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DON ŞEHRIMlZDE YAPILAN IHTIFALDEN BIR INTIBA: EBEDI ŞEF ATATURKON HEYKELI ONONDE 

~~n Halkevlerinde, Har~ :ı~ademisinde, 
~zversitede, o u ll rda h zın ıhtifaller g p ldı 
~~Y~tiınizln bfinisl bUyük kah-ı 
f! ~uedı Şef Atat.iirkun öıumil -
~~ llte ei Yıldönümü münasebeti.le 
~~ ınıeleetin her tarnfındn, bu 
~~~~hrinııZde büyük ihtifaller ya

:.'Utlıı ttanın ölmez hatırası taziz 
~h.:r 4 ~. 
~ ~ bu acı ve yaslı günde derin 
~ hıı.s 1~e cömillmüş, bütün resmi 
l\ ~e~ binalarda bayraklar yarı. 
bı~ba.h !§tir. 

Londra ı ı {AA.) - Royter di
yor lti: 

Balkanlarda bulunan ve hem 
İtalya hem Almanyadaki dahili va
ziyeti iyi bilen ınüşahidlerden Lon -
draya gelen haberlere göre, İtalyan
Yunan harbi hakkınd<l Mihver or
tak1ıırı ara ında bir nnlacımazlık 
mevcud olmsaı ihtimali bir hayal -
dir. 

Bu hususta arada bazı ciddi so
ğuklukbr olacağı tahmin edilmekle 
beraber bunun henüz zamanı gel -
memiştir. Bahsi geçen müşahidlere 
Berlinden gelen haberlere nazaran, 
İtalyanların Yunanistanda maruz 
kaldıklan ilk muvaffakiyetsizlikten 
dolayı Almanyada umumiyetle bü
yük bir hoşnudsuzluk olduğu mu -
hakkak ise de Süveyş kanalına ve 

~::ile ÜS<ı~t 8,30 dan itibaren H:\lk-
llat llıversıte ve okullnrda top
~aşlanmıştır. 

\ ~bn ~nönü Halkevinde 
l'ıınu ü Halkevinin yeni oinasın • 

bt llıt·~ ihtıraı çok ha:r.:in olmuş • 
~ 4ıtr: ~de Vali ve Bcledıye Reisi 
""ı lll fettı .1rdar, General Yllfar, Par. 
~ ~litlu ''. Re.şad Mimnroğlu, Emni. 
~~ ~ tü 'Muzaffer Ak::ılııı, Partı 

ı Mısıra hakim olmak için şarki Ak -
denizde oynayacakları ro1lere aid 
ortaklık, bunların arasında anlaşma 
olduğundan başka bir şey ifade et
mez. Çünkü müşterek meselede iıer 
hangi bir muvnffakiyet için bu an
la§ma esastır. 

~ ıııı İı:ı~ heyeti azasından Cevdet - -- l.tanbul Oniver•itesinde 
'~al(ev·edayı, daire reislc.rı, Partı den aT\tke.t Atıf ÖdtU toplantıyı aça-ı ra Eminönü Halkevi Reisi Dr. Yavull 
~ t~e~ tne~b1arı, resml ve bu- rok hazirunu Ebedi Şefin manevi hu- Abadan kürsüye gelerek, Atatürkün 
~~t Üllerın mümessillcri hazu zurunda 5 dakika ayakta siikfıta da.. hayatı ve b üyük eserleri hakkında 
~ t r lfıur. . . ~ ~ vet etm~ir. canlı bir ;ııta.bede bulunm~. b~y~k 
~( t'hııe~r ıçınde ~şl~ğ~ gomul- Bütün salon halkı ayağa kalkarak, insanın buyük eserini ta.h11 etmıştrr. 
SÜ!ı büst:' bayraklar onu ne Ata- milll kahramana !h tirarn ~azifelerinı Doktor Yavuz Abadan hltabesine şu 
~~ ~ kon u ve mor çiçeklerden bir yapmış, müteakıben Atıf Ödül kısa sözlerle başlamıştır: 

l\1l ~ ln~tu. ~at tam 9 da, E. bir hit.abedc bulunmuş v~. i~~ifal prog_ c- Şu anda, büyükler büyüiü 
Z<l.9ı Parti Idare heyetin - ramını okumuştur. Atıf Odülden so~ (Devamı % nci sayfada) 

Askert vaz i yel 
~llnan istana 
.rctrd•m eden 

Yaı ~uvvetler . 
an · H. Emi ı· Erk ll et 

lı' b ~nkü 1Yazımdn anlatma
tl:tı}'an ~~ çalıştım ki tecavüze 
~tıı, ~~~ . ıı: ~illet kendi var lı -
~ ~~e.E._:• ıstıkicil ve hürriyetini 
ı:~ıiJ ctrnclc nıecburiyetinde 
tıı ~'riç~tnn~ ne mutlnk suret
~-"li \>e en bır yardım düşün -
~ın ~'l ne de düşmanın kalaba
ıı;litl.-ı11~81rıda kendinı şaşırarak 
~11la~bet"e ~uk~bde kudreti -
111 dul'lı rnesı caızdir. Bulunu -
~:•a. ola m ne kadar müşkül o -
' l'tatıln un Va tn nın ve istiklalin 

~t. lllsı ·vazifesi daima e -

t~ lltıı.ının b "-ll bhi ({ ,. eraber Elenler bu-
~ ~ta o) ogrudnn ve diğeri bil-
~~~ a~o.k Üzere iki dhetten 
~~~ ' b~jelı:tedirler. Bu yar
\2-llt~ı 1 ''nsıta olnnı Yuna -
... ~ ~kasını muhafaza ed~ 

ftao ıelmekte ve 

Ankaradaki ihtifal 
çok hazin oldu 

Ankarablar Büyük Atalarının kabirieri 
önünden geçerlerken sıksık 

zaptedilemiyen hıçkırıklar duyuluyordu 

Ankara ı o (A.A.> - Ebedl şer /.~a-j may B~kanı Mareşal Fevzi Çakmak, 
turkün ölum\inün ıkınci yıletonumit Ue birlikte müreye girerek Ebcai Şe
dolayı.sile bugiın bütün yurdda ihti - fin manevt huzurlarında 5 dakıku sü. 
IallN yı:ı.pılmı.'l ve Turk milleti buyük ren bır tnzım vakfesınde buJunm~
kayıblnrmm sönn.ez acısını bır defa ınrdır. 
daha yaşamıştır Her tarafta ba:;rnli.- Bu esnada mtizenin önüncie bulu -
lı:ı.r milli ma.t.emımızin ifade.,, olarait nan bir askeri kıt'a ile polis miıfrczc
yanyn kadar çekilmiş bulunuyordu. si rasimei ihtiramı lfa eyleıniştir. Re-

Atatürkün manevi huzurlannda iSicü:rrlhurun ayrılmasını mütedkıb 
Yapılan ihtıfalleri müteakıb Ata - ba.şta Parti Genel Sekreteri Dr. Fik:rı 

türk anıdlnrına ihtiramla çelenkler Tuzer olduğu halde Par.ti umu1ni i -
konulmuştur. Atatürkün muvakl~at dare heyeti azaları topluca muv:ık -
kabirleı:inin bulundukları Etnoı:ra~:ra kat kabrin bulundu~u salona gırıniş. 
müzesi k şehrimizde yapılan ihLı • ter ve Ebedi Şefin manevi hu.mrların. 

t~kil eylemiştır. da e~ılmi.ş1er<iir. Eunu vekillerın ve 
.,.,.u,,u dört geçe .Mılll şeı meb'usla.rın ve başlarında profesör -

buraya gelerek kendisı- lerı oldu~ halde Türk Dil, Tarıh ve 
bulunan Bilyuk MJlel Coifatya i'akültesile Hukuk Io'a..killte.. 

linlll ve Siyaaal BUIBir okulu taıebe-

Mihver devletleri, Bulgaristan, 
Türkiye ve Fili~tinden geçmek ü -
zere büyük bir seferi heyet gönder
mek gibi büyük fcdakarlıklara kat
lanınağa lüzum kalmadan bu ar -
zularını tahakkuk ettirmek imkanını 
bulma~a uğra§maktadır. 

Romanyadaki 
zelzelade 1000 
. kişi ö!dü 

Bükreş 11 (A.A.) - Dün sa -
bah vukubulan yer sarsıntısanda 
Bükre~te ölenlerin sayısı takriben 
1 000 e baliğ olmuştur. 

Petrol kuyularının bulunduğu 
Tloesti ve G alas mıntakaı!lndn mü -
him hasarat kaydedilmiştir. Baıı 
tesisat, tamamen harab olmuştur. 

Yunanlılar 
• 

/ talyan/ardan 
birçok esir 

aldılar 
Atiruı. 1 O (A.A.) - Yunan ut -

duları başkum1.1ndanlığının dün ak. -1 
şam neşrettiği 1-4 numaralı resmi! 
tebliğ: 

Dü§nınnııı cephemiz sai ceııahı -
na topçu yardımilc vaptığı nı,.vzii 
bir taarruz püskürtülmüştür. Diğer 
mevzii bazı müsadeıncler de lehinıi 
zc neticetenmiş ve düı,ınıan elimize 
80 esir bırakmı§tır. 

Yeniden bir cok esirler almdı 
Atina 10 (A.A.) Salfı.hıyettar 

mahfeller askeri vaziyetten memnu 
niyet beyan etmektedrr. 

Pindol bölgoalnde İtalyanlar 

mes'ud bir Ulldönümü 
Milli Şefin Devlet 
Reisliğinde ikinci 
yılını . kutluluyoruz 

Bugün Milli Şef İsmet lnönünün 1 
emanetini Atatürkten teslim alaralt 
büyük Türk milletinin başına geç b- ı 
ği giinün ikinci yıldönümüdiir. In -
sanlığın, faziletin müşahhas tinısalı. 
Türk birlik ve beraberliğinin sf'm-
bolü Jsmet İnönü I 1 Birinciteşrir, 
1938 Cuma günü Meclisin nkdetti~ 
ği tarihi "\'e heyecanlı bir celsede 
348 reyle müttefikan Cümhurrcisli
ğine scçilmişti. Türk milleti, Atanın 
chediyete intikalile bağrında açılan 
taptaze yarasilc onun faziletli göğ~ 
süne başını yaslıynrak teselli bul -
muştu. Ayni günde hem ağlamış, 
hem gülmüştük. Atatürkü kaybet··J 
tiğimiz için gözlerimız ızlırabdan iki 
çeşme halinde iken, lsmet lnönü 
memleketin büyük mes'uliye~ini 
deruhde ettiği dakiknda da derin 
bir huzurun verdiği sevinçle, yüz -
lerimizdeki muztarih çizgilerin } n -
nına, mes'ud insanların tebessiim 
çizgilerini katabilmiştik. 

Bugün devleti onun tccrübeli, fa
ziletli şahsına tevdi edeli tam iki yıl ' 
oluyor. İnönü meydanlarının mu -
zaffer kumandanı, Lozan konferan
sının muktedir diplomatı bugün 
ideal bir devlet reisidir. 

lnönü, Türk milletinin ba~ına 
geçtikten pek az sonra. iltihablaş -
mış siyasetler, birbirine karışmış 
menfaatler, dünyayı mühim gaileler 
karşısında bırakmış, insanlık alemi, 
medeniyeti tehdid eden büyük bir 
ihtilal karşısında kalmıştı. Bugün 
hala bu büyük badirenin içinde 
dünya başı dönerek yuvarlanmak -
tad ır. Çok ağır ve mes'uliyetli bir 
vazifeyi yüklenen lnönü meydanla -

" .. 

rının muzaffer kumandanı, bu in -
