General Dö Gol, Vişi'de neş. 
redilen tahrikamiz haberlere ce. 
vap olarak, Libreville şehri hür 
Fransız kuv\'etleri tarafından 
za.ptedilirken bu şehirdeki sivil 
ahalinin zayiata maruz kaldığmt 
k:ıti olarak tekzip eder. Gabon 
nıüstemlekelesinin merkezinde 
bundan töyle çok büyük bir 
birlik hüküın sürmektedir. Bu 
suretle-lir ki 11 teşrinisani, bü. 
tün Librevillc halkı tarafından 
sivil, askeri ve dini makamların 
iştirn!dle tesit edilmiştir. Son 
hafta'ar zarfında tevkif edilmiş 
olan hür Fransız taraitarlan 
serb<>şt hrrakılmışl:ırdır. 
!lalı irc 13 ( A.A) - }~ki Fran... 

sız Hfndir,iıı.isi \'n !isi general 
Catoux, İngiliz makamları ve 
hür Fransız hareketinin Mısır. 
dal~i şeflerile görü~mek üzere 
buraya gelmiştir. 

General ahiren Fort Lamv'de 
general Dô Golle görüşmüŞ'tür. 
Halen batr çölündeki ıhür I<'ran. 
sız kun·etlerin.i ziyaret etmek. 
tcdir. 

V1Şi HAP.BİYE NAZIRI 
TEFT!ŞTE 

Cenevre, 18 (A.A.) - D.N.B .• 
ajansma. Vişiden haber verildi_ 
ğinc güre Fransız harbiye nazırı 
general Huntziger Fransanm 
cenup sahillerinde bir teftiş se. 
yahatine çıkmı~tır. Genera IIunt 
zinger bilhassa Tulon harp !ima .. 
ni ile :Marsilyayı Ye Aix _ En • 
Provence 'ne nnk!edilen Saint 
Cyr ,.e Saint Maiwent mekteple. 
rini ziyaret etmek niyetindedir. 

İtalyan-Yunan harbi 
(Ila.ştarafa t nddc) 

J\:ıhlrl'. 1 l (.\.i\..) - Kahlrcde ncş· 
redllen bır tebliğe göre İngiliz hava 
'lmvvetıerı yenıuen Vraç lim"lnın·ı tıı· 

..llrruz ctınl~l"rdiı·. Liman tesl'la~ın:ı, 
vinçlere ..-~ hlr elektrik ıınntraıımı 1· 

sabellur olıhuştur. •ran aı eler buarll!r. 
sonra ke§lr uçuşu y;ıpRrak lı:ı~r:ıtın 

fotoğ'railarım almışlnrtlır. 

'J'E'.\lİZLIK ın:\·,uı F.Dl \'Olı 

AUııa rn , (.\.A.) - ltalynmıların 

Yunan cephesinin ~imal bölg~s':ıdc 
topçu ve tnyyare hlmııyeslntlc o!aıa.> 

yeniden bUyük bir taıırruzıı girl~Uk· 

lcrl bilc!irilmcktedir . 
Yunanlılar bu böl~edc 1t:ı.lyn•ılann 

milhlm Ussll olan Görlcc civarında 

bazı scvkuleeyıı noktalarını Z.lptet· 
mlı;lcrtlir. f 

İtalyan tl::ığ fırlcasının son hezimeti 
ne sahne olan Pindu.s lıölı;-eslndı, Yıı · 
nıın!?lar mevzilerini muhafaza ,,tıoek 

t:1 ve ltaiyan nıürrcz.!lcrinl teıııizle· 

mcklc nıc~~ul bulunnıaltladırlal'. i·u· 
nanlılar uı.i~::nandan alınan top \'~ mit· 
ralyözlerl lmllanmaya başlam15lardır. 

Arnavut ıı.skcrlcrlnden mUrekkl)p bir 
bölUlt muharebe etmeden Yun:ınlılııra 

göre, 7 teşrinisanide hlitün gün 
Gallabat İtalyan tayyareleri ta. 
rafından şiddetle bombardıman 
edilmiştir. Bunun üzerine Galla. 
battan çekilmenin isabetli ibir 
hareket olaClar,arna karar YeriC 
rniştir. Bu harekat 7 teşrinisa .. 
niyi 8 teşrinisaniye bağlayan ge. 
ee yarısı tamamlanmL)tır. 

9 te~rinisanide diğer iki ta~ 
burla takviye edilmiş olan İtaL 
yan.!ar tekrar köye !!innişlerdir. 

misalini de Jen•isbay mua\'in k..-:va· Bulgaristan, eskiden Alman. 
zöı-UnUn kaptanlle zabitlerinin \"~ dıı· ya ile Rusya arasındaki reka. 
nizcllerinln kahrıı.ma:ıca ve ne".ni· betten zarar görmüş olduğu i. 
dane hare~ctlnde bulmaktayız. Bun:nr çin Berlin miilakatından kayıt. 
himayeleri ııltma. konulan Ucart't gc-· sız ve şartsız olarak sevinmek. 
mi l:a!ficalnln ezlcl bir kuvvet tara· tc ve Bcrlin müzakerelerin.in 
fmdan uğradığı hUcum eımasında l!.a· bilhns.!':ı Balkan meselelerine 

k d
-- teslim olmuştur. 

eyaz 8 ID ticareti füıhiı'c, 78 ( A.11.) - Orduya 

!Köyü tahliye etmiş olan lngL 
liz kuvvetleri köyün şarkında 
yeniden hücum zamanını bekle. 
mi5lerdir. 

10 teşrir,Jsanide gece yarısın. 
den biraz sonra dü~an de'\Tiye. 
lerine tt1Ucum edilmiştir. Şafak 
sökerken cephe temizlenmiş ve 
biraz sonra kale tekrar zaptedil. 
miştir. ttta.lyanlar p'ek zayıf bir 
mukavemet göstererek ve }.le. 
temmaya çekilmişlerse de takip 
edilerek zayiata. uğratılmışlar_ 
dır. 

Son alman ha:berlere göre, 
İtalynnların Mctemma teccm. 
muu da bombardıman edilmiş 
Ye iaşe depoları alevler içinde 
fbıra kılmıştır. 

