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konferansında 

eler Konuşuldu? 

Mfhver devleUerl, Akdeniz mese
lesini esasından halledebilmek için 
Ccbelitarığı ele geçirmek mecbu. 
ti:reUndedirlcr. Fakat, İspanya ye
lli bir harbe girecek vaziyette de
ğildir. Bu yüzden mihver devlet
lerine deniz ve hava üsleri vere
<!ek, topraklanndan asl«!r geçir
rnelerine mllsaade edecJIB:Ur. Ro
l!Uıda konuşulduğu anlaşılan en 
ınühlm mesele işte budur. 

bl. Zekeriya SERTEL 

R omada Alman ve İtaly~? 
• Hariciye nazırlarının mu. 
laka.tından mühim neticeler bek
letnek ıazım geldiği, ve belki de 
bu mülakat esnasında İspanya 
lncselesinin halledileceği hakkın. 
da iki üç gün evvel yaptığımız 
tahıninler ço~ geçmeden hakikat 
Oldu. 

Filvaki henüz bu mülakata ait 
~snu bir tebliğ neşredilmemiş. 
tır. Hala Alman ve ltalyan mat
buatı müphem konuşmakta ber
devamdır. Fakat şimdiye kadar 
Yapılan neşriyattan vazıh suret. 
te anlaşılan şudur: 

Almanya, İngiltereye taarruza 
devamla beraber, Akdeniz mese
lesini de esasından halle karar 
._.ermiştir. İtalyanın Mısırı istila. 
Ya teşebbüsü Akdeniz davasının 
halli için atılmış ilk adımdır. F~ 
~t bu meselenin halli, daha dı
ğez- bazı meselelerin de hallini 
icap ettirmektedir. Bu meselele. 
liıı başında İspanyanın vaziyeti 
gelir. Akdenize hiıkiın olmak için 
C:ebclitanğı elde etmek Iaznndır. 
Akdenize hakim olan bu kaya 
parçasıru ele geçirmek iyin. ise 
Jsı>:ınyanm yardımına ihtiyaç 
._.ardır. Berlinde Suner'le bu me
Sele görüşülmüş ve İspanyadan 
lıe şekilde istifade edilebileceği 
tespit edilmiştir. 
İspanya harpten yeni çıkmıştır. 

Sefil va perişan bir haldedir. Ya
:talan henüz kapanmamıştır. Bu 
~b plc yeni bir har~ girebilecek 
~~yette değildir. Almanya .da 
~Panyanın mihver devletlerme 
iltihak ederek harbe girmesinde 
lsrar et';;"lemiştir. Almany~ is. 
lcdiği İspanyada bazı denız . ve 
ba..,a üsleri tesis etmek ve ıca. 
bında İspanyol topraklarından 
asker geçirmektir. Böyle ~ir ~ü
ııaade lspanynnm bitaraflıgmı ih. 
liııe kafi değildir. Amerika, İn. 
ffütercden Atlas Okyanusunda 
bazı üsler kiralamamış mıdır? İn
(fütere Mısırda askeri üsler vü.. 
cude getirmemiş midir? Finla.n. 
da._ Sovyetlere bazı ad~n ~n 
rUddet için terketmem.ış mıd.ır? 
st>anya da mihver devl~tlerıne 
~~ üsler verebilir ve bıtarafiı· 
~ :muhafaza edebilir. Bu hiz
~etinc mukabil de kendisine Ce.. 
elitarık venlebilir. İşte Riben
~op•un Romayı: ziyaret sebeple.. 
~en biri, İspanya ile vanlan 

tı anlaşma şekli üzerinde Mus.. 
'°lini ile görü~ektir. Bu müla
~at n:ıüddetince İspanya Dahiliye 
.aıtn Almanyada garp cephesini 
~hret etmi~ ve Ribbentrop'un 
~rline dönmesini beklemiştir. 
~llndi Berlinde İspanya mesele. 
81tıe son §ekli verilecektir. ' 

* * b amada konuşulduğu anla. 
\> 1\ plan ikinci mesele de 
~~tanın ve bu vesile ile 
fkanlarm va.ziyetidir. 
- talya ile Yunanistnnın arası 
1r~t.ır. İtalynrun Yunanistana 
~ olan vaziyeti malfundur. 
~deniz meselesini hal için, mih-
et devletlerinin Yunanistan en. 

~elini de ortadan kaldırmak iste.. 
""eleri tabiidir. 

Alman matbuatının neşriyab
~ bakılırsa, mihver devletleri, 
\ttıanistan vesilesile, Balkan 

~eseıeıe.rini tasfiye etmeye ka. 
ar \'ermiş gı'bidirler. Hatta bu 
~altsatıa yakında Yugoslav, Bul. 
-:.ar ve Yunan devletlerinin Ro
~&da bir konferansa davet edile.. 
tkl.eri söylenmektedir. 

* * ,~omada konuşulduğu tahmin 
llen üçüncü meselenin de, gene 
deniz meselesüe aliıkadar ola. 

~. Suriycnin vaziyeti olduğu 
alı?nin edilmektedir. Fakat bu 
eııeıe hakkında sızan malfunat 
~azdır. 

•• (}Örülüyor ki, Roma mülakatı 
a ziyade Akdeniz meseleleri 
rinde cereyan etmiştir. Bu 

eSelclerin bir kı~ · i ok a. 
dan alakadar 

.~cple mülaka .. 
."'kat ve 
·~r.ndır. 

• 
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GUNLOK SiYASi HALK GAZETESi 

.. 
ispanya, Harbe 

t 

Girmesi İçin, 

Tazyik Ediliyor 
• 

Harbin Siklet Merkezi 

Manştan Akdenize 

Geçmek Üzeredir 

Londraya Göre 

4 
Akdenizdeki lngiliz 
Mevzilerine Yeni Bir 
Taarruz Beklenmeli 

1 T. C. ZiRAAT BAftKASI 
Kuruluş 1888 - Sermaye 100,000,000 Türk lirası 
Banbmuc:a lrumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 

lirası bu1unanlara ıenede 4 defa aşa~dnki ikramiyeler verilir. 
4 adet 1000 
4 " 500 

4 adet 2SO 
40 .. 100 

ıoo Adet .so 110 adet :ı:o 

120 • 40 

'----------------------------------------------

• 

Berlin, 24 (A.A.) - Von Rıb. 
bentrop, Roma müzakerelerinin 
son bulması münasebetile Kont 

"" Ciano'ya gönderdiği teşekkür tel. 
grafında Roma görüşmeleri hak
kında şu sözleri söylüyor: 

+ "Halihazır safhasında İngil. 
İNGİLİZ HAVA KUVVETLERİN~ MENSUP BİR TAYYARE, U<.."UŞA HAZIR 

.J_ 

' terenin ezilmesini, müşterek si
yasi hedeflerin vazıhan tayini 
bahsindeki mühim meseleleri, 
müstakbel hayat sahalarımızın 
teşkilatlandırılması ve emniyet 
altına alınmasını Duçe'nizle ve 
sizinle görüşmek üzere Fiihrer. .... 

~··--·~~~-~~~~·~~·- ~ • den vazife aldığım cihetle her 
zamanki gibi noktai nazarlanmız. Şarki Afrlkada lngıliz tayyarelerinin taarruzuna u~ayan bir da tam bir mutabakat olduğunu 

İtalyan hava meydanının bom budımandan sonraki manzarası müşahede ettim.,, 

Da kar Limanında 

İngiliz Amirali 

Bir . Ültimatom 

Daha Verdi 
-ı Kont Ciano da gönderdiği tel-

y __ 1 grafta Von Ribbentrop'a şunlan 

Basvel<i I un an sö~~~:::. idare ettiğiniz müza. Neşredilen Tebliğler 
. kereler, bu tarihi anda, mihver 

Bu··,,u··I< Elcı·sı·nı· devletlerinin tesanüdünü ve iki Harekatm Devam milletimizin nihai zaferinden son 
ra Fuhrer'l'e Duçe'nin yapacak. Ett• .... ·n· Bı"ld"r" or 
lan ıslahat üzerindeki tam noktai 191 1 1 ıy 

Du··n Kabul Etıı· nazar mutabak~tını bir deıha is- Vichy, 24 (A.A.) - Fransız A-
pat etmişlerdir.,, mirallık dairesinin tebliği: 23 

LONDRA GAZETELERIN'DE Eyliılde, iki zırhlı, bir çok kru-

Metaksas da Büyük Elçitt..izle Görüştü 

Ankara, 24 (A.A.) - Başvekil 
doktor Refik Saydam, bugün, 
Yunanistanın Ankara büyük eL 
çisi Rafael'i kabul etmiştir. 

* Atina, 24 (A.A.) - Başvekil 
metaksas, Türkiye büyük elçisini 
kabul etmiştir. 
ADLİYE VE DAHİLİYE VEKİL 
LERI ISTANBULA GELiYOR 

Ankara, 24 (TAN) - Adliye 

Afrika Harbi 

Vekili Fethi Okyar, 19,25 ekspre. 
sile, Dahiliye Vekili Faik Öztr:i.t 
ta 20,20 trenile İstanbula hare. 
ket etmişlerdir. 

İktısat Vekili Hüsnü Çakır, re
fakatinde Mad<>"' Tetkik ve Ara. 
ma Enstitüsü umum Müdürü 
Hadi olduğu halde şimal ve şarki 
Anadoluda tetkikatta bulunmak 
üzere bugün şehrimizden ayrıL 
mıştır. 

Japonlar Fr. 
Marsa Matruha Hindiçinis:ne 
Yapdan Hüc~m Girdiler 
Netice Vermedi Amerika, Japonyaya 

Kahire, 24 (A.A.) - İngiliz 
umumi karargahırun bugün neş. 
rettiği resmi tebliğ: "Garp çölün. 
deki vaziyette hiç bir değişiklk 
yoktur. 22 Eylfıl akşamı topçula
rımız bir kaç düşman bataryasını 
ıskat etmişlerdir. 22 • 23 Eylül 
gecesi tayyareler Matruha dört 
defa hücum etmişlerdir. Zayiat 
yoktur.,, 

ITALYAN TEBLIGI 
ltalyada bir mahal: 24 (A.A.) - İ

talyan umumi karargihı 109 numaralı 
tebliği: Şimali Afrikada: Marsa -
Matruh mıistahlı:em mevkii tekrar mu. 
vaffakıyetle bombardıman edilmiştir. 
Bir tayyare filomuz Port Sudan tay. 
yare meydanmı bombardıman etmi&, 
yerde bulunan düşman tayyarelerini a_ 
ğır haaara atratmıııtrr. 
Diğer bir filomuz d.a Aden tayyare 

meydanını bombardıman etmiştir, Düş 
man bava kavvetleri Gura, Adiugri, 
Sciasciamanna ve Diredua'yı yeniden 
bombardmıan etmişlerdir. Hasar ol. 
muştur. 

MISIRDA VAZİYET 

Karşı Tedbir Alıyor 

Kahire, 24 (A.A.) - Neşredilen 
bir beyanname, Mısır ordusunda müs. 
tahdem olup normal olarak yalnız harp Jnpon Başvekili Prens Konoye 
halinde askeri kanuna tabi tutulan ba- T k (A A ) B ·· k .. 
zı livillerin halen askeri kanuna U.bi ? Y?• ~4 · • - . ugunN u 
tutulacaklarmı bildirmektedir · kabıne ıçtımaı~da! !J~~bıye a. 

Londra 24 (A.A.) - Gazete. vazör, torpito ve asker nakliye 
ler, Rom~ konu§~al;ır{?la büyük _B.emisinden mü:~kep bir 11!giliz 
bir ehemmiyet veriyor ve konuş- fılosu, Dakar onilne gelmıştlr. 
m<ılan her bnkımdnn tahlil edi- Sabık General de GaulJe, Fransız 
yorlar. Tirnes'in siyasi muharriri ~ak?m.ları!1a. şehri terketmeleri. 
ispanya Dahiliye Nazın ve ts. nı bıldı~ıştır. Fransız makam
panya flanjistleri şefi Suncr'in l~rı, bu ult~~at~mu r~de~mış. 
Berlini ziyaretine işaret ederek tır .. B~~un. uzerıne, İngilız ,fılosu, 
İspanyanın Akdenizdeki metalL şehır uzerıne ateş açmıştır. 
binin Romada konuşulmuş olaca- Muharebe esnasında denizaltı. 
ğını anlatıyor ve şu hakikati tes. larımızdan birisı, Persee, bir ln
pit ediyor: giliz kruvazörüne kahram;mca 

"Almanlarla italyanlal', İspanyanın ~ücum ed~~en batmıştır. İngL 
Akdenizdeki isteklerini yerine getir. lız kruvazorune muhakkak suret. 

(Sonu. Sa: 2, Sü: 7) te torpil isabet etmiştir. Denizal
tının mürettebatından büyuk bir 
kısmı kurtarılmıştır. 

Amerikada 

Bir Milyarhk 
. 

Harp Levazımı 
Sipariş Edildi 
Vaşingtan, 24 ( A.A.) - Son 

sekiz gün zarfında Biı:leşik Ame. 
rika Harbiye Nezareti bir milyar 
dolardan fazla bir kıymette harp 
malzemesi siparişi vermiştir. 

Bu haberi verirken Roosevelt, 
sipariş edilen malzeme meyanın. 
<la gaz maskelerile tayyare bu
lunduğunu beyan etmjştir. Tay. 
yarelerin adedi 3022 dir. 

ROOSEVELT'İN MESAJI 
Boston, 24 (A.A.) - Roose. 

velt, Amerikan lejyonunun 22 n
ci yıllık kongresine gönderdiği 
mesajda şöyle demektedir: 

"Yabancı memleketlere, sulhu 
ve hür hükumeti sevenlerle bun. 
ların tahribini isteyenler araı;uı. 
da ciddi bir anlaşmazlık mevcut
tur. Bu kuvvet imtihanı, genişle. 
miştir ve istesek istemesek, bu. 
gün bütün dünya sulhu için bir 
tehdit teşkil etmektedir. Ameri-
kan hayat tarzımızı, kendisini 
tehdit edebilecek her şekilde te. 
cavüze karşı himaye etmemiz la. 
zımdır. 

Şeker Fabrikalarının 

Çallşma Saatleri 

De gaull'un emri altında, Da. 
kann cenubuna dört ve şarkına 
iki asker çıkarma teşebbüsü 
yapılmıştır. Bu teşebbı.islerm 
hepsi geri püskürtülmüştür. 

Bu muvaffakiyetsizlik karşı
sında, İngiliz amıralı, saat 1,30 
da ikinci bir ültimatom gönder. 
miş ve İngiliz kuvvetlerile 
Dakara bizzat hücum etmek mec. 
buriyetinde kalacağını, sabah sa
at 6 ya kadar şehir teslim olmaz_ 
sa istihkamları tahrip edeceğini 
ve kıtalarının şehri işgal eyleye. 
ceğini bUdirmiştir. Umumi vali 
bu ültimatoma da red cevabı ver
miştir. Muharebe devam ediyor. 

