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USOLINININ 
oma imparatorluğu 

iDEALi 
!:;ert:retin mukadderatı. harbin 
.,., Unda, belki ondan öteye, dah1ll 
~ hart.cı zıddlyeilerin çarpışması 
t Cesinde takarrür edecektir. 
b~t bugün lSnümüzdeki realite, 
leca eıt\peryallst çarpışma içinde, 
:ıı Vllz1 hiçbir emeli olmıyan 
'1ıı~kll devletlerin de çilnenme
k ~ . Büyük Roma İmparatorlu
~ Yıkocak olan Amil de bu o
~ lır. Faşizmin, emperyalizmin, 
leu anın esareti altına giren mil-
~ isyanı ... 

S. Zekeriya SERTEL 
~ Ussollni, Cihan Harbinin 

ı. sonunda İtalyada patlı
t<>Otntlnist ihtilalini bastır. 
İçin, Kralın emrile, ve ya

~· bir vagon içinde Romaya 
~· ihtilali bnstrrdıktan son
. Faşizm idaresini kurmuş-
t. ' 

11§t~rn idaresine yeni, içtimai 

1~t!lal manası verilmesındeki 
'~arpten sonra İtalyada em
:ıııınıe karşı uyanan muha
\>~·?kşamak, idareci sınıfların 
d~ni muhafaza etmek, 1914 
'I Ya taksiminde az pay alan 
nı~Ya bu sahada inkişaf im
!~ hazırlamak emeliydi. 

'4SsoUni iktidar mevkiine geç.. 
~rnan İtalya büyük iktısadi 
· ~hran içinde kıvranıyordu. 
~ticareti azalmış, işsizlerin 
~ artmış, Amerika muha

e kapılarını kapamış, iş:;i 
söndüriUen bir ihtilalin 

' 1~tsuzıuğu içinde muhaiü, 
aç, küçük burjuvazi, bü-

8erznaye rekabetleri karşı-
lii_ gııyrimemnun bir vaziyet

hlussolini bu dahtli bozuk
düzeltmek için, bütün 

et ve iktidarın tek bir djk
~ altında toplanması, kendi
~··a geniş hareket faalıyetle
,_'illlesi için parl:ımcntoyu da-
~~llhili fırka teşkilatına da

itk. otokrasi sistemine geç-
> 
~~· halk arasındskl hoşnuL 
6~ izale için dahilde alınan 

S tedbirler, zecri tedbirler, 
~~1;tı düzeltmeye kafi gelmi
\ ~ İtalyanın o zamana 'kadar 
b ettıği Afrika müstemlekcri 

'tiı~ Vaziyeti düzeltmeye kfili 

1 İtalya 1914 te yapılan 
~~ taksiminde az hisse alınış
~~~f este, Fiyume gibi mühim 
a~ er eline geçmekle beraber, 

i kalkınmasına Afrikadaki 
~ lekelerden fazla hızmet 
~ lt ?lan Dalınaçya Yugoslav. 

·"I eıı.n: geçmişti. Akdeniz hA
~~ etllıi kurmak için zaten 

dakt müstemlekelerln ço
farkt Akdenizdeki müs

•' elerin ise hepsi, Fran. 
~- ~ İngilizlerin elinde idL 
t.~artlar içinde Faş.imıin 
~ a.sına imkan yoktu. Fa.. 
~~ten İtalyanın diğer ka
~~ 6.t devletlerle olan münase. 
~-~deki kararsızlık, dahilde 
... ~ unsurların işlerini kay. 
~lt fakirl~cınıesi, köylü ve 
~ ilıtilAlleri arasında, hususi 

!artlar altında iktidar mev
a gehn.fşti. Bu şart!.m nisbe.. 
lS~tı düzeltmedikçe, tutun

~~ llnkan yoktu. Bu §Srllar 
~ ~ussolinl ''büyük Roma,, 

ortaya attI. 

h * * Q tl)"(lk Roma İmparatorluğu-
!ıh.:ıt nun hudutlan alenen çL 
~~ değildi. Fa.kat 1917 nisa.. 
~~~ St Jean de Maurienne'de 
~% Fransız, ve İtalyan Baş. 
~b~li arasında, İtalyayı 1914 
~~e İtilaf devletleri he.. 
~ tı. f Çekmek için y a p ı 1 a n 

ileti e r a n s t a bunun te. 
- .. atılmıştı. Bu anla~ 

~İlefiore İtalyayı harbe girmek 
~~ Al:rnanyanın Afrikadaki 
~ lekelerinden bir kısmı ile 
~· ~onya, İzmir dahil oldu. 
~e cenubi Anadolu vade
~.N Fakat, İtalya daha harp 

-lı et\ Almanya ile münferit 
;. b~P.tığı içln bu vaitlerden 
"'~ı .alamadı. 
~n :yeni Roma lmpara-

'-.. (Sonu; Sa; 2 SU 3) ...__ 
Şeker Bayramı 

~~l'ttetenıtz, Şeker Bayramı 
-~~ebetiyle, Cumartesi ve 

~it, günleıi intişar etmiye. 
Stt Pazartesinden itibaren 
~ıqi Vazifesine devam ede. 
~ltı.ı t. Okuyucularımızın bay. 
• l ~ tebrik eder, nıesut gün. 
~nni c~ leriz. -

- . . 

Yunan Harp 
Gemileri Dün 

Harekete Geçti 

Arnavutlukta Bulunan 
ltalyan Mevzileri 

Şiddetle Bombalandı 

Elenler Dayanıyor 

ltalyanlar, Henüz 
Müdafaa Hatları ile 
Temasa Gelmediler 
Korfu, 31 (A.A.) - Reuter: 

Yunan harp gemileri busabah 
Yunan - Arnavutluk hududunda
ki İtalyan ileri mevzilerini şid-

Yunan • Arnavut hududundaki harekat sahasını ve İtalyanların başlıca hedeflerini gösterir harita detli bombardıman etmiştir. Sa-
ı at yedide başlayan bombardıman 

Balkan Vaziyeti 

T. Rüştü Aras 
Yunan Elçisi 
İle Görüştü 

Berfin, Türkiyenin 
Vaziyetinde Değişiklik 

Yoktur, Diyor. 

Askeri Vaziyet 

ITALYAN iLERi 
HAREKETiNE MANi 

OLAN AMiLLER 
İtalyanm Yunani,tana harp lll.. 

nmm dördüncü cünü de, mevzii 
bir iki küçük hudut çarpı~maların
dan maıda, hemen hemen hadise
siz ceçmi,tir. İlk bakııta oldukça 
carip cörünen bu nisbt sükunet, 
verilen kıt haberlerle bunlar etra. 
fında yapılan lı:ııa tehirleri cöz 
önüne almak •artile, bir dereceye 
lı:adar izah edilebilir. Siyaat ba_ 

Londra, 31 (A.A.) - Reuter: kundan Atinada mihverin mümcs-
Yunanistanrn Londra elçisi Si- aili sıfatile kalan Alman sefirinin 
mopulos, bugün, Yunan elçiliğin- el altından faaliyetine devam etti-
de Türkiye büyük el<"lsi Tevfik ii ve Romanm bundan -.1imdiye 

~ kadar alıtılmlf. bir takım uca:nıoo -
Rüştü Arasla uzun bir görüşme- tkeler umduiu hıtrra gelebilir. 
de bulunmuştur. Fakat vaziyet sarihtir: Romadaki 

AL:\-IA."'IYAYA GÖRE Yunan sefiri, pasaportunu istemiı-
Berlin, 31 (A.A.) _ Yarıresmi tir; memleket dahilinde ise Gene. 

bir tebliğde deniliyor ki: "Be::-- ral Metaxas'in halk ve ordunun 
tam ve müşterek müzaheretine i1-

lindeki kanaate göre, Türkiyenin tinat eden hü'kilmeti, vaziyete aağ_ 
alakadar devletlere karşı vaziye. lam bir surette bakim bulunmak. 
tinde bir değişiklik olduğunu ka.. tadır: Yunanistanda ikinci bir Ro-
bul etmek için hiç bir sebep manya faciası kolay kolay oyna. 
yoktur. tılamaz .. 

Bugün .Hariciye Nezaretinde, Askerl bakıma rclince: İtalyan 
Yunan - Italyan ihtilafı karşısın. ilerleme hareketinde cöze çarpan 

" k. . yavaşlıkta bir fevkaladelik cörmü-
da Tur ıyenın alacağı vaziyete yoru.z. Bu, evveli İtılyan strateji-
dair ecnebi gazetecilerin sualine sine hu bir usulün icabıdır. Sa_ 
verilen cevap işte budur, niyen tesadüf edilen arazi müşkü-
Diğer taraftan, Almanyarun !Atı hiç te ehemmiyetsiz defildir. 

gılya Türkiyeye bir nota veya ül. Salisen Yunın müdafaa aiatemi u-
timatom verdiğine dair yabancı zun ve dikkatli çahşmalarm matı. 

1 d k sulüdür; lWyan hava kuvvetleri 
memleket er e çı anlan şayiala- ve topçusu, Yunan mevzilerini tes_ 
ra Berlinin siyasi mehafilinde hiç bit edinceye kadar bir hayli zaman 
bir ehemmiyet verilınemektedir. ceçecektir. Nitekim, Makedonya 
İTALYA.""lLARIN fiÖRtlŞ'O cephesindeki dört günlük harekct-
Roma, sı (A. A.) _ Giornale d'I ler, hudut istikfaf faaliyetlerine 

talla gazetesi, Yunan _ İtalyan ihtill: inhisar etmiıtir. Sellnite getiril-
fında Balkan devletlerinin vaziy n 1 diii bildirilen İtalyan eıirleri Kas. 
meşgul olmaktadır. Bu ıazetenin ~il~ tor:ya'nm şiınalindelti Nikoliça ge_ 
taleasına cöre, bütün Balkan mem. (Sonu; Sa; 2 Sil 4) 

(Sonu Sa: 2, SU: 5) 1 "- ~ 

Asker Ailelerine 
Yardım Projesi 

Kat'iŞekliniAldı 

Lav al Pariste 

Vichy ile Berlin 
Arasında Yeni 
Temaslar Var 

Fevkalade Komiser 
11 Suriyenin Vaziyeti 
Değişmiyor 11 Dedi 

1 

bir saat sürmüştür. Bombardı
man Korfu sahillerinden mükem
mel bir surette gözüküyordu. Bü
yük bir halle kütlesi sahilde top-
lanmış bulunuyordu. Bombardı
manın devamı müddetince ne İ
talyan harp gemisi, ne de tayya. 
resi katiyyen gözükmemiştir. 
Herhangi bir İngiliz _ İtalyan de
niz muharebesi hakkında haber 
yoktur. 

YUN AN TEBLtCil 
Atina, 31 (A.A.) - Yunan or--

dulan başkumandanlığının 30 
İlkteşrin akşam tebliği: Epir cep 
hesinde, kuvvetlerimiz: ileri kara
kolların muayyen plan mucibin
ce hafifçe geri çekilmesinden 
sonra 30 İlkteşrinde bütün gün 
ateşlerile muhtelif düşman kol
larının hareketlerini durdurmak 
suretile mevzilerini muhafaza et

Paris, 31 (A.A.) - D. N. B.: mişlerdir. Cephenin diğer kısmın 
Laval, buraya gelmiştir. H~fta dn bugün sükunetle geçmiştir. 
sonuna kadar burada kalacaktır. Düşmanla müselliıh çeteler de iş-

k • T birliği etmektedir. 
Nevyol'. , 31 (A.A.) - Nev-, nu··~a h k tJ · p t . . . :r··· mn ava uvve en a 

york Tiınes gazetesı Madrıtten ras şehnn· · ı · · ·· 1 b bal 
ald ğ b . l af d k ı ge ış1guze om a-

ı ı ır te gr r neşre ere , mı 1 h lk · ı - t · 
F F • 1. b ş ar ve a ı mıtra yoz a eşme 
ransız ası uınumı va 1 ve .~ş- tutmuşlardır. Bir ka yık 1-

kumandanı General Nogues ın, . . • ç ev ı 
v· h h .. k. f k d. · d İ mıştır. Hıç hır askerı hedef olmı. 

ıc Y u ume 1 'hen ı~n 
1
enl ~- yan Rion ve Lapente de bombar

panyaya veya mı ver ev et erı- dıma ed·ı i t' Bir k' . .. lm .. 
ne teslim olmasını talep ettiı,;i n . 1. m ş ır. ışı o U§ 
takdirde mukavemet etmeye ka- ve beş.kışı yaralanmıştır. Lapen. 
rar vermiş olduğunu bildirmek- tada bır mektep harap olınuştur. 
ted. Arnavutluk topraklarında ltal-

ır. 1 SURlYENlN VAZİYETİ yan av~ı arma taarruz eden tay. 
Be t 31,, (AA)_ "D N B yarelerımizden biri dönmemi~ir. 

yru • . · · • · · "' İNGİLİZ TEBLf Ct 
F~ans~nı~ Surıye fe~kala~.e. ko- Kahire, 31 (A.A.) _ İngiliz hava 
mısen, Hıtler - Petaın muliıkatı (Sonu· Sa. 2 Sü· l) 
hakkında ecnebi memleketlerde ' • · 
dola~an Şayiaların doğru olmadı 
ğrnı söylemiş ve demiştir ki: Roosevelt'in Nutku 

"Suriye topraklarının Alman-
ya veya İtalya tarafından işgal 
edileceği ve bunların buralarda 
askeri üsler kuracakları doğru 
olmadığı gibi Fransız mandası 
altında bulunan bu topraklar is
tiklalinin tehlikeye maruz bulun.. 
duğu da doğru değ_ildir.11 

BERLİNlN MOTAALASI 
Derlln, 31 (A.A.) - Yan resmi 

bir membadan bildiriliyor: Berlln si
yasi mahfillerinde öğrenildiğine göre, 
Fuhrerln Fransız devlet adnmlan ilf' 
müllkatında hiçbir katı anlaşmaya 
varılmıı değildir. Umumiyetle kabul 
olunduğuna göre, bu münasebetle 
yalnız Fransanın A\TUpada müstak
bel vaziyeti allkadar eden esaslı me
seleler görüşülmüş ve bittabi bu gö
rOşmelerde Fransanın kaybetiğl ve 
kendisine dO~cn neticelere tahammül 
edeceği, bugünkü harbin müşterek 
mesulü bulunduğu keyfiyeti esas ola
rak alınmıştır. 