!ilenin bUyUk bir kısmmı:ı kurtıılma· h · 
ta sıs edileceğini zanneylemek. 

smt temin içln ıfedakı1rane çarpı:mı~· tedir. 
laruır. Zora azetes· d b D ken, kafaları dumanlanmış Be. 

Bu ncUcelerin tam memnuniyrt ve- m"nof b~lh ınd.e· mke .. us U- f'iktaşh Hüseyinle Arnavut Ca. 

(U;\~1amfı 1 nl'iılı') 

Arif, Nuri, Yusuf, Diin, bir hin. 
di doldurarak Zibndaki me\·dan_ 
da yeyip i<'meğe başlamısı;rdır. 
Akşam üstü, Arap Şetaret adm. 
daki genel evci, buradan geçer. 

1 1 ld ı;..., • " ı assa ı:v or ı. f ( b. k 1 r c o u6 ... mın ve nynı 7~'lmanrla ofl· ''Sl b" ·1 1 t 
1 1 er, sen ıze ız arından haraç 

b:ı av ır mem e <e o an ve . · tun hriycmlzl, Akdc-niz donar.ması Alın . • d k • k dd vermıyorsun) dıyerek kn.dmın 
ba,kumnndanı amiral Cunnlghı\mı Ye t ~}:}~I al as e~ ~u :ı e. iizerine yürümüşlerdir. Kaclııı, 
hepsinin UstUnde olarak bUyUk h!?mct ra 1.e. ng 1 0 an . ~ garıstan, inıclnt istemiş, Cafer kr..cmış. 
!er görmeğe devam eden ku:!e~led , ~kf111J·~tlc~_n:eselesı~ı~ adale~l.e l lfüseyin vakalanmıştır. Bilfıha. 
İngiliz hava kuvvetleri gibi rlon:m· ~ e 1 ecet:>ının. en. ıyı ~va.ranLI. re zabıta~ Caferi de yakalnmıEı. 
maya mensup hıı.va kuv\·eUerı p!•ot· sı olarak telakkı c~Li~ı Al. tır. • 
larmı ferc!lendlrccek mahiyette bulu:ı n:_an - Rus muk~renetını tevec. , Beyaz kadın lic.ıreti vapan bu 
dıığunun mecllsce takdir edlldl(:;lnccn cuhdle karşılar. Ne Almanyaıun, ~ebekenin haraççılı~ından. bıkan 

ne e Rusyamn Balkanlarda eminim.,. h ks w v . ' kadınlardan Arap Şetaret, Ner 
J.ordlar kamarasında da. Lorı1 Sncll .a ızh~'.1 ugramı~ . ?ır Bul;ra. min. Zehra ve diğerleri mfüste -

tarafından ÇörtUlnklno ben::cr beya· nt~ta:ı gormekte hıçuır menfa. rek imı.ah hir j;;lida ile bu ~abal; 
na .... bulunulm·tı"tur a crı voktur.,. ··a 1 · • .w •• ..... "' · · mu c eıumumılıgc muracaat c. ==========================..:: z A l" t derck bu sokaklardaki kah,·ele. 

(Bas 1nr:üı S ü.-ıcüde) 

Işkın dolusun kana içmiş. 
Sakisi pek sevmiş Yunus Emreyi 
Kendiden, hem iki cihandan gc~miş. 
Tanrı has edinmiş Yunus Emre:,i 
Sözleri cennet şarabına benzer. 
Can Yeren bahar scha.bm.a benzer. 
Pentleri Lukman hitabına benzer. 
Bilmem kim okutmuş Ytmus Emreyi 
Nazmın gümüşe altunla yazmalı. 
Etraf mı zümrüt ile 'Çizmeli. 
Başlıkları için yakut ezmeli. 

Bı>yoğlu Malmüdürlüğünden ;]768 rin tekrar kapatılmasını iste_ 
·numara ile almakta olduğum yetim mişlerdir. 
maa.,ıma ait cil7.danı kaybettim. l\lüddeiumumilik, istidayı cm. 
Malmüdürlilğünden yenisini :ıl:ı.r.:ı. niyet müdürlüğüne ha,·a!e et. 
ğmıdıın eır.kisinin hükmü o!m:ıdığınr mistir Zabıta. tahkikatn. ehem. 
ilan ederim. - Emekli Dlnbaşı ölü j miyetle elkoymuş bulunmakta. 
M1l7.har <'Si Diirrlre l\fv.h."ır. dır. 

.. .. ''l ., ı·t ' • ·' 1 .. ! '1 h 

• ·'. ! • 1 •:· '"· " .. , ""'' 

Leyi- ile M8Clllill 

iltihak etmek istiyen Yunanlı. 
lar o kadar çoktur ki bu göni.il 
Jülerden tam bir fırka teşkil cdi. 
lcceği tahmin edilmektedir. 

llartumd:ın bildirildiğine gö. 
re buradaki Yunan kolonisi ta. 
rıı fından tertip edilen büyük bir 
nümayiş esnasmdn. Yunanistan. 
ln. İngiltere lehinde te1 .. ahiirat 
yapılmı~tır. Sudııncla güniillii ya 
zılan • Yunanlıların adec.lı 5000 
tahmin. edilmektedir. 

GiHtD J\.\DlM,.\mNIN • 
l\ı\ llJ:ı\1\1. \!\"J.I (; 1 

Ilan~·a, 13 (.\.,\.) - Riiytc>r :ı· 
jancıının l1Ususi muhabiri bildiri· 
yor: 

Yun:m krnlına Girit kadınlnrı 
bir telgraf gündcrcrek ltalynnlnrn 
karşı harp etmek için kudınlnrdan 
mürekkep bir b(ililk te~kil etmek 
iizcre mü~a:ıde talep cylemi$1er
dir. f:irit d:ı.ğlarının ortasında La
siti ismini ta§ıyan mf'şhur bir ova 
vardır. Bu ova cfsanC'lerdn Zc\'s'in 
doğduğu yrr olarak gösterilir. 
Şimdi ltalyanlaıa knrııı harp et· 
mekte olan en cesur Giritli asker
lerin çoğu bu ovanın evlndırlır. 1-
tnlyanlarn karşı harp etmek isti· 
yen kadınlar bu mıntaknda bulu· 
nan köylerde ya.şıy:ın kadınlardır. 

