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Vatan için 
döğüşürken •• 

Onbinlerce Ankaralı 
Büyük kurtarıcının kabri önünde 

saatlerce süren bir tazim geçidi yaptı Cü.mhurreiaimiz, Atatürk'ün muvakkat kabri önünde 

Ebed! Şef Atatilrk'Un ölUmilnUn 
Fal"la R lln ATAY ikinci yıldönUmU dolayıaiyJ.e diln 1 1 bütün Tilrkiye büyük kurtarıcısını 

" •.• Sizden daha bü)'iik meınle- tazimle anmıttır. 
ketler tealim oldular. Siz niçin mu- Atatürk'ün muvakkat kabirlerinin 
lravemet ediyorsunuz?" Berlin rad· bulundukları Etnografya müzeai iıe 
,_unun bu ıualine, Atina ajammm tehrimizde yapılan ihtifalin mihrakı
•~rdiii c;:e•a~ .~eıtan parçMI ıibi nı teşkil eylemittir. 
bir feydı. Buyuk memlekeder Tar- Saat tam dokuzu dört geçe Mim 
dır ki küçük milletlerle me.k6n ş f İ İ ıı u bu 1 k k durl K" ük y · t b-yiik e amet nun raya ge ere en· 
bir :ii1et: ..-at.:'a;icİai':ma i'..,at disine intizarda bulunan B~yUk Mil
ebaittir. let Mecliıl Reisi Abdillhalık Renda, 

Barada pek dikkat.dilmek u.. Başvekil Doktor Refik Savdam ve Ge
~elen bir tezada ifaret etmek nelkurmay bllfkanı Marepl Fml 
ia.terizı ıeçen .,-lüldenberi, Yuna- Çakmak ile birlikte ıriızeye girerek 
~ııtan, bu harbin d11mda kalmak Ebedi Şef'in manevi husurlannda bet 
ıçia elinden ıeleni ..-. ıelmiyeni ya• dakika dren bir thlm valdnlnde bu
Paa bitaraflardan idi. Milneria bir lunmuılardır. 
11e11 ile, yani Almanya ile mil.na ... 
betleri, daha iyi değilae, biç ol· 

-~"'~-.... 1abancdar, ymaaa d....ıetbda 
!tir hamlede mihver nizamına kab
lacatmdan ıüphe etmekte, barbet· 
.._ ihtimalini İM, lriitün koetlerl 
l,le l'edcletmekte idiler. Banlar, bita~ 
raflık azmi altındaki, Jiikaek ve ka" 
ti büriyet •• toprak bütünlüfünüa 
•üdafaau irideaini ıörmei• mu
•aff ak olaml)'anlardır. Net.kim u
la harbetmiyecek zumolanan ba 
•emlekette, tecaviirin erteai ahtl, 
lllutlaka cepheye aitmek iıtiyen on 
l»e, yqmdaki çoc:uldan, zabıta m• 
llnırlan, zorla evlerine ii.cle etmek 
lllecburiyetinde kalmqlarchr. Mu-

(Sonu 4 IJncl H;vlada) 
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Milli môtem ve 
okullarunız 

DDn bütün yüksek mekteplerde, liselerde, orta 

ve ilk mekteplerde hazin törenler yapıldı 

şiddetli bir 

zelzel oldu 
Romanya'da çok 

mühim hasar var ! "-•emet ruhu, birden, yunan :JUi'· Dün, ıebrimizin bUtUn mekteplerin- siatanlar ve bUtiln talebe tam 9,05 te 
dunun her tarafmda aln ıibi par- de, fakültelerinde, C. H. P. ocak bina- büyUk kurtarıcımız Atatilrk'iin mane-
lamııtır. Kuabalarda •e köylerde 1ar nd Ebedi C!af A .. k'U ··1ümu i h d s dakik ak Ukrı. BUkr-, 10 LL - sw--· aj·~·IDlD hu· halk 'ilimi an bombalara sülmüt- . ı . •. ~ tat ur n. o - v uz urun a a ay ta ı ut ...., .... ...... 
ler, yangmlan ıiikWı ile aeyretmiı· n~ ıkınci yıldonUmü dolayısıyle ha- etmiılerdir. euaı muhablrt blldlrtyor: 
lerdir. Aaf alt •aralarını tedaTi et• zın ihtifaller yapılmıttır. Bundan sonra profesör Ethem Me- Dün gece ıtddeUt bir •elsele olmut ve 

ı . . , mWıım haaara 1ebebl7et nrmtıttr. ÖlU ve 
lllek, Wna araa~.an iiatünd~ ~ıkılan· Hukuk Fakiiltaintle nemencıoğlu tarafından Atatürk ün yaralı vardır. CarltoD llU'QI )'llnlnuttır. 
IU'ID daha mükemmellerını kur- S 

8 30 
d . 'ba F-'-Ul b' hayatı, millete yapmıJ olduğu hizmet- tsoo ktıt nımn-tur Yeni ı ••• edl,_.. oıaa 

--L ..:ı- d l'ld. M'll. · 'LJH' aat an ıtı ren ._ te ına- 1 bu 1 i . - · ..... ._ - •~ e ı ır. ı ı ııtı& aam on ' er, ve ıuret e naanıyete yapmıı lıaı1cl;ve neureu blnuı battaıı ...,. ,,._ 
7ecll Mneai, kapitülu,onlardan sında topl~ talebeler 9•0~. te Ebedi olduğu iyilikler etrafında bir konuflll& nlmııtır. Şehrin hemen bUttlıı btnaluı ıa.. 
kartulan ba vatanın, uırlardanberi Şef Atatürk Un ha~ruı~ı hurme~le •- yapılmı9, bunu ıon sınıf tabelealnden aara utramııtır. Yüzlerce kubbe, ocak •• 
aide harap olup çöken, birçok yer· narak ayakta S dakıka ıü.k6t etmitler- HalUk Akdin tarafından okunan Milli kule ;vıkılmııtır. Pantte utnYaa halk ao-
leıine Selçuldardan aonra el do- dir. Şef lımet İnönil'nün beyannamesi ta- kalclara tırlam11tır. H kallı telefon mu. 
kanmıyan, betbaht ve mazlilm Ana· B "t k' kU u 1 f (S 7' dolusunda cihanm hayret ettiği in- unu mu ea ıp n ye ge en A- kip etmi§tir. Okuldaki merasim bura- onu 6• ıncı.. •d•) 
ta ve umran uerleri vücua bulmuı· külte dekanı .:S· . .,Baha Kantar Milli da nihayete ererek Etnoğrafya mli%e
IU temin etmittir. Kendini kurtar- Ş~f İsmet İnonu nün 21. 1 ~· 1938 de ıine gidilmi§, Ebedi Şef'in muvakkat 
inak iradesinden mahrum bir mil- mıllete yaitığı beyannameyı okumuş. kabri ziyaret edilmit ve çelenk kon· 
Jet, bütün yapıcı ve yaratıcı haaaa· bundan sonra Atatilrk'ün muvakkat muıtur. 

Yeni· İran Büyük Elcisi 
dün Ank•a'yı geldl lunu ka'll>etmiı demektir. Artık kabri ziyaret edilerek çelenk konmuı- Y"k L z· t E ı"...::..J: J 

-'-' --~:-..1 k t U SeR ıraa ftS l&awuft fi •ma tDpr ... an UIK\IDUe anca ya- ur. • • • Konferans salonunda toplanan tale- Yeni İran büyük elçim Anuılrivım 
•ancı kolonların matmurelerine te- Sıyaaal Bılgiler Okulunda beler saat 9.05 te s dakika ayakta sil· Sepahobodi ve zevcesi dUn Ankara'ya 
eaclif olunabilir. Hür •atanlarda ı 
De ölenin, ne de 'IJkılanm yeri bot Saat 9 da okulun konferanı salonun- kat etmislerdir. Arkasından Enstitü gelmitlerdir. (La.) 
lıalmııtır. Hür ve ıerefli hayat ide- da toplanan profesörler, doçentler, a- (Sonu 6 ıncı sayfada) _ 

ali aaraılan memleketlerde iae inkı
raz bazan ebedi olmuttur. Bir mil
leti matlubiyetler deiil, mücadele 
irideıinin zafı öldürür. Ti eski za
nıanlardanberi Yunaniıtan, bugün
kü miiaait ve imkan dolu vaziyete 
lıiç benzemiyen kara günlerde, iati· 
lilara bile uğramamıı değildir: fa
kat ona her fıraatta yeniden diril· 
ınek talihini •eren 99y, mukaddeı 
mücadele ruhunu daima bealiyen 
fedakirlrk deatanlandır. 

Ahlak ve idealini kaybeden, kuru 
maddilik ve kara hodbinlik içinde 
donup katılaıan milletler de olabi
lir. Bunlar tarihin hiç bir demnde 
nadir deiil idiler. Fakat inıaniyete 
teref aihipleri rehberlik eder; ıe
refıizler misal tetkil etae bile, bu
na ibret miıali adı verilmek, ve ah
lak kitaplarında genç nesillerin 
terbiyeıi için kullanılmak eaki adet
tir. 

Mücadelede, hele hayat memat 
ka..-ıalarında hacimler ve 1&"11lar 
bü~ bir ıey ifade etmez. Mesele, , 
aaim Te fedakarlıkta, milhıtin key-

1 fi19lİDdedir. Yunan mukavemeti 

(Somı J. llOİi ..,lada) 

Ebedi ŞJinin önimle tcbim eePJi yapmalı iPn binlere. lıifi Etnoiralytı 
oiocınnı dolJ.,.,..,,._ 

mmainin 

,--
Askerlerimize yollanacak 

kışhk hediyeler için 
Yurdun her tarafında hamiyetli 
kadınlarımız faaliyete geçtiler 

latanbul'da akerlerimiz İPn ltaz.ırlaJılılan hediyeleri 
Halkevine bırakmağa gelen ııens kalar 

Gireıun, 10 a.a. - Şehrimiz Yar- Yardımseven kadınlar kolunun bla 
dnmevenler Kurumunun · kadınlar umumi toplantısı akabinde içtima e• 
kolu dün valinin batkanlığında yıllık den idare heyeti, askerlerimize yapı· 
toplantısını yapmıştı• Bu toplantıda lacak yardım itleri üzerinde mUza• 
okunan yıllık çalıpna raporuna na- kerede bulunmuı ve kararlar almıı. 
uran kurumun kadınlar kolu bu müd tır. 
det içinde Çocuk Şefkat Yuvasında- • • • 
ki muhtaç çocukları giydirmit. bir· Kayseri, 10 a.a. - Aekerlerimise 
çok yobul okul talebelerinin okul kıtlık giyecek göndermek için Kızıl• 
leyazımı ile elbiaelerini temin eyle- ay Cemiyetinde yapılan bir toplan
mıı, yobul bazı ailelerin ihtiıyaçları-1 tıda cemiyete menaup olanlarla par
nı karıılamıı gene bu arada 300 fakir 

1 

tili arkadaıtar arasından te,kil edilen 
aileye de 2.000 çuval f ındı.k kabuğu kollar ilk hamlede 1.220 pamuklu t .. 
dağıtmııtır. min eylemiılerdir. 

Pindos bölgesinde 

İtalyanlara 

ağır zayiat 

verdirildi 
İngiliz bombardıman tayyareleri 

Arnanllurtald llman " 
meydanları bombaladılar 

Mina, 10 a.a. - tacnı. bombanbman 
'tıln&relerinbı 90ll Hııl itin içinde Yanaıık
ıanda l&lterdltl faall7ete dair ..ı-.etıı 
müamlardan taf•llk nrilm.ektedlr. 

Arnantlutua A"'1ıan7& tanare meJda -
nma iki taarnrs npılmıı " orada dlll'an 
'tsyy&relere büyük zayiat verdirilmiıtir. 
Avl~ limaıımdaki sem.iler do mu -

vaffakiyetle bombardıman edilmiştir. Bir 
insiliz tayyaresi bir sem.inin pervanesine 
tam isabetle bomba atmı' ve bir çok bom. 
ba da diier cemiterin hemen yakınma dilt
ıntlttllr. Bir müddet 90n.ra limanda :vancm 
ç*mıttır. İki dfilman taJ')'l.resi diiıtllriU -
mBtdlr. 

B. Çemberlayn 

evelki gec~ 

vefat etti 
Londra, 10 a.a. - Eski Bqvelril B. 

Neville Çembecleyn dün gece ölmlt
tilr. ÖlilmU sakin olmUftur. B. ç-. 
berleyn 71 yqında idi. 

(Sou J. llCii •a,lllila) 
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Atatürk' ün ölüm yı ldönümü 

dolayısiyle yapılan merasimde 

&Öl&ESi ) 

Tavaldan sonra ••• 
10 Jıkincilefl"İn kuvetli bir IOD

bııbar sünün• raltladı. Sabahleyin 
bir aralık görünmei• yeltenen 1ıü
neı, az aonra ortadan çekildi; onun 
yerini, gözü yaşlı bulutlar aldılar. Ankara Halkevinde Burhan 

Belge'nin irat ettiği nutuk 
Dün on binden çok ankaralı, bir 

ucundan bir ucu yedi aaat süren bir 
zincir halinde büyiik müberenin 
önünden akıp ıeçti, mermer sandu
kanm hizaıma gelince batlarını Ön· 
lerine eğiyor Ata'nın o havaya si· 
nen ruhiyle bir lahza batbaşa kalı
yorlardı. 

Dün, Atatürk'ün ölümünün yıldönümü münasebetiyle Ankara 
Haikevinde yapılan törende, Matbuat Umum Miidürlüiü matbuat 
mütaviri B. Burhan Belıe qajıdaki hitabeyi irad ebni9tir : 

Be\'gtll arkadB1larım, İlerlkl nesiller, devletlerini yeniden ku
'Pariblp lm&Dlık için facialar kaydedip rup milletlerini yeniden aaydıran bUyUk 

J'enl ftııalalara gebe bulundutu ıu 19'0 yı- lnaana kartı olan batlılıklarını naaıl ifade 
hmn JO Wnclteırln pazar aabahı, Ata- edeceklerdir, bllmiyoruz. Fakat blaler, 0 • 

türk'Qa memleketinde, hudutlar emniyet- nun aealDI duymUf, yUzlinU sörmU, ve 
te, vt~ atlkOnette ve bUtlln gönWler, emrinde dotrudan doğruya çalıımıı olan • 
derin ft ....ıa bir 1evg1Dln halvetindedlr. lar, her yıl bu 10 lklnclte,rin gllnU gel-

Tt)rldJ'e'de, timdi yer yer, bizim gibi dikçe, toplanıp kendlalDI dU,Unme)'l, ken
blnleroe J'Ul'ttat, bUyUk adamın bUyUk hu· dlalnden bahaetmetl ve bir mUddet onun &
surwıa cıJurul bulunuyor. Ve hepimi• &7· det& mecllalnde kalmayı &det etmlı bulu -
nı anda oma dUtllnmekle bUtlln bir yıl için· nuyoru.z. 
de llQlll9 defalar kendi huabımıu yap • Yurdun her tarafında, kendi ııaretlyle 
tıtımm bir iti; yani onu Hvmett, yani o • kurulmUf olan bu evler, bu suretle yılda 
nunla hUJuneyt, yılda bir kere de böyle bir defa, birer ıdyaretglh oluyor. İnkıl& -
hep blr

1 
arada ve bir nevt latllrak içinde ' bı yaymak ve 1evdlrmek için açtırttıtı 

tekrarl17orua. bu Halkevlerlnln, yılda bir kere de, bluat 

Ölümünün ikinci ylldönümünde 
Atatürk'e raporlardan 

parçalar: 
( Behçet Kemal Çailar, bu pirini dünkü törende, Ankara 
HalkıeYinde, kalabalıiın hıçlanklan arasında okumufbır.) 

Seneiz insanlar dofup öldil, demek. 
B..ı. çi"8'kler a~ıp IOldu, demek. 
KıDea tld 7ıt oldıı demek 
Söneli dslerinln alevi .. 
Fa.kat. clilnya yeni lnanııut BldUtllııe: 
Ancalr, bu aylarda bir cenue e•l: 
J.-,. lınrllllll&lar, 
Jrehl..tar ,...aalar 
T~ dMameler, kan da.nal• ftır 
... slttlrten eoara art* kim kime.. 
t.ıa. ~ae Hdaci teırln; 
O&allm talılldı \ÜYlme: 
~ - on dn lııoparmuı 110r. 
• 1• W kalbim cathJor 
.._ld yalınanm toprakl&t slbl

tılm: bemlm 4e ,..prülw stW 
•del,.e eolap dilıecetc. 
• ..ıac1ım ld ılmdiden. 

E kantat atnlerlm.. 
rpmıı ailnlerlm 
,..-. dııdaldanm CMlalr.. 

@0

1 'wtarda HDi içeykn dedim. 
-lalardan ana 16c87im dedim. 

cf~ milJon omııe yulanank 
tthıitllla 101lardan ,.ç.,tm dedim.. 

aalaıtsrlar ya Rap r..WUntln 
kalbfnl yanp 

Kendjni koymuş, her ıeyi çıkarıp. 
Hani Aı:ıl yıl 15nce burfln, 
B&1 ucunda dJnllyorkea 

Yordu yarıp geçen o beyaz tren ıe.lni 
O ıal&ı btb mucbeainl 

Millet vtıcudımdı tnrarh70r un • 
mretık bir mabut 

Hani 17 milyon omuzda bir tabot; 
Kopup gelinmiı baira yeniden !ati· 

kal; 
Hani duran ıöP!lne 7&PI11Dll bir 

ana bırydı hllll; 
Hın ıniJlet olmuıtu ya fe-rt Mu.ta.

fa Kemal 
Geçeyim di70rdum o yollardan o 15Y-

le bir samandı iri 
Hani glSfün c6zlerinde yıldııtar 

Pa.rhyordu birer iri damla yaı ıt'bl 
Hani batmı,tı r\ine' ufukta 
Rabbın una adadıiı bir keaik baı 

cibi .. 
Oeceylm dbordum o 701Jırdan.. 

tlani bir beyaı tren 
17 milyon kaburranın llattlndm 
Ytlrilyor aanmııtık ıafalr sölıcenede'ır 
Geçiyorken çıtır çrtır çelenk ezerek .. 

ani biı cansıı babrtıcen vaıonda 
~1r küçiilı: her i9lHyonda 
~~llyordu bir takım atl1r 
-Jlıçlrırt70rdu alaları beyleri, llıtllın· 

de .. 
aat her bet • on adımda bir 

1'tr teneke pı tutuıturmuıtular 
1'enlne çevrik llzüm heilerl latUnde .• 
Hani lrırlr yılhlı: mintan yamalarm

da yatJar 
Ylbma1r için w olmut gibiJ'dl. 

.... 1 ortHı usturayla kummıt baılar 
lbfaclıtd mesalenln kmllıtıeda 
Sac;lannr kanatı kanata yeni yolmu' 

Ba11111 bekliyor plaktan .. 
Bir Mu.tala Kemal'i olmamaktan 
Ç6ken diyarlar sibi 
Tec:elllni bekliyor bu yetim.. 
Dl70rl1r: "Yok artlıc derdine çarel" 
Ay, gökte; ben, yerde, timdi lvare, 
Sahilde 1'dı diye Hnden emare 
kr artılr Csea.lsı inmiyor'., 
Ne )'apum iç.ime ılnml;por, 
Dinml" kederim. dlmniJ'« •• 
AJ'dmlatmJJOr hiç bir slinet rönlll· 

mlln 11H11ıanıa.. 
Bilenler rubuman ;,ne ~ldllitinll 
Dinlettiler de birinci 10G tetrln ıtınfl 
Milli tef'ln nadaamı 
Uıllrt& lrQbotma1r annamu yenip 
Blrletfp hep birden 
Atattlrklqen 
Mllletlme s!Wenlp 
Geri geldim Ankaraya o yollarcfan, 

MlrUklmlp .. 
Ve lıte buaGn, on fldncltetria, 
Sen! can ..,imde t6rmlye geldJm,, 
Telı.mll haberini YermiJt geldim. 
Yıllarca eö;,lenem ele aana 
Yine buretlm Ylll', ~ne IBıflm var .. 
Giinler aca.fp turnalar 
Sana ııçuyortar böllik bölllt.. 

Gittikçe hatıran bilytik 
Gittikçe dliıo'ı çetin. 
Gittikçe lı:a1'boluyor fani bilviyetia, 
Gittikçe ~tl1ı:lü1derln b117tlyor ,a. 

sümilzde. 
Datıldılar ııralanmayı bitmlyenler 
lzimlzde.. ~ 
Kalmaaıdı böillrlerlnde elleri 
Olsaydı blr Muetafa Kemalleri, 
Seni yetiıtiremezler ki, tllrk dell1 • 

ler; 
Örne'« almayı da bilHler 1eter. 
Atam l matem ıtınllnlı:en, bu aefer 
Ne keder ne iam getlrdlm 
Selim getirdim. 
Gazilerden ıehitleer ıellml 
Müjde Atam: 
Ruhun uyandı. 
İçimizde 7ine ıııim yandı. 
Onu lııanla bile IÖndllrmni aorl 
Y1ne lröylli çocukların 
Dıt dat nöbet bekliyor. 
Parçalanır ccliP çatan 
Bir lnöni cephHldlr bittin Yatanı 
Biledik aıımimlı:i 
En keskin tehlike tatlarında 
Ve yııkadık içimizi 
Dünyayı ıllrUlıllyea 1111 beılarında. 
Meydan açııJı: gabin bemea 
Var• kendine sti•enenl 
Siler yeniden baılarız 
lıtiklil aavaıma; 

lnönll der demez: .,Sltlh bqmal". 
Hazırız iman ile ıe•k ile .. 
Mantılı: tıkandı, gönill geldi dile. 
Her ,.ıtrelr her ttlrlll lııanm ıildl 
Her tilrk anlan lı:eeitdi.. 
Şu kadar topa nır, bil kadar taı~n 

YU 
Tahmin yiiriltenler aldanırlar: 

ve mUnhaaıran kendi aevıtıine aahne ol • 
maaı, onun yqarken daha, bl&lerden ay • 
rıldıktan ıonraaı için, her iti ne &"ilzel dU· 
ıUnılp tedblrıerinl ne kadar eaaalı aldıtı • 
nın bir difer dclllidlr. 

Bu böyle olduğu için, yani, kendi gllnU 
olan bu 10 lklncl teırınlerl gelip onun halk 
öırenaln ve halk Yatamuını Hvaln diye 
açtırdıtı bu evlerde seçlrdltimla >çlndlr 
ki, bu toplantıları, onun görU,llne ve oııun 
bayat tellkkialne söre yapıyoru&. 

Biı burada, kendlıiyle aramııa, ölUmU 
ve ademi delil, Yatama arzuaunu ve yqa
ma lradealnl koyuyoruı. 

Biz buraya acınıp vaveylllar koparmak 
ve bUyUk ölUmUzUn arkaaından ıaç yol • 
mak için gelmiyoruz. Böyle olaydı, onu 
kaybetmlı olmanın ııtırabı ne fellketl, 
onun eaerı olan bir memlekete ve iatlkl&
le nail olmanın sevincinden ve bahtiyarlı • 
tından daha kuvotll olmak l&zım gelirdi. 

O saman, onun blıler ve bizden aonra-
kller için hazırladıfı bu vatan ve arka ar
kaya takrir etmiı olduğu lnkılApların bU
yUk bir mAnuı olamudı. Ve yaptıtı bU • 
tlln telkinlerin lıtlkameUerl . detlılrdl. 
Bizleri, öteki dllnyada kendine kavutmaya 
ddvet ederdi. Ve bu dAvetl cazip kılmak I· 
çln, bu dUnyada ne varsa, kUçUk ve geçici 
gösterir ve blltUn tasvir kudretiyle, bizle
ri öteki dünyada bekllyen hayatın güzel -
llklerlne lnandırmata çalııırdı. 

Fakat o takdirde de bizler, milletin bir 
parçaaı olarak bir Halkevlnde •etti, Um· 
metin bir parç&iı olarak bir türbe yahut 

Mermer aandukanm üzeri, ıüa 
çiçekleriyle dolmuttu. 

Dün ağlıyanlar ve döğünenler de 
oldu. Fakat üçüncü ölüm yılına gir· 
diğimiz dünkü tarih batında, hava
ya hi.kim olan ruh ve fikir, aczimi· 
zin ifadeıi olan hıçkırık ve yaş ye
rine, gözlerde iyman meşalesi ıim
şekleniyordu. Şu anlatılmıt oluyor 
ki, hakiki Atatürk atkı, onun iki 
yıl evel . aramı•dan çekilen flni 
maddesine detil, mana olan. nah o
lan ve bize dağılan, içimizde yatı· 
yan Mustafa Kemal'e kartı duyu· 
lan sevgidir. Bu sevgide ancak onun 
mefkiireaine hizmet ederek, onun 
eserini koruyarak ve fiikaelterek 
ızhar ve ifade olunabilir. Ona, ha• 
yattayken verdliimia IÖs de bu1du 
zaten! 

Kııll~ullu köy ensll:ilsCnden 
35 eğitmen meıun o:du 

lzmir, 10 a.a. - Kızılçullu köy ens
titüsünde devam etmekte olan elit· 
men tedrisatı ikmal edilmiş ve 35 eğit
men mezun olmuıtur. Bu eğitmenler 
Menemen, Bergama ve Ödemit kaza· 
Jarındaki köylere tayin edileceklerdir. 

bir meacltte buluımuı olurduk. J' 11•11•111111111111111•111111111111111'-

lu halde, bugUn, Türklye'deki bUtDD 
Halkevlertnde yapılmakta olan bu içli lh • 
lltaller, bir bUyUk ölUyU, yeniden aon lıtl
rahatglhına kadar, acı ile, teıyl etmek 
için detti, milletin en bUyUk ve en diri ev
lldım, bir nevi ruhi nqve ne kartılayıp 
yeniden vicdanlarımızın kucatına almak 
ve yeıılden Hvglmtıln tahtına oturtmak I· 
çlndlr. Yani, onunla ölmek ıoın delil, o- • 
nunla y.,amak içindir. 