(Sonu; Sn; 2 Sü: 7) 

Amerika Yllda 
50 Bin Tayyare 

imal Edecek 

I 

Aylık Ka'zancr Yüz 
Olanlar Senede 12 

- iki Yüz Lira Eb d'" C f. • • 
Lira Verecekler e 1 4le ımızın 

VALİ VE BELEDİYE REİSİ 
Dr. LÜTFİ KIRDAR 

O 
.. ,.. .. .. 

Belediye Dalmt encümeni, as- UmUnUft 
ker ailelerine şu esaslar dahilin-
de yardım yapılmasına karar y ld •• •• •• d 
vermiştir: . 1 onumun e 

1 - Belediye hudutları içinde 
yardım nakden yapılacaktır. 

2 - Muavenete muhtaç bu
lunduğu tahakkuk eden asker a
ilelerine verilecek paranın azami 
miktarı 30 liradır. Ailenin bü
yük nüfusları için beşer ve ço • 
cuklar için de ikişer buçuk lira 
tahsis edilecektir. Kirada oturan 
ailelere ayrıca beş lira kira zam
mı verilecektir. 

3 - Bir cihetten veya muhte
lif kaynaklardan ayda eline ge
çen para 100 lirayı bulan herkes 
asker ailelerine yardımla mükel
lef tutulacaktır. 

100 - !?00 liraya kadar knzancı o
lanlar !'encde 12 lira, 200 - 300 ıı
ı·aya kadar kazananlar 11enede ı• 

(Sonu; Sa; 2 SU: 2) 

Bütün Memlekette 
lhtif aller Yapılacak 
Ankara, 31 (A.A.) - Ebedi 

Şef Atatürkün ölümünün yıldö
nümü günü olan 10 İkinciteşrin 
pazar günü Halkevlerinde ve o
dalarında, Parti merkezlerinde 
ve bütün mekteplerde ihtifal top. 
lantılan yapılarak Ebedi Şefin 
aziz hatırası anılacaktır. O günü 
radyo neşriyatında yalnız Anado
lu ajansı haberlerini verecek ve 
bu haberlerin akabinde sabah 
neşriyatında Milli Şef İsmet İnö-

(Sonu; Sa; 2 Sü: 2) 

Amerika Bahriye Nazın Knox 

Boston, 31 (A.A.) - Mister 
Ruzvelt dün burada söylediği nu
tukta çok mühim noktalara te
mas etmiş ve şu sözleri söylemiş
tir: 

"Amerika donanmasında 1933e 
nisbetle altı misli fazla insan ça
lışmaktadır. Amerikanın uzak
taki üsleri takviye edilmiştir. 
Ordu inkişaf ettiriliyor. Ordunun 
mevcudü (436,000) e vardırılmış. 
tır. Ordunun teçhizatı dünya
nın en mükemmel teçhizatıdır. 
1941 in sonunda bu mevcut 
(930,000) e varacaktır. Amerika 
senelik tayyare imalatını 50,000e 
çıkarmaya çalışıyor. Tayare fab
rikalarırun randımam bir kaç 
misline varmıştır. 

(Sonu; Sa; 2 Sil: 6) 
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G 
SiGORTA 

Hayat Yangın 

--~---. 

V E N 
SOSYETESi 
Nakliyat Kaza ----- ., .. __ _ 

Galau . Tel~ 449R!l 4nR~O 1 

inönü, General 
Arlhur Smilhs'i 
Kabul Elliler 

Kabulde lngiltere Büyük Elçisi ve Hariciye 
Umumi Katibi de Hazır Bulundular 

Ankara, 31 (A.A.) - Reisicümhur İsmet İnönü, 
İngiltere Şark Ordulan Erkanı Harbiye Reisi General 
Arthur Smiths'i bugün saat 16,30 da Çankaya köşkün
de kabul buyurmuşlardır. 

Kabul esnasında İngiltere Büyük Elçisi Sir Knat
chull Hugessen ile Hariciye Umumi Katibi Numan Me-
nemencioğlu hazır bulunmuşlardır. ı 

' J 
Meclis Açılıyor 

Abdülhalik Renda 
Tekrar RiyaSete 

Namzet Gösterildi 
Ankara, 31 (TAN muhabirinden) - Büyük Millet Meclisi, ya

rın (bugün), saat 15 te mutat merasimle açılacaktır. Riyaset diva
nı ve P..ırti reisi ve heyeti intihabatı yapıldıktan sonra Reisicüm. 
hur İnönü iç ve dış siyasetimiz hakkında bir nutuk söyleyecek
lerdir. Gerek Meclisin açılış merasimi, gerek Milli Şefimizin 

nutku radyo ile neşredilecektir. ·~ 
PARTİ GRUPUNDı\ 

Cümhuriyet Halk Partisi Gru
pu bugün saat onda toplanmıştır. 
Bu toplantıda yarın (bugün) 
Meclis tarafından riyaset, idare 
heyeti, katiplikler ve Parti reis 
vekilliklerine yapılacak seçimler 
için namıetler ayrılmıştır. İnti
habat neticesinde Meclis reisliğL 
ne Çankın mebusu Abdülhalik 
Renda ve reis vekilliklerine Şem
ı:;ettin Günaltny (İstanbul), Maz
har Girmen (Aydın) ve Refet 
Canı tez (Bursa) namzet · gösteril
mişlerdir. 

Diğer seçimlerin neticesi de şudur: 
MECLiS GRUPU iDARE HEYE

Ti NE: Rasih Kaplan (Antalya), !:
mhı İnankor (İçel), Feridun Fikri 
(Bingöl), Refik Şevket İnce (Mani
n), Abdülhalik Kırat (Erzincan), 
Ncdp Ali Küç\lka (Denizli), Ş!ikrü 
Koçak (Erzincan), Atıf Özden (Ço
ruh) ve lsmet Eker (Çorum). 

(Sonu; Sa; Z Sü 3) 
Çankın l\fehusu Abdülhalik 

RENDA 

(_GÜNLER GE ~RKEN ) 

"1 arih,,e isyan 
YAZAN: REFiK HALiD 

Tarih! Seni artık cihangir dalkavuiu ve zulüm çığırtkanı 
olmaktan kurtam1alıdır. Asırlardanberi yaptığın nedir? En par. 
lak tabirler, en mürai edebiyat oyunları ve en me§'um ahlaksu
lık derslerile istilicılan pohpohlamak, insanlarda istila hırsını 
kabartmak, yeni yetişenlere zulüm ,.e haksızlık yolunu, şan \'(' 
şeref geçidi diye gösterDlek değil mi? Sen, kurbanle..ra mersiye 
okuyacafpn yerde, kılıncından, masum milletlerin kanlan sızan. 
lara kaside söyledin; insafsız akınlarla kurulan tahtların önünde 
ve yağmalar, kıtlıklar, yangınlar bahasına toplanan taçların 
karşısında diz çöktün, defne dalı uzattın, zafer bestesi çaldın 
Sa~falarını karıştırdıkça nefretim artıyor; zira görüyorum ld, 
zalınıe çıkışau~na, mazlfırna beteliyorsun: i tila harplerini çe. 
kiştireceğine bilakis öğüyor, cihangirleri göke çıkarıyor, hışmı
na uğrayanları yerin dibine geçiriyorbun. Fatihlerin dehasını 
sena eden sensin; müşevvik ,.e mücrimsin! Hakkını yurdunu ko. 
rumak için ciğerlerini parçalayan zavalh mağlöba dudak bük· 
mek, hak yemek için zafer peşinde dünyayı kana boyayanlara 
secde etmek, işte hilkatın, marifetin bu! 

Halbuki, söyle, başlanna çelenk taktığın cibangirlerden han
gisi insanlığın ,·icdanında baka buldu? Hangi!linin eseri sağlam 
kaldı ,.e kendisi mes'ut öldü? Napolyon bir ah~ap barakada, bit 
yol amele başısı gibi ailesiz ve tednisiz can verdi. Seuın, bir ha
pishane koğuşu kavgasında olduğu &ibi arkadaşları üstüne çul. 
lanıp hançerle vurdular. İ!\kender, sıtmalarla ka\TUlarak gen<" 
yaşında, çöl çadırında söndü. Timur Çin hududunda, emeline ere. 
memiş, hırsını yeneme~ olarak gözü acık gitti, Hülagfı Mısır 
ordusund~~ dayak yiyerek; Attila, Gaul'de bozguna uğrayarak; 
birinci Dara, Maraton hezimetini görerek bedbaht öldüler. 

Hangi istilacının kurduğu imparatorluk haki kaldı? Cengi1 
ile Atülanın mezarları meydanda yok. Napolyonun kabrl üzerin
de düşman ordulan kaçıncı defa tepini:\'Or? İkinci Vilhelm. 
kendi memleketinde bile hoş görülmeyen bir siiCli misafir va· 
ziyetindedir. Fatlltlerin türbeleri çoktan kapandı. İskendere at. 
fedilen mezar İ!le bir müzede siistür. Timurlengin külleri yıkık 
dam altında, ecnebi ilinde bekliyor. 

Onun içindir ki, ey tarih, senin başlıca vazifen, cihangfrltğio 
çıkmaz bir yol oldul?unu yeni nesillere göstermektir. Şan ye 
şeref ancak aziz yurtlannı istilacı kun·etlere karşı müdafaa,·a 
çah~anlann hakkıdır; ~enin hükmün bu olmalıdır: mazllhıı~n 
yenilmesinden zalime şeref hi!'sesi çıkartmak değil! Artık, dü . 
Uiğün ahlak tereddislnden kurtarıp !lenf fnziletli mezivetli na-' ' . muslu \'C faydalı bir unsur haline sokmak lazım. Seain hatalı 
mücrim göriişün ıslah edilmedikre dünyanın gidişi düzelmi: 

• yccek? 



2 , ................................................ ! 
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Yazan: Phllip lValton - Kerr 

10 -. mcmlekeU de. dünyayı da Nuyonal 
Sosyalizm ile kurtarmıya çalışmalıdır. 

• ESTAPONUN TEŞEKKÜLÜ: Hitler, Alman gcnçliğlni toplamıya 
muvaffak olduktan sonra, bütOn diln

Almanya, Büyük Harpten önce bu yanın da ııyni yolu tutacağına innnı
ldc cıısuslugun her çe$idini dene- yordu. Prusya kafalı olanlar ve dün

ı-oı.en sonra, geçen Büyük Hıırpte ynya hfıkim olmııyı kuraıılıır Hitlerin 
~lup oldu. Vcrsaıllcs muahe- bu yolda muvaf!akı,xetinf Jstlsmar et
ını imuıladı ve on sene kadar si- meyi dusUnerek, derhal ona lltlbnk 

sı ve iktısadJ buhranlıır içinde çal- ettiler. 

"'dı. * * 
ıs başına geçen her hük'1met, YENİ BİR ORDU: 
'>aşındım ııyrıldığı zaman, vaz.;ycti -

• z daha bozduğunu ve karıştırdı- Hltler 1931 de gayet sOratlf adım-
nı goı-uyordu. Çunkü hıçbir hı.lku- lnrla llcrlcmektc ve onun muvaffak 

t bir iş bıışarnmıyordu. İçtimai Olacağı kati surette anlaş1ln'ıoktaydı. 
vıslerin biri de, bir faaliyet gos- l Onun caıJp ve sOrilkleyici şahsiyeti, 
t'miyordu. ı Coebbles'in geniş propagandası ve 
Ahllıksızlık, nyıldıkça yayılmakta Gocrlng'in lru\-veuı hareketi ile mem 
. Mali sıstcmln iClfısı, milletin bü- lcketin bütün askeri sınıflarını da 
n ıtimadını sarsmış ve yıkmıştı. kendıne bağlamakta idi. 

k, ıki kısma nyrılmışu. Biri, büs- .Memleketin gençlerinden mOteşek-
t.ın yeıse uğrndığı icın, artık hiç- kil büyük bir ordu vilcude getıril
r şeye Dldırmıyordu. Dığcri, vaı:iye- ml$U. 18 He 22 y~lan arasındaki iki 
n mahıyetıne bakarak, işlerin bir ke- mtlyon genç, ha kikn ten muazzam bir 

daha düzelmesini bekliyordu. orau teşkil etmekteydiler. Ve bunlar 
Almanya bu sırada, harici casus- bütün Alman gençliğini temsil cdl
u düşünecek vııziyctte değildi ve yorlardı. 14 ne 18 yaşlan arasındaki 

Y sl Cırkaların bin de, vauycti dü- çocuklar da, bu harekete bigline de
lmek yolunda hıı;bir iş yapamıyor ğildiler. Bilfıkls onlar da bu harcke
yalnız entrikalar çevinnekle mcş- te bağlanmışlardı. 

1 oluyordu. Kızlar, genç kadınlar, zevceler ve 
+ + · analar da organize edilmi& ve tcsir-

ASYON AL SOSYALIZnı: lerlni hl.ssettirmlye baolamışlardı. 

Fakat, 1930 da Nasyonal Sosyalist 
lcr partisi, Alman halkının nazarı 
Katinı celbctmlye ve halkı ken
ne cezbetmlye başladı. Herkes bu 

rımin bUtun Almanyanın mukad
e tına htıkim olmasını özlüyordu. 
Bu sırada bilhassa iki kişi göze 
pmaktaydı. Biri Hermann Goering 
ttı Jo=:ef Goebblcs'dı 

Goeriııg. daha önce sı;asetle meşgul 
:rr.amıştı. Gocbbles, her pacUyi de
ıeınııı ve birinde de karar kılama
n ştı. 

1-'akat bunlıınn ikJsi de, Adol!! Hit
rın kurduğu Nıısyonal Sosyalist 
rtiye ilUhak etliler. ÇünkQ 'onun 

ıydseU. büt(in Almanların birleşti
lmcsi esasınıı dayanıyordu ve bu 
yaseti tahakkuk ettirecek ameli 
anlan hazırdı. SotlTtl Hitler, son 
rece o:ızip blr şahsiyet sahibiydi. 

e tan>.ftarları da gundcn güne art
aklaydı. 

h . + * 
FiTLER VE ALMAI~YA:. 

