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• 
lnö ünün cu.mlıurreis-
liğe intihabının . bu.gün 

ikinci gıldönümü
AtatDrkDn 61DmDnden sonra 

Türk milleti tesellisıni inönünün 
yüksek şahsiyetinde bul muştu 

"-tiha i &11 ptan aonra aeçen 1 
iki yıl içindeki hldiae-: 
ler Türk milletinin ka
ranncla ve reyindeki 
İlabeti göatermiıtir. 
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MOnih 

EdirneOH 
nehirler taştı 
Türk· Yunan 

arazısı 

sular alhnda 
Edİ1'11, 10 {Hll$U$f) - iki gün. 

dür fasılasu surette falan ıiddetli 
)'limurlaıdan sonra Tunca, Arda 
Meriç ve Ergene nehirleri taştı' 
Tunca 4,50, Meriç 4,60 metr~ 
yüükseldi. Yükselme devam et
ıneJrtedir. 

Sulamı irtifaı beş metreyi bu 
tursa Edimenin muhtar mahaııe: 
teri yine su altında kalacak cle
melctir. Türle • Yunan arazisi ı;;u. 
tar altındadır. Şehirde elektrik 
fa.brikası önünde bazı evlerin bo-
pltıJmasına başlandı. Geçen fe\·e
zanda sularla çevrilmiş olan BoSna 
köyünden henüz bir haber alma. 
mamıştır. Geçen su basknunda yı. 
kılan sedin 500 metrelik kısmı ya
pılmış oldulundan köyün bu se. 
fer su istiJAsma ulrayaımyacağı 
tahmin edilmektedir. 

Bdir•, 10 (H'"'"' Gece Yarısı 
Tek/onla) - Sularda dört san
timlik bir dOpne kaydedildi. Mı.t
amafih Balkanlarda sürekli yağ. 

f murJar olduğundan bu düşmere 
f pek itimat edilememektedir. Zabr
, ta bOtiln tedbirim almış bulun-

! maktadır • 
ı r 11111ü -lTAiYU 
i ı . RABBI 

urtulriıak 
istiyeA 

italyanlar 
Ağ1r 

zayiat 
verdiler 

14 ltalyan tayyareai 
düıürüldü 

Atla, 18 (A..\.) - Sallhlyet· 
tar mahfUler aakerl vaziyetten 
memıuuıtyet beyan etmektedir. 

Plndoe bölgeeinde İtalyanlar dün 
Yunanlılar tarafmd.an muhuara 
eitifen kuvvetleri kurtarmak mak· 
adile harekete geçmlflerdir, Yu
aanlda:r, abra toplanıu faaliyete 
pçirmeden evvel ttalyanlarm ya
Ullk nilamda ilerlemMıine mllaaa· 
de etaifler ve dtlfmanı alır aayi
ata ufratm!flardır. Bir çok esir 
•lnımlltır. (Devamı B ncide) 

Çemberlayn 
öldü 

Son haftalar zarfında 
lwlabl cıvanaa a.... ltom1ta1atı 

dl1810ttl 

(YCINI .t itl()(ide) 

Ata rllla ilim 
ala yıldöal•I 

-
Don batan yurdda 

ihtifaller yaplldı 

_ Onivrrait~dC"ki ihtifald.<!111 bir aörünü§... (Y ... t llMMe) 

ZELZEL 
Roman yada 
büyük bir 
feıakete 

sebep oldu 
Yüzlerce İn•an enkaz 

albnda kaldı 
B .. ltr 

A. u eş, 10 ( A.A.J - Stefani 
Jan ının hususi muhabiri bildiri. 

Yor: 

nı:u gece .. ş~ddetli bir zelzele ol
ve ş .ve. rnuhım hasara sebebiyet 

nnıştır. Ölü ve yaralı vardır. 
~~lt~n sarayı yıkılmıştır. 500 ki
~~<?. ~u tiır. Yeni inşa edrlmiş olan 

lıcıye nezareti binası baştan a. ru 1 Y~nlnuştır. Şehrin hemen bü
y:11bınalan hasara uğramıştır. 
k uz erce kubbe, ocak ve kule yı
k ılrnıştır. Paniğe uğrayan halk so. 
ı:klar~ ~~r!amıştır. 14 katlı tele-

.. n mikfunyeti binası çok hasar 
Rorrnü~tür. Taııntda da çok hasar 
~e zayıat olduğu zannedilmektedir. 

uzen ve Focsaui yarı yarıya ha
rap olrnuştur. 

Zayiat ve hasar hakkında fazla 
:ıtlrnat alınamamıştır. Bükreşte 
~k bir heyecan vardır. 

. ükteş, 10 ( A.A.) - D.N.B. A
l&J_lBJrun husust muhabirine göre, 
Bfikrette vukua gelen .ı.ele bu 

,~ ........ ) 

• ıolotot'un oerlin 
seyahatı 

Sovyetler Bırliği icra heyeti ressı 
ve hariciye komıseri Molotofun 
Berline hareket ettiğini a1anslaı 
bıldirdi. Bu ziyaret gunun en mu. 
him beynelmilel h!disesidir. Ha
tırlarda olduğu uzere Alman hari
ciye nazın Von Ribeııtrop birkaç 
defa ~ıoskovaya ıi<ferek nıüıake. 
relerde bulunmuş ve beynelmılC: 
anlaşmalar imıa etmiş olduiu hal
de Molotof ~ye kadar bu ıiya
retleri iade etmemişti. 

Umwni vazıyete gore Molotofu~ 
Berline gidişi Alınan hariciye na. 
.zınnm ~iyaretlerini iade nılnasına 
telakki edilemez. Mühim bazı Av
rupa meselelerinin konuşulacağı 
şüphesizdir. 

Hıtlerin Brenner'de Musolini ile 
mülakatından sonra Fransaya gı. 
derek Fransız devlet reisi Marepl 
Peten ile. ondan sonra ispanya 
hududunda ispanya devlet reisi 
General Franko ile görüştOlfl1lil 
hatırlarsak Molotofun Berline Iİ
dişıni bn hadiselerin bir ~ IJbİ 
kabul edebıliriz. Öyle ~ 
ki, Hitlerin Moskovaya ~ 
Stalin ile konuşması, ~ Stali
nin Berline gelerek .ndtle.tm bu
rada vukubulması mı ' ID olma. 
ymca Molotofun Berlfne ptmesi 
yegane icrası Dlll '* temye tar-

-..ı..ı...a:ı-~. ~ Moloto-
zı ~... ba suretle 
fun Berhn 9ld _ı-ı bi jb•:-. tefsir etmek ell pmaua f LUU.'l 

ıftli----· 
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1 Hadiseıer aras nda \ 

Uçan kaıeler 

ilalye-Yunan aıbi 
feye kadar giden bombardnnan 
tayyareleri Amerikalıların ica.. 
dıdır; lbunlara "Uçan kaleler" 
adı veriliyordu. İngiltere şimdi. 
ye kadar bu tayyarelerden sa.tm 
almak istediği ve Amerika hti. 
kfımeti muvafakat ettiği halde 
Amerika erkanı harbiyesinin 
muhalefetı yü7.ünden verilemi. 
yordu. Bununla beraber son söz 
Cumhl!rreisine bırakılm~tı. 

Harp ürk 
si 

(1 ~ tarai• 1 incide) 

ttaıyanlar, 115 yunan tayyaresine 
mukabil 8 İtalyan tayyaresi zayi 
ettiklerini bildirmişlerdir. 

Amerika Cumhurreisi Ruz. 
velt Uçüncü defa intihap muvaf. 
fakıyetini kazandıktan sonra ga.. 
zctecılere verdiği ilk beyanatta 
şöy'e demiş: 

- Amerika fabrikalarından 
çıkacak harp malzemelerinin 
yüzde ellisini .ln.giltereye ve Ka. 
nada.ya vereceı;im. Bu malzeme 
arasında büyUk bonmardnnan 
tayyareleri de vardn'." 

Anlaşılıyor ki Ruzvelt intiha. 
bat neticesi alınmadan bu mese
le hakkında b'r karar vermek 
istememiştir. Reisicumhur inti. 
habinde muv ffak olur olmaz 
ilk verdiei kara1· da "Uçan kale. 
ler" in diğer hnrp rr:alzen:eıeri 
gibi lngiltereyc \·erılmesı ol. 
muştur. 

Uçan kaleler Iıı«Ziltereye t~. 

onoı 
T ÜRKlYE harp dı;iındadır. 

Fhi.:at dünyanın bir ahşap 
mahalle halini aldığını ve yan. 
gınm h~ran yeni bir noktaya si. 
rayet etmesi ihtimalini akıldan 
çıkarmamak ikti:r.a eder. Harbin 
bu devird" de artık büyük iktı. 
sadi kudretlerc dayandığını tek. 
rara lüzum yoktur. Türkiye bu 
bakımdan dünyaıun Aı..Tupa çer. 
çevesi içinde ynşıyan devletleri. 

Elen qazeteleri 

..................................... -. ....._...., 
Yazan: ~ 

Sadri Er~::. __ _ı 
.... ._.. ................... . 
ne nazaran daha farklı bir man. 
zara arzetmektedir. 

lktısadın istiklitlini modern 
rnanasiyle ku~ maya ç:ıJ~!iffiak~a. 
dır. Bunun için ona ıkı vazıfe 
birden bir anda dü'.imektedir: 

iıa.ı·p senesinin bizim şartlarımız 
içinde verebileceği randımanı 
veciz bir şekilde izah buyurdu. 

:Harp bizim iktısadi galibiyet 
davamızı durdurmamıştır. Bi. 
!akis onu hızlandırmıştır. 

Biz milli bütiinlüğii. istiklal 
davasını siya-\ hayatımızda. ol. 
n,,;;..u kadar ekon.~mik bütünlük. 
t ve ekenomik istiklalde anlı. 
yoruz. 

Atine.da beyan edildiğine göre. 
bahsi geçen muharebe esnasında 
14 İtalyan tayyaresi dtl§Urülmilş 
bt.na. mukabil YunanWar bir tay·, 
yare kaybetmişlerdir. • 

Yunan Tebliği 

Atina, 10 (A.A.) - Yunan or
duları bıışkumnndanhğınrn dün ak· 
şam neşrettiği 14 numaralı resmi 
tebliğ: 
Dü~man•n cephemiz sağ cenahı

na topçn yardımı ile yaptığı mev· 
zii bir lanrnız !lUskUrtillmilştlir. 
Diğer mevzii bazı müsademelcr de 
lehimize neticelenmiş ve düşman 
elimize 80 cEir bırakmıştır. 

Roma, 10 (A.A.) - İtalyan 
orduları başkumandanhğmın tebli· 
ği: İtalyan orduları genel kurmay 
asbaşkanı general Soddu 9 teşrini· 

Ruzveltin bu .beyanatı mihver 
devletlerine karşı Amerikanın 
aldığı vazıyeti çok ciddileştir. 
miştir. Amerika fabrikalarının 
cıkardıkları harp malzemeleri. 
nin yüzde ellisini lngiltereye 
vermek adeta Amerikan • Ingi. 
liz ittifakmm ilam <!emektir. 
Bundan ba~ka Ruzveltin son 
cümlesindeki "Büyük bombardı. 
man tayyareleri" ta'birino dik. 
kat etmek laznndır. Zira bu ta. 
bir ile Ruzvelt "Uçan kaleler" 
denilen tayyareleri de artık ln
giltereye vermeyi WJıhüt etmiş 
oluyor. 

lim edildikt<>n sonra Ingilizlerin 
Almanyaya yapın~kta olduklaı ı 
mukabil hava hücumları yeni 
bir sa:flıa.ya girmiş olacaktır. 
Britanya adası ile Bertin arasm. 
daki mes.1.f e 1000 milden dalıa 
az olduğuna göre bu yeni sil3.h. 
l&rla lngilizler ı:ıimdiye kadar 
kendi aleyhlerinde olan mesafe. 
yi kısaltmış olacaklardır. _ .A. 

Türk - Yunan dostlu
ğundan hararetle 

bahsediyorlar 

Milli iktısadr modern manasiyle 
tesis etmek. harb:n ic.al:>e~tirc;i. 
ği teknik şaıtıorı tem~!1 etme·. 

Harbin b:ı.şlacnğı gunu '.nber, 
geniş manasiyle ik~1snt (zı.raat 
sannyi, ticaret, mun~kale ı~leı 
dahil olmait ü7.e:'c) ikı gayeyı tt 
min edecek bır şekilde hil1:limc 
mesaisine mazhar olmaktadır. 

ismet inönünün 
cun1hurre~sliğine 
~ntıhabuu 1 ikinci 1 

sani cwnaraesi günU Yunan cep· 
hesinde hareket yapan İtalyan 
kıtaatı ba~kunuındanhğını eline 
ıılmı!'tır. 

Malfundur ki 3000 mil mcsa-

Atina, 10 ( A.A.) - Atina A
jansı bildiriyor: 

"Eleftron Vıma" gazetesi, baş 
makalesinde diyor ki: 

Atatürkün ölümünün yıldönümii :~;~~~~:~~~;~~~J;t~~: 
ı tün mevcudiyetiyle, :Jütün ruhu 

kendisine inti;-.ardn. bulunan BUyUk ile Yunanistanm yanındadır. 
Millet Meclisi rel..Sl abdillhallk Ankara, Yunan ordusu harekatı. 
Rcnda, Başvekil doktor Refik nm ya.lnı.z Yunan istikla.Iini de. 
Saydam ve genel kurmay başkanı ğil Tilrkiyenin de istiklfılini mil. 
Mareşal Fevzi Çakmak Ue birlikte daf aa ettiği telfı 1 kiFindedir. A. 
müzeye girerek Ebedi Şefin ma- stl, samimi ve n.ert Türk mille. 
nev! huzurlarında beş dakika sil· tinin blitUn tarihinin bıtriz vasfı 
ren bitı tnzim vakfesinde bulunmW! olan azim.karlıkla Yunan dava. 
lardrr. \ amı benimsemiş olduğunu Yu. 

(BM tarafı 1 incide) 
Ankara, ıo (A.:A.) - Ebedi Şef 

AtatilrkUn ölümünün 1kincl yıl dö
numll dolayısile bugün bfitUn 
)Urtta ihtifaller yapılmış ve Türk 
milleti bilyllk kayıplarınm sönmez 
acısını bir defa daha yaşalllI§tır. 
Her tarafta bayraklar milli mate
mınuzin ifadesi olarak yanya ka
dar çekilmiş bulunuyordu. 

thtifallcr, yurdun her kö§e.Sin· 
deki halkevlerlnde ve odalarında, 
parti kwııltlarmda sivil ve sUel bil· 
tıin erkAn ile subay ve memurlar, 
müesseselerle teşekküller mensup 
ı n ve halk, mekteplerde de, bil-
im mektepliler toplanarak saat 

tam 9.ms de Atat.nrkUn hayat.a 
gözlerini .kapaddtları anda. beş da
kik ayakta ebedi şefin aziz hatı
r anılmak suretiyle yapılmış ve 
bu t zim vakfesinden 80Dra l5Ös 
:ı 1 n hatipler At.atUrkUn hayatı ve 
\ başardığı inkılAplan hatırlat -
mı la:rdxr. 

