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5 K U RU Ş -----· GÜNL ÜK 

izmir Fuarı Açıldı 
Ticaret Vekili, iç Ve 

Dış Ticaretimize Dair 
Bir Nutuk Söyledi 

Dokuzuncu Entern a!olyonal lzmir }"uarından umumi bir görünüş 

Alt K 1 l ''lktısadi Soygunculuğa Meydan 
ıncı o un V . ". V .f 1 . . . 

1 1 
ermıyecegız, az e erımızı 

YAZ FELER Tam Olarak Y apmalıy z,, 
Yabancılarla mllmldln oldtiltı ka
dar az temu etmek ve u konuı· 
mak. yabancı radyoları dinleme
mek. propaganda mahiyetindeki 
neşriyata kt!laklan tıkamak ve 
bozguncu ruh taşıyanların maske
lerini düşürmek, susmasını bilmek 
ve yerin kulağı olduğunu hatır
dan çıkarmamak. 

M. Zekeriya SERTEL 

~ B eşinci K olla m ücadele ede. 
cek olan ve bütün vatan. 

aşlardan mürekkep bulunan aL 
l!ıcı kolun vazifeleri nelerdir? 
Bu vazifeler kanunla tayin 

*dilmiş değildir, çünkü altıncı 
tol devlet tarafından organize 
!dilmiş bir teşkilat halinde çalış. 
lııaz. Her vatandaş altıncı kolun 
ltbü birer azasıdır ve bu sıfatla 
il.er vatandaşa düşen bir takım 
azifeler vardır. Bu vazüeleri 
k~şinci Kolun faaliyet tarzı ta. 
in eder. Çünkü altıncı kolun 
azifesi Beşinci Kolun faaliyetini 

i<kamete uğratmaktır. 
Beşinci Kol nasıl çalışır ve al. 

ltcı kol bu çalışmayı nasıl aka
~ete uğratabilir? 

1 - Beşinci Kolun ilk ve en 
':ıiihim azası, memleket içine gir. 
~ bulunan yabancı unsu:lar. 
r. Bunlar tüccar, mühendis, 
<ıınisyoncu, mütehassıs sıfatla. 
le içimize girmiş, aramıza ka. 
'imışlardır. Bir taraftan öğren. 
Uclerini ve işittiklerini merkeze 
aber verirler; diğer taraftan te. 
'lasta bulundukları muhitlerde 
'l)zguncu fikirler yayarlar. 
Binaenaleyh altıncı kolun bi. 

ıtıci vazifesi şudur: Yabancılar. 
ı mümkün olduğu kadar az te
'las etmek, temasa mecbur oldu. 
~nuz yabancılara memleket iş. 
tinden bahsetmemek; onlarla 
lınya ve memleket işleri üze. 
ilde konuşmamak. 
2 - Yabancı memleketler her 

· ırlü neşir vasıtalarına müraca. 
ederek efktırıumumiye üzerin. 

· müessir olmağa çalı~ırlar. 
~dyo, ajans, gazete ve mecmU
ar bu günün en mühim propa. 
ılrıda vasıtalarıdır. Başka memle 
·tier ~u kabil propaganda vaSI
'nrına karşı kapılannı kapa. 
ışıardır. Yabancı radyoların 
lllcnmesini, ajansların naklini, 
~ete ve mecmuaların huduttan 
~ri girmesini yasak etmişler. 
I'. Bizde bu yasak yoktur. Bu 
\~iyetten istifade eden yabancı 
Opaganda, ajanslar tvasıtasile 
)!etelMim,ze, radyolar vasıta. 
e ıevler~dıi~ kaklarda satı. 
"ı "tazete ve ualarla mek. 

rimize. 
a~aley 
~ ~s. 

'• 

İzmir, 20 (TAN Muhabirin. 
den) - Onuncu İzmir Enternas.. 
yonal Fuarı, bu~ün saat 18 de 
Fuarın Kültürparktaki Lozan ka 
PL~ı önünde yapılan merasimle 
açılmıştır. Fuar münasebetile 
6ehir bastan başa donatılmıstır. 
Fuarın kapısında Türk bayraih 
yanında, Fuara iştirak eden ya. 
bancı devletlerin bayraklan dal. 
ealanmaktadır. 

Açılış merasiminde şehrimiz
.ielti mebuslar, vali ve kuman. 
danlarla Yujtoslavvanın Ankara 
Büyiik Elçisi, Konsoloslar ve da. 
vetliler hazır bılunmuslardır. 

Merasime İstiklal marsile bas. 
lanmış, sonra belediye reisi bir 
nutuk söylemiş, ve bunu Ticaret 
Vekilinin nutku takip eylemiştir. 
Daha sonra Vekil. kordelayı ke. 
serek Fuarı açmıştır. 

Nazmi Topçuoğlu, Fuarda ilk 
olarak dost ve müttefik İnı:?iltere 
pavyonunu ziyaret etmiş, burada 
İnı?iliz Konsolosile mümessilleri 
tarafından merasimle karşılan. 
mıstır. 

Ticaret Vekili. müteakıben 
serıd sarayını Ji!ezmiş. Macaris
tan, İran. YuJ?oslavva. YunaniS

(Sonu, Sa: 3, Sü: 4) 

Parti Grupu Toplanıyor 

HükUmet, Harici Ve 
Dahili V clziyete Dair 

izahat Verecek 

P arti Grupu reis vekiller:ncJen 
Hilmi Uran 

ltalyanlara Göre 

Bütün Fransa Suçlu 
Millno, 20 (A.A.) - Fransada harp 

mesu11erinden bahseden Popolo D'I. 
talia diyor ki: 

"Vichy'de Adliye Nazırı tarafından 

yapılan beyanata ıöre, Riom Divanı 

baslıca harp mesulleri ile i•tigal ede. 
celrtir. Hakikati söylemek lazım gelir 
'e Lebrun'dan Daladier'ye kadar har. 
bi ilin eden bütün hükUmet hası, 
harbiıı ilinmı Almnyaya teblii etmiş 

(Sonu, Sa: 2. Sü: 2) 

Ankara, 20 (TAN Muhabirin
den) - Parti Grupu yarın (bu. 
~ün) saat onda içtimaa davet e
dilmiştir. Bu toplantıda son on 
beş günlük harici ve dahili vazi
yet hakkındn hükumetin izahat 
\' erecei!i tahmin edilmektedir. 
MECLİS TOPLANTISINDA 
Meclis yarın (bugün) saat on 

beşte toplanacaktır. Ruznamede 
Tekaüt Kanununa eklcnece!t bir 
fıkra ile Devlet Baremine ek ka. 
nun layihaları, bazı devlet alacak 
!ar.mm tahsil sureti, seyliip ve zel 
zeleden zarara uğrayan bedeli. 
11akrli eratı hakkındaki li'ıviha1ar 
vardır. 

Bundan başka askeri ceza ka. 
nuııunun bazı maddelerinin de. 
ği~tirilmesi dakkındaki layiha 
mebuslara tevzi edilmis oldu. 
ğundan bunun müzakeresi iç~n 
müstaceliyet kararı alınması mu. 
hik görülmektedir. Layihanın 

1 müzakeresi yapıldığı takdirde, 
layihanın ihtiva ettiği yeni hü. 
kümleri Adliye encümeni namına 
bu mazbatayı hazırlayan Mardin 
mebusu Hasan Menemencioğlu 
umumi heyete izah eyliyecektir. 

Başvekil , Üç Sefirimizi 
Kabul Etti 

Ankara, 20 (A.A.) .!.... Başvekil 
Dr. Refik Saydam. biiyük eki. 
lerimizden Ankarada bulunan 
Haydar Aktay, Hamdullah Sup. 
hi 1'anrıöv11r ve Cemal Hüsnü 
Tarayt kabul etmiştir. 

• 
Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr .Guıon diyor ki: 

SiYAS i HALK GAZETESi 

•Her tacir bu kitapta r~ıterc!ifim tısufterf tatbllr elmd 
auretiyle bir ild aene ribl baa bir nmao içinde mnıterile 
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben ba kitabımda au• 
bu aanati öiretiyonım_ Fiyatı 50 kurtıf. .. ________________________ .......-: 

CHURCHILL I 
Son Vaziyeti 
iZAH ETTİ 

Abloka Şiddetini 

Kaybetmeden 

Devam Edecel 

MiLLi SEFIMIZ. FLORYADA 
Cümhurreisi, Dün 

,,. 

"Çok Kuvvetliyiz .. 

Churchill, Amerikaya 

Verilecek Üsler 

Sabah Şehrimizi 
Şereflendirdiler 

Meselesini de Anlattı 
Londra, 20 (A.A.) - Başvekil 

Mister Churchil, bu akşam Avam 
Kamarasında mühim bir sivnsi 
nutuk söylemis ve evvela ııect'n 
Umumi Harp i1e onun bir deva
mı olan şimdiki harbi mukayese 
etmi~ı;r 

ARAn4Kİ FARKLAR 
"Geçen Büvük Harbin ilk se. 

nesinde İngiltere (365 000) e va . 
ran zayht vermisti. Bıı nefa ise 
harbin ilk senesinde ölü. esir. 
varalı, kayıp, ve siviller de dahil 
olmak üzere 92,000 zayiat verdi. 
Bunların bir kısmı esir olduğu 
için hayattadır, 

"Gecen harpte verilen b .. ~ knr _ 
ban:ı mukahil bu o,.fn ancak hır 
kurh:>n verilivor. Fakat bu dPfa_ 
ki harbin neticeleri müthiştir. Ve 
!'Ok kı!'a bir 7.aman icinde rnk hü 
vük çöküntüler olmuş ve Franssı 
~ecen harbin bir tek v~kası..,rh 

verdiR'i zaviatı vermeden silahı 
terke mecbur o1muşt11r. 

'Bu dPfaki muharebe fon. c:t"a 
teii. makine. ve moral h~rhidir 
Ve harp c<'nhcsi umumimidir ve 
samildir. Biltiin kövlcr. kac:aba 
lar, !lehirler harbe istirak pıiivor 

"Fakat bu rnııharebe, fn~ili1 
dehasına ve f nJ?iliz kaynakJal"
na, eski kıtallerden. daha uygun. 
dur. Ve İngiliz milleti diiqnana 
qörmedi~i ve aüsünmedil!i bir 
cok şeyler gösterebilecektir. Do. 
nanmamızın hakimiyeti ve A
merikanın dostluğu savec:inde bü 
tiin dünya kaynaklarından isti. 
fade t"divcıruz.,, 

l\l:lli Şef, dün Haydarpaşa gan ndan çıkarlarken 

Macar· Rum~n 1 

Müzakereleri 
Akim Kaldı 

- lnönü "\I Almanyada 
Şehirde B ir 

1941-1942 HARBİ 
Mister Churchill, nutkuna devam 

eoE'rek dedi ki: 
"Biz 1941 ve 1942 seneleri muh3· 

ı ebelerine şimdiden hazırlanmalıyız. 

Almanyanın, İtalyanın, Fransanın ve 
Almanların eline düşm{iş sair mem
leketlerin en sıkı bir tarzda abloka
sına devam edeceğiz. Yiyecek madde-

(Sonu, Sa: 2, Sü: 5) 

Amerikal/a 
Bol Tütün 
Satacağız 

Ticaret Vekili, Dün 

Tütüncülerle Görüştü 
İzmir, 20 (TAN Muhabirin

den)."- Ticaret Vekili, bugün tü
tün~ülerin toplantısına riyaset et 
miş ve tütün kumpanyaları dL 
rektörforile Amerikaya yanılacak 
sevkivat işini görü!'miiştür. Bu 
sene, Yunanistan ve Bulgaristan. 
da tütün rekoltesinin çok nc'csan 
olduğu anlaşıldığından Amerika. 
ya tütünlerimizin iyi fiyatla sa. 
tı~abileceği müşahede edilmis \'e 
ihracat için bazı tedb;rlcr alın. 
mas1 k::ırarlaştınlını~t ' r. 

İzmir tütün ihracatçrlan, varidatı 
.ız olan İzmir Belediyesine ihraç edi. 
len tiitiinlerden lira başına birer kuruş 
verilmesini teklif etmişlerdir. Bu tek
lif v .. kil tarafından muvafık ıörül. 

miıştür. Bu suretle İzmir Belediyesine 
yılda 300 bin liralık bir varidat temin 
~dilebilecektir. 

İthalatcılar ve ihracatcıların 
t.oolnntılarına da rivaset eden 
Vekil, kendilerinin dilek ve ihti 
nclcrını dinlı>miı;, Alman is ırali 
altTndaki memleketlerde bloke 
bulunan paralann ıstirdadı hu
susunda tedbir alındıeını bildir
mis, ambalaj isleri ve ihracat ko. 
lavlıkları üzPrinde görüşmii~tiir. 
Vekil, yarın İzmir vapuru ile İs
tanbula dönecektir. 

Ro~anya, istenilen 

Arazinin Ancak Beşte 

Birini Vermiye Razı 
Turnu-Severin, 20 (A.A.) -

Romanya ile Macaristan arasında 
bir anlaşmaya varmak üzere top. 
lanan konferans mühim safhalar 
geçirmiştir. Evvela Romanya 
murahhasları, Macar tekliflerine 
karşı Romanyanın cevabını ver. 
mışlerdir. Macarlar bu cevabı 
tetkik etmişler ve konferans sa. 
at 22,30 da mesaisine devam Et
mek üzere toplanmıştır. 

Verilen malumata göre 18 sa. 
hife tutan Rumen cevabı, Tran. 
silvanyanrn üçte ikisini Macaris. 
tana vermeyi reddetmiştir. Ro. 
manya, huduttaki dört bölgeden 
bir kısmının terkini ve nüfus mü. 
badelcsi yapılmasını teklif edi. 
yor. Romanya bu suretle Macar. 
ların istedikleri toprakların beşte 
birinin terkini ve Macar teklif. 
!erine göre, mübadele edilmesi 
icap eden 3,700,000 nüfus yerine 
500,000 kişinin devrini kabul et
mektedir. 

Gezinti Yaptı 
Cümhurreisimlz İsmet İn6nn, 

dün sabah saat 10.20 de hususi 
trenlerile Ankaradan şehrlmize 

gelmi§lerdir. 
Milll Şef Haydarpa~a istasyo

nunda Maarif Vekili. Hasan Ali 
Yücel, Parti Grupu Reis Vekili 
Hasan Saka, Vali ve Belediye 
Reisi doktor LOUi Kırdar, Harp 
Akademisi Komutanı Korgeneral 
Ali Fuat, İstanbul Komutanı 
Tümgeneral İshak Avni Akdağ, 
Mebuslar, Cümhurlyet HaUc Pu:-
Usl Vil!ıyet İdare Heyeti Reisi 
Tevtik Fikret Sılay, Emniyet mü
dürü Muzaffer Akalın, hükumet 
ve Parti erkfinile çok kalabalık 
bir halk küUesi tarafından ka:
şılanmışlardır. 

Cümhurreisimlz, Acar motörlle 
doğruca Floryaya gitmişlerdir. 

Milll Şefimiz, öğleden sonra ,şe

hirde bir otomobil gezintisi yap
mışlardır. 

