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5 KURUŞ ............................................................. ___ 

YURTTA DUNKU iHTiFALLER 
•• 

Atatürk'.ün Olmez· 
Hatırası Hürmet 

Ve Tazimle Anıldı 

ttıi 
Versfteli gençlerin dün sahah "Üniversite merkez bina.sında 3' a ptrk]an toplantıdan bir görünüş 

'------=-.. 1 An.kara, 10 (A.A.) - Ebedi tarı anda beş dakika ayakta Ebe-
a.. 1 -f ı , 1 Şef Ata türkün ölümüniln ı.kinci eli Şefin aziz hatırası anılmak 
ın o oto un yıldOnümü dolayısile bugün bu. suretile yapılmış ve bu tazim 

BERLİN 
tün yurtta ihtifaller yapılmış ve vakfesinden sonra söz alan ha· 
Türk milleti büyük kayıplarmın tipler Atatijrkün hayatı ve ba
sönmez acısını bir defa daha ya- şardığı inkılapları hatırlatmışlar. 
şamıştır. Her tarafta bayrakla':'" dır. 
milli matemimizin ifadesi olarak 
yarıya kadar çekilmiş bu~unu
yordu. 

$.eyahati 
............ ---·--------1 
'l:ı.ı - Almanyımın Balkan mesele
~ l.c:.mamen tasfiye etmek iste
~tsı \'e bu takdirde de evvelden 
tııı"'Yet Rusya ile anlaşmak ihtiya
~ ı hisset.ıniş olması mümkündür. 
~ liitlcr, Avrupada yeni bir ni· 
So kuracaksa, bu meselede de 
hu?'etıerle i~birliği yapmıya mec
t. dur 
<:ıtı • 
ıııa meseleler, Balkanların ve bü-
l~lt Avrupanın mukadderatını a
~ lldın· ettiği için, Berlinde yapı
ııı~ tiJ.·Jr teatlsirıln büyük ehem-

>'eu vardır ~...:.... ___ _ 
~. Zekeriya SERTEL 

b iin ajanslar, herhalde 
~~ ehemmiyeti ihmal edile
~ h ek derecede büyük, yeni 

- ~l'~ber getirdiler: Sovyet ku
~"ltıi er şlı.rası reisi ve hariciye 
~l~erj Molotof pek yakında 

ıl ~as e gidiyor. · 
, t~a}ts ~jansı, bu ziyaretin sebebi 
, ~l'ı ~. Uzere Alınan hariciye na. 

1 
t~ct·1~bentrop'un Moskovayı zL 

İhtifaller, yurdun her köşesın
deki Halkevlerinde ve Odalar;n_ 
da, aPrti kurağlarında sivil ve 
askeri bütün erkanla suoay ve 
memurlar, müesseselerle teşek· 
küller mensupları ve halk, mek
teplerde de, bütün mt?ktepliler 
toplanarak saat tam 9,05 te Ata. 
türkün hayata gözlerini kapadık. 

ı...-

'· 

Romanyada 
Zelzele Mühim 
Tahribat Yaptı 

Yüzlerce Ölü, Yaralı 
Var, Birçok Binalar 

T amamile Harap Oldu ~~t 1hın iadesini, ve iki memle
' :"tl~a:Ssındaki dostluk münase. ' ~t:~ üzerinde fikir teatisini Bükreş, 10 • (A.A.) - Bu gece 
1 b '~Yor. şiddetli bir zelzele olmuş ve mü-
~ ~" ~ı1ıah, bize ziyaretin içyüzü- him hasara sebebiyet vermiştir. 
~~ ~ ~ atınaya kafi görünmüyor. Ölü ve yaralı vardır. Carlton sa
~ ~ [~retin ehemmiyetini anla. rayı yıkılımşt.r. 500 kişı ölmiiş
~· ~ bı.ı;ın şu hadiseleri göz önün- tür. Yeni inşa edilmiş olan Ha. 