sanlık hailesi karşısında siyasetını 
ve milletini en basiretli ve kiyıısetli 
bir idare ile masun bırakırken, mil
li birlik ve beraberlikle Türk gücü
nü maddi ve manevi kuvvetlendir
rnek suretile istikbali olan inanç ve 
güveni de arttırmak muvaffakiye -
tini gösterdi. Türk milleti bahtiyaıı
dır ki, bu başı dönmüş dünyanıD 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

ROMANYADA Zelzele Bulgaristan 
ZELZEL E MÜTHiŞ ve Yugos~avyada da 
TAHRiBAT YAPTI tahribat yapt1 
Bükreşte 
yüzlerce 
ölü var 

M u uz:zarn binalar 
yıkddı, ... okaklar 
hurabeyt: döndii 

Bükreşle 
muhavere . 

kesildi 

En şiddefi sarsıntı Tuna 
bifgss;nde hissedildi 

Bülı.r~ 1 O (A.A.) - .stcfanı &)- Sofya iO ı.A..AJ - ötefa.ni a.JllilA 
h b. · b" Id' · nııı husus\ uıuna.bırı bildiriyor. llellllll h•..ısusi mu a ın ı ırıyuı: 

Bu ıı:cce ,iddctlı bir zelz.elf! olnıut Bu ırabtı.b aıaıı.ı 3.4~ de ~iddet.lı U. 
. . r.e.ızele olm~ ve Bulp.rista.nln her ıL 

ve mühinı haaana ııı;:behıy~t verııııp- twda b~lmJ4tü'. Zelzele m• • 
tir. ÖHi ve yaoLiı vardıı. Ca.ılton ııa- ra 

ıl SOO k.' · '"h .. tü keziniıı &>fyud~ J::ıo .kilometre mua 
rayı. ~ık. nudilt~r. . 1 ışh o .nuş r. tedc .e 'ıma.n ga.rbl ~ 
yem uıp. e m" v ıuı arıcıye ııo- ... ~ ...,_ d .... 

· · b • ı t Karpatlar mınta.ktU:lln, ... .... yer e - · zareb bmuı attaP apgı yan mıt ır. kı.ed.ir Bajı er1erdr 
.:._ı..ruı bemeu bütüa binalan baaa· d$ unoedilme · 1 
~ L--oahY YllraJI ft ha4ar nzdır. SlJ lı(1dlıO 
ra u .. --.- · 1 



•• e rgun 
-·-

Şcroal, Şakul, 
Çektil , 

' 

Romada hava 
taarruzlarına karşı 
tedbirler alınıyor 

Zürih 1 O (AA.) Basler 
N nchrichten gazetesinin B er lin 
muhabirine göre. Romada muhte -
nd hava ta rruzbnnn k rşı mühim 
ibtiynt tedbirleri ahJU111§tır. 

Emir Abdullahın 
Mısır ..... aki ziyaretleri 

Kahire' 1 O (AA.) - Ürdün e
Abdullah Mısırd.ıki ikamctinio 

,.,.,.,u.,,u Ingiliz 

- Peki .. tqekkür ederim. . 
- Haydi, şimdi ho;ça kall Bir 

daha da ince eleyip, aık dokuma -
dan herhanai bir teYe çabucak ka-
rar vcnnel . 

Ertesi s bah, bir}jlı:te yola çıktı -
lar. Imarnın meşrutaaına 8ittı1er. E
bülhayır Efendi ha1ta yatıyordu. 
Fakat artık kendi kendini mukaci
derata terk ve tevdi ey)~, tam 
bir tevekküle dnlm~. Onun için, 
kansı telAtla gelip de: c.Arub Ab -
dullah Bey ~ni görmek :iatiyor. Yıı
nmd da b~ka biri var.o'D dediği 

zaman fazla bir korku veya heye -
can duymadı. 

- Buyursunlar .. ckdi. 
Arah da bu acfer, evvelki 

şek, bitab bir halde yatan adam -
cağıza., bilüis iltifat bile etti. 

- Ne, • be imam} dedi. Hasta 
mışın} Bir şey ıni dokundu:> Ceç -
~ ol.unl 

Müteakıben de, Saimi ipret e -
derek, sordu: 

- Ttvnraın, dt>Kil mi"> Bizim 'Şe
hime Hanımın dsmadı. 

Ebülhayrr Efendi, gözleri y1m 
bpalı, baf eallndı. Arnb Abdullah 
tekrar söze başbyarak: 

= = Hayat adamı olanlar ve olmıyanlar = 

- Belki vakitsiz .. hastasın. am- tu._ Kimdir) Allah için 8Öyleyinl 
ma, dedi.. mnhud mesele için gel-
dik. Şu, dün bana itiraf ettiklerini Ceberte!im ~ .herifl.eril 

Y - d mıam komik bir daha aöylc. bu adam da işibnig. . ataemm JÇUlMe l Arab Ab-
MniUın ya, o yüzden kansım bota- bir hal almıştı. uttan . • . . 
dı. Yazıktır"' gün btır .. senin fİmdi dullıı.hın yih~e. KÖzlemun .ıçıne 
söyliyeccğin şeyler göx- b:ık.ıyordıı. Saim bunun 

Sözün kı s ası 



elef'oa Ve Telsiz Ballerleri 
~~~~ -som:r ı Kayseriiiierin ordomuza ı Askeri Atiantik'te yeni Berlin Elçimiz 

~~~~~~~~~~~~ ~.- .. ~~Iı~~~~f!l!~ .. ,,~ ~ :d~~~~~~:- bir ::;:::te~~~isi bi:;~:ı:re:e~di 
Yahatine dair Tas lay Kurumunda yapılan bır roplantıda Kuruma mensub olanlarla Par. Tetile ~ız bir c~phede rah~t ra - Londra ıo (A.A.) - Londraya ge - Berlin 10 (A.A.) _ Türkiye büya 
a• tili arbda.şlar arasından te§kıl edil~n kollar Dk hamlede 1.220 pamuklu hat dovüpnektedır. Bu balvasrta l~n matbuat te~a.rına gore Ame- elçisi ve Bayan Oerede bugün büytt 
Jansının tebliği temin eylem.l.şlcrdir. yardım sebebile Elenlerin kazandık- n~ gauteıer~ ticaret gemi kafile - elçi Von Papcn tereline buyük eıçı. 

'-- • _ lan kUVTet, merkezi KaTalada bu - lerme karfı muvaffakiyetli hücumlar likte bir ötJe yemeli v~lerdlr 

--.. ~~~ lO (A.A) - Ta.s a- Bulgarlar ı Yunan matbuatının l~n dördüncü kolordu ne merlı:e- yapıldıtı hakkında Alman membala- Davette haneiye nezareti ıı:rıtlbi ·~~-
A.Lqq~Yorı zı Sdinihe olan üçüncü kolarda - nndruı verilen haberleri teb3r1iz et _ mumisi Wei.zsaec.ker siyıı.s! müsUışu 
s~ .. ~" hUk. fımeti tarafından valci dur. ~a .lt?.lord~la.r bant zamamn- tir~~· Woermann, eati Ankara bilyük elçlll 

.. ete b bı·r ek ll. t Tu··rkl·ya hakk d k. da ilci~r tumenlıdırler. Seferde, bu İngiliz gazeteleri de yeni b1r Alman Nadolciny, elçi Jonke ve Orobba ha-
., ' L. . _ıca et ve geçen aeue Q lg e 1 n a 1 kor bölgelerinden mrer iiç.üııcü ih- tonıan gemlsinln Atlantikte miUead- riciye müdiranın dan Schwoerbcl' ik 

~ ~~~e M::k:!~~O.~ili~~ m eselesı· m,· . t I~t tümenin daha t~eUül etme- cfid tecavüzlerde bulundulunu yazı - t.ısad nezareUnden Sc.bulze ile ei-
... 

11 

3o'): ~ iade etmek maksadi n eşr 1 ya 1 ~n ~ikk~te elınmıt bulunmsat 'J()Tlar. erki.nı Ve relikalan hazır bwunmUf-
L.Iilıl.i tt Birtiği komiaerler mecli - - murnkündur. DaiJy Telegraph gazeteainin de.nis - lardır. 
~f, .:Le_.hariciye komiseri B. Mo- çzkarzy or lar ? Mlnıa 10 (A.A.) - Atana ajansı b\1- Bu heaabca Elenlerin lürk - Yu- c:illk muhabiri diyor ki; 
i"'-t ._

181 
tern t •• • 

1 
'k ' diıiyar: nan ittifakından otomatı"k bir su - Bahsi geçen gemiyi araına.k Için L'D- l 1 1 

\ 'r'-' d as eatsı ı e ı ı mem- rette kazan-1an do•'rt ili alb tı"ım•n tAn dahilinde olan tedbirlerın hepsi aua ' mareşa 
\ ~n. a daatane münasebet - Atina 10 (AA) y . t •Ele!tron Vıma:t trazete6i, ba.§mah- <r " 1 ~ .~ içerisinde yapılmak _ bir kaynaktan bildiriliyor: an resını le.sinde diyor ki: raddesindedir ki pek ehemmiyetli - alınm!.§Sa da Atıantik denizinın ~Imal G .. . 1 N,~e :le'!' teatisinf idaıne ettir - İtalyan ajanaına eöre Bulgar Zo- İtalyaya karşı mücadelesinde, bU- dir. Filvaki Pındiki muharebeye Bul kısmının büyüklüiü gözönünde tutu - Orlng e görüştü 

D ennL-tirmek üzere _ _ -ı y ı_ d t.iln dünya Yunanistanın yanındadır. garlar müdahale etmi, olsalardı, lursıı hemen muvaffak olunamaması 
-...- ~ l •q ,- ra gazeteıu, unan .. tan a ya"""'n ka d bild 1 d _-......_r ine haroket eder~kttr. '--II' tl ~ ır.-- BIIhassa Tt\rklye bütün mevcudi"e - ytı n a • iri en 6çüncü ve dör- a variddfr. Cenewe 10 (A.A.) - D. N. B. aJıın.a 
• - e- ıye eri mevzuu aha ederek " d" u y k 1 S h ...... 

ltal 
Trakyadaki B 1 ı ul" _ tile, bütün ruhile YunanJstanın ya _ ane unan or arıl)tn hem Ar - afr gazeteler bu korsan gemisinin MlUiı mlihab1ri bildiriyor: •Jan!arln fl•at diiğünü ya:unı:k:J,;nn z wn gor- nındadır. Ankara, Yuna.n ordusu ha. ~avu~luk- hududuna aevkedilmd~ - acaba arat Von Spee tipinde bir ceb Vıchy'de ıı.p.~ıdaki tebli~ nc~redıı. 

• halyanlarm bu Iddiasma inan _ retAtının yalnız Yunan istilçlfılıni de- n ~umk~n. olama~dı,. hem de '\u-~ mil: yoksa. Scharnhors ti- mift1r: fabrt• kas ı yari m makta tereddüd ederiz. Çü kü B ).. ~il. Türkiyenin de ıstikiMini mtıclataa nll!U8tan ıki cephelı l:iır harbe gire- pindeki &tır bır zırhlı mı oldutu hak- BaşTekil muavini ve hariclyc namı 
gariatan aıD:ıçu eme11 · haıc.ıc nd ettlğJ teılk:k.isindedir • .Mn .samımı Te rek pek müııkül bir dunnnda kal - kında talmıinler y1lrlltmektec1ır. Lanl bu .sabah Vichy'Ye ~elmltur. 
m6teadc:lid defalar ..:.;:. at 1 • a merd. Türk milletinin bUtiln tarihi _ DliJ ohırdu. lşte Yunanist.am. ııeti - · Avustralya sularmda Paristeki lkameti esnasında Lavat 

R~ ... ~ b b 1 d l)jier tamEta .. B }gv~ nin b8.riz vasfı olan azimkhlıkla y~ ceai felaketli olabilecek olua çifte Melbourne 10 (A.A.) - Mayne çar- marepl Görine'le görilfmil§\ür. Jıft-