Onun nerı ırllrdQğ{l kanaat, her
esin anladığı bir ııeydi ve herkesten 
1ıı gençler, onun sarına iltihak e-
ıyordu. Hitlcr d~ordu kl: 
.. Bütün Almnn gençleri bir m(lş
rek ideal etnı!ında blrleşmelidir. 
u idca.J. ruhun sa!!eti, adale kuv-
etinin güzelllğl ve insanlığı yenlle
~ek için macera. Her genç bir Zigbid 
eya bir Golahad olursa, gençlerin 
zanac:nltları muvaffakıyeUere pa
n olmaz.. Her halde Alman1anın 

lltün kadınlıın bu muhteşem genç
k ordusu ile birlikte hareket eder 
e 'ICCenin gündüzü taklp etmesi gl-
' onu takip eder. BugünkO gençlik 
.. ııuz kendini düş{lnen siyasller yQ
tnden hedefsiz ve ümitsiz yaşıyor. 
aıtat bütün bu siyasileri ilunal et
"k ınfimkündur. HattA o neslin öt
esine Ye mahvolmasına bakmalı ve 

unan-ltalyan Harbi 
• (Başı 1 incide) 

~
VVctlerlnln tebliği: 
İı:ıgüU tayyareleri Yunan ve İtal
a sahil sulan üzerinde keşJf uçuş
n yapmışlardır. Bu uçuş}ardan biri 
n:ısında cant 506 Upinde bir İtal-

t 
n tayyaresine tesadllf edilmiş ve a

evler içinde düşürO.lmuşt!lr. 

4 ITALYAN TEBUGt 
Roma, 31 (A.A.) - İtalyıın kuvet· 
Tı umuml karargfllunın 146 numa. 
alı tcblığl: Cüz!ltamlanmız, Epi.• Je 
c. l hnreketlerine devam ederek, bir 
k noktada Kalamns nehrine var
ı !ardır. Fena hııva şeraiti ve ric:nt 
ilindeki di.ışınanın muvasala haUa
ında yaptıtı tahribat, kıtalarımızın 
ı reketlerlni yavaşlatmaktadır. 

Çok fen& hava şeraitine ve düşman 
ava dafi bataryalarının şiddetli ak
ı:ımellne rağmen, hava kuvvetleri-

/ z.. Patrns limanını bombardıman e
rek, ruıker yüklü düşman gemilerl
i abetler kaydeylcmiş, Lepant üs-

'lU, Mcçovo civarında Yunan Jı;ıta-
1 n kamplarını ve Kalamas vadisin

mühün tesisatı ve yol iltisak nok-

f 

annı bombardımana Ulbl tutmuş-

• r. 
Avcılanmıun hOcumuna ut'l'1yan 

i f r dü~mıın tayyaresi düşürlllmüştür. 
·m tayyareledmizdcn bir tanesi 
une dönmemiştir. ., 

İLERi l\rnvztLERDE 
Atına, 31 (A.A.) - l'\euter: İtalyan 
yyorelerf bütün gtin Yunan ileri 
vz!lerlnl bombalamı:ıtır. Fakat 1-

lyon kuvvetleri hiçbir yerde Yu
r lılnnn esaslı mudafaa hatlarile 

< rnac-:ı gelmemlGtir. 
l ç ründen fazla süren muharebe
~cn sonra İtalyanlıırın en derin 
leyi ı, salfıhiyeUı mahfillerine gö-

' be - on kilometreden ibarettir. 
v. nlaı· Yunanlılardıın tnzıa malik 
ıkları dağ toplarını çok kullanı
ı .. r. 

f\rnztnln Yunan - Arnavutluk hu
lundıı dağlık oluııu İtalYıınlara ha

"ete elverişli ancak ilç yol bınık
l •tadır. 
S'malı Şarkide. Filorinaya J'llkla1-
ya lrnkAn vl'rC'n yüksek daf:lardald 

t, Yunanlılar tara!ındıın :fevkalll.-
• iyi muhat zn edilmektedir. 1taı
lııı Arnavutlukta Görke'de bü
~ k~vvetlcı tııhşit etmişlerdi. He-
{ 1'"lorina ilzerine yUrümektı. Fa
t su ana tcodar bu isükamette hiç.. 

terakki kaydcdcmcml:ılerdir. 
ı.,oNDRANIN TEKZİBİ 

Kodu. 31 A. A.) - Reutcr: Kod1l 

UuUısa Almnnya, baştan başa Nnzi
leşiyordu Ayrılıklara imkan verme
mek. ve bu işin kolaylıkla devamını 
temin etmek için gizli bir zabıta teş
kiline lOzum hasıl olmuştu. İdealist 
bır ıiarekeU, glzll kuvveUer teyit et
mcli ve bu gizli kuvvet, korkutula
c:ık unsurları korkutmalı, bertara! e
dilecek olanları bert.ara! et.mt'li. bü
tOn muhalinerl kontrol etmeliydi. 
Yani Almanyanın bütün hayatına h5-
kim olan ve herkesin fçyüzilnü bilen 
bir teşkillıt vQcude geUrmek lAzımdı. 

(DEVAMI VAR) 

BUGüNKO PROr.R41\f 
1,00 :Proçam ıa,os Kuvuıct 
ı.os Mlhllı (Pl) ıe,ıo s .. 
S,15 Haberler 19,00 Sarblar 
ı,:so Milrit (Pi) u,ıo Haberler 
1,.$0 Yanclı liatcal Jll,U Su 

• 12.JO Proa:ram 
ı 2.u &artıılar 
ız.'° HabcTlcr 
U,05 &artılar 
11,20 KG.ı:ilı (Pı.) 

• 11,00 Pro&raıa 

20,ıs Rad:ro ııuctcal 

20,45 T~msn 

ll,JO Konutma 
zı,45 Orkestra 
22,10 Hıberlu 

22,45 Orlruıra 
2J,OO Daııt mllıifi 

U,25 ltapanıJ 

• CUMARTESi PROGRAl\II: 
ı.oo Proc:r..., 18,0s Orlıeatra 
l,OJ Mil&" (Pl.) 11,40 Jt' 1 
1,15 Habera.r ~ ar 
ı,ıo Jıl!Oz:ilr (PL) ı !l.OO Konusma 
1.50 Ymıelı Uatcal U,15 Zc.Pt>ek 

e l!l,10 Haberler 
ıı,so Proeram ısı,•s Su 
11,U Sarlııbr (PL) 
ı:a.so Haberler 20.IS Rad79 ırarttcsi 
14,05 Şarkılar 
ı4,20 Ri,..~tldbııhur 

bandoaa 
ıs,oo At 7an1lan 
ıs,ı O Operet 

• 11.00 Procram 

20,45 Sarlı:ılar 

2ı,ıs IConuınıa 

21,10 Oı-k•ıra 

U.JO Rabnler 
22,SO Caıbaııd 
2S,2S ltapaDJ! 

Asker Ailelerine 
(Başı 1 incide; 

lira, 300 - 500 liraya kadar kazanan 
lar senede 48 lira, 500 ve daha :fazla 
kazananlar senede 100 liradan az ve 
500 liradan faz.la olmamak üzere yar
dımlı! mükclle! olacaklardır. Milkel. 
lefiyctler, :rapılacalı: tahklkata istina
den Kaymakamlık ve Belediye En
cü.nenleri tarafından tatbik edilecek
tir. Hazırlanacak cetveller tahsil şu
belıırine tevdi edJlccek. tahsil şubel~ 
ri de her ay tahsilat yapacaklardır. 
Hız.ıslle verenlerden senelik tc alına
caktır. 

Ebedi Şefimiz 
(Başı 1 incide) 

nünün Türk milletine beyanna.. 
mesi ve akşam neşriyatında Ata· 
türkün Cümhuriyetin onuncu 
yıldönümü rnünasebetDe Türk 
milletine yapmış oldukları hita
besi okunacaktır. 

O günü Anknradn Halkevindc 
yapılacak merasimi takiben Ebe
di Şefin muvakkat kabirlerinin 
bulundukları bina umumun ziya· 
retine açık bulundurulacaktır. 

adasına İngiliz kıtaatı ihnç edildiği
ne mütedair haberler tamamen asıl. 
uzdır. 

• 
Atina, 31 (A. A.) - Yunan asker-

lerinin kahramanlıklarma ait haberler 
Atinaya gelmeye başlamışttt. Tam 
mevcutlu bir İtalyan dağ fırkası dağ
larda üç bölük Yunan askeri tarafın. 
dan saatlerce durdurulmuştur. Diğer 
bir yerde bir Yunan takımı arızalar. 
dan mahirane bir tarzda istifade ede
rek iki bölük İtalyanı hezimete uğrat
mıştır. Bu bölükler kaçarken teçhizat. 
!arının bliyük bir kısmını bırakmıılar _ 
dır. 

TASS'IN BİR TEKZİBi 
:Moskova, 31 (A.A.) - Tass Ajansı 

bildiriyor: Son gOnlcrde Yunanlstanın 
Sovyetler Birliğinden 130 veya 150 
asknl tayyare aldığına dair Ameri
kan Nevyork Tlmes gazetesinin ver
diği btr haberi Rcuter Ajansı yay
maktadır. 

Tass Ajansı, Reuter'in, bu haberi
nin tamamlle uydurma olduğunu ve 

hakikate kntiycn tevafuk etuı.cdfğlııl 
PC7a,qa mC%Undur. 

MUSSOLINININ 

Roma lmparatorlusu 
iDEALi 

1'AN 

l\1aarifte 

Parasız Y atıb 
imtihanlar Neticesi 

Bu sene devlet hesabına okutul-
(Başı 1 incide) mal-fto 't"e leyll, meccanillk imUhanı. 

torluğu bu defa daha geniş hudutlara na gı •• p kazananlar (350) kişidir • 
sahipti. Akdcn.lzin İtalyan denlzi ol- Bu imtihana İstanbulda girenlerden 
dı.:ğunu iddia ediyor, bu sahildeki Af- k.azananl.'ır şunlardır: 
rıka müstemlekelerinin büyük bir lstanbul Kız Ortaokulu: Ruhi Ka
kısmı ile Akdenlzin Şarkındaki bir- lc'i, Semih Tulpar, Doğan Öker, Ab
çok devletleri de içine alıyordu. dullah Yılmııı:, Sabııh Yiğit, Refik 

Fakat bu ideali yürütmek için kar- Çelik, Rıuı Koas, SUkrü Bıçakçı, Ha
şısında iki rakip amil vardı: Birisi el- san Bora, Vefik Kalkan, Nejat Paker, 
de etmek istediği mllstemlekelerln Emin Heral, Hüseyin Yoldaş, Talha 
İngllten:. Fransa gibi kuvveW dev- Serhatlı, Sedat önaldı, Nejat tnal
letlerin elinde olması, ikincisi, dün-
y.ının ikinci bir taksimine muhalefet tank Cihat Kara. Yusut Sertbaş, Meh 

mE-t Coşkuner, İlyas Sı~n. Sey!J A
eden ve dünyaya nnticmperyalist bir ruğ, Haldun Özkıırdeş, Ali Rıza Öl
ccpbe veren sosyalist hareketleri. 

cayta, Enver Yassı, Muzaffer ÖzcrgOn. 
Mussolin!., dahildeki sosyalist hareke- lstanbul Kız Lisesi: Vildan Hatta-
tini zahiren boCmakla beraber, dahil-
de bunun kıvılcımları yanıyor, bü- toğlu, Süzan Eyemen, Cahide Akde
tün dilnyudn bu hnrkeUer bariz bir re, Nebahat Sessi~ Gülsüm Çeliker, 
şelı:flde görünüyordu. Bu sebeple in- .Muammer Girit, Tür~tın Soral, Ra~c
giltere ve Frnnsnnın müı'la:Caa ettiği gfln Batur, ismet Gövel, ~yşe Gilr
de..-nokrasi kadıır, bu sosyalist cephe men, Yıışaı- Dlnçcl, Nermın ~ılıç, 
de onun bU idealine düşmandı. Bu· ı Ye~.dan Dal, M7lfıhat Aydın, Suzan 
nun için dahilde, demokrasiye ve sos- Özudoğru, Hayrıye, Fethi Tokan, Fev 
y:ılizme karşı şiddetli bir mücadele, ı ;ılye Batu, Sııbrıyc Karbıılkıın, MuallA 
hariçte kuvvetli bir propııgruıda ile 1 Ergene. 
mukavemet ebnck ltızınıdı. Falilzın, 111.ır·· f rrik• 
ideolojik sahada, AnU - Demokrat, .lUUİC C • 
ve AnU - Sosyalist bir çehre arzetti. 
D:ıhilde gayri memnun sınıfları sus
turmak için, ikide bir murabahacı 
ı;;ermayeye karşı mücadeleci bir tavır, 
emperyalizm taraftarlarını kazanmak 
için de kuvvetli, şöven bir milliyet 
ideali takibine boşladı. 

Silivri 
Konağı 

Hüküm et 
Açlldı 

15000 ı;ralık 
Bir Yüzügün 

. Macerası 
Zabıta, Kaybolan Bu Kıymetli Yüzüğü Kısa Bir 

Zaman Zarfmda Bulup Sahibine Teslim Etti 
Perapnlas otelinin korid~rla-ı Palasın ~ahibi telaş içinde çırpı_ 

rında ko~;usmalar, 1clefon zılle- nıyor: 
ri. fısıltılar~. Ne olmuş? Ne vnr? - Müessesemin namusu mnh-

Yolculardan bir ecnebi kadın, vobcak' • • . 
mühendis Villiam Vetorn'un re- Hemen polıse haber ver~_lıyor. 
filtası perişan bağırıyor: Zabıta. bir taraftan otel ~ustah. 