Bu sabah çıkaıı bütün gazeteler
i Tıırklüt1ln ve blly(lk matemine 
mnkes olarak hemen bUtün ynı· 
larmı 8iya.h çerçeveler içinde Ata
lilrke tahsis eylemekte ve onıın 

nçtıb nurlu yolda Türk milletinin 
. araılm&da.n ilerlemekte bulundu
ğunu tebarüz ettirerek dünyanın 
yeniden bir hayat ve memat imti
hanı geçirmekte olduğu bugUnler
de yeni bir inıtilınna manız knlclığı 
takdirde AtatUrkUn miras bıraktı
ğı eserleri konım.ak için Türk mil
letinin :Milli Şefi etrafında ve em
nnde dövüşmeye haztr bulunduğu· 
nu tebarlız ettirmektedirler. 

Yapılan ihtifalleri müteakip A· 
tatilrk anıtlarına ihtiramla çelenk 
·r konulmuştur. Atatilrk'ün mu

vakkat kabirlerinin bulundukJan 
etnografya :nıllzesi ise tıehrlnılzde 
ynpılan ihtifalin mihraknıı teşkil 
yleıni.,tir. 

Saat tam dokuzu dört geçe Milli 
Şef İsmet tnönil buraya gelerek 

Bu e~nn.da müzenin önün~e b~- nan ruhu asin unutmıyacaktır. 
lunan hır ı:sk~ti kıta. ile ~lia mUf 1 "Proia" gazetesi de Yunan 
re.zesi ras~eı ihtiramı üa eyle- milletinin gösterdiği birliği te. 
miştir. Reisicumhurun avnlmasmı b ·· tti · d" k' 
mütealdp başta Parti genel sek- ı anız e rıyor ve ıyor ı: 
reteri doktor Fikri Tuzer olduğu Eğer Biamark yaşamış olsay. 
halde parti umumt idare heyeti a· dı, bundan 70 sene evvel küçü. 
zalan topluca muvakkat k&brin cük oğlu.un dediği gibi şimdi de 
bulunduğu salona girmişler ve .kti<;ilcük mi.itteiiki Italyaya, Yu. 
E!>edf Şef'İ;D manevi hu~rlarmda 1 nanlılar birl~ince nasrl tehlike. 
eğilmJşlerdU'. Bunu vekillerin ve 

1 

u olduğunu anlatırdı. 
mebusların ~e ~lamı?& pro!e- "Akropolis" gazetesi de, ltal. 
sarJeri old.ugu halde :rur~ dil, ta- yan plfı.nlarmdan bahsederek bi' .. 
rih ve coğrafya kafül.teaı ile hu· tün ltalyada ilk mekteplerde ço.. 
k:ulr. fakUlteainbı. ve _Sıyaaal Bilgi· cuklara öğretilen şu şarkıyı ya. 
ıer okulu talebele~ tazim vak- .r.ıvor: ''Türkiyeyi zap edeceğiz 
fe~~ttakip9 30 

deylke~~rl. tiği f ve işler yo!mıda giden:ıe Atinayt 
o;w. • a uı wp oma n en d 1 • M t gU 1 . 

kıdeınlisi sı.fatilc Amerika büyilk a a ~f:.'lZ: ~u ~er geçır. 
elçml Mac Murry etnoğrafya mti - me~ ~çı.n Pireyı ~e, .?utU- Eğe 
zeslne ge~ ,.e kendisini karşılı· denızıru de alacagı;:. . . .. 
yan hariciye protokol şefi ile bir- Bu ~~te makn.leRJnl ŞU 90Z. 
ınrte salona girerek U%Ull bir ta _ Ierle bıtinyor: 
zlm vakfeshıde bulunmuştur. Mac ~UçticUk İtalyanlar, eğer dir. 
Murry, bu tazim vakfesi esnasnı- leyıcll.~ri utanmazlarsa bu §ar. 
da şahsen de dostu bulunğu Ata· kıyı soylemeye dev8Jll ededur. 
tUrkün hat:ırasrnı taziz ederken sunlar. 
duyduğu derin teessür ve heye • ---------------
canı zaptedemem1>kte olduğu si
masındaki hatlarm ifadesinden 
anlaşılmakta idi. 

Ebedi Şefin kabirleri önündo 
böylece başlanmış olan tazim ~i· 
şine, halkevinde yapılan toplantı· 
dan sonra bütün halk iştirak ey
lemiş ve &kşamm geç vaktine ka
dar devam edip gitmiştir. Ankarn· 
da bulunan hemen herkes Büyüle 
Atalarmrn kabirleri önünden bu -
gün derin bir huşu içinde geçmiş 

ve bütün etnagrnfya müzesine gl-

Yağmur 

Dün saat altıya doJru yağ. 
mur başlamış, fasılalı bir şekil. 
de hazan rıiddetlencrek gece ya. 
nsma kadar devam etmiştir. 

den yollar hnlk akınından dolup 
~mıştı. Herkesin simasında aynı 
derin tccsslirlin izleri görüşmekte 
ve sık sık zaptedilemiyen hrçkırık
lar duyulmakta idi. 

Harbın basladığı günden !ti. 
haren istihsali artırmak. \ e:ım· 
çoğo.ltmak için alınan tedb_ırleı 
arasııı.da yalnız teknik maluyet. 
te olanlar bu\uncluğu gibi, ka.'lu. 
ni ve so:;yal hiiviyet :ı..r~denle: 
de mevcuttur. Bilhassa ıktı.sa~ı 
organiz:ıı;:yonları daha verımlı, 
daha r&l!!yonel bir hale koymak 
için gösterilen hükiımet ali.kası 
dikkate layıktır. Türkiyede bir 
yandan milli iktisadı temin, bir 
yandan ınilll miidafaa zaruret. 
lerinin icabettirdiği ekonomik 
kudreti teksif etmek cidden 
müşküldür. Bu müşktilü görüyo. 
ruz. Bu müşkülün önüne de pek 
kolayca geçileceğine kani deği. 
liz. Fakat bütün engellere rağ. 
men yapılan işler mazi ile mu. 
kayese edildiği takdirde alman 
mesafenin mana ve mahiyetini 
anettiği gibi memlekette iktısa. 
dl zihniyetin nasıl tebeddill et. 
me'Jrtc olduğunu göstermektedir. 

Memleketimizin iktisadi ka. 
rakteri büyük harbin sonuna ka. 
dar ne zirai bir memleket, ne de 
sınat bir yurt olmak değildi. 
Onun mukadder akıbeti, galiba 
açık bir pazar olmaktı. 
İmparatorluk vakıa bazı 1'Jral 

mahsullerin dünya piyasasına 
çıkmasına vesile olmuştu, fakat 
bir yan.dan da memleketin en 
merkezi ve en çok buğday yetiş. 
tiren mmtakasmda Amerikan 
unundan yapılan ekmekler ye. 
dirmek gayesini güdüyordu. 

Cumhuriyet Türkiyesi istihsa. 
li, sanayii, ticareti milJt bir iktı. 
sat cihazı kurmıya çalıştı. Bu 
kısa tarih içinde iktisadi bir 
bünyenin baştan başa taba vvül 
etmesi mümkün değildir. Hiç 
hayale kapılmadan diyebiliriz ki 
bu tahavvül başlam•§tır; ve kıs. 
men de verimlerini \'ermiştir. 

Fakat biz istikbale bakarak, 
d.ıha iyisini, daha çoğunu isti. 
yoruz. 

Milli Şef, senelik nutuklarm. 
da ikhsadi faaliyetlerimizin bir 

yıldönün1ü 
(Bcış faı·cıfı 1 iııcfrla) 

'ra.t d:llıa nrtırmır.tır. Atatürk bin 
bir tUı m 1elı'(l;:p}('r 1 inde milli mü· 
cadeleye b:ı5 olarnk n:ıc;ıl !<endi 
kendine MI! i Şef olma~ b" ı~met 
İnönU de sac!e<!~ 1 .-udi !nzil~ .t, lr· 
fanı, gerf:k orılndn. \'t' gcrPk hi~kfı· 
metb, memkkclc olan !l:ITI:"TL !ıb: 
metlert ııay~nıle mJl)etha k")')inl 

kazanarak kim~ln en ı..~öl< pro
pagandasına ,-e yan1nnma muhf•ç 
olmaksrun Camhorreki olmu.,lur. 

Atatürkün ölümünden SQnn 
Tüı~ mlllet.ı teselll~nl ismet lnö-
nilDÜD yüksek şa.hsiyetJııde bul· 
mu:.tu. Bütün ümidini ona bağla 
mışb. tntihapta.u S&nra ~eçen lkl 
yıl lçhıdrkl hidi5eler Türk mllleU-
nln kararında ,.e rcyiodeki isabe
ti güstermi~fir. Bugiinr. kndar 
memleketimiz taribtıe bir ınl~H 
daU görülmemiş olaıı büyük cl
han bohr.uu Jrinde tclıllkelcrdca 
masun kaldı i<ıe ltlllli Şefin kiya 
eetll rehberliği &&Jf'Sfndf'dir Hı ~ 
ğer bugün Türk mJlloti Jıeı·hangl 
bir ~ilke kanJmmda kahna ke• 
dl •mı onun arfz l&rlığı dra-
fmda topla.ıiank onun izinde yörü 
mek sayesJode bulacalrbr. 

ASllf US 

Arlraatel'de 
Sovyet askeri mıntakasa 

tesis edildi 
Moskova, 10 ( A.A.) - D.N.~. 

AJansının hususi ıuhabiri bildı. 
riyor: 

Sovyetler ihti~alinin yıl dönümü 
bavramı münascbetir'~ gazete.er-
de. intişar eden raporlara göre. şi
mali Sovyetler Birliğind~ ~rke.ıjel 
merkez olmak üzere yem bır aske. 
ri mıntaka tesis edilmiştir. 

Şimdiye i,adar şimali Kafkasya 
asken mmtakaı::ı kumandanı olan 
General Kaçalof. yeni bölge ku
mandanlığına tayın edılm:ştir. 

T cfrika Numarası 32 sözler söyleyin, nüktt' yapın, hula a beni eğlendirin! dar uzakla~tıktan sonra belki dr. dnba saatlerce oraya 
dbnmek milmkiln olml)aca.ktır, fakat yapılacak hiç bir 

iş yoktur: §U halde, kansile karşılaştığı zaman hasıl ola· 
rak nnlıoş snhn<'yi düştinmeden, o husustn nlmacnk trd· 

biri yarına bırakarak şimdilik hiç olmazsa geceyi hoşça 

g~irmenin çnresinc bakmalı! 

Erdoğnn, hovardalık karar ve arzularına rogmen 
hl'!'!: ındaki k dma b"r:ginlik verecek dereced., acemi 

ve hnrrketsir:di. 
Nesrin onun sade gUzel bir kalıptan ibnret, r..ansız. 

ruhsuz ve sönük büvJyeti karşısında nl ıayet kendiql ha 
rckc~<' geçmjye karar verdi ve kocıı.sı Uç adnn ötP.de 
ağır bahı.,ıer konuımp vakit öldürürken Nesrinin beri. 
yanda göı\+ rdlği müthiş cUr'ct. Erdoı;nnı Meta kor. 
l·uttu; k pt n yerln'n ,blgcsini sıper ederek kendisin" 
~ slıınan H' )ÜZÜnE' do •nı yakin an kadının sıcak, rn. 

~ ha'. ı·t f ve tPriıtaz vücudunu kollsrmın arasına al. 
m ki~ "rrb r Ptrılf an bır'si goı"eeek diye de ödü 

kon ı. 

u..ıf.. E d?ğan, Mdis lcı in gö!'llerdi "i bu 
c"rrıf r'l k k ısı de k n 'isini hayretten alı.ııntvordu. Rr· 

tesi ·n "' <lam Nıkola•· \'Ska. i'e buht<t cak1ar, bu geen 

N •ır n. l'lb tt bt tıfC'tin m ._::ındi d gelecek! 

Sofra~ ı .un uı<lı n zaman Mad m Elkerimlıı üc; er-
1. k bır kare v.ıcud Urerek kumar o) nnmağa ve 
Br ıknlı s fı:ı.ret k ıb n g nç kamının qa onları ~t>\'· 

r<' d mı o!Ju' 1 1 rı rd ·r. Ne riu J<;rdoğanın gf'nç 
lr.adınla ha 0 l' .!uıtlnrmn b.le imkfın \ crmi· 
yer.-k \'C' onu t m M n ~ 1 rı altına nlmn • a kaı ar vPr

mlş 83 -;lam b r .. ımı · kemle' mi blaz g rlye rloğru GCI· 

kJp oturdu: 
gız dP . ovl 'lIT m'l g ·in. b kalım ... Cnn•mın 

sıkılmasına ımkfiTJ 'f'rmı~ cc k hlr t>yl r anlatın, gfü:rl 

Diye emir verdi. Erdoğan şimdiye kadar böylesine 
rastgc-lmem.işti. Evlenmeden evvel, ilk gençlik senele
rinde arkadaşlarile beraber baait ve küçiik çapkrnlıklar 
~ npmamı~ değildi, evlendikten sonra tenha ve öliı bir 

Anadolu kasabasında ali bir is hayatı içinde gözlinii aç· 

mağa imkan bulamamıştı; şimdi lstanbıılda bil' .zaman
dır biraz nefes alıyordu, Nesrin de i te pek Iı.lfı peşin· 

dt>n ko§tuğu bir güzel mahlüktu, fakat ba§langıçtan 

ınemnun olnıadı; kadm. üzerinde tehlikeli bir JıAkimi
yel tesiı.ine kalkacak. onu istedi~i gibi kullanmnğa calı· 
sncak; hiç değılse etrafına böyle bir hava ve mana ya)

maktnn ze\"k alıyor! 
Bu mllllı.hnz.alara rağmen grdoğanm mutlak bir ça· 

nısizlık içindP. Netırlnin dizinin dibine kıvrılan kücük, 

beyaz bir Rus köpeği aczi ve itaati ile iskemlesini ona 

dofrrıı çekti. 
Gt'mi adalnrm etrafını dolaşmış, Anadolu kıyılarına 

doğru ~ol almış, Sııadiye pliı.jınm L5tklnrına yaklaşmış· 

tı; sahilden gelen. cazbant giirUltiisünti işiterc>k kumar 

ına,.asından başlannı kaldıranlar: 

- Aman şuraya çıkalım! 