(Sonu, Sa: 2. Sü: 5) 

s Ayhk ithalat 

Ve ihracatımız 
Ankara, 24 (A.A.) - Sekiz aylık dı' 

ticaretimiz: etrafında neşredilen resmi 
rakkamlara cöre, bu devre içinde mem 
leketimizden 74.74ı,222 lira deierinde 
ihracat yapılmış ve 49.107.867 lira de· 
ilerinde de ithalatta bulunulmuetur. tb. 
racatımu: lehindeki fark 25.633 355 
liradır. 

ı939 yılının aynı devresinde ise 
73.584.447 lira değerinde ihracatta ve 
99,432.263 liralık ta ithalatta bulunul. 
muş ve böylece ithalat .mız aleylhlıde 
olmak üzere 20.454.129 liralık bir fark 
kaydedilmişti. 

Sekiz aylık ithal&t ve ihracatımızın 
değer itibarile muhtelif memleketler 
arasındaki inkisamma ait rakkar.ılar 
ise ihracatımızda 17.497.650 lira \le İ
talyanın, 10.661.047 lira ile Birleşik A. 
merikanm, 8.635.399 lira ile İnriltere_ 
nin baıta geldiklerini röstermektedir. 

Mevcut istisnai hal hidematını teşdit zın, Fransı~ Hındıçın~ın.~~ . rnu
etmekte olan bu be)lanname, örfi idare ı hasamata nıhayet verıldıgını ve 
illn edildiği hakkında yalnrş ıayialara programa tevfikan Japon kıtaatı. 
yol açmıştır. Kahirede tam bir sükft. nın ilerlemekte olduğunu bildir. 
net. vardır, taıırada da .hayat normal ı miştir. Muhasamat sırasında ölen ı Ankara, 24 (A.A.) - Şeker fab 
tekilde devam etrnektedır. Japonların sayısı yüzü bulmuş- rikalannda günde üç saate kadar 

LONDRAYA GÖRE . . tur. Fransız garnizonu teslim el. faı:la çalışma yapılmasına dair 

Bunları takri~n de 6.977.038 lira ile 
Romanya, 6,613.274 lira ile Prano;a, 
6.375,519 lira ile Almanya; 9.300,2Ç2 
lira ile Çekoslovakya, 2,942.262 lira 
ile Yunanistan ve 2,436,326 lira ile de 
Macaristan relmektedir. 

İthalatımızda ise, 8,021,710 lira ile 
İtalya. 7,060,968 lira ile BirleıJik Ame
rika, 6,615,997 lira ile Alm.ınya, 
6,459.011 lira ile İngiltere, 6,274,844 
lira ile Romanya bafta relmektc ve 
b.ınlan 1,802,945 lira ile Fransa, 
1,332,241 lira ile Çekoslovakya, 985,086 
lira ile de Macariıtan takip eylemek. 
tedir. 

Lon.dra, 
24 

(A.A.) -Reuter'in dip. muştur. Muhasamatın durmasın. Koordinasyon Heyeti tarafından 
loınatik muharririnin salfıhlyettar d - ik. J t · d.. il k V k·1ı H t• 
Londra mahfillerinden öğrendiğine -~~- on~.e .. ı apon ayyaresı u- ver en . arar,. ~ ~ er eye ın-
göre, İngiliz hükümetl, bugünkü va- şurulmuşt~r. c~ tasdık edilm~ştır. Bu k:ır~ra 
rlyette Mısır hilkümeUnin hattı ha- ÇİNiN VAZİYETİ gore. fazla mcsaı yapacak ışçıye 
rekeilnden çok memnundur ve Mısır Chung - King, 24 (A.A.) - Sa16- her fazla saat için azami munzam 

lflll (Sonu, Sa: 2, Sü: 6) (Sonu. Sa; 2 Sü; 3) ücret verilecektir. ;; 

Askeri Vaziyet 
"\ Hava Faaliyeti 

İngiltereyi İki 
Cepheden T chdide 

Uğraşıyorlar 
Mihver devletlerı İngiltereyi 

iki cepheden birden sıkışlırmıya 
karar vermiş görünüyorlar. Şim
diye kadar Avrupa harbini Al
manya tek başına idare etmlıı, İn
giltereyi isti!~ vazifesini de üze. 
rlne almıııtır. __ _ 
ŞimdJ Akdcnlzde İtalya da fa

aliyete geçmek üzeredir ve bu 
faaliyetin mukaddemesi olmak a.. 
zere Mısıra hücum elmiştir. 

Bu sebeple askeri bakımdan 
cepheler ikileşmiştir. Almanlar, 
İngiltere üzerine hava hOcumla
rına devam ederken, 1tn)ynnlnr 
da Akdenizde İngiltereyi sıkıştır
mıya çalışacaktır. Romn rnültı

kntının dn kısmen bu mesele ile 
altıkadar olduğu tahmin edilebi
lir. Şimdiye kadar İtalyanlar 
müstakillen hnreket etmişlerdir. 
Alman ve İtalyan kuvvetleri ara
sındn bir kumanda birliği tesis e.. 
dllmemiştir. Roma mülakatında 

' bu kumanda birliğinin tesisi et
rafında da mlizakercler cert!yan 
ettiği hnber verilmektedir. 

Bu haberler bize Almanynnın 
tek başına İngiltereyi mnğlQp e
demiyeceğine knnnnt getirmiş ol
duğunu gösteren en büyük delil
dir. Çünkü Almanya ııimdiye ka
dar İngiltereyi istilfı ile her işin 
hallcdllebilcceğlnc kani bulunu. 
yordu. Bir defa İngiliz adalan iş
gal edildikten sonra, bütiln dUn
va meselelerini ve bütün İngiliz 
İmparatorluklarını bir çı:pıda 
hnlleunek mümkün zanncdılıyor
du. 
Şimdi ise. lngiltercye bir defa 

da İmparatorluklarından darbe 
vurmak ihtiyacını duymıya baş

lamışlardır. Demek ki, bir buçuk 
ı;ylık tecrübeden sonra, İngilte
renln kolay kolay istilfi edlleml. 
yeccğine kanaat getirilmiştir. 
Alm:ınyanın bu kanaate var

mlısı bıle, bır nevi mağlübıyet 

sayılabilir. 

Berlinde 

Çok Yangı 

Çıkarıldı 

r 

lngiltere Üzerindeki 

Harplerde 18 Alman 

Tayyaresi Düşürüldü 
Londra,. 24 (A.A.) - İngllız 

:lava Nezareti istihbarat servısı. 
.1in bildirdiğine göre, Bcrlin u-

1 zerine son hücumu yapan İn ı. 
llı: tayyn cleri fıloım, Alman hu. 
kumct merkezi üzerıne şirnd ye 
kadar gönderilmiş olan fılolnrın 
en büyiığünü teşkil etmiş ve Bcr
lin elektrik santrallarile ~az fab. 
rikalarına hücumlar yapılarak 
geniş hasar vukua getirılmiştir. 

Hepsi Berlin mıntakasında ol. 
mak üzere, garb filosu elektrik 
santralı ile Wilrnersdorf, Char
lot tenburg, Klingenberg ve Moa. 
bit elektrik santrallnrı teker te. 
kcr devamlı bombardımanlara 
hedef teşkil eylemiştir. Bir çok 
yangınların çıktığı göriilmiiştür. 
Bir tayyare, 130 kilometre mesa
feden müşahede edilen beş büyük 
yangın çıkarmıştır. Diğer oir tny. 
yare. büyük elektrik santralında 
dort muhtelif noktada yangın çık 
mış olıJuğunu haber vcrmıştir. 
Klingenbcrg ve Wilmersdor!'da 
da, vaziyet aynı tarzda kendısıni 
göstermiştir. Bombalar, elektrik 
6antrallar1 üzerinde patlamış \'C 

btiyük alevler çıkmıştır. 
Klingbergcr'deki büyiik yı:n. 

gın, diğer bir pilota yolunu gos
termiş ve bu tayyare de bomba. 
larını attıktan sonra elektrik san. 
tralı daha biıyük bir şiddetle 
yanmaya başlamıştır. Gaz fabri
kasına hücum eden diğer bir pi. 
lot, bombalarının binalar arasın. 

Suriyedeki Fransız da ınfilak ettiğini gormüştür. Ay
nı hedefe, bilnhara diğer tayya. 
reler de hücum etmiş ve bu tay. 
yareler, bütün mıntakada küçuk 
küçük bir çok yangınlar ç:Jrnr-

Kıtaatı Terhis Edildi 
Loı:ıdra , 24 (A.~.) - Te~it cdi: mıştır. Garp kalesinin şarkındaki 

len bır habere gore,_ su:ıy~e.kı demiryolu iltisak noktası da bom 
Fransız kıtaatı terhıs edı~mıştır. bardıman edilmiştir. W. M. B. 
Bu da Fransa tarafından ımza e. tayyare motörleri fabrikasına ya. 
dilmiş olan mütarekename ahka. pılan hücum esnasında 1a bu 
mı icabatındandır. ı bu mıntakn:ya bir çok b~:!1•>alnr 

(Sonu; Sa: 2, :Su: 1 J 

Garbi Fran~ Afrikaoıını Vf! Onknr limanını vi>sterır " 
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YAZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK 
-66-

Mahalll jandarma kumandanına ha
gönderdim. Hoca K5.mll e!endlyi 

nıma yollamasını rica ettim. Çok 
mcden, Hoca Kamil efendi geldi. 
rku ve endişe içlndeydl: 
- Beyim" Ben İttihatçıyı.m .. Fa

namuslu bir İttihatçıyım. İlfını 
ruUyetten bugüne kadar geçen 

tün de\Telerde mebustum. Müta
eden sonra. İstanbulda barına-
dım. Buraya kaçtım. Bu havalide, 

mllll teşkilMı kuran, Erzurumla 
habere temin eden, Mustafa Ke
l Paşa hazrcilerine ilk nakdi yar

'Tlı yapan benim. Hattd Paşa, bana 
e mebusluk tekli! etml§U. Fakat 
dilerlne ihtzyıırladığımı ıı:öyliye. 
, mazur görülmemi rica ctUm. Be

vazlyetimde bir insanın Kuvayi 
liyeye muhalif davranmasına im-

n var mı? Çok rica ederim: Tah
' tetkik buyurun. Sizden isteğim, 
adaletsizliğe kurban edilmemek

mden ibarettir. At, veya ltitu! is
niyorum. Adil davranın: KAfil 
Siz de çoluk, çocuk sahiblsinJz ... 
ndl öldüğüme yanmam: Yarın ,ço
klarıma: 

'- Hain babanın evlAtlan!,, deni.. 
ek." Yavrularıma böyle bir leke 
tıl.mesln." Çünkü o zavallılar bu
müstahak dellldirler. Ben kend.l
sizden çok iyi bildiğim için, böy-

söylOyorum.: Emin olun ki, ken
mden zerre kadar eüphem olsaydı, 
rndi ipimi kendim çekerdim!,, 
J;eütün bu sözler, hepimizi düşiln
\rmüştü. Çünkil Hoca, eşsiz bir ak
rnn bile beceremiyeceği kadar ısa. 
lm1 gl5ıilnüyordu. 

H
ocanın yÜZÜne dikkatle bakın

ca, kendisini tanımakta güç
k çekmedim: K~mil Hoca mebus
n, İstanbulda Fatihte oturuyordu .. 
rgün, Kastamonu mebusu İsmail 
bir efendi merhumla, ve o zaman 

cngın mebusu olan Dr. Fazıl B~rki 
birlikte, kendisini evinde ziyaret 

mistik. Bunu hatırlayınca hocaya 
rdum: 
"- Beni tanıdınız mı?,, 
Zavallı hoca, yüzQme dikkatle ba
yor, mütemadiyen ağlıyor, kendisl

hakaret etmememiz için yalvarı
rdu: 
"- Yüzfune dikkatli bakın_ De
m, beni mutlaka tanıyacaksınız.!,. 
Ben ısrar edince hoca, gözyaşlarını 
dl G5zlüklerini taktı. Gqzlüklerinl 
kmasile beni tanıması, ve: 
"- Vay İsmail Hakkı Bey .. Sen mi
? Sen de mi benden şüphe edlyor
rı?,, diye haykırması bir oldu! 
Diğer odalardan birisinde, İbrahim 
yle arkadaşları yemek yemekteydi
r. Bana da ikide birde: 
"- Haydi yahu." Çorba l>u:r.: kesil-
• Amma uzattın ha? Çabuk bitir şu 

de geH,. Diye haber &önderiyor
rdı. 

en hocayı, çok zorlukla rabştır:ı
ldim. Ve Hilmlnln elindeki kAğıdı 
rak İbrahim beyin yanına gittim. 

na yavaşça vaziyeti anlat+.ım. Hoca
n cevabını da bildirdim. Fakat İb
him bey, benim izahatımı pek mü.. 
msemiyor, dudak bükerek dinliyor-

Ded1, herif sana: 
en ittihatçıyım!,, demiş. Senin de 
ıhatçılık damarların gevşemiş: A
mı kurtarmak isUyorsun. Halbulti, 
n onu idam etmek için emil" aldım. 

in keyfine uyamam.!,, 
Ben, çok müteessire olmuştum: 
"-Sen de bilirsin ki, dedim, burada 

u davada İttihatçılık, İtilfifçılık mev
u bahis değildir. Hocanın asılması 

mrini verenlere, ltimbillr neler an
tılmıştır. Biz, Ankaraya hakikati 
ldlrlrsek, vaziyet te, karar da deği
bılir!,. 
lbrahim bey biraz yumuşayınca, i
ride merakla, endişeyle Akı~etini 
k.leyen zavallı lhtiyan bir jandarma 

Hava Faaliyeti 
(Başı 1 incide) 

mmış ve nıraı sonra da burada 
)ir çok yangınlar çıkmıştır. Bu 
rangınlardan birisi pek büyük 
lmuş ve yanmakta devam etmiş. 
lr. 

Siemens'un kablo fabrikaların
a da yangın çıkarılmıştır. 

İNGİLİZ TEBLİGİ 
Londra, 24 (A.A.) - Hava Neza
ınin tebliği: 

''Bu salı gfuıa öğleden sonra, avcı 
yyareleri re.fakatlnde hareket eden 
r İngHlz bombardıman tayyareleri 

rupu. Manşta duşman mayin tara
ıcı gemılerme hucum etnılştir. İki 
mi üzerine tam isabetler vflki ol-
ış ve dığer blr gemi, pek yakının
dilşen bombalardan hasara uğra
tır. Bu harekat esnasında, dil~man 

tayyareleri hilcuma kalkmışlıır. 

