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8alkanlardaki 
iyasi Taarruz 
~için Durdu? 
~kO •u.17ete ıııre Balkanla
"'ll •llİ bir ukerl lsUll tehllkesi
~ ınaruz olmaması lbım ıellr. 
•kat, HiUerin plAnlanru kendl
~en başka klnue bllmedili için, 
~a ve İspanya meseleleri hal
~ten aonra, mihver devlet
~ tekrar Balkanlara d!lnml
)~I! katlyetle iddia edilemez. 
'-

11. Zekeriya SERTEL l omanyanın işgalinden aon. 
\.~' ra mihvercilerin siyasi 
~ılarmı Fransa ve İspanya 
L~tnetine tevcih ederek Bal. 

daki taarruzlarını bafillet. 
l\ci görüyoruz.. 
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Kadıköy Gaz 
sirkeli Hile 
Yapıyormuş 

Şirket, Az Kalorili Gaz Vererek Halkı Bir 
Misfi Fazla Gaz Sarfına Mecbur Ediyor 

etrıekte, 11tlhsal edilen gazın kuvveı 
har!lriyesinl ölçtüf(O zaman, kalorinin 
tOOO yerine, 4200 oldutunu ıörmektt> 
ve bu suretle 'irketin \steni!diitlnden 
danı iyi gaz istihsal ve tevzi ettiği
ne tnanmaktadır. Halbuki Kadıköy· 

lülerin tdc!ıasını ıore sirket.. Beledl
yeyt aldatmanın da yolunu bulmut 
bu Rfbi teftişlerde kullanmak Clzere 
husus! ve ihtiyat bir ıaz lıtıhsal et
me:ri de unutmamıştır. Eter Beledi
ye, tecrübelerini bir defa da şirke! 

rnü:terileMnden birisinin e'w1nde yap
mak külfetine katlanına. davamn:ın 

~ok hakL olduğunu ıöre<-ektir. 
HiLE NASIL YAPILJYOR~ 

Başvekilimiz 

lktısadi işleri 

Tetkik Etti 

Milli Müdafaa Vekili 

Şehrimize Geliyor 
Ankara, 26 (TAN muhabirin. 

den) - Başvekil Refik Saydam. 
bugün öğleden evvel İktısat Ve
kil etin~ gitmiştir. Başvekil bura. 
da İktısat, Ticaret ve Ziraat Ve- 1 

killerile bir görüşme yapmış ve 
memleket iktısadiyatını alakadar 
eden meseleler üzerinde tetkık 
erde bulunmuştur. . -

Ankara, 26 (TAN) - Millt Mü-
dafaa Vekili Saffet Arıkan eks. 
prtse bağlanan hususi vagonla 
[star.bula hareket etmiştir. 
UZÜM VE İNCiRLER MÜSTAH 
SILHEN SATIN ALJN.\CAK 

.. .... 

KALiVRUSi _, 
Dfkfe evi, eskisi Rfbl ayni yerde faaliyetine devam 
edecetlnf saym müşterilerine bildi:-ir. Ancak methali 
1 tkinciteşrinden itibaren Saka Salim çıkmazında Sin. 
voso~lu Aoartrmanmın 1 numara~ında vaoılacak'iı".:_j 

• 1 •• .,. "' 1 ... 11 • .ı ~,... "q ı nıhı:ıııt·ı . 

~lrıanyanın işgali Qzerlne ya
'b.":" _tahminlerin çoğu tahakkuk 
~ Almanlar Romanyada 
~.)°yen mıntakalara asker yer. 
t'lıltınekle iktifa ettiler. Roman. 
>tt~ra karıı bu işgalin bir Sov. 
a 441tilasıru önlemek, harice kar
~ Rumen petrollarını İngiliz 
~ taarruzlarına karşı müda
~ ttınek maksadile yapıldığını 
•e ettiler. Yani işgale mahalli 
~ llıevzü bir mahiyet vermek ve 
b~ ~alin Balkanlarda umumi 
e~ tiyasi taarruzun başlangıcı 
~ığı kanaatini uyandırmak 

Havagazl şirketleri geçenlerde 
Belediyeye müracaat etmış ve 
kömür fiatlarının yükselişini ilerı 
sürerek zam istemişlerdi. Halbu
ki, Kadıköy Havagazi şirketJ, 
bir senedenberi ve hiç kimsenin 
haben olmadan gaz fiatlarını bır 
mislinden daha çok arttırmış bu
lunmaktadır. Çünkü şirketin hü
kümetle yaptığı mukavele mucı. 
bince, satacağı gazin beher met
re murabbamın asgari 4000 ltalo. 
ri temin etmesi şarttır. Fakat. 
Kadıköy ve civarına verilen gaz· 
ler 3000 den daha az kaloriyi ih. 
tiva etmektedir. Bu suretle halk 
bir misli fazla gaz sarfetmiş ol. 
malda beraber aynı zamanda 20 
dakikada yapılacak bir işi '40 da
kikada bitirerek vakit kaybet
mektedir. 

Şirket, razı hiçbir tasfiyeye tabı 
tutrnadrıır. doğrudan doıtruya müsteri
lerine vermektedir. MeselA, baliha
ı:ırde verilen raı:lar çok miktarda 
bamızıkarbonı. ihtiva etmektedir. Bu 
gaz da yanma ve 111trna ltablllyett ol
madığından, ıtrket bunu tasfiye et
meden tevzi etmektedlr. CünkO ran
mıyan ıazlar da aynen yanan 117J11 

Ankara. 26 (TAN) - Hüku. 
met, üzüm ve L'lcirlerin iiçüncu 
ellere düşmemesi ve spekuliısyon 
yapılmaması için müstahsillerden 
doğrudan doğruya mübayaatta 
bulunmaya karar vermiştir. Bu 
maksatla Ticaret Vekaletine iki 
milyon liralık bir tahsisat veril
mesi Vekiller Heyeti tarafından 
kabul edilmiştir. 

Bertlndt OçO:dO paktın fmzuını alt blr intiba. Soldan 98~8 doğru: Pakb lm"!ayı memur Japon mOme!!ıını Ku
rusu, Koni Ciano ve Hiller, (Arkada ayakta duranlar. Qç devletin bu lmza aıerasimindt hazır bulunan diieı 

erkAnını ıöstermektedir.) , 

t er. 
~ 8Ubakfka Romanyadan ıonra 
~lgaristana girildi, ne de Yu. 
~~tana bir ültimatom verildıği 
~ teeyyüt etti. 
stta Romanyanın işgalinden Sf! Berlinde haftalık matbuat 
~ranslannda ecnebi muha
l("te vaziyeti izah eden Alman 
~~ganda Nezareti bütün bu 
~~ttleri tekzip ederken mih. 
~~rin vaziyetini li)yle anlat-
" . 

TEFl'İŞLERDEN ALINAN 
NETiCE 

Belediye, arasıra fabrlk171 teftiş (Sonu; Sa; Z SU; 5) 

~ 'iunınfıtın Atmınyanm alyaıf 
.. n ltlaııtakaaı haricindedir. Alman
ilıL. "' "iunaniıtan ımnuıda mevcut 
~betler ,u veya bu •ckilde bir 
t 1't ~östermemektedir. Filvaki İn· 
~ın bOı vaidlerlc Avrupada vt 
~~bırtclndeki bi:araf devletleri 

ltıenfa&t 11haaına ıokmaya ~
itil 'er" vikrfız. Almanya bu faaliyet. 
~-ıp etmektedir. 
~)anm bitaraf memJe'lı:etler I· 
~ lazyi'lı: yapmaya mecbur oldu
~ '-nnedenler fena halde aldam-

fngıllz sablllerf halihazırda gecP, g{lndi>z İngiliz bava kuvvetleri tarafındın muhafaza olunmaktadır, Bu resim, 
İngiltere sahllleı:inln tayyarele~en nasıl .ı!SründlliOnO ıöstertyor, 

- AFRiKA HARBi HAVA HARPLERi 
lııi ~ Almanya n İtalya Anııpanm 
~ b• r tarzda tekAmülünU iıtibdaf e. 
~·- ~,' Politika ıiıteml tüip etmekte
~ttl tn~ Avrupa nizamında mihveı 
t... 41t trı bir ahenk tesisine çalııacık
~ ~•kat lı:imaeyi ıimdiden ba ıiı
~bule mecbur etmiyece'lı:lerdir. 
l , 1'a için buciln vaziyet ıadıır: 
~lnıiltcreyi imha, harbin esuı
~' eder. 
ı~ ~lınanya •• ftalya yeni bfr nf. 

ı etmektedirler. Diler mem
bu nizamlı allkadar oluo ol
ıerbeıtti rler . .; 

h * * q '1kanJardakl siyasi taamı. 
ı.a ~ tevakku!unu ve Berli

.;-c1iselerl bu tarzda görüşü
~, •uretle izah edebiliriz: 
ta.~ Ahnanya Balkanları yeni 
lbı~ "içine sokmuş gibidir. Bul
~-;::n Almanyanın yeni !ktısa-
11~1~1lıine ayak uydurmuştur. 
:"t!lılı._"Ya beş on gün evvel 
~ e akdettiği ticaret muahe-

~enı Avrupa nizamını ka
~~Utemayil olduğunu göster
~ '.Balkanlarda yeni nizam 
~~d~ kalan tek devlet Yuna. 
~~. Halbuki o da, İngiliz 

tia1ııı reddetmemekle bera-
(Sonu; Sa; 2 Sil: 1) 

Bir Kısım ltalyan 
Mevzileri 

Tahrip Edildi 

ltalyanlar da lngiliz 
Üslerini Bombaladı 
ltalyada bir mahal, 26 (A. 

A.) - "Tebliğ., Şimali Afrikada 
tayarelerimiz Mersa.Matruh, Fu- i 
ka ve Eldaba demiryolu tesisa
tını bombardnnan ederek hasarat 
vukua getirmiş ve yangınla~ çı. 
karmıştır. Düşman kuvvetlerı .g~. 
ce Maktila mıntakasında Sıdı
Berrani'nin şarkındaki mevzileri
mizı ve Tobruk'u bombadıman 
etmıştir. Blenheim tipinde bır 
düşman tayyaresi düşürülmüş. 
tür. 
Şark! Afrfkadı hava motarımızdaıı 

(Sonu; Sa; 2 Sil; 2J 

Şiddetli Bir Lodos 
Fırtınası Başladı 
Sir Motor Battı 

-

Askeri Vaziyet 

HAVA HARPLERi 

BÜTÜN TEKRAR 
ŞIDDETILE BAŞLADI 

Ha•alarm bcmı1r1alu ,.UzGnden 
iki Uç ıün denm eden baa bir ıll
kO.n devreainden ıonnı ıarpte iki 
taraf ta havı taarnız:larını tekrar 
bütiin tiddetile batlam~lardır. 

İngiliz hava filolan, Berlinl tek
rar dört bet ıut devamlı tarett• 
•e ıiddetle bombardıman etmi•
lerdir. Berlin, Londrı 'lı:adar mil· 
dafaa tertibatına mali'lı: olmıdıtı 
için ba hava taarruzlarmdan c;;o• 
zarar cörmelrtedir. Berlin radyosu 
geceleri cahşamamakta, kadın Ye 

çocuklar ıürıtle Potonyara nakle 
dilmelrtedir.Almanyamn diler üı· 
!erinden de 1nı'fü: tayyareleri ek
ıilc olmamaktadır. Hele iıtill Uı
leri ıündliz ve ıece mütemadi bir 
atet altındadır. 

Almanlar. diln nbahtan beri 
Londra üzerine tekrar büyük ku•

(Sonu; Sa; Z Sü; 7) \.. _______ _; 

TUNA KOMiSYONU 

Sovyet Rusyanın 

lştirakile Yarın 

Bükreşte Toplanıyor 
MoıkovL 215 {A A.) - Tın ajan 

~•. tevhit edilmit Tuna kominonı. 
hakkındı aeaiıdalci tebliii ne$rctmit 
tir: 

"Son zamanlardı Sovyetler Birlif 
hüki'ımeti ile Alman hükumeti arıısm 
da cereyan eden rörüımeler Yt hal 
van hük<lmetinin muvafakati netiu 
~inde, Tuna enternasvonal komiııY""~ 
ile Tuna Avrunıı komiıvonunun tııs 
fiyesi •e bunlann yerine Snv•etle• 
Birliii. AlmanyL İtalva . Roman•• 
Bulıııriıtan. Macariıtan Slo•ıalrn 91 
Vugoılavya milme11illerinden mUte 
sekkil tevhit edilmiı Tuna komi190 
nu kurulma11 lüzuma kabul olunma• 
tur Tevhit edilmi• Tuna lr<'misyont 
mınıııptın Sln•akyadı Bntiıl11Y11.,. 
kadar bütün Tuna boyunca ıcyriıefa 
;n mP11elelerini tan~im edtt .. 1rtif 

Bu Hasları röre. Tuna Ozerlnde en
rernasyonaJ hukuk muvakkat rejimin 
tanzim için. Sovyetler Birlifi, Alman
ya, Romanya ve İtalya delcıeterlnder. 

Sonu; Sa; 2 Sü; 4) 

Almanların 

Maneviyatları 

Zayıflamış 

Alman Üsleri 
Tekrar Bombalandı 
Alman hududu, 26 (A.A.) -

j Reuter. Berlinde bir kaç ay ka. 
larak en mesul mahfillerle temas 
etmek brsatını bulduktan sonra 
Almanyadan ayrılan Bulgar sa
nayi erbabından bir zatın k:ana. 
atine göre, bu son ay içinde Al. 
man m!lletinin maneviyatı sürat. 
le zayıflamıştır. Temmuz ayı. 
nın başında Almanlar dünya men 
faatlerinin yeniden taksimi me. 
selesini münakaşa etmekte idı 
Bu hali takip eden 10 hafta içın. 
de bu heyecan cesaretsızliğe 
münkalip olmuştur. Çünkü: 

l - lnıtllterenln lstllbı için bildi· 
•flerı Temmuı., Ağustos ve EylQI ay· 
lan uırfıııda hiçbir sey olmıımıstır 
Mıuıuaır. biı askeri zafer eecıdı tcir• 
lla7ırlanan umumf tribünler kurul· 
<iulttaı. 1~ gün sonra söktürülmü~tür 

1 - Berfin. hava bombardımanla · 
rın• manı:ı kalmıstır. Bu bombardı· 
manlardarı evvel Alman hOkQmet 
meTkezlnde aık sık söyle söylendiğ• 
işitilmekteydi: "Berlln üzerine belkı 
Allllh inebilir, fakat düşman bomba· 
lan hlemezl,. 
bıtıu altınlan sıklaştıkça, zarar vr 

dyı nuı Alman tebll~lerinde blldlrll
dl~inden çok daha fazla okluA'u atıı
'1an &Jtıu söylenmlye başlamıştır, Ve 
ilk defp olarak Alman m!lletl sureti 
umumlyede kendisine söylenenJere 1· 
narunamıyı başlamıstu. 