Bunu yapabiliriz. Yalnıa yapablllrla 
detti, yapmalıyıı: yapmayı boro bllmell • 
)1z. Bakın hayat, önUmUzden, ucu görUn· 
mlyen bir nehir gibi akmaktadır. Ve ne -
ılllerle nealller arasındaki muvasalayı, 

sene ancak nestller temtıı etmektedir. Ya
l'm blsler, onu en l7t tamy.p - 9011..-. -
mlı olanlar gittikten sonra, ortada, onu 
ancak kitaplardan yahut ıııerlertndell ta - • 
nıyacak olanlar mı kalacaktır? Böyle o
Juraa, bizim devamımız olan neatller, bu -
ırUn hll& devanı etmekte olan buwst kuru
lut ve lcurtulQf 4evrenm ancak akıl18.rly-
le ldr&k edecekler takat hislerinde 78fıya
ınıyacaklardır. Tarihlerin snall lH, onları 
ıUbJekW olarak yqıyamıyan ne111lerln 
hemen auhuru ile bqlar. 

.B&lua ~u garbin buı noktaları -
na. Bakın en bUyUk adamlarının mezarla
nnı yahut hatıralarım bir duhuliye ile 
sezdirip tarihlerindeki ıeref ve f&A U7 -
falarını &det& 1atılıta çıkarmıı olan ha • 
aııa.t meraklılarınL. 

Hayır, bizler, AtatUrk'U ve onun devri· 
Dl en iyi tanıyıp en çok aevmtı olanlar, • 
bllglmt&i ve MYgimlzl, evlltıanmısa ay • 
nen Bfılayıp aynen devretmedlkçe, yazlf• 
mızı yapmıı 7ahut atkımızı Y&l&mlf nyı

lamayız. Bunun lçlDdlr kl, bu lhWallarle, 
onun hakkındaki bllgtmi&I ve ona olan 
HYgimlıd, tedvlD etmek, elle tutulur bir 
halekoyınak ve yarın saflarımıza iltihak • 
edecek olan daha gençlere - onu hlQ sör
memif olanlara - &1ılamak kararıııd&ıYUL 

eu halde bu celaeDln bir m&naaı da, 
Ataturk'e alt olan bilgllerlmllt ve 1evgt • 
mızı, bir adım daha ileri götürmek, yani 
ıuurumuza akeetmtı olan bUvlyetınl bir 
mlkdar daha iflemektlr. 

Bu bakımdan, onun meaelA neden her 
saman taze ve muaaır bir insan kalacatı -
nı ve onun naaıl hem kendi mllleU, hem 
de bUtlln lnaanhk için ölmlyen kıymetle • 
rlD ka7Dat'ı aayı1ac94ını, bir ker. daha 
hatırl17ablllrb: 

• 

Türkiye Kııllıy temlyetlnln 
muhterem hılkımııdın ricası 

Yurdumuzun muhtelif k6tel1-
rlnde vatan hbmetl ıörmekte o- • 
lan kahraman ırlerlmbt muhte· 
rem halkımızın minnet n 1Uk1 

ran cemtleal olarak teberru ede
cekleri (yün f anlla, yün kasa.le, 
pamuklu mintan, yün çorap ve 
yUn eldiven) den ibaret olan kı1 
hediyelerinin kabulü için. Kızıl
ay Cemfyettntn bllQmum merkez 
ve ıubelerinde (ayni teberruat 
kabul defteri) açılmııtır. 

Bu bayırla teıebbilıilıı çok aın 
ve ıefik olan türk ulusunun can
dan ittirlkleri ve bilhaua kadın
larımız tarafından yer yer tqkil 
edileceğinden emin oldutumus 
komitelerin deferli faaliyetlerly· 
le, ıerefli bir muvaffakiyet ha
linde neticeleneceği ıüpheabdir. 

Bll<bnum merkez ve ıubelerl
mizin ayniyat makbuzu mukabi
linde kabul edecılderl bu teber- • 
ruat için bayır aeverlertmldn lb
ru buyurac:aldarından emin ol
duğumus yilktek alikalarından 
dolayı Kızılay Cemiyeti timdi
den tlikranlarını arzeder. ... 

Kızılay Ankara 

Merkezinin dôveti 
Kısday Cemiyeti Ankara 

Merke•İ Riyaaetindenı 
Yurdumuua muhtelif kö..., 

)erinde Yatan hizmeti lfÖnDek• 
te olan kahraman erlerimlse 
muhterem halkımızm minnet 
ve tükran cemilesi olarak t• 
berra edecekleri ı 

YGn fanila 
YGn ka•ak 
Pamuklu mintan 
YGn çorap 
Yün eldi•en 

den a,aret olan kıt hediyeleri· 
ala kabulü için yalaıs ..-tane 
caddeaincle Ticaret Ocluı bl
numdaki merkuincle •• Yeni· 
,.Jıirde Emniyet Abid..t kutı· 
smda Cümhariyet Halk Partlıi 
Yillyet idare heyeti binumda 
(ayni tarraat kabul defter
leri) açdllllfbr. 

ıı - ıı. 1940 
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E GÜNÜN İÇİNDEN ~ : . . . 
~ .......................................................................... .. 

Onun saflarındayız ! 
Dün bir yıldönümü idi ki bize bir millet &\ineşinin battığını hatırla· 

tır; bugÜn aynı ufuklardan aynı ıııklarla, vatan topraklarına aynı ıs1-

yı vermek ve millet topluluklanna aynı ııığı saçmak Üzere bir millet 
1ıünetinin doğduğu günün ikinci yıldönümüdür. Bu gurupla tulil ara• 
ımda, bütün ıuruplarla tuliiilarda olduğu gibi, bir gece ıeçmittir. 

Talihin ve kaderin merhamet&iz eli, dün ıönderinc!e dalıatanan 

al bayraf11nızı yarııma kadar indirmişti; bir 'H bi1'1eıik bir milletin 
kudretli kolları onu bugün gene eski yerine kadar yükseltmiştir. 

Dün batan güneş, bugün doğan güneıe, 1921 yılı 1 nisrun:la 
çektiii bir telgrafta: 

"Siz yalnız düşmanı değil, milletin makU. talihini de yendiniz" 
demişti. 1938 yılının 10 ikinciteşrini gene bu memleket ve mi'lete 

"mak6a bir talih" getirmek iıtemitıe bile 11 tkincitetrinde cene türkün 
aynı kahraman çocuğu, bil' matemi teaelliye, bir göz ya9mı ümide çe
virmit, "lnönü"nde yendiği "makus talih" i "lnönü" olarak bir daha 
yenmiştir. 

Ebedi Şef, 1933 yılı cümhuriyet bayramında "Ne mutlu tflrküm 
diyene" diye haykınnııh. iki aene önce buıün bis, hu kudretli haykı
nta t 

"Ne mutılu bir nesil içinde iki etsiz tef ve kahramanım bulan m.11-
letel" teklini vererek Cümhurreiaimizi, Milli Şefimizi ıa7sı ile eellm
ladık; ıeli.mlıyoruz ve nice yıllar aelamhyacağız. 

Atatürk'ün baıardıiı inkılabı, kUl'duğu cümhuriyeti, pekiftirdiil 
iatiklali armaf an ettiği cençlerden coıkun " heyecanlı bir tophlNfa 
hitap eden lnönü, bundan aekiz yıl önce ı• tösleri aöylemlıth 

"Cümhuriyet nesli aağ bulundukça CaJnin laayatı etrafında. .)'Gr'UI 

11öaünü lrapadıiı r.aman İ•e onun mellrure.i, onan m•.san •frtılıntl• 6• 
memleketin en yükMk hialerİnİ ve emellerini citiy• nakfedec•lrtir. 

Türk milleti inlrılaplannın tim.ali olarak Gaai aılının ör..Z•nm•n• 
aala tahammül etmiyecelıainiz. Bu, dai.ma g621 &nünde fut111Cllt°Ci ntlUI 
bir mevzudur. 

Harld bir t•hlilı• oltlulu acıman iae /amet P"f" .,. 11en9 .,.lıtıtlaıılt:ll', 
laep beraber Gazi etralıncla daha 81kı toplanarak bütün varlr.fımıaı 

ledo edecefd.'' 
1938 lkinciteırinin onuncu gÜnÜ milli tarihimizin bir fub tam ... 

landı, denebilir ve 11 lkinciteırinde milli tarihimizin yeni bir faslma 
baıladık diyebiliriz. Fakat yukarıki tahrlann heyecanı ve belagati ile 
biribirine bağlı olan bu iki f ulm faıılaaız bir yürüyÜf olduiunda en 
kara diltilaıceliler bile tüphe edebilirler mi? 

••• 
Milli Şef'in bir reemini gördüm: yavruaunu oktuyorda. 
Milli Şef'in bir reemini gördüm: bir köyHl yavrusuna M'Vl,.,..da. 
Bütün bir millet enerjisini kafasmcJa toplryan Şef, bGtiln bir millet 

HVJrİıini de gönlüne aıidırmıştır. 
Milli Şef'in bir reımini gördüm: Er•incan sel•el..inde a11aamı, .,._ 

basmı, çocuklarını ve kocasmı kaybeden yaralı bir kadın onun dilpnea. 
lara kartı durİnUJ ve akınlar önlemiı ıöillln• batma dayalDlf, afi~ 
duı saadet günlerinde de, felaket gOnlerlnde de d• w yahut 7&1'&11 
ba91111ızı koyacaimuz götüa o aötüstür. 

Milli Şef, Ud yıldır Rei.i ve Şefi olduiu Türk Cümhurlyetlnl "-
dan ıekiz yıl önce §U veciz c«mlelerle anlabnlftu 

"Nice IU'hnalal', lcuır•alar geçti. Eair •dilm•lr ütaU.n ~ 
f'lfllA Wr Aeyetin i!Ffnden WHlll fi•~ ,...,,,.., .,. ,,.._. t.lAln -
mu:.atfer bir Türk Cümhurıyeıı fılcu. 

Tiirlriye Cürnhuri79tinln itibarı, laoyaİ)'8tİ, sihni,)'•ti, llUHd Aer 7.r-

de lendi ""'"' aydırat:ak bir haltl•tlir.,. 

Gene harici tehlikelerle karıı karırya 'balunalblllrlzı ıene nice t... 
tmalar ve kuD"galar geçebilir. Fakat muzaffer Türk Cümhmf7etlnla 
lı• •atandaılannı, artık, kimae esir etmek i•tİy .... •ı 

ÇünkG, o cümhuriyetin batma geçmealnin ikinci yddönümilnde &a. 
yük ~f'imize ıu andımızı tekrarlıyalımı 

- O bizim aaflanmı:adadır; bi:a O'nun aaflarmdayn. 
Nurettin ARTAlll 

Fasılasız yağan yağmurlar yüzünden 

T erôkya havai isinde 
nehirler gene taştı 

Polls icıbeden bütün ihtiyat tedbirlerini ·aldı 
Edirne, 10 (Huauıi) - ha gündeoberi fuıluız olarak yalan 

tiddetli yaimurlar yüzünden Tunca, Arda, Meriç ve Eraene ne. 
birleri ıene t&§tı. Feyezan ta baha kartı bqladı ve .ı.r Miratle 
ytikaelerek saat sekize kadar 4,30 metreyi buldu. 

---ı Bu yüzden Karaağaç ve Alpull11 
•1 • • --·- 1 arasında türk ve yunan aruiainiu. 

Cebecı de bar yangın münhat oıan kıunını ıuıar iatna et
ti. Bu dakikaya kadar wlar Twıca-

oldu Ve söndürüldü da 4.50 metre, Me~iç'to 4.60 ~treya 

DOn aaat 20.15 te itfaiyeye, Cebeci
de Nuımbey mahallesinde Kubilay 
80kağında 27 numaralı evde yangın 
çıktılı haber verilmit ve derhal ma
halline giden itfaiye grupu yangını 
ıöndOrmOftilr. Tahkikatımın göre, 
Bn. Saibe'nin evinde kiracı olarak o
turan Bn. Hatice dün mutbakta çama
ıır yıkadıktan aonra, kapıaını kilitli· 
yerek mi1afirlife gitmlıtir. Bu esna
da duvarın içinde bulunan ve ateşin 
harareti ile ldritler tututaralc yanma
la baflamııtır. 

Komtular atetl görmo,ıer ve bir 
taraftan kapıyı kırarak içeri girmek
le beraber difer taraftan da itfaiyeye 

çıkmııtır. Sular yukıelmeje böyleca 
devam eder ve 5 metreyi buluna E
dirnenin kenar mahallelerini de ııa
lann iıtili etmeainden kol'kulmakta
dır. Nitekim elektrik fabrik.uının ö
nündeki meydanı ıular kaplamıya 
batlamıt ve burada buı yerlerin tah• 
liyeaine giritilmittir. A{lcak bu ara• 
da B011n.aköy'den henib bir haber a• 
lınamanıı,tır. Fakat geçen ıu baılu
nınde Boenaköy'ünün etrafındaki ae· 
din yıkılan bet yüz metrelik kılllll 
yeniden yapıldığı için köyilıı bu ıu 
bukınından zararaız çıkaealı tahmin 
edilmektedir. Zabıta her defaki ıibi 
ayaktadır ve bu defa da icabeden her 
türlü tedbiri almıtt.ır. 

ıibi,.W 

Kıı, bo,abr dbf bir d&m!Uden; 
Oeçtim iııte o y01Jardan 

Tam Ycıba 16Yde var, at 10Jııaa ,..,..ı 
"Srtmaa bu mlllet imali erbaaya I" .. 
Daha yer 1'ldlnde neler olacak 
Şurası gidecek ban.. selecek 
Yllsblnler ölecek 

Atatürk, bir g1ln, Dumlupınar'd&, aate
rln ııaaıl elde edlldlflnl anlatıyordu. İn· 
e&Dlık tarihi, bllyük zaferler kannm•ı pek 
çok büyük kumandanlar kaydeder. Fakat 
bunlar arsında, pek uı, neden harp etUk· 
lerlDI bllmtıler, çok daha azı da, saferle
rinden aonra, saterler1Jl$len bUyUk ka1mıt • 
lardır. Hatt&, hazır fU stınıerde dahi ne 
muharebeler ekalk ııe de bunların ölçU Ye 

mlkyaal&n d&r&lmııken, serçekten ebemi· 
yeW l&)'llacak zaferlerden aonra söylenen 
nutuklara b&lmııs. Sanki hiç bir 1e7 olzna.. 
m11tır; l&Dld, tUrlU teldllerde, Olkel• 
d!lfln•mlf ve satar her detaaınd&, aablbla
den, bir daha bUyUk m&Da ıatememlftlr, 

Zaferden 7ahut aaterlerdeD aonra aöyle • 
nen .O&ler, o kadar, hatt& harpten öncelll 
polemlk ve partlaaDlık. devrinin aleltdell· 
tt blsuındadır. 

TeMına eclilecek yakarcla 
cinalerl anedila kallanılma
IDlf efyalar Kamla,. ayalyat 
makbun malcabilincle kabul 

·edilecektir. 
• telefon etmltlerdir. 

İtfaiye derhal yetlıtlli yuıgın ye
rinde lcabeden tertipleri alarak çok 
ıık ve ahtaP evlerden mürekkep ma
halleyi bir Afetten kurtarmıttır. 

Şimdi gelen bir habere atire MI iki 
nehirde de 10n bir ıaat içiaıd:: 2 tan· 
timlik bir dütüt kaydedilmittir. Fa
kat aynı zamanda Balkanlarda ıürck
li yaimurların devam ettilt de 6lre
nilmittir. Onun için suların aabıaha 
kartı tekrar yükıclmeai muhtemel• 
dir. 

tHr mtıtetln adam lnhtına sfrmlı 
YHı Jibl .. 

Varıeea bir nektar tau slbl 
Seninle dopdolu 
leuiı ~ buldum letaabal'u" 
Geçtim. ıliri.i4denir ıibi; lliiratim 
Menaetdcki ebedi aölrilna ramolup. 
Keftdf Açmı kendi. yol'llP 
Kep,di yapratmı lı:endi döken 
Bir açıip riizclr gibi 

Mn•im sonu ıeçtim Dotmıabebçedcn.. 
'M eyva aiırhfıyla çCSken dallar slbl ••• 
Dallarda kızar&D narlar gibi, 
Otaan1a1ı70r baeretlm: 

Yü.zbinler yıkılacak 

Yine tilrkHlr kalacalr 
Alnı *· ıorefi serçelıı, 
Yeni lnsanlı1r için blltiln ~aya 

tek örnelrl 
Ayakta anlı pnlı 
Ve benim rfbi milyonlarca delikanlı 
Uta.qc:ak anıt bbrlae ~lı:a bata 
Kanda n bayrakta eliyle 
Ve ba,,.ıracak ttlrkçelerln en dse

Uyle 

~~----------------------------------------------------'!:/ 

Atatürk ı.. en ID&Dllmu ukert saferi 
kuanıp, hUk1&1 harbine ftlen en l&D1ı 'bir 
neUoe)'l Yerdlti halde, bu saferlD Uk yıl • • 
dönOmll merulmlnde, G:rle bir nutuk .O:r· 
lemltttr 1d, bunda. saferi m1 &Dlatmü 
yoka& bir 111.tle halinde IGktln edecek o • 
1an IDkıl&planıa mQjdeelDI mi vermek la• 
temtıur, bunu, onu orada dlDllyenler, u • 
call USUD Mileler pçtlkta IODra anl&DUt
lardtl'. 

• • • • • • • • • 

Ankara halkama bu ha:rırb 
•• uil yani-, HTe ane itti· 
rlk edecelrlerl flphemcllr. 
Çünldi alkere J'apılacak yarcb: 
mm bissat bGt6a •atana •• bfl. 
tb •atan mltlarma yapılan 
bir yarclım oklatmna herk• 
mildriktlr. 

Kısılay, Aakara mnal 
mahtermn .... un ukaraldan 
bekliyor. 

Kızılay Merlcffl Teh 1110 
Yeaitehir ı..,.t1 Telı 8l30 

Yalnıs türk edebiyatında ve türk aaker
llk edebiyatında detll, blaat kendi nutuk· 
ları araaında da dalma mu.tuna bir mev
ki muhatua edecek olu o sUnktl hitabe-• ·-, .... ..,,.,,., '\, ..............•.•.........•.........• ,. 

Hatay' da 105 millet 
mektebi açılacak 

Antakya, 10 a.a. - Hatay kuaba ve 
köylerinde 16 ile 45 ya~endakl vatan
datlara okuma, yuma öğretmek için 
IÇtlacak 105 millet mektebine alt ha· 
nrhklar bltmlttlr. Mlllet mektepleri 
on tin mnn faHvettt ..-..klercfü· 

Çağrı 
X Bütçe Encümeni bugün umumi 

heyet içtimaından 10nra toplanacaktır. 
X D&1ıiHye Encümeni bugün heyeti 

umumlyeden sonra toplanacaktır. 
X Di9&n1 Muhuebat EncOmenl bu

"'9 'IO da to•l-alıtır. 
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r: A ·~ l RESMi TEBLIGLER .......................................... 
Bir korsan gemisi 

İngilizlerin bir gemi 

kafileıine saldırdı 
Londra, 10 a.a. - Amirıı.llık dairesinin 

dün akşam neşredilen tebliği : 
Geçen sair günü bildirildiği veçhile, ka

fiJelerimizden biri bir düşman korsan ge • 
tnisinin taarruzuna uı;ramış-tır. Düşmanın 
bu kafileyi tam!lmen imha etmiş olduğu 
lıa.ıı:kındaki iddiasının hilafına olarak kafi. 
lel"e mensup vapurlardan bir kısmı taar • 
?Uzdan kurtulmıya muvaffak olmuştur. 
Radyoyu kullanmamak lüzumuna binaen, 
henü:ı: başkaca m1hlmat mevcut de~ildir. 

Gene dün akşam neşredilen ikinci bir 
tebliğde şöyle denilmektedir : 

lngilterenin Storgeon deni?.altı gemisi 
d~nın kabotaj vapurlarını ararko:ı iki 
faıe gemisini tahrip etmi~ olduğunu hil
dirtnektedi r. 

Üçüncil bir tebliğ şöyle demektedir : 
Dün Taymis nehri ağzında t!caret va -

~rlarına yapılan taarruz esm.sında Junker 
87 tipinden ikıi bombardtman pike tayya -
teaj İngiliz harp gemilerinin topla:iyle 
tahrip edilmiştir. 
Diğer üç tayyareye de is1betleı kay -

cledilmiştir. Bu düşman zayiatının, hava 
"-areti tarafından düşurüldü&ü bildirilen 
lS düşman tayyareaine illve edilmesi icap 
lder. 

Bir harp gemisinin pek yakınına düşen 
bochbalar bu gemide hafif hasarlar husu • 
iline aebep olmuştur. İnsanca hiç bir za
Jlla<t yoktur. Doğuya doğru seyreden 1900 
tclırı. hacminde bir ticaret vapuru, batmış 
"• 12.000 tonluk diğer bir ticaret vapuru '--na uğramıştır. 12.000 tonluk vapur 
lllfl1lcil!atsız linı:ınm:ı muvasalAt etmiştir. 

'I'lc:aret vapurlarımızda batkaca biç bir 
bııaar YQktur. 

Bir siln evel, İngilterenin Egret gemisi 
Jllrıken 88 tl1linden bir bombardıman tay
h.reai tahr~p etmiı, diier bi.r tayyareye de 
1-bet lra;rdeylemi,ık. Taarruz esnasında 
bomba parı;aları bir kaç kitinin ölümüne 
lebep olmuştur. Bu mürettebatın yalan 
altrabalıı.rı haberdar edilmiılerdir. 

İngiltere üzerine dün 
Yapılan ha va akınları 
Londra, 10 a.e. - Hava ve dabilt emni

l'et nezaretlerinin tebllti ı 
Dün rece düşman tayyareleri İngiltere

ve Galles eyaletlerinin muhtelif kı • 
ları üzerinde uçmuşlardır. Fakat hiç 

ir hedef üzerine ciddi taarruz olmamıt-
r. 
B011Jbaı.rm atıldıtr mmtakalarda da za. 

· t u ve hasar hafif olmuştur. ....... ·- ..,..._ .................. . 
londraya yapılan hücum 
l.ondra, 10 a.a. - Hava ve emniyet neza 
reııen tebliği: Bugün öğleye kadar düş
iJl!anın İngiltere üzerindeki hava faaliyeti 

dut olmuıı, münferit tayyareler tara
fnıdan az miktarda uçuş yapılmıştır. Bu 
t&"7arelerden biri Londra bölgesine hom -

atarak bir mikdar hasar ve zayiata se
olmuştur. Bu tayyare avcılarımız ta

*'-frndan Susıek:ıı açıklarında denize düşü
~üştür. 

Malta üzerine bir 
hava taanuıu yapıldı 

Malta, 10 La. - Dün akşamki resmi 
ebı.ii : 
Buıün öğle üzeri avcı tayyarelerinden 
iirekkep bir düşman filosu çok yü.ksekıten 
alta ilsC'l'inde uçmuşıtıur. Hava dafi ba • 
ryalarımızın çok fiddetli ateşine uirı • 

dil4man tayyarelerinden birinin hasara 
"ramıı olması muhtemeldir. Hiç bir bom 
at1lmamrttır. Slvil hallı: araunda da zaı

at yoı1rtur. 

İ ngiltere'ye dün 
yapılan akınlar 

Londra, 10 a.a. - İngiliz hava ve dahl
emniyet nezaretlerinin teblltl: 
Bu sabah düşman hava faaliyeti Kent 

e Sussex eyaletleri sahillerinde ba-zı ııe -
irlere yapılan hUcumlara inhisar etmıı • 
lr, Bu hücumlar münferit veya \zanıl Uç 
n'areden mürekkep gruplar tarafından 
apılmıştır. nazı şehirlere atılan mUnfe • 
t bUylik çapta lnfllrık bombaları evlerin 
kılmaaını bazılarınnı da hasara utramıı.

tnı tntaı,ı etmiştir. Saat 16 ya kadar ah· 
an raporlar zayiat olmadığını göstermek-
dir. 
Öğleden evel Sorllngues adaları halkı · 
karşı kasden mitralyözle bir hücum 

apılmışsa da hUcum tesirsiz kalmıştır. 
asar ve zayiat olduıuna dair haber alın -
IUnıştır. 

Öğleden sonra bit dU§man hava ttıosu 
orset kontıutu sahllinl aşmııaa da ku
etıı avcı tayyare filolarımızın hücumu · 

Uğramı§ ve dıığıtılmışlardır. 
Saat 16 ya kadar alınan raporlara göre 

Otııba atılmnmı§tır. 

ransa' daki alman deniz ve hava 
üsleri bombardıman edildi 
Lt•ndra, ıo a.a. - İngiliz havn nezare
tebliii. DUn gece bombardıman tayya -

elerı ve sahil muhaıaza teşk!la.tına men
i> tayyareler, donanmaya mensup tayya
lerın ı§tlr&Jdyle düşman lıgall altında 

Ulunan Lorient denizaltı üalUııU bombar· 
rnan etml§ierdir. Bomba atılan mıntaka

a kuveut lntllll.ldar vukua geldiği görül • 
tııtUr. 

Boulogne ve Calalı doklarına da htl· 
cum edilınlıttr. 

İngiltereye yaptığı hücumlar için d\1§ -
manın kullandıfı tayyare meydanları da 
başka hava kuvetlerl tara.tından bombarw 
dıman edllmlıtır. Bunların blralnde atılan 
bombalar yerde bulunan tayyarelerin or -
tasına dUşmUş ve bu tayyarelerden altısı 
ıilratıe yanmııtır. 

Bu hareka.ta lştıra.k eden tayyarelerlml
zln hepsi üslerine dönmU,tUr. 

Eien resmi tebliği 
Atina, 10 a.a. - Yunan orduları baş -

kumandanlığının dün akşam neşrettiği 14 
numaralı re&ml teblii : 
Düşmanın cephemiz aağ cenahına topçu 

;fardımı ile yaptığı mevı.ıii bir taa.uuz 
püskürtülmüştür. Diğer mevzii bazı müsa
demeler de lehimize neticelenmiş ve düş -
man elimize 80 esir bırakmıştır. 