Bu çarpışmada bir bombardı_ 
n tayyaremiz düşmüş, düşmanın 

ır tayyaresi de tahrip edilmiştir. 
'Diğer filolar, pazartesiyi salıya 
lıyan gece, Wismar tayyare :tabri
na, Klel kıınalındaki havuzların 

pılanna, Hambuı;ıfda, Cuxhanen, 
ı emerhaven, Bremen ve Wismar'da 

.. .lara ve tezgtıhlara, Mfınster ve 
nober'de e~a istasyonlarına, Şi-
11 Almanyada, demiryolu iltisak 
.talarına ve birçok düşman tayya
meydanlarına hucum etmişlerdir. 

n sahıl müdafasına mensup bir 
yyareınl7., denizde bir dtişman bom
rdıman tayyaresi düşilrmUştür.,, 
"22, 23 Eylül gecesi tayyarelerimiz 
rafından Dresdenln Şimali Şarkl
nde Lauta'da mühim bir alümin.. 
m fcıbrıkası bol"Qbardıman edilmiş 

burada yangınlar çıkarılmıştır. 
civarda deınlryollarına birçok 

tada hucum edilmiş ve Dresden 
ı ında bır levazım trenine kuv

' li isabetler vfıki olmuştur. Kuv
\ ..,tli bombardıman tayyaresi grupla
rı, Flesslııgne, Anvers, Dü.nkerque, 
O.nende, Zeebrugge, Havre, Calais, 

nezaret ve refakatinde evine gönder-
diın. • 

Ondan sonra da, yobaz hocayı ça
ğll'ttım. Ve hocaya doğrudan doğru
ya şu sözleri söyledim: 
"- Hoca.. Senin bülün mcl'anet

:ierini biliyorum. Sen yalnız bir yoldan 
kurtulabilirsin: Bu tek kurtuluş yolu 
da hakikati, hiç bir köşesini saklruna
dan itiraf etnıektiıo!,, 

Bu sözleri söylerken, bütün dikka
timle hocanın, şeytan! bir kurnazlık
la parlayan gözlerine bakıyordum: 
İçimde tuba r bir hissllkablelvuku 

vardı: Hoca kötü bir adamdı. Ve onun 
itirtıfa başlaması, bana, bir çok mese_ 
lelerin içyüztinü öğretecekti!,, 

Fakat hoca, o değl~meyen soğuk
kanlılığıyle boynunu bilktü: 
"- Efendim, ne var ki, ne söyle

yeyim? 
Kaşlarımı çattım: 
''- Sen, söylenecek neler olduğunu 

çok iyi bilirsin: Fakat emin ol ki, uğ
rayacağın ceza, !ıakikatl gizlediğin 
nisbette ağır olacaktır!,., 

Hoca, bu tehdide de pek kulak as
madı. Ben iyice hırslanmıştım. Der
hal hocanın ellerini arkasına aynkla
nnı da birbirine bağlattım. Ve hoca
yı yere yatırttım. Hoca, vaziyetin va.. 
ha.metini iyice kavrayınca, beni at
latmaktan ümidini kesmi~ olacak ki: 
"- Rica ederim, dedi, b.ıml serbest 

bırakın: her ~eyi söyliyeceğim!,, 

(Devamı Var) .. 
BİR MEKTUP 

Dan Ibrahim Colak iınnalle bir moktııp 
aldtk. A:rnen neorediyorıu: 

.. Untn nmandanberi ~aıeteleriınlzde lttilıat 
Ye Terakki zamanına. Umumi Harbe, MOta
reke ııDnlerino n lstiklll mtlcadeıeaine alt 
bir GOk hatıralar intişar etmektedir. &n (az

la okumayı sevmediğim icin cuetcrimizin 
Yalnız autun batlıkla.rma cö: cezdinnckle 
iktifa eder, hatırata, bilhana biç sevmedifim 
roman kıermıarcna bakmam. Fakat bu aUika
aulııfıma rağmen, ban arkıda~larımın 11k ark 
flıku bulan ıualleriaden, dört d~rc ait ha
tıralarda, benim de adımm mevzuu l)ab&oldu
funu aaladnn. Diller bir lı:aç arkadall'mla ba
n cueteciler de bana hatıralanmı yumak
ııfmır ıl!ylediler. Okumasını ıevmiyen bir a
damın, yan yaımaunt da aevmlyecefi tabil 
bir key(iyet olduiundan, ba talep ve te,vik
ıere ehemmiyet vermedim. Halen de tupit ve 
Uptedilmi~ ve tespit ve sapta llyık hiç bir 
hatıram yoktur. COnlıttı ben, ana yurduma. 
nevmaa bir tarih ifadtti taşıyacak bQyilk bir 
hi:<met yaptıfıma kail defiliIJL Böyle bir it 
yapmı~sam, bunun ;ercfi de ban;;ı defil, be
nimle beraber Galı,mrı olan arkada1larıma 
aittir. llti ailn evvel de colı: ıevdifim mer
hum Bıba Sadık ( Bulııar Sadık) bak kında 
bir mektup aldım. Bu mektupta, benim P.ul
aar Sadık hakkmdaki bilet ve kanaatim sonı
luyordu. Ben; ıebebini ve ba,ı.ncıcınr bilip 
takip etmedii!lm bir münakaşaya, ııerck bu 
milrıaka~anm safahatına rtttlauıı olmadrtından 
ve ıerck prensip ve karakterim itibarile ka
nşmak !atemediğim için, Baba Sadık hakkın
daki hnutiml ilk ve aon bir cevap tar%ında 
yuıyonmı: Baba Sadık. Tat•nperverdir, kah
raman bir &damdı. Merhumun hlmıetleri ve 
)crymetl ise, benim ıehadetimle defli, DOyilk 
Erkinıharbiyedeki kavrtlarla aabit olacaı!f ka· 
naatinde:vlm. Bu mektubumun suetenizin bir 
k8eediinde neırini eaysılanmla rica ederim.,. 

BUGUNKU PROGRAM 

7,30 Prorraın 
7,35 MüziJ.: (Pl.) 

8, 00 Ha berltt 
8, l O Yemek !is tesl 
1,20 Müzilı: 

• 12,SO Proıı:ram 
l2,3J Şarktlar 
12,5 O Haberler 
ıs,os Sarlalar 
U,20 Orkestt• 

• 18,00 Proıı:ra.m 
ıı,os Cuband 

18,40 Saır 
ı9,ı5 Konuşma 

19,30 Şarktlar 

19,45 Haberleı 
20 Şarkılar 
20,ıs Xonuıma 

20,SO Oyun haıruı 
21,30 Radyo ııaıı:etesl 

2ı,so RiyuetlcOmhur 

1
22,30 ~·ar;;::~:r 
22,45 Dana m\1zifi 
23,25 Kapanı~ 

Sahip ve Neşriyat MüdllrD: Emi" UZMAN 
Ga.retccilik ve Neıriyat T.L.Ş. ·TAN Matbaa11 

Harphleur, Brest'de liman tesisabna, 
doklara ve seyrise!aine de hücum et
ml§tir.,, 

LONDRA ÜZERİNDE 
Londra, 24 (A.A.) - IIava ve Da

hili Emniyet Nezaretlerinin tebliği: 
Bugün öğleden evvel, büyük miktar
da avcı tayyaresi refakatinde seyre
den bombardıman tayyarelerinden 
mürekkep iki düşman ilosu, Kent 
Kontluğu sahillerinden ve Thames 
mansabı mıntnkasındnn hücumlar 
yapmıştır. Bu filoların hiçbirisi, Lon
draya kaqar gidememiştir. Thames 
kıyısında bazı şehirlere ve Kent 
Kontıuğımda Şnrk kısmında bnzı böl
gelE're birkaç bomba düıımuştür. Ev
lere ve bazı binalara hasarat vukua 
getirmiştir. Telefat miktarı azdır. 

Öğleden biraz sonra, Southaınpton 
mmtakasına bir düşman hücumu yapıl_ 
mıştır. Bazı binalar hasara uğramış. 
tır. Bir miktar yaralı ve ölü vardır. 
Öğleden sonra, düşmanın hava faa

liyeti, geni:ı m'.kyasta vukua ıtelmjş.. 
tir Fakat, münferit tayyareler tarafın. 
dan yapılan hücıımlar esnasında, Brigh 
ton da dahil olmak üzere bazı bölge
lere bazı bombalar düşmüştür. Bazı 
evlere ve ticarethanelere hasar yap. 
mıştır. Bir miktar yaralı ve ölü var
dır. 

Bugün sekiz düşman tayyaresi düşü
rillm~tür. Dört avcr tayyaremiz ka. 
yıptır. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 24 (A.A.) ·- Alman Ba:ıku. 

mandanlığı tebli fi: 
"Cenubi İngiltere üzerinde dün ya. 

pılan muharebe keşif UÇU!31an esnasın
da Alman bava kuvvetleri askeri bakım 
dan ehemmiyeti haiz hedefleri de bom 
bardıman etmi;llerdir. Bu münasebetl~ 
şiddetli hava muharebeleri cereyan et. 
miş ve her tarafta Alman tayyarelerı 
mülıim muvaffakıyetler elde etmişler. 
dir. 

Gece Londra üzerine ve İngiliz pa
yitahtının askeri bakımdan mühim he_ 
deflerine karşı hücumlar tekrarlanmı'i 
tir. Waxhall ve Hydepark civarmda 
Millwall n İndia doklarında ve diğer 

1 ! ................. - ....... _... ............... i1 

i GÜNÜN MESELESİ t i. ... _ .. ______ ......................... i 
Başınız Döner ! 

Yazan: Naci Sadullalı 
İ ddjaJara güre, sahifeleri ek-ı 
FJ silen gazetelerin kaliteler~ 

yükselecekti: Salıüelerin haylı 
azalan sütunları. bolluk günleri
nin hovardalığile ha.rcanmıya

cak, soğuk nükteler, bayat fikir. 
ler, sişirilmiş havadisler, kokmuş 
meselelerle doldurulmıyacaktı. 
Şimdi çok şükür, bu iddialar ta. 
hakkuk etmiş bulunuyor. Ve 
şimdi kaliteleri yükselen gazete
lerimizden birinin sütunlarını 
giinlerdenbe.ri işgal eden anketin 
mevzuu şudur: 
"- Şiir ifrazat mıdır?,, 
Kalitesi yiikselen blr diğer re. 

fikimiz, okuyucularına şu öğüt. 
leri veriyor: 
"- Yeni elbise yaptıracağınız 

7.aman unutmayın ki, düz ''e 
kruaze korsajlar, iri göğüsleri 
mütenasip bir hale koyar, Bilek
leri bağlı veya çok kapalı iskar. 
pinler de, boyu ve bacaktan kı
sa gösterir. Bacaklal'mızın uzun 
görünmesJni istiyorsanız, dekolte 
ayakkabı giyiniz!,, 

Kalitesini yükselten başka bir 
refikimizin sahifelerinden, şu 

müstesna bilgiyi ediniyorsunuz: 
"- Eşek anırmaya başlar baş

lamaz, ilk hareket olarak kuyru. 
ğunu kaldırır. Ve anırma bitince. 
ye kadar, kuyruğu dik vaziyette 
kalır. Eşek kuyruğunu kaldıra
ma:'l·mca katiyen anmnaz!,, 

Daha bn~ka, ve daha parlak 
misaller bularak. gazetelerimizin 
kalitelerini nereye kadar yük. 
selttiklerini ispat etmek güç de. 
ğildir. Fakat miisaadenizle ben 
size, gazete kalitelerinin yüksele 
yüksele kavuştuğu azami irtifaı 
buJdurmayayım. Çünkü başnıız 

döner! 

Belediyede : 

Kristal Tabela 

Mecburi Değil 
Belediye, Beyoğlu ve EmJnönO. ka

za larmın ana caddelerinde bulunan 
mliessesatın tahta tabelalarını kaldı
rarak yerine kristal tabel5. koyma
lıınnı a.lAkadarlara bildirmiştir. Kris
tal tabelaları olanlar tahta tabelfila
rını kaldıracaklardır-

Kristal tabelA Y(lptırmıyanlar, hiç 
tabelll asmıyacaklar, takat tabelA 
resmini vereceklerdir. 
TARİFE KONTROLLERİ - Son 

günlerde bir kısım gazino ve eğlen
ce yerlerinde tarife fevkinde para 
nlmdığı görülmüştür. Taksimde bir 
oteiin de bir dondurma için 145 ku_ 
ruş aldığı Belediyeye bild!rilmi.ş, o
tel hakkında takibata geçil.miııtir. 

Taksim Belediye gazinosunda tas
dikli tarj!e görülmediği ve mutfağın 
da temi.z bulunmadığı için, Belediye 
tara!mdan ceza zaptı tutulmuştur. 
'I'İYATRO MEVSİMİ iClN HA

ZIRLIK - Şehir Uyatrosu, temsil
lerden sonra halkın nakil vasıtası sı
kıntısı çekmemesi için otobüs sahip
lerile anlaşacak ve numaralı yerler
le bilet satılmasını temin edecektir. 
Kadıköy ve diğer yerlere gidecekler 
için de tünelin işlemesi ve ~apur te
mini hususunda !Azım gelen müra. 
caat yapılmıştır. 
PARTİ KONGRELERİ - Cü.mhu

rlyet Halk Partisi nahiye kongreleri 
1 Teşrinievvelde başlıyacak ıs Ter
rinıevvclde sona erecektir. 

Teşrinlsanide de Parti. kaza kon
greleri yapılacaktır. 

Japonlar H. Çinide 
(Başı 1 incide) 

hiyetli bir Çin memuru, Çinin her 
ihtimale karşı hazırlanmış olduğunu 
söylemiştir. Çinin, Fransız Hlndiçinlsi 
boyunca 200,000 askeri bulunduğunu 
bildiriyor. Çinlilerin bazı stratejik 
mevkileri işgal etmeleri bekleniyor. 

* Vaşington, 24 (A.A.) - Hindiçininin 
istiJfısı yüzünden Japonyaya karşı lk
tısacll tedbirler alınıyor. Am~ikanın 

Japonyaya yapılan demir ve petrol 
ihracatını menetmesi ve Şarki Holan
da Hindistanına silah teslimatını art
tırması bekleniyor. 

'1-
Tokyo, 24 (A.A.) - "D. N, B.,. : 

Yomiuri Chimbun gazetesi Vaşing

tonun iyi malfunat alan mahafilinden 
haber aldığına göre, Uzak Şarkta e
saslı bir değişiklik olduğu takdirde, 
her türlü ihtimallere karşı hazır bu. 
lunmak üzere, Birleşik Amerikanın 

Pasifik donanması Singapurdan ay
rılmıştır. 

mahallerde şiddetli yaıigmlar mü~e
de edilmiştir. 

23 Eyh11il 24 EyUlle bağlı:yan gece 
İngiliz tayyareleri Şimali Al.manyada 
bazı mahallere ve baıshca hedefleri o. 
lan Alman hükUmet merkezine hilcu m 
etmişlerdir. İngilizler tarafından atı
lan bombalar, Bertin civarında ve mes 
kiln mahallerinde hasara sebebiyet ver 
mişlerdir. Bir kısnn sivil halk ölmüş 
ve yaralanmijtır. Ne Berlinde ne de 
başka bir mahalde İngilizler askeri he
deflere zarar vermemişler ve bu he
deflere hasar yapamamışlardır. Bir ha 
va muharebesinde düşman 24 tayyare 
kayb.·tmiştlr. Bir diğer düşm.:ın tayya
resi de tayyare dafi bataryalarmnzm 
ateşile düşürülmü~tür, 6 Alman tay. 
..,aresi üslerine dönmemişlerdir.,. 