\., 

Japonlara 
Göre Amerika 
Harbe Hazır 

Kanadadaki İngiliz 
Gemileri Anavatan 
Sularına Dönüyor 

Görüşmeler gece yarısma kadar de. 
vam etmiş, daha sonra bir tebliğ neş_ 
rolunmuştur. Tebliğde heyet reisleri
nin hükumetlerine rapor vermek üze. 
re hareket edecekleri, heyetlerin kala • 
cakları bildiriliyor ve tekrar toplanma 
tarihinin tesbitini sonraya bırakıyor
du. Bunun üzerine Macar heyeti reisi Ottawa, 20 (A.A.) - Am<!r1ka 
Peşteye , Rumen heyeti reisi de Bük. ile Kan&danın müşterek bir mü. 
reşe hareket etmiştir. dafaa heyeti vücude getirmeleri 
Hasıl olan intıba müzakeratın inkı. bütün Kanadada derin bir mcm. 

taa uiradığıdır. Macar mahfilleri, me- nuniyetle karşılanmıştır. Başve. 
~i!e. de.va?". ümidinin henüz kesilme. kil Mister King, müşterek müda. 
d.ıi.ını b?ldırıyorlarsa da Macar. heye. faa prensi pi, iki mem1eketin 
tını.n de yakında hareket etmesı bek- ı silahlanmasına ve fngiltereye 
lenıyor. 1 k d b'k d'ld ' yapı aca yar nna tat ı e ı ı. 
RO~IANYA • BULGARİSTAN,ğı takdirde bu vaz:yetin Şimal 

Bukreş, 20 (A.A.) - Rumen ve Bul A 'k t "h · d be 1 ·ı l 
gar murahhas heyetleri dün Cralovo merı ası arı ı~ e .. Y~e mı ~ 
saraymda iki toplantı yapmıtlardır., bakımdan fevkalade muhım bır 
Romanynın, Tuna üzerinde mühim bir siyasi jest olacağını söylemiştir. 
stratejik mevki olan Siliıtlre ile Krali. 1 Müfterek müdafaa esasmın kabulü 
çe Marinin mezarını ihtiva eden Bal_ üzerine Amerika muhriplerinin Kana. 
cık mevkiini de terkedeceii anlaşıh- dıı. sularında devriye yapmalarına muh 
yor. Ahali mübdelesi ve tlvizat meııe. temel nazariyle bakılıyor. Bu sayede 

Yeni. ı"cra ve İfla4s Kanunu leleri daha sonra ıörüşülecektir. Mü. tnıiliz muhriplerinin burada dolaşma_ 
zakereler samimr bir hava içinde de-

7 E I" ld M • t G" • vam ediyor. larına lüzum kalmıyaca1' ve bunlar a. 
Y U e erıye C ırıyor D N B · · · b" h. b • .. R navatan sularma gideceklerdir. Bu ha. 

t t . . . nın ır a erıne ıore, o. 
Ankara, 20 (TAN) - cra ve flis zvanya hükOmeti, Dobrucanm tahliyesi reket, Amerikanm İngiltereye muh. 

Kanununun ban maddelerini detilfti- i;in tedbir almaktadır. ripler vermesine muadildir. 
ren yeni kanunun tatbikine yedi Ey. , Bulgar razeteled bU1iik bir nikbin_ Kanada ne Birteıik Amerlkanm 
ıntde b;ı~lanTealtbr. · lilı: ~ISstermelı:tediT. fSona. Sa: ! , Sil: 7) 

Hava Meydanı 
Bombalandı 

lngilizler Dün Kiel 

Deniz Üssüne de 

Hücumlar Yaptılar 
Londra, 20 (A.A.) - Newyor 

Times'in Berlindcn aldığı haber 
lere göre Berlin geceyansında 
başlayarak iki saat devam ede 
alarm işareti vermiş, Berlini 
garp mahallelerinin hava batar 
yaiarı, intizamsız fasılalarla ate 
açmıştır. İngiliz Hava Nezareti 
nin tebliğinde deniliyor ki: 

"Dün gece düşman tayyareleri ek 
serisi nyrı ayr: olmnk üzere harekfıt 
ta bulunmuştur Bu harekat Gall 
bölgesinin Cenup kısmında ve İskot 
ynnın birkaç bölgesi üzerinde cere• 
yan etmiştir. lngilterenin Doğu - ş·. 
malinde bazı şehirlerde, bazı evlerd 
hnsarat vukubulmuştur. Birkaçı ıtğı 

olmak üzere yaralılar vardır. Dü 
düşürillen Alman tayyareleri beş 
bulmuştur,, 

MUKABİL HAVA AKINI.ARI 
1n.ı::Hiz bombardıman tayyare 

releri dün güpegündüz Holandı 
ve Simal Denizi üzerinde keşif u 
cuşlnrı yapmışlardır. Amsterdam 
civarında bir tavvare dafi batar 
yası mevzii ve Flessingue tayya. 
re meydanı bombardıman edil. 
mistir. 

Gece Almanya ve Almanya. 
nın işgali altında bulunan top. 
raklarda 30 tayyare meydanın 
hücum edilmiştir. Kiel denlı Us. 
sü ve Hanovre petrol tasfiye. 
hanesi bombardıman edilmiştir. 
Leipzigln Şimalinde Zschornevtz 
elektrik fabrikası, Ruhr'da $ima 
li Garbi Almanyasında düşma 

nın muvasala hatları üzerindekı 
stratejik bazı noktalar. Bordeaux 
civarınd1 Ambes petrol dcp0lan 
da muvaffakıyetle bombardımım 
edilmi~lerdir. Bu harekat esna. 
!'ında iki tayyaremiz kaybolmuş. 
tur.,, 

• Ge~en pazar günü dUşOrülen Almon 
.ııyyarelerinln kail sayısı 144 tOr. 

Son yedi gUn zarfında dfüıUrillen 

Alman tayyareleri 568 dlr. Bunları 

dö:tte Oçil bombardıman tayyareleı i
dlr İngiltere Başvekili. harp kab n~
sl namına İngiliz hava lruvveUer m 
tebrik etmiştir. 

(Sonu. ~•: ! . ~n: :n 
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-40-
Vazlyet b 6 y ı e iken, onlar 
ınııza birer düşman gibi çıkıyor-

r. Vakıa, bu buyUk hatanın onlar 
:lfından crgeç anlaşılacab mu
.kaktır. Zaten 'biz de. onlara bu
anlatmıya çabalıyoruz. ve bosu 

;una mUslüman kanı akıtmamak 
ıyoruz. Fa,;:at bugün için. maale-
f. bu cmelıınize mu\·affak olabilmiş 

liz. Bu Ylızden, yollarda henüz 
yış teessüs edemedi. Sen, bu mu
ddcr ulo.sma oluncaya kadar bura

kal. Yollar açılıp dilzelince, ra
r, t rahat çıkar, gidersin!,. 
r~ Dann bu nasıhatleri veren kuman
d • yaverine dönerek dedi ki· 
•r "- Bu arkadasın istlrahatı~i te
a n edın. Yakınd::ı yolculu a tıka
t'f m~. Kend.sine bir atla bir de sI-
1 h verın. Yolculuk bu Hem yaya 

~a :ılm::ısın: hem de, her ihtimale kar-
kendı ni koruyabılecek vaziyette 

'C ]Unsun•" 
• Kumandanın bu insanıır.. beni 
u d'. -n ısıne hayran etmişti. Gayri ihU-

f ona sokuldum; ve ellerin! öpmek 
edım. O ellerini öpturmek fsteme

Fakat ben, tok ısrar edince. u
w ttı. Yanından çıkarken. omuzumu 
g sı7arak, bana yine iltifatta bulun
nt1u. 

~G erıt Ynver, tienl biraz sonra, 
~ Sakalını biraz uzatmış olan 
tdı ıç bir tabitin yanına götUrdu. Ku-

andanın :Yaverlerinden birisi de, 
eni ıüler Yilzle karşılıyan bu sakallı 
encmiı. Bana bir kardeş muamelesi 

k panln bu ienç yaver, her ihtiyacımı 
0 m etU. 
g Fakat ınaalesef, dün, aralarına bu 
t' reUe ve tesadüfen knrıstığun Ku

yi Mllliyedlerle siz.in aranızda bir 
r:pısrna oldu. Fakat, bu çarpısma
n sonra, halk arasına, bir barış 
Jidesl Yayıldı. Bu müjde, hepimizi 

v nrfdrd1, HatUI. bu sevncl bugün 
ubuian Jenı tarpı:ıma bile gidere

edi. Cunkü herkes, bu sabahki car
$rnanın lbir 1nnlışlık neticesi vuku

uldufuna inanı.yor. Zannederim ki, 

k
llralarda, buraya, bir heyet gon

e ÜZered irlcr. 
Ban,ın teessUs etUğini öğrenince, 
n de kumandandan iz.in istedim. 
arı11n VUkubulduğundan o da çok 

n olacak ki· 
"- Hah. bak: dedi, şimdi yola cık-
ana hicblr diyeceğim yok. Artık 
1lar emindir. Çünkü Cerkesler, al
tıldıkıannı anladılar ve bizimle e-

, le verdilerı 
Cerkesler "anlattıklarımı, ·gittikçe 

1 erbıle:ıen bir altıkn ile dinliyorlardı. 
ı eaell ben, kumandanın müslUman

b fizerinde kasden ısrarla durduk
. onlara dikkat ediyordum: Hepsi 

e birbirlerin! dürtüyorlar, bir şeyler 
Ylil:voriardı. O anlarda kula~ma: 

,, ~et .. MüslUmıınmıs ha? .. kabl
~ ıı"lden sözler geliyordu. Bundan da 
el'Clliydt ki, :ıldatıldıklan muhakkaktı. 

Ben susunca, Abaza Mehmet, dere
~ n öbıir tarafında bekliyen Anzavu
. n nnına gitU. O zaman, etrafımı 
'.l viren müsell!lh Cerkesler, bana da
a}a fazla sokuldular. Hepsi de. ayrı 
ıı r sual $0?'\lyordu. Ben, her birine 

!arın, böyle bir mektubu benim hangi 
şartlar içinde yazabileceğimi kestir
meleri güç değldi. Maamafih ben, zih
nimi alabildiğine yoruyor, hem yapı
lacak sansürden ko.çabilccek, hem A
bazaları hosnut edebilecek. hem' de 
arkadnşlo.nn hakikt vaziyeti kavra
malarını kolaylaştırabilecek kelime-
1~,. bulmak istiyordum. Nihayet. o 
vaziyetin bana verdiği huzur ve em
niyet içinde, Dayı Mesuda hitaben, şu 
saurlan yaı.abildim: 
"- Aziz arkadaşlar ... VnzlyeU bit

tabi siz de görmOssünuzdiır. Binaen
aleyh, ona göre tedbir almak ve ha
rC'ket etmek H'ız.ımdır. Bunların da 
si .. in gibi müslüman olduklarını gör
dlJm. Kendileri etrafınızın iki bin sü
vıu-i ile ~evrildiğini söylüyorlar. Kan 
dökiılme!!lne meydan vermeyin. Al
lrh. cı.imlenıizin muini olsun! .. 
Tamamladığım mektubu, Mehmede 

uzattım. O: 
"- Oku da dinliyeyim!,, dedi. 

B elliydi ki, pe ine bir süru hay
dut takmıs olan bu dönek. bu 

rovsuz herifin okuması, yazması bile 
yoktu: Cehaletin bu derecesinden is
tikrah etmemek imkfınsızdı. Mektu
bu, biraz da değlsitrerek okudum: 
"- A1aı .... Dedi. 
Abazalar, bu mektubu, bir köylü 

vrısılasile göndermek istiyorlardı. Fa
kat bu i~i yapacak bir Türk köylilsü 
bulmak için hayli zabmet çektiler. 
ÇUnkü hiçbir Türk köylUsü, Abaza
lara, her hangi bir hizmette bulun
mak istemiyordu. Biçareler, kendile
rine yaptırılı:ıcak işin fenalı~ını, o e
zeli ve yanılmaz lnsıyaklarlle sezmls 
gibiydiler. 

Nihayet, znvallı bir çocuk bulabil
d ler. Ve ona. kendisine verecekleri 
mektubu götürüp, Türklerin kuman
danına vermesini, cevabını da bekle-
yip, geUrmesini tenbih etUler. 

(DEVAMI VAR) 

Kansı Diye Yabancı 
Bir Kadını Dövdü 

Dün gece Taksimde Altıntepe ga
zlnosundı:ı bir yaralama htıdisesi ol
muştur. Kasımpaşada Küçilkplyalede 
Ağnçköprüsu sokağında 19 numaralı 

evde oturan Mclnhat, bu gıı.zinodı:ı 

tanımadığı bir adnmın tecavüzü.ne 
mııruz kalmııtır. Mütecaviz, kadını 
tokaUamıs, yumrukla iki dışini kır
mıştır. Suçlu yakalandığı zaman, 
"yanılmışım. Karım znnnettim,, de
miştir. Meltıhat, tedavi altına alın

mı~tır. 

İzmirde Bir Kadın 
Kocasını Yaraladı 

İzmir, 20 (TAN) - Bugün Kemer. 
de bir hadise olmuştur. Çanakkaleli 
ve Hasibe adlı bir kadın, parasını ye
dikten sonra kendisini terkeden ve 
başkı kadınlarla alaka peyde eyliyen 
arabacı Nuriyi bıçakla dôrt yerin .. 
ııfır surette yaralamıştır. Katil, tutul. 
muştur. 

11 lssız Kalan 

Türbende! .. 
Yazan: Naci Sadullah 

E vvelki giin Fikretin ihtifali 
yapılmış. Yap&lmış diyo. 

rum: Çiinkü Fikret isminde "~sız 
bir tiirbe,, görmiye gönlüm ,.e ka 
fam asla razı olmadığı içindir ki, 
ihtifale gidenlere katılamadım. 
Nitekim bu basit tahminimde ya. 
nılmaınışım: Çünkü bir meslek
daşın acı yazısından öğrendim 
ki, ihtifal esnasında Fikrctin me. 
zarı, tıpkı kendisine diş biliycn 
yobazların dimağları gibi bom
boşınus. 

Fakat ne çıkar bundan? Ma. 
dam Kiiri'yi tanımıynnları peşle. 
rindcn koşturan Moris Şönılye. 
ferin dünyasında, Fikrctin rne. 
zarını tenha bulmamızın, şaşıla. 
cak hiç bir tarafı yoktur: Çünkü 
miitefokkir dostum Asım Kiiltii. 
ri.in, Yaktivlc "KültUr,, Mecmua
sına yazdığı gibi, yiireğinin n 
kafasnzın gözlerini, kendisinden 
en az bir asır sonraki dünyaya 
dikmiş olan Fikret, bugünün de. 
ğil. yarının şairidir! 

Müteferrik : 

LARI iZ 
Anctdoluya G · tiler 
C. H. Partisi l1er sene olduğu gibi bu 

sene de muhtelif ress(!mlarınuzı yur
dun muhtelıf köselerine göndermclı:
tedır. Bu suretle ressamlarımıza yur
dun muhtelif mıntrıkairırını gôrerek, 
tnnıyarıık, tetkik ederek eser vermek 
vr kendilerindeki sıınat ruhunun da
ha realist, hayat ve hakikate daha 
yakın olarak inkısafına imkan hazır
lnmaktndır. 

Bu sene İstanbuldan seçilen muh
telif gruplara mensup 6 ressamımız.
dan: Halil Dıkmen Giresun'a, Nurul
Jııh Berk Amnsya'ya, Şefik Bursalı 

Aydın'n, Edip Hakkı Köseo"lu Scy
han'a, Şeref Akdık İçel'e. Elif Naci 
S msun'a. Ankaradan seçilen durt 
ressamımız.dan: So.ip Tuna Maras'a, 
Arif Kaptan Kastamonu'ya, Nurettin 
Ergüven İspnrta'ya, Esref Üren Yoz
g:ıt'a gitmislerdir. Bu ressamlar bi
rincltesrinln ilk haftına kadar bu vi
lfıyetlerde kalacaklar, vilfıyet mer
k .. ı.i ile, kendi etütleri icin daha !ay
d lı gördükleri bazı kaza, nahiye ve 
köyleri gezecek ve eserler hazırlıya
caltlardır. * MAARİF Vekill Hıısan Ali Yü
cel. dün akşam Ankaraya gitmlstir. * MERKEZ Bankası Umum mü
dür muavınliğine. İstanbul şubesi 
mildiırü Mahmut Nedim, İstşnbul şu
besi mil<lurlüğline de Umum müdür
lı.iK muh:ıscbc mudürü Abidin 1,nyin 
edilmi lcrdir. 