vq om a an J zetekr:i de h~:ıer m:ıu: ~ nıa.n davuım ben:m•ml§ oldutunu ~arnızdan .ku~aran, Türki7enin it-~ 1ki iemlnin battıtı resmen bil- lü:atta btıyöt elçi de Brinon'da ba-
l_ hakikati tahrif edecek d cd k Yunan ruhu esıa llllUtmıyaca~t.ır tıfaka aadaltatı ve bu hususta la - dirildikten sonra mayn tarayıcı ge _ zır buJun.mt]ftur. 

'-.~dı. lO dilerini unutupnlaraa b= dae tee~ cAitropolj,s:t gazetelll de İtalyan~ z.ım olan askeri tedbirleri de nk - miler dfin Avtıstralya denizlerinde iŞe ---·-------
h·~ (A.A.) .-.Hava ııe- ~~etmek prcktir. larından bahsederek bütftn İtalyada tıle alımı bulunması olmuttur. ~~ardır. Ankaradakl .. lhtl•fal 

ıı:.:nbirat daireaı. lngilte ~ 1 _ Yuoalli.tao Avrupada en ilk metteblerde çocuklara ö~etllen İngilterenin Yunanİstana doğru - Mutea:tıben bahriye nazırı Hug -
t._"Y\ i ailet ~ ~afındıuı ~ 8.% ekalliyetlcrl olan mc:mlekettiT. lll farklyı yazıyor: dan doğruya yardımı, ~mdilik an - hes, bu iki geminin batıılı mmt.a - çok hazi· n oldu 
~h C &h ımalatı merkez.ıne EkaUiyetler ancak Yanan nüfusu _ Cl'ürktyeyi zaptedec:~lz ve ~er yo- cak deııiz ve hava kuVTetleri cilıe- .kada donanmanın müteaddid mnyn 

t. urnartoeiye baiJıyan seco nan :rfizclc fiçiinü tqkü etmektedir. hında gidenıe Atinayı da ala~. tile mümkün olmaktadır. Yunanis - tahrib ett.lğ.ini beyan eylem.I§tir. ~f• ı Inci s:ıyfada) 
llrruzlar hakkında BJBiı- 2 - Bu k.üçöcük. ekalliyet de en Me.s'ud günler geçirmek ~In Pireyı de tanın bu aırada muhtaç olduğu yar- B:uıa Straıt bo~azı yeni emre kadar lerinin tazim vukfcleri takib eyıcmiJ,. 
tı 'Vermektedirr &licenab himayeye mazhar olmak- bütün Ege denizini de alacatız., dımlar da, esas itibarile bu çqid kapatılınıştır. tir. 

2500 
k 'l dik bir ta ve mOtemnuı karfi mütterdt Bu eaze1e makalesini ~u &>zıerle b!- yardrmlardır. Çünkü onun hazerde y l Saat 9,30 da kordiplom:ıtl~ '1 en 

-·~~iiaı ... ,.ri: .. 1 os::; ll . mücadelede eberiyelle beraber yü- tJriyor: malik olduğu 12 piyade tümenile, U03Dhlar talyanfardan kıdemliSi sıfntile Amerlka. buyı:ı!': el _ 

1
,.,. • ı:_ • • yı rümektedb. Küçük İtalyanlar eğer dlnleyı'ileri iki aüvari livası vesair müteferri ve b" k · Id l çisi Mac M'""""' Etno-._f.,., :mu esine 
....-e onno ...... enne gön- 3 y · d B ı t ~ ... d k t' ı f b lrÇO eSir a J ar -·J ~ .. , .. lil tilli k d - unanatan a u gar yok _ u~nmazla.rsa bu şarkıyı .söylemcğe yar ımcı ı a ar tamam ae er er e- gelm~ ve kendıSınİ kai'§Ilıyan n:ırici-

'"dınol tı n~- '~ln ham. tur. devam ededursunlnr. dildikleri ve, adalarda bıralulacak (~ı 1 Inci sayfad:ı) ye protokol ..... me birlikte salon" g1• _ 

" a cı •ııJexıer e e - B 1 • k Tl' 1 d _ı.. b' .. .. """ .. =--r.t.-L d hal .... u ganstan, e a ıyet er en ban- ır tum en mustesna. Arnaını-dluk Yunanlılar tarafından mu hasara e_ ı-erek uzun bir tazim va ldesin de bu-
-.uı:nbeı.ıveıtr h . atmağb sedecek en son memleket olma'k Jıi- Romanyada zeJzele hududunda toplandıkları takdirde dilen kUvvetleri kurtermak maksacıne lnnmuşttlt'. Mac Marry, bu taz n vnt.. 

b ı te nnfi ceıı'!ı_ zımdır. Ç ünkü Bulgarİstanda her - ftalyarun Arnavudlukta bulunan ve harekete geçm~lerdir. Yunanlılar, fe.!i esnasında §:tmen de do 1 brı • 
u unan ~at motvr L __ ,_ b!1d•x.: .. ı..· -!'-- T~ k mUlhJ"ş tahrt"bat ya t 1 1 12 .. h . 1 hra bü ük tube üz • ıı::caııı u ı~ u::ıere oır ıo.uyon ur p 1 'ı - turnen ta mın o unan ordu - sa .toplannı faalıyete geçirmedt.:n landuğu Atatürkün hatıl'M!nı tıızil 

'-ba;.la~ştır. Bomba İ= ~k' ..1 aldadırd. Stırf~iL~umb elide ebas - (Başıa.ra.fı 1 inci sayfada) suna muvaffakiyetle mukabdeye ve evvel ltalyanlann yanaşık naamda ederken deydn~ derin teessür '\"e he-
bi; OÜtijn fabrib sabunıda ıoen me';u ve ZllUlt u asnn - Yüzlerce kubbe, ocak ve kule yı- bntti taarruza bile ld!ayet ederler. ilerlemesine müsaade etmi&1er ve düş.. yeeanı zaptedemeınekte old ',hı smıa-

llırette görülmüo ve bu in- bahşmda sö.külüp atılan Yunanlılardan kılmıp. Paniğe uğrayan haJk •okak Çünküt, evvelce de yazdığımtz veç- manı &tır zayiata u~ratmışlardır. Bir sındald hatların ifadesinden r..nı~ 
~nnaınlar takib etmiştir. setmiyoruz. lara fulamıştı. 14 katlı telefon mü- h~e. talya. Arnavu~luk ordusunu oo; esir al~tır. matta idJ. 

\f rbirini taliben gelen tay- ç b 71 düriyeti binası çok basar gônnü~tür. bırçok idan ve tenkık askert sebeb- taly~. 15 Yunan tayyaresine Ebedi Şefin kabirieri öniınde böy-
~~ndan yarım aaat müd- m r a n Taşmda da hasar ve zaiyat olduğu lerle ehe-mmiyetli ~ir ~ette arttı - ~nka~ 8 ı.t~n tayyaresi zayı ct- lece başlamış olan t Zım r;eç!şine, 
~ Iii' dan bombardıman edil - zannedilmektedir. Buzen ve Foc- rı:ı.~az . Bunları bıttabı, ltalyanm tıkle~nı bildirmişlerdir. Halkevinde yapılan toplantıd;:ın son-
~ ~ iden tayyarderin çıkar- yaş nda o··•du•• aaui yanyanya harab olmuştur. munhasıran AmaV>.ıdluk üzerinden Atina.da beyan edUdiğine göre, bal:.. ra bütün hıük iştirak eyle::ni ve a.k. 
~,~aırılar, onlnn tnkib edenle- • • Zayiat ve hasar hakkında fazla Yunanİstana taarruzda devam et - si geçen muharebe esnasında 14. İ - f8.1Illn geç vaktine kadar devam edip 
~ .. : ~~ Yangın bombası aalvo- maliirnat alınamamıtbr. Bük.reıe bü- rnek mecburiyelinde bulunduğu ha] talyan tayyaresi düşürülmüş, buna gitmiştir. Ankarada bulunan ht:m.ell 
~ ~ · . ~Yade tcks:if edilm~tir. Londra 10 (A.A.) - Eski Ba~c~ yük bir heyecan vardır. ve vaziye te göre yazıyorum. Yoksa mukabil Y~anlılar bir tayyııre kay- herkes büyük Atnhrının kal:, , iel'l ö.. 
''tıi.J.i..klı bombalar da fab - b. Neville Cemberlayin dün gece öl.. Sokaklar lıarabeye döndü İtalya Yugoslavya üzerinden askeri betmişlcrdir. nünden bugün derın bir huşıı içinde 

l''ttq.· l'lrıı delmiş ve içeride pat- mft~. Öltımft ~ ?lm~. Cem- Bühet 10 (AA.) _D. N. B. kıt"ı:ı.lar 8evkine imklin bulduğu tak- İtalyan tebliği geçmiş ve l)ütün E n~rafya müa:aL 
\ '))
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r l . beiiayin '11 yaşında.~· • e.jansımn bumsi muhabirine göre, dirde vaziyet bittabi değişir. Rom~~ 1 O (AA.) - 156 numa- ne g"ıden yollar halk nklnınd:.m do. 
~~o~~rtrrıiz Torinonun ba~lı- Çe-berlayn m hayab Bükreote vukua gden zelzelebu aa- Görülüyor ki. Yunanistanın fU ralı te?}ıg: _ . . lup ta~ Herkesin silnasın~a ay-
~ II,Ji:t • tından birini. civardak.i Londra 1 O (AA) - Cuma ak- bah aaat 3.30 da olmuş ve bakiki anda muhtaç olduğu yardım kara . f.pır. de auva~lenmizin parlak ni derin teessürün izleri göriı.aıekte 
~t.."ıkiıjıataeyonunu ve §ehrin p- ıamı bayan ~berlayn zevcinin bir felaket halini almıttır. kıt"alan cihetile olmayıp rlaha çok bır. k~ hareketı o~muttur. Süvari- ve ııık sık zapted3emlyen lııçkırıklaT 
~~1:11 hdeki tren yollan iltiaak çok ha_sta_ o~.dugunu büdirm~r. Cu Bir çok kiremid ve çatı sokak _ muharebe gemisi ve uçakçadır. Bun- lenmız yuvos nehnne kadar ilerli- duyulmakta idi. 
~~rd, 0mhalamışlardır. Bu ~artes:ı . gunu~.h.as~anrn aıhht vaz!ye- )al'& düpnU, ve sokaklar bir hara- dan başka Yunanistan, İtalya ile >:e:ek.~~r topu eu~tunn.uşlar ve bazı Edirnede merasim 
~ llokt:angınl.ar başlamıo ve tın~c ?ı~ degı;ıiklik olmadığı haber bey~ benzemiştir. muhareh~ uznd~ğı. takdirde, iaşe silah ıgtin~ etm~lerdrr. ~~ne 10 (Hususi) - Ebcdl Şefin 
\;; ~erı . aı~dakı bombardımanı venlm~tır. B. Çemberlayn, Hamps Bır çok camlar kırılmıştır. Tiyat- maddelen {yanı bılbassa buğday ve Merkeı.ı Ak.deruzde bombardı - ölumunün 2 nci yılı fehrim.zde de 
la.:~tti:rıfılaklnr 15 dakika de- hire kentiuğunda Odik~m ~iTB~n - ro ve sinemalann tavanlannda u _ k:aımblık hayvan) ve mühimmat ba- ~an tayyare .fılola.~mız lngi!iz de - b~yük me:asimle anılmıştır. Ilalke • 