BiR HAFTALIK AL'1A..lll 
ZAYİATI 

Londra, 24 (A.A.) - Salahiyettar 
membalardan öğrenildiğine gÖL e, 21 

İstanbul Kaymakam ve Nahiye Müdürleri ile S:ıyım 
Bürosu Şefleri dün Vilayette Valinin Riyasetinde top. 
lanmı:ılardır. Vali yapılacak nüfus sayımı hakkında iza
hat vermiş ve onlardan yapılan hazırlıklar hakkında iza-

hat almıştır. Vali saynmn saat 12 de muhakkak bitiril
mesi için tedb!r almmasmı istemiştir. Toplantıda bulu_ 
nanlara Alemdar Sinemasında sayım hakkında öğretici 
bir film gösterilmiştir. 

Dünya Vaziyeti 
Hakkında 
Konferans 
Eski Maari! Vekillerinden Hikmet 

Bayur, cuma ve cumartesi günleri, 
biti Üniversite konferans salonunda, 
diğeri Şehir tiyatrosu dram kısmın
da olmak üzere, iki konferans vere.. 
cektir. Konferanslar bUR'Unkü dünya 
vaziyeti ile memleketimizin siyası ve 
lktısadt durumu üzerinde olacak ve 
C. H. Partisinin siyaseti halka bir 
kere daha izah edilecektir. 

Dil Bayramı 
Dil bayramı, yarın yurdun her ta

rafında kullanacak, Halkevlerinde 
toplantılar yapılacak, konferanslar 
vcrJlecektir. Şe!ırlınizdeki Halkevleri 
kel'ldi Azalarından salahiyet sahibi 
kimselere Türk dili mevzuu üzerinde 
konferanslar hazırlatmışlardır. Saat 
17 de bütün Halkevleri hazırlanan 
program mucibince konser ve temsil 
verecek, konferanslarla aUkalı şiirler 
okunarak dil inkılabının bir millet 
bünyesinde yapabileceği tesirler ve 
göstereceği inkişaflar izah edilecek
tir. R:ıdyoda da ayni mevzu üzerin
de konuşmalar yapılacaktır. 

Piyasada: 

Yağ Fiyatı Tekrar 

Gözden Geçirilecek 
Fiyatıan Murakabe Komisyonu, 

yağ fiyatlarını tesbit ederken Kars, 
Erzurum ve Van yağlarına fiyat tes
bit etmemiştir. Bu sebeple :<ağ fiyat
larının yeniden tesbi etdilcceği umul
maktadır. 

İPLİK BOLLAŞTI - 700 - 800 
ktı.ruşa satılmakta olan pamuk ip~ 
liklerine lktısat Vekaleti tarafından 
630 kuruş fiyat tesbit edildiği için, 
ellerinde mal snklıyanlar dUn bunla
rı pzynsaya çıkarmışlardır. Bu yüz
de>ı piyasada iplik buhranı kalma. 
mıştır. 

KEPEK FİYATLARI - Sütçüler, 
Belediyeye maracaatla kepek :fiyatla
rının ytikseldiğinden ve kepek bula
madıklarından, süt fiyatını arttırmak 
zaruretini hissettiJ<lerinden bahset
:n.işlerdir. Halbuki her gün Yt.İnnnis
tana kepek ihraç edilmektedir. Vazi
yet Ticaret Müdürlüğü vasıtasile Ti
caret Vekaletine bildirllmi~tir. 

KJ S·;A> :. H.A a·E R ( ·ER 
SOVYETLER BiRLİGİNDE: 

e Moakova, 24 (A.A.) - Pravd;;ı sııre
teai Lenincrad aıker1 mıntakau '<l&nevrala
nnnı dlln bittifini haber .,.erınektedlr. Fin
l.aada muharebesine igtin.k eden ik i!ıru da 
bu manevralara iıtlrak etnıi,!tlr. 

ROMANYADA: 
e BDkreı, 24 (A.A.) - Geııeıturma:rm 

bildardifine söre, aillb altıııa aluıııuı olan
ların bir kısmı ile teUJifi harbiye ıı•ullle 
toplanmrı olan nakil vasıtalarının bir kıamı, 
~irai ihtiyatlar için sivil bayata iade edile
cektir. 20 ey!Olde 115,000 den fula ihılyat 
euadt terhls edilecektir.. 

e Bükreı, 24 (A.A.) - Rıım~n cazete
cilcr birlifi, bütün Yahudi cuctec.ılerln bir· 
likten ihraç ediUlıelerine karar verml~Jerdir. 

e BilkrC'f, 24 (A.A.) - Bir llt&car bom· 
bardtman tayyareal, d!lrı akıam Rumen ara
•isinde Orada cinnnda ,.en lnıni&Ur. T;ı.y
;ya.r~nin milrettebatt, Cluj'• ~itmekte olduk~ 
ıarrııı, fakat mot8rlerinin uiramrı o:ıldufu blr 
basar yihünden Rumen topraklarmda yne 
inmek mecburiyetinde kalmıı olduklarını aı::v
lemiıktdir. Tahkikata ba1laoılnuftır, 

İNGİLTEREDE: 

e Londra, 24 (A.A.) - Am.iraTir]( da
iresi "Thamea" deııiuJtı cemlaia!n lla•Une 
dönmekte ceclktlli ve bn Hbepten bu semi
ye kaybolmuı ııuarile bakılması icap euij!ni 
bUdıtınelı:tedir. 

ALMANYADA: 
e Bükreı. 24 (A.A.) - Beıarabn Al

manlarının anavatana dönmelerine bakan ko
mia yonun iki vapuru içinde ısoo Almanla 
pazar cQnil Kalaatao Alına~aJ'• dofnı hare
ket etmiıtir. 

EylQl gece yarrııı biten hafta esnasın
da, İngiltere üzerinde yapılan muha
rebelerde Almanlar 265 tayyare kay. 
betmiıılerdir Kaybolan İngiliz tayyare 
terinin adedi 47 dir. Fakat, bunların 
mürettebatından 28 pilot sağ ve salim
dir. On iki İngiliz tayyaresi de krta li
zcrine yaptıklan hücwıılardan dönme. 
mişlerdir. 

Mahruka·t işi 
Şehrin Yakacak ihtiyacı İle 
Vali Bizzat Meşgul Ol·uyor 
Odun Narhımn indirilmesi Muhtemel 
Odun ve kömür tüccarları ile orman mühendisleri dün Beledi. 

yede bir toplantıya çağrılmışlardır. Bu toplantıda odun ve kömü. 
rün ormanlardan kesilmesi, sevk iskelelerine indirilmesi gibi ihzar 
ve istihsal şekilleri de tetkik edilerek maliyet fiyatının tesbitine 

ça Tısı lmı1stır. ı----· 
Bu tetkikler devam edecek ve bu- ~o Ta 

günkil odun narhının indlrllmesl im- ~ yyare 
kAnlan aranacak, pek tazla yüksel-
mi.'J olan mangal kömüra fiyatları da· Memleket·ı 
nnrh konmak suretile tesbit edile-
cektir. Şehrin mahrukat ihtiyacı ile 
,73Ji bizzat meşgul olmuştur. Dolaşacak 
Diğer taraftan kok kömürü sahş_ 

larında hileler yapıldığı, narhtan 
:azla nakliye ücreti istendiği hakkın
da belediyeye şikayetler yapılmıştır. 
BelE:diye İktısat müdürlüğü dün bir 
müfettişini, ıılhncı şube memurların
d:ın birisile birlikte şehrin muhtelif 
yerlerindeki depolara göndererek 
teftişler yaptırmı~tır. Büyükadada bir 
dı:oponun bir ton kömilrü narhın hi
l~fında 22,80 kuruş üzerinden sattığı 
ıtörülmüş, hakkında takibata geçil
mişUr. Müfettiş, ıslak ve kumlu kö
mür satanlar, bozuk kantar kulla
nanlar hakkında da ceza zaptı tut. 
muştur. 

Matbuat Namına 
Cür'etkarane Müracaatler 
Daaın Birliil Iatanbul mmtalrası reisliğin

den: 
Don birlik merkezine vuku bulan bir mQ
racuttan anladı~mıza r8re bir kaç ki,I 

yapılacak bir milsamereye yardım lst~ek 

mıksadile "Matbuat cemiyeti.. namma ıch

r-lmi•deki bazı ticaret maesseselerine ba; vur
makta ve buna da yard<m istemekten ziya
de balta umalr ıekil ve mahiyeti verilmek
tedir. 

htanbulda mutlak bir irade ile (Matbuat 
cemiyeti), Türk matbuatını temsile kanunun 
salAhiyetli kıldıiı (TOrk Basm Birliği) ola
bilir. Basın Birliği hic bir mllnmere tertibi 
için işe ba,lamıı deıiilrllr v~ bum n1mına 
herhanır\ bir m0rac3At ta şahıslan maruf ve 
salihlyetleri musaddak arkadaşlarca yapılmak 
mu tattır. 

Yarıldrj!T hiklve olunan mracntlann Ba
sın Birliği il~ allka~ı olmadıimr bildirir ve 
bu kabil mtıracaatlar kar,r1mda ihtiyatlı bu
lunup icabında vesika aramak ve zabııaya 

htber vermek. batı cüOretkldıkbr varsa onun 
l!nllne reçcceii için bıına dikkat tııvalye ede
rls. 

Dakar Limanında 
(Ba_ş1 1 incide) 

LONDRADA NEŞREDiLEN 
RESMİ TEBLİG 

Londra, 24 (A.A,) - General de 
Gaulle umumi karargahı aşağıdaki 
tebliii neşretıniştir: 

"Kendisiyle birlikte mücadeleye de. 
vam etmeyi hararetle istiyen bir çok 
Fransızlar tarafından Dakara davet e
dilen General de Gaulle, Fransız asker 
ve Fraıısız bahriyelilerile Dakar kale.. 
sine gitmiştir 

Dakar deniz makamlan, Fransız bay 
rağuu ve müzakere beyaz baYrağmı 
çekmiş bir motörle silahsız olarak geL 
mekte olan General de Gaulle"ün mü
messilleri üzerine ateş açılmasını em. 
retmişlerdir. Bu murahhaslar, deniz 
yüzbaşısı Dargenlien, yüzbaşı Cot.. 
scho, Mareşal Foch'un torunu yüzbaşı 
de Court Foch ve yüzbaşı Perrin idi
ler. Yüzbaljı Dragenlien ve yijzbaşı 
Perrin aiır surette yaralanmışlardır, 

Müteakıben General de Gaulle kıta. 
atmı muharebe etmeden ihraç etmefe 
teşebbüs etmişse de Dakar Fransız 
makamları General de Gaulle emrin
deki Savorgnan de Brazzia, Couman
dant Dubue ve Commondent Domuie 
üzerine ateş açtırmışlardır. Bir çolı: ö. 
1ü ve yaralı vardır. Fransızlar arasın
da kan dökUlmeııini istemediği cihetle 
General de GauUe, krtaatının ve gem.i
lerinin çekilmesini emretmiştir. 

Reuterin bugiin Londrada öğrendi. 
ğine göre, Dakarda harekat hala de
vam etmektedir. 

INGILIZ HARP GEMiLERi 
Madrit, 24 (A.A) - D, N, B, Alge_ 

sirasdan alınan haberlere göre, bugün 
öğleden sonra bir İngiliz kruvazörü
nün, dört torpido muhribin ve iki de
nizaltı gemisinin Atlantike doğru Ce. 
belitarıktan geçtiği görülmüştür. Bun
larrn Fransız müstemlekelerine karşı 
hareket ede<"ekleri sanılmaktadır 

PETAlN'İN TELGRAFI. 
Vichy, 24 (A.A) - Mareşal Petain 

Dakarda bulunan Fevkalade Komise
re, İngiliz tecavüzüne karııı gösterdiği 

Muhtelif tiplerden mürekkep 30 
tayyarelik bir hava filomuz, memle
ket içinde seyahate çıkacaktır. Avcı, 
bombardıman ve mektep tayyarele
rinden teşekkül edecek olnn bu filo, 
gittiği yerlerde gösteriler yapacaktır. 
Bu arada tayyarecilerimiz halka pi
ke UÇU~ları da gl)stereceklerdir. Bun_ 
dan başka tayyare tipleri üzerinde 
izahat ve konferanslar verilecek, 
muhtelif tayyare tipleri halka tanı
hl:ıcaktır. 

PARAŞUTÇULER URFADA 
Hava Kurumu tayyarecileri dün sa

bah Urfa'ya gelmişler ve tezahür:ıtla 
karşılanmrşlardrr. Tayyareciler im.iz 
800 metreden paraşütle atlamışlardır. 
Vali Kaznn Demirer, tayyare ile şehir 
üzerinde bir uçuş yapmış ve bundan 
sonra Urfa k:ızlarmdan arzu edenler 
tayyare ile gezditilmişlerdir, 

Roma Elçimiz 
Ankaraya GH·ti 

Birkaç gi1n evvel mczunen İstan_ 
bula gelen Roma Büyük Elçimiz Hü
seyin Ragıp, dün akşamki trenle An
karaya gitmi~tir. 

l\lemleketimizdeki Sterlinler 
Ankara, 24 (TAN) - Merkez Ban

kası, ellerinde İngiliz lirası bulunup 
ta bunları zamanında getiremiyenler. 
den maı:eret mektubu verenlerin para
larını teslim almı:ya başlamtştrr. Sim. 
diye kadar banka, İngiliz Sefaretine 
90 bin Sterlin vermiştir. 

mukavemeti iftihar ve itimat ile takip 
ettiğini bildirmiştir. 

Hariciye Nazırı M. Baudoin Da
kar'a karşı taarruzu caniyane bir ha
reket olarak tavsif ettikten sonra, 
"İngilizleri bu yeni tecavüze sevke
den şey, müstemleke hırsı ile Fran
sız İmparatorluğunu yıkmak arzu
sundan başka bir şey değildir,, demiş 
ve Dakar'a karşı vukubulan taarru
zun bir harp sebebi teşkil etmiye_ 
ceğini, fakat İngilizlere mukavemet 
için emirler verildiğini söylemiştir. 

MUKABELEBILMISIL 

Roma, 24 (A.A.) - Stefani Ajan
sından: Vichy'den verilen malômata 
gore, Fastan hareket eden 120 Fran
sız tayyaresi, dUn Dakar'ın İngiliz 
deniz kuvvetleri tarafından bombar
dımanınc mukabelebilmisil olmak ü
zere Cebelitarık'ı bom bardunan et
ml~lerd ir. 

HADISENIN AKiSLERi 
Nevyork, 24 (A.A.) - Nevyork Ti. 

m<>s gazetesinin Vaşington muhabiri 
yazıyor: Resmi Vaşington mahfilleri 
Dakar harekatından memnun olmak
la beraber, bu memnuniyetlerini res
men izhar etmemektedirler. Dakar'ın 
Batı yarı küresiniri emniyeti bakı
mından sevkulceyş vaziyetine ve e
hemmiyetine gelince, saliı.hiyettar me 
murlar Dakar'ın General De Gaul
le'e iltihakının Amerikay~ karşı bir 
AJman taarruzu tehlikesini pek zi_ 
yade azaltacağı kanaatindedirler. 