Kendilerini ziyaret ettiğim esna. • 
da bana şu cevabr verdiler: 

"Biz dağ kadınları hlirriyctimi:r.i 
müdafaa etmPk için pek gü:r.el tU. 
fek kullanabiliriz." 

Birçok kadınlar çizme ve gen~ 
Çilnıkli Hak söyletmi.., Yunus Emrey 
Divanı bir bahçe gülleri taze. 
Bülbülleri sa.dan, eyler avaze 
Kabrine giderdim arzı niyazc. 
Nidem yer gizlemiş Yunus Emreyi. 

":lisli Muallim RIF .AT. l 

1

- ı• p E K •iııema.<ımda buı;'ün. 4 üc=.!i "" •:...'lXJJ~; 
- C'U HAFTA bnşladr. 

~-

. pac;alı pııntalon giymektedir. Kuv. 
vetli adalelerine rağmen ~'ii1leri 

?-Uno!I mabetlerindeki 'l"Pfiimlerde 
görülen kadınlann klasik gilzcllii·. 
lerinl muhafaza etmekte(ijr. 

.. udc) 
(B:ı.5 tarafı 3 uoc g 11' 

l 5 lik orta topu, 12 tane t.:/! 
tayyare dafi topu,. 4~. ta?~ ,,8 S 
yare d!!.fi makinelı tüf~1 slt• 
tane tayyaresi olan. 30 :ınıcsi -_ 
atli koca gemi ön güvert /,i 
içine saplanmış olarak sall 
tarafın:ı ya.tmakta.dır. ~ 
. 2a622 ton hacimlerin?.C ~ 

Konte di Kavur sınıfı do:t aınJl
lıdan ikisi de hasara ugr uat-' 
tır. Bunlardan biri karaya t~ 
mu~, kıç tarafı a,üyük top P. 
de dahil olduğu halde suYtıa.f~ 
mU!miiştür. Sancak tar ',j. 
yatmış bulunmaktadır. onun ğıl'ııl 
olan 7.ırhlmm da yaraları 11 

dır. . n. a; 
l9J 4 15 senelerinde ı~_:ı;ytıl 

dilmiş b-ulunan bu sınıf t~ıtf" 
zırhlrlan 1933 • 37 sene~rı p 
fında yeniden inşa cdilırc~bjti.ı 
tamir ve tadil edilmişti. JJer tlıo 
nin onar tane 32 lik, 12 şcrtsıt! 
ne 12 lik toplan, sekizer s& 
10 hık tayyare dafi topları~ 
şar tane tayyare dafi :ınn~ ~ 
,tüfekleri vardı. sur·aucrı 
mildi. . et-

le.; limanda yana yatmış .'e tJt 
rnfları mrızotla çe'\Tilnı•Ş··rd' 
halde görülen iki kruva~elaır 
tipi hakkında. İngiliz rcsnıı 
liğinde malumat yoktur. fi 

lç limanda yana yatnı.ıŞ rjt 
ctra fları mazotla çevriJnıı~·rtJI' 
halde ~öriilen iki ı:nıva.:0 ,JJ
tipi hakkmda İngiliz resn1ı t. 
liğ'inde malumat yoktur. ı~ 

Dün avam kamarasında ._, 
!iz bahriye nezaretinin re 1"" 
tebliğini alkışlar arasında ~~ 
yan Çörçil'in dediğ'i gibi 1n~ 
lcrin bu muvaffakıyeti Akd -
de İngföz donanmasının eS~ 
faik Ôlan vaziyetini tarsin c ~ 
tir. ltalyanm zırhlı fi!osu ~ 
yarıya azalmıştır. Elinde~ ..,,ı. 
Littorio sınıfından 'bir ve hfl .ı 
smıfından iki zırhlı kalmışt0ıf 24' 
üçüniin mecmu lıncmi S 
tondur. ıslll 

Buna mukabil İngiltere tJll 
zırhlı filosu ccmlın 444550 ~ 
:hncmmda 14 gemiden müte. 'iJi. 
kildir. Hic: olmazsa. bir tatı 
filoya iltihak etmiş olnın!'J ~ 
znngclcn hali inşadaki 40 tJfJf 
bin dört. :J5 ~er lbin tonlu~ ~ 
yeni zırhlı b\l hesaba dnbtl ti' 
ğildir. Bir kac: defa. tnn:ttl' 
bo.nbası isabetilc hasar goııJl
ŞarnJıorst ve Gnayzcnav ıır ~ 
larile Cep zırhlılarını \' rı tJ 
knıvazörlcri de hesaba katJll s,e.. 
~artilc t:ıkrib<.>n S2 4:-in ton ~ 
mmda olan Alman zırh1ı fil ·ıa.. 
nu <la İtalyan zrrhlı filosull3. 1!J]S 
ve etEck bile İngilterenin ~ 
filosu mihver devletleri ~ 
filosundan 280 bin kiis~rfııı' 
fazla demc>ktir ki aradakı 
pek muazzamdır. ı,j' 

İtalyanların ''bizim d~~et.. 
dedikleri Ak<lenizde bu vazı) ....1 

_..,.'.tıerıt 
te nasıl nefes alabilcr..."""·· ..., 
Trablusgarpteki ordula.rilc n;,_ 
vasalalarmı nasıl temin cc1eC lJJf 
Jeri pek merakla lx!kleneccl< 
hadise olmaktadır. 
{ · Sekrefaf 
--:-~~~~~-~ 

Milli Şef 
" ·dd (Ra~t:ınıfı 1 ncJ 
Milli Şef, bu yeni mm mUcsS~: ~ 

un mesaisine karşı pek yükselt :ı ili':: 
lun blr nltıka göstermek ıotfUfl~ ıUıı' 
lunmu~lnr, muhtelif sahalıı.rdalt at " 
çalışmalar hakkındn etraflı i:t.!l~ 1r4'1 
temlşlc-r \'e irşatı.ıırda buıunınu~ 

b,nkUltenln arkeoloji cnstit ,..,.~ 
Reisicumhur, Anl~ara ci\'arınd~.~~ 
lan son kazıların neticeleri h !ııı ti 
verilen luıhatı dinlemişler ve rı:ı,u, 
rlhimlzln aydınlatılması ııusııcıt1iol 
fakUlteyc dUşcn vazifelerin c 
yetine işaret buyurmuşlnrdıriı ıd~ 