.\ı--lıl'l.durmak lazımdır: riciye Nezareti binası baştaııaşa-
/ı ~fa~ya, harbin sıklet merke. ğı yarılmıştır. Şehriı, hemen bü

~~~ k~ıltere üzerine teksif et. tün binaları hasara uğr&mıstır. 
,~ ~h,t arar vermiştir. Hitler, da- Yüzlerce kubbe. ocak ve kule vı
~. ~tt!lk.i gün irat ettiği nutuk- kılm.!~tır. Paniğe uğraycın halk 
~· ~'"lJt barış zamanının geçti. sokaklara fırlamıştrr. 14 katlı TP. 
hl\ lt e tnihver devletlerinin bü. lefon müdüriyeti binası çol~ ha· 

'~ ~}\ ~\tvc~lerini İngiltereyi im. sar görmüştür. Taşr:ıda da çok 
" ı:.,!ıı~i1asredeceğini bildirmiştir. hasar ve zavıat olduğu :lannedil· 

·~ı tere ile uzun sürecek A- mektedir. Buzen ve Foc->aui yan 
,ı« ~ .\~ bir harbe girişebilmek İ- yarıya harap olmuştur. 

~~t ?l'l.anya,Avrupa meselesini Zelzele sabah saat 3,3Cı da ol. 
O ~~l'i l'rıck ye bütün diğer m?se- mu~ ve hakiki bir (eliı.k~t halini 

~~sfıye etmek mecburıye- almıştır Bir çok kiremıt v~ c:atı 
p ~t~Q ~ • • sokaklara düşmüş ve c;ok:ıklıır 

1 ~\ \nla tıyaç .~le evvela. Fran~a bir lıarab~j·e bentemi~tir. Bir 
~~ ~' liitf:'ak. !uzum.unu hıssetm.ış çok camlar kırılmıştır Tiyatrrı \·e 

o ~ S((i?i.i r bızzat Mareşal Petaın sinemaların tavanlarında uzun 
~f P \~lr. ~;rek bu me?e!~yi hallet- yarıklar olmuştur. Selmn mer- J 

~.4. ti· erasal Petaın ın ne şart. kezinde altı sinema olan on katlı 
~ ııllı" 1~lerle anlaştığı hala ifşa bir bina tamamile y1kılmıst1:-. Bu 
~t· "ll'\ış_t· y l ik" 1 ~:~ 1\ ır. a nı~ . ı mem e. binada ikamet edenler enkaz al-
~~ 1ı \ttupada yenı rpzamı kur_ tında gömülmüştür. 
tı ı. llsusunda be~b~salışma- . · · 

~ 
~."<ıltarr . -~- Aaker kuvvetlen derhal tablısıve ve 

)i ,itler F ur et ştı · • · temizlik işlerinf bışlamı~tır. Yabancı 
~t ltitıj ransada o . ~1İspa.rn memleketlerle telefon muhaveresi sa• 

1 lsp tasfiye.et -~e bjZ. bab dokuza ' kadar inkita halinde kal-
an.Ya hudticl ı~ ai: ~~ ~~r, ' 

(SoDıJl; ~-~~ · .N · \ ~~~ (Sonu: Sa; :? Sii: 6) 
\\~ ..;:..· ·~'t.. ~ . :• ~~ . . 

htifalleri rnüteakıp Atatürk anıt
larırı~ ihtirıımla çelenkler konulmuş
tur. Atattirk'ün muvakkat kabirleri
nin bulundukları Etnografya Müzesi 
iı;e, şehrimizde yapılan ihtilalin mih· 
ra~:ıru teşkil eylemiştir. 

Srıat taın dokuzu dört geçe Mili! 
ŞeC İsmet İnönü buraya gelerek ken· 
di~in ... intizarda bulunan Büyük Mil· 
let Mecltsi reisi Abdülh>'lik Rende, 
Bıı~vekil Doktor Refik Saydam ve 
Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fev-

(Sonu; Sa; 2 Sil 4) 

Chamberlain 
Evvelki G.ece . . 

Vefat Etti 

Eski lngiliz Başvekili 

71 Yaşında idi ve Agır 
Hasta Bulunuyordu 

Neville Chamherla\n 

Londra, 10 (A.A.) - Eskı Baş· 
vekil Neville Chamherlaın dün 
gece ölmijştür. Ölümü sakin ot. 
muştur. Chamberlain 71 yaşınd~ 
idi. • • 

Londra, 10 (A.A.J - tsayan 
fSonu; S;:: 2 Sü 3 ı 

Çocuk Ansiklopedisi 
2 Büyük Cilt 

Mekteplerde atretmenlenu ve c;ocnklarm hayat bitciaine 11.r. 
dmıcı olarak lı:ullanabilecdderi aıükcmmd ve biricik eserdir. Sı· 
ıufmda muvaffalr olanlar Coculr Anıildopedİsitıi okuyanlardır 

MUTLAKA BİR TAKIM ı\LJNtz 
.............................................. _.. ................ 

İngiltere ile Alm.anyanın ı,ahib oldukları muhtelif üsleri, Jeniz inşa merkezlerini ve sanayi sahalarını gösterir harita d 
Yunanistanda . Harp 

Arnavutluk 
1 Kumandanı 
Değiştirildi 

Yun'anhlar 

Tayyare Düşürdüler 
ltalyada bir mah3ı '10 (A. 

A.) - 9 Teşrinisaniden · itibaren 
Arnavutluktakr İtalyan ·ordusu
nun başkumandanlığı erkanıhar
biye ikinci reisi General Ubaldo 
Sod.du tarabndan deruhte edil
miştir. General 1939 senesinden
L~t'i Harbiye müsteşatı bulun
maktadır. 

MOLOTOF 

Molotof'un Seyahati 

Moskovada da 
Dün Bir Tebliğ 

Neşredildi 
YUNA.ı"I RES~I Tl!.'BLlôt 
Atina, 10 (A.A.) - YuDan or· 

duları başkumandanhğının dün 
akşam neşrettiği 14 numaralı 
resmi tebliğ: 

Moskova, 10 (A.A.) - Tass a. 
jansı bildiriyor: Alman hükiıme
ti tarafından vaki olan davete 
icabet ve geçen sene Alman Ha-

Düşmanın cephemizin sağ cena 
hına topçu yardımUe yaptığı 
mevzii bir taarruz püskürtül
müştür. Diğer mevzü bazı milsa· 
demeler de lehimize neticelenmiş 
ve diişman elimize 80 esir bırak· 
mıştır • 
İTALYAN RESMi TEBLiCt 
Roma 10 <A.A.) - 156 numa

ralı tebliğ: 
Epirde süvarimizin parlak hir 

keşif hareketi" olmuştur. Süvari
lerimiz Vııvos nehrine kad&.': iler 
liyerek bir top,u susturmuşlar ve 
baZl silah iğtirıam etmişlerdir. 

t (Sema; Sa; ~ ~ii.: 7) 

' 
G. Metaksas'a 

Ültimatom 
~ :. . ~· 

Nasd . Ver.ildi ? . ... .. ' 

Randevuya ~r~nsa 

Elçisi Yerine . ltalya 

Elçisi Gelmiıl .. . 
Atina, 10 (A.A.) - Başvekil 

General Metaksas dün Katimeri- j 
ni gazetesi direktörüne, İtalyan 

1 
ültimatonıumın kendisine nasıl 
verilmiş olduğunu bir mülakat , 
esnasında anlatmıştır. General 
Metaksas diyor ki: 

''28 hk ... rin ıeceıi sabahın 
üçünde telefon çaldı. Muhatabım 
dedi ki: Ben Fransa elçisi. sizi J 
hemen görmek istiyorum. Fran.

1 sa elçisinin çok mühim bir §t'Y 
söyliyecefinJ düıünuek, "buyu-1 
runuz" , dedim. 

"Hinnetçiler yatmlf oldukla
rından kapı çalınınca bizzat ken. 

fSonu: Sa; 2 Sfü il 

riciye Nazın Ribbentrop tarafın
dan Moskova'ya yapılmış olan 
ziyareti iade etmek maksadile 
Sovyet Birliği Komiserler Mecli
si Reisi ve Hanciye Komiseri 
Molotov, şahsi temas tesisi ile iki 
memleket arasında dostane mü
nasebetler çerçevesi içerisinde 
yapı.linakta olan fikir teatisini 
idame ettirmek ve derinleştirmek 
üzere yakında Berline hareket 
edecektir. 
YENİ ASKERi MINTAKALAR 

Moskova, 10 (A. A.) - "D. N. B . ., 
Sovyetlcr ihtilllinin yıl dönümü bay
ramı münasebetiyle gazetelerde inti
ıar eden raporlara r;öre, ~imali Sov-

(Sonu; Sa; 2 Sü: 2J 

w•_,_, '", 

Vaziyet 

iT AL YANLARIN 

YENİ PLANI 

NE OLABiLİR 1 
İtalyanm Balkan cephesi ku· 

rna.ndanlığmda bir kaç gün evvel 
haber verilen deiiıiklik, dün, res
men tahakkuk etmiıtir. Arnavut
lukta bir seneden fazla bir za. 
mandanberi tahatıüt eden İtalyan 
ordusunda bu kadar kısa bir müd 
det içinde üçüncü defa olarak te
kerrür eden bıı kumandan deiiı
me hadisesi, oldukça dik1rate oa
yandır. 1939 senesinin nisanında 1 
Arnavutluğu işgal eden 4 tümlük 
İtalyan orı!tısnnun bqkamandaııı 
General Cuzzoni, bir kaç ay bu va
zifede kaldıktan ıonra. oradaki 
kral mümessili Sinyor Jacomoni 
ile araımda tahaddüı eden bir r.a.. 
llhi)•et ihtillfı neticesinde geri 
çaflnlmq, yeriııe General Geleıo 
cetirilmiıti. 

Yunaniatana kaqı Birinciteırlıı 
•1W11 28 inde batlayaa İtalyan 

(Sonu; Sa; 2 Sü: 2) 

-----~~--.) 

RiBUENTROP 

Deniz Harbi Şiddetli 

Atlantikte Bir 
Alman Korsan 
Gemisi Var 

. Londra, 10 (A.A.) - Londra· 
ya gelen matbuat telgraflarına 
göre, Amerikan gazet~leri, tica
ret gemi kafilelerine·karşı• mu
vaffaltiyetli hüc1::1mlar . yapıldığı 
hakkında Alman membalarından 
verilen haberleri "tebaı-üz ettiri-
yorlar. İngiliz gazetel~ri de yeni 
bir Alman korsan gemisin:n At
lantikte müteaddit tecı-.vüzlerde 
bulunduğunu yazıyorlar. 

(Sonu Sa: 2, Sü: 5) 

Almanya Üzerinde 

ünihe Son 
Hücum 1.5 
Saat Sürdü 

-o---
Alev Sütunları Geniş 
Bir Sahayı Kapladı 
Londra, 10 (A.A.) - İngiliz 

hava kuvvetlerinın ·~uınartesi ge. 
cesi Munih'e karşı yaptJgı l.ı.:· l 

cum hakkında malumat \•erc·n 
Hava Nezareti istihbautt büro:-U
nun bildirdiğine gore, hücum 90 
dakika sürmüş \."e İngılız ha\ a 
kuvvetlerinin şimdiye kadar bır 
noktaya tevcih ettikleri hücum
ların en ~lddetlisi olmuştur. 
Baviyera'nın geniş jemiryolkrı· 
ıtrn birleştiği merkez bir alev ha· 
lini almıştır. Demiryolları tahııp 
eö.iimiş, lokomotif hı:ıngarlarma 

~abetler olmuş, tevri garları yı. 
~·ilmıştır. Hücumun devsmı'müd
detince, birbiri S:rdından gelen 
İngiliz tavyareleri tamirhatıelerı
le altı .. ~ilometre ·uzur.luğunda 
bir saha ka{llıy~ ~üy.ıjk bir tev
zi ğanna büyük'çaP.la infilak ve 

.,:;.. (&onu;iSa; 2 Sü: GJ 

c · GJl.NLEri-GeÇERKEN-.) 

Kıskanılan Miı~em 
\• 

YAZAN : REFiK 
. 

HALiD . 
Başında taç, altında taht, elinde '"fısa, yıllarca bir deYleti 

idare eden \'C şevketle, saltanatla ömür sürdüğü söy. 
lenen kaç hükümdarın arkasından,. topb~a yıJ\'arlandığı gü
nün matemi tutuldu? Veya ke~in~kıhncını divar dh·ar, fetih. 
ler ' peşinde kan sızdırarak koşan 'serdarların m:ıİcmi bir gün bi. 
le sürdü? Zaten Kral, Hakan~ Diktalör demek ancak kendine 
taptırmayı düşünen, velev ki l>abft.şı " ols her b~k-.ı A şöhretten. 
i)lülerin şöhretinden bile şiipı;oye düşen bir put~rest demek. 
tir; öyle bir putperest ki taptığı . ve tap111tlırdığı put bir tek-
tir, kendisidir. • 

~ Saltanatlar, sade tahtta otu"'anın cüH'ısunu, pni. ıllğer 
manada, ne kıymette olursa ohu~ se1efiqin \•cfaJını ve süku. 

' tunu şenlik sayar. Osmanlı hane~nın9a, ne 4Yıld nmların ve 
ı·avuzlann matomi ' tutulmuş, nt de İ:itik'iaı t alamet! olarclk a-
lman alem ve tabel'itı şenliği yapılmıştı: · • 

Varlığını ancak taşıdığı eski isme tiorç~u olan küçük tü. 
redi Ill üncü Napoleon bile, büyük türedi 1 inci Napoloon'un 
ölüm gününü, şöhreti, şöhretine gölge vermesin diye, bir ma
tem günü yapmaktan çekinmedi mi? Kırk dört sene yaşayıp 
Roma imparatorluğunu en geniş hududilP., en şa'şaalı şekilde 
kuran koca Auguste'ün halefi biçare Tibere ve arkasındakiler. 
sanıyorum, hu lüzumu hatırlarına hile getirmediler; Cengizin 
torunları da Çin tahtına kurulup, dünyanın en mesahah salta. 
natına varis olduktan halde, zannederim, cetlerinin matemini 
zihinlerinden geçirmediler. 

Ölüın günü, bir milletin matem günü olan • İnsan ne kut. 
ludur. onun halefi ne mutludur ve o millet ne ünlüdür! Zira, 
ziyaına acınan kimse, zayi olmamış en yüksek, en azametli. 
en hayırlı ve en semereli bir eser bırakmış demektir. Acı ha. 
tıralarla dolu -ve çürük temellerle kurulmuş olduğu için ölii
mile bir anda silinen, dayanıksız veya haris ellere dfü~en baht. 
sız bir eser değil! Atatürk kadar muazzam bir Dehanın 1-.'late
mini tutmak bugün hangi millete nasip oluyor? Matem tut. 
mak bahtiyarlığından mahrum olan milletler, hiç şüphesiz, 
bizim bu mateınimi7.i kı~kamnaktadırJar! 
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r~IES1fA-P6i 
ı ................................................... : 

MOLOTOF'un 
Berlin Seyahati 

Yüksek Tahsil 
talebesininPaso 

işi Halledilm Yazan: Philip Walton - Kerr 
(Bn~ı 1 incide) 

dcrek General Franko ile görüş
müştür. Bu görüşmeden sonra 
Almanya ile İspanyanın işbirliği 
vapmaya karar vc .. diklcri ilan e