Diğet baraftan tıarpte ftalyaıılarırı 
1ynadıt rol, Berlinde hoşnutsuzluk 
ıyıınaıımıştır Alman umumf karar · 
cAlu İtal.Yanların ellerinden gelme· 
dit! tem mi. yoksa çarpışmak iste· 
ınedlklertnderı dolayı mı, daha tylsln• 
vapamadıklaruu benüı anJıyamamıı · 
tar. 

INGILTERE UZERJNOE 
Lorıdra 26 (A.A.) - "Teblfl,, OOt 

-nanın faaliyeti. geçen son gecelerde· 
1<tnden bira;, dahıı büyük ve ırenl: 
mll<yiılltl cereyan etmistlr Pek' ., 
t:• Uf!T'd• tıtssedile<"elı dere<-ede basa• 
vukua relmiştlr HASara bilhassa mı . 

ruz kaıaL mıntakalar, Londra. Mer· 
kal lııallterede bir şehir ve İskoçya-

(Sonu; Sa; Z Sü, 2J 

INGILIZLERE 1. 
GÖRE, HARP 
Geniş Sahaya 
YAYILACAK 

.,. 

Almanlar, lngiltereye 

Karşı Yeni Bir 
"Siegfried.. Yapıyor 

Londra, 26 (A.A.) - "Reuter .. 
Londra son Alman • Fransız · 
tspanyoı ve ltalyan konferansla 
nndan doğabilecek siyasi ve stra. 
teJi& barp vuiyetile alik•da.r 
olmaktadır Askeri mahfillerm 
duşüncesine göre, lngiltereden 
vazgeçmeye mecbur edilen Bit
ler, başka strateji aramaktadır 
Ve harbin önümüzdeki safhasın. 
da harp belki de daha geniş bu 
sahaya yayılacaktır. Bazılarının 
dediklerine göre, Hitler'in şart.. 
lan arasında şunlar vardır: 

1 - Jtalyadan: Şimali Afri. 
ka muharebesinde karada ve 
denizde daha tam bir işbirliif. 

2 - ispanyadan: Cebelitan 
t• doğiu açık bir yol. 

3 - Fransadan: Akdealzdf' 
ve Atlantikte üsler. 
İngiltere bu üç nokta ite istila 

tehlikesile olduğu kadar alakadar 
olmaktadır. Mektep kitapları \ 

fSonu: Sa. 2 Sü 3) -----

Sovyetler1P Japonya ınlastıib takdir 
de. vozıyt!tl zorlaeacak olan Mıllt Cır 

Lider: Mareşfl Can Ka1 $ek 

Japon ~ Sovyet 
Paktı Etrafında 

Yeni Japon Sefiri 

Molotofla Görüştü 
Moskova, 26 (A.A.) - Yen 

Japon sefiri Tuğgeneral Pate&<a 
va, Kremlin'de Molotof'u ziyaret 
etmiştir Söylendiğine göre bu 
ziyaret reis Kalenin'e itimat 
mektubunu takd ım etmeden, ev· 
vel. Molotof'la tanışmak arzu.su. 
na müste.ıittir. 

JAPON • SOVVET PAKTI 
Vaılnaton. 26 (A.A.) - Reuter 

tSonu Sa. Z SU: &J 

GöRÜŞLER: ........................ 
PRENS 

FRANSA 

ALMANYA 
ile işbirliğini 
KABUL ETTi 

Mihvercilerle Fransa"" 

Ve ispanya Arasında 
Görüşmeler Oluyor 

Vlchy, 26 (A.A.) - Bapekl· 
•etin tebliği: 
"Ş,nsölye mtter ile Mareşal 

Peten arasında 24 Teşrinievvelde 
V.on ruı.entrop ve Laval'ill hu
zuru+ yapılan görüşme yüksek 
nezaket havası içinde cereyan et. 
mlştir. 

Mare§al, mevkline layık lhtL 
ram merasim!le kabul edilmiştir. 
iki devlet reisi arasındaki görül'" 
mede vaziyet ve bilhassa Avru
pada sulhu yeniden kurmak vası.. 
talan umumt tetkike tabi tutuL 
muştur. İki taraf işbirliği prensl
pi üzerinde mutabık kalmıştır. 
Bunun tatbik meselesi billhare 
tetkik olunacaktır. 

NAZIRLAR HEYETi 
TOPLAN Dl 

Vichy, 26 (A.A.) - .. Havas,,: 
Nazırlar heyeti bugün saat 17 de 
toplanmıştır. Mareşal Peten ve 
l..aval Şansölye Hitler'le Von 

(Sonu; Sa, 2 Sü; 5) 

yanmayan bir iktidar kadar 
zayıf kuvvet yoktur. Her lkti. 
daı me,·kii kendi vatandaılan 
ve tebaaSI içindir. Bu sebeple, 

Sabiha Zekeriya SERTEL 
,, prens harp sanahm kendine 

iş edinmelidir. Çünkü, harp 
idarttllerln ilmidir. 

Nüzhet Haşimi 
Kaybettik 

Bugün aziz okuyucularımıuı 
ıçımiı yana yana çok acı bir ha. 
ber vermek bedbahtlığıiıdayıı 
Çok sevdiğimiz ve çok sevdiğinı 
le şüphe etmediğimiz, muharrh 
:ırkadaşımız Nüzhet Haşim Sı 
rıanoğlu vefat etti. 
tnııfsu !llOm. onu bent'l:ı 44 1atuı· 

.ta, ıenç ve zinde iken bizden aldı 

Ölüm baberine ne biz, ne de onu ta· 
•uyan H ıevenlerden kJmu inanama 
rnıştlk fakat luaa bir tahlı:fka\, b• 
ofınız:t bu acı tıakfkatle hemen kars• 
<arsıy11 lfPtlrmelrte gecikmedi 
Ntızhet HAştm Stnanoğlu. QOlr fen< 

vasu cautedılte intisap etrnı.. l.nCt' 
duygulannı "'Tahıw;Qsat,. adb bh 
rıesır mecmuasında oeşre baslamııtı 
'Türk Dünyası,, ve •yenı ıon.. ra· 

(Sonu; Sa, 2 Sü: lJ 

M ükellet bir salonda ce
viz oymalı bir yaza

hanenin önünde ayakta duru. 
yordu. Bu, uzun b~ylu, esmer, 
cenl~ omuzlu sevimli bir ır"nç. 
ti. Resmı üniformasın1n cöbü 
ttnk renk nişanlarla süslen
mişti Etrafında sırmah f'lbi5e
ler Kl~·miş 15 • 16 ıncı asrın 
muhafızlarına benzeven •dam. 
lar vardı llura~ı bİr Venedik 
-tara,\·• idi. A,·ık pencereden 
(ondolların l{ezindi~i cöriilü
\•ordu. Ben buraya ueredeo 
ırelmiştim? Bilmiyorum. Fakat, 
vazifem bu üniformalı adamla 
miilikat yanmaktı. Yanına yak
laştım bana: 

- Ben Makyavel'in pren~l-
flm dedi. Dünyaya venJ 
bir nizam vermek idn (eldim. 
'1aky8\'el heni ıtÖndttlrken 
elime uzun bir nizamname 
verdi. Vazifem yeryüzündt'kİ 
milletleri bir tek prenRin hlik. 
mfine tabi tutmalftır. Bir tPk 
ıtünya t'emiyeti kurulama~oıa 

asırlart'a ve as1rlarca insanlar 
birhlrlerinin kanını içet'ekler. 
dir. Bu zuliimle-rln nniine sre, -
mek kin bütiin diinvanm h~ 
tek devlet olması 

0

ve benim 
hlkimiyetimin altına ıirmesl 
limnder. 

Makyavel bu yeni nizamı 
kurarken tu tiç prensipi ek. 
lımdan tıkarmamakhğımı tav. 
ıiye etti: 

1 - Ba~ka bir mlUetin, baş
ka bir kuvvetin mevcudiyetine 
ıröz yuman prens bndl kavv• 
tini imha etmlt olar. 

Z - Kendi kuvvetine dL ' 

3 - Akıllı bir prens, verdi
ti sözü tutamaz ve tutmamal1a 
dır Verilen söz anuk kendiae 
zarar \•ermemek şartile tutula. 
bilir. 

Bu prensiplere da)·anarak 
yeaı bir dünya temiyetl kur. 

• maya eeldim. Fakat benden 
evvel neşredilmiş hir yeni ni
zamın projelerin) bugün önü. 
me ıeıirdiler. Aramızda Uç L 
sarlılc bir fark olduğu halde 
dünyıt rörüşü. tek diinya eeml. 
yetinin hikim devl.-t pren~l(t-
1.-ri hakk1Dda aramızda lhti. 
lif yoktur . ., 

16 rncı a.4'1rda Makyavel1n 
yaıdığı Prens kitabını okudu. 
ium için muhatabımın ne de. 
mek iııtediiini anlamakta güç
lük çekmedim. 

- E\•et prens, dedim, tffln
Y• cörüşlerinb belki birbirine 
uyabilir, fakat dünya deği19 
ml•tir. Şartlar bambaşkadır. 

Prens omuzlarım silkti: 
- Menfaat ziddh·etleri baki 

kaldıkça hiç bir şey deği~mez. 
Halbuki zuftlly.-tl,.rin en ke4'kin 
devre~indeyiıı. Mevkii iktidar 
anuk bu zıddiyetleri idame 
ile tutulur. Yeni nizam, tek 
devlet bu mevkii tktidann en 
büyftk yalanıdır. l\fakyaveJ'in 
ıözUnU unutmayınız. Akılb 
bir prentı yalan söyler ve ver. 
dii1 sildi tutmaz Rundan öte
si hulya ve rüyadır. 

80 tnn tftmleyt o kadar hııı; 
flrarall eKylemi,tt ki, silkin. 
dtm ve ayandıın.. Hakikaten 
rti:r• clrmft,tthn. 
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:Arkadaşımız Nüzhet 
Haşimi Kaybettik 

! GüNüN 'Mml"E5i'I Askerlerimize 
·-NÜ~h~t-Haşim = Hediye Kabulüne 

Kadıköy Gaz Şirketi Fi!at~üra~ab · 
H•J y Mufettışlerı 

Yazan: Naci Sadullah Başlanıyor 1 e apı_yormuş işe Başhy r or 
Tlc.;areı. Veklleti, sehriml:tdeld 

yat 1'-furakabe Komisyonunun e 
de 2J kişiden mürekk@p btr 
ka<\rosu vUcude getlrmlye knrar ,.. 
mtş ve bu işin organizasyonunu 7":. 
malf için $ehrlmlze bir mil!ettfş 
dermlştir. Bu komisyon, )ı;:ornU: 
kararlarının ve narhların tatbik 
llp edllmedlfinJ teftlş edecektır.lt· 
tann sOratlc tatbiki tein krıym•~ 
rı~, komi~yonun her toplaotı•111 

sonra verdiQ;i kararlar hakkırıd• 
lcrnnlı haberdar edilmeleri kat 

(Başı 1 incide) 
ı•tt·lerlnde yaza14:ı vatani, hisst yaz.ı
b.!"' Je ktındini tanıtmış ve sevdirmiş
. u. Son zamanlarda gazetemizde çok 
•Yi bildi&! italyancıdan hlklyeler çe· 
virlyor, tı.ıııY.an edebiyatın1n en kuv
vetli romanlarını büyük bir vuku!la 
.!rrüme ederek, okuyucularımııa ve 
edebiyatımın çok laymeW hlımet· 
lerdo bulunuyordu, 

tur. işte bülUn bu yorııunluk
lar, bundan dört &ün evvel ond• 
mt.t:zmln bir anjin dö puatrfn tevlit 
etınişU. Fakat hastalığına ehemmiyet 
vermeden hUmmalı çalıımalarına de
vaın ediyordu. 

H ep genç ölUyoruz 
ıımı ..• 

Nüzhet Hl· Hudutlan bekliyen Mehmetçikler-
le. subaylara eönderilecek hediyeler 

Avuçlarımd• h•I•, d•h• Uç gUn 
evvel sıktığım verimli elinin harareti 
var glbl_. Daha bu harareti kaybet· 
memiı olan bir elle, .. na, okuy•m•· 
r•caAın btr mektup yazacıaım •klım• 
Qellr miydi? 

(Başı 1 incide) 
cibl ııaıometroyu işletmekte olduğun
dan. şirket hamızıkarbonu da diQ:er 
bayağı gazlar tiyatından müşterileri
ne yutturmaktadır. Ve şimdiye ka
dar hiç kimse bunun farkına verma-
mıştır. 

IDDIAMIZIN DELiLLERİ 

etiketlerde yazılıdır. 
SOKAK LA.1\olBALARI 

Şırket halktan batka Belediyeyi de 
aldatmaktadır. Eğer biraz dik.kat edl
llrıe, şehrin tenbı semtlerindeki ha
vaııazı l4mbalırının, kalabalık yer
lerdekint: nlsbeten daha sönük ve 
daha lll~Un olduğU görUlilr. HattA 
bunhu·, ıaat 12 den sonra tamamen 
!Öll.'Tliye yUz tutmuş bir hal almak
tadır. ÇUnkU şirket, bu saatten ıonta 
tazyiki hafifletmek !uretile tasamı! Nüzhe\. Hlşim, vatan mevzuunda 

çok UUz va husutı. Mllll MUcadele
cie Anadolu harekltına tıUr•k etmiş, 
Muallimler Cemiyeti umumi kltipli-

Nüzhet H&ıiın Slnano&lu, nihayet 
evvelki ııUn Ankarada Akba Kitabe
vine ıiderek, bir müddet oturmuş ve 
sonra ınzetelerlnl alarak evine ıtt ... 
mlştlr. Fakat biraz ıonra anl ve şid ... 
detll bir buhran ırkadaıımııı yatata 
düşilrmüıtür, 3,5 ıaat ıilren bir krlı· 
den ıonra, Slnınojlu, 4-i ıene &lbl 
çok kısa bir ıamanın içine 11&dırdı&ı 
ıeniı, olıun, ve verlmU fant varhtı
nın tarlhlnJ k.apamıı ve ebedlyete in
tikal etmlıllr. 