_ 

1

Yüzükle~imi çaldılar! El- dem;ninin malumatına miır~~~~t 
!erimi y1kamak iizere banyo O- edt•rken, diğer taraftan da yuzu~ 
dasına gittim. Evet! Pek güzel sahibinin gününü nasıl geçirdı.. 
hatırlıyorum. Orada bıraktım. ğ~ni t~kike. ça!ışıyor. ~adı;ı, 
Sonra ar.cak bir çeyrek saat o- bır cld·vencı magaznsına gıtmış, 
damdan cıktım. Döndüğüm za- eldiven almış.. Memurlar, he
man yüzÜklerim yoktu, çal.~ı~~r. n;en mağazaya gidiyorlar ... ~~sa 
Binlerce lira kıymetinde yuzuk- bır araştırma .. Ve fındık buyuk-
lerim gitti! lüğünde pırlantalı iki yüzük ku-

0 1 ·· t hd · · başlarına tulardan birinde bulunuyor. 
te mus a emını · f" k d ld" 

elecck belaların korkusundan Anlaşılan mıs~ !r a ..1~: ~ .~-
g H k d lik deşik a- ve:ıleri giymek ıçın yuzuğunu, 
sap:arı .. r B~~ ~~el ~e kadar bil- otelde değil. ma~azada çıkarmış 
~1k ır~~fa~ olursa olsun, nihayet ve tekrar parmagına takmayı u. 
b" k ansaray bir yol geçen nutmuş .. 
ır et .. d ' r kötüsü de; Yüzük. kısa bir müddet zarfın-

hanıdır. yısı e ge .ır, h da da sahibine te!'lim edilivo.,. Te-

Bnamusl~s~ doatel ~~~~k ı~~~üri~ c:ekkiirler: takdirler, tebrikler ..• 
unun ıçın B" t b" h k un Hadi 

Piyasada: 
' Amerika dan Y ert1 

Mallar Geldi 
Amerlkadan gelmesi beklene11 

yadan bir kısmt gelmiştir. BU ti 
ara.~ında Beykoz deri fabrikasın° 
ham deri, otomobil llistlği, otoın~ 
lerc ait yC'dek malzeme bulunınt 
dır. İtalya ile Yunanistan arası, 
harp başladığı için, Ameriko ile 
nnı1lstan nrnsındnkl vııpur scrcrıe 
de ımklırı kalmamıştır. Bu ıuıı.:: 
badema Yunan vapurlarının Arfl 
kndan bize eşya getirmeleri de Jc ı 
olamıyacaktır. 
SATIŞ İŞLERİ - Silmerbrnk ta 

fından Satış Ofisi kuruluncıyn 
de\·lct f.ıbrikaları, mmtakalarıtl 
yaçlanna gore satış yapacaklard 

Her zaman devlet fabrikaln?1 

mal alan ttıcirlere mal verilece 
Ş•mdlyc kadar bu fabr.lmlardan 
almıımış olan ve mal kapatmak r" 
sndllc mübyant yapmak istıyen 
küllıtörlerin hareketlerine nıt:f' 
,·erllmlyecektlr. 

I•iv AKGODA KAZı\Nı\~J ~ 1 

Milll Piyangonun Cumhuriyet 
rıımı için hazırladığı fevkalade ~ 
dede 60 bin lirayı Ak:;:chirde 9\1'r. 

Abrlullııh. 20 bin lirayı Boh'ad~ 
kahveci Ali, ı O bin lirayı Tarsus v 
kevi odacısı Musa, ikinci ıo bin 
yı Mudıınya Cezııevinde mev~ 
rnhl~~daşlar! kaza~, t 

Aziz Türk Mc ıetı 
Ululuklar içerisinde ulu .ıtiiP' 

rin çok olsun. 

Dahilde yııpılan t.azyiklere karşı 
VaUkan, ikide bir muhale!et g!Ssteri
yordu. Bu mqhale!etf yenmek için, 
Vatikanın bütiln iktısadl mülklyeUnl 
muhafaza etmek, ve borçlanndıın af
fetmek suretile 1929 da Paya Xl Pius 
ile bir anlaşm& yaptı. Mussollni için 
Papa'yı kazanmak, bütan demokrat 
memleketlerdeki katollklcrl kazan
mok demekU. Bundan başka Fransız 
ve İngifü müstemlekelerindeki müs
lUmıınları, Arapları kazanmak 15.zım
dı. Bunlara istiklal vermek, İngiliz 
ve Fransız emperyalizminden kurtar
mak vaadlle hOlül etU, dahilde tah
rikAt harekeUeri başladı. Suriycde en 
kuvvetli faşizm propagandası yapan 
A!manlardan ziyade İtalyanlardı. 
Mussolinl bu müstemlekeleri kaz.an
mak içln kendisini ''müslUmanlann 
h4misi,, ilfın etU. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor LCıtfi 
Kırdar, dün sabah yanında Vali Mua
vini Ahmet Kınık olduğu halde, Si
llvrlye giderek, 1nş:ıab bitmiş olan 
ye:ll hükümet konağının küşat res
mini yapmıştır .. 

Yeni Silivri hfiki)met konağı, ev
velce Nafia VekCıletf tarafından ka
zalar için nümune olarak kabul edi
len yeni tipte yapılmıstır. Bina 60 
bin liraya ml'll olmuştur. 

yete teslim edilen kıymetli eş. ıt a ı er es memn •• . -

d ld.. Buna ra<1men se de bu suretle kapanıyor.:..-.:-----·-----· ya an n1esu ur. " • •• 

* ... 
M üstemlekelerin İngiliz em· 

pcryalizminden kurtulma 
emelleri, bu propagandalara mü
sait bir zemin buldu. Bu suretle 
büyük Roma ideali, dahildeki 
ve hariçteki zıddiyetlerin çarpış.. 
masından istifade ederek inkişaf 
imkanlarını buldu. Fakat 1939 -
40 harbinde Faşizmin emperya
list karakteri tamamile meydana 
çıktL Habeşistan, İspanya, Arna
vutluk maceralarından sonra Yu
nanistana taarruz, bu Büyi.ik Ro
maya doğru yürüyen idealin saf
halarıdır. 

Beşeriyetin mukadderatı har
bin sonunda, belki ondan öteye, 
dahili ve harici zıddiyetlerin çar
pışması neticesinde takarrür ede
cektir. Fakat bugün önümüzdeki 
realite, bir emperyalist çarpışma 
içinde, tecavüzi hiç bir emeli ol-

Alman Deniz Üsleri 
Bombalandı 

Londra, 31 (A.A.) - "Tebliğ,, An
ver.; ve Flesslngul'deki havuzlar §ld
deW bombardımana tlıbi tutulmuştur. 
Emden deniz üssil de bombardunan 
ed•lmİştir. Diln g(lndllzkQ bnreklıt es
nasında Cherburg limanına bir taar-
ruz yapılmışbr. 1 

L'IGITERE UZERINDE 
Londra. 31 (A.A.) - ''Tebliğ,, Bu

gün öğledenbcrl düşman münferit tay 
yarelerle İngiltercnin muhteli! kısım
ları üzerine taarruzlarda bulunmak
tadtr. Şimdiye kadar alınan raporla
ra göre, Şark vllftyetlerinde iki şehir 
ve Galles eyalcUnin Cenubunda ve 
Mldlands'ın bazı noktnlarına bomba
lar a tılın1.Jtır. 

ALMANLARA GORE 
Berlln, 31 (A.A.) - ''Tebliğ,, Lon

dra üzerine ve .Merkez! ve Gnrbl İn
gilterede askert hedctler üzerine mu
kabelebilmisil hücumlarına devam e
dilmiJUr. Bilhassa Sheffield civarın
da, bir tayyare malzemesi fabrikası
na, diğer bir fabrikaya ve bir askeri 
tahaşşüt krunpına büyük basar ver
dirilmiştir. 

1ngUtcreye karıı g~e multabele
bilsimil uçuıılıın, şiddetli surette de
vam etm~Ur. tngilterenln garp sa
h itinde bazı limanlar ve Merkezi 1n
glltercde harp endüstrisi merkezleri, 
bi~hassa Kcovent.ry bombardımanlara 
taoi tutulmuıtur. 

İngill~ tayynrelert, dlhı g~e de 
Almanynnın Garbında hudut mınta
kalan üzerinde uçmuD ve hnll kırlara 
dlışen bombalar otmı,şt.ır. 

Meclis Açdıyor 
(Başı 1 incide) 

l'.fECLlsl iDARE AMiRLiKLERi: 
1rtan Ferit Alpay (Mardin), Halit 
B:ıyrak (Ağrı) ve doktor Saim Di
lemre (Manisa). 

DiVAN KATiPLIKLERl: Vedit Öz
iören (Kütahya), Ziya Gevher Etili 
(Çanakkale), Cavit Ural (Niğde), 
Yenlkalell (Gaziantep), Necmettin 
Sahir (Bingöl) ve H:ımdJ Selçuk (Ha
Uıy). 

İdare heyeti Azalarından Feridtt 
Fikri, Refik Şevket ve Necip Ali D 
Divan kil.tiplerinden Necmettin Sahir 
ve Hamdi Selçuk bu sene yeniden 
namzet gösterilmiş olup, diğer nam
ztttlcr esasen bu vazi!cde bulunruı
lardır. 

SPOR: 
YF .. ~İ TAHSİSAT - Belediye mü

naltalt! sureUle yeniden 150 bin llra
hk tahsisat temin etmi&tir. 

Du paranın 11 bin lirası istiml5k 
işlerine, ııs bin lirası yol inşaatına, 
10 bin lirası temizlik işlerine hru'c:a
nacaktır. 

MUALLA ÖLMEMİŞ - Evvelki 
gün Abanozda dostu İsmail tarafın

Dii.n Y apıia11 Güreş1 
Birincil iği Neticesi 

Mobilye ve mefruşat tf!1 ~ 
HARAÇÇI karde~ler, İstanb11 

yeni açtıkları şubelerine pek f~ 
rağbet ~österen halkıfnuın f 
bayramını tebrik eder. ~ 

Ankara, İzmir, tsıan 

Bııın Blrlllji istanbul r.tı11tl 

don yaralandığını yazdıtımız Muamı Tilrkiye güre& birinciliklerine dün 
ölmemiştir. Tedavi nlltnda bulun- öğleden sonra ve akşam. saat 20 den 
maktadır. itibaren Beyoğlu Halkevıne devam e-

BULUNAN ÇOCUK - Galatadn dilmiştir. Neticeler şudur: . 
Nrentibey sokağında CÖp tenekesinde 79 KİLODA: Adnan İ!lt., Nurıye 
iki aylık bir kız çocuğunun bulunup Eskiş., Vahit Ank., Muhlise İzm. ve 
Kreşe gönderildiğini yazmıştık. Vi- Bektaş Sıvas, İbrahime Bursa tu3la 
trıyetten gönderilen bir tavzıhte bu galip gelmişlerdir. .. .. 
çocuğun Necatibt'Y caddesinde değil, 87 KİLODA: Ati Çorum, Şukruye 
Kartçınar sokağında Sen Pier apnrtı- Sıvas tuşla ve İsmail İst. ~nver_e Ko. 
manı civarında bulunduğu bildiril- cae. ekseriyetıe galip gelmı;ılerdır. 
me'lttedlr. AGIR SIKLET: Mustafa İat., Meh. 
YUNANLILAR Şehrimizde bulu. medi İzm. tuşa ve Mehmet Çob~n 1st. 
nan Yunan tebeasından 20 kişilik bir Ahmedi 1st. ittifakla yenmi;ılerdır. 
kafile dün sabahki konvansiyonel tre. 61 ıclLODA: Zakir Kays. Ahmedi 
nile Yunanistanz gitmişlerdir. Bursa Mustafa Ank. Turanı Trnbr.., 
==-·-·s··A···{~R--.;.·~ı·· ... N .. A""•.:_;•;ö·~;·ı ....... 

1 

Kena~ Edirne Niyaziyi Kocae., Kadir 
... ~· "uıLI Seyh. Neşeti Sam11 .. Muzaffer lzm. Der 

i !. D. viıi lc;el, Halil 1st. Muzafferi lım., 
: Znan: ., ı Cemal Ank. Musay:ı Esk .• Ali Ank. Fa. 
t. "" *• ... .._..,;',........ ruiu Sıvas., Manol İst. Tuğrulu Kon-

k·ı d l tl i d ya tuşla yenmiştir. mıyan müsta ı eve er n e 66 KİLODA: Nevzat 1zm. tsmaili 
çiğnenmesidir. Büyük Roma İ~- Seyhan. Adil Bursa Mchmedi K?cae., 
paratorluğunu yıkacak olan amıl Zekeriya lc;cl Sireti Konya, Bekır İz. 
de bu olacaktır: Faşizmin, em- Ahmedi Balık., İzzet İst. Şevkiyi Sı. 
pcryalizmin, Romanın esareti al- vas, tuşla, Fe~hi Ank: _Salahaddini 
tına giren milletlerin isyaru.... \ Esk. sayı hesabıle yenmıııtır. 

1 
Balkan Vaziyeti 

iSPANYADA: (Başı 1 incideJ 

e Madrlt, 31 (A.A.) - HaMclye nanistana yardım etmek mecburiyet'n. l 
leketlerini Italyaya karşı koyarak Yu. 

Nazırı Serrano Suner, ltıılya, Alman• den kurtulmak hususunda İngiliz pil. 
ya ve 1 nglltere Seflrlerlni ayrı ayrı • nı akim kalmıştır. 
kabul etmlftlr. Mumaileyh, ispanya· Gazete, bunu isbat ıçın de, Ama. 
nın Parl& Sefiri ile glSrUımü,tür. la. vutlukta isyan çıktığı masalının hadi. 
panyanın Londra Sefiri de bugOn bu· ıelerle tekzibe uğradığını ve Yugos-
raya gelmlftlr. lavyanın İtalyaya knqjı vaziyetinin 
A.'\IERİKADA: sertleştiği hakkındaki ikinci masalın 

.._ da bir İngiliz rüyasmdan ibaret oldu. 
e Va~lngton, 31 (A.A.) - Harbiye iunu yazdıktıın sonra diyor ki: 

Nezareti, kongreden 20 bin bombar· "Yugoslavya sakin duruyor ve hi( 
dı-nan tayyareıl lnpsı için munzam bir şeye karışmıyor. Çünkü İtalyıın ha. 
krediler btemlye karar vermlgtlr. Bu reketinin sebeplerini biliyor. Yugos
tayyareler, halihazırda lnta edilmekte lavya pek ili biliyor ki, İtalyanın Bal. 
olup, 1 nglltereyo glSnderllecek olan kan siyaseti bir ıergilzeşt aramıyor fa 
muhtelif tipte on ıekh bin tayyareye kııt Balkan devletlerile olan münasc-
illve edllecektlr. betlere vuzuh vermeye ve ısulhü hııti_ 
ROMANYADA: sane bir esas üzerinde iıstikrar ettir

meye çalışıyor. Bu sebepledir ki Yu. 
e BOkret. 31 (A.A.) - Deniz goslavyanm endişe göstermesine ve 

M OıteprlıOı, TOrk !imanlarında bu· hasmane bir ·nziyet almasına lüzum 
lunan Rumen vapurlarının bu llman· yoktur.,. 
lan terketmlye davet edlldlklerlna Yine Giornale d'Italia &'&Zctesi eu
dalr gazetelerde çıkan haberleri katl. I na da kaydediyor ki, İngilterenin Bul. 
yetle tekzip eylemektedir. Rumen ıcaristanı müdahale ettirmek ümitleri 
vapurları tesblt edllmlı olan aeyrOsc· boşa çıkmıştır. Bulcaristan, dürüst ve 
fer tarifesi mucibince faaliyetlerine rnesuliyetlerini müdrik siyaseti ile İh-
devam etmektedirler. tillltlar Çtkannaktan sakmmaktadır. 

