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BRENNER 

~ülakatından 
SONRA 

Brenner'de konusulan en mühim 
~evzu, harbin Akdenize intikali 
ve Afrikada yapılacak müljterek 

Hava Kurumu 
Varidatı 
(ogaltıf ıyor 

e bUYilk taarruzun lieklidir. Al
:anya ve italyada hazırlanan 
Üsteınieke kıtnları, A!rikııya na
~ geçeceklerdir? Almanya, A!ri.. 

harbinde italyaya nasıl yardım 
edecektir? Afrika harbi bir yıldı
~ harbi halinde nasıl sevk ve 

Umumi Başkan, Cemiyet Aleyhine Yapılan 

Muhtelif Propagandalara Cevap Verdi 

are edilecektir? İngiliz donan
lnası Akdenizden nasıl çıkarıla
caktır? 
:nerlin matbuatına göre, iki devlet 
:!arnının milUıkatında bu mesele.. 

in halline ehemmiyet verllmi!itir 

M. Zekeriya SERTEL 

it Otnada Alınan ve İtalyan 
• liariciye nazırlannın mü. 
;tından üçler ittüakı çıktı. 

altat Roma mülakatı bütün 
~leleri halle kafi gelmemiş o

ki, Hiiler'le Mussolini Bren 

Türk Hava kurumu İstanbul 
teşkilatının kongresi dün bitmiş.. 
tir. Kongrede tetkik komisyonu
nun faaliyet raporu okunmuş ve 
madde madde müzakeresi yapıla. 
rak umumi heyet tarafındı:ın ay
nen tasvip edilmiştir. 

Raporda zikredilen varidatı ço. 
ğaltma ve aza kaydı meselesi esas 
lı surette görüşülmüştür. Yalnız 
kazanan vatandaşların değil, har
cayan vatandaşların da kuruma 
aza yazılarak aylık veya yıllık 
taahhüdata bağlanmaları müna. 
sip görülmüştür. 

Kurum müstakar bir bütçeye 
sahip olmayı, her sene yapacağı 
işleri bir programa bağlamak için 
lüzumlu bulduğundan varidatın 
çokluğundan ziyade devamlı ol. 
masına bilhassa ehemmiyet ve
recektir. Yapılan yardımların 
hazan doğrudan doğruya para ol
mayışı yüzünden görülen güçlük. 
lerin de halline karar verilmiştir. 
Bundan sonra, köylünün mahsul 
vakti, para yerine herhangi bir 
şekilde yapacağı yardı!"ın da ka
bul edilmesi için tedbırler alına-

(Sonu, Sa: 2. Sü: 5) 

• 1' geçidinde ayrıca başbaşa gö. 
~eye lüzum gördüler. · 
iiJ· ?rıihver devlet adamı, bu 
ar &katta ne konuştular ve ne 

ar verdiler? Mülakattan son
ir beşı-edilen resmi tebliğ biz~ 
t~ öğretmiyor. Dün sa~ahki 
l~ın .radyosu da yalnız Hıtler. 
~4YlUSsolini'nin her mülakatııu 
Uteaıop mühim hadiselere intl
t lazıın geldiğini hatırlatıyor. 
e Verilen kararlan yirmi dört 

INGIL TERE iLE SOVYETLERLE 
A M ER 1 K A Amerika Henüz 
ANLAŞTILAR ANLAŞAMADI 

t sonra muhakkak tatbik et. 
Amerika Filosu Pasifiki S.Rusya, Mihvercilerle 

e~ lazım geldiğini söylemekle 
ifa ediyor. 

lngilizler de Atlantiği Daha Sıkı iş 
e )'ak_~t bu mülakat.tan bahse
. n dun sabahki Berlın gazetele 

neşriyatından mülakatın 
e"'ıuu ve kararların mal' •ti 

da bir ipucu çıkarabilı . 
e1t;lin gazeteleri, İngilterenın 
a giliz İmparatorluğunun im-
3! lüzumundan bahsediyor, ve 

Himaye Edecekf er Birliği Yapmamalıdır 

Japonya, Singapur Baltık Devletlerinin 

Osünü de Kullanacak ilhakı da Tanınmıyor 
a8ıl~re mahvolmadıkça Alman
~e İtalyanın sulhu nazan dik

E!t bUe almaya tenezzül etmi 
~eklerini söylüyorlar. 
llııdan anlayoruz ki, Bren

e~. sulh ihtimah konU§UlmUJ 
l?, 

Londra, 5 (A.A.) - Tass ajan. 
sı bildiriyor: 

Daily Mail gazetesinin N evyork 

1 muhabirinin haber verdiğine gö
re1 Hull ile İngilterenin Am~rlka ~ 
büyük elçisi Lord Lothian ve ı 
Avustralya sefiri Casey arasında * * Pasifikte müşterek bir ahenkle ı G ene Berlin gazetelerinin hareket edilmesi hakkında ecre. 1 

Ilı verdiği malılmata göre, yan eden müzakereler, bir İngi. 
·· \ter devletlerinin şimdi en bü.. liz - Amerikan anlnşmasile niha

hedefleri Afrikadan İngilte- yet bulmuştur. 
b· tardı olacaktır. Mısır Reisicümhur intihabınm neticeleri 
llıe ve Süvey§ kanalının belli olmadıkça veya Uzak şarktaki 

u_1>lnıa büyük ehemmiyet ve- buhran derhal fiili hareketlere giriş. 
ıı.Ccektir. Bu maksatla 1taL meyi icap ettirmedikce hiç bir resmi 

\re Almanyada küliyeL tebliğ neşredilmiyecektir. Anlaşma mu 
!tıı'kt cibince, Amerikan filosu Pasifiği, İn. 
§ltQ arda müstemleke kıtalan a-iliz filosıı Atlantiği himaye edecek-

edilmiştir. Bu kıtalar Af- !erdir. Anlaıımada aııafıdaki hükümler 
• Ya nakledilecek ve bu kı§ vardır: 
!Jlde Afrika mihver devletleri İngiltere Sincapur üssünlln Amerika 
aflrıdan işgal edilecektir. Bu tarafından dilediği şekilde kullanılma-
tteke~ten bahsed_;n ~lman .ga. sma muvafakat etmektedir. Amen1ı:a 

e blel'i Cebelitarıgı zikretmıyor filosu cüzütamları dost ınfatile Avus
Urada yapılacak bir harekete tralya limanlarını ziyaret edeceklerdir. tar· tmi İcap ederse. Amerika, Japonyaya sev_ 

Otla? lkile olsun temas e • kedilecek harp malzemesinin hepsine 
l:ı ' ambarıto vazeilect>ktir. 
'beşriyattan anlayoruz ki, AMERIKADA YENi MÜDAFAA 
tb~er mülakatında konuşulan TEDBiRLERi 
.Uhiın mevzu, harbin Akde- (Nevyork Taymis) 1n muhabiri 
llltikali, ve Afrikada yapıla. Birleşik Amerikanın, belki bUtün cenu
tbüşterek ve büyük taarru. bi Amerika cümhuriyetlerie, müştere-

h~klicli.r. Almanya ve İtalya. ken kullanılacak olan deniz. hava ve 
~lanan müstemleke kıta- kara üsleri teşkili hususunda görüş. 
.\trikaya nasıl geçeceklerdir? meler yapmakta olduğunu haber ver. 

,,_ Ya Afrika harbinde İtaL meVktaeş!:on, 
5 

(A. A.) _ Stefani: Kon 
nasıı yardım edecektir? •· f d d h ere. önümür.deki sen~ zar ın a ~r u-lhld :ırbi bir yıldırım harbi nıın idaresi için bir mılyar 482 mılyon 

~· e nasıl sevk ve idare edile- dolar sarfını kabul etmiştir. Hazine 
etıi lr? \Te İngiliz donanması Ak. nazırı. yeniden 141 milyon. do}arhlc: 
l~en nasıl çıkarılacaktır? Douglaıı tayyareleri sipariş edıtmı:ı ol
~ matbuatına göre, iki dev- duiuna, bu suretle 18,641 tay.~are te. 

(Sonu. Sa: %, Sü: 7) (Sonu, Sa: 2 Su: 5 > 

~ ..•.•.••.•.... ~ .........• ~············~ 
1 Sovyet Elçisi Çankayada ı 

Uçier paktından sonra Sovyet ri•.a
lile mühim temaslar yapan Ameri

kanın Moskova büyük elçisi 
STEINHARDT 

Washington, 5 (A.A.) - Reu· 
ter: Japonya ile mihver arasında 
akdolunan üç taraflı ittifakın a. 
kisleri hakkında Washington'da-
ki intiba, Amerika Birleşik dev. 
letleri Hariciyesinin Sovyetler 
Birliğine karşı realist bir noktai 
nazar alınış bulunduğu merke. 
zindedir. Amerikanın Sovyetler 
Birliğine karşı hattı hareketi biL 
hassa büyük bir alaka uyandır. 
maktadır . 

Fakat Amerikanın, Sovyet mu
habetini kazanması için fedakar. 
lıklara katlanması bahis mevzuu 
değildir. Amerika Hariciyesinin 
en yüksek memurlar, Sovyet se
firi Umanski'ye Baltık devletleri
nin ilhakını tanımıyacaklannı bil-

(Sonu; Sa: 2, Sil: 1) 

Askeri Vaziyet 

"Akdeniz,, e Hakim ı 
Olmak Planı Suv~ 
Oüsrneğe Ma hküm 

Brenner müUıkatının neticele
rinden biri, şüphe yok ki, Akde
nizdeki harbin teşdidi olacaktır. 
Hitler, İngiltereyi istlltıya muvat
:fıık olamayınca, İngiliz donanmıı... 
sını Akdenizden çıkarma çarele
rini aramıya blllilnmıştır, İtalyıı
mn Mısırı işgale teşebbüs etme
sinin hakiki sebebi budur. İspan.. 
ya Dahiliye Nazırı ile Berlln ve 
Romııda bu mevzu j.izcrlnde ko
nuşmalar yapılmıştır, Ve nihayet 
Brenner'de iki mihver devlet a
damı arasında konuşulan mesele
ler arasında Akdeniz hftkimlyetı 

meselesinin de konuşulduğu mu.. 
hakkaktır. ~tnllde, Sovyet BQyük Elr;lllğine tayin edilen Vinogrodov'u, geçen 

~~ e g{inQ Ankaradit' -'lteWı1c:.Omhur ismet İnö.ıü'ne itimatnıımcslni 
etmek üzere Ri,.aseUcUtnhur sarayına giderken görüyorsunuz. \. 

(Sonu, Sa: 2, Sil: 3) 
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BRENNER 
Mülakatının 

AKİSLERi 

Mihverciler, 

ve Afrika 

Avrupa 

İşlerini 

Kül Telakki Ediyorlar 

lngilizlere Göre: 

Yine Sulh 
Yapılacak, Aksi Halde 

Harekete Ge~ilecek 
Berlin, 5 (A. A.) - Yan resmi 

bir membadan bildiriliyor: Ber
linin siyasi maha!ili, Brenner gö. 
rüşmelerini mütakip neşrolunan 
resmi tebliğ dolnyısile şu ciheti 
hatırlatmaktadır: Von Ribben. 
trop'un Romnda M ussolini ve 
kont Ciano ile yaptığı görüşmeler 
esnasında istikbal hakkında ka
rarlar alınmış ve uzak şimalden 
Afrikava kadar tesirini gösforc. 
cek olan bir yeni nizamın umumi 
hatları esbit edilmiştir. Bu müs.. 
bet yeni nizamın cephesi, üç ta. 
raflı paktla. dünyayı İngilterenin 
keyfine tabi olmasından kurtar. 
mak için topyekun bir cephe ha. 
lipi almıştır. 

Almanlann lngiltereyi istila teşe bbüsıerine mani olan ve Alman askeri hedeflerine ve istila lisle
rine mühim zararlar veren lngiliz hava kuvvetlerine mensup ağır bir bombardıman filosu düşmana 

yeni zararı ar vermek üzere Manş denizini geçerken 

Yine Bcriin sivasi mahfillerin. 
de tebarüz ettirildiğine göre, 
Brenner bulusması. İngilizlerin 
kendi imparatorluklarını, yalnız 
Thames kıyılarında de~il, fakat 
Süveyş kanalı kıyıılarında da mü 
dafaa etmek mecburiyetinde bu .. 
lunduğu bir zamanda vukua gel
mektedir. İki mihver devleti. ~e. 
rek diplomatik sahada gerek as.. 
keri sı:ıhada uzağı gören siyaset.. 

HAVA HARBi 

INGIL TEREDE 
60 NOKTAYA 
Hücum Edildi 

Alman, Nakliye Kolları 

Tahrip Edildi 
Londra, 5 (A.A.) - Düşmanın 

dün gece Londra üzerinde yap. 
mış olduğu hava seferleri, her 
zamandan ziyade tayyare dafi 
bataryaların endahtı ile taciz e. 
dilmiştir. Alman tayyareleri, çok 
yükseklerden ve bulutların üs
tünden uçmak mecburiyetınde 
kalmışlardır. Londrarun merke
zile varoşlarında ve İngilterenin 
cenubu şarkisinde 60 kadar nok. 
taya hücum edilmiştir. Bu hü. 
cumlar, geceleyin .münferit tay
yareler veya ufak gruplar tara
fındar. yapılmıştır. Bütün bu tay. 
yareler, bulutların üstünde kal. 
mış olduklarından yapmış olduk
ları bombardımanlar her zaman
dan ziyade gelişigüzel olmu§tur. 
Düşmanın bir bombardıman 

tayyaresi daha dünkü cuma günü 
dafi bataryalar tarafından düşü. 
rülmüştür. Bu suretle aynı günde 
düsiırülen düşman tayyarelerinin 
yekunu üçe baliğ olmuştur. Bir 
Ingiliz avcı ta_yyaresi kayıptır. 