- Biraz dansederiz ... 
~ Bakalım kimler varı. 
- Bu da baska bir alem ... 

bibi cUnılelerle ayağa kalktılar. Erdog~n saatine 
haktı, vakit gece )arııımı geçiyordu. Yesilköydeki o1cldf' 
karısı uyuyup uyanmı'i, onun hiıla gelmediğini farkelmi!'! 
nlmalı; bir kere bu mnrerıı.ya girip YeflilköydP.n nıı ka· 

Plajın önünde dolaşan sandallardan birini çağırarak 
karaya. çıktılar. Suadiye gazinosu rı;rk ~ağltyanı içindey· 

eli. Kadınlı erkekli oldukça btiylik bir k:ılabahk, ayakta 
cazbandrn cılgın nağmelerine uyarak hoplayıp zıpltyor-

lardı. Ahmet Boy lzame ve arkada.şla-rı da bu kafilenin 
içine karı§t.Jlar. Santıer biribiri arkasmdan geçip gittik-

çe Erdoğan giine!l doğmadan evvel Yeşilköye dönmenin 
blisbli.ti.ın imkünsızlRştiğrnt anlamış ,.e hu bahBi düşün· 

memek ve rahat edebilmek için i) ice sarhoş olmaktan 
başka çare bulanıamıştr. e kadar içtiğini ve na~ıl ka

rışık içkiler içtiğini bilı!ıiyor, yalnız o geceden hatırında 

kalan §ey Nesrinle kucak kucağa, göğüs gbğüse, kolkola 

mütemadiyen kalabalığın içinde dan!'! adı altında birıbir

lerını hırpala) ıp durduklarıdır. Bir aralık etraflarmın 
boşaldığını, gazinoda kimsenin kalma1ığını \•e nihayet 
yilrilmeğe, ııandala binmeğe. kotraya gcçmeğe değil, 

nyakta durma -;a bile muktedir olmadığım farkederek 
kendis!ni otele naldettirdiğini ve orada ertftsi gUnn öğ
leye kadar yan samoe, yan hasta bir haldr yattığını 

hl\tırlıyor. 

<nr.o.rnı \-ar) 

ttaıyıın Tebliği 
Rom:ı, 10 (A.A.) - 156 numn· 

ralr tebliğ: / 
Epiroe slivarimi:::n parlak bir 

keşi~ haraketf olmu,tıır. SUvarile· 
rimiz Vuvos nchrinn kBdnr ilerll · 
yerek bir topu sus~urrıuı:;!ar ve ba
zı .silah i~tinam etmişlerdir. 

MET1•e:i Akdcnlzde bombardıman 
tan are filol.uımız İngiliz deniz 
'mvvetl rlne hUcam etınişl"r ve 
büyük c~pta bombalar atarak biı 
haf"'\ ~f'mtsine \"e bir tayyare gc· 
nıisi.n igabet kaydc~lerdir. 

Hava filolnnm1z dUşman tayya· 
releriyle muharebeye tutu§muşlar 
ve iki dUşıiıan tayyaresini alevler 
içinde düşurmfü;lcl'dir. Bir üçUncU 
dfişınan tay~·aresinin dcl1a düs· 
mil~ olmasr muhtemeldir. Diğer 
bir avcı tayyare filomuz BIPnbayın 
tipinde bir düııınan tayycresi dlı -
§ÜrmUştür. 

İngiliz tayyareleri A~lonyayı yine 
hombaladılnr 

Allna, 10 (A.A.) - 1ngiliz 
bombardmın.n tayynrt>lerinin son 
iki gün içinde Yunnnistanda yös· 
tenliği faaliyete dnir .saWıi: itli 
makamlardan tnfsilat verilmekte· 
dir. 

Arnavutlu un A vl ıı t yy re 
meydanına iki taarruz yapılmış ve 
orada duran tayynrelerc bUyUk 
zayiat verrlirilmil'ltir. 

Avlonya limanındaki gemiler de 
muvaffakıyetle bombardmıan e· 
dilıniıtir. Bir İngiliz t.ayynresi bir 
geminin pervanesine t.am isıı.bet· 
le bomba atmış ve bir çok bomba 
da diğer gemilerin hemen yakmı· 
na düşmüştür. Bir müddet sonra 
limanda yangın çıkmıştır. İki diiş· 
man tayyaresi dil~ürUlmüştlir. 

Bu akmdnn dönen fngiliz tayya· 
re teşekkllllerl bir çok düşman 
tyayaresine dP taarruz <'derek 
bunlardan hiç değilse bir tanesini 
ha.sanı, uğratl11ı~lardır. 

Brendizi ve Torino üzmnde ya
pılın bir keşü uçuşu esnasında 1n 
gfüz tayyaı-eleri önlerine çrkan 
bir tİalyan avcısını ağır hasara 
uğ!-atmışlardır. 

BUtün bu harcckUer esnasında 
yalnız iki İngiliz tayyaresi Ussllne 
dönmemi§ tir. 

'l"nnan atletlerinin dünya 
atı~tlerine müracastı 

Atlaa, 10 \ -A.) - Atına ajan· 
sı bildiriyor: 
Ymıan atletleri birliği bUtün 

dünya ateltlerine aşağıdaki milra· 
cas.tt.a hulunmustur: 

Ole~pizin beşiği, Olepm ışığının 
kaynagı ve atletizmin anası olan 
Yunanistan haksız ve sebebivct 
verilnıe~ bir tccavilıe maruz kal 
m.qtır. Ve bu da t.am Olimpoyat se· 
nesinde vuku bulmaktadır. 

İtalyanlar, Yuııanlılarm hüni· 
yeU., adalete ve ideallerine sada· 
katini unutarak, hakkı çiğniyerek, 
hakikati tnhrif ederek insanlık 
hilrriyetinin ebedi ve ezel[ ka.nun 
larmı ihlal ederek üç saat içinde 
30 asırlık bir tarihi ortadan k&ldır
mak istediler. Fa.kat Yunanistan 
boyun eğmemiştir. Olempin ç.xuk· 
ları, 11astl vakt.ile Mars.ton, Termo· 
pil ve Salaminde yaptılarsa, yine 
öyle hayat mUcadclcsine atıldılar. 

Bu çocuklar, 2.000 sene eonr& bile 
I.eonidas ile 300 Spartalmmm ya· 
gadığnu ve medeniyet için ölme&· 
ni bildiğini isbata haz.rr bulunuyor
lar. 

Medeniyet aleminin atletleri, 
Eskiloe'u dinleyiniz ve .size me· 

deniyeti, hürriyeti ve güzellikleri 
\"eren bu toprağı hatırlayınız. Şim 
diye kadar insanlığın yüz neslii1i 
aydınlatmış olan bu mukaddes a· 
l v bu feci saatte ru:ıunuzu aydın· 
l:ıtsm \'C ıbUtün cihanın hilr insan· 

, tamun vicdanını bu görülmedik te· 
.,,.u,.e km• ı isyRn cttlnil' 



. 
ıran ve Fransız 

yeni elçileri 
Aallarara geldiler 
ı..üiz M:ü.ste§arı da 
Elçiliğe terfi etti 

F AUma, ~O ( A:~.) - Yeni 
1>1t"!:.Eı..bti:yiik elçısı Jules Henri, 

aQUCUl Ankaraya gelmiştir. 

* * * ~ra, 10 ( A.A.) - Yeni Iran 
bod.i elçisi Anu;irivan Sepaho
rl'...__, ve ıevcec:.i bugün Ankaraya 
~""1.IDtlerdir. 

* * * al~ 10 ( A.A.) - Ha;ber 
kani göre lngilterenin An. 
lt: büyük elçiliği müsteşarı J. 
~n elçiliğe terfi etmi~tir. 
. • Morgan yine \Türkiyede 

=eşarlık vazifesine ·devam 
ktir. 

EmlrAbdullah 
Mıaırda lngiliz müdafaa 

-" ••"'··· .. ~.~ .._. 

;;#ihir Ha'b:1;1) eri'f 

· Azıiı bir sarhoş 
Dün Şehremininde zabıta 
memurlarına ateş etti 

Dün sabah, Şehremini semti bir 
sarhoş yüzünden bir hayli korku 
ve heyecan geçirmiştir: 

Hüseyin adında olan bu adam, 
daha sabahtan ötede beride içerek 
sarho~ olmu~. sonra Şehreminine 
gelmiştir. Hü$Cyİn burada oynıyan 
çocuklara te:xıdüf etmiş ve kendi. 
!erine: 
"- Bakın, ko\'boylar böyle si-

18.h atarlar!,, diyerek tabancasım 
çekmiş, ha,·aya birkaç el ateş et-
miştir. 

Silah sesini i;iten polisler ko. 
şuşll\'.lŞ. fakat Hüseyin bunları gö
rünce, hem kaçmağa. hem de po
lislerin üzerine ateş etmeğe başla. 
mı:ştır. Takip eden pofüler de ken-

disine birkaç defa: 
" - Dur!,. diye ihtardan sonra 

arkasından ateşe başlamrşlardır 
Hüseyin böylece bir ~aatlik bi; 
kovalamacadan sonra, Ci\'ardaki 
bostanlardan birisine ıı;irmiş ve 
kümec:.i f'>iper alarak tekrar poli~le
re ateş etmeğe girişmiştir. Polisler 
bir taraftan, Hüseyin bir taraftan 
silruı attıktan sonra. nihayet Hü. 
seyinin kur~unu bitmi~. ancak bu 
sefer de bıçağını çekerek poli!>lerin 
üzerine atılmıştır. 

:Nihayet bin bir ~üçlükle vaka
lanarak elinden tabanca=-ı \'e · bıça
ğı alınan azılr sarhoş dün adliyeye 
verilmiştir. 

tertibatını geziyor El ki · k \ Kaııire, 10 (A.A.) - ErdUn Emiri e rı ve ramvay Karpuz çalan 
sabıka il 941 Bütçesi Şehir 

Meclisine verildi 

Meseleler: 

Kumar ve 
kahvehaneler 

Son haftalar ic;inde şeh. 
rin muhtelif semllerinde 
kumarhaneler basıldı ve 
birçok kimseler cürmü 
n:ıeşhut halinde yakalan. 
dı. Polisin bu muvaffakı. 
yetlerini takdirle karşıla. 
mak icabeder. Yalnız po. 
Jisin gözü öniindc. apaşi. 
kar duran kahYe kumar. 
haneleri ne takibe uğra. 
yor. ne de menediliyor. 
Büyük. küçük birc;ok kal .. 
vehanelerde bir oturuşta 
sekiz, on parti tavla ve 
iskambil oynıyanlarm işi 
kumar değil midir? .. Biz. 
ce kumardır. Oraya giden 
orta halli insanlar icin 
birkaG paket sigara da bir 
ı.ervet demektir. Fakat 
bunlar oyunun müptelası. 
dırlar, vazge~emiyorlar. 
Bir aralık kahvehanele. 
rin kaldırılması düşünül. 
müştü. Bu hayırlı i!'>e kaJ-.. 
velerden oyunları kaldır. 
mak veya tahdit etmek 
yolundan gitmek en kes 
tirme bir çaredir. · 
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Görüp düşündükçe: 

Hafıza 
olmasa idi! 
Bürük harpten ~- edebivatı 

8&n' t ·'~--, " ' 
~ 8 mc-slekleri, Ubn Ye fen te-

likldlt>rile :\eni bir cHinye. dogm· U'I 
tu H . • · 

lı. er ~~·de Jıatırı sa•·ıhr bir av 
n k .. " · ı:;oze ça.rpıyonJu. Hele re-.im, 
mimari \"C' musikide bu asnlık <>Ö· 
7..0 bataea . ~ 
d • k kadar kaba.n'kb. Fakat 

1 
ogrıısunu iı;terseniz, bu )·<.milik-

d
CIJrln çoğunda, rahmetli "~ıuıreıc:l 

n i . " n ıca.dı olan mcı,hur '•Kar 
hehası 'b" d v • • 

h 
· ,, ~· ı egersız 'e tabı.ı bfr 

al \ 'ar<Il. 
Her "e'· b" t" b .. 

1 1 
., · , u un araz, u ycnıllk 

er_ n marıui bir bıkkınlıktan doğ· 
du~unu .. t . "b· ı:;os enyordu. l';lir, musiki 
gı 1• 7 ararmdan liac;mılma."'ı kolay 
~yl~rde bu yenilik, ~-a.hut zıpçıkt;
lık hır az daha u:mn ömürlü oldu. 
tmma mimari, para f<>dakat"ll"kv 

, ~rın:ı muhtaçi!r. Hiç !<imse kapısı 
< anıında, pent'ercı.i dö-,cmcslmle 
e~ l<>r Japtuamadı. Herkt:>s, şahmı 
nıhayC't 'kesesinin hududuna kadar 
se\i~·ordu. 

Bununla beraber, ~·eni dünya ~-1· 
ne maddi, nıanC\İ bir takım hara· 
belerin .. ...,. u"'~•ınde kurulu~·ordu. Kıy-
met hiikiimlerlnde hll\.'11 de_hoisiklfü 
oldu "J\ • • ,.. •. arga,, yı tanı.., ~klinde 
ı.:omıı,,t-nl<-rin "zl . d ı d" • , go ''rın en ..,iiphc · 
en ilcr }'<.'n . ·ı . dik - .. ten· ('I :. .. nı, ı mı tator ko 

g du5ıırmek h.temiyenlcre : 

vet dihtunı, ~lllledıı Ull'hk P. 
nsalıumı da btr ahlltt kanseri ha-

li"D4e urdı. 
Yfodao'" ahlaka sıjmaz ~dmş

lar ~ördük. Sıırtiaalıln ailatacak 
raıu1.,·arlıkların hlkiyeleırlııl dinle· 
dlk. Orta.ya bil' de : 

- Top yekfm harp 1 
Hükmü çıktr. Tanklara., çelik hü· 

c·um arabalanna. girenler, ~ocuk 
beşiklerini kan peltelerilP doldur· 
dular. lbtlya.rhı.rı kadınları bom
hardıma.nla.rla yoİıara düşiirdükfam 
-ıonra, bunları makin<"litüfek ora~;.
larllc biçtiler. 

·'Toıı ~·t>kun harı>'' denilen • r~, 
i"t<' hu idi. Polonyadan, ~or.eç 
luyılarıııa., I..ondra~·a ,.e ı ... koç ili••· 
rin<• kadar ~a~,ıan yan~ırı lıarabP · 
leri, tıı.. ... ,,ı:ı, .haç .. ız meıurlıkları do· 
i;ıran da. i~te ~ine lıu top yekiın 
ho.rptir. t'akat hemen hPrl\l'"'te ,·i
ne bir istikblll lmrku•-u 'ar ·ki, 
hep..,i bu i~e ba~JadıklRrmt l~&r e· 
dl~·orlar: 

- Suç benim değil! 
Diyorlar. 
- Biz başlamadık! 
İfadesini 'eri~ ol"lar. 