Coğ'rnfya msut UsUnde nıll ,.ocıııl' 
sile TUrklye ~'>ğrafyasmı Je dtf 
getirmenin katı ıtızumu H:t.Çf1 ıı ç.uf 
ran Milli Şef, cnstitUycı de~r 
ma dlrcktitıeri verml~~ır. ·:e ~ 

Yaşıyan diller, kUuıık diller ur. ,. .. 
Il<'fc enstitlilerınde, :Milli şe!l~uı:ı ~ 
tUphanelerin tertibinden mc~fhW~ 
muşlar, talehenıu kitap ve no riY~"'" 
ları üzerinde duraral{ Uml •n~ş!J'.~t 
çoğaltılmasını emir buyur!l1Ede~l1..'."'.( 
Reisicumhur, Tilrk Dil .... '"ı G~~ 
EnsutUsUnUn bilhassa TUr cad3_,1"...,t 
tizerlndoki ~nlışmnlıırlylo nl~l ~ ... 
muşlar, okullarda okut~ıacaı< ı;ında"ıl' 
ltltnplarınm en kım bir zam ıcrıU.df" 
zırlanmnsı orzusunu izhar •Y ~ 
dlr. zıyıır<\,,1tf Reisicumhurumuzun bu !a1'v-
dört saat kadar devam etınlş. rnc:ıı'O: 
tedrtestr ve idaresi hakkmd~ıuı ~ 
niyetlerini izhar buyuran tıııcbt' 1' 
miz ı:aat :?0.30 da fakülte hurıcrl1 
profcsörl!rlnln candan tez:ı 
te;:yi edilmişlerdir. 



------ - -- - - -- - ---- -

kemeri bana. verin. Rica ederim, 
haydi canım haydi. Hangi çengele 
::ıstığmızı bilmiyor muyum sanki! 

Gene; kız Şeldon'a manalı bir 

H A B E R - Akşam Postası 

---

r. ~ rla bakb, ve belinden çıkar 

1 
• 

dığı flşenldiğini uzattı. 

- Hafifledim, oh, oh - diye 
sevinçle bağırdı - çok yorgunum. 