İNGİLIZ TELB1Ct 
Londra, 5 (A,A.) - İngiliz hava 

ve dahlll emniyet nezaretleri tebliği: 

(Sonu. Sa: 2 Sü: 6) 

AFRiKA · HARBi 

.ALMAN 

GÖNÜLLÜLERi 
TEFTiŞ EDİLDi 

Malta Üzerinde Yeni 

Bir Hava Harbi 
Roma, 5 (A.A.) - Şarki Afrika 

Kral vekili ve başkumandan A
oste. şimal cephesini teftiş eder -
ken, Massuada ve Asmara mın-
takasında bulunan Alman gönül. 
iülerinden müteşekkil müfreze. 
!eri ziyaret etmis ve Alman gönül 
lüJerinin kıya!et ve tavur ve ha. 
ceketlerinin iyi bir tesir bıraktı· 

(Sonu, Sa: 2 Sil: 6) 

'Istanbul, 17 inci 
Kurtuluş Yılını 

Bugün Kutluluyor 
İstanbulun kurtuluşunun 17 in. 

ci yıldönümü bugün büyük me· 
rasimle kutlanacaktır. Bu mü
nasebetle şehir daha dün akşam
dan itibaren bayraklarla donatı!. 
mıştır. Bugün de elektriklerle 
siıslenecektir. Bugün yapılacak 
merasime iştirak edecek kıtalar, 
mektepler ve birlikler saat 9,30 
da Sultanahmet meydanında top
lanmış olacaklardır. Saat 10 da 
Davutpaşadan atılacak toplarla 
kıtalar harekete geçecekler ve 
tramvay yolunu takiben Taksim 
meydanına gideceklerdir. Bura. 

da evvela İstiklal marşı çalına. 
cak. bunu bayrak çekme merasi-
mi takip edecek ve abideye çe
lenkler konacaktır. 

Üniversite ve şehir namına nu. 
tuklar söylendikten sonra, mera. 
sim yerinde hazırlanmış olan tri
bünün önünde resmigeçit başlı

yacaktır. Saat 16 da Belediye ve 
Parti reisleri, Şehir meclisi aza. 
lan ve halk mümessilleri İstan. 
bul Komutanını makamında zi
yaret ederek İstanbulu kurtaran 
kahraman orduya İstanbulluların 

(Sonu. Sa: 2, Sil: 4) 

]erini, düşman İnl!ilizin kat'! 
mağllıbiyetine kadar, uzlaşma ka 
bul etmez tarzda idame etmeye, 
düşmana l(öz açtırmama~a ve Q.. 
nu yenmeye azmetmiş bulunmalt 
tndırlar. Almanya ve İtalya, Af. 

(Sonu. Sn: 2, Sft: 2) 

Suner, Romadan 

Madride Döndü 
Roma, S (A. A.) - Stefani: Serrano 

Suner, bu sabah saat 10 da tayyare ile 
İspanyaya hareket etmiştir. Kont Ci
ano, Suner'in hareketinden evvel, ken
disi ile Villfı Madama'da kısa bir gö.. 
rü$me yapmış ve bilih!lre Suner'i Lit.. 
torio tayyare üssüne kadar teşyi eyle
miştir. 

Madrit, 5 (A.A.) - D.N.B.: Dahlli1'e 
Nazın Serrano Suner Romadan ta1'
yare ile gelmi$tir. Alman ve İtalya.a 
büyilk elçileri nazın tayyare meyda
nında karşılamışlardrr. 

·nün, Balkan Kongresi 
Ve Oyunları Başladı 
Atletlerimiz Dün Yapılan Müsabakalarda 
Üç Birincilik Kazanmıya Muvaffak Oldular 

Balkan bayrağı Balkanlı atletler tarafından şeref direğine ~ekiliyor 
(Ealkan kongresine ait tafsilatla, dünkü oyunlara dair olan yazımızı ve diğer resımleri n:ıncı sayıta .. 
mızda bulacaksıDL) 

.... 



--
;POR: 

Balkan Kongresi 
Açıldı ve Balkan 
Oyunları Başladı 

12 inci Balkan Kongresi buıüıı saat 
da beden terbiyesi genel direktor

Aıtiiü İstanbul bölgesi binasında toplan 
Bı:mttır. 

Kongreyi, Baıvekit, namına beden 
ggerbiyesi genel direktbni General Ce

pıl Taner, şu nutu'lı:la açmıı;tır: 
l'a "Buraya gelerek sizleri bizzat sellın 
~ya muvaffak olamıyan Baı;vekil 
tr..· .~efik Saydam namına sizlere hoı 
eldioia demek ve 12 inci Balkan kon. 
resini açmakla ljeref duyuyorum. 

Fa Bu çok tatlı vazifeyi ifa ederken, 
erek Baıvekil ve gerek Ti.irk sporunu 

Clare eden beden terbiyesi genel di. 
ektoriıluğü namına bu hayırlı mesa-

-ıuzde sizlere muvaffakıyetler temenni 
erim.,. 
General, kongre riyasetini Balkan ko 
ıtesi Başkanı ve Yunan murahhası 
ınopulos'a bırakmış ve ba:ıkan kısa 
r nutukla Batvekile, Generale ve kıy

netli mesaisiyle 12 inci Balkan oyunla. 
~ hazırlayan Burhan Feleğe te§ek. 

r etmit ve demi§tir ki: 
• Dunyanın içinde bulunduğu şeraite 

~aran bu spor tezahürü üzerinde du
rulmaya değer mahiyette ciddi bir mu

ıeraffakıyettir .. , 
Müteakıben Burhan Felek, komite

._ıaln mesaisini anlatmış ve içtimaa, bi. 
llhare devam edilmek üzere son ve

trfbaiıtir. 
la Bu içtimada Yunanistanı Rinopulos 

H Bebis, Yugoslavyayı Simiç ve Ni
lıcmç, Romanyayı da Viskonslil Bi. 

_J,esku temsil ediyorlardı. Bulgar mu. 
ar.tıhası, kongreye yeti:ıememiştir. 

ta Balkan Oyunları 
Yunan ve Yugoslav atletlerinin i•

lltiraki ile dun Fenerbahce stadında ya
pdan 11 inci Balkan oyunlarının ilk 

ICıstnit çok parlak geçmiştir. Saat tam 
15 ele önde hakemler ve sıra ile Yunan, 
Yqoılav ve Turk milli atlet takımları 

.. ldap halde resmi ceı;it ;yapılmıı ve 
ullada bir tur yapıldılcan sonra ekip. 

W.r evvelce hazırlanmış olan yerlerine 
l111elmitlerdir. Balkan martr çalınarak 

Balbn bayrağının çekilme merasimini 
mlteakip Beden terbiyesi ıenel direk. 

rl General Cemil Taner Batvekil 
...mımma 1 l inci Balkan oyunlarını aç

_,ar. Bundan sonra Olimpiyat orga
.._....yon komitesi reisi Burhan Felek 

ilh alarak misafirlere hoş geldiniz de. 
~ıtlr. 

Ttlrk atleti Jerfi olimpiyat yemini 
~en sonra atletler sahadan çekile. 

ek müsabakalara ba:ılanmıttır. 

~ff METRE: -
~ 1 - Stevanoviç (Yugoslas) 11 saniye 
.:! 2-Fikret (Türk) 11.2-10 

1 - Muzaffer (Tilrk) 11.4-10 

~ 
Ba yanıta Fıkret pek iyi derece a. 

lamamqtır. 

IBIKLA ATLAMA: 
1 - Tanoı (Yunan) 3m. 70 

-,. 2 - Muhittin (Turk) 3m. 60 
3 - Lenert (Yugoslav) 3m. 60 

GULLE ATMA: 
1 - Arat (Türk) 14m. 40 

2 - Stefanakis (Yunan) 14m. 26 

: Sovyetlerle 

!AmerikaAnlaıamadı 
(Başı 1 incide) 

aırmışıer ve bu yüzden Sovyet 
Birliğine karşı tatbik edilen muh. 

1ı lif iktısadi kayıtların idame 
edileceğini tebarüz- ettinnişler. 

delir. 
AMERiKALILARA GORE 

Pabt Amerika hariciyesi, ayni za-
111anda, Sovyetler Birliğinin Uzak şark. 
ta Japanyarun ananevi rakibi olduğunu 

e limdilik dünyanın bu kısmındaki 
menfaatlerinin Amerika Birle11ik dev. 
Jetleri menfaatleri ile mutabakat halln

e bulunduğunu unutmıyarak, realist 
r noktai nazar almıı; bulunmaktadır. 
Amerıka Birleşik devletlerinin Mos

ova buyilk elçiıi Steinbardt, Mosko. 
'ftda gorüımelerde bulunma, ve Molo_ 
tov'a, Sovyetler Birliğinin mihver ile 
daha sıkr bir işbirliğinin zararlarına i-

ret ederek bunan Sovyetler Birliği 
e Amerika Birle,ik Devletleri arasın

daki münaıebetlerin iyileımesini im. 
kinsız bir hale koyacaimı tebarliz et. 
tirmiıtir. 

TL,IES'E GORE 

Londra, 5 (A.A.) - Times, başma
l inde, Japonyanın eimdikl vaı.1-
nl uzun uzadıya tahlll etUkten 

nra Japonyayı, "tecavüzün kayar 
yli üzerine bir zirvenin sukutu,, 

k göstererek diyor ki: 
' Dış sıyasetinin mümeyyiz vasfı o_ 
n ıhtlyatın Japonya tarafından ter

ıldılinl elmdl teessüfle kabul et
lAzımdır. 

Üçüzlü paktın kayıtsız ve ıartsız 
memnuniyetle karıılanacak mem

et Cindir. Çinin durendlı devlet 
d mları, lnılltere ve Amerlkaya kar 

taammüden hasım vaziyete geçen 
ponyanııı lstlklAllnl mukadder bir 

lde terhin ettltl ve binaenaleyh 
anyanın mağlOblyeUne ballan.. 
fıkrlndedlrler. 

SiYAM iLE HINDIÇINI 
ARASINDA GERGiNLiK 

Tokyo, 5 A. A.) - D.N.B.t Thai. 
nd (Siyam) hükQmetl ile Franıız 
indıçıniıi arumda ıon zamanlarda 

aımıı olan mıinasebetler, ıon haf-
ırarfında daha çok ıerılnleımiıttr. 

er iki memleket hudut boyunca uh
dat yapmaktadır. Hindiçlnl bava mü. 

a bataryalarının hadut mmtakası 
e nde ke,if uçuıları yapmakta olan 
yam tayyarelerine karııı atcı açtrk
ı b ld rilmektedir. Diier taraftan 
an ız Hındiçinisi tayyarelerinin de 

cunlerde Thailand arazisi ilzerlnde 
u oldukları bildirilmektedir. 

3 - At~ (Tıirk) 14m 17 
11 O METRE MANiALI: 

Bu milsabaka Faik ile Mandikas a. 
rasında ciddi bir çekiıme ile geçml•
tir. İlk 80 metreye kadar basta giden 
Faik son yirmi metrede bir maniayı 
iyi ıeçememesi yüzünden Mandikas i
le yarııı beraber bitirmlıtir. Netice41: 

ı - Mandikas (Yunan) fS saniye 
2 - Faik (Türk) 15 saniye 
3 - Bradoviı; (Yugoslav) 15 6-10 

400 METRE: 
Bu yarıfta Gören çok iyi bir mUsa. 

baka yaptıiı halde son metrelerde a
yağına kramp girerek mlisabakayı ter
ketmiştir. Efer Gören bu talisizliğe 
ağramamıı olsaydı birincilik limidi faz 
la idi. 

ı - Melih (Türlı:) so.s.ıo 
2 - Despot (Yugoslav) SO 7.10 
3 - Klinar (Yugoslav) S0.9-10 

UZUN ATLAMA: 
ı - Zivlı:oviı; (Yuroslav) 7m. 06 
2 - Klinis (Yugoslav) 7m. 04,1-2 
3 - Lambrakis (Yunan) 7m. 

ÇEKİÇ ATMA: 
1 - Stefısnık (Yuroılav) S4m. 42 

Yeni Balkan rekoru. 
2 - Koiç (Yugoslav) 46m. 21 
3 - Dimitropulos (Yunan) 44m. gı 

1500 METRE: 
1 - Kosir (Yugoslav) 4.04,4.10 da. 

kika. 
ı - Rıza (Türk) 4,04,s-ıo 
3 - Velkopulos (Yunan) 4.06,8-10 
Bu milsabakada Rıza sadece kendi 

yanlıı taktitine mağlQp olmuıtur. 
4 X 100 BAYRAK: 

1 - Türk ekibi (Fıkret _ Muzaffer • 
Turan - Melih) 43,6-10 

2 - Yunan 44. 
3 - Yugoslav 44.310 
Dıinkii müsabakalarda atletlerimiz 3 

birincilık almışlardır. 

Kızllay Haftası 
Diln başlıyan Kızılay Jıaftası gelecek 

Cumartesi günü bitecektir. Şehrin muh 
telif ceçit yerlerine Kızılaya yardım 
edilmesini bildıren dovizlcr aadmı,. 
hr. Hafta miınasebetile bir cok diık
kinlar bu haftalık kazançlarını Kızıl 
aya vermeyi kararlaıtınnıs ve cemiyet
ten makbuz istemişlerdir. 

BUGUNKU PKOGHAM 
ll,OC. Proııram 
g 03 Marılar 
9,ıs Haberler 
0,30 Mllzllı (Pl) 

ı 0,00 Yemek listesi 

• 12,30 Proı:ram 
l 2,U Şarkılar 
12,50 Haberler 
U,03 l!arlıılar 

U,20 Orkestra 

• ll,00 Proıram 

11,0J Orkestra 
ıs,so Su 

10,30 Haberler 
19,45 Şarkıbr 

20,1 $ Operet 
20,H Şarkılu 

21,15 Konuıma 

2ı,,o MOdk 
22,10 Dını mGılfl 

1
22,30 Haberler 
22,$0 Cazband 
U,25 Kapanı! 

BRENNER 
Mülôkatının Akisleri 

(Başı 1 incide) 
rika sahnsı meseleleri ile stkı su. 
asken ve diplomatik kararlarını 
rette bağlı bulunan büyı.lk Avru. 
pa sahası meselelerini, organik 
bir kül olarak telftkkl etmekte ve 
buna gore almaktadır. 

iLK TEŞEBBUS 
Nihayet, Berlin siyasi mahfillerinden 

bildırildifine gore, mihver devletleri, 
her zamandan ziyade ilk teşebbüıe ıeç 
mek mevklinde•irler ve hadiselerin sey 
ri bahsinde ilk teşebbüsü, gerek za
man, gerek meklin ve gerek usul bakr. 
mmdan, istikbalde de ellerinde bulun. 
duracaklardır. 

INGILIZLERE GORE 
Londra, 5 (A. A.) - Reuter'in si. 

yasi muharriri bildiriyor: Hitler ile 
Mussolini arasında teUişlı bir ıuratlo 
yapılan konferans yeni bir sulh taar. 
ruzu yapılacatını tahmin ettirmekte
dir. Bazı mahfiller buna imkftnsız cör
miıyorlar. Hakıkat bu merkezde değil. 
se, ihtimal ki hedef, mihverin göster
meye mecbur oldufu cephe birliii na
mına bir gösterlı yapmak ve bu fır
ıattan bilistifade İnglltereye karkı teh 
ditler savurmaktır. Milllkat dolayıaile 
çıkarılacak difer manalar ıunlardır: 

Brenner konferansının mihverle Ja
ponya arasmdaki paktm akdini müte. 
akip vukua gclmeııi keyfiyeti, Sovyet
ler Birliiini bu ittifaka dahll etmek 
ıuretiyle Sovyetlerin faal iobirliflnl el
de etmek teıebbüıü hakkındaki taYİa 
ve lıpanyanm fikrinin almmasmda kul. 
lanılan tarz, halen Almanyanm lçindo 
buludufu güçlükleri gostermektedir. 