• J'akat bunlar, unutuyorlsr, \d 
ınsa~ denilen mahlükun, en ku\"· 
n•tlı tarafı, hafıza.,,.uhr. Zamanı, 

hadi-ıelf"ri, ,·akftla.ril~ birlikte istif 
(•der. Notalar, ı.iyasi g"Örüsmeler, 
hücumlar, katlıimlar, bir yandan 
lıafu..a rafblrma dizilirken bfr yıuı· . ' . 
dan filnılere çekilıyor. Bütün diin-

-Abdullah Mısırdaki ikametinin bU 
YUk bir kısmını İngiliz müdafaa ter
tııbatm.ı zıya.rete basretml§tir. Emir 
CUlaa. güııU orta dog,Jde.ki İngiliz ha· 
\ra kuvvetleri ba§kumandanı mareşal 
.Atthur Longmore ile birlikte lnglliz 
ltıtaıarmı te!tlş etmiş ve bugt.in de 
~ doğudaki kara kuvvetleri başku· 
lııamdanı general Bir A~ibald Vavelin 
l'tt&katfnde yeni ZelO.nda kuvveUerl· 
llilı d• i§tlrak ettiği manevralarda ha· 

İstanbul elektrik, tramvay ve 
tünel işletmelerinın 941 senesi 
bütçesi şehir meclisine verilmiş. 
tir. ·Hazırlanan kararnameye 
göre 941 mecmuu varidatı l O 
milyon 400 bin liradır. Bütc;ede 
940 kadrosu esas tutulmuş, an. 
cak bir senelik tecrübe netice. 
sinde icrası zaruri görülen bazı 
tadilat teklif olunmuştur. 

Uç ay 15 gün hapis 
yatacak 

Ahmet adında bir o:.abıkalı Kum
kapı tarafında Abdullah adında 
bir karpuzcudan bir karpuz çalmış, 
kaçarken karpuzcu tarafından ya. 
kalanmıştır. Birinci ceza mahke
mesine verilen Ahmet 3 ay 15 gün 
müddetle hapis cezasına mahkfım 
edilmiştir. 

• • - Geri adam ! · 
Dediler K . \"ar) . ara listeler varıp <lU· 

d
.l •. ~~ ~shlar. Sorı zam~nlaııla bu 
ı ... unu'>un s· .. 

~a, hep birden ölıniyeeeğinc ı.:öre, 
hu cina.yetlerin ~ltsiz kalmHı 
beklenemez. 

Poliste: rad 
- · .. · ıyaset ~hasına da Si"· 

ıı.ı;mı 0 ord"'k "' t 
1 

"' u • Milll't lıaklan va.· 
Zalimlerin en büyilk ,.e a.1;1it 

ınağlüp edilmez düşmanı bafız."l.· 
dır. Onları ele , eren o vere '"U" 

Çukura düşen Karnik 
hastahanede öldü 

1 ani< a\·aıarr bir acaip sC'-kild; aıı· 
ll'it ır oldu o 1 ~ \"ani • rnıan artla \ahı.i bay-

. , ., 
ran o, ıpc ('eken hep odur. 

aır bulunmuştur. 

Sovyetlerle Romenler 
arasında iktısadi 

müzakereler 
B··k . u reş, 10 (• .A.) - D.N.B. 

Ezcümle müşteriler dairesin. 
de daire reisine doğrudan doğ. 
nıya bağlı sekiz kalemin idare. 
si müşkül olduğundan birisi a. 
boneman, birisi Uı hakkuk. Ü"Ün. 
cüsli tahsilat işleriyle mr~g 1 
olmak üzere üç şube ihdas edil. 
miştir. 

Arkadaşını döven para 
cezasına mahkUm oldu 

l\Ius.tafa adında biri.;;i, dün gece 
kendisini bilemiyecek derecede sar
ho~ bir halde Küçükpazarda Ni. 
yazi adındaki arkada~ının evine 
gitmiş, kapıyı büyük. bir gürültü 
ile çalmıstır. 

Kumkapıda oturan Karnik adın. 
da birisi, dün gece evine giderken 
karanlık bir sokakta açık bulunan 
bir lağıma düşmüş, ağır surette 
yaralanmıştır. 

Kamik ~aldırıl~ıRı Cerrahpaşa 
hastahane~ınde dun sabah iilmüş 
adliye doktoru cesedin defnin~ 
r.uhsat ,·ermişti r. 

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Sovyetler Birliği ile Romanya 

ie~~t?da ikmadi müzakereler 20 
"'uıc.ıteşrinde Moekovada başlr

Yacakhr. 
.,... Romanya heyetine müsteşar 
~"emoianu riyaset edeceh."iir. 

---o---
Laval Pariste Göringle 

görüştü 

!Kezalik tramvay hareket dai. 
resinin ehemmiyeti dikkat naza. 
rına alınarak bu işi tedvir için 
bir reis namzedi yetiştirilebil. 
mek üzere 300 lira aylıklı bir 
reis muavinliği ihdas olunmuş. 

Buna sinirlenen Niyazi aşağı i
nerek kendi--ine çıkışmış, Mustafa 
üzerine atılarak arkadaşım döv
müştür. Birinci ~ulh ceza mahke.. 
mesine verilen 11ustafa 25 lira pa
ra cezasına mahk(ım edilmiştir. 

AGIZLIKÇI DÜKKANINDA 
YANGI~ - Mercanda, 1 numa* 
ralı ağızlıkçı dükkanında dün ak
şam bir yangın çıkmış Ye dükkan 
kısmen yandıktan sonra itfaiye ta
rafından söndürü\müüştür. 

.Cenevre, 10 ( A.A.) _ D. N. B. 
~Jansrnın hususi muhabiri bildi-
nyw:. ~ 

.trıt.şıde aşağıdaki tebligw nec:.redil; 
rnış ır: ~ 

Başvekil muavini ve hariciye 
~1 Lav~l bu ı::ı!bah Vişiye gel. 
La.ştır. Parısteki ikameti esnasında 

.~a~. Mareşal Göring ile görüş
~tur. Mülakatta büyük elçi de 

nnon da hazır bulunmuştur. 

Antakyada Pasif 
Korunma tecrübesi 

yapıldı 

rl ~tak.ya, 10 ( A.A.) - Dün şeh. 
rnızde ılk defa olarak habersiz ve 

i?sızın bir alarm j~areti verilmiş
~~ Al~~ di.ıdüğüıi'ün çalmrnasını 

t~akıp halk telaşa kapılmadan 
~.e bır dakika içinde sığınaklara il
deca e>·lemiş ve 45 dakika süren bu 
ri nen:~ esnasında ekipler kendile. 

1 
ne du~n vazifeleri muYaffakiyet-

~Pmı~lardır. 

Radyonun Açtığı 
imtihana 100 
Kişi Girdi 

len.Ankara radyo müdürlüğü, ha. 
ve radyoda çalışmakta olan ses 
rad caı san'atkarları ile hariçten 
ler ~~ya. intisap etmek istiyent 

tur. Teklif edileıt zam yekOnu 
yevmiyeliden ay\r~ltya JınltjJ. ve,.,, 
ya primi lağvedilerek aylık üc. 
retine ilave ve yeni ihdas edi. 
len · makamlar dolayısiyle aylık 
ücretli memurlar kadrosundaki 
zahiri teza.yütten ileri gelmekte 
olup bu da yüzde 4, 7 yi geçme. 
meh-tedir. 

Elektrik varidatı 630.000 
tramvay ve otobüs varidatr iki 
milyon 843 bin, tünel varidatı 77 
bin lira tahmin olunmaktadır. 

t Universitede fakir 
talebeye yardım 

ÜniYersitede okuyan yardıma 
muhtaç talebe için geçen yıl oldu.. 
ğu gibi bu yıl da Burs faaliyetine 
devam edilecektir. Son çalışmalar 
neticesinde üniversiteye 31 burs 
temin edilmiştir. Bu bursları veren 
müessesekr şunlardır: Apaydınlar 
4, Hayri Tapar 1, Şükrü Koopera
tifi 2, Rea~urans 1, Cumhuriyet 
Merkez Bankası 1 O, Ziraat banka
sı 5, lş Banka~ı 5, Osmanlr Ban. 
kası 2, Selanik Bankasr 1 burs ver
meği taahhüt etmişlerdir. 
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---o---
:A.sl<erlere verilecek 

hediyeler 
Kahraman erlerimize verilacıeık 

kışlık hedıyclerin hazırlanmMtna 
halkevlerinde faalivetle devam 
edilmektedir. Buıı;ün. de Şişli hal
ke,·inde bir toplantı yapılarak et. 
ya dikim \'C örüm faaliyeti etrafın
da görl1~ulecektir. 

Toplantıya Şişli halkevi mınta
kasr dahilindeki halke,·i azaları 
müesseselerde çalışan , .c hu işte 
vazife almak istiyen hamiyetli ba. 
yanlar iştirak edeceklerdir. 

Bugün ayni zamanda Akşam 
Kız San'at Okulunda orduya di
kim ve örüm işi hazırlamak üzere 
bir ·atelye açılacaktır. Bu atelyede 
malzeme tamamiyle talebe tarafın
dan temin edilecek , .e yine kendi. 
leri tarahndan hazırlanarak alıl.
kadarlara teslim edilecektir. 

Tramvaylardan atlıyan 
26 kişi cezalandırıldı 
Dün de tramvaylar yürürken 

atlayıp binen 26 kişiye para ceza
sı yazılım~. fazla adam veya para 
aldıkları halde bilet kesmiyen 7 
otobfü; biletçisi ile 5 taksi şoförü 
de muhtelif cezalara çarpılmıştır. 

Yangının nasıl çıktığı etrafında 
tahk,~at..a ~a~ş_tır. 

PARMAGI KESİLDİ - Ba. 
knicöy bez fabrikasında, dokuma 
kıgmrnda çalışan ameleden Ali oğ
lu Veli, sağ elini makineye kaptır
mış, baş parmağı ke!'ilmiştir. Veli 
hemen Cerrahpaşa ha~tahanesine 
kaldırılmıştır. 

ŞÜPHELİ C'ıÔRÜLEN BlR O. 
LÜM - Beyoğluncla Mesrutiyet 
mahallesinde 40 numarada~ oturan 
Muzaffer adında bir genç kadın 
dün odasında ölü olarak bulunmuş: 
vaka zabıtaya haber \'erilmişlir. 

Kadının ce~ini muayene eden 
adliye doh."tor.u ölümü şüppheli 
görmüş , morga kaldırtmıştır. Vaka 
etrafında tahkikata başlanmıştır. 

Bir bar cezalandırılacak 
Beyoğlunda barlardan birinde 

bir fincan kahvenin 150 kuruşa 
satıldığı şikayeti mucip olmuq.. 
tur. Belediye reis mun\'ini LOtfi 
Aksoy, yaptığı tetkikler netice. 
sinde, bir fincan kahvenin J50 
kuruşa satışının ihtikar olduğu. 
nu, mes'ullerinin tecziye cdilcce. 
ğini söylemiştir. 

Bıcır; bir imtihan açmıştı .. 
hey~ ıın.tihan. mütehassıs bir 
ltrı.t 'h huzurunda başlamıştır. 
Yakı an~ erkek ve kadın yüze 

Hem bu seyahat milyarder ile gü. 
zel arkadaşı arasında bir hissi bağ 
bulunmadığını isbat etmi~·or mu? 
Bunu benim muhakkak bilmem la. 
ron. Bu sebeple bu akşam Mis Bur. 
det Kupere gidip davetini kabul et. 
tiğimi haber vereceğim .. Bu şekil. 
de altında Doloresin saadeti gizli 
olan bir muammayı da çözmüş olu. 

Aşk ve macera romanı 
1 
ın . kıınse iştirak etmiştir. 

ll'lekrntti~anın elemesi devam et. 
edır. 

Ucretli ~emurların 
Y ~aaşa geçirilmesi 

n enı harem kanununa ek 3888 
tiu~arah kanunla clevlet dairele
la~ e çalışan daimi ücretli memur
liük ~adrolan dcrccelendirilmişti. 
ll1 umet. bu memurlann maa~ı 
kirur olmaları imkanlannm t~t. 
, Q}unacağ ı 'Minde bulunmuş 
d~ bu ın.aksat a bütün Yekfiletler 
z Cgelerı_nden mi.i rekkep olmak ü
~re Mal_ıye Vekaleti müsteşarı Ce
Y a Ye5ı.I'in rei ...,liğinde bir komis. 

1 
on te<:kıl olurunu~tu. Komisyon 
~Planmış \ e Yc~aletlcrin ücretli 
li~rn~r. kadroları hakkındaki tek
i erını tetkik ederek bu memur· 
arın maa · · ıd ·-· kd' d hüt .. . a geçırı ıgı ta.· ır e 
l"lıı~~ uzerım~~ ~neyda~a ge~.inn.~si 
tur. emel degışıklıklerı göruşmu~-

rum. 
1fis Burdcl J{uper beni darma. 

dağın eşyaları ;ırasında. kabul etti.. 
Açılmış, dolduruJmanıış ba.":111R r .. 
Ortaya rıkarılan bir µortatif gra. 
mofon, dağılmış plaklRr, hazırlan. 
mı~ ve geli§i güzel attlmış iç çama. 

~ ırlarr. 
İki od:ı. hizmetçisi bir harp saha. 

smı andıran bu odııda ellerini kol. 
larını, pijamalar. elbiseler ve şap_ 
kalar ile doldurmuşlar. mutta.sıl 
götürüp getiriyor. Mis Burdet Ku. 
perc hizmet ediyorlar .... 

Tui _ Tui: 
- Dinle AlPk divor Sizden PP. 

pe hakkında m~l~at. riea edece. 
ğim .. 

- Yine sizi meşgul eden· şu gü. 
~el Cenubi Amerikalmız mı? 

Yazan: 

Moriı dö Kobra 
- Hem de her zamankinden 

fazla .. Yaramaz bir şey. Mııamafih 
benim hoşuma gidiyor. Pek uslular 
i~ime gelmez .. Yalnız sizden öğren. 
mek istediğim onun ile Madam dö 
Ligero arasında nasıl bir müna.se. 
betin mevcut olduğudur. · 

- Bunu bana mı soruyorsunuz? 
Ben güzel Pepenizi ancak iki ke. 
re gördüm .. Hakkında. bir hüküm 
vermem na~ıl mümkün oluvor ki... 

- Pardon, unutmayın 'Dolores 
dö Ligero sizin en va.km dostları. 
nızdan biridir. Bu s~bt>ple bilmeniz 
ıa.zım. 

- Neyi bilmem lamn? 
- Haydi, haydi Alek .. Dolores 

ve siz .... Değil mi? 
- Aldanıyorsunuz. 
- Haydi Alek, bırak bunları dL 

yorum. 

Ç-eviren: 

Muzaffer Acar 
- Yemin ederim ki hayır .. M:a. 

dam dö Ligeroile ben yalnı7.ca ivi 
iki do.qtuz. Fakat kalhinin sırlan~ı 
öğrenmiye gelince sizi temin ede 
rim ki bu hususta 

1

bir bildiğim yok~ 
- Size inanmak isterim sevgi. 