dilmiştir. Bu işbirliğinin mahiye. 
ti hala meçhuldür. Fakat Fran
sa tarafından İspanyaya terkedi
Ien Tanca limanınında dört İtal. 
yan denizaltısının bulunması, İs
panyanın mihvercilerc neler vaa
dettiği hakkında bir fikir vere· 
bilir. 

15 -
Almanyanın Çckoslovakyaya hulu

nu tem.n için Smıth f.ıaliyet kıırar
ihını dogrudan dofruya Prağda kur. 
uıtu. Burası şehrin eglenc:e yerleri
n bulunduı;:u mahııllede Graben, 

lavski Nemcsti cıvarınd;ı tenha bir 
bkta b1r apartımandı. Ayni zaman

Thiny katedralinin karşısmda da 
rosu bulunuyordu. Apartımand:ı 

ith iki sene ilniveniteye mensup 
rmete şayan bir zat olarak yaşadı. 

osunda da onu yalnız bina sahi-
·n oflu tanıyordu. Bu delikanlı o

hesabma çalı ırdı. Apartırnanda 
kasının dikkatıni çekmede'! yapıl.:ı. 

ıyan işler burada gorulüyordu. 
Sudet ararisınde Tebl tz Shönau
dığer bir merkez kurulmuştu. Bu

sı parti teşkil tı i e Gestapo arasın
irtibat vaz•fesini goriıyordu. 

Partinin iki faalıyet merkezi vardı. 
ı bu şehirde ve Alman hududundan 

rmi kılometre mesafede bulunuyor
. Buranın şefi H. Kuhnel'dL 
Diğeri, B.ıvaria hududu civarında 

z'da idi, Henlein'ın karargahı da 
ada idi. Sudet Cermenlerinın poli. 

k işleri burada görülürdU. 
Teblitz Shönau'da toplal\ma yeri, 
uarilı: caddesinde bir kadının evi i-

Ve bu kadın Çekoslova'kyad;ı ka
te killtını ide.reye memur madam 

ri Heinrich idi. 
Smith, bu evde, btitiln i$leri idare 

Nazılerce maruf beşler komitesıni 
u1tu. 

* * 01\IİTENİN V AZİFESi. 

Bu komitenin ilk vazifesi hütım teş
ltın yapacacı işleri tesb't etmek, 
liyet programlarım tanzim etmekti. 

erkese vazıfe dağıtırken Smith, Çek 
dusu ile meşgul olmayı kendi uze
ne • lmıştı. İki milyonluk Çek ordu. 
nu, harpte veya eicrde istifade e
emıyecek bır hale getirmek onun va 
e i tdi. 
Çek ordusunda ırk meselesi vardL 

ordu Çeklerden, Ma::arlard:ın, Slo
lardan ve Alm1nlardan müte!;ekkil
H kılmet, bunları birlc!iitirmekte 

çluk çek yordu. Bu mü .kulu hal için 
·met her orduda Çek unsun:ınun 
eriyetı temin etmesine c;alıi$ırdı. 

Fakat hudut kıtalarmda bunu temin 
oluyordu. BıHikis Çel:lerin ordu
hil:imıyeti diğer azlıklarm canını 

kıyordu ve bu ekseriya ordu içinde 
r ho nu~!lu luk ıemıni hazırlardı. 
İşte Sm'th bu fırsattan istifade et. 

Hatti azlıklar arasındoıki hoşnut
luktan istifade ederek gerek ordu· 
ıerek halk arasında daima merke-

dı. Mektupla muhabere edildi. Hııttfı 
Prag'da asker! akademide bcynehni
ıcı tar,h ve harici meseleler hakkın
da konteranslar vcrmiye muvaffak 
oldu. 

* * İLK SİLAH: PROPAGANDA 

Çek unsurundan olan zııbltlerde de 
hükumete karşı hoşnuı.suzluk uyan
dırıldı. Pııra ve propaganda bu işte 
sil 'ıh ol:ırP.k kullanıldı. Bılha,.sa işç, * * sınıfına mensup asker ve kilçUk za- Almanya, bir taraftan Fran-
bltler ara~ında bu propaganda büyük sa ve İspanya ile meşgul-ı 
bir rağbet gördu. Hele işsizler bu ken, diner taraftan Balkanlarda 
propag .. nı'laya kolaylıkla kaı.anıldı. "" 1 • 

Praı: yeni bir şehirdi. Hükümeı faaliyete geçti. Evve a Roman-
bul':ıda büyuk ır.ş:ıata gırişm!şti. D<- yayı askeri işgal altına aldı. Bir 
ser &eh.rlerden burnyn akın vardı kaç _gün sonra da İtalya Yunanis
Bu karm;ıkarışı ~ şehir, Gcstaponu~ tanı iş:?ale tcşcbbus etti. Eğer bu 
fıı:ıhyetini kolayl:ıştırıyordu. Burada I teşebbüs mU\·affak olsaydı, Bal
kurul:ın rusus Şf!bPkes., btitün Avru- IJ.:anlarda bugünkü vaziyetin i
pa~a aj nlar .Yet4tlren bir mektep 1 damcsinde mahzur olmayabilir
halme gclmı.tı, ı di Çünkü Yugoslavya ve Bul"ll-
Çckoslovuyanın belli başlı sanoyl ri~tan zaten ikt1sadcn , hatta ,...si

mc> kezlerlnde, maden, ocakların?a yasetcn mihverin tuttııg· u '"·ola 
propagandaya J;cuvvet vcrillyor, hil- . : : , • . .J 

kumetin nlcyhir.de cntrik:ılnr çevri- ~ırm.şt! .. Fak at Y unanıstanın mu. 
liyord.ı. kavemetı. İtalyanın tek başına 

Smith, askeri akııdcmlde tanıyıp t:ı b:.ı işi bcceremiycceği kanaatini 
şimdi zalıit olal'ak çalış;ın ~i tale- uyandırdı. Bu vaziyet karşısın
bt'Sını k.ırarg.ıhl.ırında ziyaret t.:diyor, da Almanyanın İtalyaya yardım 
oralarda .konferans veriyor ve bu \C• etmesi ihtiyacı duyulmuş olabi
s lP. ılc ıstıhkAnılarm plfınlnrını elde lir. Fakat Almanynnın Balkan· 
ctmıye ınuva!f. k oluyordu, l · 71 ek Akd · · 

Askerlerden yal uz pliln değıl, ayrıl arı cı,..bnbe'![er t . enıı:e 'hıtn'ml. et. 
zaımında fotograflnr alıyor, sonra ye teşc us e mesı, yen.ı ı } a -
bunları büvilterck merkeze gönderi- Jara yol açacaktır. Bu ıhtilatlar 
yo du. · Sovyet Rusyayı da nliıkadar ede. 

Bu a!'ad:ı Südet Almanları da or- bilir. 
gan.ze edıllyordu, Çekler, SUdcUeri 
politik bir surette organize etmeyi ih
mal ctm•c:lerdi. Gc tapo bunlar ara
sında Çel< saltııratının dc\llm cdeml
yece i Vf' bi.ıytik Almonyaya iltihak
laı zaruıi bulunduğu fikrini yayıyor
du, 

Konrad Henlein. Çek Parlamento
sunda Südet N:ızilerindcn mürekkep 
bır grup t kil etmişti. Çek hüku
m iı bu ~rupun Almanyadan emir a
larak çalıştığını soruyoı·, fakat bir 
ş • · yapamıyordu, 
G~ taponun bir l!~i senelik !aallye

tınd"n ~onra, bulun memleket her bi
ri "!yast prop:ıg:ında ıncrkezı olan <'e
miycller ve kluplerle dolmu tu. Her 
l'Zlı a mensup ccmiyetkr diğerlerini 
ycncmiyo", fakat Çeklere karşı hare
:.ettc hepsi birleşiyorlardı. 

(DEVAMI VAR) 

Bu şartlar icinde Almunvanın 
Balkan meselesini tamamen tas
fiye etmek istemesi ve bu takdir. 
de de evvelden Sovyct Rusya ile 
anlaşmak ihtiyacını hissetmiş ol. 
mnsı mümkündür. 

Cünkü. Almanya, Romanyayr 
elcc etmekle Karadenlze inmiş \'e 
Sovyetlcri rencide edecek bir a
dım atmıştır. Eğer kuvvetlerini 
Jn~iltereye karşı teksif edecekse 
Sovyetleri daha fazla rencide et
mekte fayda yoktur. Bu da, Al. 
manyayı yeni hareketlerden cv
\•el SovyeUcrle anlaşmaya sev. 
keder. 

Yüksek mektep ve Üniversite tale~ 
besinin şehir dahilindeki bütün nakil 
vasıtalarında paso olmadan ve sadece 
huvlyet varakalarını göstermek sure· 
tlle tenzil!ıtlı biletle seyahat edebil· 
m<:lerı için altıkalı daireler murııh· 
ha~lıırındnn mürekkep bir koınlsyoıı 
toplonmıs vı: bu hususta hazırladığı 
r::ıporu l\Iünakale VcrAletine gönder· 
mistir. 

Eminönü Halkevindeki ihtif alden sonra toplu 

Atatürk'ün 
Tazimle 

bir halde! A tatiirk abidesine gidilıyı1r 

Hatırası 
Anıldı 

\' <?ktılet, raporu esas itibarile ttıı· 
bul etm!ıı, yalnız t:ılebelikten baş1<11 

1 iı;I olanların bu haktan istifade et· 
ınclf'rini mu\·afık bulm;:mıştır, Rapor. 
bu •!Skilde tııdıl edildıkten sonra, bu· 
'guıılerde lstanbula tebhğ o!unacaJt• 
t•r. Bu sııretle talebe de, mensup ol· 
ciulctarı fakulte vey,ı yuksek mektcP" 
ten al.ıcaklnrı hü\'lyı?t varaluısını pıı· 
&o glb kullanabileceklerdir. 

(Ba'IJ 1 incide) ~EHRİMİZDE l "Bilyiıl: At?türk, Türk yurdu !il~-. l ':ıl rinde muıtadnes bır sıyanet kalesi gı-
zl Çakmak ile birlikte müzeye gire- Dun Ö(:kden e"'.vcl, şehrimizde de, bl be•li}rn m.ırıcvi v::ırlığının ruhla-
rek Ebedt Şefin manevi huzur1arın- H lke\·lerınde, Üniversitede v c rııııızn dolc\u:-duğu huşu i~erisindc 
da beş dakika süren blr tazim v.ık!c- mekteplerde ihtıfaller yapılmış, bil- ı' snn::ı 15;ı; ık olmak kati kararını \•er
sinde bulunmuşlardır, tiin eğlence yerleri bu matem günil mlş in·anların huzur ve emniyeti, 

Bu esnrda müzenin önünde bulu- münasebetiyle faallyeUcrini tatil et- milli haklarına bağlananların azmi 
nnn bir nskerl kıta ile polıs ınüfre- mişlerd!r. İhtifallerc, bilyUk ölOnün 1 ile tekra: ediyoruz: Ebedi isUrahat
zcsi ra ... imei ihtiramı m eylemiştir. fani hayatın ebedi lıleme intlkalınln glıh•nda rnhat ve müsterih uyu, Ba
Reisici.ımhurun ayrılma ını miltC'.lkıp ani olan 9,05 te umumi sük'ıtla baş- ~ında nöbet bekllyen 18 milyonu blr
b<!Sta Parti Genel Sekreteri doktor lanmıs VI:' 5 dakika durularak, Ebedi lcştırerı tc>k duygu, sana ve eserine 
Fikri Tuzer olduğu halde, Parti U- Şet ihtiramla anılmıştır, d3'ml sadokat, milli kudrete sonsuz 
mumi İdare Heyeti azalan topluca EMİNÖNÜ HALK'EVİNVE im:ıııdır,, 
muvakkat kabrln bulundu'-'U s::ılono Dr, y 3vuz'dan sonra Halkevi ve 
girmişler ve Ebedi Şefin manevi hu- Vali ve Bcledıye reisi doktor Lutfi Şchır Mı•rl:sl azasından Meliha Av· 
ıurlarında eğilmişlerdir. Dunu Vekil- Kırd.ırl& Komut::ınlnl', hükumet ve ni Milli Scf İnönil'nün beyannanıcsl
lerın ve "'fnbusl"nn ve bar.lıırında PurtJ erkilnı sa:ıt 8,30 dan iLıbaren 

~· ~ ... • nl okınıu~tur. 
Profesörleri olduğu halde, Türk Oıl, Eın'nönü lialkevinde loplnnmıya ba~ l 

J,ın,ıcl::ırdır. Saat tam 9,05 te Parti ve htlfıılin tiOnunda Atatilrk'ün cena-
Tarih ve Cogr· nfya Fakültesi ile Hu- " · ı · ki b' fı'ln'ı· gös V Hiyet idare heycU fızasındıın Atıf ze me ·a .. :m nın ren ı ır " • 
kuk Fakültesinin ve Siyasal Bilgılcr ·1 ı b -t k toplu blr Ödill, Abıtürk'ün hayata gözlerini terı m ş ve unu mu ea ·ıp 
Okulu talebelerinin tfızim \'::tklclcrı 

kap::ıdığı tarihi saat olması dolayısilc hnlılc Güıhane parkındaki Atatürk a-
takip eylemiştir, l k k t orada bulunanları beş dakikalık bir nıd•no gidilerek blr çe en onmuş ur 

Saat 0.30 da Kordiplomatiğin en sükuta davet etmiştir. 
kıdemlisi sıfatiyle Amerika Büyilk ÜNİVERSİTEDEKİ :uEitASİl\I 
Elçisi M~~ Murry, Etnografya Muze- Atatürk'ün mukaddes ruhunu tAziz 

J.lSELERDE ~ Bu sene lise me· 
ı.unu olıırak olgunluk ımtihanınP 
31G5 talebe girmiş ve bunlard:ııt 
22:.-!i l muvaffak olmuştur. Yine bil 
~cnckl ders yılı içinde muallim ınek· 
teplcrıl~ ortamektcplerin son sınıf; 
l.ırındıı mc\•cut 21,!'i02 tıılebeden ıHl 
si muvarrnk olmu tur, 

Poliste : 

Bir Çocuk Cesedi 
Fatlhh.ı İstiklAl lisesinin bahçe dU' 

\'ıfı'ı dibinde gazete kAğıdına sarıl-9:!: 
on beş gü~lilk bir erkt.h: çocuk cese»' 
bulıırımuştur, 

0 Nışantaşında Kevser sokağında 4
0 numaralı evde oturan Ahmet kızı 4 

yaşmda Muzaffer de evinde ölü oıa· 
rak bulunmu~tur. ----o.----
Yeni İstimlakler Yapılıyor 
Kadıköyde Altıyolağzından iskele• 

ye men yolun ortasında buıuoıın 
dükkanıann lstimlfıkı takamir et· 
miştir, Bu husustaki proje, bugün• 
!erde tasvip edilmek Uz.ere Vekilet• 
g5nderilecektir. 

VEFAT ~ 
Merhum teyh Tallt Efendı oı•u •• ••lı• 

ŞOrayı Dnlet unı merhum lılehm"' ı::.ı•' 
Ollkçen danıadı 

ASAF TAL'ATİ ERTAN 
9·1 O Teırlniunl ıecni rahmeti rah1nana t~ 
'V\lımuıtur. Cenunl ı ı Teıriniuni ruar•' 
ıünU Anadoluhlsarında merhum F.u~ Oötç•• 
yalısından kaldınhp namaıı ~ile uktınd• ,.. 
nadoluhlaarı camilnde kılındıkıan •onra 1'•11' 