~~~'llod • ~ Heek Fiel~ House:. da~ ~de zun ya~ıklar bası.l olmu1tur. Şehrin kırnından da yardıma muhtaç ola _ ~~ .~uvvetlenne lıucum etmııler v_e ViDdeki ~htifalde Umumi Müfetti-Ş KL 
~~tclefll tayyarelerimizin talib dun akşam .uk~~etle olmuş~ur.. mer~e~de altı sınema olan on kat- caktır. Çünkü Yunanİstanın normal buyuk ça~t.a bomb~lar ntarak b~r zun D1rik, korkomut.a.n. askeri, mül
~~tıclt ~. 'lthrin birkaç kilometre Son .~aftal~r ıçınde bu evın cıva- h bır bina tamamiyle yıkılmıotır. zamanlarda bile b•J hususta açıklan h.arb .gernwne ve b~ tan:are gemı- Id erkAn ve memurlar, kalabaujt bir 
~ ~~~to Sangiovanni'de bu- n~a ~u~~addıd Alman bombaları Bu binada ikamet edenler enku vardır. O halde Yunanistan için, ane iaabe~ kaydet~~rdir. halk küUesi ham- bulunmu.ttur. 
r· h.~ıı trj~ malzemesi ve kablo dupnUftüT. altında gömülmüştür. harbe devam bakımından, birinci H~va filolarımız dUJman tayya- ==============a 
'\ ~ te)el:ıi!Jriilc Pirell! f.a~rikalan 18 Mart 166~ da babaaJ .J oseph Asker ~u~e.t]eri. derhal tahlisi - derecede. ehemmi!etli olan şey ge- re~en}.e muharebeye. t~tu§lllutla~ ~e bölgesi üzerine yapılan bir hava 1.6 
~ ~"ırı layYarelerımızın attık- Çembenayn ve uvey. kardeşı Aua - ye ve temizlik ışlenne başlamıştır. rek kendı adalarıle ve gerek kara iki du~~n ~yya~esını .~!evle: :ıçm- cumunda da hasar ve zayiat olma-