Okuyamıy•caklırından emin oldu
Oumuz halde, ölUlere niçin mektup 
)'ızdıOımızı bllmlyorum. Ve: "G•liba, 
aıyorum, en makul blldl01mlz tnıın· 
lır bile, büyUk teeuUrlerden aonra 
gelen zaaf anlarında, "ruh,, ların ya
t•dıOına inanmak ıatkınlıOından kur
tulamıyorlar: Vı lıte ben, bu ıaıkın· 

için Halk Partisi idare heyeti reisi 
yakında halka bir beyanname neşre
derek, bütün milleti, memleketin mü
dafaası tç1n hudullarda nöbet bekli
yen a!':kerlere yardıma davet edecek
tir Verilecek hediyelerin alınması 

Ha
0

lkevlerJ ve gönderilmesı Kolordu 
Ku.'Tlandanhfı vasıtaıdle yapılacaktır. 
Alınacak hediyeler mukabilinde, ve
rilf"cek makbuzlar ha~ırlanmı~tır. Su
baylara torbalar içinde .ıönderilmek 
istenen sürprizli hediyeler arasına 
ar?.U edenler kartviı.iUerinl koyabile-

Avrupadan yeni gelmiş en son mo
del havagazı ocaklarını evlerde yak ... 
mak tein mutlaka bunların hava de
liklerini kapatpcak.. uydurma bir ka
palc yapılması l~zım gelmektedir kl, 
tşte bu, verilen gaıın 9af olmadıtının 
en kuvvetli bir deltlldir. Halbuki bu 
ocaklar, aynen bu ışlrketln istihsal 
mecburiyetinde oldutu gaz ci~recesin
de ıstih!'ıalAt yapan memleketler için 
imal edilmi~Ur. Bu da Üzerlerindeki 

yarmıya çalışmaktadır. 
Sirketin evlere ve sokaklara ver- ttrıimıştır. 

dqi gaıd•, yaptıtı bu bileler hak· ,;....;N--1--K--A----H--~ irıj 1•Pmıt ve bir müddet sonra Ha ... 
rlciyeye JnUıap ederek, Tiryeıte, Sot
ya, MllAno ve bir ıene evveline ka
dar da Barı Konaoloalulunda bulun
mu~tıı. Cocu.klırını memlekete lyi bi
rer ıauv olarak yeliJUrmlye bilyOk 
rheır.ıniyet ve.riyordu. Büyük otlu 
geçen oene Roma 1.tnlverslletıinln n
loloıı ıubecinden muva!!akıyetıe dip
oma aldı, İkinci otlu da yine Roma 
Cnivıınitoıi arkeoloji ıubeslnde o
kumaktaydı, 

Bahtsız arkadaıımt% aon ıtınlerde, 
~taarit VekileUnin tercüme etUrmek 
istedi&! bir eser Uıerlnde çılıfJllıya 

ve aynca blr tellf roman haı.ırlamıya 
asla.mııb. 

Ont.. kaybetmenin ııtırabile, en ız 
kendileri kadar teselJiye muhtaç bu
lundulumuz ıu sırıda, kederli ane ... 
ılne en candan vı en ıamlmt tazlyet
lerlmtzi sunar ve acılarını paylaşırız. 

Nilzhel Hlşlmln matbu eserleri 
ıuıı.lardır: 

hk içindeyim! 
e:zell sakarlıklarından bir taneılnl 

de ıenln yakına yapıımakla gtsıte· 
ren ktsr teıadUfU, bembeyaz ııçların 
kandırmıı olacak. Fakat tslUm, beyaz 

ceklerdir. --------
Bayram Hazırlıkları 

Bitmek Üzere Piyasada: 
saçlarına değtl de, çocuk u!Szlerlne Cünıhuriyet Bayramı hazırlıkları -
bakıaydı, ıına bu derece vakltalz I· bitmek üzeredir. Kadıköy, Taksim, italyaya Yumurta 
llftrılye kıyamazdı. Eminönü, Beyazıt \'8 FaHh meydan-

Ne yapalım ki, hep genç ölUyoruz, hırı il~ parklar, iskeleler. ve tstasyon
Nüzhet Hltlml,, Bu, bizim nankör to· lorın tezyin ve tenviri işi bitirilmiş, ihracına Baclandı 

kında bize maltl.mat verenltcr, lc:a-, 
bında Belediyt>ye karşı iddialarını 1 

her aı. l~bata hazır olduklarını da l
ıav~ etmektedirler. 

1 Müteferrik : 

Pangalhda iki Ev ve 
Üç Dükkôn Yandı 

celllmlzdlr. Mıhlyetlerl ma10m çlle· dövJz.ler 8!';1]mıştır. Geçit resmine ıs- 3' 
lerınl aenelerco beraber çektiQfmlz ıu tlrRk edecek izciler umumt provalar Ticaret Vekt.letl, İtalyaya :yumurta Dün ıaat 13,40 da Pancaltıda, Ha-
Bıbılll yokuıunun acıklı tarihini bir yapmakta ve Halkevler1 verectklerl ltı.skira:azi caddesinde bir yane-ın (ık lhr:ıcı tçln lisans vermiye başlamıı-
dUfUn; G~recekıln ki, çoOumuz için ml"lsamerelerJn son hazırlıklarını bi... j d b k mı,, iki evle altındaki 3 dü.kkin ta. tır, talyanlar an aş a yumurtala-
hayatın 45 inci yılından öteıl, içine tfrmektedir. Kazalardaki halk kürsü- rımıza İsviçreden ve Yunanistandan mamen yanmıştır. Yan~n Tavukçu 
girmek imtiyazından mahrum bulun· lerı· tesbit edilmiı, hatipler hazlI'lan- Yardana ait 125 na.maralı evden çılıda talepler vardır. Bu yüzden yumur 
duQumuz bir memnu mıntaka gibidir. ta sand;lrJarının fiyatı 48 liradan mq, hava rtizıArh olduğu için sürat1e 
Üzerinde, hemen hlr- mola verileme• büyümUşttir. Beyaııt kulesinin ihbarı • 50 liraya le.adar yükselmiştir. U . 
den vo çeıit çoııt kırbaçlar yenilerek Spor : zenne Beyollu arupu yangın mıhal· 
yUrUnen inufıız blr meıtek yolı.ı tı.ıt· Son günlerde Macarhıtandan pa .. line ıitmi,, ate1in l(ittilı::çe genlslemelr 

mıştır, N ilzhıt Hlşlm Sinanollu, bu iki ı
erl hızırlımek lçln çok liUz bir iti

na llo ~alıııyor ve biltUn enerjblnl 
aılederok 7oruluyordu, Otlu Suad• 

gonderdltl ıon mektubundı, kalbinin 
zayı!lılından, krl• ıeçirdilinden ve 
:rorııunlutundın fikl:rette bulunmuı-

tuGumuz lçlndlr ki, dermanımız ça· -DENlZ LiSESi mukJu dokuma gelmiştir. Macarlar, te olmaaı üzerine Fatih itfaiyesinden 
e- buk: kesiliyor. Ve biz, devıirm• za· mallara karşı pamuk istemektedirler. de yardun iatenilmiıtlr. Fatih ve Be-

manı gelmeden fırtına yiyen aGaçlar BALIKÇILARIN HEDİYESİ _ :ro.i~u it~aiy~lerinin uzunca ıüren me. 

TıhauUıat, Türk Kadınlıfı, Mllll 
Ed<!biy•ta Dotru, İtalya ve Şarki Ak
deniz, Petrarka1 Grek ve Romen An
tolojiıi, Dante ve D1v1na Komed
ya, İtalyan Edeb!yıtı, Tarih ve An· 
toh,Jisl, Gece Uçuıu, Bokaçyo, Faıiım 
ve Devlet Sistemi, Pinokya, Vuılaun 
Eıvab~ Aydının Yirmi Botllii. bun
larcla..ı ıon .Q.ç tanesi cocuk romanı ... 
dır. 

Nüıhet HAıim, buaun Ankırada 
bedi medfenlne tevdi olunacaktır. 

Şiddetli Bir Lodos 
Fırtınası Başladı 

gibi, en gUzeı yemıııerlmlzl vereme· Askeri Liseler Son birkaç gün içinde bol miktarda !~~~a~ft~~eysaınndve 'dYordaı;1n evi ile ya-
de,, kuruyoruz. Fakat, yapmak lçln to lk t tul ktad E . ı aya aıt ev ve bu ev-pf\Jamut ve r u ma ır v- lenn altınd ki s ı_, ı 
aarp kayalıkları aeçen gaf il kar çl- Ş • Old vclki gün tutulan balıkların y~kQnu ı ManolUn ti.l:tincü :;Ds n kun~uracı, 
çekleri gibi bl• •uh taş•man•n bu ta· ampıyonU U yarım milyon kilodur. ihracat, mo-ı lıiinlan tama • ır;ızm ten:ı dUk. 
bil lkıbetlnde, CSIUmU küçük düıüren törler vasıtasile Yunanhıtana kara YO- tet ai:Sndürül:Ue~Uyany ıktan sonra a ... 
bir aıımet yok mu, NUzhet Hltimf DOn sabah Fenerbahçe ıtadında Ule dt.: İtalyaya yapılmaktadır. Ba- 1 nm evinin bacas'ındr.ak.aknımın,l Yorda· 

Dah• Uç gün evvel yanımda otu· AsK.ert Liseler aro.sındakt atleUzm lıkçılar askerlerimize 2~0 bln çift tuşmaıından ,·ıerı· I" ldı·.ıı:.·urum ar~ tu ... 
ruyordun. Yorgun ve iyi yUı:Un, glzll ŞS!npiyonasına devam edilmiı ve ni- ed t i 1 dl e l5t 7:annedılmek 
bir alnlr aancısile titriyordu. Makine- haveUenmistir Dünkü müsabakalar- palamut h iye em şer r. tedir. ~ali v~ e~yet müdilrü de yan: 
ye verilme zamanı gelen yazımı ta- da· Den1z Lfs~slnden İsmall, bomba ALM.~NYA PAMUK ARIYOR aın ,Yer.ıne gıtmış ve ateşin aöndilriil-
mamlamıya mecbur olduQum için, dl- atmada yeni bir Türkiye rekonı yap- Dünkü Konvansiyonelle, Alman pa- m~sı' içdi~n alman tedbirlere nezaret ct-

Evvelki gece saat 24 ten ltiba- pur.u Köprüye yanııırken, dalıaların rl seılnl lıtediOln kadar allkayla din- mı,tır. Teknik dereceler şunlardır: muıtİu dokuma fabrikalarının bir mı., er r. 
ren Marmarada ve limanımızda lReshırtıllı Galata rıhlıbmınatarç~:phmııı.ıetır. il ıeonlyordum o kadar ki, nihayet, aoo METRE: Birinci Osman (Mal- mOmesıili gelmiştir, Alman mOmessi- Polı'ste •, 
ıddetli bır. lodos fırtma•ı hu·· kum" ı m ve vapurun *I •~ a çe · nl ko İki 1 E ln • h a tı •ayfalar Uı:erlnde yUrllmlye çalıtan tepe) 2.8.2, ye re r. ne m ll, burada bir müddet kaldıktan son-
~ünneye başlamıştır. Fırtına ka- asara u.rımıı r. eliınlr. yolunu, ellcırlnle keserek tayan (Kuleli) 2,11, UçUncU Seyfi (Kuleli) 

Fırtın il U d n birçok telefon ra, trans ıtderek, oradan pamuk a-
rada ve denizde hayli hasaratı ka '1 ı n hlre d il U •·-•· ettin: 2.15.2. lacaktır. 
'l!ucıp olmuştur. telleri opmuı, ıe e ı ra • ~·~ "- Bırak ıu yazıy• yahu\ .• Dedin.. üç ADIM: Birlnci Mehmet (Deniz) 

16 Senelik 

Hlklm muavtnl Muaııe.:ı !!:dip 
Yülutlı: MDbtndla m~lıtebl tılebtltrin6t 11 

riJ Har.aanın nilıı:lhlart ••Vtliaj cO.n 
Bel&db• dalraalndu alr.tcd.ilmlıtit. 

TEŞEKKÜR 
Burnumdaki arııa,Jlı k•mali muvatl• 

vaptıft aıneliF•tL• btrt.araf edta buruo ~ 
l.ak bofıı. baatıhklan mDteha:saı•ı P; 
doktor Alı Haydar Erde •On!luı mi" 
t\llıranl•rımın lbllltoa ı.azttcrtlıln t• 

buyurmasını rica ederim. _ ..J 
Dr. Jıhlltaddt:r DoP· 

Zm! ı~,, H!k'~'~'~" ~•' 
Jayıdle acımı lıtirak •tY• ta.ıiyet l(lt 

bulunrnut olah bDtUn •lcrıba v• doıttl 
ıtn ayn u.ıeklıtlre teıııOrQm mini • 11 

tundan e• samimt tcıeklııClrltrUnia Ilı 
ıuattal.ı:la tav•ııutunu rica aderim. ,,1 

Ztvced Fıhrly• Tarı.rı 

Ço<ukl!! ~.! ~ ~ .. Y.r~ 
•• bllv•.ıt• lttiralıı Y• lııendilerini i.18"' ~ 
da bWunaı:ı yakınlınna ve a.ı.ııı d.o 
1Ulrran •t ı•Ycılanru aunarlar. JI 

Ic\11 Okat 30.llrd f 

TEŞEKKÜR 
Sevalll vt tefll.atli ıevc:im., b.ab•ıısıt. • 

ınıı emekli llurm.ay alba,. Nuri Ba,.ıall• 
1 

blt bastılıtı müte•lup vefau mtlnaaebfıl', 
naıı•ılnd• lt\tftn ha.zır bulurıan •• ı 
mtlltllPI• acıl•nmı:ı:ı pa)'l.aıan akraba .. 
lanın.ısa .ayrı ayrı ınkrarı. borcumu.il 
)'a acılarımızın çolılu.lu lrnkln bırıkıll1 

dan bu \'&llftnln ua.ıru ıa71n •••• tııV 

~l 

edllerek mUhaberı temin edllmlı, An- Oç, beı dakika dortıeıellm: Biraz ıon- 13 _29, ikinci Nadi (Kuleli) 13,10, il· BULGARİSTAN PEYNİR İST!-
_ı.,"'ırtını yüzünden Halicin sulan da kara .. 1ıtanbul hattının tamtrl ıeç rı gidiyorum b11nl.,,, ""~ 1 d Avrupa mem Katil 