dlllideki aile kabrlıunına :\cfnolun&Ça!ı.l•r• 
Allah rahmet eyleye. 

karşı mukavemet ve isyan hareket- BUGUNKU PROGRAM 
tahrık edildi. Bu ıızlı'klar arasıo. a,oo Pro&ram 18,0J Orkenu 

Bundan maada Hitler Avrupa 
da yeni bir nizam kuracaksa. 
bu meselede de Sovyetlerle işbir. 
liği yapmaya mecburdur. Çünkü 
yeni Avrupanın hariçle olan mü
nasebetleri yeni esaslar~ istinat 
c.decektir. Bu münasebetler de 
Sov:vetlere inhisar edeceğine gö. 
re. nisbeten bu çalışma şartlarını 
lesbit etmekte fayda vardır. 

sine gelmiş ve kendis!nl k rşılıyan iç!n yapılan bu ihtiram stikOtundan Butlln Üniversiteliler sabahleyin, 
Hsriciye Protokol şefi ile birlikte sa- sonra, Eminönü Halkt vi reisi Yn\'UZ Oniversltc merkez binasının holün
lon'\ girerek, uzun bir tlıziın vnkfe· Ai;r.dan, bir nutuk lradederek, ez- dek• Atnturk büstü etrafında toplan
sin".lt! bulunmuştur. M::ıc Murry, bu cümle demiştir ki: mışlardır. Saat D,05 te ihtifale beş 
tozi:n \':ık!rsi esnasında şahsan da "Şu ar.da, bilyükler bilyüğil Ata- dak1kalık bir ihtiram sükutu ile bas
do~tu bulundufıu Atnturk'un hfıtıra~ı- türıt'ün mıınevı huzurunda mukaddes lanmış, bunu müteakıp Edebiyat Fa
nı :fıziz ederken, duydugu derin tecs- v.ıı.femlz! yapm::ık üzere toplanmııs kliltesi dekanı Hamit Ongünsu, bir 
siir ve h•yccanı zaptcdcmemekte ol- bulunuyo::'Uz. Atatürk'ün hnyntı ffıııl- hitabe söyliyerek, Atııtürk'ün vatanı 
d:ığu simasındaki hatların i!ade,,ln- !erin tavsifine sığmaz, Onun hizmet nasıl kurtardığını veciz bir surette 
d~n 'anlaşılmakta idi. ve b::ışarı!arı sayılmakla tUke~~er., 

1 
tebıırüz ettirmiştir. Müteakıben 1\11111 

Ebedi Şefin kabirleri önlindc böy- Onun senelere asır~ar~n. !aallyctı~ı v~ Şefin beyannamesi okunmuş ve yük
lecc basl:ımış olan tAzlm gı::çiş!ne, hayatını. sığdıran olçilsü7. dlnamızmı, sek t::ıhsıı gençliği başlarıııda pı o!e-

Acı Bir Ölüm 
Van der Zee tlrketi mildUrl.ırinicR Jts~•; 

Şevki Luıal lle Almanya .ı:laıl:oruıolo•!ı'""•. 
tercümanı Rıfkı Sevlıi Lucalln annelcro, •• 
lıhau nh.v11ndan Bayan Samiye Luıral ııı.1 I>~ 
,uk ayhl. bir rahauııhktan ~:ı•a <Jil,ı alıı• 

kavga başlayınca, asayişi temin za- s.oı Mu:dk (Pi.) 18,40 su 
etile Almanya mildahale edecek ve s,ıs Haberler 19,U MUıik (Pi.) 

mesele-si kokunden halledilecekti, 8,30 Mllılk (Pi.) 19.30 Hab rlcr 
tler, Çekoslovak h!.lkfımcti yaşama- 8,50 Yemek littcal U,45 Şarkılar :İ "te bb:ce Molotof un Berlin zL 

yaretinde bahis mevzuu olacnk 

liaıkevı.nde yap.•lan toplantıd:ın son- u·•urlu ıcrnutına hesap ve muhasebe- k 
serleri ol:iuğu halele, Gülhane par ı-

ra bütün halk iştirak eylemiş ve l k- nın muayyen çcrçeveıerlnl aşan bir nn gidcrrk Atatürk anıdına çelenk 
ı;;amın geç vaktine kadnr devam edlp bolluk ve genişlik bahşetml Ur. Çok ku:;rınuştur. 

ıdr , kararını vermi5ti, • 20,ıs Radyo ıa etol 
~u yeyi tcrr ne matuf faaliyeti , 1122 !~ Pşroıırıam 20,4S Kltarc 

th ld ..... 3r ı ar 2ı.oo M~ıık 
ı;e edıyordu. Evvelfı ordu ız,so Jlabrrlcr 

Y 1.irilt:n genç zab;tlerden işe ı tJ c' s S· zı,Jo Kc: u ma 
d B • u 2• 45 Orknıra 

1 

meS<>lclcr aşağı yukarı bunlar. 
dan ibarettir. 

Bu me'ieleler Balkanların ve 

gl\JnlşUr /\nkata~a buhınaıJ hı:mcı;ı m~kul artlar içeri"inde TUrk mille- Şehrimizde bulunan bUtUn mektep
herkes, Büyük Atıı'larının Jt, bl· lcıi tınl yeni bir hı:ıy,1ta, Tilrk m llC't'nl lcr h: ve Halkevlerindc de ihtifaller 
önünden buJun deı ın bir huşu içinde ~er~li hır istikbale ka\ u~turan odur. y, P•hnıştır 
geçmiş ,. ... butiln Etnoğrafva Miıze"i- Şı.1,i b,~·~tım,za mana lieren, Türk- .. od k la d dü b h - · r ,, t •·1 · ! h t ııa Tul'k ort o s rı :ı n sa a sa-
ne gıderı yollar halk akinındnn ~olup l ı:ı: :ra.- a \'C re a ın mesu. yo - nt 8 30 d:.ı Gı:ılatr.d::ıki kiliselerinde 

nhm•ti rohm•na kaYUıaııııtllr. 
11 

Cenaıtd buıCinkü puartul ı:(lııJ .... 

el• Sırnclvller caddcundc Dcyo~lu llckd·~' . ... 
hastanesinden kaldınlarak Beyuıt umı111 , 

llflc namazı l·ılındıkıan •onra f'yOp\e~d •' , 
J:al:rlnc clcfnedllccektlr. Mevti ır21ı!d raıııh' 
rylire 

ı. unl::ır :ırasında evvel· ırk. u,20 ML ,~ (PL) d "' l2,:SO Hıbtrlcr 
n ı yapıldı. S.onra bunl rın e 22,45 Ca bancl 

k rıırgfıhlarıra g dılerC' ·, §<lh~i ıs,oo Proıram .J,.5 Kapanı1 lar ve husu • zlyuı etler y pıl- j 

taşm)ftı Herkesin simasında aynı de- rını gostl:'ren odur, Turk in ılfıbınm • 
1 

t t 9 05 
t E 

· . t 1 1 d. c: f' Tük ö , toplnnmış ar ve am sııa , e -
rin tcessiirün . izl~ri g6rUJmek I:' ve az z .. \'e Fbe ı .,.e ı, r ncsansın.n bedi Şefın ruhunu tnı.iı. için dini mc-
sık nk zaptedılcmıyen hıçkırıklar du- buyuk yaı atıcısı od~r.,, 1 m y:ıpmışlar \•e dua etınl~lerdir 
yulmakta idi, Hatip nuUmnu şöyle bitirmiştir: r.,.,ı ~ · 

hütiin A vrup~nın istikbal ve mu
kadderatını alakadar ettiği ic:in, 
BPrlinde yapılacak fikir teatisi. 
ııin büyük ehemmyeti vardır. 

r----------------------~---~~---.:~----------~~-----=-----------=----·----------~~---~---------~----------~---------~--------------~~-------------~~--------------'"---·---
ltimatomun VeriHsi ı 

..;# Askeri \f aziyet 
fBa~ı l irwirleı 

t:ııı.rruzunu. bu zııt hazırlamı:ı. ve 
idare l'tmlı;tir. Bunun vazifesi Yu
n:ııı mud:ıfaasınt b:ı~kı'la uğratmıık 

\ e ı.k adwı<l coz l:aına .. tıru:ı bır 
muv'\ff .. kı)'ct l:a:- !'mal·tı. Gene
ral Gelcso bı:na muvaffak olamı:
dı Şımdi, ce"'hc ba k~"Tlard1nlı!ı
na geJrilen G-::neral Soddu, uzun 
zaman harbiye ntz reti musteşnr. 
lığında bulunmuş, oı adan ordu Gt' 
nelkurnıay ikınci baı;kanlrğma gro
tirıım:ş, Duçe'nin b;,ıtU:ı a'Skeri 
meciıslerınde, luıttfi ı:on Brcnn:r 
mül5.katmda da, yanında bulun
muştur. 

Yeni kumandanla beraber, Ar
navutluğa Yl'ni takviye lııtaatının 
da getirildıği anla$rlmaktadır. Za. 
t~n . bir kaç gıind:ir, cephe1crıle 
hukum süren nisbi sülcOnet, İtal
yanların yeni plfınlnr hazırlamak 
mecburiyeti karşısında kaldıkları 
rı~ sar!h bir surette göstermekte: 
dır. Bır taraftan Korfu'nun İHali
ne muvaffak olamamalarına mu 
kabil, Girit adasının İngllizler ta: 
rafından kolaylıkla işgali ve ora
rada muhim deniz ve hava üsleri
nin tesisi, İtalyanların prl:i Ak
deniz havznsırıda ve dolayis le 
Balkan cephesindeki askeri vazi 
yellerini bır hayli gUçleştirm;ı: 
tir. 

On iki adadaki İtalyan üsleri, 
Naksos adasındaki Yunan üssu ile 
şimdi İng'liz!erin Giridin Suda li
manında vücuda getirmekte olduk
ları büyiik üssiln tazyiki altmda a
deta muhasara altma alınmış gL 
bidir, İtalyanlar burada müdafaa
da 'kalmaya mahkıi:n olmuşlardır. 
Fakat Korfu adasır.a karşı bir i
kincı taarruz te!iebbLisiını: girişme
leri ihtimalden uzak değildir. Kor
fu'nun sahil ve tepeleri tahkim e. 
dılmiştir. KUi derecede müdafaa 
kuvvetleri de vardır. İngiliz do
n_a~ması bir İtalyan ihraç harekc
t.ını muvaffakıyetle menedebilecek
tır. 

Chamberlain 
rna~ı l inddel lSPANYAnA: 

Chı:ımberlnin. cuma akş:ımı zcv-
• Tancı, 10 (A.A.) - Filli Fev1<a· 

lade Komiceri tarafından i~lerl ted· 
vire memur edllen Tanca Valisi, Tan· 
cıı'dakl beynelmilel polisi Ilga t.1tmi~· 
tir, Ayni :ı:amıında Tanca'da halife 
kıtaatı mi.lfettlfllğlne taCilı olmak D· 
zere bir yerli kıta teı;kll edllmlitlr. 
t.NliJL1.t:KEIJE. 

Deniz Harbi Şicf det~i 
(Başı 1 incide) 

Daily Telegraph gnzetesinjıı 
denizcilik muhabiri diyor ki: 

"Bahsi geçen gemiyi aramak 
=çin imkan dahilinde olan ted
birlerin hepsi alınmıssa da At
lantik denizinin şimal kısmının 
buyüklüğü göz önü :ıde tutulursa 
hemen muv:ıffak olunmaması da 

1 cinın çok hasta oldugunu biJdir. 
miştir. Cumartes: gunti hastanın 
sıhhi vaziyetinde bir dcğiş:1:tlik 
olmadığı haber verilmiştir. Chom 
berlain, lfarnpshire konduğunda 
Odikam civarındn Heek Field 
House'daki evinde dün akşam sü-
kunetle olmüştür. • Londra, 10 (A,A.) - 35 ya;,ın· varittir • ., 

Son haftahr lçınde bu evin civan- dal<I kur'a efradının yarısı bugun Sair gazeteler bu korsan gemisin'n 
n müet:-dd!t Almıın bombaları düş- kaydolmu~tur. 20 yaıına girenlerden &caba Graf Von Spee tipinde bir cep 
mu~tür. Hususi taharri• memurları ve! doı veni hfr grupun daha kaydı ya· kruvazorü mü, yoksa Scharnhorst ti-
r<'!.r:ıi polisler ııile e!r&dı mUstP-Sna ol- ı pıl~ııtır. pindcki ağır bir zırhlı mı olduğu hak-
?Y\Bk üzere, hiçbir ziyaretçiyi eve yak YUGO~J.A VYADA kında tahminler yurıitmektedır. 
hıştırmıyorlardı.Son günlerde Krııl ve 1 - - İngiliz reıımi nıa'kamlan, Alman dr. 
K•ııliç~ Bay. ve Bay::ın Ch:ımberl:ıln'i eselgrııt, 10 (A,A,) - o. N. D •• n·z kuvvetlerinin ytni muvaffakıyeti 

1 
ziykret ederek bir s:ıat kadar yanla- AJ:ınıınııı huıuıi mutıablrl bildlrlyor: hakkında Alman kaynaklarından vcri
rımln ıtalmışlardı. Endışe, intizar ve Hüküm:t tarafından ne,redilen bir len haberleri teyit eder mahiyette ına
u ıııt gunlerinde Bayan Chambcrlain l<ararnarrıt.ye tevflkaıı en nıUhlmle· lumnt almamışlardır. 
zevcinin ciöşc~lı.dcn hiç ayrılmamı~- rinrten 61 Yugos1av gehrf kendi sa· A:\1İRALI~TGIN TEBLİGİ 
tır. kın!erlnl beslemek !cin yiyecek mad· 

<-'hambcrlaln'ln hastalığı şon Ağus- deleri ııtoku bulundurmıya mecbur 
tos•a .ımdıyat olduğu zaman başla- tutulmaktadır. Bundan maada elliden 
nıışlır, 2 Tcşrinievvelde ise Ch mber- fu:la amele istihdam eden sanayi mU 
lain'iıı sınht seb pler dolayısile kabl- e11cselerinln hcpıi amclelerlnln yiye· 
neden istıfö etti~ı resmen bıldirılmlş- ctk maddelerini temin ile mükellef· 
tor • 18 Mart 1869 da babııSJ Jo"eph 

tir. 

Berlin Büyük Elçimiz, 
Yon Papen Şerefine 

Bir Ziyafet Verdi 

Chambcrlaln \•c üvey kardeşi Auı;ten 
Chıımberl .n gibi, Nevılle Ch:ımber
lni:i da Blnnlngham'da umumi haya
ta ııtılmıştır. 1911 de şehir meclisi 
azası, 1915 te de Birminsham Bele
diye reist olmuştur, 1918 Kfınunu
e\•velinde Birmingham'dan Avam 
~marnsına Mebus seı;ilmıs ve o ka- Bcrlin, 10 (A.A.) ·- Türkiye 
dcır sürııtle kendini gösteımisllr ki, büyük elcisi ve Bay:ın Gcrccıc 
~0:>3 te posta, tclgrıı! ve telefon Na- bugün bü>·ük elçi Von Papeıı ~c-
... m olmuı,tur, Ayni sene Sıhhiyıı ve ı f ' b " ,. k 1 ·rkt bir ö•ıJc 
sonra da Maliye NczarcUııe getil'ilmiş 1 re ıne , U) u . e çı ı. c tı 
\ e 1924 e kadar bu ma ·amı iş"al et- yerneğı vermış~c.rdır. •. , : 
mi~tir. 1924 ten 1020 za kadar ve Davette Harıcıye .Newrc.ı .~u-
1931 senesinin de birkaç ayında tek- tibi Umumisi Weizsaecker, Sıya
r3r Sıhhiye Nazırı olmuştur. 1931 de si Müsteşar Wocrmann, eski An
:rcnlden Maliye NezııreUne getirilmiş kara büyük elcisi Nadoltny, d