Alman tebliği 
Bertin, 10 a.a. - Alman başkumand.an

lığının tebliği: 

Muharebe tayyarelerin.den müteşekkil 

filolarımız dün günduz ve gece Londra -
ya tevcih edilen karşılrk hücumlarına de
vam etmişler ve askeri bakımdan ehemi
yeti olan müteaddit fabrikalara yeniden 
isabetler kaydetmişlerdir. 

Ekseriya toprağa sürünürcesine alçak
tan uç.an muharebe tayyarelerimiz silah 
fabrikalarını ve tayyare meyda.nlarını 

bombardıman ederek bir çok yerlerde 
şiddetli infilaıklar olmasına sebebiyet ver
mişlerdir. 

Muhtelif mahallerde muvas.:ıla yolları 
muvaffakiyetle bombardıman edildiğinden 
demiryolu münakalatı sekteye uğratmış

tır. 

Cenup sahillerinde liman tesisatına, 

bir askeri kampa bir de elektrik santralı
na hücum edilmiştir 

Gece Londra'dan maada, Birrningham 
ve Liverpool'a yeniden hücum eJilmiş ve 
muhtelif yerlerde yangınlar çtkarrlmıştır. 

İrlanda'nın 500 kilometre garbinde ge
milere k.arşı yapılan hücum esnasında tah
minen 25.000 tonilitoluk büyük bir tica -
ret gemi&i büyük çapta bombalarla hasa -
ra uğratılmıştır. 

Harvich'in &arkında bahri mıntakad0a. 
kuvetli J:ı.ir himaye altında ıeyrisefer eden 
bir gemi kafilesine tevcih edilen hücum 
esna.sındı 3.000 tonilitoluk bir şilebe atı
lan bomba geminin lki güvertesini del • 
miştir. 

Başka bir yerde diğer bir kafileye ya
pılan hücumda tayyarelerimiz, 8000 ton • 
luk bir rsilebi hasara uğratmışlardır. 

Bir alman harp gerniıi "H. 49" ingiliz 
denizaltrsını batırmıştır. 

Düşman tayyareleri alman toprakları 

üzerine a.kın yapmam1etır. Bir hava mu
harebesinde bir düşman avcı tayyare11i 
diişürülmiiftür. 

Alman tayyar~lerlnden ikiai Unline dön
momiıtir. 

ltalyan tebliği 
Roma, 10 a.a. - lS.6 numaralı tebliğ: 

- ..... ..._ ... ••• ıaı.ı.:ıı.an parlak bfr _,u na • 
roketi olm111tur. Süvarilerimls Vuvoe neh
rine kadar ilerliyerek bit" topu IUSturmu,. 
lar ve bazı silih iğtinam etmişlerdir. 

Merkezi Akdeniz'de bombardıman tay
yare filolarımız İngiliz deniz kuvetlerine 
hücum etmişler ve büyük çapta bomba -
lar atarak bir harp gemisine ve bir tay -
ya.re gemisine isabet ~ydetmişlerdir. 

Hava filolanmız düşman tayyareleriy
le muıharebeye tutuşmuşlar ve i•ki düşman 
tayyaresini alevler içinde düşUnnüşlerdir. 
Bir ilı;üncil düşman tayyaresinin daha düş.. 
milş olmıuır muhtemeldir. Diğer bir avcı 
tayyare filomuz Blenhelm tipinde bir 
d!işman tayyaresi düşllrmliştllr. 

Şimali Afrika'da bombardıman tana • 
relerimiz El G.uaba, Maaıteın, Bagouclı, 
El Daba ve Toukar üzerine lillcumlar yap. 
mıılar ve yaıırmlar çıılanasına ıebebiyet 

vermiılerdir. 
İıkenderiye ve Port Sait limanları mil· 

esair surette bombardıman edilmiştir. 

Tayyuelerimlzln hepsi üslerine di:lamüo
tür. 
Diişman tayyareleri Derne berine bfr 

kaç bomba aıtmıılaraa da huar olmamrş • 
tıır. 

153 numaralı teıb11fde bildl!:\lldlğıi veç
hile Gallabat bölgesinde ıiddetli muha • 
rebeler olmakta idi. Faik kuveterin hl1 • 
cumuna uğnyan Gallabat ıarnizonumuz 

kahramanca bir mukavemetten 11<>nra Mo· 
temenıa üzerine çekilmiştir. Bu hldlıeyi 
takip eden günler içinde yapılan mukabil 
taarruzlar, gayri klfl lnıvetlerle yapıldı • 
ğmdan muvaffak olımamıştır. Yeni ah • 
nan t~kviye krtaatı ile dün yaprlan yeni 
hücum düşman mukavemetini tamamiıyle 
kırmıştır. Gallabat tekrar elimize geç • 
miştir. Harekita t01irli bir surette iştirik 
eden hava kU'Velerimiz düşman müfreze -
lerini mitralyöz ateşine tutmuşlar, bom -
balamışlar ve üç İngiliz tan:kını ya.kanış • 
!ardır. 

Hava kuvetleriml• ayrıca Ghedarel'I 
bombardıman ederek büyütlr bir yanım 
çı~rtmışlardır. 

Dün şafakla dütman hava kuvetleri ta
rafından Sardenyaya karşı yapılan akın 

eaııaıında Carbonia mıntakaaına bomba • 
lar atılmışsa da zayiat ve hasar olmamış
tır. 

Düşmn tarafından Cremone bölgesi ü
zerine yapılan bir hava hücumunda da ha
ııı.r ve zayiat olmamıttır. 

Buıüın ıafakla dütman tayyareleri Na
poli üzerinde uçmdı teşebbils etmişler
dir. Napoli ile Pompel arasında bir kaç 
bomba düşmll~tür. Torere Annunziata ci
vanna da bir yangın bombatı düşmiiıtür. 
Zayiat ve bıa11r :yokıtur. 

Fransız Büyük 

şehrimizde 

Yeni 

Elçisi 
Yeni Fransız büyük elçiıi B. Jules 

Henrl, dUn aabah Ankara'ya ielmit
tlr. (LL) 

U[US -3-

B. Çemberlayn 
evelki gece 
vefat etti 

(Başı 1. incı sayfada) 

Cuma akşamı bayan Çemberleyn 
zevcinin çok hasta olduğunu bildirmit 
tir. Cumartesi akşamı ınhhi vaziyetin
de bir değişiklik olmadığı haber ve· 
rilmi§tlr. B. Çemberleyn, Hampshire 
kontluğunda Odikam civarında Heek 
Field House'daki evinde dUn akşam 

sükfinetle ölmüştür. 
Son haftalar içinde bu evin civarına 

müteaddit alman bombaları düşmüş
tür. 

Hususi taharri memurları ve resmi 
polisler aile efradı müstesna olmak ü
zere hiç bir ziyaretçiyi eve yaklaştır
mıyorlardı. Son günlerde kıral ve kı
raliçe B. ve Bayan Çemberleyn'i ziya
ret ederek bir saat kadar yanlarında 
kalmışlardı. Endişe, intizar ve ümit 
günlerinde Bayan Çemberleyn zevci
nin başından hiç ayrılmamıştır. 

8. Çemberleyn'in son günleri 
B. Çemberleyn'in hastalığı son ağııs.. 

tosta ameliyat olduğu zaman başlamış
tır. 2 Teşrinievelde ise B. Çember
leyn'in sıhhi sebepler dolayısiyle ka
bineden istifa ettiği resmen bildiril-

miştir. . 
Öğrenildiğine r;öre ölmeden bırk.aç 

saat evet B. Çemberleyn komaya gır
miştir. Sayfiyesi civarındaki köylüler 
öldüğünü haber alamamışlar ve t..'1C3.k 

bugün öğleyin elim haberi radyoda!\ 
ctinliverek öf,renmislerdir. 
Sayfiyeden uzak olmıyan ki~isede. bu 

sabah dini bir ayın yapan rahıp kilıse
de bulunanlara eski başvekilin ağır 
hasta olduğunu bildirmiş ve Bay ve 
Bayan Çemberleyn için dua etmelerini 
söylemiştir. Halbuki bu esnada B. 
Çemberleyn ebedi uykusuna dalmı.ş 
bulunuyordu. 

B. Çemberleyn'in hayatı 
18 mart 1869 da babası Toseph Cem

berleyn ve üvey kardeşi Austen Çem
berleyn gibi, B. Neville Çemberleyn de 
Birmingham'da umumi havata atılm1s
tır. 1911 de şehir nıeclisi azılst. 1915 de 
Birmingham be1edive reisi olmustur. 
1918 kanunuevelinde Birmingham'clan 
Avam kamarasına mebus seçilmiş ve o 
k.,dar süratle kendini göstermiştir ki 
10?.3 te oosta telgraf ve telefon nazırı 
olmustur. 
Aynı sene sıhiye nazırı olmuş ve 

sonrn da ma.lh .. e nezaretine getirilmi~ 

ve 1924 e kadar bu makamı işgal t.t
"lııt;rd ... s-4 dı::11 ı,z9 a lt~aar ~ 1931 

senesinin de birkaç ayında tekrar sıhi
ye nazın olmu§tur. 1931 de yenidt.:ı 
maliye nezaretine getirilmiş ve ancak 

1937 de B. Baldvin'i başvekaletten is

til1laf etmek üzere bu nezaretten ay

rılmıstır. 

Harbi 12 ,,~, rtecihtircn bir 
anlasm.cı 

B. Çemberleyn'ln lllUmU lle birçok BI -
ya.silerin hııtırınıı gelen esaslı nokta B. 
Çernbefleyn'ln B. Rltler'I ziyarete gide· 
rek nevi ııahsınıı mahmıs bir ceııaretle 1938 
de harbi 12 ay geclktlrml§ olmasıdır. B. 
Çemb!.'rleyn bu suretle şimdi 6ğrenlldfgi 
gibi hazır bulunulmadıtı bir zamanda 
harp telflketinin İngiltere üzerine çökme • 
sine mani olmuııtur. 

Şüphesiz, MUnlh'ln doğru veya yanlış 
blr hareket olduğu hakkında siyası kana
atleri aykın zümreler araınnda birçok de
liller ileri sUrUlmeğe devam edilecekse de 
makul dllfUnUr klmaelerin ek!lertyetl Mü
nlh anlaşmasının yapıldığı şartları nazarı 
itibara alarak B. Çemberleyn'in ıahSına 

maıı.us bir cesaretle böyle hareket etmiıı 
olduğunu her halde kabul edecektir. 

Boıa çıkan ümitler 
Metin seciyesi Nevllle Çemberleyn'ln 

bariz vB.11ıflanndan biri idi. MUnlh belkl 
bir hatadır. Fakat B. Çemberleyn bunun 
yapılması lAzım olduıunu dUDUnmllf ve 
yapmııtır. 

MUnlh'ten getirdiği büyük Umltleriıı 
boşa çıktıfını görmek Çemberle)'Jl için a
cı bir yeis doğurmuştur. Harp başladığın -
danberl de Çemberleyn, inkisara uğrıyıı.n 
blr adam olmuı ve ıı.tır bir hastalığın 
kurbanı olmuııtur. 

İşçi partisi, Çemberleyn'in şefi bulun
duğıu blr hliklimetle i'Ş'blrllği yapmayı red· 
detmeııi ilızerine Ccmberleyn avam 1rAma
ra1ıaıda ,:eri planda kalmrya baılamııtı. 

Münih'teki hareketin.den dolayı B. Çem • 
berleyn'e "yatıştırma siyaseti taraftarı" 
sıfatı verilmi~ti. İki seneden.beri memle • 
ketin marıız kaldtiı bUtlin hrtmalar onu 
bu sıfattan kurtarmıya muvaffak olama • 
mıştır. Haklı veya ha.karı olarak işçi ve 
liberal muhalefet partileri onu harbin i • 
lerlemesiyle askeri sahada lüzumlu gö -
rülen enerji ilı mohaf tellkki otmemiıler
dir. 

B. Çemberleyn'in feragati 
Muhalefet, yeni başvekil B. Çörçil'i 

bile avam kamarasında hüklimetln mü • 
menill olarak kabul etmek lstamemlt ve 
bu vuifeniu B. Atlee tarafından ifa edil
mesi husuwnda ısrar etmiştir. Buna ıabel 
milllhe.zalar sebep olmamıştır. Bu, bir 
millf nizam icabı idi. B. Çemberleyn de 
buınu gittilı:çı arka pltııa geçerek ve bü.s • 
büıtün fa.rkıedilernıiyecek hale ırolinciye ka· 
dar parlimento sahnesinin gölgesine dala
rak kabµI etmişti, ÇemberlC'Y'll böyle şah
sen silinmekten hiç eı\diıe etmiyordu. O
nun canını yakan "zamanın ıulbu" dediii 
pl&ıılarm akim kalmıı olmuıdır. 1ıte bu 
nıuvattaldyıtstı:Uttn bayatııu kısaltıtında 

biç t6lıbe ecfllmemell41r. 

Pindos bölgesinde 

İtalyanlara 

ağır zayiat 
verdirildi 

( Başı 1 inci sayfada) 
Bu akıınıdan dönen ing1iliz tayyare teşek

külleri bir ı;ok düşman tayyaresine de ta
arruz ederek bunlardan hiç değils.e bir ta
nesini hasara uğratmrşlardır. 

Brindisi ve Torino üzerinde yapılan bir 
keşif uçuşu esnasında İngiliz tayyareleri 
önlerine çıkan bir İtalyan avcısım ağır 

hasara uğratmışlardır. 
Bütün bu hareketler esnasında yalnız iki 

İngiliz ta.yyaresi üssüne dönmemittir. 

Yunan mahfilleri cukeri 
vaziyetten memnun 

Atina, 10 a.a. - Salahiyettar mahfiller 
askeri vıaziyetten memnuniyet beyan et
mektedir. 

Vatan için 
döğüşürken .. 

(Baıı 1. inci sayfada) 

yalmz milli kurtulutun bir temina
b değil, bu kahbe dünyada kendi
lerini §aftrmlf olanları da uyandı
.ran, sarsan, vicdan ve hayaiyet mu
nkabesine sevkeden bir hadise ol
muıtur. Yunanlılar, beş on gün 
içinde, küçük bir memleket katfı
smda duyulan me~hamete değil, 
büyÜk bir millet kar§ısmda duyulan 
gıptaya layık oldular. 

Falih Rıfkı AT AY 

Mün1h' e yapllan 
hava taarruzu 

90 dakika surdü 

Acı bir ölüm 

General Muhittin 
Akyüz evelki 

akıam vef af etti 

Pindos bölgc6inde İtalyanlar dün yu -
nanhlar tarıı.fmdan muhasara edilen ku -
vetleri kurtarmak makndiyle harekete 
geçmişlerdir. Yunanlılar, sahra toplarını Londra, 10 a.a. - İngllz hava kuvetle-
faa!iyete geçirmeden evel italyanların ya- rinin cumartesi gecesi MUnlh'e karııı yap- Büyük Millet Meclisi azasından 
ne.şık nizamda ilerlemesine müsaade et • 
mi:tler ve düşmanı a~ır zayiata uğratmış
lardır. Bir çok esir alınmıştır. 

İtalyanlar, 15 yunan tayyaresine mu • 
kabil 8 iotalyan tayyaresi zayi ettiklerini 
bildirmişlerdir. 

Atina'da beyan edildiğine göre, bahsi 
geçen muharebe esnasında 14 İtalyan tay
yaresi düşürülmüş buna mukabil yunanlı
lar bir tayyare kaybetmişlerdir. 

Yunanistan' a hiç bir hava 
hücumu yapılmadı 

Atina, 10 a.a. - Emniyet nezareti dlin 
akşaınk.i tebliğinde dünkü gün memlekeıt 
içerlerine hiç bir düşman hava hücumu 
vuku bulmadığını bildirmektedir. 

tığı hücum hakkında ma!Clmat veren hava . .. 
nezareti istihbarat bürosunun bildirdiğine General Muhıttin Akyuz, evelki a• 

öre, hücum 90 dakika silrmüş ve !ng:lliz şam on yedide geçirdiği bir anjin ne
:ava kuvetıerinln şlmdıye kadar bir nok. ticesinde hayata gözlerini kapamıştır. 
taya tevcih ettikleri hücumların en şid- j Merhumun cenazesi bugün öğleyin 
detllsi olmuştur. Bavlyera'nın geniş de - Hacıbayram camisinden merasimle 
miryollarının birleştiği merkez bir alev kaldırılarak şehithğe götürülecektir. 
halini almıştır. Demiryolları tahrip edil - Rahmetli General, 71 yıllık hayatı
miş, lokomotif hangarlarına isabetler ol· nın kırk yılını memleketine büyük hiz-
muş, tevzi garları yakılmıştır. HUcumun l . f , l • · t' S lt 
devamı müddetince, biribiri ardından ge - met er ı asıy e ~e~ırmış ır. .. u an 
len lngll1z tayyareleri tamlrhanelerlyle al- Hamit devrinde ıstıpdatla mucadt;lo 
tı kilometre uzunluıtunda bir saha kaplı- tmiş, genç yaşlarını menfalarda geçır
yan büyilk bir tevzi garına bllyük çapta miş, Meşrutiyetin ilanında mühim ida
lnfilA.k ve yangın bombaları atmııılardır. r1 ve askeri vazifeler deruhte el..ıiş, 
Rayl ar üzerine ak!leden ay ışığı sayesinde umumi harp esnasında Aair havalisl 
hedef kolaylıkla bulunmuştur. kumandanlığında bulunmuştur. Milli 

BUyUk yangınlardan bir kaçını, başka bir mücadele başlayınca Kastamonu hava-
8. Metaksas sabahın üçünde bombardıman tayyaresi filosu ta. Augs- !isi kumandanlığına tayin olunan Gc-

n08ıl uyandırıldı~ını anlatı:vor burg üzerinde uçarken bile görmüştür. neral, Sakarya harbine kadar orada 

Atina, 10 a.a. - Başvekil general Me - Dünkü törende Hitler'i Hess kalmış ve müteakiben Adana'nın düş-
ta•ksas nün Katirnerini gazetesi direktö- manlardan tesellümünde Adana hava-

temsi/ etti rüne, italyan ultimatomunun nasıl kendi- lisi kumandanlığına tayin edilmiştir. 
sine verilmiş olduğunu bir mı.itikat er.u- Londra, ıo l\.a. - Alman rl\dyosu. bu - Milli zaferden sonra Tahran ve Ka-
sında anlatrnış.tır. gUnkU 1923 hatırııınnın yAdı merasiminde hire elçiliklerinde siyasi hizmetler 

General Metaksas diyor ki: R d Jf H t af d B. Hitler'ln B. 11 0 eııs ar ın an gördükten sonra Büyük Millet Mecli· 
"28 ilkteşrin gecesi sabahın üçünde te- il dil ı ld ...... bildi kt dir 

terns e m' 0 Ue.unu rme e · sinin üç devresinde de millet vekilli'" lef on çaldı. Muhatabım dedi ki: Ben s• 
Framıa elçisi, sizi hemen görmek istiyo • eden General Kars mebusu idi. Sayın 
nım.. Fransa elçisinin çok mühim bir şey B. Mo 1 otof eşinin ve oğlunun acısını paylaıırız. 
söyliyeceğ.ini düşünerek, buyurullllz, de-
dim. 

Hizmetçiler yıatmış olduklarından kapı 
çıalmmca bizza,t kendim inip kapıyı açtım. 
Karşımda Fransa elçisi yerine İtalya el
çiıinıi görünce hayretimin derecesini an -
lanınız. 

Katimerininin direktörü, kati kaarrını 
böyle süratle nasıl vermiş old'uğunu gene
ral Me..:ı....'taa -·••ww-. Genırraı ıu 
cevabı vermif'tir: 

İtalyan notasmı dikkatle okudum. Ve 
bunu yaparken do yunanlılar için ya hür 
yahut da esir yaşamanın mevzuu bahis ol
duğunu etrafiyle dilşilnmeğe vakit bul -
dum. Hiç bir tereddüde mahal yoktu. 

ltalya Yunan mukavemeti 
ummuyordu 

Atina, 10 a.a. - Roma'dan Atina'· 
ya gelen yolcuların ifadesine göre 
Yunanisıtan'ın harbe girmek kararı 
italyan mahfillerince hiç beklenme
mekte idi. İtalyan hükümeti verilen 
ültimatoma Yunanistan'ın boyun eğe
c"ği kanaatini bariz bir -tekilde taıı
makta idi. İtalyan manevrası işte bu 
yanlıt hesaba dayanıyordu. Yunan 
mukavemteinin ilk tiddetli darbesine 
rağmen Roma, 4 teşrinisani zafer 
bayramında yapılacak büyük reami
geçide hazırlanıyordu. Fakat bu da 
Berlin'in hazırlıkları gibi gayri mu
ayyen bir tarihe tUik edilmi,tir. 
Aynı yolcular İtalya'da fiyatların 

yüzde 150 nis'betinde artmıt bulundu
ğunu aöylıcmektedlr. 

Türk. Elen do•tluiu 
Atin.a, 10 a.a. - Adna ajanaı bil

diriyor: "Eleftron Vima" gazetesi, 
başmakalesinde diyor ki: 

ltalya'ya kartı mücadelesinde, bü
tün dlinya Yunanistan'ın yanındadır. 
~ilhassa Türkiye bütün mevcudiyc -
tıyle, biitUn ruhu ile Yunanistanın 
yanındadır. Ankara, yunan ordusu 
harekatının yalnız yunan istiklalini 
değil Türkiye'nin de istikl!lini mü· 
dafaa ettiği telikkisindedir. Asil, sa
mimi ve mert. türk milletinin bütün 
tarihinin bariz vasfı olan uimkadık
~a yunan davasını benimsemiı oldu· 
gunu yunan ruhu asla unutmıyacak
tır. 

YunanlJara ırelince ... 
"Proia" gazetesi de yunan milleti

nin gösterdiği birliği tebarüz ettiri
yor ve diyor ki: 
"Eğer Bismark yaşamış olsaydı, 

bundan 70 sene evet kilçilctıık oğluna 
dediği gibi şimdi de küçücük mütte
fiki ltalya'ya, yunanlılar birlcgince 
nasıl tehlikeli olduğunu anlatırdı." 

"Aropolis,, gazetesi de, ltalyan 
planlarından bahsc<lerek bütün İtal
ya'da ilk mekteplerde çocuklara öğ· 
retilen ıtU şarkıyı yazıyor: .. Türkiye· 
yi zaptedeceğiz ve işller yolunda gi
derse Atina'yı da alaeafuı. Meeut 
günler geçirmek içLn Pire'yi de bii· 
tün Ege denizini de alacağız." 

Bu gazete makalesini şu sözlerle 
bitiriyor: 

"Küçücük italyanl.ar, eğer dinleyi
cileri utanmazlarsa bu ıarkıyı söyle
me~e devam ededursunlar." 

Yunaniatan,da Bulgar 
ekalllyeti :yok 

Atlna, 10 La. - Yan reeml bir 

Berlin'e gidiyor 
Moskova, 10 a.a. - Tas.s ajansı bildiri-

yor : 
Alman hükümeti tarafından vaki olan 

-davete icabet ve geçen sene alman harici
ye nasın B. Ribbentrop tarafından Mos • 
'kıovaya J'ac>ılmıt olan zinreti iade e-tmek 
makaadiyle Sovyet Birliği komiserler mec 
'!isi reisi ve hariciye komiseri B. Molotov, 
'13hsi temas tesisi ile iki memleket ara
'amda dostane münasebetler çerçevesi içe
risinde yapılmakta olan fikir teatisini ida
me ett.irmek ve derinleştirmek üzere ya -
kında Berline hareket edecektir. 

B. Molotof Berlin yolunda 
Moskova, 10 a.a.. - D.N.B. Halk komi

ıerler heyeti reisi ve hariciye komiseri 
B. Molotof bugilın saat 18.50 de M~ko • 
va'dan hueust trenle Berlin'e mütevecci • 
hen hare-ket etmiştir. 

B. Molotof'a refakat edenler arasında 
bilha- atır sanayi komiseri Tevoıyan, 
hariciye komiser muavini Dekanosof, da
hiliy.e lromiıe-r muavini Merkulof, dış tica
ret komiser mua.vini Knıtikof, tayyare en
düstrisi komiser muavinleri Balandin ve 
Jalııovlof ve hariciye lcQmieerliii umu.mi 
kltl'bl Sabin bulunınalmadır. Almanya -
nın Motkova bUyUk elçisi B. von der 
Sdıulenburg ile Moskova'da bulunan al -
man llı:ıtnıat heyetl reisi doktor Sclı11111rre 

da B.erlin'e hareket etmişlerdir. Heyeti 
h&mil olan ht19U•I tren Sovyet bayrakla • 
reyle •iialenmi.ıir. Garda hava kuvetleri
ne menwp bir bölük selam resmini ifa et
mittlr. 

B. Molotof hareketinde parti ve hiikü -
met erkim ile mareşaller ve sivil ve as
ker! makamlar tarafından uğurlanımıtır. 

kaynalrtan bildiriliyor: 
ltdyan ajansına ·göre bulgar Zora 

gazetesi, Yunanistan'da yaşıyan akal
liyetlerl bahis mevzuu ederek Trak
ya'dald bulgarların zulüm gördüğünü 
yannaktadu·. 

İtalyanların bu iddiasına inanmak
ta tereddüt ederiz, çünkü Bulgaris
tan sulhçu emelleri hakkında mi.ite
addlt defalar teminat vermiştir. Di
ler taraftan eğer bulgar gazeteleri 
de herknçe malfim olan hakikati tah
rif edecek derecede kendilerini unu· 
tuyorlaraa buna da teefiüf etmek ge
rektir. 

1. - Yunanistan Avrupa'da en az 
ekalliyetleri olan memlekettir. Ekal
liyetler ancak yunan nüfusunun yUz
de ilçilnU tetkil etmektedir. 

2. - Bu küçücük ekalliyet de en 
&licenap himayeye mazhar olmakta 
•e miitearrıza karşı müşterek müca
delede ekseriyetle beraber yUrUmek -
tedir. 