Afrika Harbi 
(Başı 1 ind&) 

hfikt'.lmetlnin vaziyet .icap ettirirse, 
lüzumlu bütün tedbirleri alacağına 
emindir. Sadist partisi azıısının hattı 
hareketl, burada tamamile anlaşıl
makta ve takdir edilmektedir. Şu ci
heti kaU surette gözönünde tutmak 
l~zımdır ki, İngiliz hükumeti, Mmrı 
hiçbir zaman harbe girmiye icbar te
şebbüsünde bulunmamıştır ve harbe 
girmek kararını vermek yalnız Mısır 
hükumetine ait bulunmaktadır. 

a e İspanyaıı 
Girme i İçin, 

Tazyik Ediliyor 
(Bası 1 incıdeJ 

ınek için, onun da h emen harbe gir
me~i liızım geldiğini ileri sürüyorlar. 
Burıa mukabil Madrit, İspanyanın da
hili harp sırasında İspanyanın rolü.nti 
oynamış olduğunu ve o zaman bu ro
lun nazizm ile faşizmin zaferi tel;'ık
ki edildiğini ısrarla beyan edıyor.,, 
HARBiN SIKLET l\IEJU\.EZI 

AKDENiZE GEÇİYOR 
D!'lily Mail gazetesine göre, mihver 

devletleri, harbin sıklet merkezini 
Manştan Akdenize nakletmiye karar 
11ermişlerdir. 

İtalyanların Mısıra karşı ileri hare
ketleri, Ribbentrop'un Romayı ziya
reti, General Franko murahhasları. 
nın Hitler ve Mussoliniyi iki defa zi
y:ıretleri bu millfilıazayı teyit eden üç 
hadisedir. 

DaUy Telegraph'a göre, Almony:ı 
ve İtalya~n niyetleri kış zarimdn 
ga)•retlerini Akdeniz ve Mısır üzeri
ne teksif etmektir. General Frank.o 
miimessillerinin Hitler ve Mussolini
yi ziyaretleri de buna atfolunmakta
dır. Mihver devletlerinin üm1rli Ce· 
bclitarık'ı zaptederek Akdeniz! ka
pamaktır. 

Diğer taraftan Romnda bulunan bL 
taraf muhabirlerin yazdıklarına gö
re, Von Ribbentrop ile Mussolini a
rasındaki görüşmelerin gayesi İngil
tereye karşı yapılan taarruzlara İ
talyan hava kuvvetlerinin iştirak et
me:sini temine matuf bulunmaktadır. ~I! 
BÜTÜN FRANSANIN İŞGAL Ulll 
EDiLMESi iHTiMALi VAR ıiıı 
Manchester Guardian gazetesine gö. itil 

re, İspanya Dahiliye Nazrrınm Berlini. ti1' 
Ribbentorp'un Romayı ziyaret etme· fise 
sinin, Yunanistanm tehdit edilmesinin, lin 
Suriyede entrikalar çevrilmesinin se- 'as 
bebi, Almanyanın İngiltreye muvaffak 
olmaktan ııüphe etmesidir. Almanya 
kıştan evvel harbi bitirmezse Roman. 
ya da dahil olduğu halde Avrupadan 
bulacağı petrol ile iktifa edemez ve 
ablokayı yarm1ya mecbur kalır. Mısır 
ve Süveyş bu me!lelenin anahtarıdır. 

Almanlarla İtalyanlar bu anahtar
ları ele geçirmek istiyorlarsa, ltalyan.. 
larm daha kuvvetli hareketlerde bu. 
lunmaları beklenir, 

İngiliz gazetesi daha sonra diyor ki: 
"Almanya lspanyanm İngiltere a

leyhine harbe girmesini, hiç değilse Al 
man kıtalarma yol vermesini bariz bir l'f

1 
şekilde istemektedir. Fakat İspanyanın eti 
hattı hareketini değiştirmesi için Al. p'; 
manyanın İspanyaya Şimali Fransız -ld· 
Afrikasında daha geniıı bir İmparator- 1 

luk vadetmiş olması muhtemeldir. Ce.. h 
belitarık yolunu temin etmesi için Al• tını> 
mantar ve İtalyanlar büyük vaidler 1tt 
yapabilirler. Akd~niz limanlarmı Al. C C 
manların elinde bulundurması için bil- rll 
tün Fransanm işgali de bahis mevzu• l':ıt 
udur. Bu gibi meselelerin Roma ziya.. 11'1 
retinde görüşülmüş olması muhtemel- \'] 
dir. Akdenizdeki İngiliz mevzilerine k 
karşı düşmanın umumi bir taarruzunu ' Aa 
beklemeliyiz. .;:ı. 

Doktor Hulusi Gürelin rrı1 

Cenaze l\ferasimi rın 
Vefatını tecasDrle haber verdıg miz genG g

11
J\.f 

doktorlanmızdan Muttala Hulüıi GQrelin te
nazeıl bir çok dostlarınrn iştirıkilc H~ydar• 1 llsı 
paıa Nilmune haıtaneslndcn kaldırılarak na• Sı 

mazı Beyazıt cıımiindc kılınmıı ve .Merkez• llt 
efendi mezarlr~ında ebedi metfcnine ıcvdl l ) 'i 
edilmiştir. ıa94 te Deniılıde doı?an Mustafa \ 
HulQai muhtelif hastanelerde çalrımıı. u'un lffı. 
milddet te .Kıdık!ly Emrezr Sarıyc 'ertaba• l İid 
betinde ve Isıanbul VilS;veti hDkO:net •ab&• Mte 
betinde bulunmu~tur. dtib 

Kendi$ine Allahtan rahmet diler, kederli .. 
ileı!ne taziyetlcrimizi aunarız. 

Teşekkiir 
Merhum dol ıor Mustafa HulOıi Güreli kur• 

tarmak için caııtlan talrıan Hayadan&şa N!I• 
mune hastanceinia bütün dok torlıırraa, ccııa• 
ze merasim

0

ine gelen ve taziyede oulunan bC· 
tOn dostlanmıza 111kr..,.farımınn ar U\ll t~vaa• ~ gjl' 
sutunuzu dileriz. "l:ya 

Annetl Klrnile Gürel, henııirelerl Hayriye ha 
ve Mediha Gilrel, karde~i Rıza Giirtl ı]fl' t 

VEFAT 
Profesöı Ahmet Malik ve Diş Ta .. 

bibi Hayrettin Zekl'nin Kayın peder• 
leri ve Doktor Nuri Fehminin Eniş• 
tesi Eski yaverlerden Bosnalı Bu~ 

Nazif vefat etmiştir. Cenazesi Bugün 
ikindi namazından sonra Beyazıt ea.. 
miinden kaldırılarak Edirnelcapısın• 
dakt aile mezarlığına defnedilecek
tir. Allah rahmet eyliye. 

ÖLÜM 
Beya.nt dersiamlanndan .Musuıra Tanwuj!un 

hanmi, Teknik okulu mUdurü Atı{ Tansuaurı. 
Trabzon Nafıa ınOduril Arif Tanau/(un vah• 
delerl :Bayan Frtnat Tan•uf vefat etmiatlr. 

Cenıaıı:eai buıOn Kadıköyde Moda caddesin· 
do ı 90 numaralı evindea kaldınbcalı:, n11ma· 
"' Osmanağa camiinde kılındıktan sonra nıo• 
törle Uakapanına nakledilip Edirnckapıdakı 

aile makberesıne defnedıleccktlr. 
Allah ıariki rahmet eyllye 

Hazin Bir Ölüm 
Sıhhiye milfettişi merhum Bay Ra\t( keri· 

me" ve sabık Mülkiye baımüfetti 1 llüsnu 
Toköz ve ikinci kolordu ia;e subayı Tah icı 

Tok57Un hemşireleri, ve Ilava kııru:nu htan· 
bul şubesi direkıorO Rıza Oranın refikası 

Bayaı> Sıdıka Oran, kısa bir hastahğı rnOte 
akıp cenç yaşında hayata soılerınl ~ ı•mmut 

ve 2ı-9·940 cumartesi ı:ünil Bebekteki "ile 
meıfenlne defnolunmu ;tur. Kendisıne mağfiret, 
çok kederli ailesine sabırlar dilcrlz. 9125 

MUddeiumunıillfe davet 
Iatanbulda buluna11 Adliye Vekllctl ZM It· 

leri mDdUrlllfü memurlarından Hüıniye Cafa• 
u.y,.. derhal memuriyctiml.ıc mllracaau. 

Hastalar kin temsil 
Sehir tiyatrosu sanatklrlarr ı:eçcn panr 

siınıı Heybeli unaıoryomu tiyatro sato unda 
"Bir muhasip aranıyor., piyesini tem5\J ede• 
relı hastalara bir cemile yapmışlardır, Sara• 
toryom ba, doktoru ve hastalar sanatlclrlarl 
teıekkilr etmektedirler. 

Toplantılar, Davetler: 
Galatasaray Spor kulnbünden: KulObü"Dll· 

zün mutat aene]ik konercıi cumı.rtct.i gıınu 

ı .. t ı7 de Bcyoflundaki merkez lokalinde 
yapılacaktır. Bu defakl kongrede ekseriyete 
balıılmcyacaj!ından, bfitiln atanın hazır bulua
rnasını rica ederiz. 

• 
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BUGüNI 
---------------------i sanın ikinci 
•zimeti 

f:ran a, kendi yurdunda uğ. 
ç i radıgı hezimet kafi ıel
a ~~!'-1UI gibi bir de Uzak Şark. 

~ncl bir hez"mcfe uğradı. 
!'la.. Hariciye Nezaretinin 

o t bli ·, bu mailfıbiyetin 
~ıntı bir vesikasıdır. Bu ve.. 

- ,..,_ ı re, Fransa ".Asyada ye
.ıa.nıın tesiline ve Çin meae. 

- leri1ain halline yardım i(in,, 
llya ile Hindi4;inl meselesi 

_ )I' de anlaşmıştır. 
!'ansa, mütecaviz blT ılyase. 

Loretta Youq, mubarririmWe konuıtufa ID'Bda Tan gazetesini türkçe olarak okumaya çabşryor 

( HOLL YWOOD MEKTUPLARI _J 

Loretta Y oung ile 

COZUM[ [ADPAMLAD 
Yazan: Sevim SERTEL 

Donkiıot Gazeteci • Kent 
Eyaletinin Dükü 
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~TaRvimde 
~blr~aprah 

Yüzde Yirmi 
Muvaffakıyet 

1 ktuat imtihanında gabaft6.: 
ni blldiii bir talebeye boc

smlfı atlatmak için inıanlarm 

H arp başlıyalıberi muharip man delil, fakat düstükten çok hm satımda kullandıklan v..U... 
devletler tayyare hucum- IOnra ayar efiilmİ§ ofduJdan mu- )'I IOnDUf. Çocuk ''paran .... 

ları esnaınnda buyük ıehırlerde ayyen bir saatte patlıyorlar. aumara)'I alacak.Fakat uv...._ 
ortalığı zifiri karanhja boğuyor. Şimdi Londrada bunlara ilk dll1 dimaiı durınQf. Kaa ter 
lar. 1ıte böyle gecelerden bırinde ıık tesadüf edilmektedir. Muha.. .. diifilailrken, ne söylese Mca. 
aokaklarda başıboı dolaşan bir fızlar .. ve tahliye latalan bunlara Dlll bir eevap olarak kabal .... 
gazeteci duşunünuz. Onun ba. tesadüf ettikçe hemen civarını eelinl anlayan arkadqlanllll4.U• 
şından geçenler de Mısırlı gazete- tabliye ettirmekte, etrafına kor. biri "'ne istenen söyle,, ..... 
cinin geçirdiği ıu macera gibi don gerdirmekte ve burayı mem- mabadlle yavqça fısıldamq: 
bir ıey olurdu. nu mmtaka olpak illn etmekte.. _ At! At! 

Allahın zifiri b.ranlıiında Sa. dir. Fakat miktarlan sayısız olan İltidatsn çocuk ta derlıal: 
ad Zaglül caddesinde dolaşan bu habersiz ölüm lruflanııuı yer. _ Jnsanlarm alım satmula 
gazeteci dört gözle ona yarmki lerinin herkese bildirilmesi im- lndlandıldan vas1ta at aa1Mlld 
ekmeğini kazandıracak bir vak. kinsmhr. etn abını vermls. 
anın çıkmasıru beklemektedir. Zi- Bu yüzden bu bombalann bn- Bu derece ıa'bi ~uklara ,.._ 
ra o, bidise ba§U18 para alan ya· lundukları yere kadar gelenler u bir te..dtif olunma. Basmı-. 
zıcılardandır. Hem yürümekte, orada: "Burada tehlike var, mem kl ve ça~aa olur bulu zeki .. 
ben:. düşünmektedir: nu mmtaka; uzaklaflmz!n yazı. lur, sene ıçinde çahtmu, fakat 

"Ah, ıurada bir kaza olsa, o da mıu görüp &eri dönmektedir. lmtlbanlar yaklqınca keadlshll 
hemen haber verip eline bir kaç itte ıeçentenle bir ,on bir U., andı atlar. Bazısı ü 1aa. 
metelik ıeçirle ve kafayı çek. Yunan Prenaesile evli olan Kent 4ma kitap açmaz. Bunlara "dL 
se! .. .,, Dükü otomobille giderken bir menci" • "dönek,, derler. 8eM 

Zihni bu düfilncelerle meşgul- meydanda böyle bir Jprete rast ba§lannda fırd fml döner • .&...., 
ken birdenbire ıözüne biraz ote. gelmi§tir. Levhayı okur okumaz babası: 

· ._~! istila harbinin yeni bir L 
-.ı olan "yeni nizam" m te

line yardım ediyor. Fakat, 
Ylz Ye istili siyasetine J'U'· 

4a kabmyor, 'bilytlk n p. 
'bir teeavibiln kurbanı olan, 

•e tecavüze kUfl plmek 
lılttıa mllll hQatlyetile dL 
~ Cin istiklal savqı aley

de birbirlerine san1mıt Ud vücut otomobil ıert dönmek lstemlf, fa. _ Bir çoeuk her mufta iki .., 

N 1 K t ? ~;'!ürı:=-=~= :::~~::a;:a:lay:m:. :.=:l' ~v~?:'~~iy~= 
e er Onuş Um r.:~amen~:~~~~== ~:::.~ıu;::;:)~':fıu::a~ :n1ıt:.:.:~·==b~:uır~ e mnda alır. Elindeki bastonu bir ujratmıpa da bir mucize bbL u olana olsun muvaff~ 

de eephe alıyor, iadJA 81-
_,,._.__ lnı kuıtubq .......... 

defa triyan herifin kafamıa indi.. linden dükün kendlaine bir l8J' lliin alsbetl yibde )'lrmi ol•mD\ 
rir ve sonra biç bir teY olmamlf otmamqtır. m. Şimdi muvaffUiyetla llilbetl 

asına yardım ediyor ve bu. 
itin Hindiçhı!nln anahtar. B lr sabah odamda Türkiye. bot kaldılr zaman kendisini ge. gibi yoluna devam eder. ============---=--• 7tisde yirmi ehıyor, yani lmıamı..-

den yeni gelen gazeteleri Yazan• çindirecek kadar parası olması, Aradan bir müddet geçer, bir na sirenlerba ~ sebeal -~• 
11 ..._. Japonyanm eline veriyor. 