\ c ancar. 1937 de Baldwln'i BaşvekA- çi Jonke ve Grobba, Haricıye 
lcttc lsühl!f etmek üzere bu Neza- -d.. d S h •o•»·hel Iktı 
retten ayrılm•ştır, mu uranın an c v. -· : -
CHAl\IBERLAİN, HARBİ ız AY s~~ Neıa~etinden ~chulze ıle el-

I.ondra, 10 (A. A.) - Aınirallık 
dairesi tarafından dün akeam nc5redi
len lılr tebli&de denilıyor ki: 

"İngilterenin Storgeon denizaltı ge
misi düşmanm kabotaj vapurlarını o_ 
rarkcn iki iaşe gemisini tahrip etmi§ 
old.ığunu bıidirmektedir. 

Dı.!n Thames nehıi ağzında ticaret 
vapurla!'ına yapılan taarruz esnasın
da Junker 87 tipinden iki bombardı· 
m:ın pike tayyaresı İngiliz harp gemi
lerinin toplarile tahrip edilmiştir. 

Bir harp gemisinin pek yakinine dü
şen bombalar bu gemide hafif hasar
lar husulüne sebep olmuştur. İnsanca 
hiç bir zayiat yoktur. DoÇuya doğru 
seyreden 1900 ton hacminde bir tica
ret vapuru batmış ve 12.000 tonluk 
diğer bır ticaret vapuru hasara uğra. 
mıştır, Bu 12.000 tonluk vapur, miış
kulatsız limanına muvasalat etmiştir, 
Ticaret vapurlarımızda :,aşkac:a hiç bir 
hasar yoktur.,, 

ALMAN TEBLİGİNE GÜRE 

Molotof'un Seyahati GECİKTİRMİŞfİ çılık erkanı ve refıkaıarı hazır 
Londra, 10 (A. A.) - Chamber- b=u=lu=n=m:=u:..:şsla::r;:d::.;ı:::r:::. ======= 

lain'in olümü Ue bir çok siyasilerin bir çok deliller ileri sürülmeye de
hAtmna nle 11h nokta, Chatnber. vam edilecekte de makul düşünür kim 
lain'in, 'Hi\t ı zf'arete ıialkek ne- ııelerin ekseriyeti Miınih anlaomaı;mm 
vJ ıahsma mahsus bir cepretle 1938 yapıldığı ıartları nazarı itibara alarak 
de harbi 12 ay geciktirmiıı olmasıdır. Chamberlain'in şahsına mahsus bir co
Chanıberlain bu ııuretlı ~imdi öfrenil- ıaretle böyle hareket ctmi$ olduğunu 
diği &ibi hazır bulunulmııdıfı bir za- her halde kabul edecektir. 

Bertin, 10 (A. A.) - Alman tebli
cınde 25,000 tonluk bir ticaret gemi
si ile 3000 ve 8000 tonluk diıier ikı 
şileb n bombalarla hasara ufratıldıtı. 
nı \'e bir Alman harp gemisinin (H. 
49) 1nıiliz denizalt16ını batırdıf ını 
bildırmektedir, 

(Başı 1 incide> 
yetler Birliflnde Arkanjel merkez ol
mak üzere yeni bir askeri mıntaka tc 
sis edılmiııtir. • 

Şinıdıye kadar timali Kafkasya 81• 

hri mmtakası kumandanı olan Gene
ral Kaı;alof yeni bölge kumandanlığını 
tayin edilmiştır. 

AVUSTRALYA SULARINDA 

manda harp felAketinln lnı:iltere üze- Metin seciyeııi, Neville Cr..amber-

ı r. r' n y.nc Odcsa askeri mmtaka kumandanı 
rine çökmesine mani olmulitur. lain'in bariz vasınarmd;ın b'ri idi. Mü 

SU?heaiz, Miınih'in doiru veya y.ın. nih belki bir hatadır. Fakat Chamber. 
lış bır harclcct old•fu hakkında alya- lain bunun yapılması lazım olduğunu 
si kanaatları aykırı zumreler arasında dtişunmüş ve yapmıştır, 

Melbourne, 10 (A. A.) - Mayna 
çarparak iki geminin battıiı resmen 
bildirildikten· sonra mayn tarayıcı ge
miler diln Avusturalya rlenizlerinde ite 
başlamışlardır. Mükakilıen bahriye 
nazırı Hughes. bu iki geminin battığı 
mıntakadı\ donanmanm miıteadclit 
mayn tahrip ettigini beyan eylemiştir. 
Bass Stnıit bofazı yeni emre k:ıd:ı!' 
kapatılmıştır. 

' ., ılık \ z..ı! .. mc dc- ı General Boldin'in yerine de General 
Çcrevtçcnko tayin edilmiştir. 

Almanya Üzerinde Yunanista1tda Harp 
(Başı 1 incide) (Başı 1 incfdf") 

yangm bombal:ırı atmışlarcır. 14 TAYYARE DÜŞÜJtüı,r.>tl r 
Rayiar uzcrinc akseden ny ışığr At!na. JO \A.AJ - SalahtyeU

9
, 

sayesinde hedef kolaylıkta bu- mnhfllleı aıı:•erl \'azlyetten mcrn~~, 
niyet b ·::ın etmektedir, Pindos 11", 

lunmuştur. ges!nd~ lmlynnlar dün \"•ınanhlar t3 1 Büyük yangınlardan bir knçı. rafından muhcısarn edilen kuvveuer. 
nı başka bir bombadıman tııy- kurtarmak mnksııdiyle harekete JeÇ 
y~re Cilosu ta Augsburg iizerınde mı.,:ercllr, Yunanlılar, sahra topıar;: 
uçarken. bile gorn:.üştı.k nı inallycıe geçlıınedcn evvel ttıı ı• 

İNGIL1'ERE UZERl?\'DE yanların ~·anaı;ık nizamda ilerıenıeSıı· 
Londra, 10 (A. A.) - Hava ve da- ne ınuım'.lde etmı~ler \'C düşmanı c· 

hili emniyet nezaretlerinin tebli~i: Dün t;ır zayiata uğratmışlardır. Birçok 
gece düşman tayyareleri lııgilterenırt slr lmmı~tır. . e 
ve Gal!es eyaletlerinin muhtelif kısım itulynnl.ıl' 15 Yunan tayyar~sl~, 
ları üzerinde uçmuşlardır. Fakat hiç mukabıl B ltalyıın tayyaresi za.rı e 
bir hedef iızerine ciddi taarruz olma- tıı:lcrıııi bıldlrmişlerdir. AUnada ~ 
nuştır. Bombaların attldıiı mıntakalar ya-ı cdildığine göre, bchsi gecen rn~, 
da da zayiat az ve hasar hafif olıntı$· harrbı: esnasında 11 İtalyan tayyar • 
tur. Üı; duşman tayyaresi düşürülnıliş- fi dilşiiriılmüf. buna mukabil yuoııJl 
tiır. lılıır biı tayy:ıre k:ıybetm!:lerdir. 

i'l'AL\"ANLARIN TEllDiDt İNGİLİZLERİN YARDH'lfl 
1 

Roma, 10 (A. A.) - Gazeteler, 1n. Atina, 10 (A . A.) - İngiliz boırı~•. 
giliz tayyarelerinin Pouille ve Pie· dıman tayyareltrinin ıon il:ı gün ~çı~t 
ınont ahalisine karşı yaptıkları gece de Yunanistan'dı gösterdiii faalıYe .• 
baskınlarından dolayı infial göster- dair salahiyettar mııkamhrdan taf•1 

mekte ve misilleme istemektedirler. Jlit verilmektedir. 
1 Gion:ate d'Italia diyor ki: .. . . Arnavutluğun Avlonya tayyare rrı~ 

"Mısilleme yakında ve muthış bır ıhnına iki taarruz yapılm11 ve or• , 
nisbct dahili~d~ ba'ilayac;k~ır..... 

1 

d.ıran tayyarelere büyük zaylat ve! 
Lavoro Fa1ısta gaze.esı, kısasa dinlmiştir. 

kıssas .. başhğı altında neıırettici bir Avloııya limanındaki ctmiler ~e 
yazıda ı;öyle diyor: muvaffakıyetle bombardıman cdill111~ 

"İngiltere ve müttefikleri müthiş tir. Bir İngiliz tayyaresi bir 1crnin1 

• • ·11 . • l'd' t .-ıt hır n11sı eme ıntıı;ar etme ı ırler. n- pervanesine tam iaabetle bomba ı..-·. 
gilizler "e İngiliz dostları, Yunanlı· ve bir çok bomba da diier gemiler'" 
!ar ~e ~.evantinler Mussolin.i ltaly~ıı. hemen yakınına düşmiıştür. Bir rrıUr 
nın ıntıkam almaya muktedır oldu.:u- det sonra limanda yanım ı;ıkmııştı:r• 
nu bilnıelidirler . ., ki dü~man tayyaresi düşürülınü5tiİf· t 

__ __,,____ Bu altından dônen İngiliı tar>"' 

Romanyada Zelzele te$kkülleri bir çok düeman •anır~; 
ıine de taarruz ederek bunlardan )il 

deiilse b.r tanesinı h11ara uğratnııt' 
lardır. 

fBac:ı 1 incide) 
BULGARİSTAN DA 

Sofya, 10 (A. A.) - Bu sabah saat 
3.45 te şiddetli bir zelzele olmU$ ve 
Bulgaristanm her tarafında hissedil
mıştır. Bazı yerlerde yaralı ve hasar 
vardır. En ~iddetli !larsıntı Tuna böl
pesinde hissedilmietir. Russe'de bir 
tok yaralı vardır. Bura ha!kı Rumen 
topraklarından buyıik alevlerin yult. 
seldiğiıü gördıiklerini söylemektedir 
Bükreııle telefon muhaveresi kesilmiş
tir. Zelzele aademeleriı:ıin eiddetinden 
Eısmograf aletinin akrepleri yerlerin• 
den fırlıımıııtır. • 

Bel,rarl, 10 (A. A.) - Romanyada 
vukua gelen ve felaket halini alan zel· 
zele Belcradda ve şarki Sırbiatanda da 
hisscdilmi$tir. Belgrad ragathanesindc 
Z.000 mikrona kııdar inhiraflar kay
dedilmişth'. Sademelerin $iddetinden 
rasathaneye ait iletlerden biri kırıl_ 
nıı~ur. 

Laval - Göring l\lülakaf1 
Cenevre, 10 (A.A.) - Vich{' 

de aşağıdaki tebliğ ne~reclılxnıt 
tir: 

"Başvekil muavini ve Haric" 
ye Nazı111 Laval bu ;;abah VicbYj 
ye gelmiştir. Parateki ikaıilc.~ 
esnasında L aval Mareşal GD" 
ring'le görüşmüştür. Mülaka~ 
büyük elçi De B rinon da hP .. 
bulunmuştur. ~ 

TÜRKİYEDE ZELZEı=:Ei%ıi d' 
Ankara, 10 (TAN) - Roman1' .

11 
vukua gelen zelı:ele memleltetlınlı!r 
mııhtelif yerlerinde de hissedilnıf~tı ~ 

Bu arada lneboiu, ~irııe, SinoP " 
Adapa.ıannda ıiddetli aarıımtılar old~ 
fu tesbit edilmi§tir. Zayiat ve has 
yoktur, 
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ıslık çalınız! Bu maınaTayı ıör-

B u küçük hikaye İngiltere. - Ah, kocacıgım sen mıydin? meye tahammi11 edemiyecqinid 
nin ufak bir ~~sabasın~a Ni~e hiç sesini. ç.ık.armad:n'? .Ben alenen haykırımz. Daha olmazsa 

geç~ittir .. Jak, v~k;tını ha~a ıle senın eve geldığını ne bıleyıml çıkıp ıidinia!., 
geçıren bır serserıdır. Kasaoanın Kadının bu acaip sözleri hem Bunu söyleyen bir Fransııc cdi· 
yan sokaklarından birinde olan 'polisleri, hem de şimdiye kad&r bi bu tavsiyeden aonra halkı ei• 
evine aklına estiği zaman, ha.r.ta- kendini _hak_ikatel} bi! yabancını~ 

1 

lendiren , .• bilhaua temhel u
da bir kere filan uğrar. Bir gere evine gırmış .telakki eden Jakı hiplerinin keselerini doldur~D 

0

ba 
bir delikte, bir gece diğe~·mC:e ~şırttı. Hakıkaten karşısında hayvanlann nuıl terbiye edil.ailr. 

yıllar vardır ki, bayrakları- hemmiyeti vermiştir. Onun hari. sızar. Sanatı mı? Resmen hırsız- karısı vardı. Demek ki girtı gire lerini anlah) or. Tafaılit tiiJIH 
1ir 1 dört saat içinde h.ırld 

aldığı manz.ara şudur: 
.... Mo otof Berllne, Romanya 

•kilı Roma) n gidiyor. 
:,l:aki Ingılız Baş\ ekıli Cham
~ \Cfat etm t r • 

mız ic; zaferden iç zafere ı--·· yazan: ...... ci siyaset ve devletlerle münase- dır. kendi evine girmiş \\? Üı.ıC'lık te ürpertecek derecede müthicm. 
koşuyor. Yıllardır medeniyet • batımız hakkındaki noktai nazar· İşte bu Jak ismindeki hırsız k d d ı b bo 1 k lk -s 
kultür harbinin siperlerinde, sı.: Sadrı• Ertem .: 11ın insan telakkisini daha ~eniş ihtiyat tedbiri elektrikleri sön- en 

1 0 
a mı şa tm'.lya · a • Hiç bir hay,·an oynatıcısını eli 

l d mıştı. k .. u ·· ·· ·· ., il • ra arın a vuruşuyoruz. Çetin ta- • bir ölçüde meydana çıkarmakta. dürülmüş kasaba sokaklarını.la . . . amçısız ıor r muıunu;ı.. •r 
biatla cenkleşiyoruz. Bedbaht bir --•••• ••••••• • ••••••• • • d tl · li b" eced ba b Polıs bu aca P vazıy"t Kar::ısın- buki kamçı bu cellitlann •n ha ... 

..., Churchıll, İngilterenln harp 
eunı anlatm tır. 

talihi yenmiye çalışıyoruz. Bir ırinönü. dünvanın en büyük za. ~aie e :~s dır ırKg f cd· ı~ ~§ da Jak'la karısını .erbest bı:a- fif aletleridir. İnunlar nedense 
t · h f bir saı...,ı·vet telakkı· eden anlavı~ı r-

0 at ~?2~1 a n J. aka ahyı .a 0 utt- kacaktı . Zira Jak .. a:mettikle:-i canlı bir mablA'-a -•mecliı.a:~ı 
' }{ rp c phelcrinde buyuk de
~ yoktur. 

sosye enın ru unu ethediyoruz. · ~ ~ ferlerinden birini kazanmış ku- 11a u .... u e:ye augı sem e "b· b. h d .
1 

k d . ua auı ......-
Toprağın üstündeki insan onu ile, bıiyük bir istisna teşkil eder. mandanlardan biridir. Fakat 0 • olduğunun zerre kadar farkında gı ı ır ırs z ~gı . en ı evıne görmekten hotlaa17orlar ki H 
yeni bir zeka ölçüsü ile, yeni bi~ Harp sonrası düm·ası idnde in. nun ~afer·n_e hakim olan ve bu değildir. giren namuslu bır \•ata_nda~t·. Fa- (unaat) rağbet buluyor. 