Hltler, tek baıına Almanyanm ln. 
ıiltereyi czebileceiinl bir çok defa 
dünyaya bildinniıti. Fakat Almanya, 
İnııltereye meydan muharebesinde mu 
vaffak olamamııtır ve timdi, yeni hU
cumanda kendisine yardım itin mütte
fikler bulmalı: mecburiyetindedir. 
Görünü'e göre, mihverin harp gayreti 

ciddi tarzda yeniden ı8zden ıeçirll. 
mektedir ve eter bir sulh taarruzu oL 
mazsa, a,aiıdald dört karardan biri a
lınabilecek ıibidlr. 

1 - Dofrudan dofruya !nıilterenln 
istilbı, Alman genel kurmayının mu
halefetine ratmen, Hitler'in hlll bu 
lıtilbı ılddetle arzu ettitl sanılmak. 
tadır: 

2 - İspanya yala ilo Cebelitarık'a 
ve •imali Afrikaya müteveccih bir ile. 
rileme. 

S - Belki de Alman nezareti altında 
Mıınr'a karşı taarruzun büyük mikyas
ta yeniden başlaması. 
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Kurtuluş 
Yazan: Naci Sadullah 

• stikl!il kavgamızın kati zafe. 1 re kavuşturuluşu, Ağustosa, 
Eyli'tle ve Teşrinlere rastladığı 
içindiı- ki, "milli bayram mevsi. 
mi diye isimlendirebileceğimiz 
bu" aylar, memleketin kurtuluş 
bayramlarlle doludur. Fakat her 
yıl olduğu gibi, bu sefer de, bu 
ha) ramlar bana, henüz yeneme
diğimiz düşmanları hatırlatıyor. 
Bu memleket topraklarında, göze 
görünmeden yaşayan, ve adetleri 
namahdut olan bir çok düşman. 
Jar tanıyorum ki mllli bünyemiz. 
de gizlice yaptıklan tahribatın a. 
cısı, müstevli çizmesile ezilmek
ten daha hafif değildir. Kökünü 
kurutamadığımız için, milletin 
canına birer zehirli düşman siin. 
güsii gibi saplanan verem, fren
gi, sıtma ve trahom mikroplannı 
kasdettlğim kolaylıkla anlaşılıyor 

sanırım. Bu gizJI düşmanlara kar. 
şı açtığımız kavgayı da kazanaca
ğınuz giln, "milli kurtuluş,, bay. 
ramlarımızı, en büyük tasaların. 
dan kurtulmuş bir gönülle teslt 
edeceğiz. Seferberliğini henüz 
ilan etmediğimiz "sıhhi kurtuluş,, 
mücadelesinden de kati zaferle 
çıkacağımızdan kimse şüphelene. 
mez. ÇUnkl.i, inanarak giriştiği
miz J>lr kav~ada kazanmasını çok 
iyi bildlğimıze ''milli kurtuluş,, 
sa\'aşımızın tarihi şahittir! 

Piyasada: _____ , 
Gümrükteki 

Eşyalar 
Gümrüklerde bulunan lthallt etya. 

smm piyasaya çıkarılmasına karar ve
rilmesi üzerine Ticaret VekAleti hu
kuk mUpviri Ferit, diln Ankaradan ıeh 
rimize gelerek Gümrük Baf mlidilrü ı. 
le .bu mevzu etrafında temaslar yap. 
mıetır. Bu eıya arasında piyasanın muh 
taç oldufu kalay, demir, bakır, mani
fatura eşyası ile lU'ks mallar da bulun
maktadır. 

Hük1lmet bu e,yanın Gümrükten çı
kıınlmasına Ziraat bankasını memur 
edecektir. Banka, bir kıııım malları hU 
k\imete satacak, geriye kalan kısmın~ 
da piyasaya verecektir. 
MACARİSTANA İHRACAT 

Dlinden itibaren Macariııtana eşya ih
racma miısaade edilmiştir. 
TİCARET MÜDÜR MUAVİNLİ· 

öt - Ticaret Vekiileti mülga İst&nbul 
teşkillitlandırrna baş kontrolorli Hak
kı Nezihi, İstanbul Ticaret müdür mu 
avinlil!ine tayin edilmiı;tir. -

RAMAZAN 
4 

ti - ıo. 940 PAZAR 
S. D. 

iMSAK 4 24 
oııe 12 oa 
ikindi 15 16 1 

IFTAR 
Alııam 

Yatt.ı 

8. D 

ı7 44 
17 .. 
ı; ı4 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

Mihvercllerln pl!ını İspanyayı 
kauınmak aureuıe Cebelltarığı iş
gal etmek, Mwrda İskenderlyeyl 
zaptctmektir. Bu iki bilyuk üs 
iş al edilirse, lngıliz donanması
nuı Akdenlzde bnnnamıyacağı 
kanaati vardır. 

Fakat ispanya i>ahlliye Nazın 
ile yapılan konuJfllaların milsbet 
netice vermediği anlaşılıyor. Bi
naenaleyh mihver kuvveUerinin 
İspanyayı aşarak Cebelltanğı al. 
maları ihtimali ıilphe;ye dUıüyor. 

İtalyan ordularının da ''Masra 
Matruh., u yararak ve çölü ıe
çerek İskenderiyeye varmaları, 
~imdiye kadar bu siltunda izah 
ettiğimiz sebeplerden dolayı, ba
sit ve kolay bir iı dcgildlr. 

Onun için Akdeniz hAklmiyetl
nl İngilizlerin elinden almak im. 
kAnsız olmasa bile, muhal dene
cek kadar gUçtilr. Hatttı Alman
ların Cebelltarığı, ltalyanlann is. 
kendcrlyeyi aldıklarını farzetsek 
bile, İngiliz donanmasıQJn Akde
nlzde Kıbrıs gibi, Hayfa gibi, 
Malta gibi diğer üsleri vardır. Bu 
üslere dayanarak İn~ll;: donan
ması Akdenizdeld hAklmiycUnl i
dame edebilir, İngiliz donanması 
Akdenlzden çekllmedlkçe, mih
ver devletlerinin bu sahillere 
hAkim olmaları mümkiln değildir. 

Bu sebeple, İngiltereyi isUIA 
plAnı gibi, Akdenlze hAklm ol. 
mak plAnı da suya dUıımeye mah
killndur. 

Kadife Kalenin Tamiri 
İzmir, S (A. A.) - Kadifekalenln 

bazı burçlarının yıkdma tehlikesi ı8s. 
termeli üzerine Belediye bu kıymetli 
eserin harablsine mani olmak için ta. 
mlrat yaptırmaya karar vermlıti;. 

4 - Sovyetler Birlitinln böyle bir 
karara itiraz etmesi mümkün olmakla 
beraber, Balkanlar yolu ile bir ileri
leme. 

AMERiKALILARA GORE 
Nevyork, 5 (A.A,) - Brenner top· 

lantııı Nevyork gazetelerinin başlıca 
rnevzuunu teşkll etmekte ve ıazete· 
ler bu toplantı hakkında muhtelli 
!araı.lyeler yürütmektedir. Bir taraf
tan Nevyork Herald Tribune ve Nev. 
york Tlmes ıazetelerl de, "daha ıe· 
niş ve daha uzun bir harp,, ten bah
setmekte, Dally Newa ise mihverin, 
"harbi artık bitirmek., istediği fikri· 
ni ileri sürmektedir, N york Tlmeıı 
de bir husust muhnblri diyor kl: 

"Mihver harpten bahsediyor. Fa.. 
kat sulh btlyor,,, 

-~. --~.--.· rtı 

And içen Balk anlı atletler ve diin birincilik ala n üç atletimiz 

Sayım Günü Sokağa Çıkanlar 
25 Lira Ceza Verecek 

Bir MahkOm ~I Tramvaylar, Banliyö Trenleri, Vapurlar 

Dilini Kesti 
İmrah hapiıhaneıinde pyanı 

dikkat bir vaka cereyan etmi,, bir 
mahkQm kendi dilini kesmiıtir. 

İmralı hapishanesinde, bizzat 
mahkQmlerden mürekkep bir komi 
tenin hazırladığı nizamnameye ıö
re, mahkQmlardan birinin, bir ar
kadaıı aleyhinde dedikodu yapma. 
sı yasaktır. Bu yasağı dinlemeyen. 
ler arkadaılarmm boykotuna ut
ramaktadır. 

Katil mahldlmlarından Ali, bir 
arlı:adaıı aleyhinde dedikodu yap
mıı ve bu da duyulmu,tur. Aley. 
hinde dedikodu yapılan mahkQm 
Aliye teessüflerini bildirmiıtir. A
li bundan çok müteessir olmu, ve 
biraz sonra jiletle dilini keserek 
arkada,ına götiirmü, ve bir kiiı
da ıu satırları yazm11tır: 

Sayun Bitinciye Kadar lşlemiyecek 
20 İlkteşrin Pazar günü yapılacak umumi nüfus sayımı hazırlık

lam bitmiştir. S\yım Türkiyenin her tarafında saat 8 de başlayacak. 
tır. Sayımın bittiği, halka, top veya havai fişeklerle veyahut tellal 
bağırtmak veya davul çaldırmak suretile ilan edilecektir. Bu işaret. 
ten evvel sokağa çıkanlardan yirmi beş liradan aşağı olmamak şar. 

Be ya~ 
Narh 

---ı tile para cezası ahnncaktır. 

Peyn•ıre Küçü.k çocukları~. sokafa çıkmasın. 
dan velıleri mesuldur. 
Sayım günü saat 8 den sonra posta Kondu trenle~i ile ekspresler ve uzak mesafe_ 

lere gıden vapurlar, muayyen saatle
rinde, fakat yolcularr sayıldıktan son
rn hnreket edecektir. Daha evvel hare
ket etmiı olanlar da uğradıkları ilk is. 
tasyon veya iskelede sayılacaklardır. 

Fiat müralı:abe komisyonu beyaz pey 
nir fiatlarını tesbit etmiştir. Tam yai
lı, en iyi cins beyaz peynirin kilosu 
hami olarak toptan 42,5, perakende de 
50 kuru• verilerek, 17 kiloluk bir te
neke peynirde 722 kuruou geçmiyecek. 
tir. Komisyon buırun 890 kuru5a ka
dar satılmakta olan peynırın yersiz 
bir yükseli• gosterdiği neticesine var
dığı için alakadarlara verdiği emirle 
ihtikar yapanların derhal adliyeye tes. 
timini bildirmiştir. 

O gün hayvanların aç kalmamalarını 
ttmin için çobanların dııarı çıkmaları_ 
na müsaade edilmiştir. 

Kendi nlifuılarını kendileri yazıp 
hükumete verecek mliesııeseler ıunlar
dır: - Haklı11n. Dedikodu yapan di

limin cezasını kendim verdim. İ•te 
ıu anda dilimi kesmiı bulunuyo. 1 
rum.,, 

__ A_l_i -t-ed_a_vı_· _ed_il_m-ekt-e-di-r. __ . ./ Maarifte~-

Asker ve jandarma kı:ılaları ve kara
kolları, askeri. mülki ve hususi hasta. 
haneler, bilOn.um yatı mektepleri ve 
talebe yurtları. ceza evleri, sefaretha. 
ne, maslahatgiizarlıklar, konsolosluk
lar. 3 Aya Kadar Petrol Bir Kısun Mektep 

lstihsalineBaşbyoruz Kitapları Bulunamadı 
Ramnn daimda bulunan petrol da. 

marlarmın biran evvel işletilmesine ça
lr31lmaktadır. Harp vaziyetine rağmen 
icap eden malzeme getirilmiştir. Ay
rıca frak petrollerinde bulunan bazı 
makinelerden de ıstifade imkanları a. 
raştrrılmaktadır. Bu ıartlar dairesinde 
Uç aya kadar Türk petrolünün esaslı 
surette istihsaline başlanacaiı tahmin 
edilmektedir. -----

Amerikaya Gönderilen 
· Talebemiz 

Ankara, S (A. A.) - Muhtelif branş 
l.ırdaki tahsillerini ikmal etmek üzere 
21 ve 22 SylQlde lstanbuldan Ameri
kaya hareket etmi' olan talebenin emin 
ve iyi bir şekilde seyahatlerine devam 

1 etmekte oldukları acenteden alman ma 
1 Hlmattan anlaıılmı,tır. 

K 1 SA· H A B ERLER 
YUGOSLAVYADA: 

e Belırat, 5 (A.A.) - Hbnmct, rehu· 
dllerlıı ıııda madddcrl ııtmalannr meneden 
bır kararnamenin bu alıtamdan itibaren tat• 
blkına batlamııtır. Yahudi ıerma,.ell veya 
termayeainln mUhlm kısmı Yahudilere alı bu· 
lı:ıuın lılerde hllkOınıt bir lıomlıer tayin ede· 
cektlr. 

e Belırat, S CA.A.) - Burada yapılan 
Alman - Yuıoııav ilctıaadl mOzaker•lerinl 
mlltealcıp ltalyaıı .... Yuııoalav lıQlıOmttlerl 

Belıratta retmt ve dalmt heyetler bulundur•· 
calılardır. 

ROMANYADA: 
e Bllkret. s (A.A.) - Kaybolduiu bil· 

dlrllmlt olan lnailiı teba111 Alexander Mil· 
!erin Pollıln elinde oldup anlaıılmıı ve aer· 
bett bıralıılmııtır. 