Spor: 

Futbo Üsabakaları 

Yakında Başbyor 
zun uz.un cevap veriyordum. Bu 
retle, orada bulunan cahil Cerkes- 1940 - 41 yılı Istanbul Futbol bi. 

ı:ae in hemen hepsi d~, yanlış bir yol BUGÜNKÜ PROGRAM rincilik müsabakalarına 5 Eyliil Pazar 
sıuttuklarını anlamıs oldular. FnkJıt günü baılanacaktır. 
l {1 alcsef. orada elime geçen bu fır- 7.30 Proı::rarn 118.40 Şarkılar Altıntuğ _ Beşiktaş _ Beykoz -
1r1· ttan daha fazla istifade imkllnını 7.35 ıuı.ilc ıo.ı5 Konu1mı Beyoğluspor - Fencrbahçe - Galata-
") laınadını. Çünkü Abaza Mehmet, ı.oo Haberler 19•30 Şarkılar saray - IJstanbulspor - Süleymani_ 

nzavu d · trr.:~ S.10 Yemek listesi ıC,45 Haberler b nın yanın a tcmennı e ı&U.. 8.20 M.Uıik ye _ Topkapı ve Vefa Klüpleri u a-z dar fazla oyalanmadan döndü. Ve 20·00 Sarlcıtar vın 23 ünde kur'a çekeceklerdir. • e 20.15 Konuımıı ' . •v• na. * ISTANBUL Kürek birıncilıgı 

Arasında lstimlCikl~r 
Eminönü meydanının tanzimi bit

miş, asfalt ameliyesine başlanmıştır. 

Belediye 5 milyon liralık mUtedavU 
bir sermaye Ue Eminönü ile Unka
patıı arasında istimlfıkler yapacak ve 
Prost planına göre bir rıhtım tanzim 
edec.l!ktir. İstimlliklne başlanan yer
ler bugünlerde yıktırılacaktır. Bu 
sahadaki tarihl binalar, müzeler mü
dürlüğü tarafından tesbit edilmiı ve 
bunların muhafazası kararlaştırıl
mıştır. 

UN TEVZİATI 
Fırıncılarla un fabrikası sahipleri 

dün Belediye İktısat nıildürlüji;Uııde 
torlanmışlar ve ekmek çesnisi üze
rinde bir konusınn yapmııılardır. Ek
mek sıkıntısına meydan vermemeK 
içc1, her un fabrikasının muayyen 
fıı·ınlara un tevzii kararlaşmıstır. Bu 
;<arar, bugünden itibaren tatbik edi
lecektir. * İSTİMLAK kanununda yapıh
cak tadilata ait belediyece bir rapor 
h:ı:nrlanmıstır. Dahiliye VekAletine 
gönderilecektir. * BELEDİYE İktısat Müdürl~U, 
mııhrukat mcselesl hakkında dün de 
3 tacirin fikirlerini almıştır. * TARİFE harici :tıızla para alan 
garsonlar iı;ten menedilecekler, ce
miyete dahil olmıyan garsonlar da 
çalıştırılmıyacaklardır. 

Piyasada: 

Bir Yunan Vapuru 

Hindistandan Çuval 

Ve Kanaviçe Getirdi 
Hindistandan Istanbula kana

viçe ve çuval getirirken Çanak
kalde karaya oturan Yunan ban. 
dıralı Kaliantis vapuru kurtarıL 
mış ve limanımıza gelmiştir. Va
purda memleketimiz için sipariş 
edilmiş 6500 ton çuval ve kana. 
viçe bulunmaktadır. Mısırda bek 
liyen çuvallar da yakında getiri
lecektir. 

TUZRUHU PAHALI 
Piyasada tuzruhu, zaçyağı gibi 

kimyevi maddelerin pahalılığından 
ısiktıyet edilmektedir. Ticaret Mınta
ka mildilrlüğünc ynpılan §ikayetlerde 
Yunanistandan gclirilen tuz ruhunun 
yalnız bir grup tarafından inhisar 
~eklinde id:ıre edilmekte olduıtu id
düı edilmiştir. Bu mesele hakkında 
tahkikata başlanmıştır. * TÜRK - Alınan anlaşmasının 
tatbikine başlanması icln bugünlerde 
giimrüklcre emir verilecektir. * YUGOSLAVYADA, birçok ku
m:ıı: ve dokuma fabrikalarının sahibi 
ul~~ Kare! Fişer dün İstanbula gel
miştir. * SELANİK sergisindeki Türk 
pavyonunu tanzim edecek olan he
) etimiz. dün aksam Sel~niıle hareket 
etmi~tir. Heyet. SelAnikten sonra Bel
grat sergisinde bir Türk pavyonu a
çacaktır. * BİRKAÇ gün evvelki nüshamız
da tiftik ve yapağı ihracat birliğine 

ait bazı havadisler verilirken, büyük 
ve tamnmış bir tücclıra da yalnız ııe
Jtiz ton yapağı ayrıldıj!ından b:ıhset

nıiştik. Hissesine sekiz ton ayrılan bu 
tüccarın U1tik tilccarı Pandelo~ oldu
ğu hakkında birlik muhitinde bir 
kanaat hasıl olduğunu öğrendik. Hal
buki o yazının bu znUa hi<;bir alAka
sı yoktur. 

YENi NEŞR1YA':': 
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Şehirde 90 Binden 
Fazla Sığınak Yapıldı 

Poliste 

Bir Arabacı. Odun 

Darbesile Öldü 
Kadıköyünde Tellal sokağın. 

daki odun deposunda ça1ışan. a· 
rabacı Şükrü. depodan odun yuk
lerken arkşadaşı Ah~e~ir_ı ke!1: 
disine yardım etmesını ıstemı~, 
ters cevap alınca küfür etmi.ş, bu 
yüzden kavga çıkmıştır. Netıcede 
Ahmet yerden kaptığı bir odunla 
Şükrünün başına vurmuş, yar? 
lı hastanede ölmfü~tür. 

Bunlar Yakında Kontrol Edilecek 
Pasif Korunma Nizamnamesi

nin siperler ve sığınaklar hakkın 
daki hükümlerinin ta•;'kine baş 
lanalı iki ay olınuştuf. Bu müd
det zarfında şehirde yapılan nü. 
mune siperlerinin adedi 90 bini 
tecavüz etmiştir. 
Bunların nizamnameye uygun 

şekilde yapılıp yapılmadığını 
kontrol için kazalarda teşekkül 
eden teftiş komisyonları bir kaç 
güne kadar faaliyete geçecektir. 
Siperler birer birer dolaşılacak, 
ve noksanlar.mırı süratle ikmali 
için ev sahiplerine bir kaç gün 
daha mühlet verilecektir. Bu 
müddet zafında siperlerini ko
misyonun söylediği şekilde ıslah 
etmiyenlcrle hiç siper yapmamış 
olanlar hakkında nizamnamenin 

cezai hükümlerinin tatbikine baş 
lanaca.k;:o:.r. 

Geçenlerde yapılan ala.mı ~Ü
dükleri tecrübesınden iyı netıce 
alınmamıştı. 

Seferberlik müdürlüğü yeni
den 50 adet alarm düdüğü sipa
riş etmiştir. Bunların bir kısmı 
elektrikle, bir kısmı da cereyan 
kesilmesi tehlikesi göz önüne ab_ 
narak el ile öttürülecektir. 

Bir kaç güne kadar yeni dü
dükler yerlerine konacak, bun
dan sonra yeniden bir deneme 
yapılacaktır. 

• Belediye ve Vilayet bütçelerin. 
den pasif müdafaa için ayrılan 
para, ait olduğu şubenin hazırla
dığı bir projeye göre sarfedile. 
cektir. 

YALOV ADAliİ V AKA 
Ycılovanın Çiftlık köyil h lkından 

Ali Rıza ile komşusu Seyyit a:, sında 
kadın yüzı.inden c;ıkan bir kııvgada 
Ali Rızıı Scyyidi tabanca ile arkasrn~ 
dan cığır yaralamıştır Yaralı dun sa
bah İstanbula getirilmiş, Ccrrııhpaı;a 
h:ostaııesinde tednvı altına alınmıştır· * BEYOGLU.t\DA Yeniı;arııda 13 
numaralı evde oturan Abdürrahman. 
Bcsman boyahanesinde çalışırken çıı

ma:;ır sıknııya mahsus kazan pntla
mış. ağır surette yanmıştır. . 

Maarifte : j Adliyede : 

Leyli Meccanilik için Bir Rüşvet Suçlusu 

imtihanlar 2 EylGlde Hapse Mahkum Oldu 

* VATMAN Eminin idaresintlckı 
tramvay, Atikalipasadan gcçcı ken. 
yolculardan Edlrnckapıda oturan 
Hayriye arabadan atlnmak istemiş. 
ı öınorkun altına diismiis, sol ayaJ:ı 
ke.;ıllmisUr. * BEYOGLUNDA, Hamalbası so· 
kağında oturan Yorgi adında birisi. 
döviz. kacakçılığı yaparken yakalan• 
mıştır. 

Ortaokul ve liselere alınacak mec
cani talebenin imtihanı 2 Eyltlldc ya
pılacaktır. Bu imtihanlara girecekler 
17 Ağustosa kadar Maarif müdürlük
lerine müracaat edebileceklerdi. Fa
kııt bu müddetin kAfl gelmediği gö
rı.ilmüş, milracaat tarih! 27 Ağustosa 
c;ık&rılmı$tır. 

İmtihanlar 5 Eyllıle kadar silre
Cektir. Lise ve ortamektebe talebe 
kabulü de 27 Ağustosta başlıyacak
tır. Ortamektep elemeleri 7 Eylıilde 
b:ışlıyacak. lise bitirmeler de 5 Ey
lülde yapılacaktır. * ORTAOKUL Riyaziye, Lisan ve 
Tabliye dersleri öğretmenliği için a
çılan imtihanlar 2 Eylıilde Üniver
sitede yapılacaktır. * MAARİF müdürü, müdür mua
vini ve maarlf mimarı bugün Kartal 
ve Beykoz. kazalarına gideceklerdir. 
Tevfik Kut, Kartalda yeniden tesis 
olunacak köy yatı okulu ile Cumhu
riyet bayramına kadar ikmal edik
::clt oln yeni köy okulu balnlarını tet
kik edecektir. * MEKTEPLERDEN muhtelit ted
risatın ka ldırılacagı asılsız.dır. 

Bir Müi tü, Şef 
Garson Oldu . 

Dün matbaamıza bir grup garson 
gelmiş, Yenikapıda bir gazinoda ça
lıstıklarını. gazinocunun kendilerin
den her gün birer lira depo7.ito kes
tiğini, bu paradan kürdan, masa kl'ı· 

/ııdı, raptiye, tuz, sabun, bulaşıkçı 
ve çöpçü ücret ve bedelleri kesildi-
4ini söylemişler: 
"~ Bunlar kesildikten sonra da 

30C lira paramız. arttı, bunu lstedi~i
miz için, gazino sahibi bizi işimizden 
çıkardı. Mezunen İstanbulda bulunan 
Trakya kazalarından brisinin müftü
sünü şef garson olarak aldı. Bu a
dıım vasıtasilc lle bulduftu adamları 
ıarson olarak kullanmıya basladı. 

Halbuki bunların hiçbiri garson de
lildir, garsonlar cemiyetinin semti
ne bile uğramamışlardır,, demislerdir. 

Bu garsonlar belediyeye, garsonlar 
c.'(:m!yellne ve Emniyet müdürlüğüne 
de müracaat elınişlerdir. Tahkikata 
bıışlanılmıştır. 

Sirkecide İlyanın kahvesinde gar
son 16 yaşında Mişonun ::;ikAyeti ü
zerine, karakola götürülen Faruk is
minde biri, polis Mitata rüşvet tek
lifinde bulunmuştur. Hemen mahke
meye verilen Faruk, asliye sekiz.inci 
ceza mahkemesinde bir ay 15 gün 
hapse ve 16 lira ağır para cezasına 
mahküm edilmiştir. * KADIKÖY Ermeni kilisesi pa
pası Yeremya, aleyhinde lsnalkAr 
neşriyatla bulundukları için Arvelek 
gazetesi mesulleri aleyhine bir dava 
açmıştı. Dün bu davaya yedinci asli
ye- ceza mahkemesinde bakılmış, 

ra:-ılp Hamanyak, papas Surupa ve 
Tc:ma şahit olarak dinlenmiştir. Mu
hakeme, müdafaa için başka güne 
bırakılmıştır. 

Limanda: 

Yolcu Salonundaki 

Garsonların Vaziyeti 
Limnn lokantasında çalışan müte

hassıs Rumen garsonlarının. işe yara
madıkları ~çin çıkarıldıkları hakkın
daki haber tekzip edilmektedir. Li
man lokantasından çıkarılan r.aı-Son-
lar, Romanyadan getirilen mütehas
sıslıır değildir. Bunlar. sadece ise ya-

* TAHTAKALEDE Avramın ha· 
nında hamal s:ınh, sırtında yilkl• 
birinci kattan bodruma dilşmüs. ba· 
şıııa taş batarak_ alır surette yara· 
lanmıştır Hastaneye kaldırılan Sall· 
hirı havatı tehlikededir. 

[~~~e~~k işleri 1 
Şubeye Davet 

Fatih Askerlik ı;ubeainden: 940 yoklamao 
aında ıubeyc ıelmiyen muhtelif 11nıf ~e rOt• 
beden aıalıda isimleri yuılı ıubaylann uı:be< 
Ye aelmeleri veya vaııyetlerinden ıubeyl mı• 
Hlmattar etmeleri llln olunur: -
UıkUdar Tabaklar mahallcsindo Hllk!lmcC 

caddesi 58 numarada binbaır Sll 76 alcll ı-·e,... 

zi oflu Ali Şevket, Sahkoyan mahallesi ÇÖO 
nillodaln ıokafı 15 numarada 13542 ıicil lb< 
rahim otlu Mustafa Akderc: EyUb DOğrnO' 

cilerde Bayıldım solr.afr 11 numarada 336·167 
ıieıl Ahmet otlu Abdullah Alısoy; Fatih Kl• 
tip Muılihettin Toprak ıokaiı 55 ıuıınarada 
uı7ı sicil Halil oflu Hayri Subaku: Çarıı 
kapı Mollafenart caddeai Cami aolıalı 6 ııu• 

marada ı6757 ıicil 314 dofumıu .Maıuk ofhl 
Muhıi<ı Gilnay; Fatih Kutaıı Eı• aparlı• 

manr biıinci katta 3S2·SIO sicil Ethem ~;ıu 
Osman atak. (Devam edecek). 

• 
Eminönü Yerli Aıkcrlik ıubeıindenı 
1 - Şubemiz 6·2018 eıra kaydında tbb. al" 

bay (3ı9-99) Abdullah oflu Mehmet Hamdi. 
2 - Şubemiz 3-143 sıra kaydında ailvari 

astel!men (305ı9) Fevzi ol!lu 1311 4ol;umhl 
HUaeyin. 