Askeri Vaziyet 
(Baş! 1 incide) 

çitlerine sokulup, boğaı aralıkla
rında imha edilen bir İtalyan ke
şif müfrezesine mensuptur. Flori
na, Kozan ve Yanyanm üstünde u. 
çarak bir taknn tahrik beyanna
melerini atmış olmaları muhtemel 
olan İtalyan tayyareleri de, bu ke
ııif işlerile meııııul olmuşlardır. 

Bu vaziyete göre, harp hareket
lerinin, bayram tatili münasebe. 
tile gazetemizin çıkmayacağı önü
müzdeki litı iki gün zarfında, mU
him bir safhaya girmeyeceii kati. 
Yete yııkm bir ihtimalle söylene. 
bilir. Bu müddet zarfında ancak 
Adriyatik sahillerlle cephenin öbür 
ucundaki Prespa gölü yakınlarında 
hudut hareketlerinin biraz daha 
t:.zla canlanması beklenebilir. 

Deniz cephesine gelince, Yuna. 
~tana yardıma koıan İngiliz do
"'anmasmın Girit adasındaki Su
b limanma demir atması, simdi_ 
'e kadar temastan çekinen İtalyan 
deniz kuvvetlerini nevmidane bir 
teııebbüse sevkedebilir. Bu takdir
de deniz cephesi ehemmiyet kes
bedecek ve Eğe denizi hlkimiyeti 
meselesi daha bt'i bir şekil ala
caktır. !ncilizlerin beklediii de bu 

Bu ıerait altındıı Tıirkiyenin de, İn
ciliz ıenerallerinin Ankarayı ziyaret
lerine, Yunan hükilmetinin ve İngiliz 
siyasetinin mübrem tazyiklerine rai. 
men, müdahale meselesini nazarı iti
bara almasına· hiç bir sebep yoktur. 
Türkiye, istiklAlini müdafaa etmek 
prensibine sadık kalmaktadır. Türki
yenin iıstildili ise İngiliz zimamdarla. 
rınm entrikalarına rağmen, ne doğru. 
dan doğruya, ne de dolayısile mihver 
tarafından tehdit edilmemiştir. 

Rusyaya gelince, Anglo _ Saksonla. 
rın oyunlarında son koz teUikki ettik
leri bu memleket, sakin bir hattı hare_ 
ket ittihaz etmiştir. Öyle ki İngiltere 
ve Yunanistana münferit kalmı:ı naza_ 
rile bakılabilir. 

LONDRA GAZETELERİN:DE 
Londra, 31 (A. A.) - Manchester 

Guardianın diplomatik muharriri, Tür_ 
kiye ile alil.kadar vaziyeti sarih suret
te şöyle hüliaa etmektedir: 

"Bizim yardımımıza illveten Yuna.. 
nistana Türkiyenln doğrudan dotruya 
askeri yardımı, hiç olmazaa bidayet
Jerde, beklenmemelidir. İki memleket 
arasında sıkı dostluk münasebetleri 
bulunmakla ve Yunnnistanın mukııdde. 
ratı Türkiye için büyük ~hemmiyeti 
haiz olmakla beraber, Türkiye, Yuna
nistanm yanı başında mücadele hu. 
susanda bağlı defildir. 

Türkiyenin, Yunanistana karşı, BaL 
kan antantından do~an askeri taahhüt. 

72 KİLODA: Aziz Ank. Nuriyı 
Trabz., Ahmet İst. Mükrimini Kays., 
Mehmet İııt. Ziyayı İzm., Celftl Ank. 
Muzafferi Esk., tuııla Rahim Bursa 
Aliyi Ed., Şaban Sams. Kemali İçel, 
Beslen Koc. Ahmet Konyayı sayı he. 
Fabile yenmişlerdir. 

79 KİLODA: Bektaş Sıvat İımaili 
Koc., Vahit Ank. İbrahimi Barsa. Muh 
lis İzm. Nuriyi Esk. tuşla mdlilp et.. 
mişlerdir. 

87 KİLODA: Mehmet Ali Çor. Ce • 

Rels1161nden: . 
BASIN BIRLlGI AZALARI~~ 

Taksim Belediye Bahçesinde 
bayramının ikinci günü akş:ııtı1 
ıırndn yemek yemek istlyen biri) 
zalarınııı kartlarını alabilmeleri 
bırllk merkezi yarınki cuma 
akşama kadar acık bulundurul' 
tır. 

--~~~~~~~~~---

TEŞEKKÜR 
Çok ıenç 7•ıında aramızdan &1'rı1&' 

ıevıili 

lali Trab., Enver Koc. Şükrüyü Sıvas EDUAR KAMHf 
tuşla yenmiı;tir. tedfin merasimine iıtirılr. aurctU. 1 

ve elemli anlarımııda bizlere tlllr.enııı'' 
Güre:ılere bugün de devam edilcek.. stili ve oııur bafıtlayan blltOn doıtl~ 1 

tir. karıı derin ılikran ve mlnnetlerimW • 
e BUGÜNKÜ MAÇLAR- Bag{ln öl'1lıllı bir bor, tacım. 

öğleden sonra Galatasaray ve Beyoğ. , KAMHI aned 
luspor A. ve B. takmıları Seref stad. ' (Ceııue levaıımau P. J.~11 

yomunda hususi bir knrşdaı;ına yopa. 
caklardır. 

e Pazar günkü maçlar - Pazıır 
günü Fener stadında, Vefa - Alhotuğ • 
Fener _ Süleymaniye, Galatasaray • 
Top'kapı ve Şeref stadında da İstanbul 
sporla Beyoğluspor, Beşiktaş ve Bey 
koz takımları karıılaşacaklardır. 

ErııelıcU General merhum Ahmeı 
Alı>ıoyuıı ruhuna 2.ı 1·940 cumanet1 
6t!le namazından sonra saat ıs,JO dl 
kiye cıımlinde 'Me..,10t okunacaktd'• 
edenlerin ıelmelcri rica olunur. rJ 

.Merhumun 1 

Roosevelt!~ •• ~,:~d~~ ı 
On ay zarfında Birlc:ıik Amerika. 

nın tayyare motörü imalatı y{izde 240 
a çıkmıştır. Deniz aşırı memleketler. 
den gelen siparişler geçen kili ve ilk. 
bahar zarfında bu büy{ik randımana 
inzimam etmektedir. İngilizlere şimdi 
mütemadiyen tayyare teslimatı yapıl
maktadır. Uç aylık hava yıldırım har. 
binden sonra, İngiliz tayyareciliğinin 
kuvveti, muharebenin başladığı tarih
ten daha fazla artmıştır --

____ __/ 

Cebelitarıktakİ 
Gemilere BirkCI~ 

Torpil A tddı 

İngilizler, şimdi 12.000 tayyarelik 
bir sipariş vermek üzere müzakerelere 
ıirmek için müsaade istemektedir. Bu 
talebin mümkün olan hüsnü niyetle te_ 
likki edilmesini devlet mübayaatına 
rüçhan verilmesi işleri ile alakadar ko
miteden rica ettim. Bu yeni siparişle 
Birleşik Amerikanın harp tayyaresi si. 
parişleri 26.000 adede varmaktadır. Bir 
!eşik Amerika ve İn~lterenin hıırr 
tayyarelerinin imali'ıtmda tefcvvuklar 
husule gelmemesi için yeni fabrikaların 
açılması icap etmektedir. 
Ai\IERlKA DESTROYERLERİ 
Va~ington, 31 (A. A.) - Florida. 

daki Eyweıst'dan beş destroyerle 17 
bombardıman tayyaresi ve deniz tay. 
yarelerine mahsus ia,e gemilerinin ha
reketi burada bazı faraziyelere yol aç 
mış ve bahriye nazın Kno:ıı:'un b~ 
sevkiyatm nereye doiru yapıldıiı hak_ 
lı.ında beyanatta bulunmaktan imtina 
eylemesi bu faraziyeleri kuvvetlendir
miştir. 

. Dön~? şayialarda Martinique'in iı
mı tabu olarak geçmektedir. Hususi 
telgraflar, Fransız ahali araııında'ki fi 
kir ihtilafları yüzünden bu adada he; 
an kanşı:klıklar çı:kabilecefini göster
mektedir. 

!eri vardır. Balkan antantı, mevcut 
hudutları garanti için yapılmıı bir 
mıntakavi anlaşmadır. Fakat bu anlaş. 
rı:ıacla, Akit bir Balkan devletinin Bal 
kanlar harici bir devlet tarafından htL 
cuma uğraması takdirinde bir Balkan 
devleti, Balkan harici mütecaviz lehi. 
ne harekete geçerse, karşılıklı yardım 
yapılacafı hakkında bir kayıt mevcut. 
tur. Bu kayıt, bilhassa, Balkanlar ha
nci bir devlete Bulearistanm yardımı
na karşı konulmuş bulunuyordu. Çün
kü Bulgariıtaıı Balkan antantı azasın
dan değildir ve tadilci bir siyaset tut,, 
muş bulunuyordu. 

Bu sebeplerden dolayı, Yananistana 
karşı yapılan İtalyan hücumu netice
sinde Türlriyenin müdahalesi beklen
memektedir. Fakat, eğer Bulgaristan 
da Yunanistana hücum ederse, Türki. 
ye muhtemel olarak m!idabalo edecek. 
tir ... 

Cebelitarık, 31 (A. A.) - D~, 
kamlarmın tebliği: Bu sabah jtl" 
deniz subayları limanda bulurıııJ'-1' 
mileri husust bir makanizma jle 
pillemek için beyhude bir teıebtı 
bulunmuşlardır. Bir torpil hiç bı! 
siri olmadan limanın methalindc: 

1 lamış, diğer bir torpil de İspan1° 
raklarma saplanmıııtır. Bu ikinci ıc 
dün gece İspanyol makamları tar'' 
dan kaldırılarak muhafaza •it 
Alceziras'a naltledilmi~tir. 

Lav al Pariste 
(Bnşı 1 incld' 

Berlindc şu cihet beyan ol~ 
tadır ki, harekılta saik olan, bsY'ı· 
değil, fakat realist bir zihnlyctW f 
Cnıı makul bir anlayış ve AVf'J 
knrşı müşterek mesuliyct 1ı1ssıdif·ı 

TEMASLARIN MAHiYP 
Zurih, 31 (A.A.) - HiUerlll ;,.ı 

Avrupa nizamını tesis teşebbusı>':. 
6kıhe~ hiılA mcşkQktur. Bu ıııı5; 
bazı Isviçre gazetelerine ve ıılfi~ 
mcrnleketlcrln basınlnrına balt tıı' 
aşıı~ıdakı neticeleri istihraç e 
mQmküııdür: 

1 - Almıınyanın Fransaya 1'~ 
yeni tcklıı, bilhassa İtalyan rıı~ 
bıııı bakımından, ilk teklife nıı 
rok dahe semlhanedir 

2 - Bu. Fransanın ·mihver d~ 
ıle kend. yerini alması korkustl 1 
dolayı İtalyada endişe doğurrn\11; 

S - Fransa, ıimdi muvakltaı 
hOn bil~hare İtalyayı tatmin ıçlJI 
ğlstıriliı, değiştirllmiyeccğini bilJ11 
f!nden dolayı, şüphe içindedir. ~ 

Bu mQşablUere nazaran, Frıı ır 
Alma.• p:-cnslp anlaşmasının ıs f 'lı 
feralt' hakkındaki milzakerelcr e4' 
muht.:mel olarak: bidayette zalltl 
dl~'t:l çok daha güç olacaktıı'• 

.,,.,,. 

Çocuk Islahevi Açı1~11 U 
Ankara, 31 (TAN) - ŞehriJl1 

Kalaba köyünde inşa ecınrn!Ş f ~t:. 
Çocuk Islııhevı bugün açılmıştı!· ~· 
zılrıı.hıımnındn bulunan 90 kadar1 ktim çocuk. bugün buraya getıri 
bu binayı. yerleştirilmiştir. öııef. 
deki günlerde memleketin dlğ~ 
takalannda bulumm mahkQm ;11 
lann da buraya nakline başıanıı 
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"erin defi 
~Cltı: Ömer Rıza Doğrlll 
f lln::ınistnna karşı istila si

l asctinin tnthikı husu. 
llıih\er erkanı arnsmdn 
.hulundui:,'llna dnir ileri si.i· 

1 ~~dialara kıymet vermek, 
t 'llraf etmekten başka bir 
~'llraınaz. Arada ihtilaf olsa 

ll..'ia da tecavüz bir cmriva. 
v.e nıih\ er devletleri, nrnla

~ •htilüf bulunsa dn, hulun
~ da bu emrivakii hedefine 

leye uğraşncnklnrdır. 
t ıla ihtilaf bulunduf,ru le
~ 60Ylcnecek siizler vardır. 
li, lınlkanlnrdı:ı bir yangın 

~ ak 'e hu yı:ıngını ynynınk 
tt devletleri için faydı:ıh dc
~:llilakis bu hnrekct mihve-
~ndır, ... diişmanlann sayı. 
~ltıı.r ve mihverin elde et. 

ted.iği iktısadi i tifudcleri 

nıihvcrin bn tecavüzden 
lehinde netice nlncnğma 

et~ilse dahi bu netice de 
'tıı.ıtt kati zaferi kazanmnsına 
IJı ctınez. 