8ofya, s (A.A.) - Ta11: Zarla ıare· 
tcalıı• nazaran Romanyaıun lapal 't'&1İyeti 

&hılkc" fent.laımalıtadır. Hububat elcslklifl 
y!UOnderı bir nıon bufdayın fiatı 15,000 
leye çılımııtır. Platı artan ekmek "Hika usu· 
lllııe tlbl tutulmuıtur. Zarut1 havaylc mad· 
delerinin fıkdanı lhıilılrr çolalımııtır, Bu 
kı! Romanyada açlık olmuı muhtemeldir. 

lNGİLTEREDE: 
e Londra, s (A.A.) - cınarenrrnn, ya• 

kında, Cbamberlıln'ln yarlıl• muhafuaklr 
parti relallflne MCllmeai beklenmektedir. 
Churchlll, parlamıntorıun ıelecak topbntıaın• 
da, Dalıar hldiacai hakkında mufaaaal beya· 
ııatta bulunacak n umumiyet itibarile harp• 
ten balııedecektlr, O 

• Nevyorlı, S (A.A.) - DOlı 't'C DDıes 
de Wlndıor, lmUn bulıır bıılmaa Blrleılk A· 
merikayı dyarat etmek niyetindedirler, Bıı 
haber, DDlılln NeV}'orlı'ta bulunan Ya•erl yils· 
baıı Durury tarafrndaıı bildlrilml!tir, 

FRANSADA: 
e Roma, ı (A.A.) - Frııuıa ıarbt Af· 

rlkuı umumi valiıl Boiıaon bu mOıtamlelıe• 
de ıırn idare llln etmlıtir. 

e Clermont - Ferrand, 5 (A.A.) - Aıkerl 
aıahlıeme d&rdllncO ordu fenni lııtaatında tel· 
men bulunan ve dOıman OnOnden kacaıı ealcl 
naıırlardar. Jean Zayi bu&flnlcll muhakemede 
mabkOm etmlıtlr. 

lstanbulun Kurtuluşu 
(Bap 1 lncldeJ 

tebrfk ve şükranlarım bildirecek
lerdir. 

Şehir bandosu, bu büyük gü. 
nün şerefine gece Taksim meyda. 
nında milli parçalar çalacak ve 
Vali doktor Lutfi Kırdar saat 
20,30 da kahraman ordu şerefine 
Taksim gazinosunda bir ziyafet 
verecektir. 

Halkevlerfnde de nutuklar söy. 
lenerek milll piyesler temsil edi
lecektir. 

Ankara caddesi dün pek az tesadüf 
edilen bir manzara arzetmekteydi. Ta. 
ti! günü olduğundan biıtün talebe, ki. 
tap almak için caddeyi bir baştan bir 
ba,a doldurmuı bulunuyordu. İzdiham 
o kadar fazlaydı ki kitapçılar kalaba
lığı kar,ılayamadıkları için zaman ı:a. 
an dıikklnlarınm kepenklerini indirl. 
yorlardı. 

Kitaplann hazır olc!utu evvelden i
llin edildiii halde, talebeler bir kısım 
kitapları bulamamııılardı. Bulunamıyan 
kitaplar orta birinci sınıf tarihi, lise 
edebiyat, antoloji, Almanca dördiinciı 
kısım, ıon asır Tilrk edebiyatı tarihi, 
fen kolunun kimya ve hendese kitapla
rı idi. 

Kitapçılar, talebeye, bu kitapların da 
bu hafta içinde çıkacatmı soylemiı
lerdir. 

Hava Kurumu 
ffiaıı 1 incide) 

caktır. Bütün nakil vasıtalarına, 
Hava kurumuna yardım olmak 
üzere 10 para zam yapılması için 
de teşebbüslere girişilecektir. 

Kongre sonunda reis Sabri Tü
len Cümhur Reisine ve diğer bü
yüklere tazim ve şiikran telgraf. 
lan çekilmesi teklifinde bulun
mus ve teklif umumi heyet tara
fından alkışlar arasında kabul 
edilmiştir. 
UMUMi BAŞKANIN MUDiM 

BiR HiTABESi 
Hava kurumu umumi başkanı 

Şi.ıkru Koçak dun kendisile gö. 
rüşen bir muharririmize şu beya. 
natta bulunmuştur: 

"- Biz hiç bir maddi kazanç 
temin etmeden millet ve memle
ket için çalışıyoruz. Milli dava
mızm tahakkuku için yaptığımız 
çalışmalar, Beşinci Kol tarafın. 
dan aleyhimize propaganda ya. 
pılmasına sebep oluyor. Diyorlar 
ki "Hava kurumu memurları 
yüzlerce, binlerce lira maaş alı
yor ve maaşlarını çoğaltmaya 
gayret ediyorlar.,, Bu yalan ve 
hayasızca iftiralan reddediyoruz. 
Biıtün bütçelerimiz, kadroları
mız, hesaplarımız herkese açıktır. 
Şüphe edenler gelip görsünler ve 
kulisler arkasından hayasızca 
söz söylemesinler! Biz parlak ve 
temiz semamızı bir düşman ka
nadı ile kirletmemek için and iç
miş bulunuyoruz. Bütün millet 
te bizimle beraberdir. Yüzük te. 
berruları için biz herhangi bir 
propaganda yapmamış, halkın is. 
teğini karşılamışızdır. Bunları 
yüksek bir hamiyet eseri olarak 
kabul etmişizdir.,, 

lnailtere ile Amerika 
(Başı 1 incide) 

darikini derpi' eden senelik programın 
ikmal edilmi, olacaiını bildirmiıtir. 
16 İlkteırinde yapılmaıı mukarrer o
lan mecburi askeri hizmet ifası için 
asker celbi iıi, riyaseti cilmhur inti
habatı dolayısiyle intihabattan sonra. 
ya brrakılmrştır. Eylul ayı zarfmda Bir 
lcıik Amerika ordusu 45 bin gönlillü 
lı:aydetmİ$tlr. Bu rakam gerek harp 
ıerek sulh halinde bir rekor teıkil et. 
mektedir. 

Bu daireler nil~uslarmı kendileri sa
yacak ve sayım kAiıtlarını müessese. 
nin en bUylik lmirine mühlirletlp taı. 
dik ettirdikten sonra hukUmete verecek 
lerdir. 

Marika 
Müslümanmış 

Bir kaç gün evvel Bakırköyde dile. 
nirkcn yakalanan 80 yaşındaki Marl
lamm iızer!nde Şakir kızı Servet adma 
yazılı bir nlifus teskeresi ile altı yüz 
kfüıur lira bir para bulunmu, idi. Dün 
adliyeye verilen Marika, müddeiumu
milikte ifadesi alınırken cinnet alllme. 
ti göstermiş ve sıhhi vaziyetinin tes. 
biti için kendisi akliye haıtahanesiııe 
gonderilmiştir. 

Müddeiumumilik, Marikanm müslü
man oldufunu, kiliıe kapılnrında d lrn 
mek için Marika adını aldrimı tesbit 
etmiştir. 

Hava Harbi 
(Başı 1 incide) 

"BugOn dilşmnn birçok tayyare fi
lolllrı kullanarak Kent ve Sussex sa
hilleri tizerlnde muhtelif hücumlar 
yapmııtır. Hücumların hepsi ciddi 
bır inkişaf gcistc.rmeden müdafaa kuv 
vetlerlmlz tarafından dağılmıı ve 
pilskUrtülmüştür. Bazı sahil şehirle
rıne ve Londra mıntaknsına bomba. 
lar atılmış, çok az hasar olnıuştur. 
Fakat Mcdway mıntaknsında iki de
fa hücuma maruz kalan Hastlngs'de 
muhtelif evler yıkılmıştır, Birkaç ö
lU, az bir miktarda yaralı vardır. 
20 düşman tayyaresi imha edilmiş
tir. Dört tayyaremlz kayıptır . ., 

ALl\IAN NAKLiYE KUVVET-
LERiNE HÜCUM 

Sahil muhafaza teşkUAtına mensup 
tayyareler cuma gilnU gündüz Cher. 
bourg'da Almanlar tarafından harp 
1'ıvazımı nakli için kullanılan demir 
yoluna hilcum etmlıUr. Tam laabet
ler olmuı. raylar bozulmuş ve yolda 
büyUk delikler açılmıştır. Civarda 
buhınan hangarlar da hasara u,ira
mııtır. Havre cıvarında Bellevllle'de 
düşman işgali altında bulunan tayya
re meydanına da muvaffakıyetle hil. 
cum edilmiştir. Bir hangar yakılmış
tır 

Afrika Harbi 
<Başı 1 incide) 

ğına işaret etmiştir. 
MALTA UZERINDE 

Malta, 5 (A.A.) - Hava akın
ları yapılmaksızın geçmiş olan se. 
kiz günlük bir müdd~t dün sabah 
nihayet bulmuştur. Resmi tebliğ 
şunları bildirmektedir: 

"Bir düşman avcı teşekkülü a. 
danın üstünde uçmuşsa da, hava 
müdafaa bataryalarının ateşile 
dağıtılmıştır. Avcılarımız da hü
cuma geçerek bir düşman tRyya. 
resini denize dütürmüştür. Av. 
cılarımız diğer bir düşmun tay. 
yaresini o kadar ciddi hasara uğ
ratmıştır ki, üssüne avdet ede
bildiğı zannolunmamaktadır.,, 

ttalyada bir mahal, ıs (A.A.) -
Maita üzerinde tayyarelerimiz ile 
dllşman tayyareleri arasında bir mu
hareb;ı olmuıtur. Gleoster tipinde bir 
düı;man tayyaresi muhakkak surette, 
flurrlcane sisteminde diler bir dilı
man tayyaresi de muhtemel olarak 
düıürUlmüştUr. Tayynrelerlmizden 
biri Ussüne dönmemiştir. 
Şlmall Afrikada, SlddJ Barranl'nln 

cenubu sarkJslnde, sert kollarımız, 

u - .1 u ... ., " 

Manifaiura 
Fiyatları Ya 
itan Ediliyoı' 

Pıatları mürakabe komisyonu, 
sene EylQlden evvel gelen man · 
eşyasının satış fiatlannı tesblt 
tir. Bu fiatlar yarın illin edile 

Bu malların fıatları belli olma 
dan dun manifatura üzenne 
olmamıştır. 

Tıcaret Veklletlııln bir teblıll 

ka ra, S ( AA.) - Tıcaret Vekileti.nd 
lif edılırlıtlr : 

ı - Alına~ kararların manifatura 
sında tercddudO mu ip oldufu söyle 
lıc de, bu kararlar, her tacirin, ne y 
!hım ~ddlfinı ıı:llıtermektcdir. 

Maamalıh, t a tbikata daır tereddllı 

noktalar •araa, Velılleıe mOracaaııa 

cak olanların tenvir edimleıl tablldır. 

2 - Fabrıkat6rlerin pamulı ıplılduı 

lıyarak ıatmadıklan ve bir kısmının 

lıeti 1 - l,50 lira fazlaya tattıkları 
mektcdlr. Şimdiye lı:adar Ilctısat H 

Velı:llctlcrlne bu yolda bir ı lılyet .,.,.. 
ıelmeınlıtlr. Allkadar teıklllta IOı 
llmaı verllmlı olup, fiatlara riayet • 
veya malını aalılıyaıılar bulundup ta 
baklarında lıamınl takibat yapıla alıur 

a - Teabit edlleıı kir yllzdderıne 
raıı ltballtın dıuacatı Ü ya ılmalıtadır 

Ilı ve cıro ile kir nlsbeılerl araaın:la 
ııaaebet tablatllc Veklileıçe de matQaı 

bunun ııibi mllllhazaların bcpıi yüzde 
tlııdt naı:an itibara alınmıııır. Keza, 
kU dııı ticaret ıartlan lclnde pamuklu 
•Ucat lthalltınrıı y(lkaclc lclr bıralt ı 

milıcvakkıf olup olmt.dıfı !Ucrinde da 
muıtur. 

4 - YO.Zde dokuz Ur nhbctlnln va 
yani dllrı bucuk puvanırun kuanc • 
ahtlfl ve tllccara anct.lı yüzde 4,5 lı 

yaıılmrıtır. YIUde il kir her aaııı lclndı 
narnaltyh her .. uıtt. y!Ude 9 lclrın ya 
kazanç vcrıılsl olarak verlldlfl lddla11, 
mevıuuımıı karıraında, baltllıatı mu 
ldc!ladan baıka bir ıey deflldlr. 

5 - Paruını bankaya yatıran 1ıım
de 1 US yllzde 6 faiz aldıft halde ma 
racıya bırakılan lılrııı bundan aıatı 

lbdulnc ııelince, ıeııedc bir lıero 

(alı almakla bir sene !cinde her ciroda 
de Uç almalı araaındakl fark herkese• 
dur. Bu nokta llzerindc yaııılma7a lmk111 
tur. 

VEFAT 
raıın coeuk dıspaııseri baı heklaıl 

Züht Rızanın biraderi. d.11 tabibi Ati 
Denizin babası. Gllmrülı klmyaıcrl Kı 
lcvln kayınpederl laıanbul Şehremaneti 
lcııtltfından mDıekalt, Beılktaı Akareılııt 
katı Hlluyln Hqın Dcnlr m ptell 
huni ktan lcurtulamıyarak vefat ctıf 
Ct'nncsl buailn S leymanlycdekl evln4el' 
dırıla rak. namuı Eyllp camlinde kılın 

ıonra elle meıarlılına delncdılcccktlr. 
rahmet eyleye. 

VEFAT 
V.Dlııa Zaptiye Nezareti muavini ııı 

Ahmet Raaııı Bey kerimesi ve htaı:ıbııl 
llyetl Evrak mlldllrlUI nden mOtelıalt Jol 
fa Duruıoy eıl ve T rklt direkt&rlt 
Cemal Duruıoyun annesi ve kıymetli 
mimarlarımızdan Şinasi Luııalııı bll,v1lk 
ıi ve Adliye mllfeıılılcrlndcn Cemil AY• 
ve Ntbıye Beklrotluııuıı kıs lıard ılarll 

SANİYE DURUSOY' 
ccmaıtesı ııilırtl irtihali darlbaka ~vledl 
enUrle haber alrnmııtır. Kcdull aO..lııl 
scvdıklcrlnc tuıyetlerlmlıl ıynans. 

NİŞANLANMA 
Antarıı tüccarları dın M nlp BulawrJ11 

Akile Bulııurlu ile Şehit lııdemll yOslN 
met Te' flk ollıı yGkaek m hcndlı Şenı 
netıoyun nlıan ıneratlml d n Tokatlı'/~ 

lonıında her iki tarafın davetlileri tıu ıı 

tesit •i11lmııtlr. Tarafeyne saadetler dı 

BRENNER 
Mülôka+.ndan s~n 

(Başı 1 incld 
let adamının mülakatında bu 
seielerin halline ehemmiyet 
rilmiştir. 
Şu halde İngiltereyi istill 

şebbı.isunden vaz geçilmiş mi 
Almanyanın İngıltereye k 

yapmakta bulunduğu hava 
cuınları iki ayı doldurmuş& 
Bu ikı ay içinde iki taraf da 
him zayiat vermiştir. Alm 
İngilizlerin, lngilızlcr Alma 
rın bu muddct zarfında iki 
tayyare kaybettiklerini iddia 
mektedir. Londra bombard 
dan hayli zarar görmüştür. 
man hazırlıklnn da, İngiliz! 
bombardımanı yuzünden h 
hırpalanmış, bir çok Alman 
hirleri yanıp perişan olmuf 
Fakat harpte insanca ve m 
mcce zayintın ehemmiyeti 
tur. Harpte neticeye bakılır. 
manlar iki aylık harpten so 
hıç bir müsbet neticeye vara 
mışlardır: Ne İngilizlerden hl 
üstünliı~ünü alabilmişlerdir, 
de İngiliz milletinin maneviyat 
sarsabilmfşlerdir. ... ... 
B u netice karşısında Alnı 

yanın kışın başka bir 
hada muvaffakıyet imkanlan 
raması tabiidir ve belki de Aft 
ve Akdeniz harbine ehemmi 
verJşJerinin hıkmeti budur. 