Bir 
Yakalandı kaoarmıı, Yemltle uhll kıınunı au çüncU MUnlr (Denlı) 13.0,t5. YOR - Son a~n er e, • 

vakte kadar .Urmilş, Ankara tıe an- Şimdi, bu lıyanını raö._men aı:ınl, BOMBA ATMA: Birinci tımall CD• lekeUerinden, ıtmdfye kadar bizden z 
lstlll ıtmiı, bazı dUkldnlara da IU cık ak1amı dolru muhaberı temin kanı kana dlnlemeylılmln gtsnUI eız· nlz} 76.35, yeni Türkiye rekoru. 1- ıatın alınmıyan maddeler ta1ep edil- bul:~~~· b~ ıkentleldenbert hali firarda 

ı, 
ta 

ltıı 
rlc:ı eyleri~. ..# bit 
__ s_._, •• ı .ailesi namına: ca .. ld• ~d 

TEŞEKKÜR •" ~lıı irmlıtır. Karada rüzıılrın şiddetin- edllıbllrnlıUr. \atın derin nedametini duyuyorum. kinci Ha•rl (Kuleli) 74,78, UçUncll d &Un yaka! a tuçluaunu evvelki 
:len bazı evlerin ıoba boruları ve Beni affet NUz:het Hatim: ÇUnkU no· " mekt.edtr. Bu arıda Romanya an ıa- a.mıı adliye teslim 

lrem!Uerl uçınuıtur. Naal (Kuleli) 89.42, ~un, Macarlıtandan kahve iılenil- tir, lamı Alım~t R ye elmiı-
rtye gldeceQlnl bllmlyorduml 4 X 100 BAVFIAK: Birinci Deni% mlıttr. En ıarlbJ ıudur: Buradan bundan 16 ıe elik olan bu adam, 

!'ırbna en z:l7adı denizde mOhlm Li!e"i takımı 48.6, tkincl Kuleli Llleıi Bulgar!stana &idecek olan bir yolcu, Haıan adından~tevvel Balıkpazanndı 
':ıasarat 7apm1ştır. Bu arada, 190 ton- R A M A Z A N : 25 takımı 48.4. euııarlıtandakt btr arkadaşından fU vurup, öldllrm rt:-encı tabancı Ue 
luk bir Yunan moU!rQ, dUn ıabah BUGtlNKtl PROGRAM Umumi puvan vaılyetinde Deniz mektubu almııtır: "Buraya gelirken, sucu mUru U, · Ahmet Re!lfin 
Cekm1<1 çıld.annda balmıttır Kap- 27 - 10 • 940 PAZAR il bl in 1 K leli k k al i ru zamana Ubl oidutu 1 a • H. D. s. 0 Llseıl 147 .5 puvan e r c , u kabil olursa kaıar ve aı av pey- C n adliyenin, hakkında nasıl bir -
lan AnuW tarafındın !dar• olunan ı 132JS puvanla ikincl, Aialtepe 44 pu· nirt ıetırlniz.,, nmele yapacaı h mu-
vı Pire'den aıd11t c:am ve kuıap ha... lll~& 4 41 AK$AM 17 ıa vanla üçüncü oımuılardır. ÖLtl BULU~ enUz bellJ delildir, 

1 b '-• Otl• ıı .sı llt•r 11 ıa U - Beılktaıta De 
1lul11I ile ıehrlm.iu ıe en u mo~r, Uundl u " v .. u u " LiG MAÇI.ARI - Bufl(ln iki aa- Hava Gedikli Talebeleri re sakatında 12 numaralı dUkkAnd; 

Cerrahpa11 h.aat•nesl Dabill1'• mOt•~ ,ıl . le 
doktor Be•lm. ıtuıen Jtınadllalıa ceııa.ı• .,,1 
•imine lıtirıll •e mtlı.tup ve telsraf P"' ...A 

ıntlıı: surttlle acdarrmm teaelliye çalıt' 11 

metli ırlııdat ye do•tlarımn:a ayn .,rı 
ıekllBr• tcısıilrUroü• mlnJ oldut11nd.a• 
teni.sin tavıaıutun11 d.iltri&. ~ 

Eılı H•ydar Molla kın V•dla 
kard911erlı lllkrll K•n•dll. Hım.it 1'' 

Melih.a Kar.,.tl, Sanbe Ittk 

1rtına7a tutulunca, lıaplfn moljlrQ hactı birden lig maçlanna devam e• oturan b•kkal İıkeçell MuhUı, dUk-
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1 n g il tereye Göre ı:tfy.w:ı,.tj;1 1j;I Fransa - Almanya Japon • Sovyet Balkanlardaki 
Siyasi Taarruz 
Niçin Durdu? 

(Baıı 1 incide) 

ber, lktısaden mihver devletlerlle 
olan münasebetlerini hayli iler
letml§tlr. 

Binaenaleyh mihver devletle-
rine göre asker! bir maksatla 

! Yunanistan işlerini ele geçirmek 
lüzumu hasıl oluncaya ıtadar 
aalkanlarda siyasi taarruzun de. 
vaınııu. ihtiyaç yoktur. 

2 - Almanya garpta FranH 
ve İspanya meselelerini hal ile 
meşguldür. Dün Fransa lle sulh 
•kdi hususunda anlaşmı,tır. Fran 
;adan alac.ığ:ı Fasın bir kısmını 
vermek suretile İspanyayı da ka
unacaktxr. Bu takdirde mihver 
:levletlerine göre artık Avrupada 
harbe bitmiş nazarlle bakmak ve 
lngiltereyi Avrupa haricinde bı. 
rakmak mümkün olacaktır. Bu 
lki mühim davarını kati şekilde 
ha iline kadar Balkanlar ihmal ve 
tehir edilebilir. 

3 - Balkanları iktisadi ve si· 
yast nüfuz altına alarak tngilte. 
reyi buradan tamamen çıkaı-mak 
cin harp tehlikesini göze almaya 
ve a1kerl harekAta ihtiyaç yok
tur. Balkan devletleri İngiltere. 
den hiç bir yardım görcmed!kle
ine kani olunca kendiliklerinden 
/\lmanyanın kucağına dü,ecek. 
lt'rdir. Binaenaleyh mihver dev
lrtlerlne göre Balkan devletler! 
üzerinde tazyika bile lüzum yok

tur. 
İ•te bizce Balkanlarda 'lllhver. 
' Herin siyasi taarruzlarının du. 

ruşu onların noktai nazarına göre 
bu suretle izah olunabilir. 

* 
E ger bu izah doğru ıse Bal. 

kanlar anl bir askeri ist!lA 
tehlikesine maruz olmamak la
zım gellr. Fakat Hitler'in p\Anla
rını kendisinden başka kimse bil. 
mediği için Fransa ve İspanya 
mMelelcrl halledild;kten sonra 
ınihver devletlerinin tekrar Bal. 
"anlara dönmiyeceğl katiyetle 

iddia dilemez. 

Hava Harpleri 
(Başı ı incide) 

oın Şark sahilindı bir billgede milte
adi.t noktalardır, tnailtcrede ve Gallea 
eyaletlrtde, diğer yerlerde hasar pek 
az<lır. ÖIU ve yaralı miktarı da pek 
ha!J!Ur, 

Londrada hasar hernen tamamJle 
tahıslara alt evlere münhasır kall"l)tf 
ve düşman bol miktarda yangın bom
baıı kullanmıı olmasına r;ıtmen, mil
hiın olarak yalnız üç yanım oımuı
tur. 

Merkez! İngllterede bir şehirde yan 
gın çıkmıa, birkaç ev ve sınat bina 
hatiar.:.ı. uğramıştır. İıkoçya üzerine 
yapılan hücumlarda sahilde birçok 
kilelik tehirlerde hasar kaydedilnıit 
ve yillı:ıelt in!i!Akli bombalar umumi 
hizmeUere ait binalara isabet etmlj
llr, 

ALMANYA UZERINDE 
Londra, 26 (A. A.) - Cumayı cu

martesiye bailıyan ıece, 1nıiliz ha
va kuvvetlerinin yaptıj"ı harekAtta e
••• hedefleri, Alman limanlarmdalri 
doklar ve elektrik ıantratleri tC1Jkİl 
eylemistir. Kie1de elektrik santraline 
darbeler lndlrilnıiı ve deniz insaa.t 
tezılhlarmda yanımlar tıka.rı1m11tır 

Hamburgta Neuhof elektrik ıantra
h ıiddetli ıurette bombardımın edil. 
mittir. Doklardakl binalar arasında 
yancınlar çıkmıştır. Burada hava dafi 
bataryalanna da hücum edilmi,tir. 
Bremende ve Cuxhavende de doklar 
arasında yangmlar çı.kmış ve Amster
dam, Helder •e Oatend limanlarmda 
ticaret ıemilerine taarruz edilmlttir 

Hamburı, Hanovre ve Reiıholz'de 
petrol hedeflerine vo müteaddit endüa .. 
tri hedeUerine, harp malzemesi fabri
kalarma hlicumlar yapılmıştır. Gri:ı 
N e:ı burnunda toplar bombardıman e .. 
di1mit ve diğer bombardıman filolan, 
dü,man !Hali altındaki arazide bir 
çok tayyare meydanlarına hilcum et
miştir. BütUn ba harekltta. yalnız 
bir tayyaremiz corl dônmemlttir. 

Afrika Harbi 
(Başı 1 lncideı 

biri Kenya ıahlllnde klin dOımanın 
Lambindi hava meydanını bombar
dın1an etmiştir. Düşrnan tayyarelerJ 
Kenya'da kAin Zorra'ya, Asaba hü
ctun ederek hatif hasar vukua ıeUr
mişler ve Decambre'ye yaptıkları ta.
arruzdan da bir netice elde edeme ... 
mişlerd!r. 

N ollo ismlnd•kl muhribin ıüvarl•I 
CoııstanUno. Borslni muhribinin mü
rettt-batını hemen kAmllen kurtardık .. 
t:ın sonra gemiail• ba tmııtır. 

(Başı 1 ıncideı 
(Başı 1 incide) ROMANYADA: 

dahi stratej! bitince taktlkin baş.. • Bük ) Nı ,.dilen\ Ribbentrop huzurile yaptıkları 
tadığını yazar. Bugünkü taktık bir teb\\;:! ~~4~A:.~, 1,;,n s~n••trl· görü_şmc hakkında izahat vermış. 
vaziyet, stratejik İngiliz ihracını nln 20 ılndo ı\\lh altına çaO.,l•c•O• · lerdır. Nuırlar heyetı Mareşal 
geri püskürtmek için, Fransa ve b\\dt'1Jmektedlr. Peten ve Laval'ln beyanatını 
Belçika sahilleri boyunca tedaitll • BUkreı, 2e (A.A.) - 21 likt•ı· müttefikan tasvip etmiştir. 
istlhkAmlar inşasile meşgul bu. dndo Bor\\ndo Almınyı il• Romanya YENJ GORUŞMELER 
lunmaktadır. araaında yeniden lktıaadt mUz.akero-

Kur'dan a:etlrilmlış olan amele ka- lere baııanacaktır 
!ileler! ııece, flllndilz bu ln11atta çı- !SP ~~A: • 
1ı$>Tiaktadır. Bunun mA.naıı ıudur k.11 

Hltler yeni blr Zlglrid haltı kurmak
tadır ve bu hatlarla kendilino kırtı 
başka aahnelerde kullanılabllecek bü
yil« lnıU.lı kuvvetlerini tutabilmek 
ümidind• bulunmaktadır. Hitler, ılır 
•opçu lle atlll tulafını idame etUr~
bilir ve ayni samanda kendııının 
lngiliı .. hllerinden ııelecelı: büyilk 
al<ınlan durduracak kadar kuvvetli 
oldutuna hUlımedebllir. 

2 INCI TAKTIK 
fl:incl talblk teşebbUıU Şimal! Af

rika ıahnesidlr. Grazlani orduları ia
ıe ve mühimmat depolarını, donan
ma toplannın ıahasından dııarıda 
bulunmaları için sahllden mUmkOn 
oldutu kadar uıalı götürmek için 
hU.mmah bir ıurette çahşmaktadırlır. 
Bu mesaide ııöıterilen tehalük ve yol 
tarı daha iyi bir vuiyete aokmalr. i
çin sarfedilen muuıam servet ltılyan 
l;ırın daima Mısıra Libyadan hücum 
niyetinde bulunduklarını göstermek
tedir. Mahallinde bulunan)arm wnu
miyetle fikri. bu hUcumun 71kmda vu~ 
kuoulacal!ı merk_eılndedlr .. 

3 ÜNCU TAKTIK 
1.tçUncü taktik ıe~ebbliıil, tnciliı 

noktai nazarından belki de en mühım· 
midir. Mesele halen Mısırda bulunan 
muazzam İmparatorluk orduaunu garp 
yerine şarktan doyurmak ve i?.:1.mc 
etmenin mümkün olup olmad1&1.dı.r 
Şark yarım kUresi hlikümetlerının 
Delhide toplanm1' olan ltonferınsı bel 
ki de bu meseleyi ıörü,ecektir. Faka.t, 
bilyük ziyade kuvveti olmadıkça hı( 
bir ıey yapılamaz. Ve Oeneral Vave
l'in orduları haleu vaktile hiç bir za
man malill olınadık1arı derecede kuv
vetli ••irettı: ir. 
DE GAULLÜN BEYANNAMESi 

Londra, 28 (A. A.) - Reuter: HUr 
Franıızların eA General de Gau11e'iln 
umumi kararglhı tarafından neşredi
len reıml beyanatta ıöyle dtnihnekte
dir: 

"Hitler, Vichy hUkOmetine ''FransJ.• 
nm ve Fransız imparatorlu.tunun ba.. 
zı kısımlarmtn kat'i ıurette terkedil
mesini., ve hava ve denir U"leri veril
mesini tazammun eden sösde bir ıalb 
muahedesini zorla kabul ettirmek ar .. 
ıuıundad1r. Hitlerin doıfdutu toprafrn 

• Mıdrlt, 28 (A,A.) - O. N. B,: 
Sabık lepanyol Markılst Lideri L.argo 
Caballero Franıada tevklf edllmtıtır. 

e Madrlt, 26 (A,A.) - Sabık Kral 
Carol'un dcıtu General Adrlanu, Mad 
rlte g11lmlıttr • .._.arlelye Nazırı Suner'i 
garcıcektlr, Carol ile sayan Lupeacu, 
sıkı bir nezaret altında eıvll'd11 otel· 
lerlnde bulunmıktadırlar. 
INGILTEREDE: 

• Londra, 2S (A,A.) - Dün lngll
ter~ hUkQmetlle Çekoslovak muvak· 
kat hUkOmetl araaında mUtteflk kuv
vetlerlle lfblrllOI yapmak Uzere Çe· 
koelovak Baıkumandanının yUkıek 
kı.ımandaaında btr Çek 0rduıunun tan 
ı:lml pr11nalplerlnl tosblt eden bir an· 
latmı aktedllmtıtlr. Arıla9mayı, in· 
glltere adına Hariciye Nazırı Lord 
Hallfax ve Çekoalovakya muvakkat 
htlkOmetl adına Hariciye Nazırı Jan 
Maaaryk lmzalamırtır. 