!im .. Fakat merak ediyorum, Pepe. 
nin bizi beklediği Santa Monika. 
ya niçin gitmiştir, 

- Evet, bana da Kaliforniyaya 
gideceğini söylemişti. Onun orada 
bulunması sizi endişelendiriyor 

mu? 
_ Oh. asla .. Hem nihayet ben de 

bir iki güne kadar orada olacağım .. 
Nasıl siz de benimi (• birlikle ge. 
liyorsunuz değil mi ? 

- Memnuniyetle .. 
- Mekeika sahillerinde balık 

avlarız. 
- Balıklar için mi yo\nlnıza kırk 

ar arasında hu'"ku"m .. • k suren 'U\'• 

-·-
Hakkı Süha GEZGİN 

ıGONDEN GONE 
, .. - .. 

Veremli Yunanh
ların hududa 
koşmak arzusu 
Y UNAN askerlerinin, hu. 

dutlarını muhafaza iç.in 

an'anevi bir besaletle çarp:ı.ş. 
maları esnasında, bütün Yunan 
milletinin milli galeyana gele. 
,rek, üzerlerine diişen fiili va.zi. 
feyi görmek üzere canla başla 
atıh.na~ ist:em7elrinin her gün 
yenı bır mısalıni görüyoruz. 

D.ünkü Ajans haberleri, Yu. 
n.anıstan sanatoryomlarındaki 
veremlilerin hudutta can vec 
~~k için askere alınmalar~ 
h~~fımetten rica ettiklerini ibil. 
dırı yordu. 
. Bir insan verem olabilir. Be. 
ilen~~ her türlü musibete uğra." 
y.abıhr. Fakat ı:ıu misal göste.. 
ı·ıyor ki, bedeni hiG bir arıza 
.\·atansever bir ferdin ebediyet 
m~y:ı-sı karışmış ruhundaki 
ınıllı gayeyi, müdafaa ka 
sunu asla o"ld'" ygu. uremez. 

Bilha~sa bugünkü harpte 
cephelerın bütün b' ··ık ' 
yılmış olduğunu ~~ ~ .. eyealya. 
rak b"' t•· gozonune a. 
a ' ~ un ateş altındakilerin 
k~ şıddet ve azimle karşı 
t r.1~~a sava§maları kadar 
a ~ı ıu.~r şey olamaz. 

t ugunkü harp, ne hastahane 
anıyor; ne sanatoryom tanı 

yor- k . . . , ne adının ocağını, ne ih. 
tıyarm k" .. Bo ~mı ayırdediyor. 

ınba ve mitralyöz yağmuru 

~ş kat elbise alıyorsunuz? 
b' - Hayrr, Holivut yıldızlarına 

1.r zevk dersi vermek istivorum 
Filhakika aral d · · · · · t · arın a ın gıyınmek e 
olanlar dn ş· . d' değil . "' var. ım ı anlaştık 
tesi ~:.Alek. Önüm.ladeki cu.mar. 

gunu Yat klüpte buluşacağız .. 
ru- Ne o, yoksa ibir maniin zuhu

nu mu heeaba katıyorsunuz? 
- Ha.yır . • gü , şu şartla kı, Pepe o 

dön~· kadar. güzel eevgili!'.İ Madam 
ol ıgera ile Honoluluya gitmiş 

masnr .. Kim bilir, belki. de .. 
"" - Sevgili dostum Tui-Tui, size 
.,unu RÖ"lemek . t . k' gil' 1 . ·' ıs enm ı sev ı · 
enniz hakkında yanlıs fikirleriniz 

var .. 

.· - Kocam bu yMlı§ düşünilıııle· 
~ı; hepsini kökündı>n ııildi. Geçen 
lu ş b~ast~amış olduğ'um çok namus
r.· ır çıft bana ivi bir ders oldu 
n.ad ·· - ·· ın şoyle divordu: -'Beni ko· 
ı·arndan ayıran . Yalnız iişıklarmı-
dır?,, · 

• •• 
.. Şikagodan Los Ancelosa giden 

surat katarmda Mis Burde t Ku
P~r ile yapmış olduğum kısa gö
r~şme lizerinde rahat rahat dlişU· 
n~ı~:orum .. Acaba orada beni ne 
gıbı bir .sürpriz karşrlıyacak? 

(Devamı 1Xt'r) 

cehennemi bir yelpv.e halinde 
her tarafı kıyasıya tarayor. 

O halde, ölümün. mukaddes 
bir na.sib olduğu bu kahra. 
manca müdafaa çağında durup 
ölmek niçin? .. Yunanlı dostla.. 
r~ en !büyüğünden en kü. 
~ kadar bir kere daha teb. 
ci.le layık olduğuu gösteren b • 
ulvi hamaset tezah" ·· "k sear . . uru, o yu . 

mılletın tarihine yeni bıı 
pa.rlak sayfa daha ilave etmel. 
tedir. 

8.30 Program 
8.98 Milz:lk 
8.15 Ajans 
8.SO Müzık 
9.00 Ev kadını 
1~83 Müzik 
lll60 Ajans 
14.oii M\.17.ik 
1'.00 Müzik 
18.03 Müzik 
1&40 MUzik 

19.15 MUzik 
19.30 Ajans 
19.45 MUzık 
20.15 Radyo gaze. 
20.45 MO.zik 
:!1.00 Müzik 
21.30 Konuşma 
21.45 MUzik 

l 
22.30 Ajana 
22.4:> Müzik 

12. 11 .940 Salı 
S.03 Müzik 
8.15 Ajanıı 
8.30 Mtlzik 
9.0-0 Ev kac.lınt 

12.33 Müzlk 
12.M Ajans 
13.05 MUzlk 
14.o·o :.\lllzik 
lı<.03 :MUzık 

lR.30 Konuşma 
18.45 Mlizik 

19.00 :Mti.ı.ik 
19.30 Ajan• 
19.45 MUzlk 
20.15 Radyo gaze. 
20.45 .Mtlzlk 
21.30 Konuşma 
21.45 MUzlk 
22.30 Ajans 
22.45 ~tU7jk 
23.00 Müzik 

21: Pazartesi Salı - 1111. teş. 1211. teş. > :::.:: 
ı~\vaJ: 12 er: şevval: 11 

t- KaJım1: 4 Kaımn: 5 

ValdUer \'a113tl l';z.ıı.nı \.aıoatl t:;zanı 

GQne§ID 
doğtışu 

6.-iS LlR u.~ 1.01 

Öğlt'I 11.58 '?.08 11.58 7.0~ 

tkindi 14.38 9.-lS l ı.S"I 9.43 

Akşam 16.s:i 12.00 lff.5-l 12.00 

Tataı 18.29 ı.st 18.28 1.:\1 

1maak 5.02 12.06 .'\.02 12.08 

Sinema ve tiyatrolar 

i9 
Şehir Tiyatronı 

lstik!Al Ca.ddet-lıHI~ Kıl 
ınt>di kıarrımda Alcc;ıım 

ııııat 20.~0 da: D . .\Dı 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Bu akfam Beyoğlu Halk ıılnl'ma· 

amda: (Aktör Kin) T.: 40S74 

VAKBTa 
abone 
onuınıuz 

J 
1 



. VA.KIT 11 tKtNctTEŞRtN 

Münih 
Bir buçuk saat 
ınütemadiyen 
bombalandı 

İngiliz tayyareleri 
T orino ve Milanoya da 

§İddetli baskınlar 
yaptılar 

Londra, 10 ( A.A.) - İngiliz ha
\'a kuvvetlerinin Cumartesi gecesi 
l\lünihe karşr ) aptığr hücum hak. 
kında malumat veren hava neza
reti i;;tihbarat bürosunu.ı bildirdi
ğine göre, hücum 90 dakika sür. 
müş ve Ingiiiz ha\'a ku\'vetlerinin 
~imdiye kadar bir noktaya tevcih 
ettikleri hücumların en şiddetlisi 
olmuştur. Baviyeramn geniş de
miryollarının birleştiği merkez bir 
alev halini almı~tır. Demiryolları 
tahrip edilmiş, lokomotif hangar
larına i(;abetler olmuş, tevzi garla
rı yakılmrcıtır. Hücumun devamı 
müddetince, ' ,irbiri ardından gelen 
İngiliz tayyareleri tamirhaneleri~-
le altr kilometre uzunlu\:.ında bır 
saha kaplıyan büyük b!r tevzi ga
rına büyük çapta infilak ve ran. 
gm bombaları atmış~a~dır. Ra_rlar 
üzerine akseden ay ışı~ı saresınde 
hedef kolaylıkla bulunmuştur. 

Büyük yangınlardan bir kaçını, 
ba~a bir bombardıman tayyare 
fi!Ôsu da Aug!=.burg üzerinde uçar
ken bile gönnü~tür. 

Uıtıdra, 10 ( A.A.) - Hava ne. 
zaretinin istihbarat dairesi, İngil
tere hava kuvvetleri tarafından şi
mali ltalyadaki silah imalatı rner. 
kezine cumayı cumartesiye bağlı
yan gece yapılan taarruzlar hak
kında aşağıdaki tafsilatı v~"!r.ekte.. 
rlir: 

Ingiliz bombardıman tayyarele
ri gidip gelirken 2.500 kilometrelik 
bir mesafe katetmişlerdir. Bu tay
yareler akşam ü,;tü geç \·akit lngiL 
teredeki üslerinden hareket ederek 
Fransız Alplerini mehtaptan isti
fade ile geçmişler ve gece saat 22 
den evvel Italya topraklan üzeri
ne Yamuşlardrr. Saat 22 yi 10 da. 
\\ika geçe Torino üüu-rine gönde
rilmiş olan filotillanın kumandanı, 
praşütlü aydınlatıcı fişeklerle he
defini ke~fetmiş Ye derhal atmağa 
başladığı bombalar şehrin cenup 
mmtakasmda bulunan Fiat motör 
fabrikasının büyüük ş.ubesi üzerine 
::lüşmeğe başlamıştır., Bombaların 
patlayışı bütün fabrika sahasında 
rnrih bir surette görülmüş ve bu 
::ıfilakları yangın!ar takip etmiş.. 
tir. Hafif bir sis müstesna olarak 
h:l\-a bu taarruza çok müsait ol
duğu için fabrika, birbirini takiben 
gelen tayyareler tarafından yarım 
saat müddetle durmadan bombar
dıman edilmiştir. l!k gelen tayya. 
relerin çıkardığı yangmlar, onları 
takip edenlerin attıkları yangın 
bombası !:alvolarile daha ziyade 
teksif edilmiştir. Yük~k infilaklı 
bombalar da fabrika binalannı 
delmi" \·e içeride patlamıştır. He
deflerden az aykın düşen bir sıra 
bomba fiyat tayyare fabrikasmın 
etrafına düşmüş \'e çok parlak be
yaz infilaklar husule getirhmiştir. 

Tayyarelerimiz Tori_n?~un _baş. 
Jıca istasyonlarından bınnı, cı\'ar
daki marsandiz ista"yonunu ve 
şehrin şim;ii şarkisindeki tren yoL 
};:ırı iltisak noktaı:.ını bombalamış. 
!ardır. Bu noktalarda yangınlar 
ba5lamış Ye iltisak nokta?m?~ki 
bombardımanı takip eder: ı;ıfılak
lar 15 dakika devam etmıştır. 

l\.Iilanoda tayyarelerimizir:ı takip 
ettiği hedef' şehrin birka~ kılon:ı~L 
re 5imalinde Sesto Sangıova~nı de 
bultllkln elektrik malzemeı:.ı Ye 
k:::ı'>'o imal eden bü\;ük Pirelli fab
rikaları idi. Burada da, trpla To
rı noda oldu~u ıı;ibi taarruz eden 
tayyarelerimiz ıı;üzel ha\'adan ve 
bazan 80 kilometre kadar imtidad 
eden görüş kabiliyetinden istifade 
etmişlerdir. tık gelen tayyare'eri. 
mizin attıkları bombalarla fabn
kada müteaddit yangınlar çıkmış
tır. Bu yangınlar, ~on yük~k in. 
fila.klr bombalarını attıktan c:onra 
lnRiltcreye doğru saat 23 ü 10 ge
çe hareket etmiş olan son .~a}::rare
r.ıiz taraftndan da görü1mu~tur. 

Alman Tebliği 
• Berlin, 10 ( A.A.) - Alman 

b~şkumandanlığ:nın tebliği: 
~!uharebc tayyarelerinden 

müteşekkil filol:ı.nmız dün gün
d:iz ve gece Londraya tevcih e. 
dilen karşılık hücuınlanna de. 
,-am etmişler ve askeri be.krrn. 
elan ehemmiyeti olan tnüt.P.addit 
fabrikalara. yeniden isabetler 
ka.ydetm.i~erdir· 

Ekseriya toprağa slirü.nür('.e. 
sine alçaktan uçan muharebe 
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Berlin elçimiz 
Fon Papen şerefine bir 

ziyafet verdi 
Berlin, 10 (A.A.) - Türkiye 

büyük elçisi ve Bayan Gerede bu· 
gün büyük elçi Fon Papen şerefi
ne bü}iik elçilikte bir öğle yemeği 
vermişlerdir. 

Davette hariciye nezareti katibi 
umum1si Veizsa.ecker, siya..cıt müs -
teşar Voermann. eski Ankara bü
yük elçisi Nadoltiny, elçi Jonke ve 
Grobba, hariciye mUdüra.nı:ndan 
Sehvoerbel iktrsa.t nezaretinden 
Schulze ile' elçilik erkanı ve refika
ları hazır bulunmuşlardır. 

Molotof 
Londra, 10 ( A.A.) - Buraya 

gelen haberlere .g?re Sovyet Halk 
komi~erleri meclısı reisi ve hariciye 
komiseri l\folotof Moskovad._an 
Berline hareket etmiştir. 

/ıfoskova, 10 ( A.A.) - Tas A
jansı bildiriyr: 

Alman hükumeti tarafından va.. 
ki olan da\·ete icabet ve geçen se
ne Alman hariciye nazırı Riben
trop tarafından l\losko\'aya yapıl. 
mış olan ziyareti iade etmek mak
sadiyle So\yet Birli~i Komiserler 
meclisi rei"ı \'C hariciye komiseri 
Molotof, şah"i temas tesi:;i ile iki 
memleket ara,.mda dostane müna
sebetler çerçeyeı:.i içeri,;irıde yapıl. 
makta olan fikir teatisini idame et
tirme!, Ye derinleştirmek üzere ya
kında Berline hareket edecektir. 

ZELZELE 
(Ba:t tarafı 1 incide) 

sabah saat 3.30 da olmuş ve haki
ki bir fel§.ket halini almıştır. 

Bir çok kiremit \'e çatı sokakla. 
ra düşmüş ve sokaklar bir harabe
ye benzemiştir. 