Maamafih henüz kati hill< 
verecek vaziyette değiliz. 
devlet adamının her mulaka 
dan sonra bir sür.Prizle kar 
şan dunya, bu d•a da yeni 
sürprizle karşı karşıya geleb 
Onun için şimdilık Alman 
buatının neşriyatına istınad 
yaptığımız bu tahminlerle ik 
edelım, ve kati hiıkmtimüzü 
diselerin inki afına bırakalım. 

dilşman müfrezelerini, tanklarını 
zırhlı otomobillerini geri pilsl< 
mQctOr. Düşman hava kuvveti 
Bardlr ve Tobruk'u bombardıman 
mlı ve hafif h sar ika eylemlıtir' 

Binrazi fizcrlne yapıl n yeni 
hücumda. sivil ve a kerlerden Qç 
olmüt. 28 klıı ı ral nmıştır 
mavn:ı batmıştır. İki dilşman iıı 
resi dUşUrülmüstür 
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Maddeleri 

Erkek Gözile Kadın 
Pahahlaşıyor • Bu 

Hafta Neler Sattık?-Neler Satacağrz? Bilen Bilmi\•ene 

Öğre'isin ! 
!~ -:-: H ayat kadar, belki daha faz. 

la, "kadın,, mevzuu da , ___ _ Yazan; 
muharrirler ve şairler için sayısız • 

JQnya 
...... 

5 
__ ·-.r-pr._İ_z··,···· .. ··i tarıf ve teşbih vesilesi olmuştur. 

.F'akat kadına hepsinden evvel at. 
fedilen vasıf şudur: "Anlaşılmaz Refik Halid 
mnhliik!,, Halbuki bu nnlaşılma. -------------

' 

mazlıihn sebebi - ilmi noktadan -
L 1 ama a ! pek b'°;ısittir: Erkekle kadın cins. 
~ leri arasında çocukken ve geçkin 

zetmek adettir: Bulut gibi gider· 
miş, buhar gibi süzülürmüş, du
maıı gibi erirmiş! Halbuki onlara 
da razı olmıyarak, dekadan mu. 
harrirlerin yaptıkları gibi eter 
demek olan ''esir,, kadar göriın. 
mez şekle, şekilsizliğe, yokluğa 
sokmak isteyenler de vardır; ya
ni bir püf bile değil! insaflısı 
<.>tere nisbetle hiç olmazsa haya. 
limizdc fizik bir manzara arzet
mek cihetinden daha makul bir 
şey bulmuştur: Melek ve perı! 
O, "melek! Peri!,, diye mırıldanır 
ve tapınırken öteden bir başkası 
köpürür ve haykırır: 

an: Omer Rıza Doğrul çağda göze çarpar büyük bir iark 
ı~ olmadığı halde, büliiğdan bnşlaı'l itler • Mussolini mülnka. yarak büliiğ sonuna kadar, kadın 

tına ait ilk haberlerin · erkeğinkine hiç benzemiyen bir 
'a Sıkınası iizerıne birdcnbi- psikolojiye, daha doğrusu "psL 
eta unutulan bir hadise, seksilalite,, ye tabidir; bize ham-
krin ispanyayı da müselles başka, acaip, hatta çoğu clcfa 
.a katmak için vuku bulan mantıksız ve mi.inasebetsiz görü. 

.. lisiidUr. Bir aralık, bu te. ni.ışü de bundandır. Kadına karşı 
us, bir emrivaki mahiyetini savrulan tarizlerin kaynağını işte 
1 gibi gösterildi ve bu yüz_ bu ruhi ayrılık ve gayrılıkta ara-
8Panyn Falnngistlerinin lide rnak lilzım gelir. 
11 İspanya Dahiliye Nazırı Racine, üç yüz sene evvel, il
fln Berlini ziyareti, Alınan min yeni keşiflerıne o zamandan 
. e görüşmesi, nrada Uomn- vakıfmış gibi bir mısraında pek 1~en Von Ribbentrop'u bek. güzel ve pek doğru söylüyor: 
~·. Von Rlbbentrop'un av- "Kacim kalbini biz, erkekler ne 

- Yezidin kızı! İblis! 

lrliiteakıp Kont Ciano'nun yanlış tanırız!,, Merak etmeyiniz, 
ne gitmesi üzerine, ispanya. musahabem hep bu üslupla, dok
ttkadderabnı ınih\•cr mu

torvari ve hoca ağ.7.ı yüriımiye. eratına bağlamak üzere ol. cek ... Edebiyatta kudın, en çok 
lla hükmedilmişti. Fakat denize benzitilmiştir: deniz gibi 
ilde \•uk-u bulan hadise, latif, fnkat oynak, hain ve güve
erin Japonya ile bir it- nilmez bir kudret. ... Şimdi dur. lnızalanması ..:eklinde te-

"' gundur, biraz sonra azgın... De. 
netti ve fspanyn unutul. min sürüniiyor, sürtünüyordu; 

ı.ı htıdiscyi rnütcakıp, ls- şimdi, ayaklarına kapandıkları_ 
.il l>alıiliye ·Nazırınm Uomn. nın sırtına biniyor, göğı.klerıni 
tnıesı ve ltalyan ricalile gö- yumrukluyor ve yüzlerini ıslatı
~si, ispanya ile mihver dev- yor. Biraz evvel sesi bir tatlı bes. 

1 •tasındaki münasebetler te idi, biraz sonra çığlık oldu. 
Cslnin yenidc,n canlanması. Deniz yalpahdır, kadın da ... De. 
hep oldu. Fakat Hitler • niz insafsızdır, kadın da öyle .. 
linı mülukabnın gürül. Denizin dibi keşfedilemez, kadı. 

liakisJeri arasında İspanya nm ruhu da ... Hulasa, kelime ve 
Ye Nazın sessiz sndnsız 

leı- teşbih oyunlarına denizle kadın 'etine döndü ve mihverle ! 
eşsiz b r zemin temin etmiştir; h arasında siirpriz mnlıiyc-

L• b uk b ı uydur ve söyle; "aferin!,, gibi tü-~s ir hadise v u u ına. 
kenrnez bir hazine! 

D iğer taraftan kadını ele, a. 
vuca sığmaz, uçucu, ha

fif, nazlı, nazik şeylere de ben. 

Hatta zararlı, sevimsiz. soğuk. 
bir süri.ı hayvan ve haşere adla. 
nnı da arka arkaya sayanlara da 
rastlarız . 

- Engerek yılanı! Sarı çıyan! 
Bütiin bunlar kadın demektir. 

Hatta kadın. bazı defa yıldırım, 
kasırga. yangın, veba kadar kor
kunç isımler alır; muharrirler 
sahife sahife yazarlar, yazarlar 
da gene o afetin yaptığı tahriba. 
tı tamamile tasvir edcmediklerıni 
söylerler. Başka çeşit şairler de 
vardır ki, bilftlds, kadını ilfıh ~a
nırlnr, güneş odur, ruh o ... Cen. 
net, gül bahçesi, tanyeri. şafak 
vakti. kevser, abıhayat, elektrik 
mevcesi, sihir, hepsi kndındır, 
varsa kadın, yoksa kadındır. 
Şark edebiyatı kadın vücut ve 

azasını nlat, edevat ve eşyaya 
benzetmek münasebetsizliğinde 
dimya rekorunu kırmıştır: Ke
man kaşlıdır, kalem parmaklı, 
hokka ağızlı ve sürahi kollu! Yaş 
ve kuru yemişler de teşbihte bil. 
yük yer tutar: Renginden kinaye 
üzüm ve şeklinden kinaye badem 
gözlüdür, elma yanaklı, kiraz du. lllbuki mihver kaynakla. 

h :rındnn gelen haberler 
ll§kn mahiyette idi. Bu ha. 
e töre İspanya bir macera· 

~lnıak üzere idi. Cebclitarık 
bit hamlede mihverin eli. Anneden Gelen Tohum 

~ttek, ikinci hamlede Ak. 
Oğnzı scddcdilecek, lngll. 

il l\kdcnlzdcki donanması 
~ tıkılacak, Akdenizdeki ln
~\>vctJcrine Cebclitank y0-
~ Undat yctişcnıiyecek, ii. 

hamlede ltalyanlar, Jngt. 
e en kati darbeyj indireccx 
.~ayede bütün Akdeniz İtnl-
0lU olacaktı. BiitUn bu ta. 
tlatın mesnedi ispanyanın 
ttlc İttifnlo idi. Galiba bu iş 
tanındı. Ve yahut ona bağlı 
llsavvurlar, hiç olmazsa, 
la.inana bırakıldı. 

'1e Macera: 

~~ııya, senelerce sfiren da.. 
harbin yaralarından ve 

11dan heniiz kurtulmamış 
lll'ot, Onun bu sırada yeni

l lltbe atılması, yaralarını 
e!tl?nıcktcn ve ıstıraplarını 
aktan başka bir netice 

eı. 

~t ispanya macera slyase
•lttıaya hakikaten nıuka· 
etnıiş ve sulhu maceraya 
etınek cesaretini göster. 

1 ~il dürüst, en faydalı ve 
an~ıı yolu tutmuş demek-

- 25 -
~dina ile çaldıkları Valzer'in 

İnsanın ltendi neslim de-Yam ettır
mek için yaşadığına bir delil de kız 
çocuk dünyaya geldiği vakit insan 
neslini devam ettirecek tohumlarının 
hepsini, teşekkül etmiş ve hazır bulun_ 
durmasıdır: Bu tohumlar kız çocuk 
annesinin karnında iken teşekkül eder
ler. Kadınlar da yumurtalık dcdiiimiz 
uzuv annelik tohumlarını teşkil etmc.z, 
onları saklamıya mahsus bir mahfaza 
gibidir. Kız çocuk doğmadan önce to
humlarının sayısı iki yumurtalığının 
her birinde bir kaç yüz bine çıkar. 
Fakat çocuk doiduğu vakit iki tarafta 
birden ancak 50 nihayet 80 bin tohum 
kalır. Kız çocuk bUIQğ yaıına ıclinci. 
ye kadar da on beş bine iner. Fakat 
kadınlık hayatında bunlann da ancak 
üç, dört yüz tanesi -ayda bir tane o
larak- mahfazadan çıkar. 

Demek ki insan yavrusunun dünya. 
ya gelmek için dokuz ay annesinin 
karnında kalmak zarureti olmasaydı, 
her kadın üç dört yüz defa anne ola
bilirdi. Ancak, o halde insan yavrula
nnı da tavuk yavruları gibi kuluçkada 
büyütmek lazmı gelirdi." 

İnsanın anne tohumları annesi da. 
hıı kendi annesinin karnında iken tc
•ekkUI etmekle beraber saklandıkları 
mahfazadan dıearı çıkmak için kız çocu 
ğun bü!Qğ ya5ma ermesini beklerler; 
o vakit ipofiz guddcsindcn çıkan bir 
hormonun gctirdiii emir üzerine, va
kit vakit bu tohumlardan bir tancı! 
mahfazadan çıkar. 
Mııhfazadan kurtulunca ilk i~i de bil. 

yüklüfünlin dörtte üçünden kurtul
maktır. Çünkü her tohumda bbıl ola-

cak ;yavru711 beslemek için llbumla o. 
lan maddeler de vardıt. Tavutun yu
murtası annesinin karnında bekleme. 
diği için o yumurta bildiiimiz gibi ko. 
caman olur. Fakat insanın yavrusu 
anne karnında büyüyecefindcn anne 
tohumu, lüzumsuz kalan dörtte üçilnil 
çıkarır. Kalan dörtte bir, insan cinsi
nin karakterlerini yeni yavruya ver. 
mck içindir. 

Anne tohumu böyle, dörtte bir kr
ııından ibaret kalınca, baba tohumuna 
tesadüf ederse anne olmrya hazır de. 
mektir. Fakat mahfazadan çıkan her 
tohumun anne olmasına imkan olama
dığından tohum -vazifesini yapama
dığı için- hayatsız kalır. İnsanın VÜ

cudündc hayatsız kalmııı bir cisim du
ramıyacafmdan. on, on bcı gün sonra 
kadınlık uzuvlarından sızan kan ha. 
yatsız kalan .ı.nnc tohumunu ve onun 
kabuğundan tıAsıl olan ıarı cismi çı. 
karır. Bu da kadınlığın, bildifiniz, o 
cünleridir. 

Su kadar ki kadınlığın o gilnlerini 
anne tohumunun mahfazadan çıkma
silc zihinde karıştırmamak Hizımdır. 
Anne tohumu, o günlerden iki defası
nın takriben ortasında meydana çıkar. 
Kadınlığın o glinlcri anne tohumunun 
vazifesini yapamadığı ic;in hayatsız 
kaldıktıın sonra kadm vücudündcn git
mesi demektir. Nitekim anne tohumu 
vazifesini yaparak anne olmıya başlar. 
aa o zaman vücuttan artık çıkmaz, on
dan hasıl olan çocuk doğar. Onun için
dir ki bir kadın anne olunca, kadınlı. 
iın o günleri, çocuk doğ'uncrya kadar 
ve daha sonra bir müddet kesilir. 