Tuna Komisyonu 
(Başı 1 lncldeı 

mürekkep eksperler arattnda. 28 Te,. 
rinievvelde Bükreşte, görUşrnelere baıs 
la nacaktır.,, 

! ondra. 26 (A.A.) - Timeı yazı .. 
yor: 

Soryetler Birllll, yeni vUcude ce
Urılen Tuna komisyonu masasında 
yer almıştır, Bu yeni komlıyonda 
bUtun sahll devletlerinin deleıelerl 
t.·ar, yalnız. vık.tile komisyonun mil
hirn Azasından olan İngiltere ve Fran 
sa.n.n de1eıelerl yoktur. 

parçalanmasmt ve tehakkUm altına l(it 
mesini arzu ile kabul ~decet bir tek 
Fransız bnlacatına inanamıyoruz .. , 

"Fransa: bilr kuvvetleri, Fransa a~ 
dına şu ciheti beyan eder ki: Hür Fran
sıı kuvvetleri Franıanın ve Fransız 
müstemleke arazisinin her hanrl bir 
surette parçalanmaıını keenlemhiikO.n 
ad eder. Franıı ile ebedt düşmanı a
ra~mda dofrudan doğruya veya bilva
sıta her türlü iştiraki bir hTJanet te. 
Ii.kki eyler. Düşmanın Fransayıt zor ... 
la tahmil edeceği ciddt ~rtları her 
ne oluru. olıun mUttefikler yanında 
mücadele>'" df'vanı a'l!mi,,I i1!\n ele.~ 

Londra, 26 (A.A.) - Vichy'den a
lınan haberlere göre, Laval, Pariste 
Italyan mümeftslllerl He nıOzakerele
re başlamıştır. Teyit edilmemiş bir 
Ajnnı haberi, Lılval'in ltalya Harici
ye Nazırı Kont Clano ile görUıtil.!lilnU 
l'ıilrhrmektedlr. Bu haberi müteakıp, 
A-tareşaJ Petain ve LavaJ'in ~'lussoltni 
ve Kont Ciano tle bir görüşme yapa ... 
cıkları şayiaları tak.ip eylem.iştir. 

Dün, Mareşal Petaln, Vichy'de Ge
neral Huntziger. Amiral Darlan ve Pey 
routor. Jle ve kabinenin diğer Aıası 
lle görüşmüştür. 

Gelen bazı haberlere göre, P.1:usso
lin1. General Franco ile buluşacak ve 
bunu müteekıp, Franıa ile kaU an
laşmanın akdinden evvel Hitler Ue 
l'eTıi bir görüşme daha yapacaktır. 

ROMAYA GORE 

Roma, 26 (A,A.) - D. N. B. : Ro
ma siyası mahfilleri. vukua gelmiş 
veyahut yak.Jnda vukua gelecek yeni 
gôı üşmeleı hakkındaki oayialara dair 
ademi maUlmat beyan etmekte ve bir 
Ciano - Lavaı mülAkatı olmadığı ve 
böyle blr mülA.katın yakında bekle
rıllınemesi iCatJ eylediği söylenmekte ... 
dlr. Harp zamanında tabil olan bü
yük lhtlyatklrlık mubafaın edilmek· 
le beraber, ayni Roma mahfillerinde, 
son hadıselerin, Brenne.r millAkatı ile 
bışJıyar, bir tek zincirin halkalarını 
teşkil etUli tebarüz ettirilmektedir, 

PAZARLIK YAPILIYORMUŞ 

Nevyork, 28 (A.A,) - Bern'den 
Nevyork Tlmes gazetesine blldirlll
yo:-; 

"Bern diplomatik mah!lllerinde 
hısıl olan kanaate göre, Mareşal Pe
ıain Fransız sil.Ahlarının İngiltereye 
karşı kullanılması hakkında H!Uer 
tarafından yapılan teklifi sarahaten 
reddeırr,,ıır. Bir pazarlığa girlıllmlı 
oldul~ anıaıılmaktadır, Her pazarlık 
ta bir alı~ vertı olduğuna göre, Petaln 
in elinde de HlUerln lstediJI! bir ıey 
olduğu zannedilmektedir, Tahmin e
dildiğine göre Fransa, Amerlkoda Re
isicilmhur lnUhabab yapılmadan ev
val emrivAki haline ııelecek olon bir 
berri Avrupa blokuna ithal edilmek 
tstenmektfdtr. 

Bu. mah!lllerde yakınlarda Hiller 
ı1u110Unt, Petaln v~ Franco arAsınd~ 
bJr kCJnternn~ Bktrdllmec;ı lmkAnın-

. (Başı 1 ln<ide ı 
~r ~ıpon • Sovyet paktı aktedilmesı 
re~erl:po~~a. taratından yapılan gay-

. . Ç ilt Japonya arasında sulh 
müı:akerel~rine ba~landığına 
Tokyodu ısrarla dola dair 
yari mtişahlu tan ıayialar aı
dllmektectlr Jer taratından tefsir e
dudunun , tponya, Manc-uko bu
Clnd ı eınn YOtlnl temin ebnlye ve 

b e aydasız olarak yoptığı muha
rlıe elerden ordularıru kurtarrnıya çe
ımaktadır 

A%ıtl mti~ahltler, Ruıyanın Cine 
yar ım etmekten vaz geçeceğine ve 
Cin ile Japony• arasında sulh müza
kerelerinin başlaması lhtiınali b 1 
dutun dair T u un
l ' oykoda Y•pıian telltln· 
ere pek az itimat etmektedirler 

Zannedlldlline ııöre Moskova Rus 
1anın Çine yardıma devam ed~qm'j 
Vaıı;inatona blldirmi~Ur 
ö Londra. 25 (A.A,) ...'.. Söylendljline 

a re, Moskovada Japonlar Canı -
Ka:-.·~Çek'e yardımı kesmek 

1

ve belk1 
de Sovyetleri Berlin - Roma - Tokyo 
mihveri ile birlikte daha fazla sergU
zeıtçl bir •IY••ete sürüklemek için 
SovyeUe: BlrliJli lle bir anla&ma ya~ 
mıya gayret etmektedir. 

dan bahsedllmektedir 
INGJLJZ KRALI PETEN'E 

MESAJ GÖNDERDi 
Londr•, 26 (A.A.) - Knl Albnc:ı 

G~rge'ur. MarewaJ Petain'e bir me
U.p göndernı~ oldutu Londradı sa
ldhıyettar bir membadan teyit edil
nıeil..tedir 

Bu m~aj, bir teıcl ve Fransız. mil
letine bi.; sempati mesalıdır. Majeste, 
aynı. ~amanda bu mesajında, Fransa
n•n ıyillklerini puylqacaj:ı nthnt zafe
re tanı itimadını da bUdtrm.işUr 

l'ENI l\IUZAKERELER. 
KARŞISINDA AMERlKA 

Wuhinıton, 26 (A, A.) - Hariciye 
nızırı Hull, Rooıeveltin Fransa ile At 
manya ıraaında yapılmakta olan rntlzı 
kereler ve bunlann Amerika Birle. 
şik devletleri menfaatleri Uzerine te
sirleri hakkında Franıız hUldlmetinıe 
bir lı::~e ıün evvel ublr tıhnrat,, e-ön .. 
dermıı o1dulunu buıün bihHrmlıtir 

ALMANLARA GORE 
GORUŞMELERIN MANASI 
Beriin, 26 (A. A.) (D.N.B) Po-

lıtische und diplomattıche korreapon
denı:, Filbrer tarafından yapılan ıon 
rörüımelerin tariht mahiyet{ hıia ol· 
dufunu ve bunların yeni bir Avtupı 
doğdufunu anlatan birer ıembo1 mı· 
hlyetini haiı bulundutunu anlatıyo• 
..,, şu mütaleaları yüriittlyor: 

• 
11

'A~rupanın teeanüdüne ve selime 
tıfle e-ıden yolda mania t~şkiline de
"arrı "t-nek U•et1cSrh:.md t.ulınaı 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide)~ 

vetlerle taarruz etmiılerdir. v~, 
öiloden aonra Londra iUerl~.,. 
500 Alman tayyaresi ıörülmüıt\I" 

Fakat. Alınan taarruzları art 
askeri mahiyeti hai% olmaktan çı)" 
mıştır. Evvelce Alman tayyarele: 
(i limanlan, askeri üsleri, ta11' 
re karara:lhlarmı, aanayl merkt~ 
terini bombardmıan edlyorıardf.o 
Bu bombardımanlar bir iıtil& bl-" 
ı:ırlığı olırak yapılıyordu. , 

Fakat iatili pllnı ıuya dilıürı' .. 
hava taarruzları münba\qıran t.J~ 
rip ve imha maksadile yapıJrn31-
ba1lanmıştır. Nitekim, bava t•tı;, 
ruzları daha ziyade geceleri yaPt

1
.,. 

makta ve hemen de Londra uıet ıt 
ne inhisar etmektedir. Maksıt ı.,ori 
drayı tahrip etmek ve tnıilitl• J 
yddrrmaktır. Fakat Londra arc;.. 
bu taarruzlara alt~ııtır. iki • .. 
danberi devam eden ıiddetli bo'&. 
barclımanlara raimen Londr• 
hayat durmamıştır. tkt milyorl ~ .. 

rı' vi olın Londrada yapılan tab 
bat yilzde biri bile bulmamıştıf· 
Şimdiye kadarki telefatm mikt'" 
rı 7 bin ölü ve 10 bin yaralıdl~ 
ibarettir. Bu telefat bir cephe tı' 
binde, bir 1Unlü1ı:: ıayiata muıdil" 
dir. Zaten Londra, kendiıinl ,e9" 
he telikki etmekte ve ona göre f'f1: 
kavemet etmektedir. Binaenıle'f .. 
Londra üzerine yapılan ba•a taıf .. 
ru,.ları kat'i neticeyi vaadeden •• 
kert bir hareket olmaktan çıkrtıJf" 
tır. 

* İtalyan gazeteleri Mıırrda Ot~ 
neral Grutant ordu~unun taarrı.tf 
arifesinde bulunduiunu haber ,,e" 
riyor, Bu ıııctelere rı!Sre, 1ta1ff~ 
renerali bUtUn huırhklarınt bl 
tirm.i,, au tertibatını almış .,ıı~ 
rıdı )'Urilyec:tk huıuıi m~töril' 
kuvvetler retirtmlıtir. 

Binaenaleyh bu ıUnlerde t••'' 
nızı ıeçecetl tahmin cdilrntJctr' 
dir. Fakat burada ceçen u:run •t•" 
let devrinden lıtifıde edf"n t,,ırlliJ' 
ler Mt1ırdaki mevzi ve kuV"l"etlcı" 
rlni çok takviye etml•l" !talı••' 
tıarru111nu kırtılamıyı hurr1~; 
mqJardır Bu aebeple bu defı bl,. 
baıkına uframaiınnı imkln 10• 
tur. / 

tnrUterenin kuvvetine ka.ı'fı arrt•11
:. 

harbe devam olunıcıktır.Ne enttik'ılr 
ne de aıkerf hareklt. bu inki•ıfı ~rı:' 
durarnıyaaktır, Billkiı, hrr naııl _,,r 
• olıun mu at. bu hedefe ~ı' 

malr için yapdan rayretleri ve il 
türlü dü,manhlı ve huıumett ıc• p 
Avruı>&nın te!'anüdi.inü "'"ı."ak da.b• 
Yade toıkv:.,;t- c.Je\.:ekth ., 
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zu Arifesinde 
Ömer Rıza Doğrul 

'ı>ılıp yapılmıyacağı henüz 
belli olmıyan bır liUlh 

arifesinde bulunduğu
. 8 llıtıumiyctle tahmin olunu. 

lllh taarruzu, yıldırım har
• hu dcfaki unıwni harp 
da ön safa geçmiş tabirler 
•dır. Eskiden sulhtan hah 

~ ~n taarruz gibi kelimcle. 
lanıtmasından sakınılır ve 
•aygı gösterilirdi. Bugün 

bu kadarcık saygı da 
ektedir. Mesele bu değil, 

arifesinde bulunduğumuz 
en bu tnarruzd ur. 
anlatan alametler, Hit-

~•ptığı görüşmelerdir. Ev. 
ll!solini ile görü~en, sonra 

,._ l Franlto ile fikir miibade. 
ilan, daha sonra Laval'in 

L" dalıa doğrusu alemşil
L~ şahsiyet olmayı istihdaf 
il Fransız ııiyasisinin ihti

t ... 1 tatmin edecek bir fırsatı 
ı tnıiş olması sayesinde 

11lunan Bitler • Petcn mü-
• hu sulh taarruzunun nıu

eleridlr. 

'raarruzunun Hede.fi: 
~ 1~ İngiltereye - karşı 
L.. l'nptıiı harbi bir netice
·~ıayaınndığına göre, bir 
~~l'ruzu yaparak lngiltere. 
\i" harbe devam etmek iste. 
,,1 taraf olarak. göstermek 
"Cğildir. 

>tıı~n için evveli ispanyanın 
• ~ 1 nizam çerçevesine gir. 

tııin edildi. Daha sonra da 
llın Almanya tle teşriki 
tlnıesi Bitler - Peten mil. 
da esas itibarile kararlaş. 

& .. kararlaştmldığına göre 
~ kıtasmı sulha kavuştur. 

" 
1
1l başlayacak müzakereler 

~rıalu~relerln de başlamak 
~ ~uğu temin olunuyor. 
"l\ihnüadeki haftalar F.ftr. 

~tniş sulh müzakerelerinin 
~ •nı bcldeyebiliriz. Hatta, 
\>~~akerclcrin müsbct bir ne
. l'ıncsi de kuvvetle muhte. 