~ Evet, o kacla:r yorgunum ki .. 
aretı Biraz daha, biraz Ve böyle söyliyerck merdh·en • 

~~~ lere doğru yür'Jdil, 
, ilıtt~·ar kabile reisi Kına • Merdivenlerin alt h:ıS<ı.mağma 1 
~ ~u:vuna IUlSll gtrd!. .eör_ gelince dönerek dedi ki: 

ltıı · - Aman yarabbi! İnsan kendl 
, ~ze karıştı: ~vinde ne rahat odlyor, ne rahat. 
4 

11 
~abue reisi, bizL'll Telegn.. Şeldon genç kızı, nnza.rlariylc 
~ 1r kat daha murdar ve iğ- evceğızine kadar takip etti; ve 

~ ~ Ondan do.ha fena. Bu bah· düşündü kl, bu kızın dımy:ı.da ev 
~diınt biraka.lım... Sonra ko· ve ocak nammn \'arı yoğu bundan 

'I\' ibaretti. 
"~ Bu zencilerin meselesini J:ın evceğizine girince o da 
lh <IIxı. döndü. Munstcrlc ikinci kaptanın "(ıJ'le • 

b 8ÖYliyerek hfiliı. merdi • yanma oturdu. 
~kliyen zenciye döndü. Kaptana dönerek: 

d • - dedi - milddetln bi • - Dedeciğim, • diye eordu - şu 
~:nek Not • Not'a gidecek. i~ler nasıl oldu biraz an1alc:r.na! 

ıt i.Yi, siz de kaydettiniz Kaptan Munster anlatmağa 
~)ııı Uıuıter? başladı: 

8llnl cevap üç kere daha - Tulagi'den yelkenleri pupa 
~dildi; ve sayılan yüz elli ederek Punga - Punga bil.kame • 

..:ı Yeni işçiler barakalara tino teveccüh ettik. :\!artanın ka.. 
~.:· d.i. .''lllo yııhklara bindirdiği yere vardık. 
ıa. .. ıı. §Öyle bir müJahaza ..,;;. Ama e G" li diniz' ' 'il ,, ... ., n Varı§... ormc y ... 

~ Sahilde tUfenkler patlıyor; vn.h· 
~ Lakland, - dedi • Sanı • <'Ierln cenk dilmbelekleri çalını • 

lliı h;·--aıa muhalif '---· M 1 yta d h kta ttih.. ·~n u.u-\,; ' or; a a a nsmm ~ no · 
~ Fillberti • Gibet'le E. .. dan kızıl alevler )iikseliyordu. 
~ llnen yUz elli zenci nak. ft'imden; ''Eyvah, bittik!., diye 

'ilk di; tindi.im, Hakikaten vaziyet 
~? buna itiraz falan etme- berbattı. İnsan kör olsa görebl -

lirdi. 
\~edi de ne demek T.. İkinci kaptan da tablatlle be _ 
~,to etti; bastI kilfilrii... nim fikrimdeydi, Halbuki Mlıı 
5'~ tını kaptan Munstere eo· Lakland bu manzara karşısında 
\ t göz yumdu. Asıl Ulzmı gülüyor; bizimle açtktan açığa a • 

\' bu değil m1 ya,., lay ediyordu. Yamyn:mlıı.rla mUza. 
)\ '4 llındi, müsaade buyrulur. kerata girişmek U:wrc sahile bir 
'gidip yıkaruı.ymı. Sidne- sandal gönderelim, rledik, olmadr. 

ettiğimiz şeyler geld' · Sandala ateş açtılar. 

~ ~~ i Yeınoğin hazır olduğu. 
~rdi ... Evvela §apkanı

Çtkarırsmız. ŞapLanızln 

Sahildeki ağaçlardan 'llıulıtasrl 

kurşun yağıyordu. 

Mis Lakland: 

- Atev etmeyiniz: · diye em
retti • Beyhude olacak, düşmana 
isabet ettirmek imkll.nsrz ... 

(Devamt ı•ar) 

e •• 
Bu turlü göya ,,Kıymetli eşy~" dai· 
ma verilen para kıymetinden 
aşağıdır. .. 
Bu sukutu hayal ya 1 n ı z taklit 
eşyaya değil ucuz denilen am
pullara da şamildir. · 
Bu ampullar, tasarruf etmek 
isteyenler için bir tuzaktır. 
Bu ampullar hem dehşetli elek
trik sarfiyatı, hem fena bir ışık 
verirler. 
Hakiki tasarruf yapmak istiyen
ler hakiki bir kıymeti haiz eşya 
mesela kalitesi denenmiş 
TUNGSRAM. .ampuh,ı almahdır. 

TIJNGSRA 
EN AZ PARAYA-EN BOL AYDINl.IK 

htanbul Be! iııı•l Jcrs 
daıı: 

939/2889 

Mehmet Ali kızı Fatma Varala 450 
lira için 12·11·937 tarih ve 87 sayılı 

ğerlcrin1n yU.zdıı 76 şlnl bulduğu tak· 

dirde ihalesi icra ve bulmazsa en çok 

arttıranm taahhüdü baki kalmak ııar· 

tile 10 gün daha uzatılarak 16·12 940 
pazartesi gUnü aynı vakitte yap•lııcalt 

seneUe ipotekli H.Tahsin oğlu Mahmut arttırmada en çok arttırana ihale e· 
---... ._ ... ._ ___________ llS!l, ____ ..,._Nedlme ait olup paraya çevrilmesine dileceği; 

ö 

r-7sıanbul Levazım Amirliğmden verilen ı I.- narıcı askerı kıtaatı ılamarı 
130.WO jtilO 91Jır eU pazarlıkla aatıD &Wı&caktır. llıaJ.esi 6·12-9(0 cuma l'Ci

ıatı aaat 16 d& Gellboluda ukcrl aatınaıma komi.syonwıcb yapılaca.kbr. T&Jwı 
ınin bedeli 80.000 Ura teml.n&tı iWO liradır. T&lipleruı belli vakitte kom» 
yona gelmeleri. (liee) (10820) 

•• .y. • 

60 ton plriııç pazarlıkla aatm aııı:ıacaktır. Ibaleai 2lNl-96.0 cıuma stm• 
Mat l\J d& Çorluda asken aatınaıma komisyoııwıda yapılacaktır. Nümwı.Mi 
komlayoncla gönllUr. latekWerin kaııwıl VU&lk •• teminatlarlle belll vakitte 
komi.iyon& ıelmeleri. (1«2) {10738) 

••• 
cıo tem kuru taııulye pazarlıkla utm almaca.ktır. Pazarlık 22·11·940 cu· 

ma ,.una uat 14.SO dadlf'. llk ternmal 1060 lir&dır. ~ümuncsl komtsYoncta 
ıörWebllir. Tallplerın kanuni vuaik .e temJnaUarile belli gllndo Çorlu As· 
kcııt •tmalma komlıyonur:ıa. mUraoaauarı. (14(6) (107•0) 

*** 
Af&lıdsı. yazılı menddm paaarlıkla eksiltmeıen 18·11·940 gllnü E".ilrne· 

de Hacrumurda asker1 aatmalma komisyonund& hizalarında yazılı aaat1crde 
yapılacaktır. Talıplerın belli nkltt.o komtayona gelmeleri. (1460) (108U) 

CiDlll Miktarı Tutan Teminatı ihale 
ton lira llra sııatt 

Saman 2200 66.000 4,100 10 
Ot. 3300 l~.000 ilSOO ı 1 

••• 
liOO ton un pazarlıkla Ktlu alı.nacaktır. tahmin bedel1 17 kuru~ 25 .!M 

timdir. lbaleai 16·11·910 cumartesi g'ü.nU 1&&t 10 da Balıkesirdc asker1 satırı 
alma komiayonunda yapılacaktır. lhaJeden sonra tak&rrUr edecek fiyat Oze· 
rinden ,usde llS teminat alınacaktır. {HM) (10818) 

•••• 
Apfıda yazıtı mevaddın pazarlıkla eUı1tmekın 21·11-940 peııembe gU· 

nü Çanakkalede aakerı aatmo.Jma komlayonund& yapılacaktır. Talfpleriı> hı!l· 
11 günde komlayona gelmeleri. (1448) (10822) 

an.ı lflktan Tutan ~atı 
kilo lira Ura 

Ton ııeker. 20.000 8700 JO'TO 
Kunı UzUm 10.000 9000 1360 

••• 
Bir kUoeuna tahmin edilen fiyat lllO lrunıf o1Ul cıa t(Jll ~yatı ile biı-

ldloıruna tahmin edllen 20 kunı.t olan 100 tcın buJaur ve bir kilosuna tahmin 
fi.yat 22 kurut olan 200 ton un ve bir ki'lowna dl}ktlm olarak tahmin edilen 
fiyat 7,15 kurut olan 250 ton arpa ve blr Jdl08Ull& tahmin edilen tlyat 12 ku· 
rtlf 60 111.Dtlm ol&n 800 ton odun bJr k11osun& tahmJn fiyat 70 kuru~ otan 2; 
ton koyun eti kavurma8t pazarlıkla alınacaklardır. Pazarlığa gireceklerin 
20·11-940 çarııamba gUııU aaat 14 de yttzde y.d.I buçuk teminatlarlle birlikte 
KM'8 aakeı1 aatınalma komisyonuna gel!J\elert (1-444) 110788) . ~"' 

Beherine tahmın edilen nyatı 280 kunlf olan 10.000 tane yatak kılıfı. 

beherine 840 kuruı tlyat tahmin edllon 20.000 tane nevre3im, beberine 200 
kunıf fiyat !\yat tahmin e'2llen 10.000 tane yatak Ç&JFlb, beher takımına 

130 kuru, fiyat t.ahmin edilen 80.000 takım Ç&m&§U', beher taknnma 200 Jru· 
l'U§ fiyat tahmtn edilen 10.000 takım pljama, 26·11·940 ııalı gilnU saat ıı de 
Ankaracıa lf.M.V. astın.alma koml.lyonunda kapalı &art ul!'Ullle thale edllece· 
tinden iateklllerin 10.000 lira ilk teınlnAtlla birlikte teklif maktuplannı ek· 
~tttme aaatınrten behemehal blr saat evveline kadar mezkOr komlayona vcı 
melen. Şartname._<ıi 875 kuru~ komfB)'onc1an almır. (1412) >(10568) 

••• 
~atıdıı. yuılı mevaddm kapalı sartıa ekıdltmelerl hizalarında yazılı 

gUn ve .a.atıeroe Silrtte ukert atmalnıa komiayonunda yapılacaktır. Talip· 
lertn kllnunt veslkalarile teklif mektupıarmı ihale saatlerinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. (1424) (10686) 

Cine! miktarı tutan 
kUo lira 

.Arpa 210.000 16..800 

teminatı 

Ura 
12M 

Kunı fUUIY\" 60.000 ll5.000 1025 
~~~ 