\'erin bu tecavüzlerden bek 
~ aıaıni netice lngiltereyi 
"tıı.· . 
t •~ındcn uzaklaştırmaktır. 
r bu tccnviizlerinden dahn 
~bir netice nlaınnz. Bu ne
t mihverin isrnf edeceği 
le d w "d d" cgmez ve yem en uş-
t •- ul .k .. ~aıanmasını ın ıı · gos-

~ı· 1ı donnnmnJnrı ve tnyya-
!ıq~dalar denizine uğrnmnz 

~a Yunanistan yolilc On. 
•le olan temasım tnkviyc 

~ hUyük bir şey kaznnım:s 

~il is. lngiltcre ile mihver 
eti arasındaki harp, huna 

'ti~ eskisi gibi devam eder 
ttı\1erciJer, isrnf ettikleri 

\tberıe asıl hnrbi karşılarnn
llr olurlar. 

~~eğişmiyo~ 
'tbin mihver lehinde isti

tt kanıcı nlması tnkdirinde 
tt b~ merkezdedir. Hnlbuki 

1~ır sürü giidüldcrlc kar. 
• ~tır '\ e bu giiçlüklerin e

etj ini.ar olunamaz. 
ınih'\erin Fransız üsle. 

tu \·c. ı.~rnnsız deniz ve havn 
erıııden istifode ederek 

~etleri İngiltercye karşı 
~ltlt ası ihtimali de henliz ta
l~ Clnıemi~tir. Belki de ta. 
~I etıniycccktir. 
~ d~ ''aziyct mihverin le
~ ~~IŞnıiyor. Belki aleyhin. 

~· 1l'or. Ve ınilıver fütulıntı
b ctınc~ e ve harbi yaynın
~~llıal ... la kendi vaziyetini 

13'or k • 
• aten Almnnyn ltah-nnm 

----------------------------
1914Harbinden 
1939 Harbine 
Nasal Geldik? 

MüUılş zıddiyetler içinde doğan 
1939 harbi, 1914 harbinin bir de
vamıdır, Yeni sistem, yeni nizam, 
dünyanın yeniden taksimi için ha
zırlanmış bir programdır. Bu har
bin neticesi ~lmdillk meçhuldür. 
Fakat mustemlckelerin, buııiln ha
yat sahası veya yarım müstemleke 
halin.: inkılap edecek mllletleıinı 

• pas!! vaziyetten aktiv vaziyete 
geçmek için gösterdikleri temayül, 
bu ikinci taksimı hayli güçleştire· 
cektir. 

Sabiha Zekeriya SER1'EL 

İlk Paylaşm~. 
1914 · 1918 harbhıin mütareke ~rtlannı tesbit eden harp meclisi 

raflı oldl!ğu için, hiçbir da,·ayı hal
letmemsi, blllıkis ikinci bir harbin to
huınlannı ekmişti. 

1939 Harbi: 

O n dokuzuncu as•rda biiytik ancak kendi gibi tatmin edilme.. 
sanayi milletleri AfrJka miş İtalya, Avusturya • Macaris

ve Asya kıtasını paylnştılar. tan İmparatorluğılc Türkiye gibi 
1876 dan 1900 e kadar aldıkları j topraklarından mahrum edilmiş 
topraklar 1/ 10 dan 9/10 a. çıktı. devletleri bulabıldi. Fakat İtalya 

d B t 1914 harbinden 1939 a kadar olan 
1'870 le 190~ arasın a r~ unya 1ngHtere tarafından tatmin edL de\•re, l)<tmıdi buhranların kesklnles-
İmpuratorlugu 4,754,000 mıl ~u- lince harpten vazgeçti. mesi, yeni ve hususi vazJyetlcrin doğ
rabbaı arazi almış'.. mev.c~t nut•:- 1914 harbi tarihfe misli görül. mıısı, harpten evvelki devirlerin re
suna 88.000,000 nufus ılave et. memiş bir harabiyctle neticelen- fahma dönülememesi, istihsal ve ti
mişti. 1884 le 1900 arasında di. Bu harpte asker ve sivil ölen- caretin artması, bütlln bunlara karşı 
Fransa 3,558,580 mil n:ur~bbaı lerin miktarı 1931 de neşredilen ~arılarda ~udutsu.z .. bir k?rarsızlık ve 
:ıran almış, nüfusuna 36,55.i,OOO resmi adetlere göre 41,435,000 dir. muvazenesızlik gözukmesı, gerek mU
nüfus katmıştı. Bu taksimde geç B:ı harbin arkasından bi::- ok 1 _ U. ger.ek beynelmilel kalkınma hare. 

kalan man) a , • .. tımııı \'e sıyasi yrkılışlat oldu. küılevi Işsizlık, paraların kararsızlığı, AI • 1 026 220 mil . . . ç ç 

1 

ketl~rınlr. kJEmi ve noksan olması, 

murnbbaı tOJ?~ak alm~ş, ~u~us~na Bu harbin en mühim net~cesı Al- kesidnlesmiş iktısadl harp te5lihal 
16,687,000 kışı katabılmıştı ( ) rnanyanın ezilmesi, Sovyet ihti. sannylinin ehemmiyet nimıısı dcvri-

19 uncu asırda ~~aml.nn~ı~ lali, Türkiye isti.klfıl mücadelesı. 1 dir. Biıtün bu karakteristikler, a
yan dünyanın taksım1, yırmıncı dir. henkli bir anlaşmayı im~!'ınsı~ bırok
asırda büyük sermayedar grup- Harpten sonra devhtlerin harp mış, her memlekette is~salcı kuv
larmm menfaatlerini temsil eden ten evvelki i.ktısadi devre ge- vetlcrle istihsal kuvvetlerı arasındaki 
d l tı · Cenubi Afrika Rus _ l b'l 1 · ·ıı tl · k Ik zıddıyet ve çarpışmayı arttırmıştır. 

ev e erı • e ı me en, mı e erın a ınma. Du şartlara mevcut devlet §Ckılle-
Japon, İtalyan - Tr~?luscıarp. ları senelerce sürdü. Fakat harp- rinde yapıİan' değişiklikleri, demok
Balkan, (l.905, 1911 muca~elel~ ten 11 sene sonra gelen iktısa- rasl otokrasi, faşizm, sosyalizm mH
riJ ve nihayet 1914 harplcrme su- di buhran siyasi ve içtimai çar. cac.iclclerinl, dünyanın altıda beşine 
rüklemiştir. . pışmaları keskinleştirdi. Alnıan. sahip devletlerin, dün!ayı yeniden 
Taksimin ikinci Safhası: ya ve İtalyada kapitafüme kar- taksım hazırlıklarını, dunyanın altıda 

G eri memleketlerin toprak
ları alınıp, paylaşılacak 

t•)prnk kalmayınca mücadele ye
ni bir safhaya geçti. Birbirlerinin 
ellerindekini yenibaştan taksim, 
küçük milletleri nüfuz mrntaka. 
sı haline getirmek, ikinci safha
nın karakteristikleridir. Çinin 
yeniden taksimi, Ha.sta Adam is
mini verdikleri Osmanlı !mpara. 
tı,rluğunun parçalanması, Cenu
bi Aı°nerikaya iktısadi duhul, bu 
devre tesadüf eder. 

HJ14 te iktısaden inkişaf eden 
Almanya, İngiliz İmparatorluğu
nun müstemlekelerine sahip ol
mak istiyordu. Almanya 19 uncu 
asrın sonlarında İngiliz ağır sn
nayıine karşı müthiş bir rakip o
larak ortaya çıkh. İngiliz 1mpa. 
ratorluğu bu rakibi ezmek için 
biıtı..in kuvvetlerini topladı, harbe 
ha-zırlandı. Bu İngiliz - Alman 
zıddiyeti o devrin iktısadi, siyasi, 
milli, ırki mücadeleleri şekl;nde 
tezahür etti. 
1914 Harbı: 

1. ngiliz İmparatorluğu bu mü
cadelede kendine ,müttefik 

olarak aynr sekilde biiyümüş 
Fransayı ve Çarlık Rusyasrnı 
buldu. Almanya, müttefik olarak .... 

Sinemada 
, .... 

ASRI 
Bayram münasebetilc 2 büyük 

ve güzel film birden 

şr miicDdele ve ihtilfil hareketleri hirine sahip bir Sovyel devletinin ku-
b:ı g" t d · rulmasını, beynelmilel amele hare-

ş os er 1
• • • ' ketlerinin dünya iktısndi buhranln-

Bu devletler Oıtıl.ıli karşıla. r·ndan faşizmden hayalci reform 
mak, l ~14 te tatmin edilmiye:n h.ıırek~Uerinden nld;ğı dersle :faslım 
kapitalıst menfaatlerini kurtara. ve irtica aleyhine birleşmelerini, As
cak bir harbi hazır]a,·abilmck ya ve Afrikadaki müstemleke halkı
için faşist rejimlerini iltln ettiler. nırı milli lst~klıll şu_urunun kuvvet
Bu rejimlerin gayesi dünynyı ye- lenmcslnı, butün mustemleke ve ya
ııiba~tan paylaşmak d~hildeki rım müstemlekelerde esarete karşı 

~ .. ' . . . uyanan isyanı lırıve edersek, 1939 
sınıf duşmanlarmı, hnrıçtekı ıktı. 1 b' ı'r ne kadar müthi., zıddıyeUer d. k" l . . k • B ıar ın , ,, 
sa ı ra ıp erını .ezn:e ~ı. u su. içıııde doğduğunu anlarız. 
retle 1914 harbı hıçbır davayı Bti sartlar içinde doğan 
halletmeden tarihe karıştı. 1939 harbi 1914 harbinin bir de-

1914 Harbi Niçin Netice 

Vermedi? 

Bunun sebebi, büY!lk sanayi tekft
millilniln ve rekabetinin görülmemiş 
bir fekilde inkişafıdır. 

Büyük trust grup!nnnın horlku
Uıde genisllyen istihsal kuvvet
leri, artan sermaY.e tcra'kümüniln 
istild edilecek pazarlar arnması, ke
narda kalan milletlerin istilbı ve in
hisarcı hfıkimiyeUer · alllna alınması 
zarureti, bu sahada inkişaf eden Al
mnnya ve İtalya gibi devleUPri eski 
:rakiplerile yeniden bir h3rbe sevket
tı. Fakat zafer rakip devletlerin elin
de kaldığı için, muvazenesizlik mUt
h iş bir surette artmış, sulh için ara
n:ın çareler iflas etmişti, 1914 harbi 
sonunda yapılan muahedeler bir t:ı-

vamıdıı. Yeni sistem, yeni nizam, 
dünyanın yeniden taksimi için 
hazırlnnmış bir programdır. Bu 
harp neticesi şimdilik meçhuldür. 
1''akat müstemlekelerin, bugün 
hayat sahası veya yarım müs
temleke haline inkılao edecek ı 
milletlerin passif vaziyetten ac. 
tlve vaziyete geçmek için göster
diklerı temayül, bu ikinci taksimi 
hayli güçleştirecektir. 

(•) Harp ve Garp Medeniyeti: Say. 
fa 134. Yazan: Major General J. T. 
C. Fuller. 
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Bütün /stanbul gözyaşları döküyor! 

ALEMDAR Ve 
Sinemalarmm Bayram Procramında f 

cöstcrilen 
l'tiısır'm ilShi aan'atlı:in 

MİL L i 
Bayram Proırrammın 

2 İNCİ FİLMİ 

:~1CDZUM[ [AUPAMLAD 
Yazan: Sevim SERTEL 

Kaybolan Çocuk 

Bir Karikatür Salonu 

K nrikatiirü şu beyitle tasvir 
ederler: 

Geldi öldiirmcye çekip silallı Bundan bir, iki ay evveline e<iilmisti. Aksi E?ibi. deniz kena. 
01 

kadnr giildii ki düştü külahı! 
kadar İngiliz hükumeti, rında, Viktorun bir papucu da Karikatür kızılmaması lazım 

b .. ::ı. h' l d ve t hlı'k ıı· bulununca, artık yavrucağızın . 
uylU\. ~e ır er e e e gelen hir tasvir hic\'idir. Çünkü 

t k l d t ·ı l ·n bir kazava kurban nittiC.ine kim. mm a a_ar a o uran aı e erı . "' ,., karı'kntiirü yapılmak suretile ar-
kı 1• t" • d~ .. senin şüphesi kalmaz. -çocu annın se ame ını uşune. tı"st'ın iltilntınn nail olrnnk irin 

k b . k K d b" Tabii ister istemez, vaziyeti ;s-re • ır ısmını ana aya, ır e\•vcıa· t""nınnu.:. olmak lazım ge-
k d Ş. ı· İng'lte e annesine haber verirler. Kadın. .. "' ısmını a ıma ı ı rey lir sonra kariltatüristin örnek 
gcindermişti. cağız, m~temlere gömülür. Bir, ' k ak . tik . 

f sw Douver'li bir ça~kaşırcı iki gür. kadar ağlanır, sızlanır lg'81•1Pcfn~ğını· a~:.:~:~ k~rp:ı~~esi .. ~t 
k d ~ı l k"cük' Vı toru ve nihayet "OCu.aun ruhuna bir ıs 

a ının og u o an u. " "' tır. Artı"stin ı..u·· rnn incelig~i az çiz-d t • Ş'm ı· ! giltercnin en fatiha okutmıya karar verilir.Ta_ 'l.J 

a a 
1 

a 
1 

n g·ı 1·ıe çok mana ı"fnde edebilnıe-d l h 'ld t fak b 1i bu arada, Viktorun ortadan 
ucun a o an sa ı e gaye u sidir. Bu hiineri gösterene kızılır 
bir köye yolluyorlar. Kadının faa;b~~'J1ı~~ b~~X~a~a:::~~~ f~ mı? ı~okat olmuyor. Bir çok şey. 
oğlu olan küçük Viktorun k lere olduTru nibi buna da kıznn-kendisinden ayrılmasına annesi dilmesı yine bir on beş gün a. b b 

cok göz yaşı döküyor. Zira, za. datr sürmüştür. b' - V'k larB~ı·zadre. henüz mizah salonu a. 
ten onunla uğraşmıya vakti yok. şte nihayet ır gun ı torun 
tur. On yaşlarında kadar olan annesi. evladının ruhuna fatiha çılmadı. Halbuki Pnristc her sene 
Viktor. afacan mı afacan bir yav. okutmıva karar verir. Konuyu, Salon des Humınoristes'i iple çc
rudur. Babası ise balıkçıdır; öm. komşuyu davet eder. Böylece o kerler. Bib, Albcr Giyom, Foren, 
rünün çoğu denizlerde ge<;er. gi.in bir hayli dost, tanıdık top. Sencp gibi bliyiik üstndlar cser
Ancak iki, üç haftada bir defa lamr. Tam dini merasim başla. lerinl teshir ederler. Salon an ko. 
yolu düştükçe evine uğrar. mak üzere iken, yine kapı çalı. \"anı gibi işler. Fransızlar zarif 

Viktor ise, bu seyahate sevini. nır. Kadıncağız kapıyı açınca; adamlardır. Bulduktan mazmun. 
yor. Çünkü önünde yeni bir u_ karşısında kimi ~örsün! Kocasile tar bertaraf, yaptıkları şahıs ka
fuk açılıyor. Yeni şeyler göre. ol'!lu Viktor. Elele, neşe ve se.. rikatlirlerinde hariknlar gösterir. 
cek. belki de yeni haşarılıklara vinc içinde içeriye dalarlar. ler. Scsll Sorel'lc :Mistenjtet neler 
imkan bulacak. Böylece İngilte. Misafirler arasında bir telaştır çekerler? Fransızlann en kuv
renin Cenubundaki çamaşırcı ka kopar. Viktorun annesi düşer, \"etli karikatüristi (Sem) dL Ço
dının kulübesinden alınan Vik- bayılır. Neden sonra anlaşılır ki, cukluğunda Tru\'il'de Biarif'te 
tor, Şimal köyündeki muhtarın ViJdor ölmemiş, fakat şöyle bir kundura boyacılığı eden bu ar. 
evine misafir ediliyor. macera ~eçirmiş: tiste sanat (Allah '\'Crı:isiJ idi. 