3. - Yunanistan'da bulgar yoktur. 
Bulgaristan, ekalliyetlerden bahse

dece-k en son memleket olmak lazım
dır. ÇUnıkU Bulgaristanda herkesin 
bildifi Uzere bir milyon türk yaşa -
maktadır. 8arld Rumell'de eskiden 
mevcut ve fakat bu asrın başında sö
kQUlp atılan yunanlılardan bahsetmi
'YOIUS-

Dün memleketin 
muhtelif yerlerinde 

zelzeleler oldu 
Edirne, 10 a.a. - Bu gece sabaha 

kartı saat 3 il 41 geçe, diğeri de 4 il 
on geçe olmak üzere iki şiddetli zel
zele olmuştur. Halk korku i.çinde U· 

yanmıştır. Zelzele bir dakika sürmüt 
ve son saniyelerde şiddetini kaybet
miş fakat hasarı mucip olmamı§tır. 

INEBOLU'da 
İnebolu, 10 a.a. - Bu sabah saat 

dörde on kala burada üç saniye sil-· 
ren oldukça şiddetli bir zelzele ol• 
muştur. Hasar yoktur, 

SIN0/'6ta 
Sinop, 10 a.a. - Bu aabah saat S f1 44 

·geçe şehri.mizde 20 saniye devam eden bir 
yer sarsrntısr olmuştur. Haısa.rat YQkıtur. 

ADAP AZAR' da 
Adapazar, 10 a.a. - Gece saat Uç 

kırkta halkı uykudan uyandıran orta 
şiddette bir zelzele olmu,ıur. Hasu 
yoktur. 

Berlin Büyük Elçimiz 
Yon Popen'e 

ziyafet verdi 
Berlin, 10 a.a. - Türkiye Büyilk 

Elçisi ve Bayan Gerede bugün büyük 
elçi von Papen şerefine büyük elçi· 
likte bir öğle yemeği vermi§lerdir. 

Diivette hariciye nezareti katibi 
umumisi Weizsaecker, siyasi müste· 
tar Woermann, eski Ankara büyük 
elçisi Nıadolny, elçi Jonkc ve Grobba, 
hariciye müdiranından Schwoerbel. 
iktısat nezaretinden Schulze ile elçi· 
tik erkanı ve refikaları hazır bulun. 
mu§lardır. 

. . 
lngiltere Büyük 

Elçilğinde bir terfi 
Haber aldığımıza göre lngilterenin 

Ankara büyilk elçiliği müsteşarı B. J. 
Morgan elçiliğe terfi etmiştir. 

B. Morgan gene Türkiye'de müstc
prlık vazifesine devam edecektir. (L 
a.) 

1 talya hükümeti 

Yunan cephesindeki 
Başkumandanı 

değiştirdi 
Roma, 10 a.a. - İtalyan ordulan 

ba~kumandanlığının tebliği: 
İtalyan orduları genelkurmay baş

kanı generıal Soddu, 9 teşrin1sani cu
martesi günü yunan cephesinde ha· 
rcket yapan italyan kıtaatı batku
mandanlıfını eline almııtır. 



- u~us lt. tt. 1940 

Dün bütün yurt 
Ebe i Şe 'i andı 

bize bırüıbfı emanet " ba ..,,.._ 
tin utrtmda atıanacatımı.s Tad.f• •• Sovyetler Birliğinin 
fedakarlıklar daha büyüktilr. Ey E-
bedl Şefi. lnuntığın medan iftiharı şimalinde yeni bir 
.kahraman 1. Toprağında müsterih u-
yu, sana layık bir millet, sana layık k A b f k ld 
evlfitlar olıduğumuzu şu iki yıldır ge- as en ö ge uru u 
çirdiğimiz imtihanda gösterdik, bun- Moskova, ıo a.a. _ D.N.B. ajansı-
dan sonra da böyle olacaktır, bizden nın hususi muhabiri bildiriyor: Sov-

Şimali ltalya'da 

Fiyat ve Pirelli 
fabrikaları 

bombalandı 

RADYO 

TURKlYE 
(Radyo Difüzyon Postalan) 

TÜRKİYE ANK 
Radyosu Rady 

- Dalga Uzunluğu -
(.Başı 1 inci sayfada) 

Bu esnada müzenin önünde bulunan 
bir askeri kıta ile polis müfrezesi me
rasime! ihtiramı ifa eylemiştir. Reisi
cümhurun ayrılmasını müteakip ~ta 
Parti Genel Sekreteri Doktor Fikri 
Tuzer olduğu halde Parti umumi idare 
heyeti §zaları topluca muvakkat kab
rin bulunduğu salona girmişler ve E
bedi Şef'in manevi huzurlarında eğil
mişlerdir. Bunu Vekillerin ve mebus
ların tf..zim vakfeleri takip eylemiştir. 

sonrakiler de böyle yapacaklardır. 
Onun en büyük ihtirası türk mil- Davalar ne kadar çetin olursa olsun, yetler ihtilalinin yıldönümü bayramı 

!etini muasır medeniyetin üstüne çı- etrafımızdaki fırtınalar ne kadar az- münasebetiyle gazetelerde intişar eden 
karmaktı, çünkü O biliyordu ki; ken- gın olursa olsun bunlara karşı koy- raporlara göre, gimali Sovyetler Bir
disi gibi bir büyüğü yetiştiren türk mak için senden aldığımız milli ter- liğinde Arkanjel merkez olmak üzere 
milletinin, asırlardanberi içinde bo- biye, milli ahlftkla, tıpkı senin yaptı- yeni bir askeri mıntaka tesis edilmit· 
ğulduğu mahrum vaziyet, onun Iayık ğın gibi yapacak, bu hususta ne ka- t" 
olduğu bir seviye değildi, O, geçmiş dar cesur, ne kadar kuvetli, ne kadar ırş. · 
devirlerdeki medeni vazifesini, me- ımdiye kadar şimali Kafkasya as-

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 rn. 9465 Kc.,,/ 20 Kw. T . A 

19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw T. A. 

PAZARTESİ, 11/ 11/ 1940 
8.00 Program vo memleket saat aya 
8.03 Müz:ıık: hafıf program (Pl.) 
8. IS Ajans haberleri 
8 .30 Müzik programının devamı (Pl. fedakar olmak icabediyorsa o kadar k · k k deni rehberliğini behemehal eline al- en mınta ası umandanı olan gene-

olacağız. 
malı, insanhğın bunaldığı karanlık_ ral Kaçalof yeni bölge kumandanlığı-

İngiliz f ayyare!eri bu akm 
i~in 2.500 Km. kateımer 

lar aydınlanmalıydı. Bu kudsi ihtira· ihtiram vakfesi na tayin edilmiştir. 
sın ateşiyle güneşleşmiş bu büyük .. . • . .. . Odesa askeri mıntakası kumandanı Londra, 10 a.a. - Hava nezaretinin is-
. · t "" k ·ıı · k k 1 Ataturk tekrar ıçımızden yukselı tihbarat dairesi, İngiltere hava kuvetleri 

' 8.5019.00 Ev kadını - Konuşma. 
12.30 Program ve memleket saat 
12 33 Miızik: Muhtelıf şal'kılar. 

12.50 Ajans haberleri 
ınsana manan ur mı etı ço ısa • - general Boldin'in yerine de general 
b . <l k d" ld" yor tekrar başımızda dog~uyor sanan ıtarafın.dan şimali İtalyadaki silah imalatı 
ır zaman a en ıne ge ı, nasıl ı · · ç · k · d"l · · 

hamleli, cevherli bir millet olduğunu, kal?balı~, beş ~ak~~~lık ihtiram ':'ak- erevıçen ° tayın e ı mıştır. merkezine cumayı cumartesiye bağlıynn 
ondan bir şe~ ummıyanlara gösterdi. fesıne davet edıld~g! zaman sankı 1::- . • / gece yapılan taarruzlar hakkında aşağıda-

Yanlış ~elkınler. hududu malUm ol- tayı karşılamak ıçın zaten ayaga ı B.Laval Pans te Meresal ki tafsilatı vermektedir : 
mıyan vaıtlerle başına gel"'.enlerin, 'kalkmıya hazırdı. İngiliz bombardıman tayyareleri gidip 
milletlerini nasıl akıbetlere ~ürükle-1 Bu anda Halkevi sahnesinin iç per- G"" . 1 gelirken 2500 kilometrelik bir mesafe ka-
diğini tarih ve zaman hadiseleri bize desi yavaş yaavş açılmıya başladı; ze- Ortng e QÖrÜŞ t(.i 1 tetmi şl erd ir. Bu tayyareler a~am üstii 

13.05 Müzik: Saz eserleri. 
13.20/ 14.00 Mümk: Knrışık program ( 
18.00 Program ve memleket uat aya 
18.03 Müzık: Radyo caz orkestra.sı (1 

rahim Özgür idaresinde.) 
18.40 Müzik: İnce saz. 
19.15 Müzik: Musiki kaleydoskopu 
19.30 Memleket saat ayarı, ve aj~ 

berleri. 

Saat 9.30 da kordiplomatiğin en kı
demlisi sıfatiyle Amerika büyük el
çisi Mac Murray Etnografya müze
sine gelmiş ve kendisini • karşılıyan 
hariciye protokol şefi ile birlikte sa
lona girerek uzun bir tazim vakfe
sinde bulunmuştur. Mac Murray'ın 
bu tazim vakfesi esnasında şahsen 
de dostu bulunduğu Atatürk'ün ha
tırasını taziz ederken duvduğu derin 
teessür ve heyecanı zapd .. dcmemek
te olduğu simasındaki hatların ifade· 
sinden anlaşılmakta idi. 

göstermiştir. Atatürk havatında ya-1 min ve alt.ı yapma .~ütun •. t~m bi':" ı;ıer- Cenevre, 10 a.a. _ D.N.B. aJ·ansı _ gec; vakit lngilteredeki üslerinden hare • 
pı .. lması zaruri ve vanılabilmesi mu··m· I m.e. r rengınde ve urpertısınde ıdıler. h . ket ede•ek fransız alplerini mehtapt0ıt1 is· 

1 S 
1 

b nın ususı muhabiri bildiriyor: "f-·' ·ı · 1 22 d 19.45 Müzık: beraber prtu vo tilrlcül 
kun olan şevleri milletı"ne ancak v~. utun arın vanı aşında altı tane be- ıtı =e ı e geçını~ er ve gece saat en "' ı b · · Vichy'de ac:.ag" ıdaki teblig" neşredil- 1 t 1 kl .. . 20.15 Radyo gazetesi. 
detmiştir. O türk mille-ti muasır 1 yaz.ara .:ırii~müş ve peri.~eşmi~ genç miştir: :ı az eve ta ya topra arı uzerıne var - Z0.45 Mü:ı:.ik: Gitara sololan - Can 
medeniyetin üstiine çıkacaktır d~diği k.ızım•z. tı7;er•nden, çok .. gıızel bır ter- Başvekil muavini ve hariciye mışlardır. Saat 22 yi 10 dakika ge~e hars tarafından. 
zaman bunun nasıl olabileceg" ini de tılple, mavı lduml anlar tuten altı meş- zırı B. Laval bu sabah Vı"chy'ye gneal-- Torino üıerine gönderilmiş olan fi -.. t t aotiUinın kum:ındanı, paraşütlü ny - 21.00 Müzik: Dinleyici istekleri. 
gostermiştir. a e u uyor arcı. mic:.tir. Paris"teki ı"kametı" esnasında 21 30 Konuşın 

B 
S h t k h 1 k k :ı dınlatıcı fişeklerle hedefini keşfetmiş ve · a. 

Halkevindeki tören u doğru, aıoil, müspet rehberliğin a ne, ar ı sa ne oma tan çı - B. Laval Mareşal Göring ile görüş- derhal nıtmıya başladığı bombalar ,ehrfo 21.45 Muzik: Radyo oııkestraıu (Şef: q 
sayesindedir ki O"nun ölümünden mış: bir millet sevgisinin ışıklar ve müştür. Mül5katta büyük elçi de cenup mıntakasın.da bulunan Fiat fabrika· E. Praetorius) 1. F. Cmetana: B 

~nkara dün bir Atatürk günü daha sonra, tıpkı O"nun hayatında tasav. ateşler halinde gönüllerden kopup Brinon da hazır bulunmuştur. sının büyük şubesi uzerine düşm!ye baş.. heıınyanın koruları ve ~ayırları, 
yaşadı. Dün bütün neşeler ve ruhlar 1 vur ettiği gibi inkılabın hızı durma- toplandığı. biribirine örülüp cisim- lamıştır. Bomb:ıların patlayışı bütün fab- G. Bizct: Roma süiti. 
Atatürk"ün faniyetiyle beraber bir dı, türk milleti derhal milli vahdet leştiği bir mihrak halini almıstı. rika nh.-o;ında sarıh bir surette göriilmüş 22.30 Memleket saat ayarı, ajans haber 
defa daha öldü ve bütün iymanlar, içinde, Milli Şef'inin etraf•nda top- Kalpler, sessiz hıçkırıklarla dolu ğü- Yüksek Ziraaf Enstitüsü .... c bu infilakları yangınlar takip etmiştir. leri; ziraat, esham - tahvilat, ka 
şevkler v~ iftiharlar dil? Atatürk'le !an~ı, büy~k eserin muhafazası ve zel ve ağır bir havayı dinliyerek Lü- Hafif bir sıs müo;tesna olarak hava bu ta· biyo - nukut borsası (F~yat). 
beraber bır daha ve ebedıyen yaşamı- ınk.ışafı ugrunda hamlesine devam tün kalabalık, beş dakika, ayakta. bir fa~ehesi Eskiıet.ir ıe• er arru7a c;ok nıitsRit olduğu ic;in fabrika, bir- 22.45 Müzik: Cazband (Pl.) 
ya ba§ladı. ettı. milli ihadet vakfesi geçirdi. Kalaba- birini takiben gelen tayyareler tarafından Z

3
•
25n 3•3o Yarınki proKram ve kapan"" 

Başşehir, diln sabahın en erken sa- Herh~n~i :ni!li bir dava milli seziş- lıktan Halkevine girememi~ olanlar 

1 

fabrı'kas ·ında feflri:der yapfı 
atlerindenberi bütün yürüyenleri, lere, mıllı bırlıklere dayanmıyor da, ı ve dışarda hoparlörlerin seslerini • 
bütün duranları, bütiln yolları ve va- şahısların arzu ve nüfuzlarına daya- duyurabilecekleri uzaklara kadar bi- Türkiye şeker fabrikaları şirketinin 
aıtaları ile Atatürk'ün muvakkat kab- nıyorsa o dava ı:alanc~.dır, şahısların rikmiş olan halk arasında kalan arka- daveti üzerine profesörleri Gerngruss 

yarım '<Bat müddet ılurmadan bomlıardı -
man edilmiştir. İ lk gelen tnyyurelerin 
çıkardığı yangınlar, onları taklp edenle -
rin attıkları yangın bombası salvolıı.riyle 

daha ziyade teksif edilmiştir. Yüksek in-rine yönelmi§ bulunuyordu. ortadan kalkmasıyle çoker. daşlarımız haber veriyorlar ki, bütün 1
1• • b k 1 w d E ·k" h" . 

A ·· k'"" b" ·· ·· ·· il d k"l d d k"l d b ı armanın aş an ıgın a s ışe ır sc-;Saat dokuzda, son kafileler de, en tatur un ır sozunu nakledece- }"O ar a ı er ve mey an a ı er e u k f b "k • . 1 .:k fila1dı boınbalar da fabrika binalarını del· 
büyük arkadaşına, en büyUk türke ve ğim: anda birer saygı anıtı gibi hareketsi?. , er ~ rı asını. ~~y~ret ctmış o .an yu • miş ve içeride patlamıştır. Hedeflerden 
insana çelenk takdimine giden Milli "Türk milleti çalışkandır, türk mil- ~e dimdiktiler.. isek zır?at enstıt~su s~n sı.~ıf zı~aat 13

·, az aykırı düşen bir sıra bombn Fiat tay -
Şef'e hürmetlerin en derini ve coş - Jeti zekidir, çünkü türk milleti milli Herkes yerine otururken Burhan 1 le beler~ ~nkara Y~ d~n.m_uşle~dı.r. T:ı: yare fabrikasının etrafına düşm:iş ve c;ok 
kunu ile selamlayıp yol vererek Et- birlik ve beraberlikle güçlükleri yen· Belge'nin sesi, ruhları şahlandırmıya ı lebelerımız, kendılerı ıçın ıstıfadelı parlak beynz infilfiklar husule getirmiştir. 
noğrafya müzesinin ve Halkevinin mesini bilir .. " koyuldu. Atatürk'ü bütün şefliği, in- 'geçmiş olan bu gezi esnasınrla şeker Tayyarelerimiz Torlno"nun başlıca is -
etrafını sarmış ve içini çoktan doldu- O'nun bu sözleri, ölümünden duy· ~ıliip.~ılığ~, i:1~an!.ığ.~ ve kah~amanlığı fabrikaı;yonu, pancar tohumu üretme· ~asyonlarından birin~. ci;nrd~ki m~r~andi~ 
ranlara katılmış bulunuyorlardı.. duğumuz acılara bir şifa oldu türk ıle gozlerımızın onunde sarıh ve me· si, hastalıklarla mücadele şeker pan· ıstasyonunu ve şehrın şımalı şarkısındeki 

milleti O'nun ölümünden duy' dug·u tin çizebilen b. u uzun v_.e mükemmel carı ziraatine ait teknik v•e zira·ı işler tren yollrırı iltisak noktasını bombalamı:ş-
Aynı anda, Atatürk heykellerinin k k b k ı d la d r Bu kt ı d ı b ı acının altında bir lahza olsun kendi- onuşma - ı aş a sutun arımız a ··. • d t tb"k t .. d""kl . "b" E r ı . no nar a yangın ar aş amış 

etrafı, Parti ve Ocak ve semt binala- b" · · · b"" uzerın e a 1 a gor u erı gı ı c;. "lt"sak okt d k" bo b d sini bitkin hissetmedi §aşırmadı fe- 'tam ır metnını verıyoruz - utiln k" h" ~ . • ıve 1 1 n asın a ı m ar ımanı 
rının içi de böyle dopdoluydu.. laketler ne kadar büyÜk olursa oİsun dinleyicileri Atatürk'ün havasına al- ışe .ır t~hum ıslah ıstasyonu ıle ?rııy rtakibeden infilaklar 15 dakika devam et -

Saat 9 da Halkevi Başkanı Ferit tehlikeler ne kadar çetin olursa ol: dı; türk milletinin büyük ve eşsiz f~rmıng ıstasyonunu da gezmışler· miştir. 
Celal Güven, içine matem siruniş ve sun onun bir ilacı vardı. Bu ilaç; ze· ~~kadderini belirterek hepimize bil· dır. (a.a.) Mihmoda tayyarcleriınizin takip ettigi 
gönülden kopmuş bir sesle aşağıdaki ki türk milletinin birlik ve beraber- yuk matemden taşıp kalbe dolan bü· ıhedef. şehrin bir kaç kilometre şimalinde 
açış nutkunu söylemeğe başladı. likle güçlükleri yenmesini bilmesi- yük şevk ve iymanı, Atatürk'e mil- Bir Alman h ·Sesto Sangiovanni'de bulunan elC'lctrik 
B. Ferit Celal Güven'in hitabesi dir. letçe, sessiz sadasız, verdiğimiz bil- O rp malzemesi ve 'kablo imal eden büyük Pi-

şimdı" Kemalı"zmı"n bayrag·ı, lS mı"}. yük vadi hatırlattı ve a'.Şıladı. relli fabrikaları idi. Burada da, tıpkı To· 
"- Türk milletini yeni baştan ih- • • t · f 1 d · 

d Yon türkün mu""şterek, dı"k omıızların· Bu hava irinde çırpınan aönüller gemtSI Orpı en 1 ırino<la olduğu gibi taarruz eden tayyare· 
ya e en, türk milletini milli ve me· ~ ,.. ı · · da dünya kasırgasının dehşetlerı· or- ve parlıyan alınlar, Behçet Kemal'in erımıı: gilzel havadan ve hazan •eksen ki· deni hayatın en kudretli kaynakları- Nevyork, 10 a.a. - Royter: Berlin'- a k d · "d 

b Ş f
• tasında pı-rvasız dalgalanmaktadır. yer yer hı~t-ırık ve yer yer parola ai- ometre a ar ımtı at eden gôrilş kabili-

na ulaştıran, E edi e ımiz, AtatUrk ~ " den buraya gelen bir telgrafa göre, yct "n<len "st"fad t · 1 d" tik ı 
b d "k" 1 ·· d k"kal d Atatürk bize emin bir vatan, kusur· 'bi çağlıyan sesiyle veni l>astan av<lırı · 1 1 1 

e e mış er ır. ge en un an ı ı yı once ŞU a ı ar a b" l k Hl. b k b 
1 

. landı ve en büvükJ huzurda huauüla Berlin mahafili, bir İngiliz denizaltısı, ıtayynrelerimizin nttıklan t.ıombalnrla fah· 
bir alem kadar derin ve mesafesiz suz ır n 1 P ıra tı u emanet erın .,. "' bir alman harp gemisine tnrpil is;ıhPt rilr:><h miltıo~ddtt T""B0 .,1 ... cıkmıştır. Bu 
gözlerini hayata kapamak üzere idi. muhafazası uğrundaki fedakarlıkları ve hıçkırıkla eğildi. Bu gönülden ko· .yangınlar, son yu .. ksek infilllkh bo:nbalnrını . ettirmiştir. &~ alman harp gemisi han-

Zaman mesafeleri, ne kadar geniş- ıçimizde kabul etmiyecek bir tek va- pan inşadı, Milli Şef'in bir emsalsiz attıktan sonra fn.giltercye doğru saat 23 ü 
t d 1 N k . bel"' · · f · ı gi gemi olduğu belli degwildir ve başka-lerse genişlesin, bu ayrılığın yürek- an aş tasavvur o unamaz. ete ım a.gat, samımıyet ve ve a esen o an 10 geçe hareket etmi~ olan !\on tayyare-

lerimizdeki sızısı bir türlü şifa bula- lbu derin sezişledir ki kalemizin için- beyannamesinin okunması takip etti. :a da malUmat yoktur. miz tarafından da görüJmilştür. 
mıyor. Her gün, her saat içimiz de korkusuz beklemekte, inkılabın En seHihiyetli ağızdan Atatürk'ü 
onun bize bıraktığı sayısız iyilikler, emrettiği şeyleri yerine getirmiye b" dah d" l • l l k 

Çalışmaktayız. ır a ın emı§ ve an amış o an a-
sayısız nimetlerin §Ükranlariyle do- 1 b 1 ğ d" · d' ş 
lup taşmaktadır. Suya karunıyan top- Zaten Atatürk'ün bizden bekledi- a a ı ın vec ını Ebe ı ef'in onun-
raklar gibi, onun sevgisine bir türlü ği ahlak ve şuur da bu cesaretli, kah- cu yıl nutkunu veren filmi görmek 
doyamıyoruz, 0 bütün güzel, yüksek, ramanca hareketti. ve duymak, bir milli cuşiş haline ge-
fi.licenap hayatiyle ömrilmüzün, ö- Günün birinde inkıtap ve istikla- tirdi ..• 
mürlü bir baharı oldu, her an gönül- limize karşı ayakalnacak tehlikeleri Başta çelenkler, bütün kalabalık 
}erimizi beklemektedir. göğüslemek için şahlandığımız za- Atatürk'ün muvakkat kabri önünden 

o yalnız bizim değildi, O bütün man, ne bu vatana, ne bu vatanı ya- geçtiler; bu, bir çırpınan gönüller ve 
insanlığın örnek bir inkılapçısı, ör. pan insanın yattığı toprağa, tli sınır· dolukan gözler, geçidi idi. Akşamın 
nek bir kahramanı idi. Ortaya koy - !ardan itibaren damarlarımızdaki asil geç saatlerine kadar mekteplilerin, 
duğu davaların vasıflarında ne şahsi, kanı hep birlikte akıtıp bitirmedikçe halkın, askerin, köylünün, sınıfsız ve 
ne de milli bir hodbinlik izi yoktur. yabancı gölge bile olsa uğratmıya- tezatsız türk milletinin, her yaştaki 
'Bunun içindir ki ona yalnız biz değil cağız. Atatürk çocuklarının ihtiram geçidi 
!bütün insanlık acıdı. Onun acısı büyüktür. Fakat onun haHl devam ediyordu. 

E 

Avusfuralya sularmdaki 

maynler imha ediliyor 
Melburne, 10 a.a. - Mayna çarparak i

ki &eminin battığı resmen bildirildikten 
t0nrı mayn tarayıcı gemiler dün Avustu
ralya denizlerinde he başlamışlardır. 

Müteakiben bahriye nazırı B. Hurtıes. 
bu iki ıe.n.inin battığı mıntakadı donan
manın mliteaddit mayn tahrip ettiğini be
yan eylemiıtir. 

Bu• Strait boğaı;ı yeni emre kadar ka
pcıtılmıştrr. 

Başvekil B. Menzics, icabeden ıtedbir • 

Roma'da hava taarruzlarına kar~ 
tedbirler alınıyor 

Zürih, 10 a.a. - Basler Nachrichten ga
zetefiinin Berlin muhabirine göre, Romada 
muhtemel hava taarruzlarına lırarıı mühim 
ihtiyat edbirlcrl alınmışır. 

ler, donanma tarafından alındtiından halk 
arasında bu hususta endlııo beıılenilmesi 

için hic; bir aebep olmadığını beyan et -
miştir. 

Kuvetli bir mayn tarayıcı filotillası bo. 
hz maylnlardan temizleninciyo kadar 
Tasmanya halkının ihtiyacı zaruri olan 
maddeleri Tasmanya'ya nakletmiştir. 

EMİL JANNİNGS 
EMİL J ANNlNGS 
EMİL J ANNİNGS 
EMİL J ANNİNGS 

Doktor Robert Koch rolünde 

Yarm ULUS Sinemasmda 
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SON GÜN 

ULUS Sinemcısınllu 
Mevsimin en yüksek fransız 

filmi 

Haki katı 
arıyan adam 

Derin bir atk, gizli bir ıstırap, 
sonsuz bir hicran kaynağı olan 
bu süper film, hakiki bir ömrl1n 

romanıdır. 