gözün nurlyle keşfe çalışıyor. ~nın. asırlarca t~f~kkür v~ te~· zafen ebec1ı olmaya namzet kı. Bir ara gözüne acık kalmış bir kat ışı bozan şu oldu. Çingene ayının burnuna halka 

lhvercilerln diplomatik fa· 
r.._ •. aliyeti devam ediyor. 
~~etin son tezahiirii, So\·· 
L"ltiserler Şilrasa Reisi ''e 

Vatanı yeniden yaratıyoruz. ruhf' !1e ~lde c·ttı ı .. kıymetı bır lan kudreti, insan hakkındaki te. ev kapısı ilişir. Etrafı kollar, ne 1 Jak'ın sı~ında kaçırı;-~En ya. takar, sopayı koltuğunun altına 
Kıraç, nekes tabiattan, yurdu is_ anda ı~_kar .eden reJ mler, :nsa~- iakkisinde mündemiçtir. Bu da. gelen var ne giden. Ii.?r taraf zi. kalanan elb seler, fılwıkı bunlar sıkıııtırar. Bu suretle biçart9 hay. 
tilfı ordusundan kurtarır gibi ları !11us.nvı hak_h fertler de~ıl, I vava misal arayanlar. Lozan ı firi karanlık. Usulca basını ara- onun kendi dolabınd.m ctknnl- vanı yerinde hoplatır. Bunra :üle
kurtarıyoruz. anca..- bır merdıvenin basamak· sulhünii tetkik etmelidir. Lozan hk kapıdan içeriye so'iar· ort.dı- mrştı ama eşyaya dikkatli L.:kcın riz. F'akat hayvanın burnunllalü 

Ağaçsız step emrimize boyun ları haline. koydu: İnönü, insan sulhü i?~an h~kkıı:ıa ve i~sanla· ğı dinler. Evin içinde ~n;•m ol. polisler. bunların muhtehf tö· halkaya, yahut Çin,enenin sopa. 
egiyor. Orada yeşil gölgeli serin ruhu!'u hıc t~ boyle anl~m~dı. rın te~ nl ~!tı-kle:ı camı11 1a~ı!1 duğuna dair en ufak bir emare rıhlerde muhtelif manaılerden aına ehemmiyet vermeyiz. Diıe
bir vatan doğuyor. H~. mc:anın bır. kıymet ~ du~~- h~klarına hu~~tın ~ ta ~e11d;sı- bile yoktur. Jak: 

1 

çalınan ve aranmakta olan mal· ğin üstüne brmanaa maymunun e Komiseri l\lolotof'un 
• Romanya Baş\ ekili Ge-
4.ıtonesko'nun da Jtomayı 

Fabrika, endüstrinin İstiklal na mandı. Her ınsanın hır fıkır rt!.r. J :nzan -;ulhu. Turk ~·~let!n.e _ Eh böyle ayağa gelen fır· lar oldugunu anladı. korkudan fml fırıl dönen ps. 
marşını çalıyor. Kerpiçten beto- ve bir şahsiyet ifade .ettigin~. ~a- hur oıma~ ~akkını verdıgı ~ıbı, sat 'ta k~çırılmaz ya, der, usulca Boy lece Jak kendi clilt? kendı lerl kırbaçtaclır. Zavalhlar cebi. 
na geçen ruh, yeni fetihlerin rü. bul ederek. Şef srfatıyle butun mu~hedP.yt ımza. ed~n. ~~Jlubu- içeri dalar. Tecrübeli ellerlle d1.\- kuyusunu kazmış. keneli sakladı- mizden metellti Çiqeneoin cebi· 
yasını yaşıyor. Bir fetihten bir e;nıirleri.n! bu ide~li tahakkuk eL n~ ~a e5'!-re.t vaztfesmı yukleme- varlan yoklıya yoklıya ilerleme- ğı malları gene kendisi meyd:ına ne nakletmek için kaç araba U. 

"nin tahakkuk etmesi-

ı.!°f'un bu ziy:ıreti etra· başka fethe koşarken, kumandan tırmek ıçın verdı. Kanunlanmrz mıştır. Kınsız, gar~zslz, s_~d~e in- ye hatlar. İlk önüne çıkan ka- çıkarmıştır. Eskiden yaptığı sir. yak yemlflerdlr! (Müzik Hol) ler 
...qijz ne ajanslar Ye ne de vuruldu. Fakat bayrak yere düş- de\•let teşkilAtimız baetan niha· ~. h~!arını, .mıllet hurr.~yetle. pıdan içeriye girer. Burası biT katlerin cezasını da şimdi çeke- de köpekler kediler (mat) edil· 

tefsirlerde bulunma- mcdi. Tam iki yıldır bu bayrak yete kadar kökünü bütün beee- ~ı.n~.~uşune~h~ır sud~~!!~ d~- yatak odasıda. Karanlığa hiraz cektir. Zira polis kendisini tev- mek için ac~ba kaç gün aç ban
• Binaenaleyh bu ani zi- İsmet lnöniı'nün elindedir. BU: riyetin, zekl tarihinin bir mu. f 1 

. ~ny.~ su k~~ ca..- vazı. gözü alıpn Jak kö§ede bir dolap ki! etmiştir. Karısı ise mütema- kılmıtlar kızım demirlerle dai· 
hakiki mahiyeti henüz gün Atatürk'ün ölümünden son- hassalası olan insanı kıymetlen- esını f(o~e . r. . görür. 1 diyen: lanmısla;dır! 

dilr. ra iki yıl geçti, İnönü iki yıldır dirme esasına dayanır. Her m\Jtetın kendı mukadde- Kapağı daha dokunul'kcn acı- - . 
llitler'ln Brercer "tt.idi Milli Şefimiz, cesur Reisimiz- ı litik · ratına ıahıp olması insan hakla. lan dol bm içi elbise d ı .ı - Ah Jak ben ne yaptırr., se. Zararsızları bır tarafa dunu. 

.. . c po . amızın. o~ganı.~uyon- nndan istifade etm.;.ı, bu muahe. J a . 0 uyuu. nin oldugunu bilseydim srsimi Demir kafesler içinde hapsedlle-
tındaııberi baş dıgı dip. dir. Milletten ~elen Atatürk, lanmızın ideal hedefı, Ronesanı be·--' ı..ı t !k bunları birer bırer s~rtma çıkarır mıydım? diye inlemekte- rek rene kırbaçlarla idare edil• 

...._taarruzun bir diler Hf· millete döndükten ıronra, İnönü, ruhunun devamcııı olmak, onun deni!' ?'""~' ~ll;'Iflanndan bı.n!' yukledi. Tam odadan çı~mak dir arslanlann ka lanlann tbel 
-:"'lllltuna şüphe yoktur. A,·. milletin tek timsalidir. yolunu kapatmak istiyenlere kar teşkıl ettı~ı ~ıbı, bu muahedenın üzereyken içeriye bir kadın gir- · . . '· P . ~ 

)eni bır Nazi rejimi kur· İnönü, dünyanın o müşkül Şı mücadele etmektir. ruhu, devletlerle olan münaseba- di ve onu görünce bır ç:glık i:ıır 1 Jak ise h~la ke!ldini toparlıy~- :~=imıdf~ bedbabtbia dikbt 
"e .\vrupada harbe niha. t:t şartlar içinde kıvrandığı bir de- C. H. Partisinin tesekkülü. fa- tı~ızın da. tem!ı .. taıı vazifesini kıyamettir kopardı. mamıştır. ~ındebır ras~a!'an hır t z m · . 

iste)en Bitler, bu niza. virde, harp faciasının hazırlan. ali t t B .. "k M'll t M li ~rmektedır. Butun muahedele· Gürültüyü duyan kom~ularla kısmet eserı olarak bın.erle ev Ben bu facıayı seçenlerde bir 
\' R ·ı la ·· d ı rd ş f ı· . ydek. arzlı. uyu 1 ... ıbie t ecd • rimizde. ittifaklanmızda hakim polı- yetı"ıtı" Hrrsızı yakalayıp içinde kendi evini SC?Çrnek gıbi niyetçinin ıaddar eline d:1••1a bil' )et uıya a e o n mu- ı;:tı ana a e mesu ıyetini ka. sm e ı ça ışına usu ı, zza ev. 1 ruh b be rl t rd ,,. · b" 1 k h ...,..t•= ·· 
lerinl tanzim ihtiyacını bul etti. İki senenin bilançosu 1 t" b ·· · · ·ı k 0 an • u '8 uavvu ar. karakola götürdüler. Yalnız bu- ır talihe rasgelmek ve 5'>nra da çay a yavrusunun qme u &OS. 

ol kt· B d b" . b . ı· b h". ed e ıt~ unye~~· ınlsanisa vllerı.deni 10-Y- Bir j{ÜD içinde, bir tarihin ni. tu··n bu ı"tler karanlıKta oldu"u tam bu ulh·rlu tesadüf sayesinde lerinde okudum. 
sa cere n·. un an ızı ve eşerıye ı a ~ıyar e. me ın en guze m a erı r. b t b 1d a b' ed b. . . .. . . . ı; ta k rtul5w ğ da . ld 8 • ti -L- 1.-a 

bu diplomatik taarruzun cek, üstün bir ~örüşün ve üstün t kritik k t 1 h"'rri t b .. aye u ':,.,u, ır. ıcec ~ ır ıçın henuz bıç kımse eve gıren m u aca ı m-a ıçer e u sermayesa earet e~--
llın ve Balkanların mu. sevku idarenin ta kendisi olmuş.. k°.. d ·· ' ~n. r: ' İ U •· !eT". r yaprdın muzeye gırdilf, bır SL hırsızın yüzünü adamuıllı gore- ı bulunan elbiseler yüzünden ~k· sık sık tesaliüf olaau7or. Bir .... 
tile alakadar olan safha· tur. .u. uny~ç!" e Jfnu dur ~t· b1tha karsı bil' deuletin kavbol. memifli rar yakalanmaya bir türlu içi ra- pa üzerinde minimini hücreli bit 
ıufo l\losko\•a ile bir de. Millet tnönü'niin etrafında tek ~~~~n en rız vas arın an rı. duğu .de.virle:de: Türk ~ev!et~. Ev sahibi kadın karakolda evL zı olmamaktadır. Yıldmm sura. sandık, önünde alh maviU klld 

._ teati etmekte fayda gör· ı k:ılb ve tek insan halindedir. Hürriyetini, ssadetini kaybet· temkı?li· uunlı, kuvvetlı _ _hır ı. ne giren hırsızla yüzleşince 1'ay. tile degiten bu vakıalar onu ser. parçaları. Hücrelerde &üael nak-
blıtcmeldir. meyen mesut memleketlerden bi. rade ıl~ hllA aulhe bekçılık et. retle bağırdı: sem etmiştir. leri solm111. mllebbet ldlftl• 
• al Antonesko'nun Roma 11- 11- ri ancak Ti.irkiyedir. İnönü'nün mektedır. • malık1im bir Aka kafu, bir U. 
ıı.e ~elince, bu ziyaret ı nönli'nün iki senelik faali- bayrağı altında, memleket co. · Bunun sebebini, devlet siyase. bay hücresine mimı1aa Mı .._. 

ttihde bir nezaket ziyareti vtinin dünya tarihine te- cukları nizam ile serbestiyi te. tıne hAkim olan ruhta aramak lL ru. Kurutu verdinis mi~ Maı.. 
-::!;~tl~r~~ek~ v:~:ıa:r..~ ;~~:s!~~t~!.is!~~:~~kate 18- ~~r~tmiş bir halde yaşamaktadır· ı:id:~~uT· ... enk mü$k~l ... rtlar i- Sarıcın Guz·· ellere Sagvlık ::~ı:: h~;~::: ~== 
lbıştır. Almanya ile sıkı cm e, ur: d~vletım zafere u. S birine ..ı.1·-r. Ve bu !:!!:!!• 
b · Dünynnm irili, ufaklı ir.san * * la"•ran ve yenı vatanı kuran us ..... ,,.v ---ulunan Roman~ anın bır t "'ıard... b" · "d' On • d • GazetPyf' mektup göndererek, bu unı çoğaltır ... Gliserin, daima soyu}- size i1ttikballnizden haber wwi-

.~ itatl a ile koım§ınak 'c hakkını, insan şahsiyetini sıfıra a an tn ır. un ese!"Jn e, bahsin açılmasını istiyen ıenç Ba- mıya hevts eden sarışın cildin soyu- • 
:"il~' uh1,1diyet et~ek .ı;tc- indirmek azminde olan teşekkül- ınönü "İnsanlık., davama asker olarak, yapıcı olarak ealı .. 7an, 1ath yüzden ıikA,,et ettiji için. ıaa PArçalarını eritir, auddelerin if· yor. Bu mürebbi tulakları ..... 
~·~et tabiıdir. Roman~a leri yanında insana, insan kıy- yalnız nazari delil. .. w ve mak biltiln vatandaf)ar leln bir •m~en ... ilk teclb!rlerinl iiıfıa bını artunr. hem de _ maalesef dar acaip ha)'Vanlar toplM'-
ı· Rom d meti veren, insanı hı.irmete layık hayat sahasmda da en büyüt e- tereftir. önce 7ıızdımııa da. sarışını n unut- çabuk buruşmak ;,117en _ sarıırıı aehpanın etrafında o kadar bl&• 
~ a~~n~ --------------------------------m~~~~s~~~~~~,~~~~~~~-~~~~~ 

k, ve bu suretle mem· ( yeıı sor.rayııı bıraktıtımdan dolayı mlnı olur içlerinden biri )'11Vadu bir PJ• 
nıih\ erle olnn münase- kcndilerirıden özur dilemiyorumsa da: lak vav-••u .. -•--, iki a-»-· 

b e errua ı e tanzune Y \;r Sarışınların saçlarını ııiyaha boyat- oldugu kad r az sabun \'e daıma so- bağlayarak kafesin Uzerfne otllrl. "i t f fi · Ş EH 1 R UCA il!.. 1N1 N NOTLAR 1 J Onun !çın sarııın ciltlere mumkün ~ ·- 11......, ı-.-

helllacaktır. tıkk.r1 pc te çok duyulmadıjı halde, buk su ile tuvalet. Yuzu yıkadıktan F I ~ u-.ul k ı...a-
rl · v· f t Etı· \.. -ıs nertcıiu siyah saçıannı sanya bo- !!'- mut. eza aınıa s au me ~ ... ,.. 
aın e a ı : · 11 i k trl bi h Jı: dar LI yatınaları. kadınlar arasında san11n- so,ırıı, uzt>rme 1 ser n ve rem... ra an çare a)'Van o a AS 

!1 •rbe lekaddüm eden o~·- B d A ...- il M .. 
1

..-. k lığın da!ma daha ustün tutuldu&unu Puk drat hlr, iyi gelümlezük' 1cildi kbusbutu~ ki kiitt parçası yerine tq p.. 
• · b d b a a Suıım saçlı ve yağsız. donuk cilt- me.amatını kapatır, cıldin daha zi- ga.,,.sından kaX..t par"UIDI alJr. t 

larda 'c harbin ilk gün. o o s g- a e u .,. t ıosterir.. uru ur, zaten 
1 

ç e çı an ya,. terllse kapacak. Kurıqu nıif 