O bir dıhı glSrmlyece!llm, 
Parlak fecri takdlı ediyorum, 
Barıa kendlrıl bırakan 
GUzel Bayanı da takdlı ediyorum, 

daklıdır. Ağaçların da hatırı hoş 
edilmiştir: Servi boyludur. Hu. 
bubata bile yer verilmiştir: Saç
ları mısır püskülüne benzer. Çi. 
çekler, tabii unutulamaz: nerkisi 
çeşmine dünya meftundur. Hntta 
daha ileriye varılmıştır: 

Kaşın bir !ilkedir ey mah, devril
miş mevci hüsnümden 
Cebinin lüccesindc kAküldcn badt. 
bıın nçmıııl 

V eni nesil münevverleri için 
D bu şaheseri tercüme ed~-

yim. "Ey ay parçası! Kaşın . gu. 
zelliğinin dalgasından devrılmış 
bir kayıktır ve bu kayık ,1lnmın 
engin denizinde kakülden yelk;~ 
açmıştır!,, Maamafih aşılık halını 
tasvir etmesi itibarile gene Kadır~
la alakası olan bir başka beyıt 
te hatırıma geldi Yukarıdaki şiir 
yelkenlı kayıktan bahseder: ~u, 
dahn moderndir; vapur teşbıhi 
yapıyor Yerimiz az olduğundan 
aslım bırakıp kısaca tercümesini 
yazayım. "Yürekte ateş. başta 
duman var; gözyaşı denizinde. 
yim iki gözüm ise iki çarktır; 
onun içindir ki aşıkın vücudü bir 
vapur şekli gösterir!,, Yenı şiir. 
}erden farkı, ancak ikinci mısraın 
mevzuu izahında .. Onun kaldır. 
dınız ve meseliı şu heyete soktu
nuz mu büsbütün modernleşE'bi
lir: 

"İçindP Ereğli yanıyor, 
Başındıı devrilmiş bir servi. 
Tuzlu suya yan gelmiş, 
Yandan çarklı bir çift göz: 
oa•ı Diltı 

DllC'ncı vapuru yanaştı Kanlıcaya, 
DUt1 Dütı 

Dilenci vapuru ayrıldı iskeleden! 
Bu manzumsmin serlevhası 

Uişıkl tır. Aşıklnr, kadını kuşlara, 
boceklere ve endamlı hayvanlara 
da teşbih ederler: Keklik gibi se
ker, kumru gibi kırıtır, güvercin 
gibı sevişir; kah dişi kaplan yı.i. 
rüyüşlü. kah kelebek kanatlı, kfıl'ı 
ahu bakışlıdır; kedı kadar koket 
ve rehavetli, pelenk edalı, kısrak 
sağrılıdır. Bedevi fışık, sevgilısi· 
nin saçını devesinin kuyruğuna 
da benzetirmiş! 

Erkek sever, benzetir; kızar, 
benzetir; imrenir, benze. 

tir. Helvetiüs: t'Kadın mükellef 
bir ziynfet sofrasıdır; fakat in. 
san bu sofraya da yemek yeme.. 
den evvel ve yedikten sonra baş.. 
ka güzle bakar,, diyor. V. Hugo 
ise, bir hiddet buhranı arasında 
olsa gerek, şu hükmü vermıştir: ı 
"Cennette kadını aldatan şeytan 
dc·ğildir; kadın onu tahrik etmiş 
ve kadını gördükten sonra o, şey- ı 
tan olmuştur!,, 1 

Kadınlar hakkında, lehte ve a. 
leyhte, kalUbeladanberi sarfedi. 
len sözleri toplasak İngiliz Ansik
lopedisinden fazla cilt tutar. Ben 
"hiç bir şey anlamamakla bera
ber hayatta üç şeyi pek severim: 1 

Resim. musiki ve kadın!,, dıyen ı 
muharrirle bir fikirdeyim. ~~akat 
en doğru sözü. zannederim, Hip. 
pocrate söylemiştir: 

Bütün bir hafta içinde iç pi. 
jasadaki iktısadi hadisele

rin karakteristik taraflarını şu 
suretle tebarüz ettirebiliriz: Gün 
geçtikçe ithaliıt mallarının paha
lıJaşrnası; diğeri de, MiatJarı Mü
rakabe komisyonunun hergün bir 
kaç madde üzerinde fiat tesbıt 
etmesi.. 

Pahalılık nrttıkça, eşya fiatları 
yükseldikçe Fiatlan Mürakabe 
bürosunun da meşguliyeti ço
ğalmaktadır. Acaba, fiatlan ın. 
dırmek ıçın başka ne gibi 
tedbirler ittihaz ediliyor? 1s. 
tanbul Ticaret Müdürlüğt.inün 
ıthnltıtı arttırmak için, ithalat ta
cirlerilc yaptığı temasları kay
detmek lazımdır. Fakat bugünku 
şartlar altında ithalat yapmak 
çok cetin bir mevzu olmuştur. 
Mesela: İsveçten alınacak olan 
üç vagon at nalı, aylardanberi 
~·oldndır Tüccar hergün telgraf 
parası vererek vagonların nerede 
olduğunu oğrcnmeye mecbur ol • 
muştur Her memlekette vagon. 
tarın askeri işlere tahsis edilmesi, 
vagon buhranı, ticari nakliyatta
k1 intizamsızlık, ticareti felce uğ
ratacak bir hale gelmiştir. 

Btı ylizden telgraf masrafları 
ıia. maliyc>t fiatında en büyük ro_ 
ili oynamaya başlamıştır. Bir kaç 
ı~ün evvel manifaturacılar, Tica
ret Vekaleti tarafından tespit e. 
dilen fiatlara itiraz ederken tel
graf masraflanndan da bahset. 
mişlerdi. Akdenizde yanlışlıkla 
malı kontrol müşkülatma uğra. 
Y<"tn bir tacir, mnlrmn Türkiyede 
snrfedilcceğini ispat etmek 1çin, 
bir kaç yüz liralık telgraf parası 
vermiştir. 

Neler Satıyoruz? 

D ış piyasa fıatlarına gelince, 
bunu da şu suretle hıila

sn edebilıriz: Haftanın ihracat 
Iıstelcrı muayyen maddelere ın
hisar etmektedir. Bu maddeler 
de şunlardır: Zeytin, zeytınyağ, 
kuzu derisi, ketentohumu, fındık, 
tulün . afyon .... 

Hafta içinde, birinci derecede 
bu malları alan memleket İsviçre 
idi. yalnız bir gün içinde İsviçre. 
ye 80 bin liralık mal satılmıştır 
ki bu maJların arasında yastık 
yüzü işlemeli örtüler de bulun. 
makta idi. 

İkinci derecede ihracat yaptı. 

ğımız memleket Macaristandır . 
Üçüncü ve dördüncü derecede 

ihracat yaptığımız memleketler 
nrasında Yugoslavya ve İtalya 
bulunmaktadır. Klering hesapla
rında İtalvadan da 700 bin kusur 
liro katla; alacaklı mevkideyiz. 
Neler Alacai:'lz? 

on günlerde piyasaya mal 
gelmediği için, hangi mem 

leketlerden neler alacağımızdan 
bahsediyoruz fngiltereden kim. 
yevj mnddeler, ilaç nışadır, ka. 
lay beklenmektedir. Bunlardan 
msadır ve kalay miktarı piyasada 
pek azalmaktaydı. f talyadan dn 
ilaç, kfığıt. boya beklenmektedir. 
Romanyadan kimyevi m•dd!', ka. 
ğıt İsveçten çivi, Bulgaristan da 
kimvevi maddeler beklenmekte
dir Basra yolundan da kauçuk, 
çay ve kahve. çuval geleceğinden 
bııhsedilmektedir Japon fabrika
ları da afyon ve cıva mukabilinde 
maJ teklif etmektedirler. 

Okuyucu DiJekle.d 

Roınanyadan Gelen Türkler 
Adrnı birde mahlıu bir okııyucumuzdan ıu 

m~kıubı· aldık: 

"'Ccnubı Dobrucada yaıayan Türklerden bı 
kıamı ıon zamanlarda memlekete dllnmck Q. 

rtrt Romanyaya eeçmitlcrdir. Romen hOkO 
mctl bu kabil vaıandıılara fcvkalide Lolay 
tıklar ı:llsıermi;, hatıl hiç bir vesika arama· 
dan ve birbirlerine fehadct ıuretile parasıı 
paaaporı blle vermiıtlr. Rumen hOkOmctln 
den bu derece lyflllı: l'llren Dobruca TOrkıerl. 
hDk<lmetlmlıden muı alarak l'llC l~lerlnl ldı 
reye memur cdllmi1 olaa Silistrc rorlı:lerln· 

dta Awkaı Ktmal"den daimi ıurettc mllıkO· 
Ilı ırlirmektedlrler. Bu arada bu adaaıın yenir 
"' hakııı mOdıbalni y(lzQnden Klistence ton· 
soloıumuı, Slliaıre TQrkterlnden Ibrablm Kad· 
rlnln pasaı>0rtunu vize ctmcmiıtir. Simdi Ru· 
manyadı ana vatandan ayn y11ama7a mıh 
kQm edilen lbrahım Kadri. vaktiyle TOrklyedt 
ihtiyat rablılifl ctmlı. Dobrucıda T!lrkce bir 
l'aıct• cılı:armrw. eautul kapatıldıktan ıonrı 
hayatını trll•'"'•le temin edebllmls bir vatan· 
doırmudır Ilı uıuıleyh bu uta lı:&f'1t yapılan 

hılcsıı h1rek<t. bütOn Dobruca TOrklerlnl mil· 
teuslr etmlftlr Anealı: b0lı:Qmetlın1dn hıdlıc 

flc ynkrndan mc~~I olacafmı emin bulundu· 
fumur !cindir ti, bu !utanın tamir edlleecfi 
Omldl'!~eylz. Du huıuıta naran dikkati ctlbet• 
meniz' rica ederb ... 

Haklı Bir Temenni 
Adru mahfuz, bir karllmlr yazıyorı 
.. BOtOn dnlct dıirclerl mOstabdemln bd· 

roıunda bulunup ta bu talim ve terbiye dev· 
resinde ordoyı celbedllcn mOıtahdemlerlnln 

Orrct n maaılınnı veriyorlar. Fakat lnhl· 
urlar idaresi telı:aOı!lye hakkımın •e diler 
busunu mahru• ıuttuıtu halde muı •e Oc 
ret "rmlyor. Allkadatlınn bl.dm VHl7etl 
mble de meuul olmılarnu rica ederim... 

" BUGÜN 
, ................................ ~, 

Türkçe Sözlii ve En Nefis 

Mısır /ff usikisi ile Süslü 
Büyük Aşk ve 
~lacera Filmi 

İPEK 
Sinemasında 

LEKEL 
• 

KADIN 
Baş Rollerde: YUSUF VEHBİ ve LEYLA MURAT 
DİKKAT: Filmin uzunluğu yilzUndcn Bugün seanslar 10 - 12 - 2-

4 15 - 6.30 ve 9 da. 

Buıdln 12 de ten:ı:llith matine, Bugün saat 10 ve 12 de 

'••••••••- ıcuz matineler vardır •••••••••• "Kadının hayatı uzun bir hıısta_ 
lıktır.,. ,_ ·rA eKiyiSitM•m•csti~~n;.;~e;. ~·1 

Bu hafta büyük muvııffakryet kazandı. 

TÜRKÇE SÖZLÜ • 

·sriKLAL KAHRA A 

K endi kendimize nnnırımız 
de[;ccck di) c udum ko-

ııu:.or! k" . 
Fllfın hiicumda şu kadar ıc; 

ölmüş; filan taarruzda şu kad~r 
zayint olmuş; filfın gemi torpıl 
lenınış, şu kadar adam batmış 

filfın memleket şu kadar kilomet. 
re murabba yer, şu kadar nüfus 
ko)betmiş. 
Başka memleketler böyle her. 

gUn sütun sühm Zal iat. telelat 
cet vellcrı hazU'lal orlar. illz, nü. 
fus sayımı TDJ''l oruz! 
ceh cJlerı lıazırlol orlar. Biz, nii. 
fus sayımı işini lnzım geldiği ka. 
dar elıt.•ıı11111yctlc anlamıyor. Hii 
b:iıınet bunun için bir çok mas. 
raf \ 'C külfet yiiklcnmiştlr. Bu 
ışc binlerce kışi memur edilmiş 
her tarafa brnlcrce ılunlar yapış. 
tnılınıştır. 

Düıı öğrendim ki yapıhş itiba 
rıll• pek sanatlı \·e manalı olar 
bu ilfinlar yırtılı) ormuş. Bu la 
ku:. tlığ'n tahammül edemem. A. 
ılan ilanlar pire tozu, yahut in. 

cesaz ıJfını dcJıldır. l\1cmlckctin 
tam nıannsilc varlığına dokunur. 

Bu itibarin hepimiz onları mu
hatazaya mecburuz. A\·rupada 
bazı uınuını bahçelerde: ''Bu
rası olduğu gibi muhafaza e. 
dilmek iizerc halka emanet 
cdiJıni~tir!,, diye le\'halar var. 
dır. Bu gibi iHlnlar da böy. 
tcdır. Yoksa her ilônı muha
faza için bir adam tayin edilmez. 
Türkün her snyımda iki milyon 
arttığını gösteren bir Uanı yırtan 
el, ya cahil, ya kıskançtır. İkincL 
sinin me\'cut olabileceğini zan. 
netıuiyorum; birincisinin de bu 
yazımla kulal,rını bükmüş oluyo.. 
rum. 

Nasrettin Hocanın dediği gibi: 
- Bilenler bilmiycnlere öğ. 

retsin! 

Tal~t'imci 
======~================-=--

l .. 
' Askerlik 

ŞulJcye Davet 
P'atib Askerlik ıubeılndcn: l - Slmdi7e 

kadu blc astcrl!k etmcmfı ve ııecen celpler
de bakaya ve acvlı anıtı kalınıı SUI • US 
ı dahil) doCumlu topcu, muhabere ve latlhklm 
arnıfına mensup erat eılı:ere aevkedileceklcrdlr, 

2 - Subede lctlma ırllnO U-10-11140 8all 
cünO ubaı eaat (9) dur. 

Milkellcfürln uyio olunan ırOndt dfuı htl• 
vlyeı cilrdanlarlle birlikte ıubcde lıaar bulımo 
malan llln olunur. -Alemdar ve Milli 

Sinemalarında: 

CONSTANCE BENNETT'in 

Bedii filmi 

Madam ve Şoförü 

İkinci filim: 
Umumi arzu üzerine yalnız 

4 gün için 

Lorel - Hardy'nin 

ZAFER DÖNÜŞÜ 
--- Türkçe sözlü --
Bugün matineler saat 10 dan 

itibaren 

Vat 
K 

n 
"c büyüleyici ahengi slnir

~~"&etlrken, beni bir reel ol. 
rcı eme doğru alıp götürilrkcn, 
Aıu.ın, gülüyordum. O reel ol-

1' etnde, insnnlık Ostündc pn-
111 ısıtmalnn ve iştiyakları a

f~!;~;~~J COOzeı Bayan, hayatın ne ehemmiyeti 

Senin için ISIUndUjjU zamanı 
vardır. , 1\ 
SA~1::VA 1 

İngiltere Sarayı Kralilcrinin azamet ve ihtişamı arasında çevrilmiş ve 
Kraliçe VICTORYA'nm hükümran bulunduğu zafer ve şerefle dolu bir 
maziyi canlandırmış tarihi bir safhadır. Gözler için bedii bir ziyafet teı 

r ran 
Arslan 

ben, bir nruıı. bir yılmnz 
a %ı solıtUn ve hayran kalı.. 
ı evgilJsıydlm 
ı.~alınıda, o~un artık pek iyi 
ı.ı: o acele ve ıslıklı ne!esinJ 

: de bana ft~k gllrOnQyordu. 