ARTİSTLER : 

AIMU - Jacqueline Delubac 
Yvette Lebon 

Ayrıca: SWlNG DANSLARI 
Telefon: 6194 

- Kelimeler üzerinde oynamağa vaktim yoktur. 

~a evet, ya hayır. Çabuk cevap ver 1 
- Bunu sen, bir şair s8ylüyor öyle mi ? 
- Hakaret mi ediyorsun ? 
- Ben mi ? Ne münasebet ? 
_ Gayet iyi biliyorsun ki, ben bugün artık bir şair 

Çalışacağım, muvaffak oluncıya kadar u~raşacağım. 

Yalnı.ı, aklım bagıma geldi. Kendimi yalnız bu pye 
uğruna vakfedip diğer vazifelerimi ihm!l etmiyeceğim 
kararımı verdim. Tekrar matbaaya döneceğim. Fakllt. 
içimde bir endişe var. Acaba beni geri alırlar mı ? Nı 
dersin ? 

değilim. 

- Ya nesin ? 
- Bunu zamanı geldiği vakit öğreneceksin ..• 
- Demek maziden tamamiyle sıyrılmak, kurtul -

rnak istiyorsun ? Şu halde, bizim aşkımız •.• 
- Bırak §imdi aşkımızı. Biraz evet başladığın la

fı bitir. Buraya döndüğüm gündenberi bir tek keli
me ile olsun yalnız geçirdiğin senelerin hesabını sor

mağa lüzum görmemiştim. 
- Bana bu dçrece itimadın mı vardı ? 

- Yalnız bu değil. Biz birbirimizi gayet iyi tanı-
yoruz. Eğer, başından bir macera geçmiş olsaydı, mu

hakkak .... 
- Acaba hakikaten biribirimizi tanıyor muyuz ? 
- Bundanda mı şüphe etmek lazım ? 
- Başka şeylerden şüphe mi ediyorsun ? 
- Garip şey. Cevap vereceğin yerde, durmadan sual 

soruyorsun ... Söyle, bir aşıkın mı vardı ? 
Gizella, yeisle ayağa kalktı : 

- Kafi Vilmoş t 

- Niçin kafi oluyormuş ? Cevap bekliyorum. 
Gizella, masanın başından uzaklaştı. Köşedeki kol • 

tuğa oturdu. Derin, derin düşüncelere daldı. Vilmoş da 
susmuştu. Odanın içinde aşağı yukarı dolaşıyordu. Si· 
garanın birini söndürmeden diğerini yakıyordu. Gizel
la da birdenbire dudaklarının arasına bir sigara kıstır· 
dı. Derin bir nefes çekti. Dumanı ciğerlerini doldurdu. 

Vilmoş. hayretle karısına bakıyordu : 
- Ne zamandanberi sigara içiyorsun ? 
- Birkaç gündenberi ... 
- Madem ki; şimdiye kadar içmiyordun, şimdi ni- ' 

ıtn ba§ladın ? 
- Geceleri burada oturup yalnız başıma seni bekler-

Yazan : M IHALY FOLDJ Türkçeye çeviren : F. ZAHLR TORVMKUNEY -143-

ken, aklıma sigaraya ve gekere olan düşkünlüğün gel
di. Vakit öldürmek için şeker yedim. Sonra sigarayı 
merak ettim. Onun da tecrübesini yaptım. 
Vilmoş, güldü. 
- Neden gülüyorsun ? İlk defa hoşuma gitmedi 

Ağzım zehir gibi oldu. Başım döndü. Fakat, üçüncii 
dördüncü· geceden sonra zevk almağa başladım. Niha· 
yet alıştım. İnsanın asabını da yatıştırıyor. 

- Demek asabisin ? 
- Sen de onun için içiyorsun değil mi ? 
- Pekala biliyorsun ki, ben çocukluğumdanberi ••• 

- Asabın çocukluğundanberi bozuk mu ? 

- Galiba •.. 
- Vilmoş; şurasını unutma ki: hayatından memnun 

olan bir insanın asabi olmasına imkan yoktur. Bana, 
öyle geliyor ki; benden birçok şeyleri gizliyorsun .. 

Belki de betbatsın ı 

Gözleri nemlendi. Kendini zorlıyarak devam etti : 

- Vilmoş, bütün kalbimle senin mesut olmanı iste· 

rim. buna inan 1 
Başını acı, acı salladı. Göz yaşları yanaklarının üze-

rinden yuvarlandı. 

- Bütün bunları bir sigara mı g7tirdi hatrına ? 
Gizella'nın yüzü karardı. Bakışları dumanlandı 
- Sigara aklıma büsbiltün başka birşeyi, paramızı 

harvurup, harman savuramıyacağımızı getirdi. 
Vilmoı'un ,azterl lSfkeylo kıaıldı ı 

- Anlıyorum, ne demek istediğini anlıyorum. 
-Bunu söylediğimden dolayı affını dilerim Vilmoş. 

Fakat, çocuklarımızı düşündüm. 

- Beyhude izah etme. Anladım. 

Vilmoş, yeniden odanın içinde dolaşmağa başladı. 
Elini arkasına kilitlemiş, parmaklarını asabi, asabi !n
vırıyordu. Pençerenin önünde durdu. Alnını cama da· 
yadı, gecenin karanlığına daldı. Gizella, dikkatle onun 
hareketlerini takip ediyordu. Bu dakikada inatçı ve 
tereddütler içinde bocalıyan zayif iradeli bir erkeğe 
hayatını bağlamış olduğu için kalbinde sonsuz bir acı 
duyuyordu. 

Vilmoş, birdenbire döndü. Kati karar vermiş bir a
dam tavriyle Gizella'nın karşısına dikildi : 

- Yavrum, ben omuzlarıma aldığım vazife ve mesu
liyeti takdir ediyorum. Bunu bir dakika olsun unut . 

~adı~. ~aka~, bazı mühim sebepler dolayısiyle bu va· 
z~femı bıraz ıhmal ettim. Şimdi sana hakikati itiraf e· 
~ı_y·orum: Esaretten büyük projelerle döndüm. Geldi . 
g~m dakıkadan itibaren bu projelerimin tahakkuku için 
ugraştım. Maksadım çok temizdi. Bütün beşeriyete 

hizmet etmek istiyordum. Ah, bu insanlar, herşeyden 
evel şahsi menfaatlerini düşünüyorlar. Birlikte çalış 
tığım arkadaşlar, mevki hırsına kapıldılar. Beni sonun 

cu pl!na atmağa kalkıştılar. Bugün, şiddetli bir mUM
ka§a yaptık. Bana hilcum ettiler. Hakarete bile kalkıt
tılar. Buna rağmen, projelerimden vu ı~lt defllim. 

- Ümit ederim. 

- Budapeşte'ye döndüğümii biliyorlar mı ~ 

- Haber almıglar. Zannedersem sokakta g8rcn dı 
olmut. Ne ise, bunların ehemiyeti yoktur. Elverir kla 
sen gel, işine başla. 

- Bu kararımdan memnun olacağını tahmin et .. 
miştim. • 

Bu sözleri söylerken, sesinde gene bir istihza var
dı. Gizella'nın canı sıkıldı. Fakat, belli etmek iste
medi. Bu, kendini dumanlı ve manasız hayallere kap
tıran, benliğini sivrilmek ihtirasının ateşine sardı· 

ran hayalperest erkeği uyandırmak, onu hakiki hayat .. 
la karşılaştırmak zamanı gelmişti. Evet, bunu yap
mak lazımdı. Kendini ve istikbalini mahvetmeden e
vel yapmak. 

.. -. Sana m~him bir şey anlatacağım Vilmoş... Bq 
soylıyeceklerımi nasıl olsa işiteceğine eminim. Fa
kat, bunları başkalarının ağzından ilave ve uydurma· 
larla dinliyeceğine, benden dinle. Seni tekrar mat
baa.y~ alacaklarına, hatta eski vazifeni vereceklerine 
emınım ... Gerek direktörün ve gerek oğlunun bana 

karş~ olan vaziyetleri eskisinden çok daha iyidir ..•. 
Benı yabancı saymıyorlar, adeta ailelerinden bir fert 
gibi muamele yapıyorlar.... Bu yüzden matbaada 
çalışanların bir çokları beni kıskanıyorlar ve bir düş
manlık yapabilmek için fırsat kollıyorlar .. Hatta na

musumdan şüphe edenler bile mevcuttur... Yanlı~ 

düşünüyorlar ... Çünkü: ben ... Yalnız senden bir rica
da bulunacağım, şimdi sana bahsedeceğim şeyleri 

bildiğini katiyen kimseye hissettirmiyeceğine dair 
bana ı6z ver, 

onu var-



Dünkü hazin törenden enstantane er 

DaJailiy•, llıtual .,. Ziraat Vekilleri Atatllrlı'iin 
rrunialJıat lıabri önümle 
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uı:us 

Milli môtem 
okullarımız 

ve Balkanlarda 
şiddetli 

Ankara Halkevinde Burhan 

bir zelzele oldu nutuk Belge'nin • 
ırat ettiği 

(Başı 1. incı uy/ada) 

(Başı ı. ınci .aylada) 
rektörli Süreyya Genca Milli Şef tnö- Yenifehir Maarif KollejinJe 
nünün millete yaptığı beyannameyi ~ Atatürk'Un lSIUmünün ikinci yıldö. 
kumuı ve kısa bir konuşma yapmııtır. nümü gününde Yeniıehir Türk Maa
Bunu müteakip iki talebe şlir okumuı rif cemiyeti lisesinde yapılan anma tö. 
ve Ebedi Şefin muvakkat kabri ziya- reni de çok heyecanlı ve hazin olmuş-

dllriyeU blnaaı çok haaar görmU,tür. Tq -
rada da çok haaar ve zayiat oldtıgu zanne
dilmektedir. Buzen ve Focsaul yarı yarıya 
harap olmu§tur. 

Zayiat ve hasar hakkında fazla malO -
mat alınamamııtır. Bllkreı'te büyük bir 
heyecan vardır. 

Hakiki bir felaket ret edilerek çelenk konmuştur. tur. 
Bine yakın talebe sabahleyin aaat 9 

Devlet Kon•eroatuvarında da Atatürk'e ait hatıralar, bayraklar ve Bükreı. 10 a.a. - D. N. B. ajansının 
Saat 8,5 ta toplanan muallimler ~e k bil ilk 1 husuat muhabirine göre, Bükreı'te vukua 

çiçeklerle süslü me tebin Y 98 o- gelen .zelzele bu sabah saat 3,80 da oımuı 
talebeler aaat 9,05 te yüce kurtarıcı- nunda toplanmıt bulunuyordu. ve hakiki bir fel!ket halini almııtır. 
mız Atatürk'iın aziz hatırası önünde 5 Tam 9 05 te ihtifale başlanmıştır. U- Birçok kiremit ve çatı sokaklara dili -
dakıka ayakta sükut etmi§lerdir. mum miı,dür B. Şevket Sureyya Aytaç müş ve sokaklar bir harabeye benzemıı-

Bundan sonra Devlet konservatuva-ı kı&a ve heyecanlı bir hitabe ile bu acı tir 
rı miıdiırü Orhan Şaip Gökyay Ata- yıldönümü hakkında birkaç söz söyle- Birçok camlar kırılmııtır. Tiyatro ve 
türk'ün bayatı ve eserleri hakkında bir • Eb d' Ş f" d " a o"lru" .. d k' slneınıılrın tavanlarında uzun yarıklar ha-

mış, e ı e ın uny ~ sun e ı ı 
konutma yapmıt ve Tiyatro §Ubeai ~a- h 'k tt:.d h . . . ba . . _ 1 ııl olmugtur. Şehrin merkezinde altı sine-

. arı u " e şa sıyetını te ruz ettır nıa olan on altı kaUı bir bina tamamlyle 
le~e~erınden Ag~ .. ::~~ ~arafından miş, onun gençlere bıraktığı idealist yılulmıııtır. Bu binada ikamet edenler en
Mıllı §ef İsmet lnonu nun mıllete yap- ruhu ve muazzez cümhuriyet vediasını kaz altına gömUlmll§lerdlr. 
tığı beyanname okunmuştur. .. . qatırlatmış, Mustafa Kemal'in 2 yıl e- .Asker kuvetlerl derhal tahlisiye ve te-
Arkaaından Etnografya muzesıne vel ölen ve hiç bir zaman ölmiyecek nılzllk iglerlne bqlamıııtır. 

ıidilerek ~~tü~k'ün muvakkat kahri olan veçhelerini çizmiştir. Bundan Yabancı memlekeUerle telefon muha-
aiyaret edıtmııtır. sonra B. Aytaç talebeyi ayakta 5 daki· versı sabılh dokuza kadar inkıta halinde 

Poli• En•titü•ünde ka tazim sükutuna davet etmiştir. kalmıştır. 
Diln sabah polis enstitüsU gayet he- Sükutu müteakip lisenin erkek kıs- Stokholm ras:ıth:ınesinin aletleri 

yecailh ve hazin bir anma törenine mı müdürü B. Necati Sepici Atatür1<'- kırıldı 
aahne oldu. Bütün profesörler ve tale- Un hayatını anlatmıştır. Stokholm, 10 a.a. - Bu sabah saat 2,42 
be türk bayrakları ve Atatürk'ün büst- Bundan sonra da Edebiyat muallimi de Lund rasathanesi çok glddetll bir zel
eri ile ıüalenmit bir dekor içinde saat Kemal Zeki Gençosman, Atatürk hak- zele kaydetmıııtır. Bu sarsıntının Roman-

9,05 te ayakta 5 dakika ıükut e- kında bir konuşma yapmıı ve bunu ta- yadaki zelzele ile her halde alılkaaı olmak 
erek milletimizin kurucusu Ebedi Şe- }ebeden Güzin Kütükçü, Raşid Görk- gerektir. Sarsıntı 0 kadar alddetıı olmuı· 

d Ş T .. kr:. C tur ki, sismograf O.Jeti kırılmıştır. in y(lce hatırasını hürmetle an ı!ar. men, Muzaffer eylan, ur "" oş-

rkumckn profesör Vasfi Raşid Se- kun ve Yıldız'ın Atatürk hakkında o-
g güzel bir konuıma yaptı. kuduklan giirler ve kız kısmı müdürü 

l Musa Kizım'ın AtatUrk'e ait anlattığı 
Vali RQfid'in söy evi hatıralar takip etmiıtir. Mektepteki 

Bundan iki sene evel bugilnkil tarih- törenden sonra biltün talebe sıra halin
e ve 'bu dakikada Atatürk hayata göz- de Atatürk'ün muvakkat kabrini tavaf 
erini yumdular. Milletler vardır ki etmiş ve bir çelenk koymuttur. 
IUmleri, imha edilmeleri insanlığı la-
yıt bırakır. lnsan vardır ki ölümü Diğer mekteplerdeki törenler 
illetlere kan ağlatır. Atatürk, ölümü ~nkarada'ki diğer bütün mektepler-
e her milletin kalbinde ıızı hasıl et- de, Tarih, Coğrafya, Dil fakültesinde, 
it bir dehldır. Ölümünün, insanlığı Kız ve Erkek liselerinde, ıehrimi7:de 

akirlqtirmit olduğu söylenmiı bir bulunan bütün orta ve ilk mektepler
hramandır. de dün sabah matem törenleri yapıl
"Öltlm,, ne demektir? Yok olan ıey mıt, muallimler konuımalar yapmış, 

ar olmamıı gibidir derler. Yani artık talebeler de ıiirler okumuılardır. 
evcut olmıyan ıeye hiç mevcut ol- Bütün mekteplerdeki t?renler ~it-
mıı gibi bakarlar. Ölüm bu ise Ata- tikten sonra talebeler kafıleler ~alın
k öJmemiıtir Gerçi AtatUrk'iln vU- de Etnoğrafya müzesinde Ebedı Şe
~u topraklara. tevdi edildi fakat ru- fi~ m~vak~at kabri önlinde hürmetle 

u ruhlanmıza katıldı ve bizi tarihi- eğilmıılerdır. 
ize ltyık kıldı ve Uyık kılmakta de- Yenifehir'dekl Parti merkezinde 

ediyor. Atatürk'ü anma toplantı•t 
Maddt enerjilerin bazılarının, bir Dün sabah Yeniıehir partilileri par-
iligramlık bir parça kaybedebilme- ti binasında Ebedi Şef Atatürk'iln uiz 
ri için bir milyar sene sarfeyledik- batıraaını anmak için toplanmıtlardn. 
rini ıöylerler. Atatürk gibi bir ruh Saat 9,05 geçerken Çankaya kazası 
fikir enerjisinin kuvetinden bir zer- idare heyeti reisi B. Sadi Batu hazır 
kaybedebilmesi için acaba kaç mil- bulunanları Atatürk'Un ebediyete in
r ıene aarfetmek llzım gelecektir? tikali anı olan bu .zamanda beı dakika 
yazık ki zafımı.z bize bu hesabı ya- tazim ıUkQtuna davet etmigtir. Tlzim 

bilmek imktlnını vermiyor. Dünya- sükutunu müteakip B. Ercüment Ek
n öbür ucunda, denizlere atılmıı ve rem TalQ Atatilrk'e ait hatıralar an
Jgalara terkedilmiı bir cisim gibi, latmıı ve bundan sonra B. Nusret Köy
taya atılmıı ve kendi kendine terke- men Milli Şef İsmet lnönü'nUn Ata
lmiş bir nağme dalgalarının dilnya- tilrk'ün vefatı münasebetiyle tlirk mil
sardığını ve bize kadar geldiğini na- Jetine hitaben neırettiği beyannameyi 
anlamıyor iıek tarihimizin baıta- okumuıtur. BUyük adama ait astı ha

da çıkmıı manevi kuvetlerin; bh- tıralar ve Milli Şefin derin ıözleri 
nların ve ıehitlerin enerjiıinln Atatürk'Un ölmezliğini hazır bulunan

e kadar gelmiı olmasını da <Sylece ların kalplerini bir kere daha vakur 
lıyamıyoruz. bir heyecan halinde coıturmuıtur. 

ize kadar gelmelerini anhyamadı- Partililer Ebedi Şefin Yeniıehirde-
ız acı dalgalarının teneffüs etttl- ki heykeline bir çelenk koymutlardır. 
iz havayi neaimi gibi bizi sarma- C H p M k ~ d 
bı-· 1 b' hi il • • • ama oca5ın a ı, uı tat ı ır s e sanmasını ve 1U U U ld<S UmU 

i aebebini anlıyamadığımız heye- Atatürk'Un ö m n n yı n 

Yugoslavya' da 
Belgrat, 10 n.a. - D. N. B. ajansının 

hususi muhşblrl bildiriyor: 
Roma.oyada vukua gelen ve fellket ha

lini alan zelzele Belgrat'ta ve ıarkl Sır
blatanda da hlsaedilmlştır. 

Mahalli saatle 2,41 de bu sabah bir zel-
zele olmuştur. Zelzele merkezinin Karpat
ların cenubunda olduğu tahmin edilmekte
dir. 

Belgrat rasathanesinde 2.000 mikrona 
kadar inhiraflar kaydedllmlıtır. Sademe -
lerln şiddetinden rasathaneye alt Aletle
rin biri kırılmıştır. 

Bulgaristan' da 
Sofya, 10 a.a. - Ste!anl ajnnsının hu · 

sual muhabiri bildiriyor: 
Bu sabah saat 3,45 te ıılddetıı bir zel -

zeıe olmuı ve Bulgnrlatanın her tarafın -
da hlssedllmtıttr. Zelzele merkezinin 
Sofyadan 850 kilometre mesafede ve ııi

mall garbt istikametinde Karpatıar mın -
takuında bir yerde olduğu zannedilmek
tedir. Bazı yerlerde yaralı ve hasar var -
dır. En ıtddetıı sarsıntı Tuna bölgesinde 
hissedilmiştir. Ruase'de birçok yaralı var
dır. Bura halkı rumen topraklarından bll
yUk alevlerin yUkıeldltlnl g&rdUklerlnl 
ııö temek cdlr. B k 'le telefon muhave-

resi kesllmlıtır. Zelzele sademelerlnln 
§lddetlnden alamoğraf lletlnln akrepleri 
yerlerinden fırlamıatır. 

Antakya' da ani bir 
alirm teuübesl yapıldı 

Antakya, 10 a.a. - Dün şehrimizde 
ilk defa olarak habersiz ve ansızın bir 
alarm iıareti verilmiştir. Al~rm dUdü
ğüniln çalınmasını müteakip halk te
liıa kapılmadan· ve bir dakika içinde 
sığınaklara iltica eylemiı ve 45 dakika 
ıilren bu deneme eanasında ekipler 
kendilerine dilıen vazifeleri muvaffa
kiyetle yapmıılardır. 

1 1 d ğ k münasebetiyle C. H. P. Mamak oca-
ara atmasını an ıyama ı muz a- i i iki ı 
bizleri hala enerjileri ve kahra- ğından bine yakın idnın ıt r Y e panayırı ikinciteırinln on beıincl cu-
l klar 'le saran binlerce türk kah- dün maske fabrikaıı salonunda büyUk ma gUnU açılacaktır. Panayırın açıldı· 

Amaıya aonbahar panaym 
önümüzdeki cumaya açılıyor 
Amuya, 10 ı.a. - Amasya aonbahar 

na~rı~:n maneviyatlarını da anlı- bir ihtifal yapıtmıf, ocak reiıi Hami fı gUn pehlivan gUretleri ve kıpanıı 
ıyoruz. Atatürk, hali adları ve Bekem hazır bulunanları bet da~ika- gilnU de at yarııtarı yapılacaktır. 

1 k 1 1 • · d h ecanlar u lık ihtiram susmasına davet ettık~en 
arı a p erımız e ey - . Ö f da At 

d k h la e ıehitlerin sonra Alı zkanat tara ın n a-
ır~ i a r~n 

1 
rı.n. v. i d türk'ün hayatından ve kahramanuk 

ı_er~n vel cıs m en~.\ ı~"': n e ~t hatıralarından bahıetmiı ve bunu mil
mın e top ~mıt .enbe~Jıkerhını enedr.1 - teakip lzadan Necmi Tarkan lnönü'
d~ cemetmıı eşsız ır a rarnan ır. niln be annameıini okumugtur. 
gun onun adını ve yadını zikreder- Y 

ondan ders almak istiyoruz. Bura- Kaya§ köyünde 
döfünmek için değil öğünmek ve Cebeci nahiyeıine bağlı köyler hal-

0himize layık olmak, hadiselerin a- kı ve mümessilleri dün Kayaı okulun
eti seviyesine yükselmek için top- da toplanarak Atatürk'ün aziz hatıra-
mış bulunuyoruz. larını anmışlardır. İhtifal .ihtiram s.~~ 
tatürk bize neticenin sırrını öğret- masiyle başlamış ve İltekın okulu cıg

zaferin "zafer benimdir,, diyene ait retmenlerinden ~aran Müzeyyen Ar
ğunu soyledi. tıe "acaba muvaftak may, toplantıya ıttırak eden kadın er

r muyum?,, tereddildiyle başlaıua- kek, talebe yüzlere~ halk tarafı~dan 
hezimet olacağını, ve yenmeyi vic- alaka ve heyecanla dınlene.n Ebedı Şe
ına ve tarihe karşı borç kılmak ili- fimizin hatıralarını say~ı. ıle anmıı ve. 

ıd 'ğ' · · • tt' "Muharebe dai- !nönü'nün beyannamesını okumuıtur. ge ı ını ogre ı. • · · H b' s 
mucadele halinde bulun3n gayri Bundan sonra nahıye reısı ~· ı ar-
'i kuvetlerin göze görünür •ekil ve gın ve idare heyetınden KAmı Üçok 
t almasıdır dedi. Gayri mer'i ku- mem e ete ızmetını, uyu s 

retlne açık bırakılan Etnoğrafya mU
zeıi 10 binlerce kitinin .ziyaretine sah
ne olmuıtur. 

Ziyaret bilhuaa 8f leden sonra keıif 
olmuı ve müze ıaat 17,30 da kıpanmıı
tır. 

Y ardım•evenler Cemiyetinin 
fakirlere yardımı 

Yardımaevenler cemiyeti yüce Ata
mızın ölümünün 2 nci yıldönümü mil
nase betiyle 300 fakire bulgur, fasulye, 
yağ, ıeker, sabun ve kömür tevzi et
mittir. 

Yurttaki törenler 

(Başı :Z. inci H7/ada) 

sinde, Atatürk, önce, zaferin bizzat ken • 
dialnl tuvir etti. En bUyUk Türk aerdarı· 
nın bu çelikten ve atetten lmll olunmut 
glbl aadmell ve tulrll tasvirini, sizlere 
müsaadenizle okumak lıterim: 

.. Ar.l:ad•ılar, ıaatler ilerltdilt.çe gözle
rimin önünde inlt.işal iden manzara ıu J -
di: 

Düşman başlt.umandanımn ıu karşıki 
tepede son gayretiyle çırpındılını görüyor 
gibi idim. Bütun düşman mevzilerinde bü
yük bir beytcan ve balecan vardı. Artılt. 
toplarının. tiilellerinin ve mitralyözleri· 
nin ateşlerinde sıınlt.i öldürücü bassa bl
mamıştı. Bu ovad•n, şimalden ve cenup· 
tan biribirini ve/yeden avcı hatlarımızın, 

gruba yaklaşan gı.ineşin son şuaatiyle par· 
lıyan süngüleri her an ileride görülüyor· 
du. Düıman mevaziini saran bir daire ü -
zerinde mevzi almış ol•n bataryıılaTimı • 
zın lası/asız ve amansız ıteşleri düşman 
mevaziıni. içinde barınılmaz bir cehennem 
hı/ine getiriyordu. Güneş malTiba yaklaş
tıkça ateşli, kanlı ve ölümlü bir luyame • 
tin kopmak üzere oldulu bütün ruhlarda 
hiuolunuyordu. Bir an sonra cihanda bü • 
y:ik bır inhidam olacaktı ve bckleditimiz 
bal.5.s güneşinin tulü edebilmesi için bu in
hıdam liizımdı. Zulmetler içinde bu inhi • 
dam vuku bulmalı idi. H•kikaten semanın 
kar.ardığı bir dakikada Türk süngüleri 
düşman dolu o sırtlara hücum ettiler. Ar· 
tık karşımda bir ordu, bir kuvet kalma
mıştı. Kimi/en mahvolmuş, perişan bir 
bakiyetüssüyuf kütlesi bulunuyordu. Ken
dilerinin dedili gibi, pürhav/ ve lerzan 
b:şekil bir kütle. acip bir halita halinde 
firar için /ürce arıyordu. Artık gecenin 
koyulaş•n zulmeti neticeyi gözlerle gör -
mek için güneşin tekrar şarktan tulüuna 
intizarı zaruri kılıyordu ... 