Bir çok camlar kmlm:rştır. Ti
yatro ve sinemaların tavanların. 
da .uzun yarıklar hasıl olmuştur. 
Şehrin merkezinde altı sinema olan 
on katlı bir bina tamamiyle yıkıl
mrştır. Bu binada ikamet edenler 
enkaz altında gömülmü5tür. 

Asker kuvvetleri derhal tahlisiye 
\'e temizlik işlerine başlamrştır. 
Yabancı memleketlerle telefon 

muhaveresi sabah dokuza kadar 
inkıta halinde kalmıştır. 

BULGAR/STANDA 

Sof ya, 10 ( A.A.) - Stefani A
jansının hususi muhabiri bildiri. 
yor: 

Bu sabah saat 3.45 de şiddetli 
bir zelzele olmuş \'C Bulgaristanm 
her tarafında hissedilmiştir. Zelze
le merkezinin Sofyadan 350 kilo
metre mesafede ve şimali garbi is.. 
tikametinde Karpatlar mıntakasın
da bir yerde olduğu zannedilmek
tedir. Bazı yerlerde yaralı ve hasar 
yardır. En şiddetli ~rsmtı Tuna 
bölgesinde hissedilmiştir. Russe'de 
bir çok yaralı vardır. Bura halkı 
Romen topraklarından büyük alev 
!erin yükseldiğini gördüklerini söy. 
!emektedir. Bükreşle telefon mu
haveresi kesilmiştir. Zelzele sade
melerinin şiddetinden sismograf 
aletinin akrepleri yerlerinden fır. 
laıruştrr. 

BELGRAD RASATHANESiNiN 
ALETLER! KIRILDI 

italyan -ultim-atomu Çemberf ayn öl~ü ~ 
naslı Ver.lldı• ? Londra., 10 (A.A.) - Cuma ak-• .,a.mı Bayan Çemberlayn zevcinin 

İtalyan elçisi telefonda çok hasta olduğunu bildirmiştir. 
Cumartesi günü hastanın sıhhi va-

General Metaksasa ziyetinde bir değişiklik olmadığı 
.,. Şöyle demiş: iıa'ber verilmiştir. Çemberla.yn, 

Ha.mpşir kontluğunda Od.ikam c.i-- Ben fransız varında Hikfild havzdaki evinde 

eıçlslvım sizi g•r- diln akşam sükünetle ölmilştilr. 
.J V Son haftalar içinde bu evin ci -

IDIJI: IStiyOrUm.. . va:rına müteaddit Alınan bombala
rı düşmüştür. 

Atituı 10 (A.A.) - Başvekil 
General' Metaksa.s diln Katime. 
rini gazetesi direktörüne, !tal. 
yan ultimatomunun nasıl kendi. 
sine verilmiş olduğunu bir milli. 
kat esnasında anlatın~tır. 

General Metaksas diyor ki: 
28 llkteşrin gecesi sabahın ü. 

çünde telefon çaldı. Muhatabını 
dedi ki: Ben Fransa elçisi, sizil 
hemen görmek istiyorum. Fran. 
sa elçisinin çok mühi mbir şey, 
söyliyeceğini düşün.erek, buyu. · 
runuz, dedim. 

Hizmetçiler yatmrş oldukla.. 
rmdan kapı çalınınca bizzat ken. 
dim inip kapıyı açtım. Karşım. 
da Fransa elçisi yerine İtalya eL 
çisini görünce hayretimin dere. 
cesini anlarsınız. 

Katimerini'nin direktörü, kati 
kararını böyle süratle nasil ver. 
mi& olduğunu General Metaksas.. 
dan sormu.ştur. General şu ceva.. 
bı verm~tir: 

ltalyan notasını dikkatle oku. 
dum. Ve ıbunu yaparken de Yu. 
nanlılar için ya hür yahut da e. 
sir yaşamanın. mevzuu'c,ahis ol. 
duğunu ctrafiyle düşünmiye va. 
kit buldum. Hiç bir tereddüde 
mahal yoktu. 

Hususi taharri memurları ve 
resmi polisler aile efradı müstesna. 
olınak üzere hiç bir ziyaretçi eve 
yaklaştırmıyorlardı. Son günlerde 
kral ve kraliçe B. ve Bayan Çem
berlayn 'i ziyaret ederek bir saat 
kadar yanlarında kalmışlardı. En
dişe, intizar ve ümit günlerinde 
Bayan Çemberlayn zevcinin döşe -
ğl.nden hiç ayrılmamıştrr. 

B. Çemberlaynin hastalığt son 
ağustosta ameliyat olduğu zaman 
ba..cılamı:ştır. 2 teşrinievvelde ise 
B. Çemberlaynin slhht sebepler do· 
l&yıeile kabineden istifa ettiği rcs 
mı>n Jııildirilm..istir .. 

Ülmcden bi~ kaç sa.at en el... 
J,ondra., 10 (A.A.) - Öğrenil

diğine göre ölmeden bir kaç saat 
evvel Çemberlayn komaya gir
mi!)tir. Sayfiyesi civarındaki köy
lüler öldüğünü haber alamamııjlar 
ve ancak bugün öğleyin elim ha· 
beri radyodan dinliyerck öğren -
mişlerdir. 

Sayfiyeden uzak olınıyan kilise
de bu sabah dini bir ayin yapan 
rahip kilisede bulunanlar-a eski 
başvekilin ağır hasta olduğunu bil· 
dirm.iş ve Bay ve Bayan Çember· 
layn için dua etmelerini söylemiş
tir. Halbuki bu esnada B. Çember
layn ebedi uykusuna dalmış bulu· 
nuyordu. 

' . 

., .. ""f ... 
Yanaatıtuda 

y a,ayan ellaııı. 
yetler •ar ... ı 
"-:Ye bunlara zulüm 

ediliyormu!! ·~ 
Atina 10 ( A.A.) - Yarı resmi 

bir kaynaktan bildiriliyor: 
ltalya.n ajansına. göre Bulgar 

Zora gazetesi, Yunanistanda ya. 
şıyan akalliyetleri mevzuubahiS 
ederek Trakyadaki Bulgarların 
zulum gördüğünü yamıaktadır. 

ltalyanlann bu iddiasına i . 
nanmakla tereddüt ederi-z, çün• 
kü Bulgaristan sulhçu emelleri 
hakkında müteaddit defalar te. 
minat vermi~tir. Diğer taraftan 
eğer Bulgar gazeteleri de her. 
kesçe malfim elan hakikati talı. 
rif edecek derecede kendilerini 
unutuyorlarsa buna da teessüf 
etmek gerektir. 

1 - Yunanistan Avrupa.da en 
az ekalliyetleri olan memleket. 
iir. Ekalliyetler ancak Yunan 
nüfusunun yüzde üçünü teşkil 
etmektedir. 

2 - Bu küçücük ekalliyet de 
en alicenap himayeye mazhar 
olmakta ve mütearrıza. kz-~ı 
müşterek mücadelede ekseriyet. 
le beraber yürümektedir. 

3 - Yunanistanda Bulgar 
yoktur. 

tayyarelerimiz silah fabrikalarr. 
nı ve tayyare meydanlarını !bom. 
bardıman ederek birçok yerler. 
de şiddetli infilaklar olmasına 
sebebiyet vermişlerdir. N B ITAL YADA, YUNANlSTANIN Belgrad, 10 ( A.A.) - D. · · MUKAVEı.V1ET! 

18 Mart 1869 da babası Jozef 
Çemberlayn ve üvey kardeşi üs
ten Çemberlayn gibi, Nevill Çem
berlayn de Birminghamda umumt 
hayata atılmıştır. 1911 de şehir 
meclisi azası, 1915 de de Birming. 
ham belediye reisi olmuştur. 1918 
Kanunuenelinc'.e Birmingham'dan 
AYam kamarasına mebus seçilmiş 
\'e o kadar sürat:e kendini göster
miştir ki 1923 de JXhta telgraf ve 
telefon nazırı olmuştur. Ayni za
manda sıhhiye nazırı ve sonra da 
maliye nezaretine getirilmiş ve 
1924 e kadar bu makamı işgal et. 
miştir. 1924 den 1929 a kadar ve 
1931 sene:;inin de bir kaç ayında 
tekrar srhhiye nazın olmuştur. 

1931 de yeniden maliye nezaretine 
getirilmiş ve ancak 1937 de Bald
vini başvekalette istihlaf etmek ü
zere b unezaretten ayrılmıştır. 

Bulgaristan, ekalliyetlerden 
bahsedecek en son memleket ol. 
mak lc1zrmdrr. Çünkü B llgaris. 
tanda herkesin bildiği üzere bir 
milyon Türk y~aktad.ır. Şar. 
ki: Rumelide eskiden. mevcut ve 
fakat bu asrın başında sökülüp 
atılan Yunanlılardan bahsetmi. 
yoruz. 

Muhtelif mahallerde muvasa... 
Iiı. yolları muvaffakıyetle bom. 
bar<lıman edildiğinden demiryo. 
lu münakalatı sekteye uğramış. 
trr. 

Ajansının hususi muhabiri bildi- BEKLE~TM!YOR..'\fUŞ! 
riyor: . YENI NEŞRIY A T 

Cenup sahillerinde liman tesi. 
satma, bir askeri kampa, bir de 
elektrik .santralına hücum edil. 
miştir. 

Gece Londradan maada, Bir. 
mingham ve Liverpool'a yeniden 
hücum edilmiş ve muhtelif yer. 
terde yangınlar çıkarılmıştır. 

Irlandanm. 500 kilometre gar. 
bında gemilere karşı yapılan hü
cum esnasında tahminen 25 bin 
tonilatoluk bi.iyü.k 'bir ticaret ge.. 
misi büyük çapta bombalarla. 
hasara uğratılmıştrr. 

Harwich'in şarkında bahri 
mmtakada, kuvvetli bir himaye 
altında seyrisefer eden bir gemi 
kafilesine tevcih edilen hücum 
esnasında 3 bin tonilatoluk lbir 
şilebe atılan bomba geminin iki 
güvertesini delmiştir. 
B~ka bir yerde diğer bir ka~ 

fileye yapılan hücumda tayyare. 
lerimiz, 8 bin tonluk bir şilebi 
hasara uğratmışlardır. 

Bir Alman harp gemisi "H. 
49" !ngiliz denizaltısınr batır • 
mıştır. 

Düşman tayyareleri Alman 
toprakları üzerine akın yapma.. 
mıştrr. Bir hava muhare~inde 
bir düşman avcı tayyaresi düşü. 
rülmüştür. 

Alman tayyarelerinden ikisi 
üssüne dönmemiştir. 

İtalyan Tebliği 
Roma, 10 ( A.A.) - Italyada 

bir mahal : 

Romanyada rnkua gelen Ye fe
laket halini alan zelzele Belgrad. 
da Ye Şarki Sırbistanda da hisse
dilmiştir. 

MahaHi saatle 2.41 de bu sabah 
bir zelzele olmuştur. Zelzele mer
kezinin Karpatların cenubunda 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Belgrad rasathanesinde 2.000 
mikrona kadar inhiraflar kayde. 
dilmiştir. Sademelerin şiddetinden 
rasathaneye ait ~.!etlerden l:>iri kı~ 
rılmrştır. 

Stokholm, 10 ( A.A.) - Bu sa
bah saat 2.42 de Lund rasathane. 
si çok şiddetli bir zelzele kaydetti. 
Sarsıntının Romanyadaki zelzele 
ile herhalde alakası olmak gerek
tir. Sarsıntı o kadar şiddetli olmuş.. 
tur ki, sismograf fileti kmlmı~tır. 

V AKIT - Romen ve Bulgar 
dostlarımıza geçirdikleri zelzele 
felaketinden dolayı derin teessür 
ve taziyelerimizi bildiririz. 

Şehrimizdeki zelzele 
Kandilli rasathanesinden akh 

ğımız malfunata göre dün ge<:e 
saoat üçü krrk dakika 24 saniye 
geçe şehrimizde de bir zelzele oL 
muştur. Sarsıntının merkez üs. 
sü !stanbuldan 400 kilometre 
kadar uzakta Ye şimali garbi is. 
tikametindedir. Zelzele Anadr. 
!uda da muhtelif şehirlerde his. 
sedilmiş, hasar olmamıştır. 

Avustralya 
denizlerindeki 

Maynler toplanıyor 

Şimali Afrikada bombardıman 
tayyarelerimiz El Gassaba, Maa. 
ten, Bagouch, El Daba ye Toukar 
üzerine hücumlar yapmı,;lar ve 
r~n.gınl_ar çıkmasına sebebi;•et ver :\feJbunıc, ıo (A.A.) - Mayne 
mışıerdır . · ' · b tt ~ 1-. • . . . çarparak ıkı gem nın a ıgı re.'3 
1 ~ke~~de~ıye \'' ! Port Sa1t lıman- ı men bildirildikten sonra mayn ta
ar_ı n:u7ss1r surette bombardıman rayıcı gemiler dün Avustralya de· 
~1ıl~ıştır. Tayyarelerimiıin hepsi nizlerinde işe b~lamışlardır. 
ı.<_, erme d" ·· t ·· 

D .. onmuş ur. . .. Müteakiben bahriye. nıızırı B. 
. 1f.1an tayyarelen Deme uze. Hughe3, bu iki geminın battığı 

fın~ ır kaç bomba atmışlarsa da mıntakada donanmanın müteaddit 
ıa~ olmamıştır. mayn tahrip ettiğini beyan cyl&-
~- ~umara.ı tebliğde bildirildi. miştir. 
gı \.~eçhıle Galla'>at bölgesir.de şid- Ba.ss Strait boğa.zr yeni emre ka· 
detlı muharebeler olmakta idi. .Fa- ı dar kapatılmrştrr. 
ik kU\Yetler: ~ hücur •• .ı ,1a uğrayan Ba.şvekil B. Menzies, ica.peden 
Gall~bat garnızonumuz kahraman~ terbirler, donanma tarafından alın· 
ca bır mukavemetten sonra Mete- dığmdım ha.lk ara.11mda bu husuhta 
ınena üzerine çekilmistir. Bu hadi- endişe beslenilmesi için hiç bir se
seyi takip ~en .P;Unler içinde ya. bep olmadığrnr beyan etmiştir. 
~ılan mukabıl taarruzlar, gayri ka-
h k~vvetlerlı:> Yapıldı~mdan mu- vetleri tarafından Sardenyaya kar
vaffak olamam: tır. Yeni alman şı yapılan akm esnasında Carbo
~viye kıtaatı ile dün yapılan ye. nia mmtaaksma bombalar atılmış. 
nı hüc.um düşman mukavemetini 1 sa da zayiat ve ha"<lr olmamrştır. 
tamamiyle kırmıştır. Gallabat tek- Dü~man tarafından Cremone 
r~r. eli~ize geçm~cıti_r .• Harekata te- bölg~i üzerine yapılan bir hava 
sırlı bır "Urette ı~t1rak eden haYa hücumunda da ha~ar ve zayiat ol
kuwetlerimiz düşman müfrezeleri. mamıştır. 
ni mitralyöz ate(;ine tutmuşlar, Bugün şafakla düşman tayyare
bombalamtş!ar ve üç lngiliz tan- leri Napoli üzerinde ucma~a te
kını rapmışl"'rdır. şebbüs etmişlerdir. Napoli ile Pom-

Ha\·a kuvvetlerimiz ayrıca Ghe- pei arasına bir lrnç bomba düşmüş
darel'i bombardıman ederek büy(ik tür. Torre Annun.ıiata ch·anna da 
bir ''angm ç;:;:artmışlardr~. bir yangın bombası dü~müştür. 