11
1
1ll gQzellml Benim DAhıml .. 

ı?l\ Clıyordu. Ynnn seni alıp g6-
'Yarın, fiU sana bakan, fiU t-t!1Yan ve benim sev<'1'ek bo

-"+llttı lr. :ınlardan uzak, artık 
ili olacaksın Ot • 
l~erek ve tutuşmus g!5zler-

~ı:aknrnk, o da gOiilyordu, 
çrn e, Yavnsçn: 
~ ıı artık VnslU, dedim, 
!: llıiyor musun? 
t~<ıtnpanyıı kadehi vardı: 
arı lyor musun? fııtel 
tı.ı-~ın earapln ince kristali nr. 
llııı attı. Kadeh bin parça oldu. 
. dibinden, GrJgor1evsky, 

ne yapıyorsun, 
Thul~ kralı mı 

laşınak için kendini susuzluktan öl
dilrmilş kahraman bir n.şıku. 

\Tc gülüşmelerin arasında, biraz 
kararsız: bir beyit söyledi: 

"O kadehi kırdı ••. 
Ve artık bnşka bir kııdebten de 

içmek istemedi." 
Diri: 
- Yaşasın Thule kralı! diye ba

ğırdı; hepsi Vasilinin şerefine içtiler. 
Bozevsky ııynğa kalkmıştı. Göz.le.. 

rinde ııcalp bir parıldayış vardı. 
- Sen Thulô kralısın amma. dedi; 

ben şövalye Olaf'ım. Lejandı blllr 
misiniz:? Parlak ve tahrik edici bııkı
sını oradakilerin üzerinde gezdirdi: 

- Şövalye Olat, siz de bilirsiniz, 
kralın lazım sevdiği için idama mah 
kllm olmuştu. Ve işte son ziyafeti. 
Krnl or:a ihtar ediyor: "Dikkat et, 
Oln!! Cellflt kapıda duruyor!., "E, 
dursun, Sir, ben ııurada son brlndlzl
mJ yaparken ... " 

Bozevsky, ışıldayan gllzlerlle etra
fına bakındı. 

- Ve Olaf, ayakta .. Benim gibi, 
eu nnda.. Hayatı ve aşkı takdis etti, 
All2h1 takdJs etu ... 
"Yıldı:ı:lı geceler! takdlı ediyorum, 
Neşeyi de takdis ediyorum, 

Berı senin, bana kendini verdl!iln 
Çlç~~lerımlı ormanı takdis ediyorum, .. 

Boyle diyerek gözleri benimkilere 
dlki!mlş, kadehini kaldırdı ve içti. 
Vasıı: ayağa fırlamıştı. LAkin Stahl 
hemen yanına gitti. Onunlıı heyecan. 
1ı heyecanlı konu&ııyordu VJndlmlr 
GrJgorievsky ise bağırdı: · 

- Haydi, troykalar bekliyor! Ev
lerimize dönmemiz lAzım 

Böyle selamlaşmalar, · temenniler, 
kucakla~malar arasında korkulacak 
dakika gcçtl, tclıllke de geçlı;tlrildl, 
Hepimiz birlikte, konu~a konuşıı troy
kalarımıza glttk. Yeğenimle Grlgorl. 
evskaya benim yanımda.. Stahl'le 
Grigorlevsky kocamın sımsıkı iki ya_ 
nında ... 

- Adlyö!., Adiyöl .. 
El sıkmaları ve kucaklaşmalarla 

selfımlıı:ııyorduk. Sabırsız atlar. ge
cenin ısırıcı havası içinde çıngırak
larını salhyorlardı. 

kil ve kalblcri tcahir etmektedir. 
Baş Rollerde: 2 gQzeJ ve büYfik film birden 

Tilrkçe - T bit Renkli 
BUGÜN -

ı Anna Neagle-Adolf Walbroo 

1 ntKXAT: Bu şaheser 1939 dıı c;evrilmiııtir. Dört sene evvel çcvrilmi!l tıııvcten· ~~:~m;~~:l~ (Türkçe) 
olan diğer bir filmle hiç bir münasebeti yoktur. DugQn saat ı ı de tcnlzlAUı 

Bugün saat 11 de tcnzilt'ıtlı matine matine. 

Aşk ve Şöhret 
HARRY BA UR tarafından ve 

CANiLER Taburu 

l. E 
..;;..G .... ör_a_1m __ cm_ı_u __ h_c_y_ec_a_nıı __ F_ı_1m_. _____ l"- .J 'ftlllıırl!!!m'J!l!~•~111m ....... IC 

4WI 'A .... ~*~ee .... =u1•1114&l .. 4&l4&ll-~ ,, 
4~4 61JNE~ 

5PENCER TRACY 
RiCHARD GREENE 

NANCY KEl.LY 

Bütiın şehir halkı bu fransızca 
sözlü şaheserini görmek üzere 

SARAY 
SİNEMASINA 

koşuyor Bugün saat 10,45 te 
tcmzilôtlı matine vardır. .. ......................................................................... , 

BUGÜN M E L E K 
ÖLÜNCİYE 

, 
MARA 

Slnl'Jllosında 
GOnOn en enteresan Cllml Jııpor 

f moarııtonınun havatınıı ıılt 

J~IKADCI 
Bnştanb:ıııa Renkli 

Ayrıca : 

kendinden gcçml'9 cevap 

a ltendısu o, ölen sevgisine "!-
Kokulu gDllerl de takdlı ediyorum,., 
Ccllldı da takdlı ediyorum. 

Yeğenim kızağa binmişti; ben de 
onun yanına binmek üzere iken, Bo
zevsky'yt, bilyilk adımlarla yakla:ıır. 
ken gördüm. Stahl ve Grlgorlevsky 
ile ikinci troykanın yanında duran 
kocıınun önünden geçti ve bana doğ
ru geldi. Ümitsiz bir jesUc bana eli· 
ni uzattı, 

(DEVAMI VAR) 

Sinemasında HARİKULADE 1 
bir ltA DA'·R _ 

Baıı RoJ!crde: CORINNE LUCHAIRE - JEAN PIERRE AUMONT ~ 

"•••••Ayrıca: FOX DÜNYA Haberleri. Bugün saat 11 Tc l de tenzil&tb maUnelcr Tardır 
'"'~ ı 

e- ..... 
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POKER Traş Bıçakları 
dünyanın en iyi 
traş bıçaklar; dır. 

traş bıç:ak1arı geldi. ~ier yer.d~ 
bulunur, markasına dıkkat edınız. 

• ..-.~su: Jak Dekalo ve Şür. İstanbul Tahtakale No. 51 

Okulu Müdürlüğünden: 
1. 10. 940 Tarihinde yapılan Mühendis kısmı giriş imtihanları neticeleri : 
1 - Devlet hesabına mühendis kısmı makine ııubesine kabul olunanlar: 
101, 182, 229, 233, 270, 469, 524, 561, 61, 120, 129, 162, 203, 271; 273; 286 , 

' 430, 534, 540. 
2 - Devlet hesabına Mühendis kısmı inşaat şubesine kabul olunanlar: 
291, 574, 378, 180, 193, 538, 34, 399, 142~ 334, 451, 25.9. 
3 - Kendi hesabına Miıhendis kısmı ınşaat şubesıne kabul olunanlar: 
582, 137, 179, 252, 234, 206, 239, 249, 422, 441, 172, 419, 133, 260; 128; 

103; 117; 295; 376. 
Mühendis kısmı inşaat şubesine kendi hesabına kabul olunanlardan arzn 

ec1enler Devlet Demiryolları hesabına mektep levazımı ve giyim de dahil ol
lllalı: üzere, mühendis kısmı inşaat şubesine parasız yatılı veya mühendis kıs 

makine şubesi kadrosundaki münhallere Devlet hesabma alınabilirler. Dev. 
let Demiryolları hesabına 14 talebe alm3caktır. 

Devlet Demiryoltarı hesabına veya makine şubesine Devlet hesabın:> 
linnek isteyenlerin arzuları müra~a.at. sır~sına göre is'af oluncaktır. 

4 _ Fen mernurlufu kısmı gırış ımtıhanı 9.10.940 Çarşamba günü saat c 
.. yapdacaktır. Miıhendis kısmı giri:; imtihanlarında muvaffak olamıyanlar. 
dan bu imtihana girmek isteyenlerin 8.10.940 Salı giıniı saat 17 ye kadar bi 
41lekçe ile okula müracaatları. (9009) 

3710 Sayılı Belediye İstimltık Kanununa tevfikan istimlikinin umumi 
menfaatlere uygunluğu tastik edilip mczkiir kanunun 8 inci maddesi muci. 
trince 8550 lira kıymet takdir edilmiş bulunan Eminönünde Çelebioğlu Ali. 
adclin mahallesinin Tahmisönü sokağında Kadastronun 384 üncü adasında 53 ,....el ve 53 eski 57 yeni kapı No. lu kagir diı'kklinm tapudan alman tasarruf 
~J'dmda 8503950/79971840 hissesine s:ıhip Mustafa oğlu Hasan Tahsin, 
4251975/79971840 hissesine sahip Mus tafa kızı Cemile, 4251975/79971840 his
laiae sahip Mustafa kızı Seher ve 3401580/79971840 hissesine sahip Hüseyin 
Hla Mustafaya bu kıymet tebliğ ed'lmek istenilmiş ise de ikametgfthı tesbit 
9dilemediği zabıtaca yal?ıl.a~ tahki~a!tan anla.şılmıı; olmakla bu kanununun 
JO unca maddesinin tatbı~ı ıcap e~t.,ığıde~ teblıf va~akalarmm haritasile bir
likte bir nüshasının bu dukkana dıger nushasmın aıt olduğu Belediye daire. 
abıe ve 3 üncü nlishasının da Umuma mahsus mahalle 20 gün müddetle talik 
tdilctiii ilin olunur. (9524) 

TUZLA iÇMELERi-, 1 

Umumi arzu üzerine 15 Birin.citeşrine kadar açık ve trenleri 1 
1111••••••••••• iııliyecektir. 41 , 

İstanbul Fiyat 1\fürakakbe Komisyonundan: 
23 No. lu itin _ Kaskam iplikleri ile, makara, yumak, kuka veya kü. 

etik masuralardaki dikiş iplikleri hariç olmak lizere yerli veya ecnebi ınamu
Jltmdan olup tüccar, fabrikatör veya her hangi ~~ğer b~r şahıs elinde bulunan 
fUnuk ipliklerinin karde veya penye, tek veya muteaddıt katlı, merserize veya 
adi çile halinde veya bobine sarılı gibi vasıfları ile iplik numaralan zikredil
mek prtiyle mikdarmm nihayet 12.10.940 Cumartesi günü saat 12 ye kadar 
lirkccide Liman hanında mıntaka iktısat müdürlüğüne bir beyanname ile bil
dirilmesi lüzumu 29 numaralı milli korunma kararnamesinin 6 ıncı maddesinin 
hhıc,.lediği salahiyete istinaden ilan olunur. (9550) ·--· ODEON 

Yeni Çıkan 

Lüks Plaklar 
l\IÜZEYYEN SENAR 

T lar Deste: NO. 2] O 3 91 G~~n~erler Sadettin Kaynak 
Bu emsalsiz pliikı herhalde dinleyiniz. , ____________________ _, 

Karacabey Harası l\Iiidürlüğünden: 
Yetiştiricilere bir yardım olmak üzere müessesemiz sun'i tohumlama la-

l»oratuvarmda gehelik te~hisleri yapılacaktır. . • 
Yetiştiricilerin gebeliklerini teşhis ettirmek istedıkteı: kısraklarının id. 

nrlarmı aşağıdaki şartlar dairesinde Haraya göndermelerı: 
1 - Gebelik teşhisi için gönderilecek idrarın kısrağın son sıfad tarihin

den YUZ gün sonra alınmış olması, 
2 - İdrar Gi15esi iyice kapanmalı ve güzelce anballij yapı1'!1a.tıdır. 
3 - Kısrak sahibinin açık adresi ve kısrağm son sıfad tanhı yazılmalı 

n tahlil ücreti olan BİR Liranın şişe ile birlikte ıöndcrilmesi lazımdır. (9353) 

TAN 6 - 10 - 940 

l 
c:; .. ; ,:.~'ıer~e 1 Fotog;::.r~akl· ı ı A ~c:k~;,"~':::::::. ,,, s R ll I 

6 AY VADE 8 AY VADE 4 AV VADE I ' ' 
Fırınları • Silpürgelerl 1 Havıgızı ocak· l LUkıor Radyo- 1 Tayyare , 

BiR 
Muhterem 

HAKiKAT! 
Dikkatine: 

4 • 8 Ay Vade lırı, KömUr ıo- ları ve hediyelik 1 Otomobil 
AViZELER A E G baları 4 ıy vıde eıyı Kamyor 

l 1~~~~,~~,~~0~B~~ni•~=t< ~~'.:, 1 ~;;,~;, 
' No. 28. Kadıköy, İskele Caddesi No. 33/2 , maklnadı 

l\laltepe Belediyesinden: 
İsviçre 

mnmulAt:ı 

Açık arttırma suretile 2 Teşrinievvel 940 Pazartesi günü saat on dörtte S R O Rulmanıucm. ""uunnınız. 
kiraya verileceği Tan ve Akşam gazetelerinin 20, 22 EylQJ 940 tarihli nüsha. Deposu: Galata Knrnköy Palas 
lannda ilAn olunan Maltepede deniz ü:ı~erinde Adalar ve 1stanbula nezareti hanı karşısında 84 No. IBRAHIM 
fcvkaladcyi haiz belediye ıazinosunun eksiltmesi 2.10.940 tarihinden itibaren TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAR! 1 
bir hnfta temdit edilmiştir, P K 1039. Telıırlf : TASKOL, 

İhale 9.10.940 Peroembe eünü saat on altıda Maltepe Belediyesinde mü- ' ••••••• 
te:ıekkil daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin müracaatları ilan olunur. lfl•••••• ••••••81111~ 

(9552) ., 

BERLITZ 

:Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bır 
demektir. Çünkü: , 

Pırlantalı ve elmaslı saatle.rln bütün hakikt evsafı 
olan SlNGER saatlerinde toplanmıştır. Bunun ic;in: 

Saat alacağınız zaman, tereddütsüz SİNGER saati almalısınız 
'laatin üzerindeltj SİNGER markasına, müessesemizin adresine dikkl 
etmeniz lazımdır. 