GtirUyoreunuz ki, bugün hepimizi deha
sına hayran bırakmıı olan bUyUk adam, 
zaferini, bir cısim gibi hlasetmlı, diri bir 
uzviyet gibi kımıldatmıı ve yürUtmUı ve 
onu, bir .zaman sonra sözle tasvir ederken 
dahi, sanki kalem yerine gene kılıcını 

kullanmııtır. 

.Fakat aynı nutkun biraz daha titelerln· 
de, Atatürk, bu sefer aynı zaferin hem na
sıl elde edlldlğ"lni hem de neye delllet et
tiğini anlatıyordu. 

Diyordu ki: 
"Elendiler, milletimiz bikimiyetini eli

ne aldığı gün, bilmiycn kalmamıştır, en 
lt.•ranlık felilt..ılerin, en derin uçurumu 
kenarında bulunuyordu. Kuvei maddiyesi 
yıprattırılmış. vesaiti müdı/aa11 ııısbo

lunmuş, ml.nevi7atı. mult.addeıatı duçarı -
tecavüz olmuş elim bir variyette bulunu-
7ordu. Bütün bunlara ralmen mevcudi7e
tini ve istilt.lilim lt.urtarm•la brar ver
di. Bu lt.arıırında muva/lalt. ol•bilmelt. için 
bütün milletin lt.endine bir bedeli bault.et 
teıbit etm•İ ı•sım ••li1ordu. Biitiin mil
le ın o hedel üzennae behemehal muvallak 
olmayı gayei emel telikli etmesi icap e -
diyordu. Millet bütün mevcudi7eti ile, biJ
tUn leddirlıli7l•, bütUn i7manlyle o be -
d.Je beraber 7iJrüsUn Ye bebemebal mu
nlld olsun liumdı. Elıadiler, o bedfi 
burası idil Gayeiemel olan muvallakiyet 
burada ihrB:tt. olunan Hlerdi.,. 

Atatürk. bu ıuretle, t& Bıvas ve Erzu -
rumlarda b~lıyan uzun ve mihnetli bir yo
lun nasıl mllleUe beraber, milletin arzu 
ve iradesiyle beraber, nihayete kadar aö • 
kUldüğUnü anlatmıı oluyordu. 

O gün oradaki tablo tamamdı. Millet 
ve rençllk orada idi. Kendl em.rinde oa -
lıımıı olan kumandanlar orada idi, arka • 
d111lan ve doıtlan orada, Ye, o muhteıem 
.zafere tahlt olmut olan dallar ye ovalar, 
köylU aahlpleri ile beraber orada ldi. 

Atatürk, kurtardıtı devletin ReJılcUm
huru aıfatıyle, saferin bu ilk yıldönUmü 

merasimini kapıyabtllr ve lılmla bltU dl· 
yerek, Ankara'dakl lkamet&'lhına avdet 
edeblllrdl. 

Öyle yapmadı. Sanki bUtUn o lnaanlan 
oraya, bir daha bUyUk "gayelemel., pqln
de kotmak, bir daha bUyük saferi elde et
mek ve bir daha engin divanın müjdesini 
vermek için toplamııtı. Ve bunu ıaklamı
yordu. 

O eıala gua ve ıehamet ıahnealnln 

rUzglrlan, ıaçlarını çarpıp dalıtırken, ır
kının en gUJıel bir evlldı gibi bUtUn renk -
Ierl ve bütün gUJıelllkleri ııetıtnde cemet
mlı olan genç, çll&k n tepeden tınıata
dek cevher Atatürk, qpkı "ordular, ilk he
defini& Akden.la,, diye haykırdıtı aatteki 
affetmlyen katlyet ve bütün iradeleri bir 
tek dizginin aakıııında zapteden kumanda 
emniyetiyle, milletini yeni bir hamlenin 
bafına çatırıyordu. · 

Aynen, eunları aöylUyordu: 

ne ıarUarla yqanablleceğtnl, hatırlatmıı
tı. 

Zaferinden büyUk adam, zaferinin lhtl· 
ıamı içinde kendini hapsetmeyip, onun 
daha verimli bir devamının onun ancak dı
ıında ve ötesinde aranacağını bilen adam, 
tarih boyunca, çok nlldir de olsa, hep böy
le bir seciye arzetmleı ve bu türlU hare
ket etmletlr. 

Atatllrk'ün hiç bir zaman öimlyecck 
ve her asırda taze kalacak olan tarafların
dan birisi, budur. 

O nutkundan sonra, Atatürk milletini, 
insanlığın en Heri bir parçası kılacak olan 
lnkılAplarla meogul olmuştur. TUrk cemi
yetini. durmadan, eski llletıerlnden tcnılz
lemlıtır. Ve onun ukbaya doğru sapan ld
rAkinl çekip bu dUnyaya gctlrmlıı ve bu 
yurdun ihtiyaçları llzcrlne mıhlnmıştır. 

Bu genç devlet o hareketin bir eseri, 
şimdi ıuradn bir parçasını yn;,amal<ta ol -
duğUmuz bilsbilttln başka tür!U bir munoe
ret ve hayat, atılnn o ilk tohumların fidan-
!arıdır. 

Ve bunların hepsinin m ılı'lss:ılnsı, yeni 
Türk nasyonalizmi Is , bu n<ı yonallzmln 
de, mümeyyiz vasfı, en ileri lns:ınlığın en 
iyi parçası olmaktır 

Bu hayat tc ırı :.ı inin dııı:ırıya doğnı 

ifadesi, "clhnndu sulh,. tur. Kınıscnln top
ı ağında gözümüz yoktur, klms"nln de bl· 
zlm topraklanmızda gözU olmasına ta
hcunmUIUmüz yoktur. "Clh'lDdn sulh,. tA • 
birinin mcdHilü, miskin bir pnslfl::m değil, 
icabında, cihanı sulhundan eden menfi ku
vctlcr ve menfi cereyanlarla, mücadele -
tlir. 

Aynı hayat teıa.kklslnln kendimize doğ
ru i!adesl du "Yurtta sulh" tur. Yani, 
'I urk ııılllotl bir bütlındUr. Bir tek büyük 
nllı.:d.r. Duoda ne sınıflnra, ne zUmrelere, 
ne de, imtiyazlara yer vardır. 

Fı>l<at sov1,'1ll arkadaeınrım, 
Poaltlf ve posltlvlat bir hnyat görügü

ııün ıııultablll olan blıtUn bu hamleler, 
TUrk cemiyetini, nihayet munsır ıartlara 
u:,gun kılmak içindir. Bu muasır ınrtlar 
halbuki, dlınyııda yaşıyan bugUnkü nesil -
kre, daha öncekilerden, der;nlcrden ve u
zaklardan gelnılı.ıtır. 

"Cihanda tam mılnaslyle medeni bir he
yeti içtimaiye olmak için, ayrıca, cihanın 
müdevven medeniyet öl<;ülerl ve müdev
ven med niyet kıstasları lle hesaplqnıak 
10.Zımdır. Bunlar ise, Asya'dan yani eski 
dilnyadan lljTl, garpta ve yeni dünyada 
keza ayrı ııeylerdlr. 

:(. :(.,,. 

Asya, asırlar sUrnıllş uykusundan he
nüz uyanmııtır. Ve medeniyetini fıbat e -
debllecek deliller de, tıpkı bunları izah e
den bilgiler gibi, garbın müzelerinde ya· 
but mm ocaklarındadır. Garp ise, kendini 
kendi bakımından izah ederek, ötesini, ya
ni kendi dıeıındakl diri dünyanın izahını 

ameıt kaznnçlar için faydalı, objektif bir 
meııgullyet tellkkl etmektedir. 

Bı••at. Utm adına y pıımakta olan bu 
haksızlık, milletini insanlığın mutlaka ııe
refll ve medeniyet ananeslnde kıdemli bir 
parçası kabul ettirmek istlyen, .AtatUrk'ü 
uzun seneler dll§UndUrmüştür. 

Uzun eeneler Atatürk, Türk'Un ve 
garb'ın tarih dUnyalan ortasında dolqa • 
rak, karııtırılmış yollan açmıı. sahte du
varlan yıkmıo, tecrit satıhlannı delmiş ve 
sonunda, milletinin tarihi ile insanlığın 
tarihini biri birine izah ettlrmeğe muvaf -
fak olmuttur. 

TUrk tarih tezi, çocuklarının en kUçU -
fil olmakla beraber, Ata-türk'Un muhak -
kak ki, en zeki, en istidatlı ve insanlık 
ideali bakımından, en halClk evlAdıdır. 

Bu huauata hiç bir nazarı mütaleada 
bulunmaıt.ı.zın, size, sadece fU günlerde o
lup bitenleri anlatmak isterim: 

Keçlören'e giden caddenin ağzında ve 
ıolunda, bir aüprUntU yığınının altında 

antik dünyanın en büyük hamamlarından 
biri kqfedJlmlıttr. 

Keıfedenler, yabancı arkeoloji cemiyet
leri delildir. Türk arkeologlarıdır. Temlz
Uyenler de onlardır. Eğlllp her cidarını 61-
oen vereame alan, toplayıp buldukları par
çalan tunlf eden, okuyUJ> bu husustaki e
debiyatın bu hamama dair olan cehllnl 
teablt eden, hep bizim çocuklardır. 

o çocuklar kt, esklde.n, realmll ve ya· 
sılı taflan kırmakta ml.sum bir sevk du
yarlardı, ılmdl TUrk llmliıın ilk imanlı 
çömezleridir. 

Ve 711karıda, Kale kapısına yakın olan 
oımanlı bedeatanında, bugUn ehemlyetıı 

bir ıı:u mUzeıl kurulmuttur. 
Bu l'Ul'etle, ilim hayatımızda, senç ne -

aliler aırllj·a girmekte ve Avnıpa ilmine 
kartı son ve katı taarruzu yapmnğa hazır
lanmaktadır. Bu taarruz hiç kimsenin bur
nunu kano.tmıyacaktır. Gayesi de sebebi 
gibi, medeniyete hizmettir. Fakat, taar • 
ruzun neticesinde, bir büyUk yalan, yıkı -
lacaktır. 

Avrupa'nın. mütemadiyen medeniyetin 
dııında bırakmak lstedl~I bir dUnya, e
linde hizmetlerinin delilleri, hepimizin o· 
lan o medeniyet avlusunun !cine, artık 
duhullyealz ve kontrolaUz girecektir. Ve 
bir gün. gene böyle bir gUnde ve böyle bir 
toplantıda, bir genç, Ebedi Şefine sesle· 
necek ve: 

:ır 1 1 k h' · · b" "k cıcrefini 
er her günkli mütevazi çalışmala- ve tlirk milletini ölümden kur.taran 
ızdır. Milli mücadelelere, yatalaıc büyük inıana ölmUt de~emiyece.ğın!. ve 
ihtiyarın dahi oturduğu köşeden onun. man.evi varlığın~ ızah etmıf, t~rk 
uki bu ıayede mümkün olur. tarihın~, ınsanhk tarıhine geçen yük
ürk hierarşisinin batında duran ve sek fazılet ve kahramanlıklarını teba-

Ebedi Şef Atatürk'ün 8lilmliniln 
ikinci yıldönü.mü dolayıaiyle dün bü
tün yurtta ihtifaller yapılmıt ve 
tilrık milleti büyük kayıplarının ıön
mez acısını bir dcf a daha yapınıı -
tır. Heır tarafta bayraklar milli mi -
temimizin ifadesi olarak yarıya ka
dar çekilmiı bulunuyor<lu. 

.. El•adilır. milletim/sin bedfil. mill•ti
misin mellt.llresi bütUa cihanda tam ma • 
nasi7/e medeni bir be7eti içt/mai7e olmd
tır. Bilirsiniz 1i dün7ada ber bvmin m1Y
cudi7eti. iı7meti, bdiıbüri7n n istilt.11-
Ii malilt. oldulu ve 7apacalı medeni eser -
lerle mütenHiptir, Medeni ner vücuda ıe
tirmelc bbili7etind.a mabrum olan lt.a
vimler biJri7et n istiililleriadea tecrit o
lunmala mabkllmdurlar. Taribi beıeri7et 
baıtaa b•ıa bu dedilimi te7it etmektedir. 
Medem7et 70/unda 7ürümei ve muva//d: 
o/mai ıartı ba7attır. Bu 701 fJser/nde te. 
vaklcul edenler ve 7abut bu 70/ fJser/nde 
ilırı delil, geriye bdmalt. cebil ,,. galle
letinde bulunanlar medeni7eti umum/yenin 
buruıan seli altında bolulmala mablt.Om. 
durlar.,. 

"Emrin yerine getirildi, Atam, şimdi 
artık insanlık büyük humanlzmasını yap
mata muvaffak oldu. Mllletler, medeni • 
7ette inhisarcı olmak zihniyetinden vaz • 
geçti!., diye haykıracaktır. 

H- lf. 1940 

KÜÇÜK Dl~ HABERLER 
.................................................... ------

x Nevyork, 10 a.a. - Norveç'ln 11.000 
tonluk Bergcnsfjord vapuru teçhiz ve tea
llm edilmek U.zere HallfakB'a hareket et -
mlıtlr. 

x Cenevre, 10 a.a. - D. N. B. Vlchy'den 
haber verUdlğine göre, A!rlkada bir tcttlı 
seyahati yapmakta olan hava nazın B. 
Bergert, Marrakeı'ten Kasablanka'ya git
ml§tlr. 
x Londra, 10 a.a. - 85 ya,ındakl kura ef
radının yarıSJ bugün kaydolmurtur. 20 ya
}ına girenlerden de yeni bir grubun daha 
'kaydı yapılmıştır, 

x BilkrCJ, 10 a.a. - (D. N. B.): Sovyet
ler Birliği ile H.omanya arasında lktııadt 
mllzakereler 20 fkinclteırlnde Moskova'd& 
bnşlıyacaktır. 

x Cebelüttarıl<, 10 a.a. - Amerika konao
loshanesi pazartesi gilnil kapanacaktır. 

Bu kararın muvakkat mahiyette oldut
bildirilmektcdir. 

x Tanca, 10 a.a. - (D. N. B.): ıru 
fevkalAde komiseri tarafından leleri ted -
vire memur edilen Tanca valisi Tancada -
ki beynelmilel polisi Ilga etmleıtlr. Aynı 

zamanda Tnncada halife kıtaatı mutetu .. 
llğlne bağlı olmak Uzere bir yerli lata 
tc§kll edllmlotır. 
x Madrlt, 10 a.a. - İngiltere büyUk elcllıl 
Sir Saınuel Hoare buciln hadcly• .... 
B. Sunncri bir kere daha :ıı;lya.ret etmit • 
tir. 

B. Sunner, alman ve italyan bU:rUk elp 
!erini de kabul etmiştir. 

Bu görüşmelerin mahiyeti malGm delAo 
dir. 

x Çung. Klng, 10 a.a. - Çin .hart~ 
nazırı, Şanghay fransız lmtlya.zlı bölp • 
sinde bulunan Cin mahkemelerinin Naa• 
klng hUkümetlne devredilmesini l.l'nu& 
mümeeslll nezdinde olddeUe protelto •· 
ml&ıtlr. 

x H.enso Nevada, 10 a.a. - Aya u.l• 
clye encümeni reisi B. Key Plttmu 1ıı9 
sabah kalb sektesinden ölmUııtUr. B. P1tt• 
mnn 68 y~ında ldt. 

x Madrlt, 10 a.a. - Hartclye nasın B. 
Serrano Suner ltalyan, alman, lngtlls bQ.. 

yUk elçilerini ve Romanya elçlılnl kabul 
ııtmlıtır. 

A. LEY AZIM AMIRLICI 

Sabun satın alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

50 kuruı1 olan 18000 kilo eabun pazarlık
la satın alınacaktır. 

Pazarlıi'ı 15/11/940 cuma cilnil aaat 11 
dedir. 

Kati teminatı 1350 lira olup ıartnamesl 
komisyonda görülllr. Taliplerin muayyen 
vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al Ko. da bu.-
lunmaları. (7365) 17348 

Yazı makinesi alınacak 
Ankara Levazım Amlrlll't Satın Alma 

Ko.: 
İki tane portaUf yazı maklnuı pazar

lıkla satın alınacaktır. 

Pazarhtı 20. 11. 940 ç&r1amba gUnU ..,. 
at 11 dedJr. 

Taliplerin muayyen vakitte yUzde 16 te
minaUariyle birlikte .Ankara Lv. A. Sa. .Al. 
Ko. Ra. de bulunmaları. (7474) 174U 

San sabunlu köıele almecak 
Anıkara Levazım Amirllfl Batnı Alma 

Komisyonundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 4 

lira olan 10 ton ıarı 11bunlu kösele p., 
urlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 21. 11. 940 perıcmbe ıtlnl 
saat 14 dedir. Kati teminatı 6000 lira o
lup evsaf ve ıartnameal 200 kurup Jro
miıyondan alınır. 

Taliplerin muıyycn vakitte Ankara X.. 
A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. • 

(7471) 17465 

Sadeyağı alınacak 
.An'kara Levazım Amlrllii Satın Alma 

Komisyonundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fi7atı 150 

kurut olan 10 ton aadeyaiı pazarlıkla aa
tın alınacaktır. Pazarlıiı 15. 11. !M-0 cuma 
ıünil eaat 14 dedir. Kati teminatı 3250 U
ra olup ıartnameai komieyonda ıCSrUltlr. 

Taliplerin muayyen vakitte Ankara ı... 
A. Sa. Al. Ko. da bulunmal&n. 

(7478) 17466 

Soda alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. .Al. Ko. dan: 
76 adet ıoba ve 118 adet boru tamir et.

tiri lecektlr. 
Pazarlıgı 14.11.940 perıembe ,.una sut 

14 tedlr. Soba ve borular her gün 3tledea 
sonra teçhizat ambarında görülür. 

Taliplerin muayyen vakitte yüzde 11J 
temlnatlartyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (7590) 171561 

Sabun alınacak 
Anknra Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı '6 

kuruı olan 2000 kilo sabun pazarlıkla aa
bn alınacaktır. Pazarlığı 12.11.940 salı gü
nü aaat 15 tedlr. 

Kati temlnntı 185 lira olup ıartnaıneal 
ls:omlayonda görülür. Taliplerin muayyen 
vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulun 
maları. C 7592) 171563 

Etüv makinesi alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Bir adet elektrikle laler etüv maklneırl 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 16.11.940 cumartesi günll sa
at 10 dadır. Taliplerin yUzde 15 temlnatla
rlyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (7598) 17664 

Masa, dolap veaaire alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

türk'ün cidal ve muvaffakiyet ar- rUz ettirerek Milli Ş.e~imize ııhat ve 
şı olan Milli Şefe hürmet etmek, muvaff akiyet temennısınde bulunmut
kalbi bir muhabbet ve itimat bes- tur. Ve köy _çocukları tarafından 
k, vatandaşların hepsini sevmco:k (Atamız) isimlı bir manzum okun

utlaka yenmek azmini beslemek muıtur. · 
d• ş f' t " k .. b"' u b~d· ı d Mamak ve Kayaşltlar hazırladıkları 

ı e ın ur u ut n i1 ıre er en 'kl i b' 
aracak çare olarak ögw rettigw i sırtiır çelenkleri aralarından ıeçtı er ırer 

İhtifaller, yurdun her köşesinde 
ki Halkevlerinde ve odalarında, par
ti kurağlarında ıivil ve ıüel bütün 
erkin ile subay ve memurlar, mile. 
•eıelerle teıekküller mensupları ve 
halk, mekteplerde de, bütün" mektep
liler toplanarak saat tam 9.05 de A
tatilrk'ün hayata gözlerini kapadık
ları anda bet dakika ayakta Ebedl 
Şefin hatırası anılmak ıuretiyle ya
pılmıt ve bu tazim vakfesinden son
ra IÖz alan hatipler AtatUrk'Un haya
tı ve batardığı inkitlpları hatırlat -
mışlardır. 

Atatürk, milletine demek istiyordu kl, 
eğer kazandığı bu epl.z aakert .zafere hem 
bir kere daha llyık oldutunu lıbat et -
mek hem onu sonuna kadar makıatlı ve 
mlnalı bırakmak emelinde ise, bu ıefer, 
bUtUn kudretini kendi nefsine tevcih etme
si ve kendi nefsindeki dUımana k&r1ı mu
zaffer olmUı lbımdı. Dııandan gelenler, 
kofulup gitmlıtı. Fakat bu sefer neflı lm· 
tıhanı saati gelmlı ve Türk milletine, DA· 

Ve AtatUrk'Un bizlere Dumlupınar te -
pelerinden verdltl emir, ancak !' gün yeri
ne getırllmlıı olacakbr. Ve o gün, eğer 
bizim Ataturk'e olan sevgimiz ve bağlıh· 
ğımıa aynı zamanda onu en iyi anlamıı 
olmak mılnaaına geliyorsa, çok yakındır. 

Burada toplanmıı olan içil ve birçok 
bUyUk qkın dertlisi insanlar! İçinizi fe • 
rah tutunuz! Bakın, ııu 19•0 yılının 10 lkln
cıteırin pazar günü sabahı, Ataturk'Un 
memleketinde, bUtUn hudutlar emniyette, 
bütUn vicdanlar aUkQnette ve bUtUn gö
nüller, derin ve aesai& bir sevginin halve • 
tbldedlw._ 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 200 lira 
olan evsaf ve resimlerine göre 2 adet ma
sa, 2 dosya dolabı, 5 adet lator perde, 2 
koltuk, 2 sandalye, bir kanape pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

d .. A tü k'" muvakkat ISğrettiği vatanseverlik ıeklidir ... heyetle un ta r un 
' k b · "t"rmU•lerdir ofesör Vasfi Raşid'in konuırnası- a rıne go u s • 

ütealdp Milli Şef İnönü'nün 21. Dün on binlerce Ankaralı Atayı 
938 de millete yaptığı beyanname taval etti 

rak merasime son verllmlıtlr. DUn bUtUn ıGn Ankaralılann siya-

Dün yapılan ihtifalleri müteakip 
Atatürk anıtlarına ihtiramla çelenk
ler lmnulmuttur. al bir derird• 7qadıtım Ye - dn1ı'de 

Pazarlığı ıts.11.940 cuma günü ıaat a 
tedlr. Kati teminatı 80 lira olup evsaf ve 
resimleri Ko. da görUIUr. 

Tallplerln muayyl'D vakitte Ankara Lv. 
ılrnlrllgı Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

.(7t5H) 17566 



M1LLI MODAF AA VEKALETi 

Tamirat yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan : 
Keşif bedeli 3063 lira 62 kuruş olan M. 

?d, V. daire müdürlüğü mutbah binasının 
tamirinin 19 ikinciteşrin 940 salı günü sa
at 10 da açık eksiltme ile münakasasr ya
Pılacaktır. İsteklilerin mezkQr gün ve sa
atte 230 liralık muvakkat teminatlariyle 
birlikte M. M. V. satın alma komisyonun-
da bulunmaları. (7425) 17446 

BAŞVEKALET 

Na.zarı dikkate 
Bqvek&Jetten: 
Bqvek&Jet devlet meteoroloji iıılert 

umum mUdUrlUtü teokllA.tı için yapılaca· 
#1 önce lldn edilmlıı olan memur müsaba
ka lmtihanma müracaat ka.ydmın kapan
mıı oldugu ilAn olunur. (7609) 17567 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR. V. 