,._lltlıı) •rla fabrikada mütead- ten Çemberlayn gıbı, B. Neville --- ve Akdeniz devletlerile muvasalayı de duşu:znu~Jerdır. Dıger bır avc.ı mışbr. 
b ll çtkmı,tır. Çemberlayn de Binningbam'da u - Zelzele Bulgaristan ve muhafaza etmektir. İşte bu hususta ~yya.~e filomuz Ble~b~~~ ~pinde Bugün şafakla düşman tayyare -
1\Q --.: mu?'t hay~~ atılmıştır. 1911 de V ve Yunan adalarile Yunan liman ve bır duftllan. tayyareaı duşu:rnu~tllr. leri Napoli üzerinde uçmağa te _ 
h. lllanya zelzelesi ,dlır medısı azaaı. 1915 de de Bir- UQOSiavyada da sahillerinin denizden bir taarruza İakende!"Ye. ve Port-Saıd Jıman- tebbüs etmişlerdir. Napoli ile-P(Im-
ıqrd . mingha~ belediye . reisi olmuştur. tahrı"baf yapit uğrarnamalaYı meselesinde Yur..ıınis- lan müea:m- _bı~ surette bomb~r~ı.- pei arasına bir kaç bomba d·. ınüş-
~, 8:nuzun bırçok 19 l ~ Kanunuevvelinde Birming _ tana en kıymetli yardımı doğru A.lt- man ... ediJ~ıttır:. "':_ayyar~enllllZIIl tür. Hone Annunziata civarına da ""-'' rler· d bam dan Avam Kamarasına meb"us d . h"-L' ı ı ·ı· d bepsı a.alenne donmuşlerdır. bir yangın bombası düşmüştür. Za-