ngılterenın as111 .ı U• lilcre sıcak IU ile sabun ve alkol. yade 'IOyulmasın:ı sebep olur. Daha k •- I • •• w __ .1 

'-hık Ba 'ekil Chamb<•r- hele pudra dokunur. Yaısız dl- fenası cildi pek çabuk buıurturur... en ıöı enne baktım, lfken~ai 
ttnıiş iki ya ında diin Lon- din lNrulufunu arttırır. Açık hava sarışınlara pek iyi ... o- devam ettiren bu rajbette11 fftL 
tefat etmiştir. M erbaba .Bodos ağa. .... .... Yazan ·a Böyle otdutu halde, BeJotlunda lfalbukt lolu)t ıu cildin 11nirlerlni ftU'1 ıçın ıpor yapmıya meraklı ol- J'İi bana levm ediyor cibi WL 
herlaın kendi devrinin _ Merhaba canım. ı • 111U kavunu otuz bet kurup, OzOmO tttnblh eclPrek, yağ ıuddeler nin ifra- ml.cıanız da açık havada çokça gez- Kendi kendimden utandım. 
lbunıessili idi. O İngiliz - Pa tırma kaça? t otuza alıyoruz. Bu erzak bollutunda mex .lhmı. Bunun ıçin mut.laka alçak &e!erin uafını dolamllrlellaJs. 
rlatunun harbe 1:innek. - Boy boy, çef!t Çetit. KUll6nll i UL UNA y bu kadar kuvveW fi7at farlwun ae- ökç<'lı •por iıkarpın giymiye de mut- lanna alet eden ve eski ~ 

•..._fa ec8'1DC -..uuııu. • • + ·ıı um yoıc ur. u ·ı::e - çe ere çülüiün, falcılapn ba~ hlr ani "acıa bil w • 1.--:~: m{ı isli.Yon, ırt mı Ol un'>. Çok cuku"r. i beplerini tahlil edami7orua. lak lüz t Y .k k Ök } 1 

~da, İntwiltere"i de irine a· Hepsinden var. Hele bır renge bah! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yürtımek endama guzellık, yürüyuşe olan bu cellaAtlann, ,.oc--Llan ....... 
• .J ~ Basdırma delU. i7akut'dan JUZlik • • • • • • • • • • • ..... D lkkat edl)'orum. Semirtlci maJ ll ua. --

tliıi hubin önilne ıeçmek k ''· _ . . utanlann ekserisi ılıman o- ~al:ar 'eıir. Şaır ı: kat ec.ferek dilendiren caaavar-
den geleni ~ .:ııılı. Hiç y ğlı \'e iri kımnla ticareUnln a- ı B odo! aga ıyl zeyUnyalı ı.stıyo- ı ıuyor. ECın.li kasap İSlllail de <iyle.. O gDlendam bir al ple bDrUnıDn l 
kendi zamanında sulhun yaktı bl- rekllmını andıran Bodos a- rum. yatlıh~ 11ündilz pbl aydınlık came- yllrüaUn... ardan ne farkları vu? Oal.aa. 

temin için bir C'Ok (e. g . rengi belli olmıyan önluAUne enli - Gaç teneke olacak? kAııındaki buz gibi ellerle rekabet dedl.ji ıüz:el ce şOphes.lz yüksek yerleri lıtanltul riald•11 ..... 
._ltlara katlandı. Fakat ta- bıçagını silerek, kU"mızı ç men ı.aba- - Alay mı edlyoısun? ediyor. Dükklnın önQnde tebeşırle okçPll lskarplr. fiymlı olsa ıerektir ... kapadıldan ha)'Vaaliar piti ılu 
~)'tini ,c hadi atm akısını 1 sı iı;:nde yatnn bır pa çadan zaı· - Ne diye alay edeyim! yazılmıs koca bir le,·ha: (Kırk kı..ı·u- Sar11ınl. rın iıtahı az olaa da, ye- hapisane koiaılandır. 

lbadı. Kendi anua,na i'bi bır dilim kestı u7.attı: - Tenekelerle zeytinysıını ne ya. ill dailıç). r.1f!klerde kendınt bıraz zo ·lıyarak, fa"'1lııtel 
... l k i . h b k - Al aöz:ilm al! Hele bir ça•niıine pay•m? Pehlivan &;lbi vücuduma mı - Şu dış kapaj'ı çıkarsana... k k i i olur Hem d ~ıı ...... em e et nı ar l' so • ,,. ço ça yenıe 7 . e ya. -

ıLıı. .... tehu ld w Ü bak. Alimallih yemeye ııyaman. Bu ıüreceğim! - Bana bir kol. lkl kiloyu ıeçme- ~a vemeklerden: Hamur işleri, pilAv .. 
_,...Yanı: :n ::::b:h:·a~a:; basdlrma de.ıil, Lokmanııı yı dedUlü.. .Bodos r.ta ıöz.lerini kırpııtırarak: ıln... Şişmanlık ıeı.e de, memnun olmalı. YENi NEŞRiYAT: * * - Hay efendi! Böyle yaj silrilnill- - Blr buçuk kilo pirzola. Alafran- 1 Şişmanlık arıfln olanlara daha yakı-

'
~den ı"tı"baren Clıaml>er. B ~k tulum peyniri vııı nııı ta !!1imez.. _lc;ilir. Hem de ıerbet ıııbi içıllr. ıa olsun. . 1 : r, onlar itin en büyük tehlike za-

.., dı dııJak hutalıiı moda olalı, Eti tartarken, diıkkan sahiblnt r yıJlamı&kt dır. 
aı.... lllnı ka'- betmiş b'r ad11m söylemiyorsun. dilkk&nın bnilne muslukl• bir kilp sorduın· -.--ı-
. ~ " 

1 
- İki gozum. Kovnııma saklama- k 

AıaerUıa. melrtııpıın - C.l&lettln KıılMailı 
ltıı adlı 'aıdılı UO uhlhlllr net' JıaJulb U. 
tıpevl urafıııdııı ııeıredllaıittlr • 

s:en sar ıhwştı Bu mane ~ oydum. Sabahları ıeleneııeçene zc- - Alafranga kulbaııb ne demek". 
s • - dun a. Y•"idın malı ııoi meydanda bil ta o hh t" U de ~ yerin. e şerbet ıunar ılbl, maşraba - Beyoglu tertibi hazırlarsak, Ö1• . nun sı a ı zenn duruyo .. Onun da re~ı·dınc bah. ile tin 

~-lh. ·· d" ı'\r k " • zey yağ daiıwyom. Bana man- le diyoruz. 
.~ &oster ı. · tl omuz- - Biraz yavan 11bi ıeldi. maı.sarı, '·Mardiroı,, a sor. Ulan ıu- _ Ma~llah eı. bol ••• 
'r mevkiinin mesuliyet- - Get işte! Yavan peyniri böyle dan çıkmış balık libi, ne bahıyon? • ;a· 

~ Yamıyordu. Bunun üze. ııllı tulwn2. basmazlar. Mııı-rabııyı doldur! Efendi dadına ba- lasabı~ ıenıı ~.,.usü, kala)'Cı kö-
l.~ tla Baş\'ekilcttcıı, ~onra - Biraz da katar istiyorum. kacak! ruıu ıtbı pufladı. 
~ll•d ı· •·· eş t k B i H ı + + - Et isted.i"m kadar ... Hiçbir za-.._cl~ en rckildi. Ve nihayet - "' ç ı arım var ır ac • 
-r ıği harbin akıbetini ı;i;r- Rekirln boğaz rahatlılı ı~kerl gıbı Bir de nc:leyaiııu ll'lethet ıe din· mıı'l bu derece bolluk olmaz. Fskot 

to 1 kaymah. Öburü makarnalık rende liyeyim. belimizi bOken ambali) kllıclı. Kl· 
"' ı erinl dünya)a kapa. ka arı. Korkma al bu maldan. Sana iıt almıya tüccara fittijimlz zaman 
11 L. - Sadeyajın nes:tıt meth9deytm lbl 

:"'il dı makarnalık kaıardan lılr t.ekerlek ki Sen ne kadar i.aUyon'! Bana onu yazı mı. tura mı o:rnar ı ıoruyor. 
"te'fl iı bir ~ava lt;in &lh· vıreyim. dı::: Bef, on teneke Yere)'lm, Urfa "Yaı mı lıters~n. kuru mu? ... " Anlı. 

hayatını teda eden bir _ ı~temem. Ben makama sevmem. T b ? yorsunuz Y•. Kltıt ıslak oluna, da• fi' ~ mı iıUyorı? ra zon mu ka.• .... fl 

~ ... akat inandığı ~ey yıkı. - Ben de ıe\'ıneın a. Malı öğnıek _ Biliyonun 1a ben, daima Trab- radan eksiliyor. Kuru - 1Uln da • 
·ı," li ... ese old,1au i<:in onu • i"ln dı"om. Artıh ustU ıeraıetine ıal· yatı o nisbette artıyor. Gel de bu i-• _ ' ,, ~on alırıır:. · · d b k l ı er i"(li·du·. .....1c z T b "ın ir.ın ıın çık a ı ıra. ... .,.. '" ~ - Haklısın ciğerim. aten ra zo-

~ Dücllm,u : nun eskiden babası menşur'du, ıımdi Kasabırı hakkı \•ar. Bu kurnızlıtın 

Solda• uia.ı 1 - Eaki 'Jır devin • u•· 
lıtlılı. 2 - Bir m•J'V• • acele. l - Jlll' aıl· 
ıilı talıılri • ltir mıllet - Hta. J - Bir erı..• 
bml. 1 - Moıa - lııir kuı • renle. 7 - b m 
ırl<adıır • Balta.11111 hrdeıL 1 - Jta.rı cl-
1111' • erkelı ıımi. g - Emmekten ıaı r - ~°' 

ıa. 

Yukarda• aıalı: ı - Aı714a lılı ı ı 'e • 
bir ha)"Yan. ı - Tarıhl tir t«i\İr • hl e. 
ı - aır 1aı11 • l•I• • eoıı dellL 4 - ••tıeh 
'etli. ı - HQlıllm. 1 - Jılnırıa m•ılnır mıd· 
nlffL f - •lr ılın U,.an • heyi • llhu. 
ı _ Bir ı;at_. • lrötllrilaı. t - P17lanıık • 
,.ra tıo11ur. 

Bvnllıl ltulmacı : Soldaa ut.: 1 - &•.-ı. 
ı•hlr. 2 - Alllıa. S - On - s•. 1 - IC·nı 
ınaıı. 5 - Fa • OA. 6 - Mi • yer la 7 
Ati• ıek. 1 - Lıoe •bini. 9 - lim•I • lalnr. 

---- ----- . -~ - - --- - ---'I ltıı şıhklı bombardımanla ıneş1:uldü. ya~ı un aldı. !~inden cıkılır ıibi degll! 
\'e c\ 'el ki r,iin Alman Görülüyor ki, harp ıun g~ıik- - Beş kilo klfi. ... 

~ \'e i "li d ı t d Alm il t ilt - Bet kilo mu? Ben perakendecl- -,_ ngı z ev 4' a aın- çe anya e ngı ere arasın· SWING DANSI meralddan .. CAZ ve NEl'ELl ŞARKILA• amat6rJeri .. 
•tıda ) eni bir nutuk dil- da bir harp haline inhiıar etmek- lere mal yeü~tiremıyom. Al bundan 

h · i iki teneke canım. 
I' e at olduk. tedir. Fakat iki dev D Ç8rplfınnı _ Bodos ata çok. 

'tti . &ltinib birnaıaaesinde uzun ıürec:ettir. İtte Almaa)·a· _ Çok oliun. Barnak bunak yir, 
1 bir nutukt.ı hütiın ıun en zayıf noktası budqr. Ve 7(lreilni yumuptının. Bu lidiıle 

•ı-'-nal ıini harp illti3 n:;l:ı· ı Almanyayı en ~ok dimrlealliren dokto.-lan iflba çıkaracalım. Dalak 
\ • or anise eltieini ,. de bu vUiyettir. maruına ıe)'t,in7aiı. Yürü çarpıntı-

'~""etini lngiltere:;i im- * * ana aadeyat. Hele nlzim Mardirosu 
ı tedece ini siiylcdi. Yunan cephesinde vaıtyd de. IOrarAD. 0 da berberlere top attıra· 

~~ ll~ı ·ekili bu nutka d~r- fiıımemlttlr. Yunanlıların alchtı cah. Köpottunun çıralı kozmatüc 7•· 
t._'~ıl bir nutuı~ıa t·evnp esirlerin miktan iki biui bulmuş· rlne, kafaıına ~şı/atı çalı7orı .. 

i terenin her vıllritten tur. İtalyanlar hlll kuv,·et tah- y ine erzak fiyatına takılıyorum . 
. _._._..,_d() • ll~,unu her ı;eçcn ı;ü. §İdile me,guldiirler. Fakat Al· BalJkpazarı iıtanbulun lıtir n .. 

. •ni biraz dnlıitl J.:ı•V\Ct• manya müdahale etmedik!;e J1al. vı hal mu\8zenesi demekt.r. Orll' 
tıi, ve zafcı·dcn em o yanların bu iıi başar.ıbHecckleri boyda İ7.ınir kavunu on ikı buçuk 
""11 hi ldirdi. şüphesi güıı gcttikçe ku\\ etlen- kuru:s. Ü:ı.ümun en llA ı on beş ku-

Yer1n ekıam S O M E R Sinemasında 
göatawttkoltut 1 

DELiLiKLERi I PARIS 
Cerbuell... Kahlı:ah&lL.. Danslı ve Mbilrli... Komediıinde Meıhur 
RAY VıtNTU1lA ve arkadaıtarı CAZI - Oynayacaktır. Musikisi: 

P A U L M 1 S R A K 1 
Baı Rollerde: MONA GOYA ve komilı: COCO ASLAN 

)'erlerinfıi evvelden aldırmu:. Tel: 421151 '1 t dııcllosu cerernn eder. nıektedir. ru~. Kestane dokuz kunq ve ltOttln ' 
lra( ku\ vctl ri de kar- * fıy:ıllar da bu ayaı da.. ,..,.••••• •••••••••••••••••••-

f SUAL· CEYAPI 

Pıpııo •llltı ile 12 melodi - l..CW .. 
llusl mOıllr &ftttmeal Peru Hlbai Atlelıılm 

ucrıdır. Mttredıımiııır. 

GlrUıler - Aılıııa Hıllrnt unı..a., .... 
redlleıı bu •J'hlr lıGltUr derallbıla H lrd .. 
161 """" cılrmııur. 

S: Onımelrtep, a.sktr1 rilttı'9 ıle 6 ıınrClı 
nl!mune ••lıteplerlne muadil aıidır l 

~le.U,.eler der111i - Aalıara .....,_l.r 
Bıııkası tanlıııdaıı Mtrediln "9 ~ı. 
63 lnd Jllıtepill HJ'fal Mfftdilialtdr. C. llnt. , Beyoflunda ilk defa 

Ş A R K Sinemasında 
( Eski Ekler ) 

BUGÜN MATİNELERDEN ITIBAREN 
ÇIN ve JAPON MUHABEBESININ FECAYllNI 

Mıuuıvver muazzam film 

GENERAL YEN 
larbclra Stanwlck • Nlls Asther 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Mevzuun azametile mütenasip bir ıurette l&beye 

vazolunan meohur rejisör FRANK KAPRA'ıua 
muhteıem bir şaheseri 

PROGRAMA iLA VETEN: BARONES ve UŞAÖI 
ANNA BELLA WILLIAM POWEB 

Fransızca sözlü 
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' 

hüyü~aJ4 
sahte •• 

Bu türlü göya ,,kıymetli eşya" dai· 
ma verilen para kıymetinden 
aşağıdır. 
Bu sukutu hayal ya 1 n ı z taklit 
eşyaya değil ucuz denilPn 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 ampulu almalıdır. 

TIJNGSRA 
!NAZ PARAYA· EN BOL AYDINLIK 

Maliye Vekaletinden: 