8eklenemez: 
S 'llh harici kalacak birfdk 

lııemleket Jngiltere oldu. 
htt~re, lnglltereyl 11ulh dilş

t.I oİ ıle itham etmeye imkliıı 
~Ur. 
t~ereyi 9'llh düşmanı ola

' t~nnenln, en birinci tcsi. 
~l'tkada görülür \'e Ame. 
~ ltı umumlyesl ilzerinae 
~d!r. Yani Amerikalılar, in. 
) llııı harpculuğundan bizar 
~'.h.aşlar ve onu da yola ge
l~ın yardımlannı kesmeye 

~ tö.rürler. Amerikanın yar. 

11 Cslldikten sonra ve bütün 
'i lngUtereye kar!' seferber 
t. en sonra onu mağlup et. 

kolaylaşır. 
~ >enı sulh taamızunun he
"~~r. Fakat şimdiden anla-
t "'I bu sulh taarruzu da, 
••l'l'uz olarak kendini gö5. "> · ~akat sulh namına hiç 
ktzanmıyacakttr. 

' -45 -
~~~· ona, kendisini kabul e
i.~ -?11 ııöyllyecelcsln. 
.~ •oldu 
~e Yaln;z o ıece delil. Prllu

etce, hattA gecelerce apartı
la.":' :terle,U; yerinden kıpırda
.. ·'tlrledt. Çok defa beni odndan 
~ otdu bile o zaman Kont 
~ •lty ıellr:· kapıya vururdu. :lgun ve tltrlyerek, kWW 
~Yanarak: 

· lirilemez, diye cevap ve-

~' nlçln canım? .. Niçin? Ne 

~'~ .. ~yok, Ba;yan biraz ra-

1>t ~testo ederdi: 
~ 1a, bu kmdlılnı gormeın 

, ~ •ebepUr. Kendisini görmek 
Oı._· 

~- ~~lll, 
12r1tu, zavallı Ellza:rı hem~ 
~ Uaıııeıttrirdl. O zaman Kont, 

el luıpah kapının arkasından 
~ ı:tı. u. Yalvarırdı, beni Umaa 
'ı\ ~ 1'tolumun birini yakalamıs 
'!it lukof, onun baruı rikkatli 

, tlııicı:Yledlğtnln her defaeında, 
L. •tardı "lllr • 
~ a, Mural Konuf benimle 

ilk bir dakika gireyim. Blll-
~ 'ana tapıyorum. CClmdik) 

13'1 edeccğ m; olqıyarak has
) ~"Çır ceğlm (Çımdik). Bana 

cı lınislm ııibi muamele et-
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LHAFTANIN MUSAHABES~ ( lktısadi Hafta ) 
Şimal Memleketlerile Ticaretimlz inkişaf 1 • • •• 

SATIR ONUNDE 
._ ________________ .. ] 

Ediyor • Bu Hafta Neler Sattık ? Hep Haklıyız! 

B u haftanın iktisadi naya. 
tında göze çarpan en ka

rakteristik tarafiarından biri şi-

lsviçreye gönderilmiştir. Bu haf. 
ta içinde ihraç edilen fındığın 
kıymet: 80 bin lirayı tecavüz et
mektedir. Kepek en ziyade, Yu. 
nanıstana sevkedilmektevdı. Son 
günlerde 1sveçten de serbest dö
vizle kepek istenmektedir ... larp. 
ten sonra kepek te en mühim ıh. 
raç maddeleri arasına girmiştir. 

G eçen gi.in mathaada har 
rctll bir mübahnseye 

hıt oldum. Naci Sadullah tra 
vaylardan oturulacak yerle •• mal memleketlerile ticaretimızin 

DORT KADIN 
ınkişaf etmesidir. Bu inkişaf han
gı zaruretlerden ileri geliyor? Bu 
mevzu iızerinde durmayı faydalı 
buluyoruz. 

Şimal memleketlerinden, Fin. 
landanın. dıı ticaret munasebet. 
lerı daralmı§tır. Baltık yolile 

kaldırılmasına alelıtar: 

- 'l'ramYny bizi yalnız bir y 
den digN yere nakletmekle m 
kellef değildir. Aynı zamanda 
tirahatimizi de düfiinecektir. Y 
lcri kaldıracaklarına izdihamla 
önünü alacak çareler bulsunlar 

M adam Lupescu'nun kaçıp 
sığındığı memleketten 

- hakkında takibat yapıla.cağı ba. 
hanesilt: - iade5i istenmiş! Tabii
dir kı geri döruniyecek ve hü. 
küm, belki de idam olarak gıya.. 
ben verilecek. Bu ufak, değersiz 
haber bana, hakikatte vuku bul
masına irnkln görülcmiyen, eski 
zamanlara ait hayali bir tarlh 
tablosu tecessüm ettirdi: Her na
sılsa ele geçen kral gö:ııdesl, sır. 
tında beyaz gömlek, san saçları 
dibinden kesilmiş, yaysız bir ara
bada, meşalelerin yan alev, yan 
duman, şeametle aydınlattığı iri 
kaldırımlı dar sokaklardan siya. 
set meydanına götürülüyor ... 

Acaba modern Madam Du 
Barry, bir buçuk asır evvelki 
şöhret ve mevki arkadaşı gibi ö
liım karşısında zillet ve ruh düş. 
künlüğü mü gösterecek, yoksa 
hakiki bir kral karıs.· Marie An. 
toinette, yahut ihtilal melikesi 
Madam Roland, yahut ta intikam 
perisi Charlotte Corday kadar 
ebediyete cesaret, temkin, vakar 
nümunesi olarak mı geçecek? 

Dünya vaziyetinde huzursuz
luk ve zulüm artıp endişeye düş
tüğümüz sıralarda zihnimizi ma. 
zinin daha karışık, daha korkunç 
devirlerindeki karanlık bodrum.. 
lanna indirmek ve oradan tiksin. 
miş halde dönmek · bir müddet 
için olsun insana nisbi bir rahat
lık temin ediyor. Vak'alan artık 
daha soğukkanla karşılayabiliyo. 
ruz; yalancı da olsa bulunduğu. 
muz vaziyetten bir memnuniyet 
duyabiliyoruz. 

Onun içindir ki yukarıdaki 
hiçten haber ve acaip hayal üze. 
rme Fransız ihtilalinın bırbir ar
kasına kafalarını uçurduğu dört 
kadını, bu dört güzel kacıuun son 
dakikalarını dtişlindüm. Üçü kah 
camanca ölmüştü, birisi zelilcesi. 
ne... İsterseniz ve yüreğiniz d~ 
yanırsa siz de benimle beraber, 
ti.O'ler ürpertici o dort tabloyu 
kısaca seyredln ız: 

* * M adam Roland uzun boylu, 
geniş göğüslü, siyah yu. 

muşak saçlı, derin düşüncelerle 
gölgelenmiş mavi gözlerinde şef
kat ve kudret dolu, genç bir ka. 
dmdı; güzelliği sadece muntuaın 
hatlardan, renk, ten, tenasüp za
rifliğinden ibaret de~ıldi, misli 
az bulunur bir cinsi cazibeye de 
~alikti. Meşum gün geldi, çattı. 
ldam mahkümlannın dizildikleri 
bir çok araba siyasetgaha doğru 
yollanmı§tı. En sonuncusuna onu 
bindirdiler ve yanına da La
marche adında, hiç tanımadığı 
sakat ve bitkin bir ihtiyar koydu. 
lar. Madam Roland beyazlar gL 
yinmişti; hapisane berberinin en
sesinden kestiği saçlarından önde 
kalan kısmı, bukle bukle gene 
arkaya dökülmüş, satırın ineceği 
beyaz cildi süsliyerek örtmüştü. 
Çehresinde şan, şöhret, irade nu. 
ru parlıyordu, dudakları ise mer
hametle istihkar arasında karar. 
sızdı. "Giyotine! Giyotine!,, diye 
haykıran sokak kadınlarına bu 
hislerle baktı ve dedi ki: "Biraz 
sonra orada olacağım. Lakin beni 
gönderenler de arkamdan çok ge. 
cikmiyeceklerdir. ~imdi benim Ö-

; .......... ............ .... ·ı 
tCirce t 
f 

Yazan : ANNll VIVANTI i 
• :~~~ ~?~:~~!. •,•::,N?.Ö.:uJ 

Ben lae, zayıf bir aeıle cevap ve
rirdim: 

- Beni. affediniz.. Bir leJ' değil ... 
BlrAZdan lyileıeceAlm.. O zaman çı
kacatım .•. 

- Amma ıırmeme manade etml
::vomın? Beni gllrmek istemiyor mu
sun? Beni artık sevmiyor mueun? 

- Elbette ... Se (Çlmdlk) .... Biraz
dan ıörecellm. Gidin timdi, 7alvarı
rım. 

O zaman, kararsız ve karmakarı
şık giderdi. 

Her şeyden z.lyade, Prilutof'un o
rada oluşunu Tyoka Jle Granya'dan 
gizlemek ,Uçta; hattA lmkArunr.dı. 
Tyoka bir gün onu ta.rasta farkettl, 
ve bir sevinç haykırması ile ona koş
mak istedi. Amma ben kendislnJ alı
koydum. 

- Ha1\1 yaynım, Prllukof delil 
o, Ona benıtyen biri. O değil .. 

.Prilukof bize dikkat etmiyor 16-
rOndillü için küçük, BÖJ'ledlllm• l· 
nandı. 

Ben, bu mentur durumun kAbueu 
albnda bir mAnasız ve imklnsız ha
yat yaşadım. Günlerim gülünç ve 
llrkOtilcüydQ, Ben Kamarovsky ile 
yemek yerken, Prllukof dalma yanı• 
mı1dakl m:ı~11dıı otururdu Blr.'m ne-

........ Yazan :••••·-. ı 
Re/ ik Halit j ............... _. .............. . 

lümumü alkışlayan sizler, o za
man da bunlarınkini alkışlaya. 
caksmız!,, Yanındaki ıhtiyar ağ. 
lıyordu; Madam Roland şefkaUe 
üzerine eğildi, cesaret, gayret ve. 
ricl sözler söyledi; hatta bu mel
uıı yolculuğu neşeli geçırmesıne 
çalıştı ve muvaffak ta oldu, yaş. 
lı ve sakat adam, bir aralık gü. 
lümsemeye ba§lamıştı. 

Makineye çıktıklan vakit cel
lada: "Sizden bir lutuf istiyorum, 
her.den önce fU ihtiyarı alınız; 
gözünün önünde kanlanmın sa
çılmuı ona ölümü iki defa hlsset
tirmesin!,. dedi. Celllt istenlleni 
yaptı. Sıra kendisine gelince, si. 
yaset meydanına dikili ve bir ta. 
rihçı şairin lisanile zamc..nın hür. 
riyeti gib1 dayanıksız alçıdan dö. 
külmüş kocaman hürriyet hey. 
keline göz attıktan sonra son sbz. 
leri şu oldu: "Ey hürriyet, senin 
adına ne cinayetler işleniyor!., 

• • 
M arat canavarım banyosun-

da hançerle öldüren 
Charlotte Corday yirmi beş ya
şında, bir Yunan heykeli kadar 
mütenasip, pençe pençe al yanak. 
lı, tam bir sıhhat, tazelik, gür
büzlük modeli idi. Gözleri düşü
nürken mavimtrak görünür, he. 
yecana kapılınca siyahlaşırdı; 
koyu renk saçları ise uçlarına 
doğru aarıımlaşır ve nihayet aL 
tın rengini alırdı. Kolları kuvvet
li, elleri uzun, ince, zarifti. Zin
danda, son saati gelip te saçları 
kesilerek idam gömleği giydiril. 
diği zaman gülümseyerek dedi 
ki: "İşte, oldukça kaba eller ta
rafından yapılmış bir ölüm tuva
letl.. Fakat bu elbiae insanı liye
mutluğa götürür!,, Giyotinirı kay 
pak basamaklarında gayet sağ. 
lam, mert adımlarla yükseldi; fa. 
kat cellat, boynunu meydana çı
karmak için göğsünü ve gerda
nını örten şalı çekince biraz son. 
raki ölümden fazla çıplaklığından 
ürktü ve hicabından titredi. Son
ra toplandı, eski vakarını, süku
nunu, adeta neşesini yeniden 
bulmuştu; kendi boynunu ken
disi bı~ağın altına koydu. Cellat 
yamağı, halkın hoşuna gitmek 
için bir elile bu mübarek başı 
tuttu, öbür elile yilzilne bir tokat 
attı. Ahali homurdandı 've satır 
indi. •• K raliçe Marie Antoinette de 

o basamaklan şahane bir 
tavırla çıkmıştı. Zaten şahane bir 
güzeldi; geniş bir alın, yuv:ırlak 
omuz başlan, berrak, uzun bir 
boyun; saçlar yumuşacık ve üzer. 
lerine yaldız üflenmiş gibi açıklı 
koyulu hoş bir sarılıkta; gözleri 
gök mavisi, bu run hafif mah. 
muzlu, burun delikleri geniş ve 
heyecana ~lince titrek; pırıltılı 
dişler ve gösterişli, dolgun du
da~lar ... Umumi heyetinde tarif 
edılm~z bir nur ~aşaaSI var, bir 
nu~ kı ~akışlarından, çehreıinin 
akıslennden, hatta gölgesinden 

serpiliyor. harp sahası olan İngiltere ve 
İşte bu Kraliçe, giyotine çık· Fransa sahlllerine, Akdenize mal 

tığı sırada dıkkatsıı.lıkle celladın gôndermesi mümkün degildir. 
ayağına basmış, herifi haykırı. Bu vazıyet karşısında Finlanda
mıştı. Ona, vaktile nedimelerine, nın İngiltere ile olan ticari mı.i
halayıklarına hitap ettiği sesle nasebetlerı felce uğramıştır. Fın. 
"affedersıniz!,. derneği unutma- landa, yalnız Sovyet Rusya, Al. 
dı. Dizçoktü, bir dua mırıldanaı, ınanyk ve bu memleketler vası. 
sonra kalktı, çocuklarının mah- tasıle Balkan memleketlerile ti
pus bulundukları Tcmple ımda· caret yapmak mecburiyetinde 
nına g0zlerıni çevirdi: "Babanıza kalmıştır. Bunun için, Sovyet 
kavuşmaya gidiyorum, yavrula. Rusya ilto yaptığı anlaşmalardan 