,~~ In 3 hissedildi seçilın.i., ve o kadar aür"atle ken _ (!Jqtarafı 1 Ind sayfada) m::zk laıı{klao an n~tız onan - • D~n tayyarelen Deme üze - yiat ve hasar yoktur. 
~~ ~ la dini göstermiştir ki 1923 de posta sarsıntı Tuna bölgesinde hissedilm Iş.. 0 ay ı yap

3
ca ır. nne bır kaç bomba atmışlana da ftalyada bir mabal 1 O (AA.) -

' :~ ~ 3 u 41. dakika . telgnıf ve t~lefon nnzın olmu~tvr. tir. Russe'de birçok yaralı vardlr. Yunan~anın mevcud .. bir iki yüz hasar ohnamrtbr. 9 Teşrinisaniden itibaren Arna,-ud-
' ~~llf lt ~~ Şıddetll bir Ayni zamanda sıhhiye nazırı ve aon Bura halkı Rumen topraklarmdan bü h.~rb uçagı, ~atanın A mudafaasında Dün p~akla dü~an hava kuv - luk ordusunun ba~kuma:ıdanlığı el'

... ~ ..=~. 40 saniye kadar de- ra da maliye nezaretine getirilmif yiUt alevlerin yükseld~ini gordükle _ '~phe yok ~ı fedaka.r~ne ve parlak vetleri tarafından Sardonyaya kar- kanıharbiye ikinci reisi general Ubal 
~-~arı'Jehrın baırı semtlerinde ve 1924 e kadar bu maTı:amı işgal rini söylemektooir. Bükreşle telefon hızmetJ~r gorecekl'::dır. Fa~t mem ~ yapılan akın esnasında Carbonia do Soadu tarafından deruhde ediJ.. 
(' ~bırı Uyanarak bfiyfilı: bil' etmiştir. 1924 den 1929"a kadar muhavereai k~l.ltir. Zelzele şaoe- lek~tte ucak sanayu olmadıgı ıçın mıntakaaına bombalar atılmı1aa da miştir. General 1939 senesinden -
~tl ~. bır çok kimseler de ve 1931 aeneainio de bir kaç ayın- melerinin liddeti.nden aismogtat lJ.t.. _ barıçten yardım ol~akııızın harbin zayiat "Ye basar olmaml§tır. beri harbiye müsteşarı hulunmak ~ 

l~~t ~llnJ4lardır. zeııe.!eden da tekrar ınhhiye nazın olmuştur. '\inin akrebleri yerlerinden fırlaml§ _ deka~~nla uçak mhkd~nnı ~rttır - Düpnaıı tarafından Cremone tadır. 
'"\ ~ ~ ır haat.r olmamıştır. 19 31' de yeniden maliye nezare _ tır. ma şoy e dur~n, .atta ?alı le ~~-
~tea. Cl adhaneaı müdür1i pro.. tine Ketiriimiş ve anc:ak 1937 de B. Yqoslavyada haf~za e_!-~~lt b1le 'unanutan ıçın -

'\ı:.=r.ıı.urı lterıdJ.siJe gdru,oen biı Baldwin•i baoveUlette istilılif et- Belgrad 10 (A.A.) D.N.B. k~bıyl d~ıl?ır. Bu ~ebebleil, lngdiltlaere-
""llllf teltc]e hakkınd.l rnek 6zere bu De.zaretten aynimil - Ajansının hua~i muhabirio bildiri- nın ananıstanın &arası ı e a a -

\ ~lt tır: tUD- tır. yor: nnda uçak üsleri ve ucak tamir a -
k~ llttı nıe kez! İ.st bul Romaayacia vukua gelen ve fela- telyeleri kurarak ve bir mikdar da 

t tt.re lııa. an dan ~~S'Ud bir yıldönOmU i.et halini ala:a zelzele Belaradda uçak fılosu getirmekle Yananiatana 
,~ t ı-.bnen ktadır. Bu tadar v_e p.rki Sırbistanda da bissedilınit- vapacağı yardım pek büyiik ola -"t' ~'tt}ı zelzele.nin ~hrimiZ- (Ba$luafı 1 inci sayfada) br. caktır. 
~ cı 'ele ~ara k hissedılme$, mursuz gidişinde fsmet lnönü gibi Mahalli saatle 2.41 de bu sabah Gerçi lnsöltere da h; uça!ıı: c-ihetile 

\ıı~~ ~~ı. .,._ \lyuk tn'lrıbat YllP- bir $efe maliktir. lki yıl içinde Türk bir zelzele olmu?tur. Zelzele merke- -lardadır. Çünkü o uçak kuvvetle -
ltı_'~ -"''..lnf.ed r. milleti onun sahsında pek çok feyiz- zinin Karpatların cenubunda oldu _ rinin büyük kısmını Almanlara kar-

' 

' h:cıunıuzun muhteJi1 ler buldu. Büyüdü. geli~~ kuvvet- iu tahmin edilmiştir. ı -;ı Biiyük Britanya adasında tutmak 
"- t ... -. ~ bnhas.sa Edırncde, fendi, imanı arttı, bogjin Türkiye, . Belgrad- rasadhanesinde 2.000 mecbu:iyetile ne Mısırcia ve ne de 
"'t "t)' 'n•bda ve Ad dünya ottasında hunır ve ııiikun mıkrona kadar inhhaflar kaydedil- Yunanı!tanda halyan hava fılnları-'tt·- . &pazarında idnde ya.~yan t~k "'ın~t oldu~u gi- ıniJtir. Sadrnelerin şiddt-tinde.n r .. _ na tefevvuk temin edemiyor; fak.at 
~ ouu.Lttır. Hasa.r yok.. bi, istiltbale emni}'M) .. lınkab'len t•k sathaneye ait aletlerden biri kınl- onun Giridde l.nıntea~ uçak istas -
s~Q···----- devlettir de .. Bugün onun basirt-tli, mıştır. vonlan lıalyıtva karııı kullanılabile-, 

;a_ ~Yet R •cmkinli ve vakur siyasetik Türkiye cd~i g'hi Sidi-Barrani bavalisile Lib-
~\lh .. umen avni zamanda dünn m·i ... azenes.inin V E F A T ya mevki ve timanlannı da aym k o- j 

\ ~ ~ J gör . bir unsuru baline dr g:eb•'.,tir. lavlıkla i tirnal ,.dilebil'rler. Çi.inkü 1 
l..'tt 

10 
.. şme.8rl Bu mes'ud :rıldöniimünde bi,. Sirkeci Köprü}ü han tüccardan C'.iridin Libva - Mısır hududuna o-

.. ~ ~ (A-A.) _ D N B gün evvelki •zbrabnnızı. snadete Ş•bab Özdin refiluuı. Sabri, Necib, lan mf"safesi !ske:ıderyenin craya 
' ~~~ctbirj bild' . · 1• • • •ahvil e<:lf"n mucizf'Yi bir mahivet cl.- Zeki Öze.lin vnlidelcri. Nadir O ras olan uzakl ~ ndan ~11.ha azdır. Bun- ı 
ilt~-~liai ile H myor • 'Tlevcud bulunmal::tadır. lsmet f,..ö. kardeşlerinin halıılan Bayan Zarif c' an da an la ılır ki İn ilizl~ in Elf"n-
~~ lrlü k ornanya a- niinün ~ınnda Türk milleti. yalruz vefat etmiştir. Cenazeai, bugün Os- lere uçak cihı-tile yardımı uçak kuv

Aıt~ ~ ereler 20 J - ~eııeiii de<n1. kuvvet,· ~"'vivet Te manbey Şairnig·r sokağında 46 au- Tetlerini d~~ t•l) a .. altmamaktadır 
0 "acla bet~a - lıazur da bulmuı.tul' Ve Ti~~~ mil - maralı haneaind n kaldırılıp ağle . 

t.ti Atat6r\iin ııırh"•ndan lnönii •;- aamaı Be;,uıd camisinde lı:ılındıl:-

Devlet demiryoUart ve limanları 
Işletmesi umum idaresi ilanlar• 

Muha.nımen bedeli 7500 yedi bin bet yftz lira olan 15000 metre mik'alıl 
olı:sijen 21/11/1940 Perfembe giinü .. t ıs de kapalı zarf wnıJ1le Ankara
da idare bina.mıda satm ahnaeakur. 