~ ~tllllamn birinci hezimeti her 
"ele.. fazla uke:rl bir hezimet· :11 dt"faki hezlmeü .ise, :maııe. 

okurken bana bozuk bir ıürkçe •••••••• • ........ feD ve şakacı olması. Bunlar i- gün kendlaine mahkemeden bir Çember,·n· as vane sibi dönüyor. Ba aud 
ile hitap eden bir telefon muba. ı · Sabih Üstel ı çinde en mühimi de yorgunluk celp gelir. no.tıanmdaa birinin otla 
veresile • karpl•pnca irkildim. bilmeden çalışmaktır. Şimdi Mlllr mahkemesinde ga. y1 bldrmif, olpnluk bn~h= 
Sonradan bu zatın "Kolombia - En fazla hangi f"ıllmleri çe. yet enteresan f(>yle bir vakaya S İ N E M A S 1 na huntaıuyor. Blçareyı 
studio,, nnun hariciye dairesi • • u u • u u • u u 

0 
• • 

0 
u virmesini tercih edersiniz, kome. balı:ılmaktadır. Bizim gazetecinin den dOşllnee almq. Bilh.... Dl. 

ıefi Levi olduğunu öğrendim. laftr. Bir feY)er konuştular ve iki. di mi, trajedi mi? karşısında davacı olarak lriyan Bugiintkn ltlbarea: van edeblyatmdan tir dr titzl~. 
.. lı İflastır. 

akar' a Karşı Hareket : Aslen İmıirli olan Levi, heaı.iz si birden bana doğru gelmeye - Doğrusu fimdiye kadar iki- bir adam vardır. Kendisi: iki 8aheser film ve 7eni muaz. Kendisine biru cesaret veria* 
17-18 yaşlannda bir genç iken bqladılar. sini de yaptım, ikisi de hoşuma - Ben, demektedir, tehrin am Yal')'eta Jll'OINID1 içfa ıuallerin teklini sordum. 
1zmiri terkederek buraya gelıni§ Mutat tampna meraslmlnden gitti. Güzel bir hikAye, iyi bir karanlığa boğulduğu falanca ge. Holvut Revüsü _ Bir beyit 7udlrlyorllU', • 
ve o zamandanbeı'i burada kal. sonra, Y.AD tarafta, palmıye ağaç- mevzu olduktan sonra bence mü. cede Saad Zaglul caddesinden kuhlJ'orlat, nene tahvil ettDL 
mıştır. larile süalenmiı bir otel veranda. savi. geçiyordum. İ§te bu adam (geze- Mubtefem dekorlm ıez tanıq- J'Orlar, kimin olduimıa IO~ 

Hollvutta henilz kimseyi tanı. smı gösteren bir sahnenin masa. teci) hiç sebep yokken başmıa tına aJuıeleıi wı bf17Qk bale 1ar; eter bilinen pirin u1aU. 
madığım bir sırada böyle bir ah· lanndan birinde oturduk. Kendi- Bu sırada rejisörün Mis bast?nile vurdu. sruplarile net"• •e zevk pra- ve eserlerini anlattmyorlar, 
bap buluşum beni çok sevindir. sine hazırladıtım •ualleri sorma. Young u vaz feye davet lşın tuhafı fU: Vaka zubu. tan muazzam pil~. _Sana bir kanaubk ~ 
dl Levı'nın deliletile ıinema lle. ya vakit kalmadan söze başladı: etmesi mükaleın m zın burada runda orada bulunan dığer p. K k H yün, dedim, beyitin kimin- ..al 
mine nüfuz etmek ve okuyucula- "Türkıyeden geldiğinizi oğren. kesılmesini ıntaç etti. Fakat b n, hitler de bu adamın yanında hiç Of unç ane oWajunu aorarlana sen de pa. 

'" • nmı tenvir eylemek lm.klnmı el. dim. Memleketinizi gormeyi çok bu artistin kıymetli saatinden 15 bir kadın bulunmadığını, hatta VILLJAM GARGAN • tBl:NI: Un 80ll be7itini sor. Oran m• 
cin rkezıdlr. Garbi Avrat~ de ettlğıme çok memnunum. tık isterim. Oraları baklanda öyle dakika ını ihtUAs etmeye muvaf. daha doğrusu hiç kimse olmadı- HABVEY taralındaıı OJ'IWUDll Jüa pirinin ismini okunan. a.. 

'i1t "
1 1 A~rika ve Cenu ifim Levi'n n muduru bulunduğu şeyler qittım .kL. İstanbul çok fak oldugumdan dolayı da kendi- ğJnI ısrarla söylemektedirler. esrareqiz Ahnelerile ~ yatım sorarlp.ru eter pek ..a.I 

te a ar . ınd ~ !
01

tl ~.::e stütyoyu gezmek oldu. Telefon gi.ızelmi§.. mi bahtiyar sayıyorum. Mis Sonunda anlaşılıyor ki bizim fllmL umanda ise mutlaka Ja Neft 
buk b~rhi m':sf:hkem bi; muhave~es"nin e~esi sabahı ran. · Çok seyahat edip etmediğimi Young, "memleketinize çok sa;. Mısırlı gazeteci oldukç~ miYC?,P. Varyete Programı: ll"bl samanlıkta boiulm11f,,.. e. 

~: ir. Ge~·~ral De Gaulle'ün, devuya ~cabet etf !l11- .. soruy
1
orsunuz. Faz1ıa değil, Frnn· lam ) azın,, diyerek bizden ayni. ~J v~ :!şa:.:aduf~ ı _ Meşhur TOrk SaD'atkln d1ın ıiW ~ dilım:t.:- l'1lıo 

-r-a ·rmh e ve Fransa Gar. Bu stutyo, Ho ıvutun tam go- s:ıyı, talyayı ve skandı~vyayı dı. M er va:!'b lmakla BlıdN ATABAT 7-' .......ı.. ...U SiM f · ten d _., 
4f 8 ana hak.im olmaya im- belJıde, muazzam binalarlle yan ıordiım. Deride Avnıparun vazı. Gene Levi'nJn del&I tile, he- Gtıem~ ~ u nm tüdba edeaelctlr. için ..p Hhl b8§ Y1D'm11f, 7 .... 

\ u bul adıi!ı henüz belll yana konmuı bir sürü ufak tay. yeti duzeU.... tekrar gitmek isti. nüz rol mraaı '9lmem den biL ujrapn boğazlan ~ Jı: ~tmıf !~~:!ıa:--~'::ı =- ta Nevres pbt senelerce ..a.. 
d"r Fakat bur Fransa DL yare hanprlarm• benzemekte..! yorum. Bu sefer Turkiyeye de istifade, Melvyn Duglu ile de v~ onah. . . an. . a go-1 larına m--"'ar 

0
,__ mllşttlr. Tanzlnıattan sonra 19e 

• , dir Le . ile b be .. ty 'd w. G te . . bil" k b'ldim K d" i 1 ruyor ıssını vernuvtır ""' 'mu ti k z· P N--·L K tta h k t ed«"n General Gar. . vı era r stu onun g ecegım... aze ııızı gore ır on~a ı . en ıs "Sua sor. K d. . uhak : ufak b. mu a a ıya aşa, anaa e. 
l\f · ' · her tarafını dolapnaya ba ladık. m"y'm'P mama imkan bırakm dans yle- en 151 m emeyı ır ATLET HERBERT ve mal ve daha pek çoklan liW 
il b 1 ~ ~ \ !~n °~';'~!:.. ::: İçlermde hakiki vagonlardan 

1

Derb;ı cebimde duran Tan meye başladı: ~e~~ ile at~a~ı~.d Falakatk§iındd. i AL SİHVERS mecburi curbeti boylalDlftlr. 0.-
h ' "d başla. göruniış "tib3rile farla ofmıyan gazetesinin 11 mayıs 1940 nüsha- "Memleketiniz h kkında çok .u un gaze ccı ar a aş n en ı. tarabndan yeni akrobat dan sonrasım uydul'Ul'lun. 

•1ta ~e ~ten "'y:~ns n nın kur. trenli is asyonlardan mezarlıkla- sım çıkardım. Baş sahifeyi açtık; şejler şittim, dedı. Romanyalı sıne takılmakta ve o~ olmıyan numaralan _Mana verirken ne yaPQDn1 
41 u nrl masına doğru ra ~ ft1 klere kadar h~r şey ınşa gülerek: bira kacıaŞim vardı, k disi Ata. yaka?~~ kahramar;ılıgını yaptı~ 3 _ Balkan memleketlerinde _ Yakı tır. Ben vaktlle Wr 

l vv r ad nu atmış olur. edilip filme çek lmekte. Bugun - Nasıl bir şeyler anlıyor mu. turkten ilk mülakatı alan gazete. ıç.ın hızım Don Kışot gazetecı,, b\i;yük f()hret tau.nm
11 

ve dal- mektebe milmeyJ id.iie eitmlf. 
• ti · hen z m1iphemdir ve a·nema ve filimcllik ~;y~e IUDUZ? diye ~rdu~ . cıdir. B na Ataturkten ve Tur- dıye takılmaktadırlar. m alkıı tuf nlanna mazhar o- tim. Talebeden birine "menldW 

lid·r ki netice de ayni mahi. fotoğrafçılığın, zıya teknığının L GiUdil ve parmaj le ipret ede. kiyeden çok ba tt. * * 
1 

lan bü7fik San'atklr sagh-e terkibinin mana51111 SGıl'-
·r Fakat hadise diJiUtle lerlemesile uk·den dıpnda, a. ret: Sınemaya nasıl girdiğimi soru. Kent Eyaletinin Dükü Vantriloğ Pangalis dam. Tereddütsüz ıu cevabı ver. 

• i\e deter. ' _ çıkta çekilen bir çok sabn~er - Tabd, dedl Bakın fUl'aSlDJ yorsunuz? ----------- BugQnden IUbarm sinemamızda di: 
fimdi içeride bu muazzam bına· okuyayım: "Aktörlüğe küçüktenberi me. D upnanlann IOJ1 zamanlar. crayı 88Jl'at edecekUr. Bu bil- - Merakibl saglre merkepler. 

Cephesinde SükWıet: lar içinde çekiliyor. "Chamberlain ıeldlday (çekil- rakım vardı. Daha lisede iken da kullandıklan bomba· yük aan'atkln e6rmenlz1 tavab'e le nlırlar demektir efendim. 
Blnalann bir tanesinde mühim dl), yerini (Jel'fne) Ch•.ırchill mektebin verdiği müsamerelerde larm bir nevi de kurulmuş bom. ederiz. Tak,,lmd 

laır cephesinde ıük6net filimlerden biri çevrilmekte idi cektl (geçti). rol almaya başladım Mezun ol- balardır. Bunlar, düftiilderi za. ••••••••••' =;liiilİİİİİİİİİİİİİİİİİmm-~ 
devam ediyor. Mısmn bar Filmin iaml "He atayed for Bre. Sonra parmalmı kelimeler O. duktan sonra da New.York'ta ============-==========:::::::ı=-==::ı:::::= .41111 

r !tirlp cirmemesl ba ıülcftnetin akfast,, (Sabah kahvaltısına kal. zerinde durdurarak: Broadway'de bir çok kumpanya. ~-· BU AKŞAM ' 
1ı!~ ~arafmdan yeni bir taarru.. dı); bq rollerde Loretta Young - Şu Nazi, §11 Frenle (l'ran.. lara girerek sahnede oyn dım. ASK VE KISKAHÇl.DC._. 
~etle ihlal edilmesine bai ve Melvyn Douglu, Pariate ge- sa), bu da Lilbemburg. Nutl iyi 1931 yazında, sonradan e lendi- MELEK 1 te LUKS VE_ SEPAHET •• . ı.ıı.ı hiik6metinin kanaati çen, gayet eğlenceH bir mevzuu okuyor muyum? ğim kanmla 'Tonight or Never,, !ÇlNDE ... 
)llıuı r Mwra karp ciddi bl; olan bu komedi sinema Aleminin Loretta Young'a biraz da mea- (Bu gece veya asla) isminde bir 

ci emiş olduğudur ı. lki bi.ıyük yıldwnı bir araya ıe. leli haklmıda bir kaç sual IOf. oyun oynuyorduk. Epey muvaf. a,·, Balo Gecesı· 
• 1a11 k=atl IUIU'Sa vul~et tirmiıti. malt istedim: fak olduk, iıte o yaz Holywood. 

' ek ve İtalya :lngiltermin - Bir kadın artistin tlnemada dan bir teklif aldım ve kabul e-
~da Mwrla da karp1ap. L oretta Young ve Melvyn muvaffü olabilmesl için ne gibi derek buraya geldim. İlk f1lmim 

t... Douglu ile birer. mülikat braktertsWderi olmuı Uzım. de Gloria Swamon ile çevirdiğim 
111? h(l]dbnetl, Mısırdaki tıal. yapmayı çok arzu ediyordum. dır? "Tonight or Never,, oldu.,, 

toplamıya ve tecrit kanıp. Bereket o da oldu. - Bence Jedl f91' •tamdır: Bu esnada Duglasın da rol 
aevketmlye başlamakla, t. Loretta Young makinenin kar- Sıhhat, laticlmt, iyi bir MI, kendi. sırası gelmi§ti. Onunla da veda. 

kati hareketini bekle. pmvla ili bittikten 10nra aynldı linl vuatl baunludan ayırtan lqmaya mecbur kaldım. D ğer 
oldufuna ıösterdl. Gerisi ve yıldızlara mahsus kamarasına bir "penon.Jtte" , .ıa çalışmlı yıldızlarla da görü§mek üzere 

~~.aittir. doiru g derken Levi yanma yak- arzusa, bir filimden diğer filme Levi'den valt alarak ayrıldım. 

15 - VasW, dedim; beni alıp 16tor! 
- - Gldellm. 

llbah manevra Jwnpma rtb-a· c ı R c E -Peki, neden? 
Slbl gittim: Yarbayla ko- YQzOmlln soldufuml du7dum: 

1ıtz. tamamile l(llQnç. 7UJDU- - Korkuyorum; dt,re kekeledim; 
9es1ni vardı. Talim 78p&rken, korkuyorum: Bozevsk7-

ball utanclıtun bir ;yalvara ve Tuan : lta)Jıaneadm enlren : _ E?-
to la ku nda veriyordum. ANNll' VIVANTI RÜVEYDE llNANOGLU VaaW pmpa1ı7aJa votka karlltırdı 

Ye c6zlerlm k ma:mıt bir hal- •e ietf. 
~erimin 6n!lnde uzun, be- ... __ ,,_ _,,b b ı ... 