ihale glln ve sutı 

20/ll/9f0 
80/ll/9f0 

10 
11 

Afağıda yor.ılı mcvadclm kapalı zarfla eunt:neleri 22·11·940 <:um& ı:unu 
tıbalannda yazılı .sııatlerde ltaıılsada Mkerl ııatmalma komisyonunda 7fl" 
pılaca.1tbr. Taliplerin ihale .!natlnden bir saat enel kanunt veslka1a.rile tele· 
Ht mektuplarını komisyona vermeleri. (1380) (10431) 

Cin8l Miktarı Tutan Teminatı İhale 

kllo lim lira a:ı.aU 

!ılerclmek. 120.000 21.000 15rl5 15 
ttA9r- kara_r verilen Balat ~ıntak~ da!ıılin· ı 2 - Varsa ipotek sahibi alacaklılar , 
~ ı;;.R'in bulmacası Soldan snğa: de Kıı.raba~ mahallesı Hasköy sokalr· la diğer alô.kadarl:ır ve irtifak hakkı ------------------,--------------

l
l ~ 'Q 'llılı bul-nnn-H~ hııUı' •• ta Biri 13 No. tajlı olup ana dıvuriar• sahiplerinin bu gayrirnenl:ul Uzerlnde 

Odun 8,342,000 84.446 32~ ıo 

... .......,....~. 1 - Sayı, bir nevi koyun, 2 - k.. lr ı ti 1 ı 
~ ug • umum ye e pencere er cnncı.ı ki haklarmı ve hususile faiz \'e mas· 

\~ ctecı, E, 2 - Emine, Eleın, Sesi uzaktan hoş gelir, kunduıa ya· 
), "ı-- lmpı yanmda ve yerden yarım m~tre rata dair lddı·aıarmı ı·1ıu1ın"-n llı'b~-

h .-.,ı: L 4 lrade Ba 15 pılır, 3 - Haşarı, demiryoiu, 4 - Pa· "" ~ 
~"-Ut ' ' - • ' - lrtifamda bir oda, bir mutfak blı ı-en 11> giln ft>inde evrakı mUsbltclerlle 

~ ., • 6 - Eken, La., R, 7 - rn, §ilphe .sôzU, 5 - Ne sıcak, ne so· h-'.. biri 1 " d " •'il .,.. .. , ne katta bir e:ılon .. zer~ e icra dall'csinc lıildırmelcri \'e 11k:ıı 
ı it, 8 - M, 1:nbancı, 9 - ğuk, sayı, 6 - Hımbıl (halk ııözüı. bir oda bulunan mUhtacı tamir, alck· 
a, lO _ K, Alllturkn. blrllı!rine yakm, nota, 7 - Nota. po· h ide haklan tapu slclllerilc s:ıbıt ol· 

Lrik tesisatı bozuk ve tamamı 250 liri\ nrıdıkça satı,. bcdellnln p:ıylacıcmnsın· 
2 iter ısUlalıı, 8 Manin. yemek, 9 - k • " "' 3 4 ~ " 1 8 9 10 değerli buna mUl!\.hl vo 111 No. tn)ı dan hariç kalac..cıklan. 

l§aret, berobcr, vnldc, 10 - Operas kısmın kısmen kabili iskim olup kapı· 1 
yon. d:ın glrlllnct' bir bekar odaııı ve ya· :ı - Şılrlnamı:sinin urınmd:ın itibn· 

Yukard:m U:Jllğı: 
nında bir mutfuk, bir helt bir hı!uııı· ren ıcı gUn sonl':'l d:ıircdc hcrkeııln ı;ö· 

bası bulunJuğu ve birinci katt~ daı 
l - Eakl uııuı ... etren, kaba kumaş b!'r sora Urerinde blr oda ve 1lstUnde 

2 - Beyhude, nzlık ırkı, 3 - Malfı· ı;ah•anizlc llrtUlil taraçası bulunan ve 
mııUı. 4 - Ağu , ı r.dtıı çıknrmak ıın dıvarları kAgir ol:ın tımı.ımı ::ıoo 

5 - Çok ıyi, erk ıı r. Ayakta lira \icğcrll iltl bnb <•\' nı;ılt artur.ndyn 
olur, Wtap. 7 - 1stm, 11 trc, ts - En· çıkıırılmakla, 

dlıJe, vnkit ölçU U, O Aayada gcnlı: 

bir memlcltet, 10 - Erkt'k ndı, mUllt, 
1 - Açık artlırmıısının 6·12 !HO cu· 

ına gUnıi saat 11 ten 16 ya kıı.da~ lcıa 

ımEZcm_,._ __ r&:3C::;;s;~:ııımm::ııı .. .,.z:ıı:ıll!la!!mii dairesinde yapılarak muhammen de· 

'S -----

Milli Ronıan 
'y C1~ar l: tskender F. Ser telli 

- Belki de hiç gelmez .. 
Mehmet çavu~ birdenlfrc sap::.a· 

n kesildi· 
- Ne dedın. Bclkı de ıç gel· 

mez mi? 

- Eh .. olur ya. Dunya bu. 
- Hayır. Hayır .. Bu olamaı 

Bcnım M~rada itimadım \'ardır 

- Muradın bize fenalık yapaca 
-;ı aklımdan bile geçmez. Fakat 
etrafta dü.::man dola~ l"J3kll 
lm.ıa belld ya~,alanır cndişesı bey 
•1ımı J,urcah) or. 