3 - Şubemlr 1·161 ura lıaydın4a piyade 
yüzbaıı 325·826 Mustafa oflu 1305 dofurı:lı1 
Ali Fuatın acele olarak ıılıeye müra~utları 
ill!l olunur. 

ra:nadıkları anlaşılan yerli ve yabancı e 
garsonlardır. Esasen liman lokanta- Bc:voilu Yerli Aıkerlik oubesind .. ı 
sında c;alıljan Rumenler, garson ola- Muhabere utf. Habip oflu .Mlinif Sarulı•" 
rnl~ değil, mütehassıs Metrdotel ola- (37397) ile den<• makine tfm. Kırkai!ıı'lı 3ZZ 

rak mukavele ile getirilmişlerdir. doiumlu Ahmet oflu Hilanil Coıkua (3ıı· 
397.ıs) un ıubcye acele olarak ıelmdcrl 11'-" 

Vazifelerine devam etmektedirler. olunur. * DENİZYOLLARI İdaresi Dum-
lııpnardan sonra Suadiye ~Uebini de 
İskenderun seferlerine tahsis etmek .VEFAT 
istemektedir. Vapurun Sadık Zade- Nemlizade Merhum Bay Hamdiniil 
lerdcn kiralanması için teşebbüs e- zevcesi Nemlizade Bay Cemal'in heıtl" 
dilmiştir. siresi, Nemlizade Bay Galip, Mitat. * HARBİ Umumide, Ahırkapı a- Cclfıl. Sıtkı, Nafiz ve Bayan Şakir~· 

Hr,bibe, Saadet ve Hamiyenin vali" 
çıklarında batmış olan ''Nümuneiha- deler:, Veteriner Fakültesi Ccrraııt 
miyet,. torpidosu enkazının denizden Enstitllsi.1 DÖçenti Tevfik Baser'ill 
çıkarılmasına dün başlanmıştır. Bu 

k:ıyın validesi Bayan Nudycnln Pa" 
ameliye, 20 gün Sil!'ecektir. zartesi günü aksamı saat 23 bucukla 

LV "- Haydi, dedi. şimdi, Kuvayi 12•30 Proeram 20·30 lı!llalk Pazar günü öğleden ııonra Yenikapı ile 
1.- ili 12 35 Şarkılar 20 50 ıı: nu•ma e Adanada da "Buırlln., ismile veni bir GEZiNTi - Yeıilay ve Yeıilay Gençlik 

CM YGedlekl arkadaşlarına birdmekt.upi ıı .. 50 Haberler 2ı .. 15 M~-,.k• Samatya arasındaki sahilde yapılacak- ıubeıi ı eylQI a40 puar aıına Ralkalr Zi· 

* ROMANYA vapurları Akdeniz vefat ettiğini teessürle haber aldı]C. 
seferlerini yeniden tatil etmişlerdir. Cerıaz.csl bugün snat 11 bucukta Or" * TR:ABZON limanına bağlı: Y_o- 1 bk11yde Tusmcrdivenler Alado.i!aJl 

ou arkaclaıımıa intiıara baılamııur. .lıluvaffalı::i- • ıl'Y z. e eliğin zaman söyle iklerım 1J.05 Şarkılar 21 ,30 Radyo ırucıe tır. yet dilerls. rut lisesine bir ıeıintl tertip atmlıtlr. 
\EY diri,. ıl.20 Orkestra 21.SO Mtlzik Bundan evvelki müsabakalar te5vik KOVAN _ Orhan Murat Arıburnu tarı- SUNNET DUGUNU - Fakir Yoklu! ço. 
il .Anla.şılıyordu ki, bir mektup yaz- 22.30 Haberler mahiyetinde olduğundan, Istanbul şam fırdan neıredilmi, 1iir kitabıdır. cuklar menfaatine 24-8·940 tarihinde Y• lmuı 

ktan kaçınrnıya imkih\ kalrnamıs- ı ı.oo !!oıram 22.45 Mllzilı:: piyonu olacak takım bu haftaki mil. Adliye Carlduı - Otuz birincl aenenin mu .. mmeın ıllnnet dtlfiinU 7-9·940 cumarte· 

lancı~ lıman memurlultu ll'ığvedılmıs- sokağındaki 16 numaralı hanesindeJl 
tir. kaldırılarak Beyazıt Cnmlinde ö~Ie * MÜNAKALAT Vekfıleti, liman namazı kılındıktan sonra Edirneltaı:ı• 
hizmetleri dairesi reisi Zeki şehrimi- şehitliğine defnedilecektir. KederdidC 

rl 

Almanyada 30 ı 

ı. Fakat arkadaslarımın zekalanna u.25 Kıpanıı sabakalarda taayyiin edecektir. ıekiıinci sayısı "lı::mııtır. ıina tehir ed.ilmiıur. 
~~:~MJ::._d=e=r~ec=ed==e~c=m=n=iy:.:.ctim=·=-~v~ar=-=d=ı.-=O~n~-~ı&---os ___ c_as ___ <_Pl_.)~----------------------------------------------------------------------------------~~--~-------------~~--~~~-=-~-=-----=~~~:----:-----=-:--=---~~~~~-=~~~~=: 

CHURCHILLI Son mııharebelerinc npkletmiş ve bu mu- teşrik etmek prensibinin daha harp• 

ze gelmiştir. 1 ailesine beyanı tfıziyet eyleriz. 

~; Altıncı Kolun 
~ Vazifeleri 
a (Başı 1 incide) 
ın inci vazife şudur: Yabancı rad
\loları dinlememek, propaganda 
·rnahiyetinde neşriyata kulakla
:l~ ımızı kapamak, yabancı gazete 
·dle mecmuaları evlerimize ve 
n.nekteplerimize sokmamak. 

la hl' Jt ~ - Beşinci Kolun en tc ı_ 
ı ~ keli unsurları bizden olan 
Jozgunculardır. Bunlar Turktür. 
..r. r, kendilerini şu veya bu yaban 

ı ideolojiye kaptırmışlardır. Ve 
J hut yabancı ideolojilerin aleti 
?l rak çalışmaktadırlar. Konuş
v ı larında samimi ve idealist gö. 
tunurlcr. Ve her girdikleri yer-
1iıe, zehir ve ölüm saçan mik. 
a plar gibi, bozguncu fikirler ya. 

rlar. Bizden oldukları, samimi 
idealist göründükleri için her 
clıstc kendilerini dinleyen ge. 
bir sami kütlesi bulurlar ve 

hırlerini kolnylıkla yaymağa 

uvaffak olurlar. Bunları teşhis 
ç değildir. 
Binaenaleyh altıncı kola clüşen 
uncu vazıfe şudur: Bu bozgun
larla karşı karşıya geldiğiniz 
man onların maskelerini dü. 
rmek, hilelerini meydana çı
nn::ık, ve zehirlerini yaymala
a mani olmak. Bilhassa bun. 
la teması kesmek ve zehir sa
cak muhıt bulmalarına imkan 
rı:kmamak. 

4 - Bir kısım ga!il ve safdil 
andnc:;lar vardır ki, istemiye-

k ve bilmiyerek Beşinci Kola 
zmet ederler. Bunlar uluorta 

ltalyanlara Göre 

Bütün Fransa Suçlu 
(Başı 1 incide) 

olan dçi, bu karan alkışlamış olan 
parlSmento bası, gazete direktörleri 
ve büyük seçici kütlesi, hulasa bütün 
Fransa suçludur. Fransız Meclisi ale_ 
ni olmıyan ilk celsesinde harbi ilS.n et
miş olan Daladier'yi 543 reyin ittiEa. 
kiyle tebrik etmiş ve Meclis Rei&i al. 
kışlar arasmda Meclisin kati bir su
rette Fransız birliğini teyit eylemiş 
olduğunu bildirmişti. Yalnız komünist 
mebuslar celseye iştirak etmemişti. 
Harbi istemiyen yalnu: bunlar olmu,_ 
tur. İşte komünistlerden mebusluk ııı.. 

fatmın ~eri alınması, senelerce hapse 
mahkUm edilmeleri sebebi budur. Eğer 
hakikaten bütün suçluların yani bütün 
Fransanm muhakemesi arzu ediliyor
sa bu is ancak ve bihakkın yalnız ko. 
münist mebuslardan murekkep hakim. 
!er önünde yapılmak icap eder.,. 

konuşan, bildiğini bilmediğini 
herkese anlatan, ve farkına var. 
mayarak diişmana kıymetli ma
lumat verenlerdir. 

Binaenaleyh altıncı kola düşen 
vazife şudur: Susmasını bilmek, 
yerin kulağı vardır darbımeseli. 
ni unutmamak. Oğlumuz, kardc. 
şimiz, kocamız askere gitmiştir. 
Onuıı gittiği yeri söylemek, düş.. 
mana sır vermektir. Yahut kula
ğınıza memleketin emniyet ve 
siyasetine ait bir haber gelmiştir. 
Bunu sağa sola yaymak diişma. 
nın duymasını kolaylaştırmaktır. 
Susunuz ve susmasını biliniz. 

Altıncı kol vazifelerini bilir ve 
tatbik ederse, Beşinci Kol faali
yet sahası bulamaz. 

KISA HABERLER 

Hava Meydanı 1'1'ALYADA: 
e Roma - Duçe, İtalyada tahsil 

Bomba"andı etmekte bulunan 20 Bulgar hava ta
l lebe ve zabitini kabul etmiı, sempati 

(Başı 1 incide) 
Alman tebliğine göre, Alman tah-

~lbahirlerindcn biri 4078, ikincisi 
0630 üçüncüsü 41,000 tonluk gemiler 
oatı;mıslardır. Alman tayyareleri İn
g.ltercde tayyare meydanlarını, fabri
kolan, petrol depolarını, dcmiryolla-

rını bombardıman etmisler ve beş 
İngiliz taydaresi düşürmüşlerdir. 

Afrikada Harp 
Kahire, 20 (A.A.) - İngiliz 

karargahı Şap denizinin ve Aden 
kör!ezinin İngiliz hakimiyeti aL 
tında bulunması do1ayısile İtal
yanın Somalideki demir ::;ahS;sm. 
dan istifade edemiyeceğini, Ital. 
yanlann Somaliye girmeleri yü
zünden İngilterenin Şap deni-
zinde ve Aden körf czindeki va. 
ziyctinin diçbir güçlüğe uğrama. 
yacağını bildirm 'ştir. 

• 
İtalyan tebliğine göre, İtalyan kuv. 

·ıetleri Somalinin merkezi olan Ber

bera'ya gir.mişlerdir. Şehrin büyük bir 

kısmı y lfcWdu. İngilizler Tarablus. 

garpta Demeyi bombardıman etmiş ve 
bir hastaneye bomba isabet ettirerek 

bir ki,inin ölmesine ve 24 kişinin ya.. 

l!nde eden bazı sözler söylemi~tir. 

İSVEÇTE: 

e Stokholm, - Harbin başlangı
cmdanberi 200 milyon ~on kıyme
tinde 64 İsveç gemisi batmıştır. 

ÇİNDE: 

e Pekin - Devamlı ya~murlar 

yeniden tuğyanlar husule getirmiştir. 
Binlerce köy mahvolmuştur. Yüz 
binlerce kişi ölüm tehlikesine maruz. 
bulunmaktadır. Bunların çoğu büyüı• 

milşkülfttlıı kaçabilmiştir. 

ROMANYADA: 

e Bükres - Rumen ordusunda
kı 100 bin yahudi ile Macar, Bulgar 
ve Alınan ekalliyetler! terhis edil
m15lerdir. 

e Almnn ablokası üz.erine hükümet 
Rumen vapurlarının İngiliz limanla
rına gitmesini menetmiı;Ur. 

FRANSADA: 

e Cenevre - Bundan sonra Fran
sada yalnız Fransız aslından olan ve
ya Umumi Harbe i§tirak etmiş bulu
:ıa•.lar doktorluk yapabileceklerdir. 

e Mason localarının kapatılması· 

na karar verilmiştir. 

İNGİLTEREDE: 

ralıınmasma sebep olmuştur. Aym teb e Londra - Belçika hfikiınıeUnin 
ll~e göre: henüz İnglltcrede bulunmıyan Azal3-

"Milliyeti meçhul bir denizaltrsı 12 n da Londraya gelecek ve burada 
~da sahillerine dökülen mayin bara. b!r Belçika hilkiımeti teessüs edccek
jma çarp'l:-ak deniz üstünde bir yağı tir. Belçika mebuslarından yilz.ü tle 
tabaka•ı bırakmıştır. Bu sebeple de. bu:-aya gelmiştir. 
nİ7altrnm h:ottrih :zannedilmektedir... (A.A.) 

harebelerin ne kadar müddet devam ten evvel bile yer tutmu§ olduğunu 
edeceği veyn iıtiyen ne mikyasta ar- söyledikten sonra nutkuna şu suretle 

Vaziyeti izah Etti ıacağı hakkında bir mütalfıa derme- devam etmiştir: 
yan etmek için vaktin henilz. gelme- "Kendi memleketi sahillerinin hll" 
m!ı; olduğunu, fakat dilsmanın her vadan ve denizden müdafaası husU" 
halde daha büyük gayretler sar!ede- sur.da Birlestk Amerika devletlerinde 
ceğine inanılması icap ettiğini söyle- de bazı endişeler hissedilmekte oldU" 

(Başı l incide) 
lerinin bu abloka hattını yararak içe
ri girmesine muhalefet etmek mec
buriyetindeyiz. 

"Hitlerln zaptettlği memlekeUerln 
hemen hepsi kendi iaşelerini temln 
ed~ek kadar zahire stokuna malik 
idiler. Bu stokları Almanlar zaptct
tller. Yine ayni memleketler mühim 
miktarda zahire yetiştirebiliyorlar

dı Bu zahireler ise, bugün ellerinde 
değildir. Çünkü bunlar Alman mllle
tlne verilen zahire tayınını biraz art
tırabilmek için oralardan alınarak Al
manyaya naklolunmuetur.,. 

İNGİLTERENİN KUVVETİ 
Churchill bundan sonra sözünü İn-

ı;ilterenln askert vaziyetine geçirmiş 

ve demi5tir ki: 
"Bugün yalnız kendimizi kuvvetli 

bulmakla kalmıyoruz. Fakat bu kuv
vetimizin hiçbir zaman vasıl olma
dığımız. bir derecede olduğuna da va
kıfı z. Asker olRrak dörtte üçU mun
tazam askeri te5ekkilller içinde çalı
ı;;t.ıı iki milyonlu~ bir ordumuz var
dır. Donanmamız harbin ba~langıcıns 
nıt;ı:aran daha kuvvetlidir. Mıknatıslı 
!':'layini mağl(ıp ettik. Artık böyle bir 
t<:nlike ortada mevcut değildir. 

Vtıkıa düşmanın elindeki hnva kuv 
vetleri bi.%imkllere nazaran adetçe 
henüz çok faJk ise de bugünkü tay
yare imalatımız Alman imalatının 

çok :tevklndedir. Amerikan istihsala
tı da buna ilAve olarak henüz elimi
ze &eçmeğe ba~lamı;ıtır. Maama!lh 
bildiğiniz. bütün bu hava muharebe
lerine rağmen elimizdeki bombardı
man ve avcı kµvvetleri hiçbir vakit 
v:ısıl olmadıkları bir derecede kuv
vetlidirler.,. 