Dün şafakla düşman ha,·a kuv. Zayiat ve hasar yoktur. 

tina. 10 ( A.A.) - Romadan 
~itinaya gelen yolcuların ifade. 
sine göre Yunanistanın harbo 
girmek karan İtalyan ma....'"ıfille. 
rince hiç beklenmemekteydi. ! -
t.alyan hükfımeti verilen uTtima... 
toma Yunanistanın boyun eğe. 
ceği ka.naatini bariz bir şekilde 
taşımakta idi. Italyan manevra. 
sı işte bu yanlış hesaba dayaııı. 
yordu. Yun.an mukavemetinin 
ilk şiddetli darbesine rağmen 
Roma, 4 Teşrini~ani zafer ba).I. 
ramında yapılacak büyük resmi 
gecide hazırlanıyordu. Fakat bu 
da &rlinin hazırlrkları gibi gay_ 
ri muayyen bir tarihe talik ediL 
m~tir. 
Aynı yolcular Italy?.da fiyat. 

h.rm yüzde 150 nisbetinde art. 
mış bulunduğunu söylemekte. 
dir. 

Harici kısa haberler 

llelgrat, 10 (A..A.) - D.N.B. 
ajansrnın hususi muhabiri bildiri
yol' : 

Hükumet tarafından neşredilen 
bir kararnanıeve tevfikan en mü
himlerinden 61 Yugoslav şehri 
kPndi sakinlerini beslemek için yi· 
:nıcek maddeleri stoku bulundur
mağa mecbu-r tutulmaktadır. Bun
dan maada elliden fazla amele is
tihdam eden sanayi nüessesP-!eri
nin hepsi amelelerinin yiyecek 
maddelerini temin ile mükellef
tir. 

Cen~wre, 10 (A.A.) - D.N.B.: 
Vişidı>n haber verildiğine göre, 

Afrikada bir teftiş seyahati yap· 
makta olan hava nazırı B. Ber
ge?'('t. Marrakeş'den Kazablanka· 
ya gitmiştir. 

Lonclra., (A.A..) - 35 yaşında
ki kura efradının yarısx bugün 
kaydolmuştur. 20 y~ma gir~nler· 
den de yeni bir grupun daha kay
dr yapılmıştır. 

Büto-<1, ıo (A..1\.) - Stefeni 
ajansmdan: 

Milli iktı:s.ıt nazırı E. Corc Le
on istifa etmiştir. Mwnaileyhin 
ye:-ine evvelce bir çok defalar ma
liye nazırlığında bulunmuş olan B. 
Murcea C:ınoieov tayin edilmiştir. 

Ma.drit, 10 (A. :\.) - İnı;riıtere 
büyük elçisi Sir Samu"l Hor bu 
gün hariciye narm B. Suneri bir 
kerP. el.aba ziyaret etmi~tir. 

İSLA-'1 • TtlRK ANSIKLoPEDtSt 
İkinci forması dUn De§rolunmuıtur. 

Bu formada !l.stad !amail Hakkı tz
mirlinin lslA.mt ilimlere ve lslAın An· 
siklopedilerlne dair yazdığı etr:ı.!lı 
tetkik bitiyor. Bu tetkikten öğreniyo· 
ruz ki anslklop.ıdt nev'ine mal edile· 
cek surette Arabca ve Ttirkçe neşre
dilen t;ırn eserlerin say1:sı 172 yi bul· 
maktadır. 

(A) harfinden b~lıyan Aruıilr:ope· 
dinin bu !ormaaında ômer Rll;J.nm 
kalemiyle (Aba) ın Kur'an ve tsıa.m 
bakımından ızahı var. Kur':ı.nm don
muş bir <lin gelirnıed.iğı, "atalara 
bağlılık,, gUdenlerin Kur'an önünde 
na.,rl bir din getirmediği, '•atalara 
okunur. Atalara bağlılık lA.zım: Fakat 
atalar bilgili, anlayışlı iseler, doğru 
yolda yUrtirltınıe ... 

lslAm Ansiklopedisinin bu maluma
tını faydalı bulmakla beraber ilk for 
manın tutumu, bize bir ansiklopedi 

I' UslO.bundan daha mutassal bir c;erçc· 
~ ve ihtiyar olunduğu kanaa.Unl veriyor. 

umdra, 10 ( A.A.) - Çember. Bunu eserin mümkün olduğu kadar 
.1 kısa bir zamanda nihayet bulması 

layn'ın ö:ümü ile bir çok siyası e- için bir enı:-el sayanz. 

Çeınberla.yn harbi bir sene 
geciktirmişti 

rin hatırına gelen esaslı nokt.a Ansiklopedi münakkah olmalıdır. 
Çembcrlayn'in Bitleri ziyare~e gı- Bir de eserin tab'ı için kaydedllecek 
derek nev'i ı:.ahsma mahsus bır ce. birkaç nokta ,.ar: Ansikloperilye ka.· 

~ 2 çı'ktı"r Pak hizmeti gören lslAm _ T ü:k An-sarctle 938 de harbi 1 ay ~e • I b Slklopedlsi mecmuasının baş sayiasın· 
miş olmasıdır. B. Çe~?<'~ ~yn U da bu. .Anııiklopedinin Arabca adı da. 
suretle jİmdi öğrenıldııı:ı gıbı hazır yazılı. Türkçe bir Ane-iklopedlde A· 
bulunulmadığı bir za..l"!.1an~a h~rp rabca islm! Türk harfleriyle ülfet 
felaketinin l ngiltere uzerıne çok- edenlerin yckuunıı artrnışlrr. Artık A-

t rab harflerile de bir isim lrnymak gibi 
mesi~ mani o'muş ur. ticarl tedbirden tAbn n:ıüı;tagnt bulun· 

Süplıesiz. l\Iünih'in doğru veya durur. Bu garabete nihayet YE'rrr.elf
va:11rş bir hareket <?lduğu hakkın. dir. 
da siya..;[ kanaa~erı aykrrı züm- ikincisi, eserin dizgi, baskı clheU 

reler ara"ında bır çok deliller ileri çok ihtimal edilmiştir. Şevahld cümle· 
sinden nakledilen parçalar bile met!n 

sürülınei!;e devam edilecek~e de yazrııından ayr:lmamıştır. Kmk ve 
makul düşünür kimselerin ekseri- çapaklı hartıer okumayı gilçıe,tırlyor. 
yeri l\lünih arıla~ma~ınm yapıldı. Bir m:.ıracaat kitabı olarak alınacak 

ti ve saklanacak bu gibi eserler de.h:ı 
j!r ~ar arı nazarı itibara alarak fazla ihtimam isterler. Örnekleri 
Çemberlayn'in şahsına mahsus bir çoktur. 
cesaretle böyle hareket etmiş oldu- Ansiklopedinin yazı heyetinden 
ğunu herhalde kabul edecektir. gençlere örnek olacak daha ta.bil 

l\letin seciye:::ı' Nevi! f'nmber- bir Uadeye yaklaşmak için biraz ken-
~ Y'" clilcrinl zorlama ricasında bu\unabill· 

layn'in bariz vasıflarından biri idi. riz: ı (A) snvti beht-ü hayret, taae· 
Münih belki bir hat::ı"'lır. Fakat cUb ve talısin iiade etmek dolayuıiylo 
C-emberlcıvn bunun yapılması la. tcnblh, takdir, teveccüh, iltifat, nida 

ıd ~ .. -· ·ap- ve hitab gibi m~nalarr da ifade edcr.ı 
zım o u1;unu düşunmu5 ve ) !b::ırelerı, badelmila..ct, kablelml!M ter· 
mıştır. kiblel"i ilk sayfada ilişilccek birçok 

VAKiT · Dost Ye mütlefik ln. misalden bir ikisidir. 
giliz mil'etine bu kayıptan dolayı İsmail Hakkı !zmirli, KAmil Miras, 
e·ı derin taziyetlerimizi bildiririz. Ömer Rıza Doğrul böyle bir eaerl.::ı 

mükemmeliyeti için en kuV\·etli temi· 

Tokyoda dünkü Rf. 
merasim ~! 

Tokyo 10 (A.A.) - İmparator· 
!uğun· t~ı:ssüsü münasebelile im· 
paratorluk saraymrn bahçelerinde 
murız:ıam merasim yapılmıştır. Bu 
merasime 60.000 den fazla halk iş· 

nattır. Her halde esere başarılar 
di\eyoruz. 

tirak etmiştir. 
B:ı.<1v.'til Konoye, bir nutuk 

söylnmi.'? ve lıuna imparator cevap 
vcrmiııtir. Bu münasebetle yapıl -
mış olan şenliklere Tokyo halkı da 
iştirak etmiştir. B. Sune~, :Alınan ve İtalyan bli-

yük elçilerını de kabul etmiştir. .. ....................... .. 

de~~ı:.rüşmelerin mahiyeti maliım ~ L aA 1 e ' n ı· n .. 
Tanca, 10 (A.A,) - D.N B a· 

jansı bildiriyor: · · 
Fas fevkalade komi3eri tarafın· 

dan işleri tedvire nıemur E'dilen 
Tanca valisi Tancadaki beynelıni-
1e1 polisi. ilga et:nıİştir. 

Aym 7,amanda Tanca.da. hafüe kı
ta.atı milfettl4liğine bağlı olmak ı 
üzere bir yerli lnta teşkil edilmiş· 
tir. 1 

C»belüttank, ıo (A.A.) - A
merika konsolosa.nesi pazartesi gti· 
nü kapa.nacaktır. Bu kararın mu- \ 
ve.kkat mahiyette olduğu bildiril -1 
mektedir. 

, Altın Serisinden Bir Film İncisi 

Kadın Pa 
,..,, 

magı 
' 

MEL ViN DOUGLAS • JEAN BLONDEL 
Çı.ldrrtıcı bir !{Om('()I... Görülmemi" bir kahkahn. tMaru 

Perşembeden itibaren LALE' de 1 -



:......O>---

\.dl'9Rllfldıa 'fi:ldr.lere 
yapılan yardım 
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c1o1rusu bet seoe aJMt& "' ..w
.ka ..at edtldllrteB ..... llaıp ~-
lııad ........ faıal kc&ıdul ..... 
ra1 .Ali ll'uat Erden Atatllrldla a
yatı ve eeerleıri Jtattmda heMb.. 
ten ukeli ecletıiyatm. '* ....... 
addedilebilecek pek ıa,metll '*' 
llonferana vennlttü'. .Kmbt 1 , 

bazı matbuat erkllu dt. bahmu • 
yordu. Deniltbllir ili ....,e 1aidll' 
bu gibel ve derin ilmi tıetldk _.. 
dar Atatilıkfln yllbek llbillJ ... 
tahlil eden dDfml.te bir eler t*
llUI değildir. Guetelma :rt=Je11 • 
na rafmen konferanmn• s ı ... 
mtıaaade etmlyen mahıerea ....
ral Ali Pııt Erden"ln Jdt cıZ•nr· 
tettDıJerfni bir broflr ....,... 
nepetmeei memleket ~ ft 
Tnrlr inktllbma gtbıel 1* Jdlaet r 
Jur. 

Yedek Subay OWflltlla 

.... 
beden blrtlıl, Milli lef 1-.t » 
nU'nün beyanıwne*1i cıbmllltar. 
Neras m, mektep avlulmada w 

(Ltlt/eıa ..,,.,. ~) 
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Ebedi Şef için 
bayraklarla süalenen Atatürk büs-
1ıC1 önünde ya.pılmrştır. 

Yüksek lktısat 
Okulundaki merasim 
Yük.aek iktmat ve ticaret oku. 

J'Unda da AtatUrkUn ikinci ölüm 
~'lldönümü mUnaaebetile bir ihti· 
fal yapılmıştır. 

Merasime direktör Nihadın bir 
nutku ile başlanmıştır. ')irektör 
:llazır bulunanlan beş dakika sü -
Jrfıta davet etmiş, bunden sonra 
sözü profesör Haşim RefE:tP bı _ 
rakmıştır. Profesör Atatürklin ilk 
okuldan itibaren öldüğü tarihe 
kadar bütün hayatını ve inkılap· 
lannı izah etmiştir. Bilahare mü
dür muavini Togo Milli Şef İsmet 
lnönü'nün be) annamesini okumuş 
ve toplantıya son verUmi!}lir. BL 
J&hare profeeör ve talebelerden 
bir heyet Taksim abidesine çe • 
len'k koymuşlardır. 

Eminönü H alkevinde 
Emlnönü h&lke\lnuı yeni yaptırc'lı· 

tı bUyUk temail salonu, menlslnı sa· 
atiJı&n çok evvel kalabalık bir halk 
kUUesl tle dolmaga başlamıştır. saıo· 
nun pencereleri kapatılmış. yalnız ı· 

'çiade AtatUrkUn bır bUsttı bulunan 
aahne, hafıf ışıkların ten~ lr cdılmııı· 

ti. Bu dekor, aalona zaten h· ıom olan 
llttsan havaauıı bir kat daha kuvvet· 
lendiriyor, mer:>sım e nasındR halkm 
19tm gelen hıçkırıklarının yer yer 
~mealne sebebtyel veriyordu. 
.A.tattırklln b(lscllnlln koldeaınr mor 
çlQ9klenten yapıtmıı.ı güzel bıı matem 
~ konmuı,ı. sahne şanlı bayrağı 
m,mla donanmıştı. 

Sükut Anı 
sut ta.Dl dokuzu beş geçe, sahneye 

tatanbul ııehir meclw ve partı kaz t 
idare heyf'lı A:&&aından Atı! üdiıl 
••lmlf, kıaa bir· allro~n 110nra şun· 
ıan .wöylemt,liı. 

••-Bu ıında BU)'ti.k At.atUrkUn olü· 
münOn ikinci ylldörıllmllnil ldrlk et· 
mlJ bulunuyoruz. Şu anda, bUtiln yurt. 
onun mukaddes batll'MI önünde ağ· 
Jıyor. Sizleri, azız Ata*ürkUn mukad· 
deıı hatırası ônünde bet dakika Ihtl· 
ram stlkCıtuna davet ediyorum.,. 