- Haydi canım. l\lumt kolay 
kolay düşman tuzağına dü.,ecek 
budalalardan değildır. O. buraları
m karı5 karrş biliyor. Belki 0!1uıı 

tuzağına dü~eıılcr olur, fakat :r-.ıu · 

rat düşmanın a\'ucuna düırnez. 
Mehmet çavu~ bundan ronra. 

öteki arkadaşına sordu: 
- Sen ne dersin. Hüseyin? Bu 

akşam l\1urat dönecek mi? 
Hüseyin omuzunu sılkti: 
- Akşam olmadan bir ~Y söy· 

lenemez. Ne o? koca a landan ~üp· 
he mi ediyorsunuz? 

- Yok canım. Llf olsun diye 
konu§uyoruz. 

- Ben Murat gibi becerikli ve 
kuvvetli olsaydım bu civardak: 
düşmana duman attmrdım. 

O gün akşama kadar konu~:trak 
vakit geçirdiler. Tütün ve şeker a· 
ramağa giden l\turat ·akşam tüne 
§l da~m arka-:mda kaybo!du~u hal 
de · meydanda yoktu. 

Mehmet ça' l~un endi~e:,İ büyü 

robllmest için !!çık bulunrturutarağı: 

'4 - Müşterilt'rln gayrimenkulün 
muhammen dcğcrlerlnln yUzdc, i,5 
nl beUnde pey akçesi ı.-ermelcı ı \'Cya 

milli bir bankadan tcmluat ın klubu 
getirmeleri ve fazla bilgi edinmek iJ· 
Uyenlerin 39/28S!J dosya ımyıaile lcrıı 

d:ılrcııine nıUracaat etmeleri lliz•Jmu 
!H\n olıınur. (1il239) 

rncğe başlamıştı: 
- Acaba dönmiyecek mi? Acah:t 

bizi aldattı m1? 

MURAT MEYDANDA YOK! 
Ertesi sabah. 
Mehmet çavu~ güneş cloğmadar 

gözleıini açtı. Ve arkadaşlan;ıdar. 
birine seslendi: 

- Hurşit.. uyuyor musun hala? 
- Hayır. Biraz önce uyandım 

Taşm üst ünde boynum ağırmış. 
Yerinden kalktı Kendi kendine 

~oylenmcğe başladı: 

- Ne zaman ka,·uşacağ1m evim 
deki yumu~ak yatağıma. ya tığr 
ma? bilmem .. 

Bu harp uzun silrmez. Hu~itçi · 

ğim. Gazi hahamız söz ,·ermi~ .. 
Düşmanı lzmire kadar sürüp de 
nize dökecekmiş. 

Biraz ötede uyuyan Hilseyin de 
f(özlerini açtı: 

- Murad hala gelmedi nu lY' 
rahu? 

--12.33 .MUzık 19.45 MUzlk 
12.150 Ajans 20.115 Rndyo ga. 
lS.05 MUz. k 20 45 'Mll:ı:ik 
14.00 MUzlk 21.00 MUzik 
18.03 Müzik 21.so Konı..Qmn 
18.40 Müzik 21.4:'1 Murlk 
19 11! JdUrlk 22 ;;o 4'.lnB 

19.30 Ajans 22.4:l MUzlk 

15.1 t.940 Cuma 
B.03 MUzlk 
8.15 Ajans 
8.30 Müzik 
9.00 Ev kadını 

12.33 .MUZJ.k 
12.liQ Ajans 
13.015 Müzik 
H.00 Mtizlk 
18.0S MUzlk 
18.SO Muztk 

Mehmet çavu::: 

l!l.SO Ajan" 
19.415 MUzlk 
20.lCI Rad)O ga. 
20.45 Temsil 
21.30 Kom.~mn 
21.45 MUzik 
22.30 Ajans 
22.4:i MUzlk 
23.00 MUzlk 

- Hayır, dedı. gelmedi amn 
Ben onun da Yanız bl.>vin } anım• 
gittiğine eminim. ı Ierhalde zaval'ı ı 
run başına bir leltıkPl t!eltnı ob-a 
gerek. 

- Köyüne kaçıp gittğin kabul 
edemiyor::.un. dc'i-ıi mi? 

- Hayır. !\Iurat. bızı hı.:reda 
yüzüstü bırakıp kbyiinc gidecek 
kadar bayağı ruhlu h:r adam leğil 

dir. 
Hurşit, wtun,,üzlukten ba ı do 

nen ~tehm t ç.wu~uı yüzi.inrlck' 
çizgilere bakıror 'e kt>ndıni giıç ar 
tarak· 

- Artık tutüniı unuttun <lei!ıl · 
mi. Mehm~t çarnş? diyordu . im 
di daha mühim ihtiyaçlarla ka~1 
!aşıyoruz. Yiyeceğimiz kalmadı, 
kış bastırıyor. Kayalıklar arac:ında 
kış mevsimini nac:ıl geçireceğimizi 
dtr.;Onmek zamanı geld1. 

- ~e demek ic:tiyor~un. Hur~it? 
Yokc:a senın de :::arn~mafa ni~etin 

Sinema ve tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

Tepeba§ı Dram lamımda · 
Akoa.m 20,80 da: AVAJ~ 

TAKIJ\tl ARASINDA 
• • • 

f!ltlk1Al <bddcslııde Ko· 
!™'dl klAllUilda Akşam 

ııaat :0.80 dil: Do'\DI 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Kadıköy ll~yya "lnem:ısmdıı R• 

Akşıım: CBF.:\1 Öl'tlı:"ÜZ). 

Beyoğlu Hali: s;,;eması 
Rugiln 8 fllm birden: ı - L<ırel 

Hardi 1'; Arıyor: 'lürk\''" 2 - t:J.ııı.'l• 
llır<ıı:r.lan, S - Kur,onolıın l ılmr' aı 
8Uvan. • 

mi \ar? Eğer buna karar verdin · 
se, yol açık. Havdi. uğurlar olsun. 