Burada hayatı çok rahattır "O gün sahillerde oynarken Daha o yaşta soknkta topladıiı 
amma, gelgörelim ki, çok titiz, ayağı kaymış ve azgın dalgala. sigara pnkctlcrinln arknsma meş. 
intiuımperver bir adam olan rın icine düşmüstür. Çabalayıp, hur adamların iki üç çizgi ile re
muhtarla Viktorun arası hiç iyi bocalamasına rağmen, rüzgar ve ı;;imlerini çizermiş. 
değildir. O, mütemadiyen itaat dalgalar onu mütemadiyen sa. Bizim de bir Cemimiz vardı ki 
istemekte, afacan oğlanın haya. hilden uzaklaştırmışlardır. Böy- eserleri Avrupada hile rağbete 
tını intizama sokmıya uğraşmak lece bir hayli bocaladıktan son. mazhar olmuştur. Yazık ki eser. 
tadır. n1, o civarda bulunan bir balıkçı terini artık göremiyoruz. Dün 

Bir gece saat onu geçtiği hal. gemisi kendisini kurtarmıştı~. şimdiki zamanın en iyi karikatU. 
de, Viktor bir türlü eve döD;mez. Tesadüfen bu, babasının gemı. risti olan Cemal Nadirin hususi 
Tabii muhtarın merak ve hıddc.. sidir ve baba oğul, orada birbir- meşherine gittim. Sanatkarın 
tine nihayet yoktur. Gelince kul. lerine kavuşmuslardır. O vakit. eserleri, ekserisini görmüş olma
lanmak üzere, büyük bir odun tenberi birlikte balık avlamışla~- nıa rağmen beni u7.un müddet 
hazırlamıştır. Fakat gidiş, o gL dır. Simdi V~or, bu ha1'.atı dı. meşgul etti. Cemal Nadir başka 
dis; Viktor bir daha bulunmaz. ğerlerine tercı~ et!11ektedır. B_un bir sanatkarın tesiri altında kal. 
Tabii bu vaziyet muhtarın ÜZE:.rL ı dan böyle teh~ıkesız yerlere gon. mıyan \•e eserlerinde ancak ken. 
ne büyük bir mesuliyet yü~ler. d!'rilmek değil. f:ıkat azgın. de. di şahsiyetini tebarüz ettiren ye
Zira Viktor, kendisine emnıyet nızlerde çalışmak ıstemektedır.,, giıne bir karikatüristtir. Bilhassa 

iimiiılııiiliii••••••••••••••••.. şahıs knrikntUrlerinde çok mu. 
, ••••• • ~ vaffak olmuş. İsmi ynzılmamış 

- ffiç bir kahramanın tarihine yazılmayan bi: feref_ olmasına rağmen Niznmettin Na. 
- Hiç bir yiğitin fedakArlııtma benzemeyen bır Ateş.. zifle Cemal Reşidin karikatürle-
- ıt;,. bir U..qn kudretinin yaratamıyacağı bir harika_ rini fc\•knlnde buldum. 

T Ü R K Ç E Cemal Nadir büyük bir Uıtiya-
cı telafi etti. Fakat bu fikrin da. 

Go .. n ·· ııu·· Kahraman ha umumileşerek bütün sanat-u kfırlarımızın iştirakile bir mizah 

COOPER RAY MİLLAND salonu şekline girmesini nekadar GAR Y ROBERT PRESTON temenni ediyorum. TAKVJl\ICl 

Bugün LALE Sinemasında BAYRAMLAŞMA 

lstanbuı VUkııek lktısat ve Ticaret 
- Günün en mühim hadisesi: Son Akdeniz harbi Türkçe Paramunt jurnal Mektebi Mezunlar Cemiyetinden: 
- Bayramda: her gün 11 de tenzilatlı halk matineleri : Teırinlsani ı940 cumarıui ırüııll aut 15 
_ Seanslar: 11 _ ı _ 2.30 _ 6,30 ve 9 da tm 20 7e !>..adar Tolı:atlıyan aalonunda ba7· 

Geceleri Lüks Balkon numaralıdır. TEL: 43595 ,.~~~~~:,1:)'tbuu;:;. ~~!;:·:~~nar. 
~ı..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::~~~ ...... -........... ~l·da;~~M;ntf 

Bayramda röriilecek en rib:el film . • 
HAZIM-VASFI-CAHIDE 

Said - Perihan - Necdet - Karakaş -
Elefteriya - Refik - Kadri 

Dayanılmaz derecede komik sahnelerle harikulide bir komedi 

AKASYA PALAS 
BUGÜN 

e;tana karşı t~cavUziinc 
~lij,et etmişse, hu muhalefet 
~~hnzalara istinat edebilir. 
dtı~ Şayet maksat, daha şar
't lt iforlcmekc;e o zaman 
~i 1.-::., ·rnmn 'lci;fşir ve ·
'Ilı tı emeli bir çıkmaza snp-

t, 

MÜNiR NUREDDiN 
HAZIM • FERiHA · NEVZAD 
tarafından oynanmış en büyük 
Ti...~ .s:!..!" t'{f § .. r.tıiı r.ırn 

Alla hın Cenneti 
Le,,!l lıiurali ve Yusuf Vehbi 

LEKELİ 
K AD 1 N 

Serıüzcşt filmlerinde yeni 

bir inkıllp yapan 

V amer Bakster'in 

iPEK Ve. SARAY ~ınemaıannda 

birden 
Hususi illve: Sehrimizdelci CUMHURİYET BAYRAMI merasımi 

dl •e ı.!ilı; \•azlyet bu mcrkczde-
\;~discJcr. azami uyanıklık 
\it ıkla takip edilmeye de

ll:ıahiyet almışbr. 

İstanbul hıılkmın nazarı 
~ dikkatine : 

'°e lnO.düriyet idaresine ge
~ İstanbulun en güzel sl-
~asına ifrağ edilen 

Z AK 
~StNEMASI 
qlJGüN 

Programı olnrnk bQyWt 
"Ilı hıtınr1a cldc edllcn ve 
) sinemalarından evvel 

i.tt ~e ilk defa göstermete 
;lı olan senenin emsalsiz 

~KÇE SÖZLÜ 

liaŞkM"A N 
~llNDE 
~SiR 

·~ liotıt>-cı • ~l .. e • 
1 '-t."'s FAIRBANKS Jr. -
• o1

8LIE HOWARD 
~~ e harbinin en derin he
" tattıran büyWt casus 

A.)<rıca llAve olarak: 

.:lll'tdan Maden 
~lı~~GE OBRIEN'in 

h 8crgiize§t fünıi 

Ayrıca : 
HARRY BAUR ve 

MAR. ŞANTAL 

tarafından emsalslz bir şaheser 
Filminde bütün İıtanbul'u atlatıyor_ 

Arapça şarkılı - Türkçe ıözlil 
GOŞOLAR 

Gelecek Hafta da bir şaheser GELIYORI 
Taçll Canavar SEVİMLİ HAYDUT başlıyor. ••• ., 

'-----..,ı ,. ________________ "' 
'a Ay ~ A M D A SAKARYA SINEMASINDA 

LÜKS 

1MARMARA1 
Sinemasında 

Dünyanın en Lüks filmle
rini seyrediniz: 

Bayram Programı 
JEAN PİERRE Aumont'ı 
Kalpler yırtıcı Eşsiz bir 

San'at bediası olan 

ÖLÜNCC:YE 
KADAR ••• 

Ayrıca: 

:\IADAM BUTTER FLAY 
Gelecek Hafta 

Bayram münasebetiyle fevkalade bir Program: 
1 - İstanbulda birinci defa olarak güzel bir Fransız filmi 

Esrarengiz Kardeşlerin Köşkü 
Andre Bnıle - Sylvia Bataille - Marguerite Moreno 

Tarafoı.dan aynanmış Aşk.. Esrar._ •e gülünçlü vakalar filmi 

2 ·AŞK FIRTINASI 
DOROTHY LAMOUR - LEW AYRES 

Tarafından Fransızca sözlü cazip ve hiıst bir film 

1 
3 - Yine İstanbulda ille defa olarak: 

'9ı••R•UD••O•L•P•H••V•A•U-;N•T•I•N•O•n•un•ha•ya•tı•, •ö•lü•m•ü•v•e•c•en•anze 'lm•e•ra•s•iım.· ... il' , ................................... , su M ER SINEMASINDA 
Bu hafta; Bayram ıerefine: Neş'eli ~en ve hareketli 

Para Beraber Gitmez 
Fransızca sözlü Milyonerlerin filmi 

Mutlab. cidip cörünils ve kaderlerinizi unutunuz. Her sahneıt bir kah.. 
kaba tufanı yaratan_ Her tablosu takdir allcışlariyle tarıdanan bir 

aan'at harikaın. Baş Rollerde: 

bütün teferrüatile 
Bayramda seanslar: 12 - 2 - 4.15 - 6.30 ve 9 da 

nü İPEK'te Yarın SARAY'da aa- DİKKAT: Buciin ve Pazar 
bah aaat 10 da tenzilltlı matine vardır. 

· '-----------~~~~.:::::·ı:::::::::::::::::::::::::: 

"ATATüRK,, ÇANAKKLEDE 
SiPER BAŞINDA 

TAKSİM SINEMASI 

Bayram Programı olarak hiç bir filme nasip 
olm1yan bir muvaffakıyet kazanan TÜRKÇE 

SÖZLÜ ve ŞARKILI 

ÇANAKKALE GEÇiLMEZ 
Filmi devam edecektir. 

On beş gündür alkışlar arasında yüz binden fazla 
seyirci tarafından görülen bu filmin son günle

• rindcn istifade ediniz. 

Oyun 3aatleri: 11-1-2.30-1.30-6.30 Suare 9 da 

Haf tanın değil, Mevsimin en büyük muvaffakıyeti 

Senenin en güzel filmi bugün 

SINEMASINDA MELEK 
BALALAYKA 

NELSON EDDY - ILONA MASSEY 
Güneş , ... ~---IJI ____ , Kara Jean Arthur - Jams Steward - Lionel Barrymor 

• Bayramda hergün saat 11 de tenzilatlı matine Seamlar: 11-1-2.30 - 1.30 - 6.30 ve 9 da 
~ .............................. ____ ,,~ .................................... .... 



YER LI MAL 

o D 
Kışlık ld&tikleri, çizmele
ri, şosonlan ve ökçel.eri 
tecrübeli ve çok Btığlam
ıJır. Her yerde ısrarla ia
teyiniz. 

Umumi satıı geri: latan.. 
bul Barnatan han No. 5 

1

, 
TAN 

Reklam 
ModeDerimiz 

ı ince ocp saatini, n 
1 müstatil erkek kol saatini, ven 
ı müstatil kadm kol sutini 

12 lira Ue alabllirsfniz. 

VILSON 
Saatleri 

1' 1 

......................................... l:m .......... llllllJ 

makineleri çifte mapb ve ıs tat a
z:erinde i,ler mükemmel bir saattir. 
Bu fırsattan memleketimizin her kö
•esinde bulunan muhterr.m milıte
rilerimll dahi istifadeleri için iste-

dikleri saatin bedelini peıinen posta ile c&nderdiklcri takdirde po•ta be-

Valiliğinden: 

ŞOSE iNŞAAT( 
1 - Samsun - Kavak yoJunuı:ı Samsundan itibaren ilk 2,5 knometreJik 

&-mıw--n Sandwich sisteminde çimento harçla eaaııh tamiratı kapah nri 1 
IUG1i7le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksi ltme 7 - İkinclteşrin - 1940 tanlıine rastlayan Per,embe cil
a& aat (16) da Samsun Vil11yeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

S - İnşaatın keşif bedeli (18.668) lira (25) kuruş ve muvakkat temi
aatı (1.400) lira (12) kuruıtur. 

4 - Ba ite ait evrak şunlardır: Keşif, sOsilei fiyat cetveli. fenni basa
ti prtnamc, şose ve köprüler fenni şartnamesi , bayındırlık işleri renel '8rt-
9mneli. eksiltme &artnamesi ve mukavele projesinden ibaret olup Samsun, 
Aabra ve İstanbu~ Nafia Müdürlüklerinde ve Samsun Daimi Encilmen Ka
lemiade bedelsiz: olarak görülebilir. 

