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MİLLİ PİYANGO HEDİYESİ 

KUPON: GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 

Çok çocuklu ailelere 
madalya veriliyor 

Ankara (Hususi) - Çok çocuklu ailelere 
daha fazla tefkat madalyesi verilecektir. 
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Sıhhiye Vekileti, yeniden imal edilecek 

m11.dalyalar için, 40 bin liralık bir taludsat 
kabul etmle:tir. 

---- -----
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Milli Seften İstanbula lS O N 1 t ö R ti L / _"H_a_k_i~_at-=,,-~n_m_ü_hi_m_a_n_k_et_ıe_ri 

tııönü, 
0

iııtanlıulun """'"'"' H A B E R ~uha!~~akar ~rt! Sehır Tıyatrosu nasıl ~alışıyor? 
~ 4~n~~~u:.~~ı~d~:ü ~~~~~~kllon~.~:.~ ~ili Şef Alman . askeri hderhgıne seçıldı Şehir Tiyatrosu son 1 o yır içinde 30 dan fazla1 

~;;;";:,;"~i:::: .. ~ - ""~'"' ,.~~==~:.:,~:. !:. .. ~!:ı. ~; telif, 90 ı aşan tercüme piyes sahneye koydu 
~ lturtuluşunun yıldönümü münasebetile sayın İstanbul halkının samimi ile münasebetlerini nutuk söyledi 
fıııb Ultrını bıldiren telgrafınızı memnuniyetle aldım. Teşekkür eder ve İs- kesmesi bekleniyor 

Ultuı kurtuluş yıldönümünü muhabbetle tebrik ederim. 
ı.ı l N Ö N Ü Bükreş 10 (A.A.) - Röyter: Alınan 

'·ec}is reisi ve Başvekil ile Parti genel sekreterinden de cevablar alın- ıleri kıt'alarının halen muhtelif nokta .. 

döndü Başvekil Ankaraya 
11.ı,.\nkara 9 IA.A.) - Başvekil Dr. Relik Saydam, bu gün saat 
~an şehrimize dônmüştür. 

larda Rumanyaya ve ezcümle Sanat ve 
Rumen Transilvanyasma girdiklerini 
aösteren deliller çoğalmaktadır. Mun-

17 de tazam Alman kıt'aları timdi Tamşvar 
civarında bulunmakta ve cuma güntl 
mahdud miktarda motörlü kıt'alıınn 
muva~alab beklenmektedir. Dün öğle
den sonra Araddan gelen bir çok Al
man askeri Tamşıvardan geçmiştir. 

Fakat gizli bir surette yapılan bu hu-
101 Almanlara has usul dahilinde ya
pılmakta ve Bükreşin iyi malUmat alan 
mahfillerinde izhar edilen kanaate gö
re Rumanyanın timdiye kadar verdiği 
teminatların artık doğru olmadığı önü
miızdeki j.ld gün zarfında Mbit oldu-

it, l> Ş:\rekil istasyonda B. M. Meclisi reisi Abdülhalik Renda ile Vekil!er C. 
ı-,lt&;t'tlııi genel sekreteri ve Parti umumi idare heyeti aıalarile meb'u~ar, 
•İlt-ij etler eskinı, Ankara Vali muavini, Merkez Kumandanı ve Emniyet mü
~@l~rafı.ndan .se18mlanmı:stır. Cumhur ~.eisi adına da umumi kitib Kemal 
~}' ~ 1 Rıyaı::etıcumhur hRşyaveri Celil Uner ve hususi kalem müdürü Sil
~ Ahderiman hazır bulunmakta idiler. ----

Can · Kay -Sek 
Ve ğu takdirde inıilterenln Rumanya ile 

Londra 9 (A.A.) - Londrada yapı
lan muhafazakar partisi toplantısında 
Lord Halifaks Çörçil'in muhafazakar 
parti ~fliğine seçilmesi hakkında bir 
takrir vermiştir. Çemberlayn'in muha
faıakAr parti azalarına gösterdikleri 
soıısuz yardım ve dürü.stilerinden dola
yı samimi minnettarlığını bildiren mek 
tubu da okunmuştur. 