Churchill, bundan sonra sözü hava 

mistir. ğunu haber almıştık. Reisieilmbur 
İSTiLA MESELESİ Roosevelt, geçenlerde Terre Newc ve 

Mister Churcbill, daha sonra İn- A'ı.tille adalarında gösterebilecek ]<o• 
giltereyi istilA ihtimalinden bahset- laylıkları bl7Jmle ve Kanada ile mU· 
miş ve, "haftalar geçtikçe İngiltereyi znkere etmekten memnun olacağını 
ıstllA projesi daha büyilk iilçlükler- açıkça söylemişti. Şüphe yok ki, bU
le karşılanmaktadır,, demlstir. Al- ralFU'ın ht'tkimiyetlni Amerikaya nat<ll 
manyaya karşı yapılan bombardımnn meselesi bahis mevzuundan tamamen 
!ardan bahseden Başvekil, bu bom- hariçtir. Fakat İngiltere hilkümet1• 
bardımanın gittikçe kuvvetini arttı- Amerlkaya 99 sene müddetle baz! 
:arak bir sene sonra hiçbir hayal kuv müdafaa kolaylıklaQ verrrı ğe tarnıı· 

vet!nin tasavvur edemiyeceği derece- mile taraftardır. Eminiz ki, bu sıı· 

de şiddetleneceğini söylemiş ve bun- retle hareket, hem bizim, hem dC 
lar, ''zaferi temin etmek için elimizde Kanada ile Terre News'in menfaııt• 
en seri değilse bile, en emin vasıta- lerlne de tamamlle tevafuk edecet<til' 
!ardır., söz.terini il~ve etmiştir. "Bu suretle hareketin mfınası Brl-

İTALYA VE AMERİKA tanya imp:ıratorluğu ile Birleşik dev-
Bundan sonra Chul'chill, nutkuna tet!erlnl bazı işlere her iki tarafıl1 

dP.vam ederek anavııtanın gittikçe nefine olarak müştereken kar~mıY11 

mı.itezayit bir surette temin edilen sevkelmek demek olacaktır. 
emniyeti, İngiltcrenin kuvvetlerini, 
dnim1 surette artan bir nisbet dahi-
linde, Akdenl.7.e ve İtdlyaya tevdh 
ettll:L ve fakat Fransanın ortadan 
silinişi Şnrkta ve ezcümle Somallde 
İngiliz mevkini esaslı surette rahne-
dar eylediğini ilfıvc etml:ı ve yine 
Şarkta daha çok mühim askeri hare
ketlere pek yakında şahit olunacağını 
ilave eylemiştir. 

AMERİKADA ÜSLER 
Churchill, bundan sonra İngiltere

nin Amerika Birleşik hükumetlerine 
hiçbir talebe maruz. kalmadan ve 
kendiliğinden Atlas Okyanusunun ö
te tarafındaki müstemlekelerde bazı 

Cısleri kiraya vermek teklifinde bu
lunduğunu söylemiştir. Churchill, İn
giltere ile Amerika Birle~ik devlet
leri arasında menfaatleri ve gayeleri 

Amerika Harbe 

Girecekmiş 
(Bası 1 incide) 

müşterk bir müdafa~ hazırlamt'ı1 
Roma gazeteleri tarafından İngiltere 
hesabına acı bir al<;alma ııayılıyor. 

Tokyoda c:ıkan Yomiuri Simbun ıt8• 
l'etcsine ııöre. Amerika uzak olmı)'arı 
bir tarihte Avruoa harbine ac:ık bir s\J• 
ı ette iştirak edecektir. 

Honolulu'dan bildirildiğine göre. A. 
merikan filosunun b m u küllisi bir ıı.'/ 
sürecek olan bir manevraya iştirak el• 
mek üzere buırün limandan !rarekct et· 
miştir. 



21 - 8 - 940 

ABONE DEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 
750 
400 

Kr. 1 ıeno 2800 .. ~ Ay 1500 .. 3 Ay 800 

" 1 Ay 300 
~-~-~ 

GÜ 

Kr. 

" .. .. 

................................................ 
lngi terenin 
ta ere ti adı 

Yazan: Ömer Rıza Doğrul 

ister Çörçil, diin de canlı 
ve ntc~li nutuklarından 

irini irad ederek İngiltercnin 

TAN 

:Muharrir hu yazıda ''Tek Hakim Devlet,, nazariyesinin 
bugünkü imparatorluk siyasetinin bir tek imparatorlukta 
toplanmasından başka bir şey olmadığını tebarüz ettiriyor. 

o o 

mparatorluk 
evrine 'Doğru mu 
Gidiyoruz ? 

D · k ld w YAZAN sionu bu yeni kurulacak nizamı 

~?·~ COZUM[ [ADPAHLAU 
r .Yazan: Sevim SERTEL 

Beş Kişinin Marifetleri 
rA akine asrında olduğumuz hkta bu vesait sayesinde hedefi. 
iıfl malum! Bugünün en ni seçmektir. 

mühim ve kuvvetli makinelerin- Bir kere bunu yaptı mı, iş fa. 
den biri de bombardıman tayya- aliyete geçmektir. Tam nişan a
rcleridir. Bir uçuşta o kadar çok lınacak yerin üzerine gelince, o 
hasarat yapan bu cehennem kuş- hemen bombaları boşluğa ata. 
)arının vaziyetrinl tetkik •den caktır. :Fakat bir tayyarenin için
Amerikalı bir m\ıhbir anlatıyor: deki bombalar, onun muvazcne-

Bir. İngiliz bombardıman hy- sini bozmamak için intizamla 
. yaresindc tam beş kişi Çalışır. yerleştirilmiştir. Şimdi bu adam 
Iştc bu beş kafanın beraber işle- pusulasına son bir defa baktıktan 
mesi sayesinde bazan büy~};: bir sonra önündeki elektrik düğme. 
varlık yok edilir. lerine bakar. 

Bunların birincisi, tayyarenin Burada tam altı tane düğme 
en arkasında, kuyruk tarafında vardır. Her birisi elektirk ter. 
oturan mitralvözci.ıdür. Onun tibatile tayyaredeki altı bom
vazifcsi gözümi dört açıp kendi hadan birisine merbuttur. Ve o 
tayyarelerinin yanına di.ışman bu bombaları bu düğmelere bas-

j 

Takvimden 
~apraR 

\Bir i'emaşa Haftası 

ca[crc kavuşmasını temin cde
ek , olu her ne pahasına olursa 
l u~, g~çmeğe azmettiğini "e 
u yolda yi.irüdiiğünü anlattı. 
Mister Çörçili? hugün~ii har~i 

.arif eden söderı çok yerındeydı. 
hı ... iinkü harb mamureleri eski 
ıa;blerden dahn çok fazla harap 
dl.yor, fakat insan ~;;anını eski. 

!eri kadar icmiyor. lngiltere, ge. 
en harbin ilk senesinde 365,000 
ayiat vermiş olduğu halde hu 
efaki harbin ilk senesinde ec;ir. 

ler yaralılar ''e gaipler de.dabil 
l~ak füerc 92,000 zayiat ver. 

ünyanın gcçırme te o ugu ı· - -·-- w içinden çürütecek en kuvvetli a-
bu buhran, bazı dimağlar- mildir ki, yeni sistemin kısn bir 

da şöyle bir istifham doğuruyor: Sabiha Zekeriya zaman için bile yaşamasına inı-
Büytik devletlerin bu çarpışma kan bırakmıyacaktır . 

tayyaresi yaklaşlırmamaktır. mak suretile atar. 
İkincisi, tayyarenin üstaı·afın. Böylece bu adamın vazifesi 

da orta yerd0 ~üçi.ik bir kamara- hem hangi bombaları atacağını 
da otura~ t~lsız ~<;_murudur. Bu. hem nereye hem de hangi daki. 
nun ~·a~ıfe~ı Daımı surette tay- kada atacağını hep birden bir an 
yaresının fıl?ya mensup ta~·ya. içinde hesaplayabilmektir. 
relerle v~ sa~r mahall~rle ~u~:ı- ı Dördüncüsü, tayyarenin pilotu 
sebatını temın etmektır. Bı~ fılo-

1 
dur. Onun \•azifesi sadece bu Ü

dn ?~lunan ta~yar~le~?~~ ~ır ~.a- çüncü şahıstan aldığı emre göre 
n7.s~ı~ın .duydu~u bu:. gurultu.' gor. tayyareyi idare etmektir. Kulak. 
dugu bır tehlıke boylece bır sa- lanna merbut hususi ahizeler va. 
niyedc bütün filo erkanına bil. sıtasile bu iki adam daima te. 

F atih Halkc,·inin Temsil şu • 
besi hir temaşa haftası hn. 

zırlamı~. Aym yirmi altısında 
baslayacak olan bu bir hafta 
içi"iıde Karaı;öz de dahil olduğu 
halde meddahtan ortaoyununa 
kadar hepsi mevcut. Ji'atih Halk. 
evi milli temaşa ile ciddi surette 
uğraşıyor. Geçen kııi tertip • edy. 
lcdiği bir "Karagöz,, gecesrn e 
bulunmuş ''e Karagö:ıcünüo per. 
desine varıncaya kadar yeniliğe 
doğru ka~ınak arı;usuııdan rncm. 
nun olmamı11tık. Karagöze yeni. 
lik vermek h;temek, kıymeti es. 
kiliğinde olan antika bir parçaya 
kutusu beş kuru~luk yaldız vur. 
maya benzer. Karagöziin ayrı bir 
şahsi~·cti vardır. Bu :;:ahsiyet o 
kadar kuvvetli birşeydir ki üstad 
Refil~ Halidin diinkii yazısında 
dediği gibi bütün dinlcyenlcrı 
birden sarmak için yalnız sesi 
bile kafidir. Dikkat edilirse Ka. 
ragöziin perdeye çıkmadan bir 
öksi.iriiğiinii isitmek onun topsa. 
kallı, çıkıntılı dudağını gözümü. 
zün öniinde birden tecesslim et
tirir. Karagöz muhafazakardır. 
l\luhnfaznkfırlığına hürmet etme. 
li. Kolisli perdede, elektrik am. 
puliiniin öniindo onu görmek 
göziimiizden ziyade ruhumuzu 
incitir. 

seyri, artık küçük milletlerın ha- ı S E R T E L Avrupanm siyasi ve iktısadi 
yat hakkı kalmadığını gösteriyor; tarihi, on dokuzuncu asırda nasıl 
O halde yaşamak istiyen her :ı;ıil. Büyük Imparatorlukların tekn-
letin Büyük Imparatorluk sıya- · mülüne şahit olduysa. bu Imua-
seti takip etmesi icap etmez mi? 

1 
. d 

1 
tl t kınca 1 ratorlukları içinden çürüten zıd. 

Büyük Imparatorlukların kurul .::şmış ev e ~r or aya çı diyetlere de şahit olmuştur. Mit. 
ması milletlerin takip ettikleri dunpnın Y.~1~~dı::!1 paylnşıln:ası- Jetlerin esarete, istismara karşı 
siyasetin neticesi degil, takip et- na luzun; goru.ldu: 1914 harb~ bu duyduğu nefret, yer yer, zaman 
tikleri siyaset kemale varan im- sebeplerın netıcesı .o~arak dogdu. zaman. meydana gelen isyanlar 
parntorluk tekamülünün bir ne. ..19.14 - 18 ~a_:bının sonun<~a ve ihtilaller bu reaksionların ifa. 
ticesi' oldugu için, bu, milletlerin ?~ıyuk ve kuç!-lk . her de\:letın desidir. Dünyanın tekamiilii esa
arzularına bağlı bir iş değildir. ıçın~e empery~lızmı.n. bu }•ıkıcı rete değil, bütün insanlara ve m"tir: 

Fransa, gerçi siirntlc yıkılmış. 
ır ve siluhlarmı terke mecbur ol
uştur, fakat Fransanm da l)ii. 
· n zayiatı geçen harbin ancak 
ir tek vnkasındnki W) iatına mu 
dildir. 
Bugünkii harp, milyonlarca in. 

ı.anı imha etmek pahasına kaza. 
tlacak bir harp olmayıp strateji, 
ıen mnkine ve moral harbiidr. 
~e 'ancak bu bakımlardan iistiin 
lan muharipler lrnrbi kazanma. 
a namzettirler. 
İngiltere bu çetin harbi kendi 

llizacma, karakterine ve deha. 
ma daha uygun bulduğu ve hii. 
· n bu bakımlardan faikiyetini 
cistermek istediği isin, Mister 
ı:<iı-cile göre, biiyi.ik ve kati bir 
~c"re luyıktır. 
1 - 42 Harbi: 

ister Çörçil, harbin bu se. 
ne icindc biteceğine kani 

eğildir. Ve -o.nun için İngiltereyi 
941.1942 harbi için bcklemeğe 
şvik etmiş ve ona göre hazır. 
'nmak lazım geldiğini anlatmış. 
it'. Jiakat, Mister Çörçil, harbin 
utl:ıka \iç sene uzayacağını 
ylcmiyor, belki lıu kadar uza. 
ası ihtimalini hesaplamak lazım 
eldiğini anlatmak isti~·or. Bu
n daha kısa veya daha llZUn 
ınusı mesele değildir. Mesele 
er y~lu geçerek, her engeli aşa. 
ilk. her tehlike ,.e her gü~lüğe 
\\kovemet ederek zafere kavu -
~ktr ve İngilterenin başaracağı 
llyük i~ te budur. 
Mister Cörçil, Almı:ıııynnın iş. 
li nltınd; bulunı:ın ve açlık tch. 
ke!'İnc maruz hulunnn memle. 
ıttlcre gıda maddeleri gönde:til
l'sine taraftar değildir. Bilukis 
listcr Çörı;il, ablukanın ~iddct. 
ndirileceğini anlatarak A vru. 
nm nazizın cebcrutundnn kur. 

lllarnk hürriyete kavustuğu za. 
an gıda maddelerine de kavu. 
t'nğını söyleınistir. Gerci bu in. 
liz ablukasına mukabil, Al. 
rınya da ingiltercyi abluka etti. 
ili ilfın ctmis bulunuyor. 1''akat 
lukadan maksnt onu tath 'k et. 
~ktir. İngiliz ablukası Alman. 
'Ya veya Alınan işgali altında 

unan yerlere deniz yolile bir. 
~ gitmesine nıfıni oluyor. Al. 
n abluka 1 ise buna mani ola. 

1-amaltta ve bu yüzden tesirsiz 
'1makta ''C yahut İngiltere üze. 

de istenen tesiri yapamamak. 
~ır. 
.ava Harbi : ., • 

ister Çörçil , İngiltere ii. 
zerinde vuku bulan ha. 

harplerinin nefü~csinden rnem 
~ olduğu gibi, daha büyük 
llharcbderin de vuku bulacağı 
İngilterenin bunlara nmkabc. 

ilen aciz kalmayacağı kanan. 
dedir. Bilfık's İngiltere lıer dar 
·i daha ağır darbelerle kar. 

'h•aeak hava iistiinlüğünii te. 
.. ' . d 

lt ettiği znnıan 'azıyct c~işe. 
~ ve o zanınn İngiliz tarruzu 
hn siiınullii bir nıahiyet ola. 
ktır~ 
~unn mukabil naztstler ister. 
'&e Karndenize insinler, ister. 
ite Hazer denizini assınlar ve 
tıd'stun lmpılarına dayansmlnr, 
~vnrenlnnndaki harp meka. 
%asının tahribile mukadder 
muknrrer nl .. ıbctten kurtula. 

~dnı·. Çiinkii, naz'zm mutlak 
ınuhakkak surette yıkılacak 
Avrupa nazizm ceherutundan 

"ttularak milletler'n hürriyeti. 
dnyanan yeni nizamı lmracak. 