5 - İsteklilerin bir mukavele ile en u (10.000) liralık f()Se lşinJ taab•tt ~ l:ap.rdlfma dair bu işi yaptıran müesseseden alacafl vesika ile ihale 
stbdlnden en geç bes cün evvel Samsun Valiliilne iatida ile milracaat ederek 
alac:ab ehliyet vesikasını ve cari seneye ait Ticaret Odası veaibsm.t teklif 
Dlelıtnpb,rma eklemeleri lizımdır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 711lnn teklif melmıplannı ba...t Ye 
-..ız bir zarfı ve üçür.di maddede yazılı muvakkat teminat makbu:runu ve 
t.e.incf maddede yazılı vesikalan mr dış zarf ic;ine koyup Ye mühür mumu De 
bııa7m'U ihale rünü saat ıs e kadar makbuz mnkabilinde Daimi Encümen 
ltei.ıiiine "'Crmelerl veya iadeli taahhütl6 olarak Posta ile röndcnnit ol-
•hın llzmıdn. Postada olacak recilrnıelC!' kabal olunmaz. (10038) 

Nuri Demirağ Gök Stadyumundan: 
.Afafıdaki vasıflan haiz Ttlrk DcUkanhJın !atanbQJ. Afakında ,.._ 

lmlfar 1aa.t uçurulacaktır. 

1 - Yası 18 _ 23 arasında olmak. 
2 - Bünyesinin uçup.. mfisait olduiu Stad1U1D Goktoru tararmdan 

t.ın edilmek, 

3 - Tflrk mekteplerinde en az Orta ta.hail rörmlif oldufuna vesa
llte iabat etmiş bulunmak. 

Müracaatlar ııra ile kayrt n 11ÇaCÜ)ara tlç ctm encl JUi ile 
~ llllı.r edilir. 

İstanb!tl Telefon Müdürlüğünden: 
Açık Eksiltme ilanı 

~/U/940 Cmnartesl cana saat 11 de İstanbul Telefon Müdürlüiü 
eblltme Komisyonu odasında (2183.23) lira keıif bedelli İstanbul Tele_ 
loa Müdürlüğü binası depo tamiratı açık e.ltsiltmeye konulmuftur. 

Mukavele, eksiltme, hususi ve fenni prtnameleri, proje ke•if bü11. 
aasile buna mlitefcrri diğer evrak Levazım daireainde ıörülebilir. Muvak. 
Irat teminat 164 liradır. İsteklilerin en u bir taahhütte (2000) liralık bu 
i,e benzer iş yaptıiına dair idarelerinden almıı olduiu vesikalara istina
den İstanbul Vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden "8" cün evvel 
abnnuıt ehliyet ve 940 yılma ait Ticaret Odası vesilı:alarile ıclmeleri . 

(10439) 

Gibbs. sabunlarının saf olduğunu 
temin eder • 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 
Ofisimize ait Haydarpaıa ve Derince silolarmda mevcut bu.iday arpa 

" yularm deniz: yolu ile latanbula nakledilecek olanlarmın nakliyesi ile 
Sirkcide mavna vesair mcrakiptcn vagona nakil •e tahmil iılcri 'Ve muh
telif merkezlerden Pendik'e gelen zahire varonlarmın Pendikteki hanga.. 
nmız:a tahliye işi lı:arıılıklı pazarlık ıuretile bir müteahhide verileceii 
~eke ilin cdilmiı ise de teklif edilen fiyat haddi liyikinde &Örülmemiş. 
tir. Talip olanların yeniden pazarlığa iştirak efinek üzere lS-11-940 cu. 
'tW aüniı şaat ıs te Liman hanındaki ıubemiz binaamda ~~ır bul~~n 
ba ite ait p.rtnameler ıubemiz bufday muamelit ıcrvuınden almabilır. 

(10404) 

Ankara Dil, Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden: 

Fıdriıtteye bu ytl almacak burs talebeıinin yuıh imtihanlan 5.xI. 
1940 Sah ve 6.Xl.1940 Çarıamba ıifahlımtihanları da 11.Xl.1940 Pazartesi 
sünil yapılacaktır. • . 

Yazılı imtihanlar Türkçe kom!.oz~~yon ıle ecnebi dillerden. ıifabt 
llntılıanlar naıtl2'.l"mn tercih edeceıı zumredcn 7'apılacaktu. İmtihanlara 
abahlArı saat 11 c:ıa ba~lanacaktır. "710S,. .. 10266, 

EMLAKIŞ 1 ;_. __ 
Sayın Vatandaşların 
Bayramını Kutlular. 

Galatasaray Lisesi karşısı 

d~li bize aid olmak üzere derhal röndcrilir. Fıraau kaçırmayın. 

vl.l 'S"oj ve ucazıv·r. te ':!1~~k:~ı:;ı:;.,kkat: Az 
par• ile çok it g5r01Dr. 

- Tavada acenta aranı

yor. 
VlLSON aaatcrı, Iatanbal J!;minönü 18 No. 

Maliye Vekaletinden: 
No. 184 TEL: '9010 

·s EN 1 
SEViYORUM 

ı I Gümüş Yüz Kuruşlukların Tedavülden 
Kaldınlınası Hakkında ilan 

Gümilt y{lz: kunııluklarm yerine rümüı bir liralıklar darp ve l)iyasaya 
ldfi miktarda çıkarılm11 olduiundan gümüş yüz: kuruşlultlann 31 İkincikl
nun 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararla,tırılnuftU'. 

diye mınldandı 

Şayet bu kolay ve cazip 
güzellik tedbirini kullanır
sanız size de ayni sözü 

söyleyecelderdir. 
Her genç kız, bu kelimelerin 

ahengini duymak hulyasmdadır. 
Buna da pek yakında nail olabi. 
lirsiniz. Keşfedilen bu pek basit 
güzellik reçetesi sayesinde ve 
yalnız bir kaç gün zarfında se
vimliliğinizi yükseltebilir ve ca... 
zibenizi arttırabilirsiniz. En es. 
mer ve en sert bir cildi beyazla
trp yumuşatacak ve perestişe la. 
yık bir hale ifrağ edecektir. Keza, 
solmuş ve siyah benlerle dolu bir 
ten tazeleşccek ve saf bir hal a. 
lacalctır. 

Bu baptaki mütehassrstn bu 
nasihatini okuyunuz: "Tasfiye e
dilmiş, taze kaymak ve zeytin. 
yağının cilt üzerinde fevkalade 
yumuşatıcı bir tesiri vardır. Bu 
iki unsur, halihazırda diğer kuv. 
vetlendirici, besleyici ve beyaz
latıcı unsurlarla beraber beyaz 
(yağsız) Tokalon kremi terkibine 
karıştınlmıştır. 3 gün zarfında 
Tokalon kremi cildinizi, hiç bek. 
Iemediğiniz bir derecede güzel. 
leştirecek ve yumuşatacaktır-., 

Satdık Emlak 

ve Akar 
Gedfkpapda Piyer Lotı caddesinde 

dörder odalı ,.edi bap hane. Kadıkö 
yünde Talimhane civarında lki dük
kAnı mfiştemil ev. Maltepede eski 1.s
tasyonda üç dfikkAnı milstemil hane. 
Galııtado. Beyazıt mahalle ve soka
ğında üç daireli, dörder odalı mficed
det apartırnan. Müracaat Telefon: 
60553 - 24010. 

1 

Gümüı yüz kuruşluklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren artılı: teda.tll 
etmiyecck ve ancak yalnız mal sandıklan ile Cümhuriyet Merkez Bankaa1 
şubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde rümü, YÜZ knruşlak buhmanlann banlan mal ıandıklan1e Cilm
buriyet Merkez Bankası Şubelerine tebdil ettirmeleri ilAn olunur. 

"7002S" •10216. 

B. K N A P P 
Mü~tı 

Bütün mü.§teri ve dostlarının bayramlarını kutlular . 

ÖZ 1 PEK PALAS~ 
OTEL VE LOKANTASI 1 

Sayın Müşterüerinin Bayramını Kutlular. 1 

ARNAVUTKÖYÜNDEKİ 

BiLECİK 
Gazinosu Sahibi U D 1 MARK O 

Muhterem Müşterilerinin Bayramını Kutlular. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

İdaremiz tarafından itletilmekte olan Taksim - Bqiktq otobesteri.. 
ne ait fiyat tarifesinin qağıdalri ıelrilde tebdiline 19.10.940 tarih ve 
9058 / llSSO numara ile İıtanbul Belediyesi daimi encümeni tarafrn.~an 
karar verilmiştir. Bu tarifenin 1.1L940 tarihinden itibaren tatbk mev1mne 
konulduğu sayın halka ilin olunur. (10440) 

G1DtŞ İSTİKAMETLERİNDE 

1 inci mıntaka Taksim _ Nipnta, 
• 2 inci nuntaka Taksim _ Maçka pl.intonlıığu 

3 üncü mıntaka Taksim - Beilk~ _,, 
DÖNÜŞ İSTİKAMETİ 

1 inci mmtaka Beşiktaş _ Nipntq 
2 inci mmtaka Bqiktq _ Harbiye 
3 ünc6 mmtaka Beşiita' • Takııim 

Saatlerin.in son modelleri relmitfü. HlSLON Saatle,. 

riniıı taklitleri çılı:m.JJtir. Aldanmamaıns için bilhas. 

sa HİSLON yaz:ısmna, mine ve makinenin içinde bu

hınmasma dik.kat edilmesi rica olunur. 

İstanbul Fiyat Mürakabe Bürosundan: 

7 Kuruş 
9 

11 

7 
9 

11 

.. 
• 

• 
• 

30 NUMARALI İLAN: lOXlOO eb'adındaki lama demirinin beher to. 
mma 177 lira 69 kurut ve 20 santimlik potrcl demirinin beher tonuna 169 
lira 99 kurut olarak ticaret vekiletince fiyat tcsbit edildiii ilAn olunur. 

(10420) 

S G&z Hekimi_, , _____ ...... _ .. __ ....... , 

Doçent Dr. Naci Bengisu yeni- D 1 t D ·zy il 1 1 t e 
den hastalarını kabule başla- ev e enı o arı ş e m 

mıstır, Tel: 
28464

. idaresi ilanları 
SATILIK 

_ Kaptıkaçtı 
Gemilerimizde 170 llra ve 140 lira ücretli doktorlukJar münhaldir. 
5656 sayılı teadül kanunu hükümleri mucibince bu ücreti alabile

cek evsafı haiz: olanların 7. T . S. ıani 1940 ıününe kadar idaremiz Zat 
İşleri Müdürlüiüne bütün vesaiki ile birlikte müraca~ları. (10375) ; 

Feyzi ye Mektepleri Cemiyetinden : 
8 İkinciteşrin Cuma günü Cemiyetimizin Hey'eti Umumiye 

içtimaı yapılacağından azayı muhteremenin mezkur günde saat 
dörtte Cemiyet Merkezine teşrifleri rica olunur. 

HALK MUSiKi 
Tekrar birleserek ArnaYutköy . 

Çeşmeye bitişik 

U D t MARK O İDARESİNDE 

B i LE C i K GAZİNOSUN 

lstanbul Ticaret ve Zahire Borsa 
Görülen lüzum üzerine Şeker Bayramına tesadilf 

ma .;infi ve Cumartesi saat 13 e kadar Borsanın maam 
bulunduğu ilan olunur. 

ŞAMPiYO 
AMPULLAI 

Miknatislenmeden mü
teessir -olınıyan iyi cın.s 

saattir. 
Umumi Acenta: 
İstanbul, Kutluhan 1 - 4 
Satış l\lağazalan: 

, __ SiRKECi __ , 

SaUumsöğüt Oemırkap1 

~alil Sezer 
Karyola fabrikasındaki 
Sergiyi ziyaret edınız. 

~------' Kudanya asliye hukuk 
&aas: 940·2U 

mıhkemeıladca : 

Bursa Setbaıında Umurbe7 M. de Ccıme 
aoltatında 16 numaralı evde Hikmet Blrubl· 

Satıı Depoau :. 

Tahtakale, Uzuncu Ova 
No. 12. 14 

Tayyare 
Otomobil 
Kamyon 
Motör 

ve 
bllfununı 
fabrika 

makinad& 
İ~vlçre 

mamulAtı 

S R O Rul 
manlarını 

kullanınız 

Deposu: Galata ıtarak8' 
hanı karşısında 84 No. il 
TAŞÇIOGLU ve ORT~ 
P. K 1039. Tela••f : 't 

--- Prof.Dr. 
Kemal Ce 

Yeni Ad,...: 
Do,Cu Palas 2. Lamartbt 

Taksim Telefon : 

, ..... ıiiiiıı--111'.'-" -

Hüsnü suretle ve yalnız 

yirmi bin kilometre kulla
nılmı§ 39 modeli Opel marka 
kaptıkaçtı satılıktır. Bigada 
Omer Eyüp Okyay Kardeş
lere müracaat. 

Türk Maarif Cemiyetinin •
----- lir eti Ruki7• Bira.bilir ılc htanbul Be71toı, 

- Papbahçc, Orman muh.alaaa M. Hikmet 

Sahip n Ncırbat Müd llril : Emin UZMl.N 
Gucıedlilr. ve Nc!rl71t T,L.Ş.: TAN lı1ıtb11:11 

BÜYÜK EŞYA PIYANGOS 
Cekiliı 10/11/940 bir bilet 1 lira 

15400 Lira ikramiyesi Vardır. 

Biraıbilir aralanrİda miltchad.dl• botanma 
•vaaıma 1apılmakta olan ıııuı..ltemuın<ieı 

Oa•alnııa iltametd.bıaıa meçhul lıalmaaı 

aeebilc tcblıaat papılamadıfı ırlbl 15· 3·940 
ıClhl ,.. 24 aaytlı ilim aıubtevbaune allre ıı.. 

1 
tar davaıuun da scac •J'DI a.drcato buluna. 
mamıı olmaaı be"bile ilin ~urctlle npıl.11fı 

cihetle tıbu boıaıuna davasından dola:l'l llJnen 
ıcbliaat lfaataa n yevmi mulıalteme olaa 14· 

Bfitfi ...ı ha ·ı · t ı ı.!140 tarihinde muhakemeye celmedifi tdc-
n vıyango :rı enle Cemiyet tubelerindc ve ıtanbuJ Erzurum dirde hakkındaki davanın cıyabeıı rlıYCt edi· 

Hilnmda T. M. C. Resmi İlin lıleri Bürosunda satılmalı:tacbr. (9418) 1 ıeccı; teblii makamına kaim olmalı il.lor• 

~·················· , 1 ili.o olunur. 