Temizlik malzemesi alınacak 
Muhabere malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo- Gümrük ve İnhisarlar Vek!letinden : 

nundıın : l - Vek!let ihtiyacı için 13 kalem te-
Hepsinin tutan 1108 lira olan Hi ka- mlzlik ma.lzemesi pazarlıkla. satın a.lına

ern muhabere malzemesinin 20 ikincite;ı- caktır. 
rin 940 çarııamba rünü saat 11 de açık 2 - Buna. e.it numuneler her gün vekA.-
eksiltme ile münakase.sı yapılacaktır. ta- let levazım mUdUrlüğUnde g15rWeb111r. 
teklilerin 83 lira 10 kuruı muvakkat te- 3 - Muhammen bedel 924 lire. 95 kuruş 
tninatıariyle birlikte mezkur gÜn ve ııa- olup muvakkat teminatı 68 Ura 37 kuruş
atte M. M. V. satm alma komisyonunda tur. 
bulunmaları. (7427) 17 447 4 - Pazarlık 13. 11. 940 çarşamba günü 

Kürek tamir ettirilecek 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
20.000 küreğin tamiri için tahmin edi -

len fiyat 2500 liradır. Kati teminatı 375 
lra olup ihalesi 14/ikinci teşrin/940 per
ıeınbe gÜnÜ saat 11 de pazarlıkla yapıla
caktır. İsteklilerin mezkllr gtin ve saatte 
M. M. V. satın alma komisyonuna müra • 
caatıan. (7426) 17533 

saat 14 de vekl!.let alım satım komisyonun
da yapılacaktır. 

lS - tatekUlerin belli gUn ve saatte ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(7433) 

JANDARMA 

17409 

Et baltası ve saire alınacak 
Jandarma Gn K Ankara Satın Alma Gaiplik ve Haciz karan: ' • 

İnegöl'ün Reşadiye nahlyesi Tahta - Komisyonundan : 
lröprü köyilndcn A1i oğlu 133.2 doğumlu 1 - Müfredatı ıartnamesinde yazılı 
Saffet 30191940 tarihinde hudut dışmıa hepsine beş yüz kırk bC1 lira on kuruş fi
k.açm.ış olduğundan celbindelı:ıi imklnsızh- yat tahmin edilen on iki et sa.tın, on iki 
h binaen As. mahkeme usulü kanununun et baltası, on sekiz et bıçağı ile yirmi dört 
212. maddesine tevfikan g.aipliğine ve a _ et makineııi Ankara J. Gn. K. binasındaki 
leyhinde tevkifini icabettirecek kadar ku· J. ıatm alma komisyonunda 15/11/940 cu
\'etı.i şüpheler altında buhmduğund:an As. ma günü ıs.at 15 de pazarhkla alınacak -
mahkeme usulii kanununun 216; 2, maddesi trr. Muvakkat teminat kırk lira seksen se
ınucibince Türkiye'deki malla.rmın haczl- kiz kuruştur. Nümune ile şartnamesi her 
tı.e karar verllmiştir. İllin olunur. (7569) g\in komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

17568 kanuna. uygun vesika ve ilk teminatlariy
le yazılı gün ve ıae.tte komisyona gelme -

Çantalık bez alınacak 1 
M. M. Veklilet•i Sa. Al. Ko. dan : 

eri. 
2 - Dört kalem malzemenin ayrı ayrı 

veya hepsinin birden bir istekliye ihale -
al de caizdir. 17288 (7297) 

ASKERi FABRiKALAR 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
(65,74-) altmış beş kurut yetmi~ dört tan· 
tim olan 50.000 metre tek en veya ~er 
metresine tahmin edilen fiyatı (131,4-8) 
}>Üz otw: bir kuruş kırk sekiz santim olan 
25.000 metre çift en arka çantalrk ara bezi 
Pazarlıkla münakasaya konmuş-tur. İhalesi llaç alınacak 
15/11/94-0 cuma günü saat 011 birdedir. Askeri Fabrlka.lar Sandık MüdUrlUğün-
'Kati teminatı 4.930,5 liradır. EV'laf ve den: 
lartnameııi 165 kuruş mukabilinde M.M.V. Asker! Fabrikalar tekaüt ve muavenet 
•atı m.lma komi:ryonundan almabillr. İs - sandığı ihtiyacı için pazarlıkla lla.ç a.lına· 
teklilerin kanunun emrettiği belgelerle caktır. Taliplerin liste ve şartnameyi al
lhaie &aatinde komisyona gelmeleri. (7572) mak Uzere her gün öğleden sonra askeri 

17570 fabrikalar umum müdürlüğü binası dahl-
----------------- tindeki sandık mlidürlüğline müracaatlan. 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

F otin satın alınacak 
M. M. V. Hava Sa. AI. Ko, dan : 
1 - ıooo adet Gedikli okurlara alt fo • 

tin pazarlıkla satm alınacaktır. Muham -
men bedeli 9.000 lira olup kati teminat 
ttı1kdarı 1350 lira.dır. Pazarlığı U!/11/940 
CUrnartcsl gtinU saat 11 de hava &atın al -
nıa komisyonunda yapılacakur. N!imunesi 
•c evsafı her gün öğleden sonra komis -
Yonda görülebilir. İsteklilerin muayyen 
liln ve saatte kati teminat ve kanuni bel
rclcriyle birlikte komisyonda bulunma • 
lan, (7401) 17362 

Beyaz astarlık bez satrn 
alınacak 

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko, dan : 
1 - 5.000 metre beyaz astarlık bez satın 

•lınacaktır. Muhammen bedeli 1500 Ura 
olup kad teminat mik.darı 225 liradır. Pa • 
&arhğı 15/11/940 cuma ciin!l saat 11 de 
bava satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Nümunesi her gün öğleden sonra ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin muay
)'en gÜn ve saatte katf teminat ve kanuni 
belgeleriyle birlikte komisyonda bulun -
ırıatarr. (74-04) 17364 

Motör usta okulu yaptırılacak 

M. M. Vekaleti Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Bir motör uıta okulu inpatı ka • 

Palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu -
bammen bedeli 176450 lira olup ilk temi -
nat mikdarr 10,073 liradır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 25/11/940 pazartesi günü saat 
11 de hava satın alma komisyonunda. ya -
Pılacaktrr. idari ve fenni şartname ile pro
je ve teferruatı 8,85 lira mukabilinde her 
rün öileden sonra komisyondan alınabi -
lir. İsteklilerin kanunun 2 inci ve 3 üncü 
ınaddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk 
teminat ve teklif mektuplarım muayyen sa
atten bir saat evetine kadar makbuz mu -
kablll hava satın alma komisyonuna ver-
tneleri. (7402) 17416 

Matra alrnacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - 15000 adet matra pazarlık suretiy

le satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
22500 lira olup katı teminat mlkdarı 3375 
lira 50 kuruıtur. Pazarlığı 16.11.940 çar· 
ıamba gllnU saat 10 da hava satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve nü· 
munesl her glin öğleden sonra komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin muayyen gUn ve 
saatte kati tl!mlnat ve kanunı bı-lgelerlyle 
birlikte komisyonda bulunmaları. 

(7405) 17438 

Ekmek torbası alınacak 
M. M. Veka.letl Hava Satın Alma Ko.

l'nlsyonundan: 
1 - MUteahhit nam ve hesabına 1.000 

adet ekmek torbası pa~arlıkla satın alına
caktır. Muhammen bedell (ll90) lira olup 
katı teminat mikdarı 178,50 liradır. Pa
zarlığı 20. ıı. 940 çarşamba gUnU saat 10 
da Hava Sa. AI. Komisyonunda yapılacak· 
tır. İdari şartname evsa! ve numunesi her 
glln öğleden sonra komisyonda görUleblUr. 
İsteklilerin muayyen gUn ve sattc kat! 
teminat ve kanunt belgeleriyle komisyon-

Pazarlık l~ te§rlnlsani 940 gilnU saat 
l~ te sandık müdUrlUğUnde yapılacaktır. 

(7439) 17406 

15000 kilo kuru fasulye alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MUdlirlllğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen bedeli S600 lira olan yukar

oa yazılı 10000 kilo kuru faaulya 2:5.11.9.tO 
pazartesi günü saat 14,30 da pazarlıkla i
hale edilecektir. Şartname parasız komis
yondan verilir. Muvakkat teminatı 270 li
radır. Taliplerin muvakkat teminatlariyle 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle allkadar tüccardan olduklarına da
ir ticaret odası vesikasiyle mezkur giln ve 
B&atte komisyona. müracaatları (7421) 

17408 

Nümune ve evtaf şartnamesine 
göre 600 adet kilim alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MüdürlUğü 

:Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edllen bedeU 2400 Ura olan yu. 

karıda yazılı 600 adet klllm askeri fabri
kalar umum müdUrlUtü merkez satın a.l -
ma komisyonunca 26. 11. 940 sa.lı gUnU sa
at 14 te pazarlıkla ihale edllecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan vermr. 
Taliplerin muvakkat teminat 180 lira ile 
2490 numaralı kanunun 2 ve S. maddele • 
rlndekl vesaikle komisyoncu olmadıkları
na ve bu l§le alAkadar tüccardan oldukları
na dair ticaret odası vealkasiyle mezkfir 
gilı:\ ve saatte komisyona müracaattan. 

(7525) 17507 

51 takım stajyer talebe dahil\ 
elbisesi ( §apka, ca•ket, kilot ve 

tozluk) alınacak 
Asker! Fabrikalar Umum MüdlirlüğU 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Yukarda yazılı 51 takım ıtaJyer talebe 

dahili elbisesi kumaş ve dikla nümuneslne 
göre ve okurların ölçüleri üzerine 14/11/ 
940 perşembe gün.il ııaat 14 te pazarlıkla 
satın alınacağından taliplerin mezkO.r gün 
ve saatte komisyona müracaatlsrı. 

(7523) 17508 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na S?Önderilen hariç askeri 

KITA.AT iLANLARI 

Nohut alınacak 
İzmit As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Birlikler ihtiyacı icin 131400 kilo 
nohut kapalı zarf eksiltmesiyle satın alı
nacaktır. 

2 - İlk kapalı zarf eksiltmesi 20.11.940 
gllnü saat 15 te İzmit Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

8 - Nohudun beher kllcsu tçln tahmin 
edilen fiyatı 18 kuruş olup tutan 23652 
Ura muvakkat teminatı 1772 liradır. 

4 - İsteklller şartnameyi her gUn An· 
kara, Eskloehlr, İstanbul ve İzmit Sa. Al. 
Ko. göreblllrler. 

5 - İstekliler belli giln ve saatinden bir 
saat evel kapalı zarflarını Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (7170) 171159 

Kuru üzüm alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs.: 

kuru tıstlm kapalı urf mtltmwl7le •
tm almaeak:tır, 

2 - İlk kapalı sarf ebiltmesi 20.11.MO 
rUnU ıaa.t 15 de İzmit SL Al. Ko. da. 7a
pılacaktır. 

S - Kuru Uzll.milrı beheT kilosu için 
tahmin edilen fiyat sı kuru~ olup tuta
rı 19.902 Ura muvakkat teminatı 1493 li
radır. 

4 - lstek1iler şartnameyi her gün. An
kara, Eskiaehir, İstanbul ve İzmit Sa. Al. 
Ko. da göriilebilir. 

5 - İstekliler belli gün ve ıı.aatmdan 
bir saat evci kapalı zarflarım İzmit Sa. 
At. Ko. Rs. vermeleri. (7171) 17160 

Makarna alınacak 

İzmit As. Sa. AL Ko. Rı.: 
1 - Birlikler ihtiyacx için 131.400 ki

lo makama kapalı zarf eksiltmesiyle ısa.

tın alınacaktır. 

2 - İlk kapalı zarf eksiltmesi 20.11.940 
günü saat 15 de İzmit Sa. AL Ko. da ya
prla caktı r. 

3 - Makarnanın beher kilosu için tah
min edilen fiyat 27 kuruş olup tutan 
35.478 lira muvakkat teminatı Z661 lira. 
dır. 

4 - İstekliler şartnameyi her gtin An
kara, Eskişehir, İstanbul ve İzmitte Sa. 
Al. Ko. da görebilir. 

S - İstekliler belli gün ve saatından 
bir saat evel kapalı zarflarını Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (7175) 17164 

Mercimek alınacak 

İ7mit As. Sa. AL Ko. Rs, den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için 100200 kilo 

mercimek kapalı zarf eksiltmesi ile satın 
alınacaktır. 

2 - İlk kapalı zarf eksiltmesi 22/11/94-0 
saat IS de İzmit Sa. AL Ko. da yapılacak
tır. 

3 - Mercimeğin beher kilosu için tah -
min edilen fiyat 19 kuru~ olup tutarı 19038 
lira muvakkat teminatı 1428 lire.dır. 

4- - !stı:kliler şartnameyı her gÜn İs -
tanbul, Ankara, Eski~ehir ve İz;mit Sa. Al. 
Ko. da görebilir. 

5 - İstekliler belli gün ve saatten bir 
saat eve! ihtiva eden kapalı zarflarını İz
mit Sa. Al. Ko. vermeleri. (7200) 17217 

Nohut alınacak 

Unalmacak 
Çaııakluı.le Sa. .AL Ko. R&. deıı: 

1 - 100 ton un 12.11.9(-0 KUDU saat 11,80 
da pazarlıkla eatın alınacaktır. 

2 - :Muhe.mmeıı bedeli 20 kurut olup 
kat! teminatı 8050 liradır. Tallplertı:ı mez
ktu- gUn ve eae.tte Çanakkale Sa. Al. Ko. 
na mUracaatıan. (7585) 17575 

Benzin ve saire alınacak 
LUleburgaz Sa. Al. Ko. R8. den: 

l - Komisyonda mevcut ıartname.slne 
göre 2218 kilo benztn llS4 kilo vakum, « 
kilo valvallrı. 22 kilo grea yağı, 24 kllo 
gaz pazarlıkla aatın e.iınııcaktır. 

Pazarlığı. 13.11.940 gUnU sae.t 16 de. Lü
leburgaz Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(7595) 17576 

Yulaf alınacak 
LUleburgaz Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Komisyonda mevcut eartnamcslne 
teslim mahalline ve mlkdarına göre ayrı 
ayn pazarlıkla yulaf satın alınacaktır. 

Pazarlığı 13.11.940 gUnU saat 15 te Lü
leburgaz Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(7596) 17577 

Çuval almaca:k 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - 33000 adet yeni wı ~uvalı pazarlık

la satm alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 18/ 11/9Ml pazartesi Kiiınü 

saat 16 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

3 - 'Doplu tutarı 33000 lira ilk temina
tı 2475 liradır. 

4 - İsteklilerin muayyen g-ünde Ko. 
da bulunmaları. (7597) 17578 

Arpa alınacak 
Siirt Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - İhtiyaç için 210000 kilo arpa tuta
rı 16800 lira ilk teminatı 1260 lira. İhale
si 29.11.940 cuma gtinU saat 10 da. 

6000 kilo kuru fasulye tutarı 15000 lira 
ilk teminatı 1500 lira 30.11.9•0 cumartesi 
gUnU 11 dedir. 

2 - !steklllerln Sa. AL Ko. na mUraca-
atları. (7598) l 7579 

Un alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Manisa As. Sa. Al. Ko. Rs. den : l - Muhammen bedeli 17500 ve muvak-
1 _ 14/ 11/ 940 günü saat 14 de 120000 kat teminatı 1312 Ura 50 kuruş olan 100 

kilo nohut kapalı zarf usulii ile satın ah- ton unun Dörtyol garnizonuna teslim ear-
t'lacaktır. tiyle pazarlığı 14.11.940 günU saat 11 de 

2 _ Muhammen bedeli 16200 lira.dır. Adana As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı 1215 liradır. (7599> 17580 
4 - İsteklilerin ı;tartnamesini görmek 

üzere her gün ve eksiltmeyi açma saatin
den bir saat eveline kadar teklif mektup. 
lariyle birlikte Ko. na müracaatları. (7202) 

17218 

Makarna alrnacak 

Manisa As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - 14.11.1940 pel'§embe gllnU saat 10 

da 120000 kilo makarna kapalı zart usulü 
ile satın ayınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 36000 liradır. 
a - J.ruvalck•t teminatı 2700 llraill>l'. 
4 - İsteklilerin ııartnameyi &'örmek Ü· 

zere her gUn ve eksiltmeyi açma saatln
den en az bir saat eveline kadar teklif 
mektuplarlyle ve vesikalariyle birlikte 
Manisa As. Sa. Al. Ko. na mUracaatıan. 

(7201) 17219 

Buğday öğüttürülecek 

Manisa As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - 111. 11. 940 cuma gUnü saat 11 de 
4800 tpn buğday öğUtmes!nln kapalı zart 
usulü ile 1be.ie•1 yapılacaktır. 

2 - Muhe.mmen bedeli 96000 Uradır. 
3 - Muvakkat teminatı 7200 Uradır. 
' - İateklUerln eartnamesini görmek 

üzere her gün ve eksiltmeyi açma saatin
den en az bir saat eveline kadar teklif 
mektuplarlyle birUkte Manisa As. Sa. Al. 
Ko. ne. mUracae.tıan. ( 7207) l 72t3 

Kuru f amlye alınacak 
Boloyrr Sa. Al. Ko. Rs : 
1- 200 ton kuru fasulya kapalı zarna 

eksiltmeye kanmuştur. 
2- Tahmin bedeli 50.000 lira ilk temi • 

natı 3750 liradır. 

3- Eksiltmesi Zl/11/940 perşenbe gilnü 
saat 16 da Boloyır Sa. Al. Ko. da yapda
caktır. 

4- Teklif mektuplan belli gün ve sut-
ta Ko. na müracaatları. (7390) 17371 

Arpa alınacak 
Siverek Sa. Al. Ko. Rs.: 

Cinsi : Arpa 
Miktarı kilo : 450.000 
Muhammen bedeli : 20.790 lira 
Muvakkat teminatı : 1.3159 lira 25 Kr. 
GUn ve saati : 20. 11. 940 çarşamba, 10 
l - Yukarıda cins ve miktarı ile mu-

hammen bedel ve muvakkat teminatı ya
zılı blr ke.iem arpa Stverek'tekl birlik ih
tiyacı için hizasında gösterilen gün ve sa· 
atte yeniden kapalı zarfla ihaleye konmuıı
tur. 

2 - İhale Stverek'te Sa. A.l. Ko. binasın
da yapılacaktır. Şartnamesi her gün ko • 
misyonda g11rillebillr. Teklif mektupları 

ihale gUnU saat 9 a kadar komisyona mak
buz mukablH teslim edilecektir. 

S - İsteklilerin kanun! vesikaları ile 
birlikte Ko. na mUracaatları. 

(7466) 17427 

Sığıreti alınacak 

Kırıkkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Cinsi: sığır eti, mlkdarı 8700 kilo, mu
hammen bedeli 2175 lira, ilk teminatı: 163 
lira 13 kuruş. 

Kırıkkale askeri san.at lisesinin ihtiyacı 
olan 8700 kilo sığır eti 15.11.940 cuma gU
nU saat 14 te açık eksiltme ile alınacak -
tır. İstekl11erln 163 lira 13 kuruştan iba • 
ret ilk teminatlarını Kırıkkale As. Fb. 
muhasebeciliği.ne :-,atırarak mukablllnde 
alacakları vezne makbuım ile Mp. Sa. Al. 

Arpa alınacak 
Siirt Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - 210000 kilo arpa tutarı 16800 lira 
ilk teminatı 1260 lira ihalesi 29.11.940 cu
ma gUnU saat 10 da 60000 kilo kuru fa
sulye tutarı 15000 Ura ilk teminatı 1525 
30.11.940 cumartesi gtinU saat 11 dedir. 

(7600) 17581 

Odun alınacak 
LWeburgaz Sa. AL Ko. Rs. den: 

ı - Komlayoı•da mevcut •a.rtnameslne 
teıılim mahallerine ve mlkdarlarına göre 
pe.azrlıkla mete ve kayın odunu satın alı
nacaktır. Pazarlığı 18.11.940 günU sae.t 15 
te yapılacaktır. (7601) 175&2 

Un alınacak 
Çanakkale Sa.. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 100 ton un 12. 11. 940 salı gllnü sa
at 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19000 Ura olup 
katı teminatı 2850 liradır. Taliplerin me%
kQr gUn ve saatte Çanakkale Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (1602) 17583 

Çengel alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. RL den 

1 - 300000 adet matra için IUStalr çeın
gıel ve 200000 adet arka çantaar fçıin IUll

tah çengel pazarlıkla r.atın alınacaktır. 
İhales.i 14/11/940 per§em'be günli u • 

at 14,30 da Tophanede İst. Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

Nüınuneleri komiı1yonda rörUlür. İ• -
tc'klilerin kanuni vesikaları ile belli saat
te komisyona milracaa tlarr. (7603) 17 584 

Şeker alınacak 

Çatalca Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Birlikler ihtiyacı için kapalı zarf
la ihalesi tekarrur eden 30 ton ııekere ta
lip çrı1ı:ınamıştır. 14/11/94-0 perşem'be günü 
saat 14 de HadımkQyde Sa. Al. Ko. da iş
bu şeker pazarlı'kla s:atrn alınacaktır. Ta
lip! erin belli günde milracaatlan. (7604) 

17S85 

Tevhit semeri almacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - 6 parçadan ibaret baılık paldum kıo. 

lan gÖğüsllik ip yular aapr ile beraber 2000 
adet mamul tevhit semeri ahnacaktrr. 

Pazarlıkla ekısiltme9i 14/11/940 per • 
şembe gilnU aaat 15 dedir. 

İsteklilerin Topbane'de İst. Lv. A. Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. 

Tahmin bedeli 102'000 ilk teminatı 6350 
Liradır. Nümuneşi komisyonda görülür. 

(7605) 17586 

Yulaf alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 840000 loilo yulafa istekli çıkmadı

ğından 27/11/940 çarşamba günü saat 15 
de kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon • 
muştur. 

2 - Muham.ıtWl bedeli 60900 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4567 lira 50 ku

ruştur. 

4 - İsteklilerin şartnamesini görmek 
üzere her giin ve ekısiltmeyi açma saatin
den en az bir saat eveline kadar teklif 
mektuplan ile ve kanuni vesaik ile bir • 
likte Manisa Sa. Al. Ko. na miiracaatla-
rx. (7606) 17587 

Pirinç alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 

44 bulunmaları. (7615} 17:596 1 - Birlikler ihtiyacı için 64.200 kilo Ko. na gelmeleri. (7ıs83) 1767' 1 - 120000 Jııilo ıılrince illtoldi çrlmna -

TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHl : 1888 

Sermayesi : 100.000. 000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

ı 

~~ 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en a.z 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralrk 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

Lira 
Lim. 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikılnun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihinde çe.kilecektir, 

OlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
% 20 fazlasiyle verilecektir. 

Yiyecek ve yakacak at.nacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den 
A$ağıda cinsi, mikıdarı, teminatı, ihale gün ve eaaıtı ya:ırlanla.r pazarlıkla Ntın 

alınacaktır. 

İıhaleleri Edirne eski m~riyet dairesinde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
İateklileıin sözü geçen günde Ko. na gelmeleri ae.rtname v-e evııa!la.rt Ko. da 

görülür. (7582) 17S7S 
Cinai Mikdan Teminatı Tute.n 

Odum. 
Sığır eti 
Nohut 
Z.Yağ"J 

Ton Lr. Lr. 
1000 3000 20000 
120 6300 ~2000 

144 
25 

3672 
2458 

24480 
15250 

Yağ, sabun 
Çanakıkale Sa. Al. Kıo. Re. den: 

Gün ve 
25/ 11/ 940 
25/11/9-4-0 
25/11194() 
25/1119'4-0 

ah nacak 

Saati 
11 
11 
16 
u 

1 - İhtiyaç iç.in 1t1aiıda cins, mikdar ve ilan gÜnleri yazılı olan tlç kalem ~ 
%crkı.n pazarlıkla ıatın alınac.a'ktu. 

Z - Muhammen bedeli hizasında gösterilmiştir. 
3 - İha.IMİ Canalakale Sa. Al. Ko. da yapılacalrtrr. 
4 - TaHplerin ihaleden bir aaat evel teminat akı;;eleri ve ihale vesikalariyl• 

birlikte komisyona müracaatları. (7609) 17590 
Cinsi Mikdarx ııır,ıhamınon bedel Muvakkat tem.iruııt 

Lira Kr. Lira Kr. 
7200 00 
2250 00 

Sade yağ' 
Makarna 

30000 48000 00 
51)000 15000 00 

Samın 30000 15000 00 2250 00 

Arpa, saman ot alınacak 
Kmkkale Sa. Al. Ko. Bşk. dan : / 

Cins,ı Mikdarı Muhammen bedeli l Ik t emina tr 
Lr. Kr. K.ilo 

10.230 
7000 

10000 

Lira Kuruş 
Arpa 
Saman 
Ot 

511 50 
210 00 
500 00 

122'1 50 91 M 
Kml&:ale as'keri sanat Hseai kadro hayvanlarının ihtiyai:I içıin üç kalem 7enrl 

açık eksiltme ile 18/ 11/ 940 pazartesi giinü saa.t 14 de alınacaktır. 

hteklilerin 91 lira 61 kuruştan ibaret Uk teminatlarını Kırıkkale M. Fb. mu
hasebeoiliiine ya.trnı.rak mukabilinde alacaık!an mıı:kbuz ile Mp. Sa. Al. Ko. na ıel-
meleri, (7610) 17591 

dıiından 27/11194-0 çarşamba günü saat 1 fazlası da dahil olduğu halde ilk temina-
10 da kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon- tı 1533 lira 47 kuruştur. 
muştur. 5 - Eksiltme 27. 11. 940 çarşft.Mba gU~ 

2 - Muhammen bedeH 4-44-00 lira. nU saat 11 de Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
3 - Muvakkat teminatı 3330 lira. yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin şartnamesini görmek 6 - İsteklilerin kamını veıılkalarlyle 
üzere her gün ve eksiltmeyi açma sa.atin- belli gUn ve saatte Ko. na mUrıı.caatları. 
den bir saat eveline kadar teklif mektup- (7611) 17592 
lariyle ve kanu.ni: vesikaları ile Manisa 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. (7607) 17588 Sadeyağı alınacak 

Yulaf alınacak 
Manisa Sa.. Al. Ko. Rs. den: 
ı - t56000 kilo yulafa istekli çıkmadı

ğından 27.ll.940 çar~amba ıı;Unü saat ııs te 
kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 33060 lira. 
3 - Muvakkat teminatı 2479 lira. 
4 - İsteklilerin şartnamesini görmek 

Uzere her gün ve eksiltmeyi açma saatin
den bir sa.at evellne kadar tekllt mek -
tuplarını ve kanunt veslkalariyle Manisa 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. (7608) 175&9 

Sadeyağı alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Akşehlrde kıtaat ihtiyacı için 10000 
kilo sadeyağı. kapalı zarf usullyle eksilt
meye konmuştur. 

Konya Sa. Al. Ko. Rs. den: 
- Karaman kıtaatı ihtiyacı olan 10000 

kilo sadeyağının kapalı zarf UBulü ile ek
siltmeye konmuııtur. 

2 - Şartnamesi Konyad:-t, İstanbul, An
kari\ Lv. Amirlikleri Sn. Al. Ko. dadır. İs
tekliler ııartnamcyt komisyonda okuyabi -
l!rler. 

3 - İşbu 10000 kilo sı.ıdeyağının mu
hammen tutarı 16357 liradır. 

• - Şartnamesindeki yuzde 25 mlkdar 
tazlası da dahil oldu~ halde tık teminatı 
1533 lira 47 kuru"tur. 

lS - Eksiltme 28 U . 940 perşembe gUnU 
sa.at 11 de Konya.da Lv. A. Sa. AL Ko. da 
yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin kanun! veslkalariyle 
Ko. na mUracantıarı . (7614) 17595 

2 - Şartnamesi Konyada, İstanbul, An- .ıllllllllll 
kara Lv. lmlrliklerl Sa. Al. Ko. larındadır. : Oiş Tabibi lllllllllh .. -İstekliler şartnameyi Ko. larda okuyabl - : DANYAL TUNA lirler. 

3 - İşbu 10000 kilo sadeye.ğının mu
hammen tutan 163711 liradır. 