~ukarıda dediğimiz gibi, l\Iis. 
r Çörçil lngiltcrcnin zafere iti. 
tlım bir kere tebariiz ettirmis 
hiç şiiplıc yok I-i, im mancı 
kat sağlamlnmıstır. 

dirilir., mas halindedirler 
p~ü~c~sii, bu beş .. ki_~ini~ en Beşincisi de, tayYarenin başta-Tarihin muhtelif devirlerinde seyrın.e karşı bır a~sulame) uyan. millctJere daha hür, daha im-

büyi.ıyu-p nihayet yıkılan Impa- dı. Dunyayı bu mutemadı harp- k' 1 b' h t . d ,. k ' • . . 1 d • ı d kurlar an ı ır aya seyrıne o6 ru a _ ratorluklar nasıl iktisadı ,.e ıctı. er en, çarpışma ar an • kt d · ı t 1 kl d • 
mai oluş ve yıkılışın neticesi ise mak için bir çok çareler aradılar. n;a. b~t.11 .. tı:ıpaFra or ub ahr be~-

muhımıdır. Onun onu bırçok rafında oturan ikinci bir mitral
haritala~, ~lan}ar, .resimlerle do- yözcüdiir. önun da vazifesi ön 
ludur. \ azıfesı nışan alınacak tarafa düşmanı yaklaştırmamak. 
yeri tam manasile hesaplamak, tır. 

. . ' F k t efınlizmin dayandıgı rını ı ırmış ır. araza u ar ın 
bugünkü imparatorlukların da o_ a a cmp - . . h d sonunda bu !mparatorlukların 
luş ve yıkılışlarında bu iktısadi t«?meller yıkı m~dıg~ ıçın, u te - bir kısmı vıkılsa verine daha 
ve içtimai şartlar hakimdir Bu lbır ve çareler hıç hır fayda ver. b"' "kl . wk ı' . k d V•ld' · " . • d. K 11 M' k h b' ka uyu erı uru aca egı ır. 
gtinkü Imparatorluk sıstemı ıle, me ı. ~. og • ısa_ 1

' • ar ~~ .- 1 Tekamülde bugüne kadar atılan 
kaç dakikada. v.e ne yiikseklikte İşte bu beş kişi elele çalışarak 
olduklarını bıldırmek. Velhasıl hazan kocaman mahalleleri ha 
uçtuklan milyonlarca kilometre. rap etmekte, şehirler yıkmakta: 
lik arazi üzerinde zifiri karan- dırlar. 

eski devirlerdeki imparatorluk. mm hancı tclak~ı edılmesı, sı. 1 
ı · t · d k f k r lahlanmanın terkı daha bunun adımlar, meydana gelen şartlar, 
ar s s emı arasın a ço ar va - . . 1 · ·· .. k buna un' ka' n bırakmamıştır 
dır. ~ı~ı çarpışma aı:ın omıne geçrı:e . 
~~t~~c siyaseti bugünkü ~ın alınan . d~rrle~ beynelıntlel ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~~~~~-

libet:al iktısat sisteminden evvel r<;kabet ve .ır~hıs~.rın .. kar~.ısında 
de~ vcuttu. Bu Imparatorluklar bır ?alon gıbı sond.u., Dunyayı 
esaret c-sası iizerine dayanır, istL y~nıden payla.şı:ıak ıçın pallıyan 
liı ettikleri ülkelerin malını ga- hır ~939 harbı ıle karşı karşıya 

• 
ret ettikleri gibi halkını da esir geldik... .. . . . 
olarak kullanırlardı. Fakat sınai Bugu!'l~u harbın ıçınde o~taya 
inkıliıpla bnslıyan, on dokuzuncu atılan fik!rler !lra_sf!tda, yem k~
asırda kemale eren müstemleke. rulacak s!stemın ıcınde muhtelıf 
cilik siyaseti ve Büyük lmpara- emperp!ıst ~evletlere .Yer olma
torlukların kurulusu tamamen dı~ı, but~n dunyanın bır tek dev. 
bac::ka şartlar altında mevdana letın emıı: ve ku!Il~n?a~ı. alt~n~a 

z ir FUarı Açıldı 
Ticaret Vekili Mühim 

Bir Nutuk Söyledi 
geldi yaşaması ı<!ap ettığı fıkrı ılerı su-

• rüldü. Bu iddiaya göre bir tek 

O n dokuzuncu asırda dev a
dımlariyla tekiımul eden 

makine sanayii, devletleri ha
riçte pazar aramıya, makineleri. 
ni işletcek ham madde ve ucuz 
i$ bulmıya, biriken sermayeleri. 
ni ihraç edecek müstemlekeler, 
ve yarım müstemlekeler aramıya 
sevketti. 1876 dan 1900 e kadar 
dünya, bu büyük sanayi de lene·. 
ri arasında pavlaşıldı. Bu müs
temlekelere sahip olan milletler, 
aralanndaki beynelmilel rekabe. 
tin önüne gecmek icin inhisarcı 
tröstler meydana getirdiler. Bu 
zengin devletlerin sermayeleri 
inkişaf ettikçe, ham madde ihti
yacı coğaldıkça, aralarındaki re
kabetler kızıştıkça, müstemleke 
elde etmek için aralarındaki mii
cadeleler de arttı . 

devlet Avrupanın ham maddele
rini, pazar:larını, mali sermaye. 
sini inhisarı altına alacaktır. Bu 
sistem içinde diğer devletlerin 
kendilerini idare hakkı yoktur. 

(Başı 1 incide) bünyesi, yeni deVTin yepyeni olan ti_ mız memleketlerden ve ihracatnnızla 

B u iddiadan çok evvel 1914 tan ve d~er deyJetler pavyonla_ caret zihniyetini azami temsil kabili. mütenasip bir surette yaptık. 
habinde ve harbin sonun_ rile devlet müesseselerine ait yetini haiz tacirlerimize yardım etmek 1939 aene5i Eylitl ayı bidayetinde 

da bir çoklar; ,Birleşik bir 1!-v~u- pavyonları ve hususi pavyonları ve böyle olmıyanlara kapısını kapamak klirj!l.& hesaplarındaki borcumuz. ala. 
pa Devletleri Manzumesınden zivaret eylemiştir. için kafi derecede kuvvetlidir. Bahset- caklarımız tenzil edildikten sonra, 
bahsetmişlerdi. Bunların id~ias~- Fuar. şehirde bir canlılık tev- tiğim hu yeni ticaret zihniyetine göre 33.000.000 lira idi, 
na göre, Avrupa ~evletle~ı bır tacir, ihracatta olduiu kadar ithalatta 1940 Afustos başındaki borcumuz 
Konfederasion halınde bırleşe- lit etmiştir. Günlerdenberi e:elcn da, memleketin yuksek menfaatlerinin ise, alacaklarımız yekiinu tayedildik. 
cck. milletlerin reyile seçilen trenler vurdun dört köşesinden bekçisi olan hükümetin takip ettici si. ten sonra 18.668.000 liradır. Hususi 
konfedere bir meclis, Avrupan~n İzınire ziyaretçi tasımaktndır. yasetin sadık ve samimi mümessili ol_ takas hesaplarının 1 Ağustos tarihli 
iktısadi, ve siyasi veçhesini tayın Daha bu ~ece Fuarı ziyaret e. mağa, bu siyasetin sırasmda feragat durumunda yalnız lngiltere ve Fransa 
edecekti. Fakat devletler arasın. denler kırk binden fazladır. göstermeyi, feda etmeği de bilen dii- ile olan takas muamelelerinden doian 
da muvazenesiz bir şekilde tak- VEKİLİ ~ NUTKU riıııt bir tatbikatçısı olarak çalı&m .. :a 2.716.000 liraya baliğ bir ihracat faz. 
sim edilen ham madde. müstPm- Ticaret Vekili, açış nutkunda hula. mecburdur. !alığı vardır. Buna mukabil Birle;iik 
leke mali sermave, bu devletlere saten şunları sôylenıiştir: İÇ TİCARETİl\IİZ Amerika devletlerine bu Afustos ayı 
müs~vi iıak temin cdemivecel.(i lzmir, 20 (A.A.) - Ticaret Vekili lç ticaretimiz de nizamını bulmak. başında 3,458.000 dolar borcumuz bu-
için, bu fikir de bir utopie olmak_ Nazmi Topçuoğlu, bugun lzmir Fua.. tadır. içinde bulunduğumuz ahval ve lunmakta ve cnterşanjabl memleketlere 
tan ileriye geçemedi. rının kiişat resminde aliacıdaki nutku şerait ve mazinin tecrübeleri bizi iç ı karşı olan açığımız da 1 879.000 liraya 

Bunun gibi. sadece büyük sa- soylemiştir: piyasada fiyat tcşekkiıllerini tanzim baliğ olmaktadır. Ancak bu borçları. 
nayi devletlerinin aralarında "Güzel Izmir'in, bu eşi bulunmaz ve mürakabeye sevketmi~tir. Bunu, bir mızı daha şimdiden ödemek imkinla 
birleşip, bütün dünyavı kendi şehrimizin "Onuncu Enternasyonal taraftan, müstehlikin menfaatlerini ko_ rma malik bulunmaktayız. 1940 senesi 
hesaplarına işletmesi (ültra em. Fuarı .. nı açmak şerefi bana verildi. rumak, diğer taraftan iyi niyetli tüc- malısulünun ihracatına başlamazdan 
peryalizm) fikirleri de konuşul- ği~den dolayı bilhassa bahtiy~rım. Iz. carımııa doğru yolu göstererek kötü evvel ihraç edilebilecek 10.000 ton pa. 
du. Yine bu devletler arasındaki mır Enternas~~n?I ~uarı butun . ~e~- niyetli olanlarını bertaraf etmek için mukla bu hesaplar tamamen kapana. 
rekabet inhisarcı sermııvenin 1 leket ekon~mısı ınkışafmın hakıkı bır yapıyoruz. Bu mürakabe gittik~e sıkı_ bileceği gibi, 1940 mahsulünün ihracı. 
hiıkimi~eti bu fikri de sıfıra in- barometı:e~ı olmuştur. Enterna~yon~I iaşncaktır. na başladıktan sonra buğday ihracile 
dirdi. Bu devletlerin sermavele. kar.akt~r! ı~e ~er ~ene, emcklerımlzın Mürakabe kuvvetlerimizi dağıtmak de takriben 10 milyon 25.000 ton pa. 
rine, umumi iktısadi vaziyetleri. ne~cesını tıcan munasbetle~de. bulun. ve işe en lüzumlusundan başlamış ol. mukla da l ı milyon dolar temin olu. 
ne, mali. askeri kuvvetlerine gö- dugumuz dost memleketlerınkıle m~- mak için, geniş müstehlik kütlelerine nabileceği muhtemeldir. 
re bu taksimden hisse istememe. kayes.e c~":1ck fırsatını vern:ıekt~dır. hilal? eden m:ıddeler ve bu~lar.ı~. da İKTiSADi iŞLlmİ.MİZİ 
!erine imkan voktur. Bu iddia eL Kendılerını .~uarın bu .~cılı~ torenınde e~ zıya.de harcıalem olan nevılerı uze- TESADÜFE BIRAl\A:\IAYIZ 
tikleri seklin. içinde yeni bir ni. a!amızda gormekle muftehır ve .. bah. rınde bılhassa durmaktayız. Gıda mad .. .. 
zam değil, daha kuvvetli bir cm- t~yar .o~du_~um aost memleket mumes_ deleri, pamuklu ve yünlü mensucat~ .~uı;unun şartları içinde memleket 
peryalizm kurulmuş olacaktı. sıllerını hurmetle selimlar .. ve bu mem inşaat malzemesi, deri, kösele, çuval mudafaa.sııım yalnız sınırlardaki asker 

lstanbulun en i;)i Karagözcü. 
lerindcn olmak üzere tanıdığım 
bir Serçe Mehmet \'ardı. Şimdi 
ne oldu bilmiyorum. Fakat be .. 
nimle görüştüğü zaman edasın .. 
dan adeta Karagözle konuştuğu. 
mu zannederdim. 

Ortaoyunıına gelince: Eskiler .. 
den Asım Efendiyi vaktile pişe. 
kar rolünde çok cörmüştiim. 
Kadronun eskilerden knlnnlarla 
te~kil edildiğini ıoöylediler. Bun. 
da"'n çok iinıitlendim. Örtaoyunu 
Tiirk lisanının en ince niiktclcri 
demektir. Fatih Ilalkevinin ha. 
zırlndığı tema~a haftası lisan 
noktasından da ehemmiyetlidir. 

Ortaoynunda en yüksek şöhret 
alan Hamdi ve Küçük İsmail 
merhuınlardı. İkisini de bilhas. 
sa Hamdiyi çok yakından tanı. 
rım. Bu biiyük artist birçokları 
gibi ağır bir scf aletle pençeleşir .. 
di. Bir gün en me:ı;hurlanndan 
olan Hamam tekerlemesini söy. 
lerken: 

- İsmailciğim, baktun mer. 
merleri ayna gibi parlayan sıca. 
cık bir hamamdayım. Hazır gir. 
mişken bir kese sabun sürüne. 
yim ... derdemcz, İsmail: 

- Siiriin Hamdiciğim stiriin. 
deyince zavallı sanatkar: 

- E\'et, dedi, dUşiindiim: Za. 
ten sürüniiyorum, bari adaınakıl. 
b bir de kcSe sürüneyim. dedim. 

Bunu söylerken o sevimli çclı. 
redeki hüzün ve melali hala unu. 
tamam. za,·alh Hamdi! Zavallı 

sanatkarlar. Takvimci 
Yurd müdafaasının birinci şartı ha., 
line gelmiş olan iktisadi işlerimizi te. 
sadüfe bırakamayız. 

Toplu iktnadi menfaatlerimizi bal. 
talayan ferdi ihtiraslara meydan vere. 
miyeceğiz, Topraklarımızın ebedi bek. 
çisi Mehmetçiğin arkada bıraktıkları. 
nın bir iktısadi aoygunculufa maruz 
kalmasına müsaade etmiyeceğiz. Iktl.. 
sadi bünyede yer almıı her ferdin bir 
asker kadar mukaddes vazifesi vardır. 
Bunu takdir ve bunun ehemmiyetini 
idrak etmiyenlerin nazarımızda bır 
asker kaçağından farkı yoktur. 

Bu memlekette refah ve huzur bu. 
lan unsurlarla geniş misafirperverliği_ 
mizden istifad~ eden, kazanç kaynak. 
lıırını rah:ıt işleten yabnncılarm da ik_ 
tısadi biınyemi.zdekı vazifelerini Turk 
çocukları derecesinde ifa edecelderinı 
ümit ederim ... 

On dokuzuncu asırda Asya ve 
Afrikanın paylaşıldığı devirlerde 
Almanva, Italya sanavi devletleri 
olmadıkları için bu taksimden lii. 
zumu veçhile istifade demediler. 
Almanya ve Jaoonya sonradan 
bu pazarlarda gözükünce eskiden 
mevcut Imoaratorluklarla arala
rındaki rekabet ve zıddiyetler, 
çoğaldı. Miistemlekelerin ve ya
rım • müstemlekelerin istismarı 
bunlar arasında o kadar sıkı bir 
inhisara münkalip oldu ki, artık 
teknik terakkilere bile yer kal
madı. Bir cok memleketlerde ye. 
ni icat edilen teknik aletleri ra. 
kip müesseselerin satın alıp orta. 
dan kaldırdığı görüldü. Bununla 
beraber bu inhisarcı siyaset te 
pazarlardaki rekabeti tamamiylc 
ortadan kaldıramadı. Bu büyük 
Imparatorluklar mütemadiven 
çarpışan menfaatlerinin zıddi. 
yetleri içinde inkişaf ettiler. 