Parti şefliğine intihabını müte3kıb 
Çörçil bir nutuk söyleyerek kendisine 
verilen bu şereften dolayı parti aza .. 
larına teşekkür etmiş ve Çemberlayn'e 
hürmet hislerini izhar münasebetile de 
.Son 13 ay zarfında eski Başvekile 
karfı dostluğunun harb ateşi altında 
mütekabil itimada ve tam bir görü, 
artlle dayanan arkadaşlığa inkılAb etti
ğini söylemiştir. 

Çemberlayn'i takdir 

'"llıanlılara 
'>Qı,. b i r telızill 
lıf iinaselletile 
~ te(an1 ajansının, Balkanlılar 
~ •ra.'\u1da Türki)·esiz bir Bal· 
'ııt kan itti(akı kuracağt ta~v· 
~dildiiine dair bir Londra ha· 
\ tekrib etliğini gazeteler • 
~b 'kuduk. Birbirini >ık 51k ta
'~den son mihver mü1i.kat
~ herhalde Balkan meselelerine 's 'dilmiştir, Yeni ni:ı.amın Balkan· 
'-~e Cİbi bi.r şek.il vcrcceti, onun 
~" ~! \ıe garbi A\·rupadaki hareket
~ı. ıı.1 bir keyri~et olduiu ve bu 
~ fltndiki halde 5011 derecede 
'lllluldu(u cihetle uzunboylu mü
~ derrne)·an etmekten tabiatile iç· 
~ b~trnek 18zımdır. Yalntz öteden· 
' ~1dii:inıiı. bazı mihver umde1erine 
\ hi 11 rtle~le etrahnda bir muhake· 
~ t'tıtinek mümkU.ndUr. 

O 
., ı •• münesebetlerini kesmeğe karar ver "' 

Ç 
• k mesi sakınılmaz bir tekil alacaktır. Çemberlayn'in meslekt hayatından uz u mısa İngiltere elçisi yaln~ petrol sanayii bahseden Çörçil eski Başvekilin dnima 

ile münasebeti olan Ingiliz tebaasını mukaddes tanıdığı ilti -davaya hizmet 
Çunking 9 CA.A.) - Çin Cumhu- , Rumanyayı terke davet etmiış olmakla ettiğini söyleroiştir. İngilterenin ve im

ri~ctinin ~urulmasının aeneidevriyesi beraber, diğer bir çok İngilizler .d~ paratorluğun daimi büyiiklüğünün mu
munasebetile Maretal Chang - Kal ... gayrimes'ul bazı unsurların tehdıdi hafazası ve İngiliı.lerin tarihi •adalı · 
Shek, millete ve Çin ordusun3 hita- •karşısında hareket etmektedirler. hayatının idamesi. 
ben aıağıdaki hitabede bulunmuıtur: imparatorluk ananesi 

Çj · k u d tı · k HükUmet tarafından neşredilen resmi 
•- nın mu aveme"' evam e ı - . . . . 1 

çe Japonyanın üçlü ittifaktan istifade lebhğde, eski Ha~c:;;e h N:;;rı Tıtul~s- Çörçil sözlerine şöyle devam etmiş
etmek ümidi tarnamile boşa çıkacak- ı ko'nun Rum~nya a ahi a a.z;~· v~z.ı t.. tir: 1 

tır. Japonyanın f8.rki Asyayt fethet- _ yete kar.şı . sıyasf. m . ~ett~d ~ "~~ ! •-Cihan mill~tleri arasında impara .. 
mek teşebbüsüne kafll1 Çin, sonuna ı hareke.t ıttih~ ruyetın e 0 u le 1 torluk ve hürriyet mefhumlarını bir-
kadar karşı gelecektir. 1 zıh edılmektedir. )f:şlirmek imkiru.ıu bulan yegine mıJ-