Bu i.,e girmek i.stiyenle:rin (5CI2,50) bel yiiz anDlll iki lira elli kllrılllat 
muvakkat• teminatla tanunun tayın etti'li vesilı:a!an Te tekliflerini ayal 
gün saat 14 de kadar komisyon rei.~ne ~ermeleri lAzımdır. 
Şartnameler paraaız olarak Ankarada malzeme dalrealnden. Haydarpa. 

şada Tesellüm ve sevk ŞetLtinden daeıtllaeaktır. (10451) 

Istanbul' da TYRONE POWER - SON lE HEN lE 

tarafından icad edilecek olan 

''BACKTOB CK,DanQnl 
ılnümüzdeki Pe*mbe alttamından itibareıı 

SARAY .S inemasında 
lraeaine ba~lanac:ak 



Baş, diş, nezle, rip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve bUtUn ağrtlarmızı derhal keser. 

Icabmda ıüzıde üç kate alınabilir. Talditlerindeo aakmmız. 
Her :rerc:le pullu kutulan urarla isteyiııiz. 

Devlet Denizyollari 
MUdUriUöU 

Işletme Umum 
IlAnlari 

ll Ikinciteşrinden 18 lkinciteşrine kadar 
muhtelif batiara kalkacak vapurların 

isimleri, kalkış gün ve saatleri ve 
kalkacakları rıhtımlar 

Ku-adeDI& battıu 

Barian ba.ttıaa 

lm;roz hattına 
ArnJık hattına 

- Salı 12 de (Ak.au), Perşembe 12 de (Ankara> 
ve Pazar 16 da (Erzurum). Galata rıhtınıından. 
dan. 

- Salı 18 de CKadl)f), Cumarte,i 18 de (Antal • 
ya). Sirkeci rıhtımından. 

- ealı, Pertembe ve Pazar i.30 da <Utur>. Toph&. 
ne rıhtıınmdan. 

- PazartMl Salı 9,50 de, Çar~amba, Pertembe, 
Cuma 16 da <Mara kaz). Cumartesi 14 de (Trak) 
ve Pazar 8.50 de <Marakaz>. Galata nhtunmdan. 

- Pazarteai, Qarııamba ve Cuma. 8,15 de (Trak). 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba ve Cu • 
martesi 20 efe (Saadet). Tophane rıhtımından. 

- Salı n Cuma. 19 da (Seyyar). Tophane rıhtı • 
mından. 

- Pazar 9 da (T&yya.r). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 16 de (Bursa), Cumarte,i 15 de <Mer-

sin) Strltecl rıhtımından. 
lzmtr sürat !h&ttmll - Pazar ll de (Karadeniz). Galata rıhtımından. 
lmı.f: Ui.....e poıSta.a - Per.şe~• 13 de <Tırhan). Galata rıhtımından. 

MERSİN • İSIENDERUN YOLU ŞİLEP POSTASI 
(VA'l'AN) vapuru ll İkincıteşrin 9•0 Pazartesi günü saat 18 de Sirkeci

fen şilep p011tıuı olarak Merain - İ8kenderun yoluna kalkacaktır. Gidiş n 
!öni.ustt yüldi olan i.sk.elelere utn.yacaktır. 

ot: Vapur seferlerı hakkında r.er türlü malQmat LP-lıda telefon na • 
maraları J8.Zlll Aı:entalarımızdan öJrenUebilir. 
Galata Bat AoutAlıtı- Galata rıhtımı, Limanlar Umum MO.. 

clUl'U1tü blnas altında. 
• - Galata. rılatımı, Mıntata Liman R•Ls-

HII blaaaı &ltında. 

8 " - Sirkecl, Yd CU salonıı. 
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Sa ı ı k •ek a to r ğu 
Devlet Orman Işletmesi Karabük Revir 

Amirliğinden : 
1 - Büyük düz bölgesi katiyatından ormanda Mancnrcı deposunda 

14tifte mevcud c64h aded muadili c706o metre mikftb c464-. desimetre ml
kAb koknar tomruh açık ıırttırnıa ile satılacaktır. 

2 - Tomrutıarm kabukları soyulmuş olup hacım orta kutur üzerin
d~n hesabln.nmıştır. 

8 - Tomruklara aid satı.ş şartnamesi Ankara Orman Umum müdürlü. 
fiünde, Ankara, İııtanbul, Zonıuldak orman çcvirge müdürlüklerDe Kara
bUk devlet orman işletmesi revir A.mirll~inde görülebilir. 

4 - Tomruklal'lfl muhammen bedeli db lira cSh kuruştur. 
6 - İsteklilerln ~ 7,6 muvakkat pey akçeslle 15/11/ 940 Cuma günü 

aat cl6• de Karabük revir merkeZıne müracaatları. c10452• 

Satın alma ıd on · evvel 
HAKIKI RENGiNI 

GOREBILiRSINIZ 

1 
SON POSTA 

Emniyet Sand1ö1 Ilanlar• 

Emlak satan ve alanlar için 
Hakiki bir kazanç 

1 

Emllk alım ve satımında her iki tararın bedel üzerinden % 2 ter del
llliye ödemeleri taamüldür. Büyük bir hizmetle çok kere hizmete tekabül 
etmiyen bu fedakarlık yalnız alıcı ve satıcılarm tanışması maksadile ya
pılır. Halbuki istanbulda bu işe tavassut edenlerin adedi binlerce oldu -
tundan bu maksad gene hlsıl olmaz. 

Müesse.semiz istanbulda satılık gayri menkullerin adres ve resimlerini 
satı.ş salonunda te~hire kabule karar vermekle bu maksad herkes için 
kendili~inden tahakkuk etmı.,tir. Tasarruflarını gayri menkule yatırmak 
fstiyen yüzlerce vatandaş hergün satış sa.lonumuzu ziyarette koleksiyon -
.larımızı tetkik etmektedir. Mülk satanlar, tapu senedi ve binanın iki kıt'a 
fotoğratile birlikte müracaat ederek derhal bunlarla tenı::ı.sa ge~ebillrler. 
Ve en az iki taratm \'erece~i % 4 del!fUiyeyi kazanmı.ş olurlar. 

ücret, bir liradan eksik olnıamıık i.ızere ~ ay içln. bin lırada on iki 
buçuk kuruştur. 

Satış dalayısile ayrıca bir Ucret alınmaz. 
(10501) 

Istanbul Levaz1m Amiriijind3n Verilan 
Harici Askeri kttaah Ilanlari 

~a~ıda yazılı mevaddın pazariılda eksiltıneleri 26/ 11 / 940 Salı Lünü 
saıat 16 da Geliboluda askeri satın alına komi,o,--yonunda ya.pıl&caktır. Ta.-
liblerin kanuni vesikalarile belli vakitte kom~yona gelmelen. 