Inhisarlar, oligarşi, bir kaç leketler e~spo~anlarma, dunyanın . bu bu meyandadır. Bu vadide yakında ve t:ıhkımatla değil, iktısadi kudretle 
zengin devlet tarafından küçük ~arışı~ gunlerınde sulh .v~ mede.nıyet ilan edilecek kararlarımız vardır. It. ta~'lY~ edilmiş mümteziç tedbirlerle 
milletlerin istismarı zat' 11 asır. ıfadesı olan Fuarımıza ı;ıtıraklerınden halat emtiasmda, yabancı memleketler m mkun olduğu herkesin malumudur. 
Jarclanberl mevcut olan bir şey. dolayı bilhassa teşekkür ederim. de fiyatların artmış olmasını derhal =============================-=== 
di. Dünyaya yeni bir nizam ver. Daim\ bir şekil almakta olan Fuar memleketimizdeki fiyatların da arttı_ 
mek icin ne bunların birleşmesi tesisatı belki de yakın bir istikbalde rılması için muhik sebep olarak kabul 
ne bunların hakimiyeti altınd~ birıbırini .m.üteakıp muhtelif. ihtısas edemeyiz. Ancak daha yiıksek fiyatla 
milletler arasında yapılaca"\{ bir me!iherler~nın d~ kurulması ımkinını fiilen ithal edilmiv olan mal yeni fi_ 
konfederasyon. vaziyeti değistir- v~rec~~ bır şekıl. almaktadır. Ticari yat üzerinden satılabilir. Dahili mah
miyc kafi dejfüdi. Konfedere dev- bır muz~, _m~rkezı enforı_nasyon b~_ro- sul ve mamullerimizde de keza, fiyat • 
let ismi altında dahi büviikler ta_ gu, reıımı ıstıhbarat teşkılUı bu guzel !arın Yıikseltilmeaini ancak maliyet fi. 
rafından küçüklerin · istismarı, muesseseyi tamamhyacak dai.~i un. yatının yükselme i meşru kılabilir. 
mevcut sistemde hiç bir rleğisik. surlar olacaktır. Bu arada lzmırın kal. Dikkat edilmelidir ki , kendi maliyet 
lik yapmıyacaktır. 1914 harbin. kınması, bütun memleket inki!iafı - :fiyatına hatta mütevazi bir kar ilave 
den sonra ~bütiin dünyada emper. nm bir ııembolU halinde devam etmek ederek satan her tacir mutlaka iyi 

B u inkişaf seyrinde bazı Im. 
parntorluklar sermaye ih

raç eden rantie devletler haline 
geldiler. Iktısadi tekamülünü 
yapmamış, bu büyük devletlerin 
yanında rekabet edemiyen kiiçük 
devletler ve müstemlekeler borç_ 
lu mevkiine, büyükler, bunlara 
sermaye ikraz eden kreditör dev. 
!etler haline geldiler. Siyasetcn 
müstakil olan devletler de, iktı. 
saden bunlar.ın esaretleri altına 
~irdiler. 190~ de artık, Avruna, 
Asya, ve Afrıka'daki bütün müs_ 
temlekeler taksim edilmişti. 19 
uncu asrın sonlarında Almanya 
ve Japonya gibi yeniden sanayi. . .................... ..-........ -.......... : 
i OYUNLAR i - . =·- 1 1 T • .___. ............... : 

Bu, ıncıbur bir zihni muelcdir. Yanını.r• 
dakllcrc, Cc rlm171 hlc kesmeden iki bııbı ile 
üti o ul aracında m011vı olarak taksim d· 

mcsinJ ıöyıcrln!L Eğer hile&lnl l:Umiyor· 
larea, lmklnı 70k, :rapamaıltr, 

Bir cocuk, babuı ve dedesi iki bıba ile 
iki oi!ul ctmu mil Her birine bir elma. 

• 
ArkadaftllUa mun bir baston YCrlnl.r. 

Bunun bir ucunu döıcmenin kö1calne dayama· 
imi a67lcyi.ııic. Kcndldndcn istenen GUdur: 
Ellerlle d6ıeme araundakl parti ııraaındaıı 
bu butonun altından ııecmek-

Efer, o, buna alııık defilıe, )'11.rllnO dun• 
ra ccvlrcrct bastonun altından ırecmcic c•· 
hıacak ve muvuenesiııi kıybcdcccktlr. Halbu· 
ki, dıınra sırtını ccvlrdii i ve iki ayafilc bas
tonun ucundan tam bir mDıcllca tcıkll ede· 
bllecelc vazly•t ald ıiı uman muvıllaklvct tım 
olacaltıır, 

yalizme karşı alınan menfi vazi- tediı· ve edecektir. • yolda değıldır. 
yet, bilhassa küçük milletlerde DIS TiCARETJ.ıi.\II'z Faturalara hakiki kıymetlerin yazıl-

k k · t'kl. il · · madıiı söylenmektedir. Bunların mey_ uvanan or u, ıs 1 a erının 1939 - 940 yılr, hnrp dıcında kal- d k ·· d ·· t hlik · · ,, ana çı amıyacağı :ı:annolunmamalıdır. 
gun en S!Une e eye gırmesı mı" bir rok memleketlerde olduğu "İ. Ik' · l korkusu idi. .,. " • ıncı e veya perakendecinin yüksek _,._. •*' ff'IU' bi bizde de, herşeye rağmen. ticaret ha fiyatla satmasını muhik i:OStermek için 

kımından harp yılı güçliıkleri ile dolu ~aki_katten yüksek fiyatla satıp ta aşa. 
olarak geçmiştir. Ancak bu müşkliUitı gı fıyattan fatura kesilmiş ise, bu fa_ 
kar!jılıyabilecek teşkilih yapmakta t?rayı almağa rıza göstermi3 olan ikin 
ve icap eden tedbirleri almakta gecik. cı el veya penıkendeci dii,ünmelidir 
medik. ki, ken_di satış fiyatının muhik olup 

1939 harbi. büyük sanayi 
devletlerinin, çarpışan 

menfaatleri içinde patladığı za
man, dünyaya veni bir nizam ve
receğinden bahseden devletler 
ortaya çıktı. Bunların iddiasına 
göre emperyalizmi yıkmak için, 
tek bir devletin hakim devlet O
larak, diğer devletlerin iktısadi 
ve siyasi düzenini tayin etmesi. 
nin bir zaruret olduğu iddia edil
di. Bu idrlia da, yer yüzüne yeni 
bir nizam ~etirecek değildir. 
Mevcut, büyük sanayi devlet
leri arasında büküm süren Im. 
pnratorluk siyasetinin, bir tek 
imparatorlukta toplanmasından 
başka bir şey değildir. impara
torlukları bugüne kadar müca. 
deleye sevkeden esas sebeplerin, 
zıddiyetlerin hepsi bu tek Impa_ 
ralorluğun içinde daha kuvvetle 
mevcuttur. Bütün milletleri esa
rete sürükliyecek bir Jmparator. 
luk devresi dünyada hiç bir mc. 
seleyi halle kafi değildir. Bilakis 
esarete cliiı;pn milletlr>rin rr>;ık. 

Dış ticaretimizin mühim maddeleri. olmadıgını bu düşkun bedelli fatura 
ni, en ziyade ihraç edildikleri mmta- üzerinden hesap edeceğiz. 1 
kalnr merkez ittihaz olunarak bırliklc. ALIŞVERİŞ VAZİYETİ 
re bağlamak surtile teşkillitlnndrk. Ih. 1939 senesinin ilk altı ayında harici 
racatı birden ziyade mıntakaya ayrıl. ticaretimiz JO milyon 900 bin liralık 
mış olaıı maddeler için bu tabii tak. bir açık ı:österirken 1940 senesinin ilk 
sime uysun olarak müteaddit birlikler ııltı ayında 26 milyon liralık bir {azla. 
kurmaktan çekinmedik. Harici muba- lık vardır. 1933 tenberi dış ticareti. 
delemizin ihracat unsurları bu ı;uretle mizin memleketler arasmda tevziinde 
birlikler vasıtasile teşkilatlandınhr. goriılen aksaklık, yani sitgide tek bir 
ken, bir çok ithalat maddelerimiz de alıcıya ballanmak tandansı da krrıl. 
aynı ı;iııtemin çerçevesi içine alınmış. mıştır. Geçen senenin ilk altı ayında 
Dünyanın tır, geçirmetke olduiu bu Balkan memleketlerine 2 milyon lira. 
miışkül .:ıamanlarm icaplarını ve mem tık ihracat yapmııken bu ı;ene 8 miJ . 
leket ekonomisinin ihtiyaçlarını kar. yon liralık ihracat yaptık, Fransaya 2 
ııtamak üzere kurulmuş olan bu teş- milyon iken 6 milyon, lnı;İltereye 2 
kilit içinde çalışacak tacirlerimiz için milyon yerine 8,5 milyon, Italyaya 1 
para kazanmanın yolu memleket za. milyon yerine 17 milyon ve Amerika_ 
rarına rekabet veya umumun zararına yn 3 milyon yerine 9 milyon liralık ih 
fırsatçılık yapmak değil, aJ:mi emniyet racat yaptık. Yalnız; Orta Avrupaya 0 : 

içinde tabii ve fayda verici bir şekilde lan ihracatımız eski haddini bulama., 
c;alışmaktır. Viicude getirilmiş veya 1 mıştır. 
getirilecek olan tiıccar birlıklerinin Ithaliitımızı da ihracatımızı vantıl!ı 

• 

30 Ağustos Zafer Bayramına l\Iahsus 
Fevkalade Piyangonun Planı 

Ikramiye adedi 

1 

1 

1 

2 

10 

30 

300 

3.000 

30.000 

30.000 

63.345 

lkramiye miktarı 
Lıra 

60.000 

20.000 

10.000 

5.000 

2.000 

1.000 

100 

10 

? -
Yekim 

lkramiye tutan 
Lıra 

60.000 

20.000 

10.000 

10.000 

20.000 

30.000 

30.000 

30.000 

90.000 

G0.000 

360.000 
Zafer 30 Aiustostadır. Milli Piyango da Izmir Fuarında çekilmek 

ıizere bir Zafer Piyangosu tertip etmiştır. Turkiyenin her tarafmdrı 
satılığa çıkarılmış olan bu fevkaUide pıyangoda mevcut 300.000 bilet 
ten 63,345 tanesi mutlaka ikramiye k:ıznnacaktır. · 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler (1) liraya satıl'Tlaktadı 
. ~afer Piyangosuna siz de bir bilet alarak iştirak ed niz. Vere. 

ccfınız paralar ebedi Türk Zaferini temin edecek vasıtalardan birı 
olan hava kuvvetlerimize sarledilecektlr. 
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•sümer Bank Bursa Merinos Fabrikasının"'' 
Düz 
İpekli 
Çalaplı K OŞE YÜNLERi 
PERAKENDE OLARAK ÇİLESİ 55 KURUŞA 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesi 
Şubelerinde Sattlmaktadır. 

Bu yünler üzerine toptan muamele yapmak isteyen tüccarların 

İstanbul Merkezine müracaat etmeleri. 

. . .. . -... . . 
iFTiHARLA GOSTEREBILECEGINIZ 

• • 
ÇEKiNiZ 

DAK 
KAPALI ZARF USULİLE EKSİLT.ME İLANI 

Edime l\1eriç Su İşleri Şube Müdürlüğünden : 
. 1 - Edirne civarında Bosnaköy Meriç sahilinde kıyı ve sedde tahkim 

,_satılık Konak., 

a ııı,aatı tamir işlerine ait ve bedeli keşfi 37015 lira 91 kuruş olan inşaatın 
ek!iltmesine talip zuhur etmediğinden mezkur inşaat aynı şartlar dahilinde 
ye:Udcn eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ve Sinema arsası 
$ehzadebaşı caddesinde Turan 
Tiyatrosu yanındaki kona,k 
müşterinin göstereceği arzuya 
göre olduğu gibi veya binanın 
kaldırılması suretile mevkien 
Sinema inşasına elverişli arsa
sının tamamı veya çift Aı>art
man inşa edilebilecek arsanın 
yarısı satılacaktır. İcindekilere 
müracaat. 

• 2 - Eksiltme 28/8/940 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 11 de E_ 
aı: dımede Meriç su işleri şubesi müdürlüğünde toplanacak eksiltme komisyo
sl nunc.a kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler bı• işe ait eksiltme şartnamesi, mukavelename baymdtr~ 
hk isleri genel şar,ııamesi, hususi fenni şartname, silsilei fiyat cetvellerile 
projeleri Edirne su işleri Meriç, şubesi müdürlüğünde bili bedel görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "2776.91,, liralık muvakkat 
teminat vermesi ve bir istida ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu işe 

Z mahsus olmak Lizere alacakları müteahhitlik vesikasını ve 940 senesine ait 
V Ticaret Odası vesikasını ibraz etmeleri şarttır. 
el 5 - Teklif mektupları ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 

kadar makbuz mukabilinde Edirne Meriç su işleri şubesi müdürlüğüne tev_ 
d: edilmiş olacaktır. Postada vuku bulcak gecikmeler kabul edilmez. "7282,. 

•• 
Traş bıçaklarının satışı % 50 ye düşmüştür. 

Çünkü: 

POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
ile ev\'elce 10 defa traş olunabilirken son 
tekemmülü sayesinde şimdi rahat rahat 

20 defa traş olmak kabil oluyor. 

GAll' - Temmuz 11113 ıeneainde llen Be
nova lisesinden aldıfrm Sertifikayı uyi et
tim. Yenisini alacafımdan eskiıinin hükmü 
yoktur. 

Beylerbeyi Ydtlar caddesi No. 6 
Ahmet Halim Sözel 

GAlP - Darel\de nUfos memurlutundan 
aldığTm ve içinde Darende A•ktrlik ıubeıi· 

nin terhis muamelem kayıtlı bulunftn nüfus 
hllviyet cuzd .. nııru ve Istanbul konya ar .. ın· 
da muteber &İdiş &elit ikinci mevki tren pa
a<>•unu kaybettim. Yenisini alacağımdan ••· 
kisin;,, hükmU yoktur. Darendenin Balaban 
nahiyesinin Davutlu mahallesinde 314 do· 
<ıUmlu Ali Bey ofullarından Emin oğlu Hll· 
••Yin Hilmi Balaban. 

~Jl ............... ~~------------..... -~~~'d ,---------· İstanbul - Saray Yolu Kontrol Amirliğinden : 1 1 & 
Yolda çalışmak üzere sürveyyan ve puvantör alınacaktır. Dr. SfinAir HHastRalıklCarıEvLe AL 1 
Taliplerin yol İliler:nde çalışmış veya orta tahsili bitirmiş olmaları şart. I 

rr Ehliyetlerine göre "60,, liraya kadar ücret verilecektir. Taliplerin vesika_ 
an ile birlikte 26 Ağustos 940 Pazartesi günü Cağaloğlunda Naha Müdürlüğü kekeleme tedavisi 
b•nasmda kontrol imirliğ;ne müracaatları. "7520,, Adre11 : Caöaloillu Halk Partlıl 

TAN 
................................... ms,ı 

MÜJDE: 
Herkesin Givdi$Ti V P.Tli Mal 

••••••••••••• ••• • ••• •• •• • •• 
ı· OR-D ., . ,. 
• • •• •• ••• • •• .••. ..e; 

········~·· 
Kışhk Lastikleri Çıkmıştır. 