- --- -: Kooperatif arkası Ali i'azmi --
" - Sartnameslndekl Yllzde 25 mlkdıır '=11111111 Ap. Ti. 1239 1111111 r-



FOSFARSOL FOSF AR.SOL, kanm en bayati kısım olan lorm.mı J'UT&rlac.ddan taselly...- tofalm. Tatlı lttah t .. 
min eder. Vilcuda de.,.amlı •ençlik,dinçlik Terir. Sinirleri canlandırarak aaabt buhranlan ayJnı. 
auzlufu siderlr. Muannid inkıbazlarda, banak tembellitinde, lıfo, Grip, Zatilrrieye, Sıtma neka• 
ha ti erinde, Bel geTfekliği ve ademi iktidarda .,.. kilo almakta fay anı hayret faydalar temin eder. 

Kan, Ku vel, iıtiha ~urubu FOSF ARSOL'ün diğer bütün kuvet tunıplarından üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, Ku

VET, IŞTIHA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal cöstermeaidir. 

Sıhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur.. • 

Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

ka!dmlması hakkmda ilan 
Maliye Vckalctınden : 

Gümüş yüz kuruşlukların yerine gümüş bir liralıklar darp ve pi· 
yasaya kafi mikdarda çıkarılmış olduğundan gümüş yüz kuruşluk
ların 31 İkincikanun 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması 
kararlaştırılmıştır. 

Gümüş yüz kuruşluklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren artık te
davül etmiyecek ve ancak yalnız malsandıklarile Cümhuriyet Mer
kez Bankası şubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların bunları malsandıklarile 
Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri ilan olu-

iCRA VE iFLAS 

Menkul maliarın açık 
artırma ilam 

(7025) 17093 

ti 
ASKERLiK lŞLERl 

Şubeye davet 
Ankara Yabancı Askerlik Ş. Rs. den: 

Zonguldnk İcra Memurluğundan: Askerliklerine karar verilmiş ve takat 
herhangi bir sebeple sevkedllmemlıı bulu-

Clııs, nevi, kıymetleri qağlda yazılı nan ve yahut sevkedlllp yedek subay o -
mallar bir borçtan dolayı açık arttırma kuluna geç lltlhaklarından dolayı okuldan 
ile satılacağından arttırma Kilimlide 226 iade edllmlg olan ve yalnız hiç ehllyetna. 
No. ocakta 26/ 11/ 940 ıalı günü &3at mesl bulunmıynn ve hazırlık kıtalarında 
14-16 da icra olunacaktır. İ!ıtlrAk edecek- altı ay hizmete tAbl olan yedek subay ye
lerln gös terilen saatte mezkQr mahalde tışecek bulunan bu kısa hizmetliler bu va
bulunmaları il lı.n olunur zlf ı>lerlnl yapmak Uzere hemen kıtalara 

M. G. 175 tipinde Filotman marka ve sevkedlleceklerlnden Ankarada yabancı 

Ganj marka 181040 numaralı 937 modeli bulunanların yabancı şubeye mUrac:ıatları 

komplresör tefarrO:ıtından olan Ganj mar- icap ettiğinden bu gazete IU\nı her şahıs 
ka 937 modC'll 181040 No. 1ı SSO volt ve için namına çıkarılmııı davetiye kabul e · 
220 amper lcuvetlnde elektrik sa;-ı:rah ve 1 dilerek gelmlyenler hakkında kanun! mu· 
Ganj marka 230 voltluk ve 225 amperlik amele yapılacağı 111\n olunur. (761!!1 17593 
105699 No. lı rezistans ve gene Ganj mar
ka 380 volt ve 75966 No. lı otomatik ve 
tablası. 4494 

Şubeye davet 
Ankara Yabancı As. Ş. Rı. den 

327, 328, 3Z9 do •umlu ihtiyat eratı ta

.J il llll llll il llll l il il l il il l il il il l il il L !im maksadiyle çağrıldıkları tarihte bazı 
: : mıntakaların sevkcdilmcmesi dol yısiyle - u t t r - kalmış ve fakat 'SOnradan tekrar ba.zı mm-= s a ornau aramyo - takalar vubelerinin bu doğu:nluln.rı gene -: : aynı talim maksadiyle çağırıldıklarını ha-
E Demir Fabrikamız tornaha· : her aldıkları halde Arıka.ra'da bulunan ve
: nesi için daimi bir usta tornacı : yhut bilahare gelen bazı yabııncıların ıu -
: ite alınacaktır. Taliplerin tahri· : beye muracaat etmedikleri bzı m~racaat
E ren müdüriyetimize müracaat- - !anlan anlaşılmıştır. 
: lan. 4366 E Bila istisna bu üç doğ-umlu ve Ankara-
: f 1 • da ibulunnn yabancı ihtiyat erau yabancı 
E Orman çi t iğı = ıubeyc hemen uğrıyarak vaziyetlerini tet-
- - kik ettirmeleri icabetmektedir. 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

OKULLAR 

Açık eksiltme ilanı 
mrdUncli Orta Okuldan : 

Okulumuza, okulumuzdaki nllmune ta
bureden 200 adet yaptırılacaktır. Muham
men bedeli 996, muvakkat teminatı 75 li
radır. Nilmuneyi görmek istiyenlerin o
kula mllrac:aatluı. 

Açık ekalltm.e 21. 11. 940 perşembe rü· 
n11 saat 2 de Ankara Mektepler Muhase· 
beciliğindedir. (7513) 17491 

Açık eksiltme ilanı 

DördUncU Orta. Okuldan: 

Bu doğumlu ihtiyat erattan esas yer -
tisi bulundukları ıubeleri tarafından cm -

11 ıe~edilmiı bulunanlar homen ıeWc 
edileceklerinden bu p:ıete lllnı hor ıa.hnı 
için bir davetiye olara.k kabul edHdltlrı -
den müracaat etmlyenler lçlıı kamınl mu
amele yapılac:ı1.tı llln olunur. (761') 

17594 

ANKARA BELEDiYESi 

Satılrk yer 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Yenlııehlr Selftnik caddesi 1087 ada 
25 parselde 72 metre murabbaı yol ve 880 
metre murabbaı ada fazlBBl ki ceman •52 
metre murabbaı belediye malı yer Batıl -
mak Uzere on beş gün müddetle açık art
tırmıya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1180 liradır. 
3 - Teminatı 84 lira 76 kuruıtur. 

NAFIA VEKALETi 

Sulama tesis ve intaatı 
Nafıa Vekaletinden : 
20/ 11/ 1940 tarihinde ekıılltmc.i yapıla

cağı ilan edilmio bulunan (800000) ıelciz 
yüz bin lira keşif bedelli Tarsus'ta Beroan 
sulama şebekesi ikinci kısmı ve deşarj 
kanalları ile sınai imalatı ve i1letme bi
naları inşaatının proje ve keşif evrakında 
bazı tad illit yapılmasına lüzum hasıl ol -
duğundan bu mevzu, eksiltmeden 'kaldı · 
rılmış ve yapılan ilanlar hükümsüz sayıl-
mıştır. (7533) 17569 

MAARiF VEKALETi 

Bir memur alınacak 
Maarif Vekillltinden : 
Maarif Veloilllii netrlyat müdürliltün

de !iç ay mlidde'tl• n "70" lira aylrk Uc
retle ça.hştınlmak il.zere, lise veya kollej 
mezunu, İngilizce bilen b ir memura 1U • 
zum varoır. 

1stiycnlerin: tahsil vesikaları çalııı 
tıklan yerlerden aldıkları hizmet vesika
ları ve fotoğrafları iliştirilmiş birer iı;tıi

da ile 25 xı 940 pazartesi günü a1cşıımına 
kadar neşriyat mudürlüğüne müracaat et-
meleri lazımdır. (7618) 17597 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Satılık köknar tomruğu 

Devle~ orm~n iıletmesi revir 
amirliğinden : 

1 - Büyük Dıiz bölgesi katıyatından 

ormandan Mancarcı deposunda tetlfte 
mevcut 6H adet muadili 706 M2 ve 464 
DM2 köknar tomruğu açık arttırma ile 
satılacaktır. 

2 - Tomruklnnn kabukları soyulmuş O· 

tup hacimleri orta kutur üzerinden hesap· 
lanmıştır. 

S - Tomruklara alt satış evrakı Anka· 
r~ orman umum mUdUrlUğll ile Ankara, 
tBtanbul, Zongnldllk orman çevlrge mu · 
dUrlUklerlyle Karabük devlet orman tılet
meııl revir fimlrllğlnde görOleblllr. 

4 - Tomrukların muhammen bt'deli 11 
lira 81 kuruştur. 

5 - İsteklilerin ylizde 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 15.11.940 cuma gUnU saat 
111 te Karııbl\k revir ı\mlrllğlne mUracnat
lan. U O 5217411) 17 o. 

POLİS 

Kaput yaptırılacak 
!lmntyet Umum MUdUrlUtündenı 

Jıluamel&t memurları 11• merkes kadro
aunda çalıoan emniyet Amirleri için uı 
250 çoğu 275 adet kaput 15.11.940 tarihine 
rastlıyan cuma gUnU sat 1~ te açık eksilt
me ile münakasaya konulmuştur. 

Beher adedine 17 lira 60 lmruıı !!yat bi
çilen kapuUara alt numuneyi ve ıartna -
meyl almak latlyenlerln umum mUdUrlUlı 
ıatın alma komlııyonuna mUracaatları. 

Ekııiltmeye girmek lııtıyenlerln 861 1l • 
ralık muvakkat teminat makbuzu veya 
banka mektubu ve 2490 sn.yılı kanunun 8, 
4. cU maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te tayin edilen gtin ve saatte komisyona 
gelmeleri. (7214) 17199 Okulumuza reıılm ve oıırtnarnesi mu -

elblnce acık eksiltme ile sıra yaptırılacak
tır. Muhammen bedelt 2098, muvakkat te
minat 158 liradır. Resim ve ıartnıımeyl 
sörmek tııUyenlerln okula mUracnaUan. 

4 - Şartname ve kroklalnJ görmek 111 • -t 11111111111111111111111111111111111111 !::, 

Açık eksiltme 21.11.940 perşembe gUnU 
saat 2 de Ankara mektepler muhasebecıu-
g-tndedlr. (7514) 17492 

ttyenlertn her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 29.11.940 cuma gUnU saat 
10.30 da belediye enc11menine müracaat -
!arı. (7580) 17571 

-E: Açık muhabere : 
: Aradığı m!iterc:im için 507 No. lu : 
: posta kutusuna MK. parafh kapalı : - kart yollayan müesseseye: Adres : 
: olarak her nasılsa gene 507 No. lu -Ankara Belediyesi İmar MUdUrlUfün- : posta kutusu yazıldığından yeni bir : 

den: : kartla aarih numaranızın lutfen bil • : 

Enkaz satışı 

Kiralık 
Cebecide yeıne kalbedtlmek Uzere tetlm- : dirilmesi. "M'' P.K. 507 Ankara. 4483 -

11\k edilen kada.Btronun 582 inci adasının 8 ':i il 11111111111111111111111111111111111 I,. 
Keçiörende a.sfalt UstUnde bah· numarh parselinde kayıtlı ve 22 kapı nu-

oe içinde dört veya beı oda. hol, marali gayri menkulUn hedlm ve tesvtyei 
mutfak, otla .,. banyodan ibaret tUrablyeaı &laca.k ıahs& alt olma k u.. ... 
dU• ayak bir daire veya tkt oda. enkazı (170) lira muhammen bedelle oıı 
mutfak ve banyolu mUstakU dleer beş gün açık arttırmıya konulm~tur. İ· 
bir daire. İçme menba ııuyu var. halesi 27.11.940 tarlhne mUııadlf ç&r1amba 

Müracaat: her gUn saat 12-Ja gUnU saat 15 te İmar mUdUrlUğU blnMın· 
arruıında ııa3 numaralı telefona ve- da yapılacağından taliplerin yüzde 7.~ te· 

ya Kl'çlören bekçisine. 1 mlnatlarlyle birlikte hazır bulunmaları illl•••D••••••••illm ıııı.n olunur. (7581) 17572 

,:!11111111111111111111111111111111111111!::, 

- -- -: Sayın halkın § 

§nazarı dikkatine~ - -_ f Mevsimin en g!izel ııakın ve çi- : 

_ çeklerin! Yenişehir çiçek evinde bu-

DEVLET DEMlRYOLLARl 

Motör ve Bosch yedekleri 
alınacak 

D. Demiryolları Satınalma Ko ı 

Muhammen bedeli 1540 lira olana kal'm 
Bliısin& Nai kamyonları motör ve Da.eh 
yedekleri 20/11/940 çarııa.mba rünü aaat 15 
te a!;ık eksiltme usulü ile Ankarada İdare 
binasında aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 115,5 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiii 
vesikaları hamilen ayni gÜn eksiltme sa\ltı
na kadar komisyonda ispatı vücut t:tmele:-i 
lazımdır. 

Şartname Ankarada Malzeme daireıin:!e, 
Haydarpaşada Teıelllim .,. ıevk Şefllflnde 
lunirde İ:ımlr matuasmda rörillebilir. 

(724G) 17300 

Bosch yedekleri alınacak 
D. D~mir7olları Sıtınalma Ko ı 
Muhammen bedeli (3086,88) lira olan 2 

kalem Bosc:h yedekleri 20/ 11/1940 !;&roam
ba günü saat 15.30 da açık eksiltme usulü 
ile Ankarada ldare binasında satın alına -
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (231,52) lira
lık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları hamilen ayni ıün eksiltme 
aaatına kadar komisyonda ispatı vilc:ıut et
meleri liTımdır. 

Şartname Ankarnda malıeme dairesinı!e, 
Haydarpa$ada Teselllim ve sevk Şeflltin
de, İzmirde İzmir mağazasında görülebilir. 

(7276) 17308 

Oksijen satın alınacak 
D. Demlryolları Satın Alma Komisyo

nundan: 
Muhammen bedeli 7500 yedi bin beş 

;>1lz lira olan 15000 metre mlk!\bı oksijen 
21 . 11. 940 per!'embe gllnU saat 15 te kapa
lı zart usullyle Ankarada idare binasında 
sntın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerln 562,50 beıı 
yllz altmış iki lira elli kuruşluk muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesika· 
!arı ve tekliflerini aynı glln saat 14 e ka
dar komisyon reisliğine vermeleri !Alım

dır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara.da 
mRlzeme dairesinden, Haydarpaşada te
ııellUm ve Bevk şefliğinden dağıtılııcııktır 

(7293) • 17310 

Muhtelif in§aat 

İstanbul Belediyesinden : 
Tepoba1ı Şehir tlyatroıu tramvay ead -

deai bahçe duvan ile tiyatro hol cephe
ılnln seriye almmuı, duvar, merdiven ve 
tretuar inpsı kapalı urf 11Bullyle •kıllt
mcye konulmllttur. Ketif bedeli 22684 lira 
42 kuruı vo ilk teminatı 1701 lira 33 ku • 
ru1tur. Mukavele, eksiltme, baymdırhk 

işleri, genel, hususi ve fenni ,artnamele -
ri, proje ke,if hulbaııiyle buna müteferri 
diğer evrak 114 kuru' mukabilinde fen İş· 

le'ri mUdllrlilğUnden verilecektir. İhale 14/ 
11/940 perıembe rünU sa.at 15 do daim~ 
enclimende yapılacaktır. Taliplerin ilk te 
minat makbuz veya mektupları, ihalo: tari
hinden sekiz gün eve! fen işleri miidlir!U 
ğüne müracaatla alaca',ı:l'\ · fenni ehliyet. 
940 yılına ait ticaret o:!ası v~»'kda~ı ve 
imzalı şartname ve saire ~lt 2490 numaralı 
kanunun tarifatı çevreı "nde hazırhya -
cakları teklif mektuplarını ihale günü ea
at 14 de kadar daim! encUmene vermeleri 
llzımdrr. "10294 • 7229) 17278 

Un satm alınacak 
Kayseri Tayyare Fabrikası Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 43500 kilo askeri evsafta un kapalı 

zarf uıuliyle satın alınacaktır. 
İhalesi 18/11/940 pazartesi gilnü ıaat 

ıs dedir. 
2 - Muhammen bedeli 5872 lira SO ku

rut olup DlU'Vakkat teminatı 440 lira 43 ku
ruıtur. 

S - Telı:llf mektuplan ihaleden bir saat 
enllne kadar kabul edilir. 

Bu it için yanlı .. rtname her gtln ko-
misyondan ötrenlllr. (7315) 17318 

Cezaevi inşa ettirilecek 

1 

Adet Llrahiı -
ı JOOO - IOOO.

IOOO.-

1500-
2000.-

2000.-
3500.-

s 1000 

1 750 

4 500 

a 2so 

ss 100 

80 50 4000.-

aoo 20 6000.-

Türkiye it Bankasına para yatrnna.kla yalnrs 
para biriktirmit olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemif olursunuz. 

Keşideler: 4 Şubat, ı 1 
Mayıa, 1 Ağustoı, 3 -
İkinci teşrin tarihlerin • 

do yapılır. -

Kumbaralı ve kumbara. 
ıuı heaıı.plarmda eıı u 
e111 l!ratı bulunanlu 
kuraya dahil edilirler, 

!arı haiz olanlann eksiltmeye ı,,ttrA.k ede
bilecekleri. 

3 - l<~kslltmeye tştırlı.k edeceklerin ek
alltn~onln ynpılmn•ı t.nk1trrUr eden aıınllcıı 

bir saat evel teklif mektuplarını makbuz 
mukabilinde komisyon reisliğine vermele
ri. 

• - İsteklilerin ellf bin liraya kadar 
yüzde yedi buçuk Ye yukar .. ı için yüzde 
beı hesabiyle muvakkat teminat olmak U. 
aere kanunun 18 nen maddoıtntn A. B, O. 
fıkralannda g6stertlen makbua yeya temi
nat mektubu, tııhvtı l'lbl ıeylerle ehliyet 
veeikalıı.nnı zarf içinde olarak tevdi etme
leri. 

5 - Eksiltmeye iııtlr!\k edeceklerin pro
je, ke,71! hula.sa cetveli, tatııl!Atı keı,tiye, 

silsile! fiyat, fenni ve hııınıst ıartnameler
ıe mukavelenin esasına aft projeyi görmek 
için tatilden maada günlerde MUddelıımu
mtıık dalreıılne mllracaatıa tetkik edebile
cekleri illi.o olunur. (7457) 17418 

Bir muhasebeci alınacak 
Yozgat Belediyesinden: 
Yozgat ıehlr havaylcl zaruriye bilrosu 

için wıulU muza.tandan anlar bir muhn~lp 
aranmaktadır. Taliplerin bUroya mUraca • 
atlan tJAn olunur. l 7600 

KAZALAR 

inşaat münakasası 

Uluborlu Belediyesinden: 
1 - Uluborlu bcledlyesinco inşası mu

karrer bulunan mezbaha tnııaatına talip 
çıkmadı~ından bu işin ihalesi açık eksilt
me suretiyle on gfln daha uzatılmıotır. 

2 - Yapılacak işin keılf bedeli 8551 ll· 
ra 8~ kunıı olup muvakkat teminatı 266 
lira 88 kuruştut. 

a - Bu işe aitevraklar aoağıdadır. 
A) Ekııııtme ıartnameııi, 
B ) Müteahhit ile belediye arasında tea-

rln 2.fncl maddede yazılı teminatı Anka· 
radn belediyeler bankasına yatınlmıD ol· 
dıığunu gösterir makbuz veya herhangi 
bir mitil banl<adıın belediyeler bankası em· 

rine ta.nhhüt mekutb•Jnun encUmenc veril· 
mesl garttır. 

6 - Taliplerin ihaleden evel bu loe ben
zer lnııaatı b&1a.rdıkla.rına c1a1r evrala 
mUııblte ne birlikte mUteahhltltır .,. ehli· 
yet nnkalartyle tlcıaret oduı kayıt .,. 
nslk&lanm Sbru 9deoeklerd.lr. 17tıel 

İnşaat mUnakasuı 
Uluborlıı Belediyesinden : 
1 - Uluborlu belediycalnin tasdikli le 

mar planında ırösterilen hal binaımın in • 
pat münııkasasma talip s;rkmadıtmdan bıa 
isin miln.ak.uaa.ı ırcn~ kapalı zarf uıullyle 
bir 1.y müddetle pa.urlığa konmustu.r. 

2 - Yapılacak itin bedeli ke,fü (15329) 
lira (35) kuru1 olup muvaldtat temina.tı 

(1374) lira (70) kuruştur. 
3 - Bu it}e ait prtname ve ınir evrak 

şunlardır: 
A) Eksiltme prtnamesi. 
B) Müteahhit ile belediye arasında te&tl 

olunacak husust mu:kavelename. 
C) Vahidi fiyat Hıteai n btlf hu.1.fıM.. 

ııı cetveli. 
Ç) Proje. 
Talipler pazarlı'k milddeti içinde ~ n • 

rakı her gün belediye dairesinde görebl • 
lecekleııdir. • 

4 - Eksiltme 7/ lZ/940 tarihine mil.sa • 
dif cumartesi günü saat 11 de Uluborl• 
belediye dairesinde ve belediye enetim• • 
ninco yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebtlmek için ist~ 
lilerin 2 inci madde mucibince muvakkat 
teminatın Ankarada belediyeler b~ 
na yatırılmııı olduğunu gösterir maıdııas 

veya her hangi bir milli bankadan bolecB
yel er hankıı.sı emrine teahhUt melctubtl • 
nun encümene tevdi edilmi:s olmaaı ıa~ 
tır. 

ti olunacnk husus! mukavele, 6 - Taliplerin ihaleden eve! bu i'• 
C) Vahid !iyat listesi ve keşif hlllt\sa benzer inşaat başardıklarına dair evrakı 

Konya C. Milddelıımumlllğlnden : cetvelleri, müsbite ile birlikte müteahhitlik ve ehl.i· 
1 - Konya'da yeniden lnııa olunacak ce- Çı Praja. yet vesikalariylt ticaret odası kayıt ve • 

zaevinln keşif bedeli (53432) lira (00) ku- Talipler ihale gUnl\ne kadar bu evrakları sikalarım ibraz edec~lerdlr. E lab!Ursinlz. Nlııan, nlkD.h, dUğlln için : 
en gUzel hediyenizi hazırlamıya A.- : ru' olup kapalı znrf usullyle eksiltmeye hl'r giln belediye dairesinde görebllrcek · 7 - Taliplerin 2490 sayılı kanuna. u,... 

trt• 
lo.rı• 
tıu • 
c1ah 

1 J 
<>.m 
~ stl' 
tıım v 
Korru 
intihar . 
Uadtlert co 

2 -Bu i 
lın ıtaııp adın .. 
'1ır. 

1 •.Kdımed Tatubıın blı 
•Ydı edllmed ısılsudır. h ~ 
'lolılyısUt blızaı batıuı.tlAtmı.: 
elbth; • 

iln 

.• en 
. etti 

.....-::::iiiillll!~ 1 D. N. B.l: Macar 
• ...,..ca hllt~etını. TUm11 • 

...-.-=n.,.kerelertne devam Sçln. b1' 
r "tırtıı. ftımı'11 delepleı1n1 p4Cl'o 

l mele 4an\ Q!emllUJ'. 
• _ llıuMft bDtQmet.L mnntcRllı.J&lıp AJ. 

: madeylz. Arzu edilen bUyllk!Ukte : 
: her çeşit çelenkler ucuz olarak ya- : 
: pılır. T. 5371 4451 = 
"='ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 
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İmtiyaz sahibi 
hkender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri MUdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
lı1Ueueae KUdUrU : Naıit ULUÔ 

ULUS Bumıevl ANKARA ___ ::;:::;; 

konulmuıı ve eksiltmenin 940 yılı ikinci- lerdlr. gun olmak suretiyle hazırlıyacaklan tek· 
teşrin ayının 25 inci pazartesi gUnU saat 4 - Eksiltme 18.11 .940 tarihine mUsa • lif mektuplarını pazarlığın son gunU &&at 
15 de Mllddelumumtllk dairesinde komls- dit' pa7.artesl gUntl aRat lO da ve belediye dokun kadar belediye encümenine mıık.
yon tarafından yapılacağı. dairesinde belediye encllmenlnce yapıla- buz mukabili vereceklerdir. Postada vu • 

2 - Artırma, eksiltme ve ihale kanunu- cnktır. kua gelecek gedkmelerden mazeret ka • 
nun ikinci maddesinde yazılı vasıt ve oart- 5 - F:kslltmeyc girebilmek lçn taliple- bul olunmaz. 17599 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında 
Bugfln bu gece bUyUk program Bugün bu gece ikl filim birden 

Kuyruklu Yıldız 1 - Teksaa Kanunu 
Oynıyanlar: Bili Elllot • 

Oynıyanlar: ~tary Astor - Veda Ann Borg 
Robert Young- Frank Margen 2 _ Dağ ııarkısı 

tııı.veten: Baş rolde: Gene Autry 

Sus Sinemasmda SOMER Sinemasında 
BugUn bu gece 

Senenin ı-n bllylik sinema 
hö.disesl 

I..eyla. lle Mecnun 
Tilrkçe söz!U 

Mecnun ııarkılarını Böyllyen 
Münir Nurettin 

Bugtin bu gece 

Zevk, neşe ve kahkaha 

ZUğUrt Milyoner 

Oynıyanlnr: 

1 - CUmhurlyetJn senet dev
rlyeııl. İstanbul lntıbaatı 

2 - Jılecllııln &Qıhıı ve MUU 
eeıtn autuklan 

Seanslar: 14,30 - 16,30 - 18,30 
ve gece 21 de LeylA'nın ııarkılarını ııöyllyen 

Müzeyyen Senar 

Janet Gaynor - Paulette God· 

dnrd - Duglas Falrbanks. JR . 

8 - JCn ıon dUD)'a haberleri 
Saat 12,18 te uoua matine 

Cezayir Batakhaneleri 
!eanalar: 1' • 18 - 18 sece 

20,80 da 

Seanslar: 12,15 - 14,30 • 16,SO. 
18,80 gece 21 de 