"tu;loJn• 1n bir JU'8dılll, Itır- 8lz1n hofunuza gfbnü, bundan 90m'8 lhlanı (1) Ser:I Bozewky'nfn ı&zle- - ~ ... ""Y •..u a ana p.,.. 
~...,. -c:!~-...... qen, sacla. varlJtımm tek hedefi oı.caıt. rlne o kadar mı bop ctder, o kadar - A benim duaJwa, sana kim 1-
~ n •-... ·-- bem17 o, bir an eazterinl bana dildi;..- mı zlhlD :tarııtıncı ıörllnrnilftOm? tUr olmu ki? .. 
~PBD78 çalla7anma .., ra •in' atır. Endlle nreıı aıtaUannı heyecanla Tututmut 8aderle koD\lfU70rdu: 

hl kuırplanıyor. bura- "- Hede11nlze ftJ'llUI bulunuyor- tekrarıı,.ontum: "'J'lol'I, esrar dolu, - Bozevakne ıeUace. onu kurtlar 
~onu Stahl, dQn ak,.m . IUl11IZ, dedi. etlo1oJUt._ 7esln. 

~: !°1= := "'Ben, bu lma •tefli cOmled• " 0 akfam. odmnda altın arıoıa ~ Ve yemek bltttll 1PD kalktı; es-
• leni tanımak ~ U7Pl o berrak bakıpn fimlellııden aptal. larmu '6zerkm kendi kend1JDe 8Q. Jı:ıp lfttL 

"il "ar: M l7L • lap kaldım. O l(llilmlememl,U. ~ • • • • • • 1 

...:. :.. bajı,ıa bundan; "BlltOn ° akpm, bana artık 1ılr 11t' - Bil l8flar ~ bir ..,.._ 
'-Zln " Q1ISal 7andıbflardaD .&7JemedL Giderken, bJr el.ta dalla. PH7B çat1qanı,, na bem::l70rlar mı? Ben de, T1ob De T~"ıun, •-

-~~....,.- ııuom..,,._ ve sellmlamadaıı bQ- C&karken. latellm oJdula saman rlllD ve meJeqe Q7WU olduld8. 

inen ft knbnaa bir kadınla, Macera .,.p..ı. a.an tölaretli bir 
ıeocüı baribllde maeeruı 

BavoDerc!e:99tl.UAll POWBLLB - LUISE RAtHKR 
Frank Korsan - ~ Cllristlanl - Virsinia Bruce 

A7rxa: YENt POKI DONTA HAVADiSLER!. 

Numarah koltuklan erkenden aldmnız Tel. 40868 

Ç İatubal _...tinin • llb •• en rahat 2 btirik ıuaemaları. - ' 
Bqfba matinel•clea ltllıuen J'eni linema menimine bpdaruu •P70l'· 

Şebr.adebap 

TURAN 
Gedikpap 

AZAK 
Slaemalanada: Menimin en cüzel 2 bUyü Saheser fllimleri birden 

llilroalar arfiyl• meydana ıelaıiı harikalar fılmi. 

1 • POLTAVA MUHAREBESi 
( DELİ PETRONUN SONU ) Türkçe s&lü 

llaanam deniz •e bra mabarebeleri, tarihin en merakb entriblarL 

2 • KOVBOYLAR RESMi 
hrlaa KcwboJ' GENE AUTRY Xomik Sll!LBY BUltN'n'B 

BGJ'lik urs1se1t tllml 

ta. Bir u için ° sf7ab aacaJı:Ja da da, ula 1(UQmpn)!7ordum; medem· n n=:~~~~ta:V:um
bpaklanm kaldırdı •• baklflanm ki. o beniıD bu• baUm1 tatlı n da bir lflk J'mlJ'or, onlaruı l6ale1ert ... ••••••••••••••••••r•••• bam dlktl. Sonra l6llerinl indirdi. .....,.h ~uttu.- ~ 

YILMAZ ALI Presrma: 

Matinelerden itibaren 

AL KAZAR 
Slnemasınd• 

~ANDRIG« 
" Sihirbazlar Kralı • 

Mabadi ve sonu 
Şrlwednde görecek, haJN* 

edeceksiniz. 

Bu :ranan, IODra a6nm bir ıpk llbf 0 .... fece aQDdGz, bir ım,. lfbf = .:bl:;;u ::~ = 
oldu. benJ taldp edl7ordu. Bir ımıe llbl tabl09U. ~.411111·--- müthq maceralanm okuduiumuz ---• 

~·:..:: = cleJlce, Dl- =~· ıa:. :r-..ı::.. ~..: rur: :=~ . o51dbo- S E Al O IC H O 1 M ES •Ab htepan. aft• waft "• oevıı ..... cınun parılblı IOIOmH7lfl .Damab ldll reıııı pazen ~ 
fellkoU.. .. ... ~ Oaun •'-" -- ..,_ a-- - --- beni. taaIU 

......... _. ....... lılr .... .. ... ıaaW &. .;:"'- --- ·--· 
Jf. Jf. en :raıumc1a idi. Cinlb'etl be11n1s bikir 1IZml ,.... Bapanbap bir HEYECAN KASIRGASI olan 

Bu IJd mektubu. NealDdm a1aa Btn bundaa m-.ttıud " lrlımlll ntl tavana dalra Jı:aldıraralc R A L 1 • 1 
doktor Sthal, "Satanik • 8e7tanl - bir halde idim. Bir aklam J'emekta - Tam'IJ'& ntmı cU70r. biraz lb· K N H A z 1 N E s 
Stbal,, dL Onlan bana bir bot wı Jı:a- VuDl7eı: ı.mur iç. lhlamur her zaman 171 ..-

:=v::!:~:nr,::er:aka~:-:: cı> 1tm ... AJmaa nmraJda IWlf urv. ben. ttaat .emettea - ııın", Şaheseri ile 1 P E K Sinema11 YARIN GECE 
• bir amlmDDt tltnmell• mele nametll PDC PokıaJ'ahıım. im- llvsiler'iDe ....U. ........ 07Jıe ,.....,.._, • 

'ftltımda ~ dQdum.-. pratmtb mubaflrım • .... (T..._ .... , (DSVAlll VAlt) Tlirqe mfmlnl .......... Jq.·----------



r OKER Traş B~çakları 
dünyanın en iyi 
traı bıçaklarıdır. 

BiR HAKiKAT! , 
' 

MEMUR ALINACAK 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

PD'lantah ve elmaslı ıaat demek, bir kelime ile SlNGER SAATİ 
demektir. Çünkü: 

Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bilttın hakiki evsafı metbunı llem 
olan SİNGER saatlerinde toplanmı$tır. Bunun için: • 

Kamyor 
Motör 

ve 

bllamuı 

fabrika 
maklnada 
İsviçre 

mamulAtı --8 R O Rulmanlarını kullanınız. 
Deposu: Galata Karaköy Palas 
hanı karşısında 84 No. IBRAHIM 

Teşekkülümüze bağlı müessese ve fabrikalarda 
münhal bulunan 

Muhasebe ve Ticaret servisleri Şef ve memurluklanna 
3659 saydı Bankalar Baremi Kanunu hükümleri dahilinde n mil .. 

e11ese ve Fabrikalardakilere birer derece i~letme zaıamı verilmek üze
re memur alınacaktır. Bu sahalarda çah$arak tecrübe edilmiı oln•ak pr .. 
tiyle talip bulunanlarm hizmet ve tahsil vesikaları ile dörder a~ 
vesikalık resim ve mesleki ehliyetleri bakımından haklarında t'eferana ıı• 
tenecek yerleri tasrih eder bir istida göndermek suretiyle en cef 
1/10/1940 tarihine kadar Ankarada Bankamız Umumi Müdürlüiünl 
müracaatları, Saat alacağınız zaman, tereddütsüz SİNGER ıaati almalmınız ve 

saatin üzerindeki SİNGER markasına, müeaııeaemizin adresine dikkat 
etmeniz lazımdır. 

Modayı takip eden her asri kadm fçin kıymetli taıılarile ve nefis 
işlemesile hakikaten nazan dikkati celbeden böyle bir harikulide 
"SİNGER,, saatine ıahip olmak adeta bir saadettir. 

'------------------------~ 1 
TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAR! 1.-............................................................ ._ ......... ..., ,P. K. 1039, Telgraf= TA-sKo_Lı. Florya içkili Lokantası 

traş bıçakları geldi. Her yerde 
bulunur, markasına dikkat ediniz. 

Deposu: Jak Dekalo ve Şür. İstanbul Tahtakale No. 51 

Bursa Orman Mektebi Müdürlüğünden : 
Bola ve Barsa orman mekteplerine evvelce ilin edilmi:ı ıartlar dairesinde 

en qafıda isimleri :ruılı talebelerin ayrddıklan Bolu ve Bursa orman 
faüteplerinde U Birinciteırin 1940 gününde bulunmalan ve gününde gelmi

in ise halı:larmdan vazgeçmiı sayılarak yerlerine strasile yedek namzet- , 
Jcria kabalti ile tedriaata baılanacaiı ilin olunur. "9103,, 

Mektebine eeçllenlerln Bolu Orman Mektebine eeçllenlerln 
lalmlerl lslmlerl ı 

:.ı111an Kunt Eskişehir :'iecaU Özdeml Trabzon 
~et Hilmi Akçay :Mui Abdullah I~ıkoğlu Elbistan 
&aft Ceylln Simav Necip Stıreyya Cebeci Giresun 
J:njı İsmail Omay Çatalca Harun Turan Giresun 
•aıe:rman Civelek Burdur Hasan Delikli Tarsus 

!!rkmen Ayvalık Celalettin Tüfekçi Van 
&bati Gilrıün Tokat Mehmet Özcan Keşan 
Wuzatter Saygılı Silifke SaUlhattin Aydın Elbistan 

et Öz Çorum Jsmail Doğan Bayramiç 
Mıhçı Elbistan Osman Nuri Ümekkan Bursa 

lluan Bllbaşa Isparta Şevket Erlı;en Nığde 
ön.er Faruk Özata İnebolu Veli Dellllöz Tarsus 
Sabri Etçi Turgutlu Ahmet Gillünay Burdur 

et ~en Burdur Hikmet Tırmandı İnebolu 
ehmet Çevik Karacasu Osman Öskal Isparta 

t Olcay Gebze Abdullah Işık Göksu 
Gesln Bursa Veli Çakar Tarsus 

o.tem Alparslan Zonguldak Salih Gündoğdu Mazgirt 
~ Ancan Ş. Karablsar H:ımdi Öc:al Yalvaç 
ı:All Xasapoğlu Kırklareli Şevki Altuna Ankara :aecea. Kaymu Çatalca İsmail Ak Tarsus 
lban Tükel D!vrik Fahri Turan Bartın 
Censlz Tunçer Akhisar M. KcmAl Bulut Turgutlu 

Nihat Baltacıoflu Gölcük bsman Güney Osmaneli 
~Basmacı 'Biga Ahmet Ergm Artvin 
~an Soylu Develi ZUhtü Sönmez Burhaniye 

ygun ]3iga l\'.t. Bahattin Yilced ğ Fatih ez1 Yılmaz Daday Burhanettln Sitlnknn Tekirdağ 
allAlwı Elbistan M. Ali Atakal Gelibolu 

A. KAzım Artuç Burdur Ali Çeliköz Karaman 
Abdullah Bölük Bozöyük Cevat Akgün İstanbul 
İbrahim Mete Ordu İzzet Eh•cr Biga 
Jlehmet Sım Çelebi Kastamonu Osman Yaşar Orhaneli 
Jıluzaffer Tan Geyve Rifat Çakırlı Çorum 
Mehmet Kelebek Bolu M. Necdet Sav~kan İstanbul 
:8akıu Küçüksllell Isparta Uuh! Göbek K. Ereğli 
Orhan Baki Ortaç Adapazarı Zeki Pcllsen Bursa 
Jlecep Savan Çorlu Re,~it Ünal Tefenni 
J!Uzatter Çetinkaya Akhisar Ali Çevik Türk Adapazarı 
tltfat Eren İnegöl Haydar Özkan Ünye 
MOfit Alper Yalvaç Snlf1hattin Gunaydın Ünye 
BaWıattin Yazar Fatih Behçet Erdem Karacabey 
IJAettin Benal Ordu İ. Hakkı Burgucuoğlu Bartın 
8Gkrü Göksel JS:ırklareli Cavit Fırat Çatalca 
Cemal cınıı Çanakkale Ömer Fevtl Özbek İstanbul 
A. Rıza Unay İstanbul Y. Nihat Tekin Konya 
K. Kemal Köseof lu fzmit A. Nazmi Doğanbllger Sinop 
lerafettin Işılay Üsküdar M. Kemtılettin Başara Samsun 
8a1Ahattln Özden Tire :Mehmet Kutay Dursa 
Sbrahlm Akar Kütahya Sıtkı Arık Çankırı 

SINGER No. 82. A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 
lira • Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. 

Adres: SİNGER SAATLERİ Mağazası-İstanbul, Eminönü N. 8 
,~ ............................. _, 

Konya Valiliğinden: . 
Ilgın - Argrthan yolundaki 15040 lira keşif bedelh 16000 lı:üıur metre 

mikaplık taş ihzarı işi 'kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko~ulmuııtu~. 
1 - Eksiltme 30/9/940 Pazartesi günü saat 15 de Vıliyet Daimi Enciime. 

ni odasında yapılacaktır. 
2 - Muvakkat teminat 1128 liradır. 
3 - Bu iıe ait keııif, ııartname ve her türlü fennr evrak ve eksiltme evrakı 

her ıün mesai saatleri içinde Konya Nafıa Müdürlüiünde görülebilir. ve "5, 
lira mukabilinde istiyenlere gönderilir. 

Taliplerin Ticaret Odası kayıt ve ihale gtlniltft!en 8 . ciln evvel Konya Vi. 
layet makamından alacakları ehliyet vesikaları ve 112~ liral.ık. muı.:akkat temi
nat mektup veya makbuzu ile 2490 sayılı kanunun tarıf et~ıiı şekilde hazırh
yacakları teklif mektuplarmı ihale saatinden bir saat evv~lıne kadar makbuz 
mukabilinde Vilayet Daimi Encilmen Riyasetine vermelerı llznndrr. 

Posta cecikmesi kabul edilmez. "8453., 

MİLLİ PiY ANGO 
Üçüncü ~ertip Planın üçüncü ve son çekilişi 

7 Ilkteşrinde Adanada yapıla~ak 
PAMUK MEMLEKETİ ADANA SİZİN DE 

TALİİNİZİ ~GARTIR. 
ikramiye 

Adet 
J kramiye miktarı 1 kramiye tuJarı 

Lira Lira 

1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
4 5.000 20.000 

10 2.000 20.000 
80 1.000 80.000 

400 100 40.000 
4.000 10 40.000 

• 20.000 5 (00.000 
20.000 4 80.000 -44.498 Yekun 480.000 

Üçüncü Tertibin bundan evvelki ~ekilişle!1nln her bi
rinde (240.000) lira dağıtılmıştı. 7 Birinciteşrın. keşidesin. 
de (480.000) lira, yani evvelki çekilişlerin iki mısli ikrami. 
ye tevzi edilecektir. 