Cinsi 

Sıtır eU. 
Sı~ır etL 
Sıtır eti.. 
Sıtır eti. 
Me.şe odunu. 
Me~ odunu.. 
Meşe odunu. 
Me.şe odımu. 

Mikdarı Tu~n Temillatl 
kilo Lira Lira 
ıııo,ooo ao,ooo 4500 
150,000 37,500 5625 
150,000 37,500 5625 
80,000 20,000 3000 

2,240,000 22,400 S500 
1,150,000 16,330 2448 
1,150,000 11,500 1725 

920,000 15,36. 2304 
(1435.10682) 

** Beher metresine tahmin dilen tıatı fJ5 ~turu4 74 santım olan 50,000 metre 
tek en veya beher metresine tahının edilen fiatı 131 kuruş 48 santlm olan 
25,000 metre çift en arka Qantalık ara bezi pa.zarlıkla nııinaka.saya lı:on -
muştur. ihalesi 15/11!940 Cuma ıtinü saat ll de Anlmrada M. M. V. satm 
alma komisyonunda yapılacaktır. Katı teminatı 4930 !ıra 50 kur~tur. 
Evsa.t ve ~artnıame.si 165 kuruşa komisyondan alınır. İstekilierin kanıını 
vesikalarae belli saatte komisyon& ~eıtneleri. (1437-10684) 

** Beher kilosuna tahmin e<iılen fiatı 150 kuruş olan 10 ton ısade y9.#ı pa-
zarlıknl satın alınacaktır. İhale.si 15/ 11 94Q Cuma gün!l .saat a dedlr. 
Kat'l teminatı 2250 liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. Taliblcrin 
belli vakitte Ankarada Lv. Amlrlı~i satın alma kom.syonuna gelmeleri. 

(1411.10567) 

** 10,000 ilA 20,000 giyim nal 14/ 11/ 940 günu saat 11,30 da Çanaitkale 
askeri satın alma konııSyonunda pazariılda satın alınacairtır. Nnlın be
her giyimi 85 kuruştan 17,000 lira kat'l ternınatı 2550 lıradır. Talıblerin 

mezkur gun ve saatte komisyona gelmeleri. 0421-10577) 

Ma iye V ekaletind.en : 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldınlması hakkında ilan 
Gümü.ş yüz kuruşlukların yerine gumüş bır Hraıu.:l:ır darp ve plya.uy:ı. 

kAfi mıktarda çıkarılmış olduiundan gumll§ yüz kur~lukların 31 Ikinca
kll.nun/ 19<tl tarihinden sonra tedavülden kald rılması kararla.ştınlmı.ştır. 

Gümüş yüz kuruşluklnr 1/Şubıı.tt 1941 tArıhiııden ıtıbaren a.rtı.k tedınül 
etmiyecek ve ancak yalnız mal sandıklarile Cumhunye~ Merkez Bankası 
§Ubelerınce kabul edılebUecektir. 

Elinde gumuş yuz kuruşluk bulunanlarm bunları mal sandıkla.Tile 
CUmhuriyet. Merkcı B:ınkası şubelc:ine tebdU cttirmeleri illn olunur. 

c70025• 410216• 

Başvekalet Devlet nıeteoroloji işleri 
Umum rv1üdiirlüğünden 

Ba.şvekfllet devlet meteoroloji i~leri umum müdıirlüğu teşkilatı iÇin ya_ 
pıiacağı önce Uan edılıniş olan memur müsabaka ımtıhanına müracaat 
kaydının kapanmış oldu~u aan olunur. t:7509ıı al0624D 

Nafia Vekaletinden 
20.11.1940 tarihinde ek.~iltme.sı yapılaca~ı ilô.n edilmi-ş bulun:ın c800,000. 

sekiz yüz bin lira ke~if bedelli Tarsusda Beroan sulama şebekesi ikınci ıcıs

mı ve de~arJ kanalları ile sınal inıalntı ve işletme bınaları inşaatının 
proje ve ke~ıf evrakında bazı tudilAt yapılmasına luzum hli.sıl oldugundan 
bu nıevzu eksiitmeden kaldırılmış ve yapılan ilinlar hüküzü.sıiz sayıl -
mıştır. ~7533• c10703, 

Her eve 

UYANDIRICI 

LUımdı.r. 
Çok za.:ril ve sağlam muhtelif 

renklerde yeni modeli: 

( -IVATROLAR) 

Şehir Tiyatrosu 
İstıklal caddesinde 
komedı kısmında 

Akşam sa:ı.t 20,30 da 

DA D 1 

RAŞİD RIZ,\ TiYATROSU 

Da.lide Pi.şkin beraber 

Bu aqam Bı'yo~lu Halk Sinemasında 
Büyük e.ser 
AKTÖR Kil-\· 

T: 40574 

Orduya k1şhk hediye 
Kahraman ordumuza hediye edcce. 

ğlniz yün çorap ve kazaklardan Çıçek 
pazar Findiklıyo.n han altında 54 
No.ıı Hüseyın Fehnıi tıcarethanesin _ 

No. 403 Beyaz mineli 5 lira den temın edebilirsiniZ. 
Taşradan slparlş vukuunda posta 
masrafı olarak saatin bedelUe bera- Telefon: 22212 
ber 25 kur\UJ gönderUmcltdlr. Bu sa. • .................................................. . 
aUer tedlyeli gönd6Tilmez. 
DİKKAT: Singer saatlan istanbul- Son Posta 1\Iatbaası: 

da yalnız Eminönü merkazındeki ma. c::ıı::======= 
tnzamızda satılır. istanbulda şube • Neşriyat Müdürü: 5elinı Ragıp Emcp 

mlıı yoktur. SAiliBLERi: s Ragıp EMEQ 

, tlı1 .kusursuz of 
ıof . .. ··ı. 
V ·ıçı fUrU"••' 

Iyi yumurta almak herkesin işi 
değildir. Ampulltr Için dahi böy· 
ledlr.Yanhş anlaştlan bir tasarruf 
düşünülmeyen akibetler te v lit 
eder. 
Ampulları ucuz afdınaz diye ten• 
viratantz ucuza ç1kacağın1 düşu· 
nüyorsamz aldttmyorsunuz. 
Bu nevi ampullar dehşetli elek· 
trik cereyanı sarfederler. 
Ha kiki ta sar r u f yapmak ister• 
senlz, kalitesi denenmi' 
TUNGSRAM ampulfarana alacak• 
&m ız. 

Deniz levazım Satmalma Komisyonu ilaalart 

Çelik tel hıılat alına<'ak 
2 ilC\ 16 m / m kutrunda onuhtel,f miktarda 16/ 2. Teşrin/940 J 

gü;ıü saat 12 de Pazarlıkla çelik tel hnlat alınacaktır. .~ 
Istekınerin belli gün ve saatte Kasımp:ı.şada bulunan ko~ 

racaatları. 410680, __/ 

ı 2000 :::0 

3 1000 = 
2 750 -
' 500 = 
8 250 = 

35 100 -= 3500.-

8Q 50 - 4000.-

soo 2() = 6000.-

Türkiye lş Bankasına para ya
brmakla yalnız para biriktirmi~ 
olmaz, aynı zamanda taliinizı 

de denemiş olursunuz. · ı Kumbaralı ve kunıbarııJSI Keşideler: 4 .Şubat, 2 Ma - hesabiarında en az elli 11 .. 
vı,. 1 A~••to/J ~ İkiDCıte.f - k 'lil-
o~-, ~- ' ra.sı bulunanlıı.r ur J-

rin ttırihlertnde yapılır d h1l edi.lırler. 