( Dcvann var) 

BOR 
18 lKINOlTEŞUJ:-ıi 

l Stcrltn 
100 Dolar 

100 Frc. 
100 Liret 
100 l.svx;rc Frc 
100 Florin 

100 Rayişmark 

10!> Belga 
lOO Drahmi 
110 Leva 
100 Çek kronu 
100 Peç ta 
100 Zlotı 

100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 

100 uveç kTOUU 
JOO Ruble 

A 
- !HO 

knp:ın11 

5.24 
132.20 

29. a 

0.99711 
l,622 

lıl.90 

16.fi32Cı 

0.62:i 
1.176 
aı.ıan 

il.GOi 

F.shnm ı hbvllat 
i'~rsııni ıe.45 
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BölmJk.lenlen I~ torbuıma kadar yollardaki haatalıkların m1kroplannı 
kökimden temfziemek için llE.Ll\IOBLÖ kullanınız. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çalışmak kudreUni arttınr. Kadın, erk~k ldrur Z<•rluklarıııı. (lf!kı 
Te yenJ beıaofuklutua.u, JDel&De lltlbaboıı, bel nğn ını, ııılc erk ldrnr boımak 
ve bozarken yanmak Jıallerlnl giderir. Bol idrar t{'min eder. Jdrnrd:ı l>um· 

lamı, ınf'411Ulede ta,ıann teşekkülüne mani olur. 

DiKKAT: llELMOBW ldrarmızı ttml:ıllym·ek ma\1lf!titirlr. 
'1dıhat VekAlettnln ruJıutmr haizdir. HER. ECJ;A!'tEDE BULUNUlt 

.... --··-----·--·--.... ·----·····-·---·····-····-·······m -·· .... ···---·-·-··-..... ······-····-········-·····--··············· ." ~······--·-·······--···-········-·· .. ·······----··--········-····· .. , ·-··-.. -·.~:~7:~; tiry;;:;~·:-;:;;-;;::H:-~:: ..... - "\ h 

• a~ın tadını hllcnlcr için d": ~~~ 

;İ BACI BEKİR ŞEKERi ODUR ~m 

'.İ A!.~,,;~~~.~~~!,~~,..~.~-~.~.,, !~.~i R !111 

1:. Rah~l•apı, tstan.:;~:ı ;;:;; T~~~re ',:~IA~:~:p:~l,czinı~ ıııurn,•nat m~ 
edlln1~i rica olunur. :!i! 

=! :::: ::::::;::;:::: ::::=::=:!::: ··········· .... :::::::::::::::::: 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş vüz kuruslukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
GUmü: yUz kunı~luklamı yerine gflmU~ bir liralıklar darp ve plyaıınyı. 

kA.fi miktarda tıkanlmış olduğundruı gUmU~ ytı:ı: kunışl•Jklann 31 lklnclkD 
nuıı 1941 tarihinden aonra tcdavU!ılen kııldırılm8.l!ı knrnrlll§tınlmıştır. 

Gümüı yUz kuruşluklar ı Şubat 1941 tarihinden itibaren artık tcdnvu ı 

etmıyecek •e ancak yalnız Mal Sandıklan ile Cumhuriyet Merkez BJ.nkası 
şubelerUrce kabul edUebUecektir. 

Ellnde gUm~ yUz kunıştuk bulunanıann bunıan Mal Sandıklnrlle Cum 
!ıurlyet U.rkea Bankası OUbclerlne tebdil etUnnelert ti~ olunur. 

(70025) (10216) 

zafr,:,nq 
~ -

Türkiye Cumhuriyet Merkeı 
AK T ! . 

llau 1 

Altm: san KllogTam 
Banknot 

Ufaklık 

Uahlldckl ttuhablrlf'rı 

l't1rk Uraaı 

Hart<;l<l:l>l MuhBblrl.-rı 

71 814 j 9 

A.llm: o.:n.n ((1Jogra.m ., 21"1 rn~ 

Altına tllhvtıı t<ahtJ ıerbc9ı ıJO 

•tz.ler 

Otğer dövtzıeı •• oorçlu Kllrtrı~ 
ııa k.I ye ı e rl 

Hazine l'aJıriUerl ı 
Deruhte ettUen evrakı nıı.kı11ye 

ırarşılıtJ 

Kanunun e - ,. aıadcıeıertnt ıevn. 
itan Hutne t&ratınıba v&kı te. 
ııtyat 

SenNtaC l'ilr.damı 
l'lcart ~"nedıır 

l':ıohaoı \it' t.ah~llftl <-llrıtanıı 

Deruhte edilen evrakı nı.krll · 

yenin knrşılı~ı esham l7t 

tnbvllAt IUbarl ktymf!Ut 

Serbest Esham n rahvtJAt: 

"van•lıu ı 

Altm ve cıov1z nzenne """" 
l'abvtlı\I ıucrlne ovan• 

Hazıneye kısa vao ın-an• 

Hnzineyf! ~~:IO No kanun:ı gön 
&Çtlan altm karşılıklı avanf 
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Devlet Demiryollan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muh:ımmen bedeli (1855) ı;ra olan pirinçten mamul 200 :ıdct masa, 200 
rulet asına, 30 ndct furgon Jll.mbası ile ıs adet lokomotif fener rctlekWrU 126 

ı ı1 .9·i0) salı gilnu saat (10.30) da Hnvılarpnşaıla gar binası ılahllindekl im· 
misyon tarafından açık eltslllme ustılil<.' satın alınncaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin (130) lira (13) kuruşluk mU\'akkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesnlklP birili te eksiltme gilnU saatine kadar komi!! 
yon3 mUracnolları lAzımdır. 

Bu l~e 11Jt şartnameler komisyondan parası?. olarak dağıtılmaktadır. 

Bankası 9 / 11 / 1940 va~ 
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, 1 
lstanbul Beled ıyeil 

ııanıarı ~ 
Çatalca istasyon yolu üzerindeki ahenp köpriiDUn tarnlri 

1:ul'9~ 
12 metre mik!bı çıralı çam ve 36 kllo çivi aı:ık eksiJtıncYe ı;O 11~ 6' 1'./. 
Mecmuunun tahmin bedeli 674 Ura. 40 kuru§ ve ilk ıemınatı rUJecei<tlf· :/ 
tur. Şartname zabıt ve muamelAt mUdUrlUğil ka.Jcmtnde gö aktif· ~f 
25·11·94\l pa7.artesl günü saat H te daimi encümende yııpııııc ~ .,e 
llk teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılma alt ucaret 

0 (JoÔııs> 
1 rnaıarı. 

rlle ihale gUnil muayycn !!aatte daimi encümende bu un 