rım!., diye seslendi. Yuziınde ın- bırinde. Finlandalılann Sovyet 
saclara karşı istihfaf ve ölüme a- Rusyadan transit olarak istifade 
tılmaya sabırsızlık okunuyordu. etmesı iınkanlan elde edilmiştir. 
Cellat ise Kraliçeden fazla heye- ı Aynı zamanda Alınan demiryol. 
canlıydı; satır düştı.i ve cellat j lan da Finlanda eşyasının Lran
yamağı bu kanlı güzel başı halka I slt olarak. başka memleketlere 
doğru uzattı. Lamartine'in dediği geçmesine müsaade etmektedir. 
gibı ihtilal, intikamını aldım sa. Bu vaziyet karşısında Finlan
nıyordu, halbuki şerefini kaybet. dalılar, Türkiye ile de ticari mü-
mı~ti. nasebetleri arttırmak mecburiye. 

* * 
tindedirler. 

ı tsveçten de, mallarımıza karşı 

X V Louis'n ın metresi meş-ı vaki taleplerin aynı sebeplerden 
hur Madam Du Barry'ye ileri geldiğini söyliyebiliriz. İs

gelince. ihtilal devri "rtalannda I veçin de. İngiltere ve Fransa sa
İngiltereye gidebilmişti, hayatı hillerirıc mal ihracına imkan kal
emniyetteydi; fakat servetinın rr.amıştır İsveç firmaları, Alman. 
büyük bir kısmını Fransadakf ya vasıtasile cenup memleketle-
şatosunun bahçesine gömüp bı. rine mal satmaya mecbur ?lmuş-

"" . . h .1 lardır. 
raktı6• ıçın, para ırsı e mem- G" .. 1 .. yor ki Avrupa harbi 
1 k . d' . ğ oru u , , 
ekctt- te rar gır ı. zencı uşa ı. şımal memleketlerinin garp mem 
nm gammazlığına uğrayarak ya- leketlerile olan münasebeplerini 
kalandı. defineyi aldılar ve -;ahi. felce uğratmış, ş imal memleket
bını idr.ma mahkum ettiler. Bu lerinln ticareti, cenup memleket. 
kadında. o sırada geçkin olmak- !erine doğru temayül ct.ml§tir. 
la beraber henüz mihrap yerinde Giden Mallar: 

Dünya deniz yolları kapalı ol. 
duğu ıçin. ş.mal memleketlerıne, 
müslemlekelerden hayvan yıye
ceklerı getirmek kabil değildir. 
Kepek, küsbe, susam gibi malla
rımızın isviçre, İsveçe satılma. 
sındaki sebep budur. 

Bu hafta içinde, lngil ı z Tica. 
ret birliği tarafından, Ege mınta
kasından 3 milyon İngiliz J ı ası 
kıymetinde kuru meyva alındı
ğından İngilizlerin bütün tütün 
mahsulünü satın alacağından 
bahsedilmekted.r. Ankarada, İn. 
giliz Ticaret Birliğile T 'caret Ve
kaleti arasındaki müzakereler 
henüz bir netice vermeden, bu 
meselelerden haftanın müsbet 
hAdfseleri arasında bahsetmek 
me\·slms ızdir. 

Son gUnlerde balık lhra<:3tl 
tekrar hararetli bir devreye gir. 
rniştir Geçen sene, taze balık ih
racatı sayesinde memleketimize 
bir buçuk milyon lira ginni şti. 
Akdeni:r yolunda, balıkçı gemile. 
rinin serbest bir surett~ işlemP. 
s ine imkan olmadığı iç-in, geçen 
seneki kadar balık ihraç edilece
ğı şüpheli görülmektedir. Maa
mafih kürük Yunan motörlerl 
miitemadiyen taze balık taşım:ık
tsdırlar. 

Hüseyin Avni 

divor. 
·Refik Halid yazısından da • 

taşıldığı \'c~hilc tramvayda h 
kesin a~ ak ta kalmasına tar 
Birdenbire herkesi konfora bile 
dfü~man eden o inandırıcı ifad 
le: - Zaruret mahzurları mil 
kılın. Mademki mnlzcme 
sulluğn arabaların adedini c 
ti~·or, \ ' C yer kapmak bir nevi 
çıkgiizliilük , spor \'eya şans 
oluyor. o halde tTamYaylarda 
sun uu üstünlükten kurtula 
diyor 

'şımdı Naci Sadullah 
kcndint- has oJan çelik gibi ~ 
mclerlc krrhaç gibı cüml 
saklatnrak müdafaa edecek. 
fik Halid de esk'lerin "l\lucb 
kam., tabir ettikleri kale 
sak{av cinsinden bir küheJ 
gibi knpıp koyuvererek. 

Fakat diin en velüt karika 
ristimizden öğrendim ki işin or. 
tası bulunmuş. Tramvay\ 
yalım biitiin yerler birer 
kalacnknnş. Eğer böyle ise o 
da mesele yoktur. 1kisinin de 
diği olmuştur demektir. 

Falcat ne olursa olsun, 
hcrııün Nişantaşında Maçka 
\'ayını beklemekten bıkıp 

1 
......... -..................................... 

1 
dığnn için 'aktile söylediğim 

KADİR VE BAYRAM bi şimdiden Atpaurma 
Blrlncltrırinln yirmi arlı:lzlııci puanni • rahvan h!r ınerkcp ısmarla 

gO.ı.Q ramaranı tertflıı yirmi altm na mO· 11 Sabahl«!ym palanını vuru• Is 
Hdil olmdlt alı:tamı (aalı ırecul) ~:yM ! diğim zaman, istediğim yere, 
kadir, llılndttsrlnlıı birinci cuma l(llnO • tcdiğim sokaktan gidebilectıil.l-1 
bıyram oldulu ilin olunur. B b" 1 t k t k t k en oy e ı ır ı ır, e 

idi, cazibeliydi; ölüm yolunda ha. 
la hfüınünün kudretine güveni- B u hafta içinde, Romanya ne 1 
yor, ikidebir başını sallayarak aramızda yeni yapılan tı. 

hıınbul MOfıiı l rahat rahat işitnc giderken o 
F. Ulıreaer 

rın lskarça gibi dolduktan 
\'ayda tazyikten nıorarm1f SADAKAf FITIR 

Sor halde hali anlatıılarına ır;öre 1 caret anlaşması henüz tatbik 
yüzüne dökülen kaküllerini ge. edilınediğl için, Romanyayla az 1§ 1 
riye atıyor, çehresinin sihirli gü. olmuştur. Zeytin ihracatına li- ı Bufda1cıaıı 
zelliğıle halkın merhametini çek- sans verilmediği için, Romanya- ~::~;;, 

Eıı ıın 

it. 
23 
40 

ıt. va almn~·a çabaladıklarını c 
17 sem Nasrettin Hocanın dav 
ı7 

20 

meye çalışıyordu. Bir taraftan de ya zeytinyağ da ihraç edileme. 
en zelil şekilde yalvarıyor, ağlı. m''tb. Romanyadan zeytlnya~ın
yor, çırpınıyor, "yaşamak iste. dan başka, sabun bile istenilmiş
rim Hayat, hayat isterim. diye ti. Mıntak:a Ticaret müdürlüğü, 
b~ı:ıyordu, bana hayatımı ba. sabun ihracına da lisans verme
IJşhtyınız, bütün malımı, mülkü- miştir İstenilen mallar arasında, 
mü .milJet" vereceğim. Nedamet kahve bile vardır. Macaristanda 
getirmek ıçin yaşayacağım!., kahve bizim para ile 12 buçuk 1 

Halk gülüyor veya omuzlarını lira olduğu için, bir Macar mües. ı 
s lkiyordu. Giyotin merdivenini sesesi. bizden kahve istemiştir. 
böyle haykırarak, yırtılıp Jövü- Bittabı Macar müessesesinin bu 
nerek, yerlere kapanarak, ı;ürük. teklifine müsbet bir cevap verile
lenerek çıktı; b~çağın altında bi.. memiştir. 

117 100 ra da, karısına da dedill 

BAYRAM NAMAZI 
uzaktan ikisine bağrracatnn: 

SOMER 
MUdGriyeti: Mevsimin Parlak Muva!fakıyeti 

CHARLES BOYER - İRENE DUNNE'un 
EMSALSİZ ZAFERİ OLAN 

B 0 YÜK AŞK le bağırıyordu. öylece, idam edi- Bu hafta içinde. dı9 memleket
len bütün ihtilal devri kadınla- tere sevkedilen malların başında, 

k Fransızca ıözlü ıaheaer, BUGUN matine ve suarede SON OLAltAK nndan ba•ka ruhta, sefilce öldü. fındık . yumurta. epek, ketento-
'$ b 1 kt d iÖ9terilecefini saym mG,terilerimize hatırlatınz. Henllz cHrmQtılllw Zira gene Lamartine'in elediği bumu susam u unma .a ır. . . . . 

·1 F d k ı d M · t bu ıon elinden ıstıfade edebılırler. gibi, ne bir fikir. ne bir fazı et, m ı en z va e, a<'am; 11n. ve 
ı .. - ......... ~ ... - ......................... 11 Bugün saat 11 de tenzillth matlnt••••••• 

ne bir aşk uğrunda öli.iyordu; M!r. : Tepebııı D~AM KISMINDA ı••••••••••••••••••••••••• .. I 
vetlne, hırsına kurban gidiyordu. 1 GUndilz ıuo da, Gece 20.30 da 
Fransa tahtının namusunu ber. 1 o T ! L L O (Son hafta) Her dehi bir harika yaratır ... Her kudret bir şaheaer hazırlar- Si-
bat ettiğı gibi idam kürsüsünün İ KOM~DI K18MINDA dünyasmda e$slz bir kudret otan bilyilk Yıldız 
haysiyetini de bir paralık etmış. İ Gilndüz 15,30 -da, Gece 20,30 da i p A U L M U N 1 ı D E 
ti! 'I. DADI (~~!..!l}rıtfa .. <?!~R~.~-~.a~d~1:~İ I 

~------------_. ____ ,, SAN'AT ALEMİNDE 

ISAKARYA Sinemasına Koıunuz ! EM i L ZOLA 
Orada, 2 büyük yıl~ız: 

gibi bir ıaheııer yarattı. Büyük bir mücadeleden heyecan ... Sonıas !ılr 
zaferden hayat alan bu film dünün, buıllniln ve yannın en ~ SİLVİA SİDNEY ve HENRY FONDA'nın 

MUVAFFAKIYETl 

L A L E SINEMASINDA 
Emulslı bir ıurette yarattıkları (TURKCE SÖZLU) 

Bugün l'e Bu Gece SON OLARAK 
filmhıf seyredecek, tstlı ve heyecanlı miiıtema dakikalar yatıyacakıımı:ı 
Husuııt Ulve: RUDOLP VALAT1NO'nun hayatı, ö!UmU ve cenın 

~--·-••••••• merasimi•••••••••-, 

DİKKAT: GUnUn en mühim hadisesi olan (AKDENlZ HARBf) 1ıltlbl 
tafıilltlle Türkçe PARAMUNT JURNAL'da 

Sf~emalanna bo,anıyor: 

GALA HAFTASI Programı: 

.. _ _ ____ Bugün saat 11 de tenzilS.tlı matine ~---·••lil 

İzdihamm önUne ıeçmelr ve halkmuzm ıstirahatini temin etmek için 

BUGfiN 1 p EK ve 5 A R A y Sinemalannda 
Birden 

SARK Edebiyatının 

LEYL A 
•e JUL YETf SARK filmclllfinla ıaboııerl ROMEO 

ile 
Mecnun'un şarkılarını ıöyleyen .ıl 

MÜNİR il 
NUREDDİN .,. 

D t K K A. T: Filmin fevkallde uzunluta y{izUnden 

MECNUN 
Blitiln •arkılar ve mUzllr: USTAD 

SADETTİN KAYNAK 
Leytl'nın tar1alannı ıByleJ'ft 

MUZEYYEN SENAR 
seanslar bu&iin saatlO - 12 • 2 _ 4.15 • 6.30 ve ı da. 

'9 • •••••• • Buıiin her ilrl •inemada saat 10 da tenrllltlr matine vardır. •••••••• • ................... _. ......... 
Her sene en güzel filmini Bayramda gösteren sinemada 

B A 
N E L SO N 

L A L A y K A 
EDDY İL ONA MASSEY 

SE VEN KADIN 
Bl1yUk A.tk Ye Rakik: hayat filmi. AJrıca: En eon FOX diinya ....._ 
berJcri. Bl•rün ıe:anstar: il - 2,30 - 4,30 - 6,30 ve 9 da. 



-

.!. 

~/ 
•' , 

Matbuat Umum Müdürlüğünden : 
T!irkiye Rady~diffU~yon Postalarının TUrk Musikisi Heyetinin kadrosu 

J'•İden tanrim ~~lec~~ndeı; ~ heyete _ıirmek istiyen saf ve ıes san'at-
lrlrlarmıa Teşnnısanının 8 ıncı Cuma ıunü Ankarada BaşveUlet Matbuat 

Uıııımm Müdürlfifü Radyodtffüzyon Müdürlüiünde teşekkül• edec~k müte
huaıa komisyon buzıırun~ saat 10 .~ yapılaw olan imtihana rirebilmek 
tlzere aşaftda :raııh vesaıkle Teırınınninin 6 mcı ıününe kadar Matbuat 
Ummn :Müd6r1üfüne müracaat etmeleri nan olunur. 
l 1 - 1ıtida - Türlı: müzik heyetinde alınalı: istediti vuifeıtln vazıhan 
ber.uı edilmesi liz:Imdır. 

2 - NCHas tezkeresi veya tasdilı:fi bir suretL 
3 - Hüsnühal varakası:. 
4 - Sari ha~tahklara m~ptcll 01?'adıftna •e vazffesini mtıntatAman 

ifaya mini olabılec~k be~enı ve aklı Arıza ve hastalıklarla malul bulun
madıima dair hcyetı sıbbıye raporu. 

S - Tercemeihal varalı:.a~ı. !ahsil. &:ece.si ile evvelce bulundufu hiz
metler kısaca •e halen ne rıbı bır vazıfc ıle ı•tiıal ettiği yazılacaktır. 

6 _ 6 x 9 cb'adında, açık baıta çıkardmıı ve siyah parlak lı:aiıda ba-
ahn11 6 adet fotoiraf. (10297) 

Harp Okulu Komutanlığından : 
ı - Aşaftda ya.rıh tartlan haiz okurlar, Harı> Okuluna almacaktard 
A) Ankarıda bulunanlar doir~dan dotı:u1.ı Harp Okuluna. Ankara '~ıııi