Büyük İkramiye (40.000) den (60.000) liraya çıkarıl
mış ayrnca (20.000) lira1ık ikinci büyük bir ikrarniye ilave 
edilmiştir. (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) lira1ar da (200) den (400) ze çıkarılmıştır. 

Dört liralık tam biletle Planda yazılı İkramiyelerin 
tamamım, iki liralık yarım biletle de bu ikramiyelerin ya. 
nsını kazanabilirsiniz. ' 

Güzel Sanatlar Akademisinden: 

Canh Model Aranıyor 
Güzel Sanatlar Akademisi resim ve heykel ıubelerinde moddellik yapmak 

üzere yevmiye ile bayanlar istihdam edilecektir. İsteklilerin ıeraiti anlamak 
üzeze Fmdıklıdaki Akademi idaresine müracaatları. "9037,, 

Cep • Kol ve 
Mau aaatlerl 
1 AY VADE 

Fotograf maki· 
nal•rı 

8 AV VADE 1 
A E a vantıııusrıerı • Açık Eksiltme llc1nı 

Ocaklar, Cezveler! ' Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
4 Av vAoE 1 Direktörlüğünden: 

AViZELER AEG 
Fırınları - &OpUrgelerl 

4 • 1 Ay Vade 

Havagazı ocak· LUkaor Radyo· toplanacak olan eksiltme komisyonunda 4800 lira muhammen bedetn fakilltenin l 7/10/940 Pa.yrtesi cünü saat 11 de Ankara Mektepler Muhasebecitiiinde 

ları, KömUr •o· ları ve hedlyellk 1 80 - 100 penceresine yaptırılacak perdelerin münakasası yapdacaktır. Eksilt. 
baları 4 ay vade e,ya 1 me ıtartanmeai ve teferrüatı Fakülte Direktörlüiünden alınır. Mınakkat temi-

ş AK R Sk 
nat 360 liradır. İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde >'Uıb vesikala. OSMAN A ve i. I rmı aynı &iln ... t ıo a kadar komisyona vermeleri lizımdır. "8943., 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden: 
Galata. Bankalar Caddesi 59-47 Tel 42769· Beyazıd, Unlversite Caddesi ı940 - 1941 ders ıenesi talebe kayıt muameleai Cumartesi ve Çarşamba. 

No. 28. Kadıköy, İskele Caddesi No. :S3/2 rl Iardan maada her cün saat 10 - ı2 ve ı3,30 - 15,30 arasında yapılmak üzere 

iHTiRA ILANI 
''Her cins mak1nell ates silAhların

da tazyikli hava ile talim endahtı i
çin tesisat,, hakkında alınmış olan 
8/11/938 günlü ve 2588 sayılı ihtira 
bP.rıatı bu defa mevkii fille konmak 
tlzere ahere devrüferağ veya icar e
dileceğinden, talip olanların Galata
da, İktısat Han\nda Robert Ferri'ye 
:nüracaailan. 

,} o 11a. 
SAÇ SABUNU 

S3c;l."'""·ıı rTH.ıh:lfAr• için harikOla.de
tr'.._,,ın. ilk kı..ıllanı\toa 1:6rec.ek•lnlr. 

30 Kur•.J\h.ır 

1 

Kayıp - Erbaa Aıkerllk 111beılnde11 aldı
lmı terhlı tukereml ka1bettlın. Yenisini a
lacafnndan enlılııln hllkmll kalmamııur. ls
tanbul Emniyet mlldDrlDfa motolikletli poliı 

1 

U2 uyıh NiTaırl Korkud 

1f-- SİRKECİ •2' 
Salkmısoğüt Demirkapı 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasındaki 

sergiyi ziyaret ediniz. 

~~~~~' 
j iHTiRA ILANI 
1 "Makineli tilfenklerden kapsül ile 

endaht için tesisat,. hakkında alınmış 
olan 14/10/934 de tescil edilen 1994 
sayılı ihtira beratı bu defa mevkii 
fiile konmak üzere ahere devrüferağ 
veya icar edileceğinden talip olanla.. 
rın Galatada, İktısat hanında, Robert 
Ferri'ye müracaailan. 

i,_ KIRALI~ 

1 
Fabrika veya Depo 

Galata, Şahsuvar caddesi No. 
33/35 Mühendll L Fora 
müracaat. Tel : 40253 

Fatih ıulh QçQncll bukuk blklmlljlnden: 
Samatya lacltOrk ..,ı.ak 44 numarada oturan 
lılOJıeyyen llikln hacrlle .,.... yerde oturan 
kocası Mehmet oflu Mehmet Haclnln 21·9·940 
tarihinde nal tayin edlldlfi ilin olunur. 

Eylülün birinden Birinciteşrinin beşinci cününe kadar devam edecektir. 
Tafsillt almak isteyenler mektep idaresine müracaat edebilirler. "782ı,. I' ._ 

5 
fi Ji. 

,._,,. M A R U F A L T I N G 1 Ş E 1 Beyoğlunda Kumbaracı yokusunda 

Kadıköy ve Yetilk6y mmtabımdaki şoselerin i'lı:i ka~ katranlanması işi, 
1490 numaralı kanunun 40 mcı maddesinin son fıkrasına gore paz~rhkla yaptı_ 
rdacakta. Kqif bedeli ı4157 lira 60 kuruı ve ilk teminatı 1061 .lıra 82 kuruı.
Cllr. Maka•ele, eksiltme, Ba:rındırlık işleri Genel, Hususi ve f ennı. ~artnamelerı, 
proje keşif bullaaıile buna müteferri diier evrak 71 kuruş mukabılinde Fen İş
leri Miidürlüiünden verilecektir. 

ihale 30/9/940 Pazarteai cünü aaat ı4 te Daimi Encilmende yapılacaktır. 
l'aliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve Fen İşleri Müd~rlüiü~e !11ü• 
faQ&tla alacakları fenni ehli:ret ve 940 yılına ait Ticaret Cldası vesıkalarıle iha. 
le sini muanren ııaatte Daimi Encümende bulunmalan. (9130) 

Fiyat Mürakabe Komisyonundan : 

Uzun ıenelerdenberi faaliyetiyle sayın baL ~, Musevi Lisesi 
kımızın itimadım ve bir çok mütterilerini zencin Tesbit edilen program muclbln-
etmekle nam kazanmqtır. cc ikmal imUhanlanna 27 Ajus.. 

Milli Piyanconun son tertip UçUnctl çekifü tosta başlandı. 
fiyatı üzerinden perakende olarak satııa başlav Kayıt ve tecdidi kayıt muame-
dıimı sayın müıterilerimize ilin olunur. Devam. lesi Cumartesi ve Pazardan 
h, devamsız biletlerde fark yoktur. Uzerlerin- maada her gün yapılmaktadır. 
de yazılı fiyatla satılır. Cameklndaki batını sal. Telefon : 41384. M OdOrlvet 
!ayan Arap bebek rekllmile citemiz derhal tanı- •• fff 
lır. Başka yerde Şube ve dükklnmıız :roktur. Ba
na dikkat edilmesi rica olunur. 

Adresi: Beyazıt Okçularbqı No. wıoo CELAL DOliAN 
PROF. Dr. •-" 

KEMAL CENAP 
11 Numaralı ilin - Zahirenin perakende ıatıılannda evvelce teabit ve ilin İstan M d ) d 1 

--- olan :rüzde OD lrlr haddinin azami yüzde on beıe Trabzon J'&ilarımn bul p. T. T. Ü ür üğün en : 
liıııl.-Jrende satıılarmdaki " ıs lrlr haddinin de azami % 20 ye ~ıkarılması mu- • idaremiz ihtiyacı için 200 adet 1 kiloluk pirinç sram taknnile 120 ter adet, 

Muayenehanesini ve İkametgl
hını, Taksim Dolu Palas Apt. 
(Stadyum karşısı) nakletmfı-
Ur. Tel: 43983, Birinci Tepin-

1 

* 16rülmti1tllr. Trabzon :railan için kabul edilmiş olan bu mıbet Urfa YBi. 5 2"" ı ltilolak pilf cram afırhtmm alımı açık eksiltmeye konulm111tar. Ebilt. 
tamil olma:rıp diier :ratlar ealtili tibi azami % 15 kir baddile satıla. ~ H/10/t40 Çarşamba ıaat 15 de Btiytikpoatabane binası karfısmda Valide 

"'9ı215,. ,Hanının ilı:incl katmda ldaream umumi depo mahuipliii odasında toplanacak 
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ve Erkek - Leyli ve Nehari 
Talebe kaydına devam olunmaktadır. 

müdürlük alan Ntım komis:yonanda ;JJpılac:aktır. 
Muh•mmen bedeli .,7115,. llra, muvakkat teminatı .. 53,. lira 70 kanqtar. 

Taliplerin olbaptaıri tartname n niiımmeaini ıörmek bere çalqma sflnle
rlndc Bü:rük poıtahanede mezldlr mtidürlilk idari kalem levumı kılaUnaı, ek. 
ıiltme ıiln ve saatinde de 940 ıenesi için muteber .i.1caret Odası •eaikuı n 
muvakkat teminat matbua ile birlikte komiı:rona riracaatlan "9090,. 

lktısat Fakültesi Dekanhimdan : 

_d_en_ l~b•~: .. ~t8ı;:ka=bul==ed=er~. i,~ 

Şiıli Terakki 1 
Llseal MDdDrlDIGnden : 

Esaı. talebe kadrolanmız dol
mUfQır. Devam eden mOracaat
lar k8J'f181nda sınıflarımıza (Ye
ni Şubeler) açmı;ra karar ver
dilc. Kayıt olmak Jstl;yenlerln a-

28 - 9 - 940 Cumartesi günü açılıyor. 
İstiklll Caddesi, Llle Sineması karşısında Florya Ban :ranmda 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince ll(IX/940 tarihin~_!11ubtelif 
litrelik ıiJelere ait 5000 adet rakı kasasına talip zuhur etmedıgınden 7 
pazarhia konmuştur. 

2 - Pazarlık ı.X.940 Salı günü saat ıs de Kabataııta Levazım vem 
at ıubesindeki alım komisyonunda yapılacakt~. _ " 

3 - Şartname levazım şubesinden ve lzmır, Ank~~ B~ıt!11udurlükler 
paraaız almabileceii cibi nilmuneler mezldlr şubede gorulebıhr. 

4 - İıteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları. "8916,, 

oiş MACUNUNU 
Kuflanarak dişlerinizin sağlamlığını ve gGz 

tıran parlaklığım kazanınız. 

Her rerda O E N T O 1. diş macununu tsteytnlı 

Gebze Malmüdürlüğünden : -
ı - Gebzenin Danca nahiyeıi civarındaki hazineye ait ı:eytinJikt 

tahmin edilen "50.000., kilo zeytin tanesi aiaç üzerinde 16/9/940 
itibaren "15., gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Tahmin edilmiıt "50.000,, kilo zeytine "1500,. lira kıymet takdil 
tahmin edilmiştir. 

3 - İhale 30/9/940 tarihine milsadif Pazartesi cilnil saat 14 4e 
hüldlmet binasmda mal müdürlük dairesinde yapılacaktır. 

4 - Talipler zeytinliği görmek için ihale gününden üç ciln evvel M 
dairesine müracaatla zeytinlikleri gezmek talebinde bulunmakla 
ııartnameyi de okumuş ve imza etmiı bulunacaklardır. • 

5 - Talipler ihale cilnünden bir ıün evvel % 7 ,50 teminat akçuım 
sandıiıaa 79-tlnmf bulunacaklardır, "8847,. 

(SATILIK 
Muhammen Kıymeti Teminab Mesahası 

Li. Lt. 
8000 • 600 363 69 

ı - Ortaköyde l>alan~a sokağında vaki eski 13 mükerrer yeni 19 - 21 
yılı Konak 20/9/940 tarihinden itibaren 20 ıün müddetle ve kapalı zarf 
müzayedeye konulmuştur. 

2 - Bu konak Ferit Paıa konağı namile maruf olup dört katlıdır. Bi 
katta iki oda ve bir mutfak, bir heli 3 üncü kat 6 oda ve bir kiler, bir heli 4 
cü kat iki oda ve bir heli ve bahçeyi mü~temildir. 

3 - İhalesi 10/10/940 Perıembe gilnil ıaat ı6 da Beyoilu Vakıflar lıf 
liiiii ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin muhammen kıymeti üzerinden % 7,5 teminat akçeleri 
ya banka mektuplarını 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıya 
teklif mektuplarile birlikte ihale saatinden bir saat evveline kadar üçüncü 
dede yazılı komisyona vermeleri lazımdır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektuplarm nihayet üçüncll maddede yazılı 
ate kadar celmiı olması ve dıı zarfının mühür mumu ile iyice kapatdmall 
zımdır. Postada olacak ceçikme kabul edilmez. Bina her zaman cörüleceii 
lfaha ziyade tafsilit ve malümat almak istiyenlerin de Beyoflu Vakıflar 
lürlüğü Vakıf Akar ve Mablülat Kalemine müracaatları. (8894) 

• Büvükada - T ,.ı~fon : 56 • 21 O 

Bütün bu hafta dahi açık bulunacaktır, Meşhur Orkestrası, Bermu 
her akıam ıizi eilendirecektir. 

Cumartesi, VEDA SUARESt. ve Pazar ciinü de 

Mevsimin SON SURPRtz - PARTİSİ verilecektir. ' .a----~ 
,-IN~~ı~·~rta MM~!~~BI 

Mektep l Birinciteşrln ı940 tan"hinde açılacaktır. İkmal imtihan! 
23 ve 24 Eyl('U'de yapıJla.caktır. Yeni talebe kay~ı 11 Ey!Qlden itibar 
Cumartesi ve Pazardan maada her cün aabah saat 9 - ı2 ye kadar, 
ha evvel izahat abnak isteyenler her Pazarteai ve Perıembe günleri sa 

saat 9 - 12 ye kadar mektebe müracaat edebilirler. 

Eylul 1940 sayısı çıktı. 
BU SA YJDAKt iSLER: Bebenin Mantosa - Kanava işleri - Ta 

runan arabası - Raf yadan çanta ve kemer - Gilller - Yemek maaaaı 6 
tüsil - Yeni saç modası - Kro,e il~·era danteli - Sayfiye için mua ıı: 
tiiıll - Sonbah&r buluzu - Modeller ve saire_ 

BU SAYIDAKİ YAZILAR: Çoraplarmıza acıymız - Ev itleri h 
lmıda tecrübeler - Terebentin ruha - Pratik Bisudi - Sonbaharda ,.a 
pılan reçeller - Okurlara cevap ve saire." 

Sehzaclelıap pollı karakolu arkasında. Telefdn 22534 İktisat Fakültesi eleme imtihanlan İ1ktqrinin ikind Çarıaıuba Ye ~ tlnctl 
Cuma ıünleri saat 9 da :raprlacaktır, Alüadarlara ilh oluur. "9021,, 

cele etmeleri icap eder. Fiatı 15 Kunış 
' Ankara cad. No. 36 Türkiye Yayınevi __ .. 