Tecrübeli ve çok sağlamdır .. 
LORD LASTİKLERİNİ 

Israrla heryerde isteyiniz. 
Umum Satış Deposu : 

İSTANBUL BARNATAN HAN No. 5 
_, 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

Müzayede Tehir İlanı 
Beyoğlunda, Hüseyinağa mahallesinde Topçekenler sokağında kain olup 

26/8/940 tarihinde açık arttırma ile satılacağı ilan ed'lıniş olan eski 52. 27. ye
ni 31 No. lu kagir evin satışının görülen lüzum üzerine geri bırakılmış olduğu 
il.in olunur. (7573) 

İstanbul Vakıflar Müdürlüğünden : 
Cinai Miktarı Muhammen 

Bedeli 
İlk 

Teni mat 

21 - 8 • 940 =-----= 

1 
Cep • Kol vo 1 

Masa saatleri 
S AY VADE 1 

Fotograf maki· ı 
nal arı 

fi AY VADE 1 
A E G Vantilatörleri • ı 
•ocaklar, Cezveler! ' 

4AYVADE 

AVİZELER A E G 11 
Fırınları • SUpUrgeleri 

4 • 6 Ay Vade 
~ 

OSMAN 

Havagazı ocak
ları, Kömür ao· 
baları 4 ay vade 

ŞAKAR 

Lüksor Radyo· 
lırı ve hedlyollk 

eş;ya 

ve Ş ki 
Galata, Bankalar Caddesi 59-47 Tel. 42769. Beyazıd, Univcrsite Caddesi 

'9 No. 28. Kadıköy, İskele Caddesi No. :l3/ 2 1 G = xıl 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden : 
Memuriyet İlanı 

Idaremiz servislerinde münhal oJan memuriyetler için 24/ 8/ 940 tarihine 
müsadif Cumartesi günü saat on ikide müsabaka imtihanı icra kılınacaktır. As. 
kerlikle ilişiği olmayan ve kanuni vasıfları haiz bulunan taliplerin imtihan şart· 
larını öğrenmek üzere Vakıf Paralar Müdi.ırlüğüne müracaatları ilan olu. 
nur. "7138., 

... .... _ .. ,. ... _.,. ~._""...,J t.o. .. 6J•'W' H6U.4t..•.U j"4p.lt0Uı~,c,4U. 'VC;: U1Ul!dlı.Ul.&C0 rJeoeıı J'l~ 

1 

ı:ra olan 500 kilogram hindyağı açık eksiltme usuliyle 26 Ağustos 940 Pazar 
tesi günü saat 1 l de Sirkecide 9 uncu işletme binası AE Komisyonu tarafındaı 
satın alınacaktır. lsteklilerin 54.38 lira teminat ile beraber Komisyona müraca 
atları lazımdır Şartnameler parasız olarak Komisyondan verilmektedir. (7557; 

* * Muratlıda Sırtköy Taş ocaklarından ihzar edilmek üzere 15000 metre 
mikabı balast kapalı zarf usulile satın almacaktır. 

Bu işin muhammen bedeli 29250 ve muvakkat teminatı 2193.75 liradır. 
Münakasa 2 EylO.l 1940 Pazartesi günü saat 11 de Sirkecide 9. cu Işlctme bi. 
na5ında A. E, Komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 

lsteklilerin aynı gün saat 10 a kadar kanuni vesaik: ve teminatını ihtiva 
edecek olan kapalı zarflarını komisyona vermeleri lbımdır. Şartnameler 147 
kuruş mukabilinde Sirkeci veznesinden temin edilebilir. "7164., , __ :.- TAKSİM'de 

KRİSTAL SALONU 
Müdüriyeti Saym M "idavimlcrine Türk Dansözü 

Net İdrofil Pamuk . 1500 - kilo 150 - Kurua 168 - Lira 75 - Kr. 1 
Gureba Hastanesine lüzumu olan yukarda cins ve M'ktan yazılı pamuk 

SENİYE BUR AN TEPSİ 'yi 
Takdim ile kesbi şeref eyler. 

SENIYE TEPSI On sek"z senedenberi Şark ıerafetini Avrupanm en 
büyük şehirlerinde temsil etmiş ve DANSOZ FELINE lakabmx ka
zanmıştır. 

açık eksiltmeye konulmuştur. !halesi 2/9/940 tarihine müsadif Pazartesi günü t 
saat 15 de İstanbul Valı:rflar Baijmüdürltiaü binasında toplanan Komisyonda 
yapılacaktır. 

Şartnamesi hergün Levazxm Kaleminde görülebilir. (7430) , . ~ 

Devlet Denizyolları işletme 
. · İdaresi iıanl·arı 
1 - D. Denizyollan Işletmesine ait Yalova iskelesinin tamiratı kapalı 

zarf usulü ile eksiltmeye. çıkarılmıştır. 
2 - f,1:uhammen bedeli 14256,- lira olup muvakkat teminatı 1069.

lira 20 kuruştur. 
3 - Eksiltme Tophanede idare merkezinde müteşekkil alDll satım ko_ 

misyonunda 2 Eylfil Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
4 - Şartname keşif ve resimleri alım satım komisyonunda görülebilir. 
5 - isteklilerin 2490 saytlı kanuna göre kapalı mühürlü zarflarını 

makbuz mukabilinde o gün saat nihayet 14 e kadar komisyon reisliğin<" 
•tevdi etmeleri lazımdrr. (7388) 

,_. ..................................... DIWllliimlK 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Lv. A. Satuıalrna Komisyouundan : 

Efyanın Cinai Muhammen bedeli 
Lira Kuru• 

l t:OO g~b}'~. ŞO -
maya demri 120 
ur~an 449 
7 odacı paltosu 
14 çift iskarpin 196 
60 çift potin 510 
200 adE:t hAki ma-
k:ıra 80 
30 takım kaptan 
20 .. mürettebat 
kışlık elbisesi 930 
35 adet kaptan ka-
putu 997 50 
60 takım yazlık kap-
tan elbisesi 510 00 

' 500 adet cibinlik 
diktirilmesi 800 00 
21 takım sivil el-

i•k teminatı Eksiltme gUnU 
Lira Kurut 

Saati 

33 68 26/8/910 pazartesi 10 

14 70 11 
38 25 15 

6 00 16 

69 75 27/8/940 salı 10 

74 82 11 

38 25 15 

60 00 16 

POGANNI MACAll Kad·n Orkestrası 
Büyük muvaffakıyetler k:ı:tanmaktadır. Mısırın birinci sınıf rakkase

lerinden 

MELİHA s~~,ArAE 
ABDÜLHA 11 fil ve 

ve TAHIYE 
ViYOLATA 

INGILIZ DANSI 
Bu zengin Program için masalarınızı telefonla angaje ediniz. 40099 

Marmara Ussübahri K. Satrn alma Komisyonundan: 

,. 

lşin Şekli 
Kömür Tahııı;n ve TalıJiyc İlam 

Beher tonun tahmini fiyatı 
Kuruş 

A - Kömür gem;lerinden Seymen depchrına 
B - Kömür gemilerinden diğer gemilere 

aporda olarak 
C - Kömür gemilerinden mavnalara 
D - Mavnalardan &emilere 
E - Mavnalardan sahile 
F - Kömür depolarından kömür gemilerine 
J - Kömür depolarından mavnalara 

1 - 20,000 ton kömürün yukarda yazılı 7 madde 
killerden tahmil ve tahliyesi işi kapalı zarf usulile 
muştuı. 

35 

35 
10 
30 
25 
30 
20 

ile gösterflea şe .. 
eksiltmeye konul· 

2 - Eksiltmesi 27 Ağustos 940 Salı günü saat 16 da Izmitte Tersa.. 
ne kapısmdaki komisyon binasında yapdacaktxr. Bu işe ait şartname bedel· 
siz ~larak lstanbulda Kasımpasada Dz. Levazım Satınalma komisyonun.. 
dan ve Komisyonumuzdan alınabilir. 

3 - Tahmin edilen bedeli 7000 lira olup muvakkat teminatı 525 li· 
radır. 

4 - !steklilerin bu işle alakadar olduklarına dair ticaret vesikaları .. 
nt mahalli Emniyet Müdürlüklerindeh alacakları hüsnühal kağıtlarını yu
karda yazılı ilk: teminatlarilc bidikte kanunun isted"ği şekilde tanzim 
edecekleri teklif mektuplarım muayyen gün ve saatten tam bir saat evve .. 
line kadar komisvon başkanltbna vermeleri. "7175., 
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~del Barsak Solucanlarına S İ N G E J'! No. 82/A l~O ~~mas ve 11 Pırlantalı 500 lir:ı Jı)n 

- Emsallerı g bı on beş sene garantilidir. - erf 
karp gayet lesirtidir, Barsak solucanlarının büyüklerde fe Küçüklerde 
şebeb olacatı tehlikeler röı önüne alınarak solutan hastalıklarında bunu 

&ı.ullanmalan faydalıdır. 

Adrese dikkat: SINGER SAAT Mağazası - Istanbul Eminönü bıe.Ic 

............ nm•••• .. ••••••••E • • fi# dl R . o 
Devlet Limanları işletme Umum l\lüdüdü<Tünden: erk 

T ' '<art11ı No. 21 I 
okat M~mlekc+ Hastanesi .. -.... ! 

,r DOKTOR ~ 

Başhekimliğinden : 1 -1 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur

Kutusu 20 kuru~ur. 

. . K~şif bedeli "dokuz bin sekiz yüz iki lira doksan kuruşt~n,, ibaret Si· il b · 
lıvrı lımanmda yapılacak rıhtımın inşaatı pazarlıkla talibine ihale edilecek· 
tir. Muvakkat teminat "Yedi yüz otuz beş lira yirmi iki kuruştur. lhaleS~ 
22/8/940 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15 de Galata rıhtımındarı1'1 

Tokat Memleket Hastanesi aşçıbaşılığı münhaldir. Ayda 50 lira ücretle Ç p R U T 1 
mukted~r bir a,çı alınacaktır. Talip olanların tahriren Baştababete müracaat Cildiye ve ZUhrevTyo M Utehıaaı" I 
etmelerı yedindeki bonservislerin birer surtler:ni de göndermesi lüzumu ilan Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı kar-

V olunur, (7560) ı şısında Posta sokağı köşesinde 
Mevmenet ııo<ırtımam. Tel: 433~3 .... lllE=-•• ......... 

İzmir 
ne~en bırakmanın imkfı_nı yok, Fiyatı, bez ciltli: 125 kuruş nettir. Satış 1 Aza Muavini 7084 sicil sayılı Han-

1" yen: (Anadolu Turk Kıtap deposu.) Yeni Postane karşıı;ında Meydancık d:ı . ti . B' . . 
Hanında nın memurıye mıze ırıncı Tetkik 

A bi.ıro;;una müracaatı. ................................... 1111................... .... 
92 sen~den~::!nı:::n dünyaca ı• iHTiRA ILANI: 

u İstanbul Valiliğinden : 

ELECTION 
\.ronometreleri metin, hassas ve 
uantilidir. Yeni zarif modelleri: 
.ahçekapı Üç Karde~lcr, Kara. 

köy Köpri.i Cad. Panciris, Beyoğ
lu Foto Süreyya karşısı B. Ruhi 
mağ'aznlarında satılır. Fiyatlar 

maktudur. 

Çocukları kurtarma yurdu marangoz ve demirhane şeflikleri açıktır. $im
lilik 40 kar lira ücret verilecektir. Sanat okulundan mezun olanların belgele. 
r le Maarif Müdürhiğune müracaatları. ''7610,. 

"Demir inşaatında ısla. 
hat,, hakkında alınmış olan 
25-1-937 günlü ve 2225 sa. 
yılı ihtira beratı bu defa 
mevkii tüle konmak üzere 
ahere devrüf erağ veya icar 
edileceğind~n talip olanların 
Galatada Iktısat hanında, 
Robert Ferriye müracaatları 
ilan olunur. .. .., 

Şahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 

Lütfi DÖRDÜNCÜ. Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. $. Basıldığı yer: 

____ TAN MATBAASI 

ı V••4 ,.,.,..,.., . , ·ı.. • 1-~· 

umum müdürlük binasında toplanacak olan satın alma komisyonunda yapılll• 
caktir. Bu işe ait §artname ve teferruatı Fen Müdürlüğünde her gün gÔ• 
rülebilir. "7518,, Deniz ve Kara inşaatçılarının Nazarı Dikkaııne 

(Satılık Köknar Direk ve Serenleri) 
Devlet Orman İşletmesi Aband • Keremali 

ı--•••-m::ı• i K i K O L S U z *™''' eaı#PMWW? 
Revir Amirliğinden : 

işletmemizin Aband Bölgesince hazxrlanmış ve Bolu ·- Düzce Şosesi 
üzerinde Tatava Depomuzda istif edilmiş boyları 8 metre ile 12 metre ara. ı 
smda 461 metre 243 desimetre mikabı muadili 1016 tane köknar direği met
re mikabı 1053 kuruş ve boyları 13 metreden 23 metreye kadar muhtelif çap_ 
ta 113 metre 825 desimetre mikabı muadili 148 adet köknar sereni metre 
mikibı 1209 kuruştan açık arttırmaya çıkarılmıştır, Her iki kalem için yapı. 
lacak arttırmalar ayrı ayn olmak üzere 28/8/940 Çarşamba günü saat 15 te 
Düzcede D. Or. Iş Revir amirliğinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
lsteklilerin % 7,5 teminatları ve evrakı lizıma ile birlikte aynı gün ve saatte 
Komisyona müracaatları. 

Şartnameler Ankarada Orman Umum Müdürlüğü ile Bolu ve Istan. 
bul Orman Müdürlüklerinde, Direk ve serenler yerinde görülebilir. Fazla 
izahat almak istiyenler Düzcede bulunan revirimize müracaat etmelidirler. 

NOT: Direk ve serenler Akçeşehir ve Izmit limanları ile Adapazarı ve-
ya Ismetpaşa istasyonlarına indirilebilecek vaziyettedir. (7367) 

l - Muhtelü Belediye tahsil ~ubelerinde aidatla çalıştırılmak üzere tahsıl. 
dar almac:aktır. 

2 - Tahsilatları nisbetinde yüzde be~ten yüzde ona kadar aidat veri. 
lecektir. 

3 - Taliplerin otuz yaşından aşai'ı kırk beş yaşından yukarı olmamaları 
şarttır, 

4 - isteklilerin 25/8/940 tarihine kadar bir dilekçe ile Hesap işleri Mü- 1 

dürlüğüne müracaatları ilan olunur. (7604) 

FAİK VILMAZİPEK, 
Hali tasfiyede bulunan (Faik lkikolsuz ve Biraderleri Osman ve E

teın) nammdaki eski $irketin YILMAZ lPEK, YILMAZ BUKUM ve 
YILMAZ DOKUMA fabrika vr. makinelerile bütün al.it ve edevatını ta!;. 
liye memurunun açık müzayedesine iştirak ederek satın aldığından esl<ı 

ortakları olan Osman ve Etemin sözü geçen bütün bu fabrikalar ve te
ı.iııatla hiç bir ilişikleri kalmdıgrnr ve eski Şirket firmasında yazılı "'Bı
r:ıderleri,. tabirinin ihtisar için kullanılmış olup hakikatte Osman ve 
Ftemin kaymbiraderleri olduğunu görülen lüzum Ü7erine ilan ve bu 
münasebetle ipek fabrikasında her denyede ve en iyi ipek, Büküm fab. , 
.-ikasında her katta ipek ve filoş krep ve Dokuma fabrikasında da YIL. 
MAZIPEK markasile maruf her nevi ipekli kumaş imal ve s"pariş kabul 
etmekte olduiunu ve siparişlerin azami itina ve süratle intaç edileceğin 
sayın müşterilerine arzeder. 

AH# .. "iL& $ 

Yann akşam: Yenikapıda • 

Çaklr Mehmet Gazinosunda 
iiyük Miisamcre: Tiyatro, Saz, Varyete, Diicto 

Halk San'atkarı NAŞiT ve arkada~ları 
SÜRPİK İLE HAÇİK komedi 2 perde 

Okuyucu BURHAN ve saz arkadasları 
El ilanlarım arayınız. Duhuliye :voktu; J 
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