Gümfif Yüz Kuruşluklann Tedavülden 

Kaldınlması Hakkında iıau 
.... '1ls kurqhdrlarm 7'erine rümüı bir liralıklar darp " ,1,.....,. 
mdarda cıb•lmıı oldufund.an rümüı yliı kuruıtuklann 31 lkineikl· 
1141 tarihinden ıonra tedavülden kaldırılması kararta,tırılmı,tU'. 
Olaılt 7U:ı kunııluldar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren artık tedavili 

....,_." ancak yalnız mal nndıkları ile Cü.ınhuriyet Merku Banka11 
~ bbal edilebilecektir. 
.........._~ ıflıuüı ~ lnıruılllk balaıwıJarm bunlan mal HndıkJarllı Cflm· 
-ınc lılcrku Bankası Şubelerine tebdil ettirmeleri illn olan\:r. 

"70025., "111215. 

Belediye Sular İdaresinden : 
1 - İdaremisee baıtırdaeak "25000,. karton, ,.187500,, makbus, (4800) "'*'° ldn 13.11.940 Çarpmba cünü uat 14 de açık eksiJtme yapılaeaktD'. 
l - . Bbiltmeye ıirmek irtiyenler Taksimde Sıraservilerdeki idare 

-kaiııde leva.ıım ıervimnden şartnameyi parasız olarak alabilirler. 
(10630) 

Lira 

1 2000 s:: Z000.-

3 1000 e: 3000.-

2 750 - 1500.-

4 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-
300 zo = '3000.-

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni za

manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Ke,ldeler : 4 ~ubat, 2 Ma· ıı l<urnba ralı va kumbar11ııı 
Ağustos. 3 1 klnclte1- hesaplarında en u eııt il · 

yıı, 1 ruı bulunanlar kuraya 
rln tarihlerinde yapılır dahli edlllrler. 

Konya Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğindt~n: 

1 - Konyıda yeniden inşa oluna
cak ceza evinin keıif bedeli (113432) 
lira (90) kuruş olup, kapalı 'ur! u. 
sulile eksiltmeye konulmuş ve eksilt
menit.. HO yılı lkinciteşrln ayının :?~ 
inci pazartesi ıünü aaat 15 de müd- ' 
deiumumllik dairesinde komisyon 

1 

tarafından yapılaeatı, 

2 - Arttırma, eksiltme ve ihale 
kanununun ikinci maddesinde ya:tılı 

ı vuıl ve prUan haiz olanların eksilt
meye iştirak edebilecekleri, 

3 - Eulltme,.e tiUrak edeceklerin 
8JC'lltmenln yapılması takarrür eden 
saatten bn ıaat evvel teklif mektup
larını makb\1% mukabilinde komisyon 
re!ıılliine vermeleri, 

4 - İlteklJlerin elli bin liraya ka_ 
dar Y'ilzd• yedi buçuk ve yukansı t
ein :r{ızde beı hesabile muvakkat te
minat olınak (lzere kanunun 18 cı 
maddesinin A, B, C fıkralannda gös
terlleı. makbwı veya teminat mektu
bu, tahvil &ibi şeylerle ehliyet vesi.. 
kalarını zarf içinde olarak tevdi e~ 
melerl. · 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
Pro.le. keşfı hulba cetveli, tafsilAtı 
keefiye, sllnlei fiat, fenni ve hususi 
:artnamelerle mukavelenin esasına 

·art projeyi ıörmek için tatilden ma
ada günlerde müddeiumwnllik daire
sine mnrııcaııtla tetkik edebilecekleri 
llln olunur. (10514) 

Deniz Harp Okulu ve 
Lisesi Komutanlığından: 

Açık Davetiye 
Olrul~uzun 184 nell ıenet devri

yesi 18/ ll / 94Ci pazartesi ıünü kut-
lıılanacatından, bilOmum emekli De
niz erklnı ümera ve subıylarının bu 
törene iştirak etmek üzere köprüden 
sab•hleyin 8.45 te hareket edecek o
lan vapurla teşrif etmeleri rica olu-
nur. (101!69) 

Naha VekAietinden : 
20.11.1940 tarihinde eksiltmesi ya

pılacatı Uln edilmiş bulunan (800000) 

TAN 

VATANDAŞ! 
En nefis salebi, en halis ve sıhhi baharatı yalnız 

ÇAPAMARKA 
Müstahzaratında bulacaksın 

Beıikta§: ÇAPAMARKA Tarihi tesiıi: 1915 

Her tarafta şöhret kazanan HlSLON 
saatleri, sizleri memnun eder. Bütün 
saatçilerden teminatlı HlSLON saat
lerini usrarla isteyiniz ve alınız. se.kiz yüz bin Ura keşif bedelli Tar

susta Berdan sulama ıebei<esi ikinci 
kısmı ve deşarj kanalları ile sınat 
lmalltı ve tıletme binalı:n insaatının 
proje ve keşi! evrakında bazı tadillt 
yapılmasına lüzum hasıl olduğundan -
bu meV%U, eksiltmeden kaldırılmıs ve 
yapılan ilAnlar hüküm~üz ııayılmı,tır. 

(T533) (10703) 

TAM , 

Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua 
ve her türlü tabı, cilt 
ve klişe işleri yapılır • 
TAN Matbaası - lstan
bül. Telefon: 24310 

J Prof. Dr. •-• 

1 Ke~~.ı A~~~ap Dota Palu 2. Lamartln Cad. 5 
Ta.kaim Telefon : 43983 ,_I ______ _ 

Başvekilet Devlet Mete
oroloji İşleri Umum 
Müdürlüğünden : 

BaevekAiet Devlet MeteoroloJI le
leri umum mQdilrlülil teşkil!tı için 
yapılaealı önce ilA tdilmlt olan me· 
mur müanbaka imtihanına müracaat 
kaydının kapanmış olduğu illn olu-
nur, ('7509) (106%4) 

İ
TEP!BAfl DRAM KISMINDA 1 

Bu alı:fam oyun yoktur. 
• KOMEDi Kl6MINDA 1 
i Akee' 1&at 20,30 J.ı DADI : 

1 

TAN Gazetesi 

tıan Fiyatları 
Krt 

Baflılt ffttJJdu olarak 750 
l ü9d ..,,,. ıantiıni 500 

J • • • 100 

' • • • 100 

' • .. • 60 , _____ , 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kurulu' Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 

7.frat .... tiurt ht!T nf' vf h•nk• muamel111~n 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat aa"kH•"d• ku"'barah ve 1hbaraı:ıt taurrut heHpları"da e" •:ıt 8(1 

llrHı bulu"'nlara ıenede 4 defa Qekllecek kura ile •eaDıdakl pllnı g8rt 
ikramiye daDıtılaeıktır, 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lfrı 

4 
4 

40 
100 

• 
• 
• 
• 

600 
250 
100 

!10 

• 
• 
• 
• 

2.000 
1.000 
4.000 
15 00() 

• 
• 
• 
• 

120 • 40 • 4.800 • 

teo • 20 • 1.200 • 
ol KKAT: Hesaplanndald paralar bfr sene fçlnde 50 llradan •satı dftsmt
yenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 far.lasfyle verilecektir. Kuralaı 
senede • defa. ı EylOL 1 Birtnd klnun. l Mart •• ı Baztrar 

tarihlerinde çekilecektir. 

~.-... ..--_.... .................... .... 

Kayak 
Eldiven, Canta 
Caket, pantalon 
Ayakkabı. Ketir 

Miktarı Muhı"'• 
men e. 3 7,15 teml"at 

Lira Kuruı Lfrı Kuruı --20 A. 449 00 
20 eer 12g oo 
adet 
20 ı~ •3T 
adet 

00 

20 tel' 35 00 
adet 

" 64 

S2 

117 
n 
• 

Ekalltmenln 
Şekli Saati 

'uarlık 11 
• 11 

.. • 

• • 
1 - Müfredatı yukarda 1azıtı "4,, rrup b;rak levumn ayn a:rn puar

lıkla 1&tm almaeaktrr. 
II - Pazarlık ll/Xl/940 Pazınm süntl aut ıı de Kabatqta le9UDD 

ve mtıbl:raat ıube.indeki alım komi17onunc!a yapılacaktır. 
m - Nilmune ıözii geçen 111bcde cörillebllir. 
IV - İateklileriıı ta1Uı olunan ıiin ve aaatte .,. 1 5 ~ sıualarl1e 

birlikte mez'kftr komisyona müraeaıtlan. •ı<>e3S., ' 

--------~------------------------------------- ! İktısat VekAletinden : 1 

11. 11 . 940 

,8anld, , ----· Herkes bilhassa çocuklar taraF.ndan alm!l'ası gay~t 
kolay· mües~ir bir müstahıardır. ' 

Barsak ·soıucanıarma 
lcırp · (tye1 tuirlidır. Barsak ıoTucan!artnı~ biitii"lerde •e Küciit.ftrdt 
ıc\ıcb ola talı &clılilıcln ıöı öniine ah"aralc •oluca. •uı&1ık\Jrııula bunu 

lıull1111'ta1an fayda1•ıf••· · - - - · 

Hekimferimize ·ve halkımıza tavsiye edilen bıı 
müstahzar her eczanede bulunur; -

teutusu 25 kuruştY"·'. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü llG o 
Avcı koru vakıi ormanlarının Eirı dere mevkiınden kat ve ınıa1 

olunacak 950 kental meıe kömürii açık arttırmaya çıkarılımftır. 1halet1 

22 / 11 / 940 Cuma cünü Hat 14 tedir. İsteklilerin %7,S teminat par••1 

olan 76 lira 75 kuruı ile Kadıköy Vakıflar müdürlüiüne müracaatları. 
(1049!) 

Devlet Denizyolları lıletme 
~daresi ilanları 

11 İkinciteşrinden 18 İkinciteşrine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacak.lan nhtımlar. 
Karadeni:ı battma Sah 12 de (AL-sa), Perşembe 12 de (Ankara) -' 

Pazar 115 da (Erzurum) . Galata nhtnnmdaA. 
Bartın hattına Salı 18 de (Kade$), Cumartesi 18 de (Antalya)· 

Sirkeci rıhtımından. 
fzmit hıttma Salı, Per,embe ve Puar 9.30 da (Uiur) Tol"' 

hane rıhtımından. 

Mudanya hattma Pazartesi, Salı 9.50 de, Çarşamba, Petteıı'' 
be ve Cuma 16 da (Marakıu:), Cumartesi 14 ti 
(Tra\t) ve Paı:ar 9.50 de (Maraku). Galata r1t· 
tımmdan. 

Bandırma hattına Puartesl, Çar,ambı ve Cama 8.15 de (Tr_.l 
Galata nhtımmdan. Ayrıca Çarşnmba ve Cunı•'· 
tesi 20 de (Saadet) . Tophııne rıhtımından. 

Karabip hattına Sah ve Cuma 111 da (Seyyar) . Tophane nfitl' 
mından. 

lmroıı: hattına Pazar 9 de (Tanır) , Tophane nhtrmındıın. 
Ayvalık hattına Çar;ıambı IS de (Bursa), Cumartesi ı.J 6< 

(Mersin) Sirk~ rıhtrrnından. 

tmıir anrat battma - Pazar 11 de Clımir) . Galata rıhtunmdan. 
lrmir illve postası - Peraembe 13 de (Tırhan) Galata rıhtmundall 

MERSİN - İSKENDERON YOLU ŞİLEP POSTAS1 

(VAT AN) vapuru 11 lkincite!'lrin 940 pazartesi cünü saat 18 dt 
Sirkeciden ailep postası olarak Mersin - İskenderun yoluna kalkac~· 
ur. Gidia ve dönü$te yükü olao iskelelere ufrayacakur. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malilmat aeaiıda telt' 
fon numaraları yarılı Acentelerimizden öirenilebilir. 
Galata Baa Acentelii;i Galata rıhtımı. Limanlar Umum Mü

Galata Sube .. cfürlüiil binası altında. 
- Galata nhtımı. Mmtaka Liman Re· 

islitl binası altında. 
Sirkeci • • .. Sırkeci, Yolcıı Salonu. 

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

BANKASI 
TURK ANONiM ŞiRK.ETi 

TESİS TARİHİ 1863 
StatüJerf n Tilrkiye Cünlhariyed ile münakit makHelenmnesf 1291 

Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmlıtir. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Reami Guete) 

Sermayesi: 

İhityat akçeıi : 
• 

10.000.000 lngilii Lirası 

1.250.000 lngiliz Lİr8SI 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde 
PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

\flSIR, KIBRIS. YUNANiSTAN, IRAN, IRAK. Fll.JSTJJ' 
ve MAVERA Yl ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
<UGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANISTAN, SUR!YB, LUBN,- 1 

Filyalleri ve bütün Diln:vada Acenta ve Muhabirleri ftr'dır 

Her nevi Banka M uamelelerl 1apm 
Hesabı earl ve mevduat hesaplan kfi'8dı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler kilşadL 
Türkiye ve Eenebi memleketler üzerine ketide 1enedat b 

on tosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvillt, altın H emtaa ftıerine avans. 

~enedat tahsilltı ve saire 

En yüksek enuuyet prtlannJ llf u tiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

lalup u lfeın'H MQdBrtı: Sml• OZM.A.N 
Gaıncc.ililr •• NcıriJ'at T.L.Ş. ·TAN Matt>ıuı 

S5 lira maaıb müfetua ınuıvinlifi (çin t 1. 10.!)40 tarihinde nı:nlaeatı 
e<rVelce illin edilen müsabaka imtihanı 9.12.940 tarihinde Ankara •e tstan 
balda yapılacaktır. Müracaatlarm 23.11.940 tarihine kadar vekilet teftiı , .. 
heyeti reiıliiine yapılması ltzımdır. (6835) "10040" ~ 

•iyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 

lrumbarasız) tasarruJ hesaplan a(ıhr. 

s 