Modayı takip eden her asri kadın için kıymetli taşlarile ve neft 
işlemesile hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harikulld 
"SİNGER,. saatine sahip olmak adeta bir saadettir. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
İdar~miz ihtiyacı için 200 adet 1 kiloluk pirinç ırram talmnile 120 şer adet, 

5, 2 ve 1 kıloluk pik &'ram aiırlığınm alımı açık eksiltmeye konulmu,ıur. Eksilt. 
me 16/10/940 Çarşamba saat 15 de Büyükpostahane binası karşısında Valide 
Hanının ikinci katında idaremiz umumi depo muhasipliii odasında toplanacak 
müdürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

294 fstik!Al CDddesi 

Sl.NGER No. 82. A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı 50 
lira • Emsalleri gibi 15 sene garantilidir 

ı\dres: SİNGER SAAT Mağnzalan - İc:tnnhul, Eminönii No. 8 

' 
Muhammen bedeli "716,, lira, muvakkat teminatı "53., lira 70 kuruştur. 

Taliplerin olbaptaki şartname ve nümunesini görmek üzere c;slışma günle
rinde Büyük postahanede mezkür müdürlük idari kalem levazım kısınma, ek 
ailtme gün ve saatinde de 940 senesi için muteber Ticaret Odası vesikası v~ 
muvakkat teminat makbuzu ile birlikte komisyona müracaattan "9090,. 

MİLLİ PiY ANGO 
Üçüncü Tertip Planın üçüncü ve son çekilişi 

7 İlkteşrinde Adanada yapılacak 
PAMUK MEMJ,.EKETİ ADANA SİZİN DE 

TALİİNİZİ AGARTIR. 
ikramiye 

Adet 

1 
1 
2 
4 

10 
80 

400 
4.000 

20.000 
20.000 

44.498 

ikramiye miktarı ikramiye tutan 
Lira Lira 

60.000 60.000 
20.000 20.000 
10.000 20.000 

5.000 20.000 
2.000 20.000 
1.000 80.000 

100 40.000 
10 40.000 
5 100.000 
4 80.000 -Yekfuı 480.000 

Üçüncü Tertibin bundan evvelki çekilişlerinin her bi. 
rinde (240.000) lira dağıtılmıştı. 7 Birinciteşrin keşidesin. 
de (480.000) lira, yani evvelki çekilişlerin iki m~_li ikramı. 
ve tevzi edilecektir. 

Büyük İkramiye (40.000) den (60.000) liraya çıkarıl. 
mış aynıca (20.000) liralık ikinci büyük bir ikramiye ilave 
dilmiştir. (10.000) liralık İkramiye bir tane fazlalaştınl. 
mış iki tane (4.000) lira yerine dört tane (5.000) lira kon
muş (2.000) liralar üçten ona (1.000) liralar kırktan seksene 
' 100) liralar da (200) den (400) ze çıkarılmıştır. 

Dört liralık tam biletle Planda yazılı İkramiyelerin 
tamamını, iki liralık yarım biletle de bu ikramivelerin va.. 
"lsını kazanabilirsiniz. 

istanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
22 Numaralı iUln - 7.19.940 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere 

tam yağlı beyaz peynirin toptan teneke ile azami fiyatı kilo başına 42,50 ku
ruş ve perakende fiatı da kilosu azami 50 kuruı olarak tesbit edildiği ilan 
olunur, 

I"' Büyükadada, Parlak bir yaz mevsiminden sonra-'\ 

Tepebaşındaki Salonunu 7 Birinciteşriıı yarmlı:i Pazartesi saat 16 da açı_ 
yor. Telefon: 41219 

Hamiş: Sipariş edilen Pasta mamOlltımız ikametgAha kadar teslim edilir. 

• 
Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden: 
Şimdiye kadar mektebe kaydedilmiı olan talebe adedi alınacak miJıı:. 

tan tecavüz etmiı olduğu cihetle: Atafıdaki cünlerde bir giri11 müsabaka imti
hanı yapılacaktır. 

7 Birinciteşrin 1940 Pazartesi: 
Saat 9 dan 12 ye kadar Cebir, Trikonometrt 
Saat 14 ten 17 ye kadar Geometri. 
8 Birinciteşrln 1940 Sah: 
Saat 9 dan 11 e kadar Fizik 
Saat 13,30 dan 15,30 a kadar kimya 
Saat 15,35 ten 17 ye kadar yabancı dil "Fransızca, 1ngı1i.zce, Almanca,,.. 
Mektebe yuıh saatlerden geç ıelenler, kayıt karnesini yanında bulun. 

durmıyanlarla kopya kalemsiz veya mavi mlirekkepai.z gelenler imtihanlara 
ietirak edemezler. "9303,, ' , 

NESTLE ETiKETLERi 

AKŞAM LİSAN 

KURLARI 
Fransızca - İngilizce 

Almanca 
Haftadn 3 ders, ayda 4 lira 

...... 1 .......... ır 

KiRALIK EV 
Kurtuluşta Simenköy Bay Sungur 

Karacabey Belediyesinden : 
1 - Karacabey kasabası ic;me su tesisatının şehir şebekesi keşif ve p 

teri açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Yaptırılacak keşif ve projelerin keşif bedeli (500) liradır. 
3 - Şehir Hali hazır planı ile eksiltme şartnamesi ve mukavele s 

bilabedel Karacabey Belediyesinden alınabilir. 
4 - İsteklilerin bir ııehir içme su tesisatı keşif ve projelerini U 

ışlerinde mütehassıs bulunması ve bu hususta resmi vesaik ibraz etmeıi 
zımdır. 

S - Muvakkat teminat: % 7,5 hesabile (37) lira (50) kuruşur. 
6 - İstekliJerin teminat ve Belgeleri ile birlikte ihale giinll 

16/10/940 Çarşamba günü saat 14 te Karacabey Belediyesine müracaa 
ilan olunur. (9178) 

sokağında No. 224 dört odalı, müsta- • • ,.. • • 

~~r~:!~~. ev kiralıktır, İçindekilere : #il> 1ST1 K LAL L 1 SES 1 41 

Ka~ - Bil~cllc Orta olculu birinci sıııf· I Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 
tan 038 den .. nesinde aldıftm tudlknameml 
k.,,bettim. Yenisini alacafımdan ulciılnin Talebe kaydına devam olullmaktadır. 
bQkmll lcalmamrttır. Bilecik Fcıhlbcy mah•l· 
lesinde Mehmet oflu Muhittln Balcrrcroflu 

ıı:aJ'TP - Çatalca nllfuı aıemurlufundan al· 
dıfım hUTIJret cOıdammı kaybettim. Y~niıinl 
alacafımdan eskisinin bOlrmO lıalmamı,ur. 

Çaıakada 1321 dofumlu Ahmet oflu HOuyin 
Kut~al 

.--- ANAPİYO.TEN ' 

Şehzadebaşı polis karakolu arkaS?nda. Telefon 22534 

!streptokok, 1statilokok, pnö- 1 O İ Ş M A C U N U 
DR. IHSAN SAMI 1 

mokok, koli. piyosiyaniklerin 
yaptığı çıban. yara. akıntı ve 

cnd hastalıklarına karşı cok Mikropları yOzde 100 OldOrOr, dişleri temlzfer parla· 
' tesirli taze asıdır. -.-1 

GEN ç 
Görünmek İstiyenlere 

50 yaşlarındaki kadınlar na
sıl 35 yaşında görünebilir? 

tır diş etlerini besler ve hastalanma•arma mant olut: 

"" Her yerde OENTOL diş macununu tsrarla lsteylnl& 

·~eyoğlaf Vakiflar.~Direktörİüğü ilanları 

Pazarlıkla Satılık Ev 
Muhammen kıymeti 

Li Kr. 
Mesahaııı 
metre mu. 

Ve Dükkan 
Kat'I teminat "915 

Li. 

5720 00 44 858 
Galatada Sultan Beyazıt mahallesinin Mumhane kapısı caddesinde 

No. lu altında bir dükkanı olan evin kapalı zarfla olan arttırmasına maa 
saatte teklif verilmediğinden satışı 5.10.940 gününden itibaren bir ay içi 
pazarlıkla satışa bırakılmış ve satış ic;in 15.10.940 Salı günü saat (15) 
laştırılmış olmakla almağa istekli olanların o gün Beyoğlu Vakıflar MB 
lüfü ihale komisyonunda yapılacak pazarhia pey akçelcrile birlikte rıı 
caatlan. (9519) 

Leyli YENi KOLEJ Kız Erkek 

İLK - ORTA - LİSE Taksimde Sıraserviler 86 
:\lüdürü: Eski Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kuc• 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ÖCRET!MİNE ehemmi,e1 
1ermek. taJ .. besinin sıhhat ve inzıbatı ile yakından allik,.Au nlmAkttr 

TELEFON: 41159 

Meşhur bir cilt mütehassısı ta. 
rafından keşif, sağlam v~. ge:r_ıç 
bir cildin unsurlarına muşabıh 
olarak genç hayvanların dlt hü. j 
ceyrelerinden kemali itina ile is-1 ----------------------------' 
tihsal ve "Biosel,, tabir edilen ye
ni ve kıymetli cevher, cildin un_ 
suru olan pembe renkteki Toka. 
lon kremi terkibinde mevcuttur. 
Her akşam kullanınız, uyuduğu. 
nuz her dakika esnasında cilainiz 
bu kıymetli cevheri massederek 
besler ve her sabah kalktığınız
da cildinizin daha beyaz, daha 
taze olduğunu göreceksiniz. Gün
düzleri de beyaz (yağsız) Toka_ 
lon kremini kullanınız. Bu basit 
tedavi ve itina sayesinde bütün 
kadınlar 10 • 15 yaş gençleşebilir 
ve şayanı hayret bir cilt ve tene 
malik olabilirler. 

Bir Yüksek Mühendis 

Baş, Diş, Nezle, Grip, 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılannızı Derhal Keset· 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. T AKL1T1.ER1NDEN SAKININIZ. 
HER YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA 1STEY1Ntz. 

BUYUK MUSABAKASI Ankara ;::y~~·tusu 154 1 

10 Birinciteşrin 940 tarihinde icrası mukarrer müracaat. lı------------•--m:-
günde Feriköyde Arpa Suyu Sokağında 27 Numarada İyi Cinsten 1 1 I' 
Nestle etiketleri büyük müsabakası keşidesinin aynı 1 SUAD.YE PLA ..... JI OTEL.NDı!: 
kain yazıhanelerinde Noter huzurunda icra kıhnaca- 1 Balk 

Yüksek Ögr"" etmen Okulu Talebe Kabul Şartlan ı ran Halıları an Atletlerinin bulunması hasebiyle neş'eli gün-ğını NESTLE Ş RKETl sayın toplayıcılarına bil- 1 
Lise öğretmeni yetiştiren okul, yatılı ve parasızdır. Tahsil m~ddeti dı·rmekle şeref duyar. 1 ler geçiriniz ve Müzik ve Danstan istifade ediniı· 

dört senedir. Okula girebilmek için lise olgunluk diplomasını elde etınış bu-

1 
Alınır. Müracaat: P. K. 261 \a # 

1anma1ıı: ve kabuı imtihanında muvaffak olmak tazımdır. Kazanan numaralar mutadı veçhile keşideyi müte- .. ••••••••••• .. ı--•-•_•_9:_•_•_•_•_•_•_9:_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_••••••••••••'~ 
Namzet kaydı 11 Eylulden 12 Birinci Teşrine kadar Sah ve Cuma gün- ' 

ieri yapılır. Kabul imtihanı 14 Birinci Te:;rin günü ba:;lar. Daha fazla ma- ı "'41 .......... akıp gazetelerle İlan edilecektir. , ----------· 1 1 ~ 
"1mat isteyenler okula ınüracaat edebilirler. Yazı ile müracaat edenlerin '\ F KR T. KARDEŞ 
1 kuruşluk pul göndermeleri lazımdır. (8427) Kirallk Bürolar 

Otomobil ve Makinist Ok111 r - ....... ı -' SİRKECi %. 
' li - Galatada, Voyvoda caddesinde Tak · d N kl t• - · 

1 emla"k·ıc'ı·n Takv·ım·1 (Bankalar Caddesi) yeniden ta- sım e a et ıgı ,;:; :J Salkımsöğüt Demirkapı ı - Keşif, Şartname ve planı mucibince idaremizin Cibali Fabrikaımda Bomonti Tramvay Durağı karşısın 

Ramazan 4 Pazar 
Utar 17 ,44 - Ims::.k 4,24 ,...,..,.., 

EMLAKiŞ, alıcı ve satıcıların 
en t :.ıyük rehberidir. 

C ... 1-• .ı,,.ıraY Lisesi karşısı No, 
184. Telefon : 49010 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasındaki 

Sergiyi ziyaret ediniz. 

yaptıracafı transformatör binası ac;ık eksiltmeye konmu,tur. dl ve tamir olunan ve her bir Şişli Palas altındaki yeni adresin• 
2 - Ke;ıif bedeli 9995.38 lira muvakkat teminatı 749.65 liradır. konforu havi ADALET hanında 
3 - Eksiltme 16/X/940 Çarıamba günü""saat 14 de Kabataıta Levaznn ve kat halinde veya ayrı ayrı yazı- ll Birlnciteşrinde açılacak yeni de' 

Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. haneler kiralıktır. (Oda baŞ1 A. ic;in talebe kaydına başlanmıştır. Deı 
4 - Şartname ıözü geçen Levazım Subesi veznesinden 50 kmıııa alına- , _ Uye milracaat.) _, programı ve kabul şartlarında defi -

bilir. şiklik yoktur. Tafsilat ic;in istediğiniz 
5 - İsteklilerin eksiltıne için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 giivenme program adresinize gönderilir. Ama-

parası ıartnamesinin "F,, fıkrasmd3 yazdı veıikalarile birlikte me.zlıı:Qr ko- Sahip H Neırlnt MOdGrtıı ltmln UZKAN törler her .zaman kabul olanılt'. T• 
misyona mUracaatlarL "9322,, Ouetecllilı •• 1'eıriyat T.LS,. ·TAN Matbu., fon: 802~9. 