dnd.e balunanlar balanduklan yeruı Askerlık Şubelerine müracaat edecek
lerdir. 

B) Ka:rrt ve kabul muamclcıi 20/10/940 dan itibaren 31/11. Kl!./l941 tari-
bine kadar devam edecektir. 

2 - Giriş Şartları: 
A ) T ürk ırkından olmak, 
B ) Lise bitirme ve olıunluk 1mtihanrm vttmi1 btılıınmak 
C) Tanı teıekküllü Askeri Sıhhi Hevettcn <Haro Olrul~na ırirer) kararlı 

Sıhhat rapora almrt olmalı:. 
D) 18 : 23 7aşmda bulanmalı:. 
E ) Difer ,artlar Askerlik Şubelerinden ve Harp Olculun~an ötr~ilebilir 

(1330 - 10197) 

··-------------------------, 1 KETi 
Cümhurlyet Bayramı münasebetile 29 - 10 - 940 Salı gü. 

mı mevcut seferlere ila\o-eten: 
1 - Ckce _yansından sonra saat 2,30 da köprüden bir va. 

pur hareketle Usküdar, Kuzguncuk ve Beylerbeyi iskelelerine 
uğrayarak Çengelköyüne gidecektir. 

1 

2 - Gece yarısından sonra saat 2 de Üsküdar'dan Sirke. 
eiye ve saat 2.30 da da Sirkeciden Üsküdar'a araba vapuru se
fer yapacaktır. 

~-----------------·-----' 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 

VekCiletinden: 
I Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekllctine merbut Ankara kinin komprimha

n esinde ilı:işer buçuk kiloluk tenekf' kutular içinde bulunan "202,, kilo "690,. 
sram tannat dö kinin kapalı zad asulile satılmak üzere münakasaya konmu~
tv. Tahmin edilen bedel "6080.., lira (70) kuruş olup muvakkat teminat 456 lira 
05 bruştnr. Talip olanların fartnamcsini görmek üzere İstanbıılda Sıhhat ve 
t çtimat Muavenet Müdurlüiüne ve Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vc
kileti Hıfzıssıhha hicri Dairesi Reisliğine müracaat edilecektir. 

! hale rUnü olan S.11.940 Salı günü saat 14.30 da Sıhhat Vekiletinde topla-
1tacaJı: k omisyoo,a müracaatları ilin olunur. 6821 - 9970 

EmlCikiş'in Takvimi_ 
... 

Ramazan: 25 Pazar 
İftar 17 ,12 - İmsak 4,46 ....,...,,...,._.......................... __.....,,..._ ... _ __.... 

~·-- SiRKECi 
SaJknnsöğiit Demirkapı 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasındaki 
Sergiyi ziyaret ediniz. EMLAK!Ş. alıcı ve satıcıların 

en büyük rehberidir. 1 ~~~~~~~~~~!!:~ 
Galataııarcıy LlsesJ kırş1ŞJ No. j S•hl~ ve Nıırvaı MildGrU: Emın U;lMAN' 

L--...;1.;.8.;.4·;...'t'e_ l•"•f o. n- :•4•9•0•1•0 ___ , 1 Oucıccllık n NcıriJ aı T.L.Ş •• TAN Maıb .. a&J 

1' A ııl 

Bayramda yalnız 

KIZILAY.-. GAZ ESi 
Çıkacaktır. 

flinlarm.rrt •ermekle hem kendinize ve hem de Kızılay'a yar
dım etmiı olacaksınız. 

· 1 tıan sayfasında santimi 50 Krş. 
1 L A N Sondan evvelki sayfada ,, 100 ,, 

FIATLARI : 2 nci. sayfada ,, 250 ,, 
( ı ncı sayfada ,, 500 ,. 

iti üracaat yeri : 

İstanbul Fiyat Mürakabe 
Komi-;yonundan: 

"29 Numarah ilan .. 
27.10.940 tarihinden itiba~ tatbik: 

edilmek üzere İstanbul Belediye bu
dutlan dahilinde odun, kömüril ha
mt ııabş fiyatlan aşağıda gösterilditi 
şekilde tesbit edilmiştir: 

1 - Anadolu kömürü kilosu toptan 
4.5. perakende beş buı;uk kuruş, 1 

2 - Rumeli, İğneada Katıkş kö
miirü toptan beş, perakende alb ku
ruş, 

3 - Bulgar kömdrü toptan beş bu
çulı;, perakende altı buc:uk kuruştur. 

!'erakende satış fiyatı dükkAnda 
müstehlike yapılacak satış fiyatıdır. 

tstanbulda, :J>o5tahanc karşısında Kız~lıy ~atl'f bürosu, Tel: 22653 ArAba, beygir ve kaYlk ile müstehli-
1stanbul, Postane arkasında İlancılık Şırlı:eti Telefon: 20094 - 95 1 ke ya~ılar seyyar satışlar da to~tan 

•~•••••••••••••·~~~~~·••••••••lılJI, satııı; fıyat.ı üzerinden olacaktır. Ilan .. 1 O}UI\Ur. ( 10338) ,.....:.====---
11
------1/------

1
-t:M---- Ankara İkinci Sulh H~kuk 

IW=Jı J :JTl : O PI= LIY L:}.1 • l=W [ • 1 ?) Hakimliğinden: . 

27 . 10 - uo 

·----·I KÖMÜ R S OB A L ARI 

AVİZELE R 1 SAATLER 

AEG elektrik fırını 
•c süoürgelcri 

Havarazı ocakları 

ve elektrik 

T AKSlTLE SA TIS 

OSMAN ve 
Galata. Bnnkalar caddesi 59--47 Tel. 42769. Beyazıd, Oniversite 

••••••• No. 28 Kadıköy, İskele cad. No. 33/2 4•••'1 

MEMUR ALINACAI< 
Devlet Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünd 

İşletmemizde "60" lira ücretli münhal puantörlüie mü~abaka 
bir pu:-.ntör alınacaktır. Taliplerin iıılctmcmiz memurin mudurliıtüııe 
atlan ilan olunur. (10333) 

- • - - 1 - - - --.. 1 • • - • ı il Anlı:arada Arslanhane mahallesınde 

1 
Kültilr sokak 4 No da Mustafa ve- ! 

Keşif İlk kili avukat Ali· Rı~ Dinç tarafından 
bedeli teminat Ankarııdd Pauır mnhallesinde Hon-

lar sokak 72 numaralı evde Kavukçu 
972,50 73 ,oo İstanbul 15 inci ilk okut Kaloriferinin tamiri. • 

2750 00 206 25 İtfaiye lı:amyonlanna yaptınlacak 5 adet Kar~scn. 
'Keşif b~dcllcri ile ilk tem!na~ milı:tarlan yuka.ndı yazılı ıışler anı ayrı 

a k k ·ıt konulmu,tur. Ke11ıf ve şartncmelerı Zabıt ve Muamelat Mü. 
d~'rıutüı.~a~~~de görülecektir. İhale S/l~ /940 Salı günü saat 14 tc daimi 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk tcmınat makbuz veya mektupları, Ka
lorifer tamiri için Viliyet N;ı'ia müdürlüi~nc m.ü~acaatla alacakla~ı fenni ~h
liyet ve diicr iş ic;in karoııe .. İll'allithanesı sahıbı olduklarm~ daır Beledıye 
fen işleri müdürlUğündcn alacakları vesika ve 940 yılma ait tıcaret odası vc
silı:alarilc ihale günü muayyen saatte daimi enciimcndc bulunmaları. (10058) 

Yevmiye 
Tornacı 

240 Kuruşa Bir 
Ahnacaktır. 

Is tan bul Elektrik, Tramvay \·e Tünel İşletmeleri 
Umum l\lüdürlüğünden: 

ıaarcml7'!n :şı~li Atölyesine müsabakada göstereceği ehliyete nazaran 
240 kuruş yevmiye ile nan'at m~tebi mc:ıunlarmdan tecrübeli tornacı alına
<:~ktır. İstc~lilcrin nüfus hüviyet cüzdanları, hüsnü hal kıiğıtlan ~c müddctı 
hıımct vcsıkalarile 28 _ 10 _ 940 pazartesi ıünü saat 9 da ldarenın Metro -
Hanı binasmdakı ZATlŞLERl Müdürlilğünc milracaatlan bildirilir. (10305) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Orta öğretim mücsscsclcdne yabancı dil öfretmeni yeti~tirmek mak

sadiylc İstanbul Üniveniitcsinde açılmış olan Fransızca, lnrilizce ve Al
manca kurslarm~ aıağıda yaıılı ~artlar dahllindc yeniden talebe ahncaktır. 

Bu talebe bır yıl İstanbul Üniversitesindeki yabancı dil kurslarına de
vam. edecek .bu mUddet ~anında her birine ayda 30 ar lira harçlık vcrilc
ccktır. Bu bır yıllık tedrısatta muvaffak olanlar siyasi vaziyet normalleş
tiği takdirde ~ahsil~erini tal:iyc etmek üzere, bir yıl da dilini öğr~di~lcri 
memlekete ıondcrıleccklerdır. 7 - 8111 incitcşrinde eleme mahıyctınde 
yapılacak namzctlık ımavmda muvaffak olan talebe enstitüye bir ay devam 
ettikten sonra aynca bir seçim smavına tabi tutulacaktır. 

Sınava iştirak edebilmek i'in: 
1 - Türk olmak, 
2 - Yerli veya yabancı bir kolleJveya liseden Yeyahat bir 8fretmeıı 

okulundan mezun olmak "olrunluk ıart dciildir.,. 
3 - Unlversitede 6/11 inciteşrirı 1940 da tcıtkil edilecek salltk- lı:omls

yonunca muayene edilerek tahsile mini bir hali bulunmadııtını bildiren bir 
rapor almış bulunmak, S ile 7 Birincitcşrlndc yapılan müsabakalara i~tirak 
etmemiş bulunmak. 30 yaı;mı aşmı, bulunmamak şarttır. 

Tedrisat h-:r gün Ünivcrsitf'dc Mbahtan akşama kadar devam ede. 
ccktir. Kurs talebesinin haricte bir işle meşgul olmaması earttır. 

Sınava girmcğe talip olanlartn en geç 5/ II incitetırin akşamırıa kadar 
İstanbul Univcrsitcsi Rektörlüğüne tahsil vesikaları ve 6 fotoirafla bir-
likte müracaat etmeleri lazımdır. {10259) 

oğullarından Mehmet oğlu Mustafa 
ayrıl Yerde Feyzi ve ayni yerde İhsan 
aynı Yerde Hilmi aleyhlerine açılan 
izalei Quyu davası ü zerine, namları
nı~a çıkarılım davetiye arkasına ika
metgf!hıruz.ın meçtıuliyet!ne mebni 
davn arzuhallnln ilfoen tebliğine ka
rar verilmiş ve duruşma da 20.11.940 
nzıt 9 a tAlik edilmiştir. 

;\lezkür tarihte mahkemeye gelme
d!ğlniz veya bir vekil göndermediği
nız takdirde, duruşmaya devam olu
r.:ıcıığ_ı lüzumu dört müddei aleyhine 
da~ctıye ve dava arzuhali yerine 
knıın olmak üzere ilanen tebliğ olu-
nıır. (7136 - 10335) 

J\'.aYtl>: Rurnelilınalı 4 ı lnd ilk okuldan 
940 ... nesinde almıı aldııfum t•hadetna:ııcml 
raııı ettım Ytnlaiııi ~ıkarual!ıından e•kiıinin 
hllkmll olnıad ı ftnı illn •dHim. Rumelilı:avalr 
KtprU.oka~ 9·1 No. HulOıi Okta1 

• ZAY İ Ç ANTA~ 
7 Ey!Q' 1940 Cumartesi g\lnü ~a
at .. 5 :-. 6 arasında Kadıköy ve 
Kopru ıskelesi arasında el çan
~.mı kaybettim. İçinde: Nüfus 
cuzdıınım, Emniyet S:ındığrnn ait 
bl:: .. terıet, Kadıköy Mal MUdür
lügunden almakta olduğum ma
a;ş cfü:.danile berRbm, bir mik
tar para ile bulana faydası ol
~~ya:ı vergi makbuzları, mü
hurler vesalr bircok ktığıt mev
cuttur Bulan parayı alıkoyarak 
evrak vesaireyi Galatada Bü
yük Tünt-1 han ı numnrava Pos
ta !le veya bizzat getirdlği tak
dirde anıca !llemnun edilecek
tir. Bu münasebetle mühürlerin 
hfilı:mO olmadığını UAn ederim. 

Makbu le Eaa t ' 

T. l ı Bankaeı A. $. MOdOrlyetlnden: 
Mllca~eaembin lu-nbat. Galata, Be,.otlu 

tııbelcrile Banınt. Kadıkll1. Uılı:lidar •i•nt· 
tın ıiıcler inin 1 TeırinisıuıJ 1940 ıarihiıııtcn 
itlbıren ber l'«ln 11ba'h aaat 9 .ŞO dan 16 ,.1 
~•dar •• mllnemir•n açık olacatınr muhtcum 
m01ıori1~riml2• arrederı.. Cumarıcd oıil•leri 
ırl,tlttimir 9.30 dan 11,JO a kadar açık ola 
c•kur. 

50 yaşlarındaki kadınlar 

35 YAŞINDA 
görünebilirler. 

M'eshur bir cild mütehassısı tara· 
tı~dan keşif ve ıenç bayvanlann 
<.111 ve hüceyrelerlnden kemali itina 
!lf' fstlhsal edllen ve bir ıenç kızın 

taze ve saf cildinin u.nşurlarına mO· 
$Ab1b olan " l!l lOCEL" . tabir edUen 
kıymetli ve yeni cevher, balfhazıtda 
dl" unsuru olan pembe renkteki To 
kalan krem! t"'rklblne kanetınlrrııoctır 

~u akşam yatmaı:dan evvel silrünQz 
L'yud•ı~nuz h"' dakika zarbnda cil: 
dlnıı. b,ı kıymetti unrunı maıı edip 
beslenecek ve her sabah kallttıj:ınızda 

. 
cildiniz, ilaha sat, daha ~ 
ve ıençle;şecektir. 

GOnt1nzım. be,ru (Y9,_., 
kremı lrullanı.nız. Terkfb 
yaılatlcs ve kuvveuencnrtel 
·fah!Je nilfuz ederek ıtsJS 
madde>ert ihraç ve 11,..ıt 

l7ale edn. Açık mesameJerl 1'~ 
ve hı suretle cfldlnJz.f be1' ~ 
muşatac~ıctır Bu basit ted 
sınde beı kadın birkaç 8'f1Je,,.,i 
biltr •• ıenc: kızlann bl~ "' ~ 
cet! ~ ·ıy;1nı hayret bir cUd "' 
ınaJik olabilirsiniz. 