Başta, lstanbul vali ve belediye re· 
fa! doktor L<ıtfi Kırdar, tutrenera.ı 

Yaşar Yenlceoğlu, C.H.P. İ.ltanbul 

idare heyeti rel..si Rept Jlimarofiu, 
Emniyet dırektörü Musafier A.kalm, 
Cevdet Kerım lncedayı, Hakkı Tank 
Us, olmak llzero salonu dolduran ma· 
t mll hıılk kUtleııl ayağa kalktnı§, 

aalODU, derin bir ihtiram ailkfıtu kap· 
lam!'~ır. 

Yavuz Abadanın 
Nutku 

Bu vazifenin hltammda. kürsüye 
gelen EmlnönU haıı.vt nlai Yavuz 
Abadan. aöyledili nutukta HCtlmle 
demlftlr ki: 
"- Şu anda, büJilkler bUyUtil At&· 

tilrklln manevt btınnmda muk&ddea 
vazUemlzi yapmak ~ toplanmI§ bu· 
lunuyon.ız. Yurdun dGrt ktıoeafı>e da· 
ltJmll olu Tlrk ın1Uiye~ imanmın 
bUtiln uıvt ldUWr mabedJertnl, ıu da· 
kikada. aynı lbadetbı ftOdl earm11tır. 
Ttlrk milleti, Bi17tlk ıaırtancmmm 

ruhuD1I n b.ab:ruau \Ula içln bu o· 
caklarda yapılan &Jbıe btlttln varlığı, 
beJJUti, ve kalbt ile lt!Rak ediyor. 

A.tatürkün. bayatı fbllerin tavsltl.· 
ne •tınaz. Onun lllsmet '" ba17anlan 
Kymakla tllkenmu. Olıılm. aenelere 
urrlarm faallyetinf '" b&Jatmı aıfdı
raa ölçUatız dlJı,&mlmıl, uturlu lcraa· 
tına beaap ve muhUebenln llluayyen 
~l qaa bir boDü. ... lftit· 
Hk 1ıütetmiftir. ÇOk mQflrlll IU'tlar 
içerlllnde Ttırk mmetlDI yeni bir ha· 
yata, 'l'tlric yurduD1I ınefll bir lltlk· 
ıt.ıe ır.na,turan Odur. MilH b.ayau· 
mızı ebedll91Uren, pllll hayatımıza 
mana .... renk ••na. 'l'Qrlrltlte terak· 
.ki "*• refahm muut yoUannı göıJteren 
O:.dur. Türk inkıl&bmm astz ve Ebe· 
dt Şeft, Türk rtıneaumm bUyUk ya· 
ratıcı.aı O'dur.,, 

Bundan aonr- YaftS Ab&daD, Ata· 
tUrkilıı fahllyettnı tahlll ıtmlf ve o· 
nun Qç karakterı.tnt vutmı fU suret· 
le beUrtmlftir: 

"- AtatUrk, tarihe dAhl bir ku· 
mandan olarak doğdu, mıın bir kab· 
raman olarak yqadı, bU)'llk bir inan 
olarak ebediyete intikal etU . ., 

Hatip, nutkunu fU cl1mle~r1• bttir

mıı,tır: 

"..,... BilyUk Atatürk! TUrk )'Urdu 

kUn cenaze nıeraııimine alt bir !ılır. 

goaterilmlşUr. Bunu mUteakibken E· 
mlnönll halkevlnl dolduran yüzlerce 
klşi, Saraybumuna giderek, iç.erin· 
deki acı ihtiramı, çelenk halinde Ata· 
türkün ayaklarma aerm!flerdlr. 

Beşiktaş H alkevinde 
Beşiktaş haJkevinde de büyük 

bir toplantı yapılarak Ebedi Şefin 
aziz hatırası hürmetle anılmıştır. 
Toplantıda kaymakam, ııııbe rei.lli: 
mahalli hükt'imet erkanı ve partı 
teşkilft.tı azalarile bir çok gü~ide 
şahsiyetler bulunmuştur. . dik 
Beş dakika sükut edıl ten 

sonra parti reisi ZUhtil Çubukçu. 
oğlu Atatürkiln bayatm~. a~.ıatmış, 
müteakiben AtatUrk bustunc çe. 
lenkler konmuştur. 

Beyolu H alkevinde 
Evin büyük salonu güzide bir 

kalabalıkla doJmugtur, Tanı saat 
9 05 de ha.lkevi başkanı Ekrem 
Tör kUrsilye geldi ve on sekiz mil· 
von kalbin müştettk bir ıy,tırapla 
~ndıiı büyük Atanın hatıra.aını ta· 
zizen dinleyicileri beş dakika a
yakta dumıağa davet etti. 

Salondakiler hep ayağa kalktı
lar. Tam beş dakika ya."8ran gör.· 
ler Atanın büyUk tabloswıa dikili. 
yib:ler san v~ elemli, hareketsiz 
durdular. 

Ondan sonra Beyoğlu parti b141 
kanı Mekki Hikmet Gelenbeğ kür
süye gelerek AtatUrkUn hayatını 
anlattı . 

Mekki Hikmetten .sonra muhar
rir 1hsa.n Arif kürsüye gelerek 
Milli Şefin Cumhurreisi olıhtktan 
sonra neşrettiJ1i beyannameyi o· 
kudu. 

Müteakiben hep birden Takalme 
~idildi ve fıhirlcyr. çelenk konuldu. 

Şişli H alkevinde 
Sabah saat 9.05 de Şişli C. H. P. 

reisi bir kaç sözl~ ihtifali açarak 
halkı beş dakikalık bir ihtiram sü· 
kiltuna davet etmiııtir. 

Bundan sonra Mustafa Tunalı 
Atatürkiin hayatı ve etıerleı i etra· 
fmda bir konferans vermiş ve Şiıı· 
li balkevi reisi Ahmet Halit Ya· 
şaroğlu da İsmet Inönünün m!llele 
beyaımameııini okumuştur. 

İhtifal ııonunda harbiyeye gidile
rek Yedek Subay okulu önündeki 
Atatürk anrtma bir çelenk kon· 
m1111tur. 

Fatih H alkevinde 
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G~nç ve taze görünmek 

_ 'ı için bu 'kolay tedbiri 
' tecrübe ediniz 

"'1' 
~«uıı HtKtmı 

Ahmet Akkoyunh.ı 
Caıoıtm rıı.llmhllr• Pala. flll) • 
F>~7Jlrt1-.rı ırııuı:ııı tı•~ln .... , 1~ 

ı~·ı ~orıra l •1eton •Ol3'1 

- - . . .. 
dak!kalık bir ihtiram aükfıtuna ça
ğmnıetrr. 

Dundan l'lonı·a Sırrı Enver, At.a
türk'ün hayatı ve eeerleri hakkın 
da u%un bir konferans vermit ve 
idare he,·eti azaısmdan MiiJttıb& 
Saliı.hattin İsmet lnönünün beyan· 
nam...,ini okumuştur. 

Kadıköy Halkevinde 
~aal 8,:::o <lan itibaren Kadıköy

liiler !ıalkevinjn büyük salonunda 
toplanr.1Rğa baılamışlardı. 9 da 
salon d:ır kr.pılarma kadar dolmU§· 
tıı. Q.C5 de> T: •!hköy halkevi reisi 
Vec:he H!'rPketoğlu kıaa bir 
nutuiclıı. ihtifali açtı. Ve davetlile· 
ıi beş dakika a~ akta durmaya da· 
vet !tti. 

.Mütcr.kiben muallim Niyazi 
Tev:ık Yiiks~len kürsüye çıkarak 

AtatürkUn ha~atmı 'lıe hatıralannı 
anlattı. 1'~,. rf>İ!llİ tekrar kilrsilye 
geldi ,.e Milli Şefin beyannamesini 
okudu. Muhtr>lif teşekküller na· 
mına ı;cönrlçrilen on çelenk iUt sa· 
londa Jıa:mlanan Atatürk büstn· 
ne konulduktan sonra · r ·!ruimtt 
nihayet '·erildi. 

Uskiidar Halkevinde 
thküdıuda ) apılan mera.ai.m de 

hazin olmustu. Saat 9 da büyük 
biı· kalabalığın toplandığl aalona 
cirPn lıalke\•j reiei Şerik B...ğman, 
ihtifali ar,nıış. dav~tınen beş da· 
kika a~ akta ihtinı.m ıl\.kfıtun• da_
vet etm~tir. 

KürsüyP Pv,·ell tiiretmm Velit 
çıkmıs, büyük Atatnm ha~ aunı 
''e MP.rlerini anlatmıştır. Müt.eaki· 
ben thu.n Töaer Mim Şefirı be~·an· 
nam~9ini okumu~ur. 

Da.ha 110nra • hazırlanan 20 den 
futa ~lenk rA~Wlllt ~ kô· 
nujmuş ve meruime son Vtrilmi.t
tir. 

J 

ı~-

Beya.z renkte (yağsız) Toka. 
lon kreminin ihzan için 20 setıe
denberi kullanılmakta olan m~. 
hur formülde mevcut gizli li
ğer cevherl'!r meyanında ti kim 
ve tasfiye edilmiş eUt kaym"ğt 
ve · IE)"tinya#ı da vardır. Bu 
krem cildinizi aerian besler ve 
gençleıitirir. Tenin gayri saf 
maddelerini ve buru~ukluklarmı 
izale eder. Cildinizi taze. nermin 
ve gen~ gösterir. Aynı zamıı.n<la 
n~fie bir koku ile tA.tir eder. Si· 
yah benlerin zuhuruna mani o. 
lur. 

MUtehUl!IDlarm beyanatına 
göre,ciltte görlilen' bu şayanı 
.h~et tebeddül ve tekemmül, 
srrf Tokalon kr«ninip muntaza. 
man i9timafüıe medyundur. He. 
men ıriz de ·bugünd•n kulla.nmı. 
ya başlayınız ve her s1bah daha 
gene; görününUz. 

Sahibi: ASIM US 
BMılibtI .,_: °tV"ıtlfW ~ 

Umum neŞ!'İyatı idare eden: 
!Ufile Ahmet 8~il 

• 

Uzerinde mukaddes bir .sıyanet baJeei. 
gibi bekllyeıı manevi varlığmm ruh· 

ıarımıza doldurdutu buşQ !Çerisinde 
sana !Ayık olmak ka.l'I ıcararmı ver
ınl§ ınaanlarm husur ve emaiyetl, mil· 
ıı haklarına bai'lanuılaım azmi ile 
tekrar ediyoruz: ll:bedl ~mda 
rahat ve mu.terih uyu. B•r'rJ• nö· 
bet bekliyen on aekl& lllilJ'Qml birlq· 
tiren tek duygu sana. -ve ....,.. daim! 
sadakat. milli k*1rete aaa.ıaa lman· 

dır." 
Yavus A.be.d&ndan aonra k._,. 

gelen ııeıuıa Avtıl, Atatbidln 9flıılll 
akabinde lıODt şeıımıs tantmdm 
:uılllete hitaben netredUeD beyanname
Jl onmuıtur. ııuteaktbtn, Atatnr-

~St,i. 
~ 

PURGOLiN 
GAZOZLU MUSHlL 

LtMONATASI 
Kat'iyen lllç hlsaini vermez. Bir 

onzoz veya §aınpanya kadar leziz ve 
no§ kokuludur. Mfüıh.il ilAçlarmın plıı 
olan PtlRGOLlN'i haftada bir defa 
içmekle hem barııakları temlzleml§ 
ve ht>m de vücutta birikmi§ mikrop· 
!arı d~!etmlı,ı olurııunuz. 

PORGOLtN 13 eenclık bir tecrübe· 
nin mahııulüdUr. 

Emin olmak için eczanelerden 
PÜRGOI,tN markammr ıslarla iste· 
yinlr., 

Maliye Vekaletincteı• • 
Gümüş yüz kuruşluklann tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Gtınıtıt yüz kuruşlukl&rm yerine gUmU, bir liralıklar darp ve p1yuaya 

lll!I mlktarda çıkanlmıv otdugwıcıaıı tıUmU, yU.z kU?'U§lukJarm 31 lkindk&· 
ı:ıun 19U tarihinden aonra tedavülden kaldırılmaat kararlaştınlmıDtır. 

Gllmüı yUz kuruşluklar 1 Şubat 1"4.1 taribin<Sen iUbaren artık tedavül 
etmiyeeeJc ve ancak yaınıa Mal Sandıklan U• Cuınburtyet ~rkez Bankuı 
ıubeleriDce kabul edllebilecektır. 

B:Unde gümü17 yi1z kurufluJı tıulunanıann bun.lan lılaı ~dıklarUe CUm· 
aurtyet Merkea Bankuı fUbelerlne tebcm· ıtUrmeıerı tlln olunw. 

(70025) (10216) 

Belediye Sular ldareainden : 
ı - ldaremtzcc baslırılacak (26000) karton, (187500) makbuz, (t800) 

bordro ic;ln 13/11/940 Çarpmba gUnü saat H de açık ekslltme yapılacaktır. 
2 - Eksiltmeye girmek lstlyenler Takaimde Sıraaervllerdeki idare mer· 

kezinde Jevazmı servisinden prtnameyi parasız olarak alabilirler. (10630) 

Başvekalet Devlet Meteoroloji lıleri Umum 
Müdürlüğünden: 

Ba,vek!let Devlet Meteoroloji ı,1er! umum mUdürlUlü te~kllltı için ya. 
pılacağı önce i!An t>dılm!f olan memur müaab&ka imtihanına müracaat kay· 
dmın JQ.panmı' oluduğu UA.n olunur. (7509) (10624) 

Deniz. Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığından: 

· Açık davetiye 
Okulumuzun 164 ıncı scm~i de\·nyesi 18/ 11/940 Pazartesi gUnU kutiu· 

lanacafmdan bilftmum Emekli Deniz: Erkln Umera ve aub&ylarmm bu 
törene ittirlk etmek üzere köprüden ıabahleyln 8.f5 de hareket edecek olan 
vapurla tetrif etmeleri rica olunur. {10669) 

Adet Liralık Lira 

1 2000 - 2000.-
3 1000 - 3000.-
2 750 - 1500.-
4 500 - 2000.-
it 250 - 2000.-

arı 100 - 3500.-
80 l50 - 4000.-

800 20 - 6000.-

Türkiye İt Bankasına para yatırmakla 
yalmz para biriktirmiş olmaz, aynı za. 
manda taliinizi de denemİ§ olursunuz. 

Ketldeler: 4. Şulıet. 1 Mayn. I Kıımhanb ve lmmlıaraaız beaap. 
ı A,_..., S bdacıw,rtn lann .. • • e1U ll'MI bulunanlar 

tarihlerinde yapdır. km'•JI' dabll edlllrter. 

' J • .... • j ! .. ... ~ ' 

V A K 11"' matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, aazete basar. 
Tabiler namına dizil i,leri alır. 