·Sözde yeni nizam vesilesile Asya- ' Şu anda Alman konsolosluğu doğu letiz. 
da Japonyanın tahakkiı.miinü tanıya- 1 Karpatlarına dağılmış bulunan Alman Bütün milletler arasında demokrasile 
cak olanlar pi~man olacaklardır . As- 1 el-..alliyetine mensub 170 bin ~inin an'aneyi nesillerce ve asırlarca bar~ 
yanın şarkına aid Japony.ı ile akde- ! AJmanyaya naklile meşguldür, Bu mu- halinde bulunduran tek milletiz. 
dilen muahede sadece kiğLddan bir : a~am muhaceret projesi Baltık devlet- Hiçbir öldürücü mücadele, h;ç bir 
paça\Ta olarak kalacaktır. • ,. leri Sovyetler Birliği dahilindeki Al - dini veya siyasi uçurum aramıu gire-

Beynelmilel sahadaki inkişa.P.ardan man ekalliyetlerinin nakli plinınn medi. Mazinin tereflerine maruz kaldı .. 
bahseden Chang.Kai-Shek demiştir ki: 

1 ~nıer _t>ir pl&na dayanmaktadır. Muh- ığı dahili ve harici fırtınaları aşmak im-~ 'tııtt.ilerin dıf ve iç politikada 
~ tltiklcrl hattı hareket Ul!'lllnda 
1, i~ <!erin teıadlar vardır. ~hvercl-
1., ~Utikada çok nasyonalist olduk
\ı,tj de dış politikada oıilliyet pren• 
'- to. l'lderı %İyede i:1tismar ve muva7e
~~itl~~ taldb ederler. Vaktile M. 
~~ııun dörtler paktı olarak >-•
~ lSted_iği siyasi manzumenin is
L""bdt ettiii rı;aslar bu idi ve 
~ti~ tvvel ve sonra vaki olan bazı 
~l t . re na7.aran her iki devletin 
ll\t tttne renit nüfuz mınt.akası ve 
'dtı"-haııı;ı ayırdıklarma ıöre: kar,.ı
~l~;;ı°'ki nıilliyet preru.ipl•rine &•"' 

•- Dost milletltt Çino yardımlarını ! telıt Alman .. Rumen komiayonu di.ın kAntnı yalnız biz bularak müsteOd ol
ve Japıonyaya taıylklırını art.ırmakta- 1 Büheşte cenubi Bukovlnad&ki Alnı!ln ması için modern demokraaly• v. te
dırla. Japonyanın ihtirulan Çinin fel- ı ekalliyetine mı?nsub 45 bin kişinin nıu- rakkiye ecdadımızın gayretlerinin mey 
hine münha~ır değildir. Y~ni nizam, haceretine müteallik müıakereleı-e valarını idrak ettirdik. Mşzi ile halin 
Asyada bütün milleUerin ve •sude ba,lamıştır. Bukovina'daki Alman oha.. bu örgüsüdür ki hayret içinde bulunan 
yaşayan ahalinin Japon tec11.vüzü kar- li bu bölgedeki ormanların kereste ~n- cihana müttehid bir milletin bükülmt% 
~ısında teslim olacakları ve Japonya- neyüle meşguldür. Fakat vU&yetin fi· kuvvetini göstermiştir. Kuvvetimizin 
nın Asyaya tahakküm etme~ine mi.is&-

1 
maline Ruslar geldikten mnra ihracat kaynağı da budur. Parti vasıflarını 

ad~ -~d~e~i hakkı~da JaponJ~rın bes- 1 ticareti felce uğramıştır. Besa.ra?ya ve methedecek saatte değiliz. Fakat tunu 
Jedıgı umıdi temsıl etmektedir.• 

1
,imali Bukovinadan gelen yüz bın.lerce söyliyebilirlm: 

Bl•rma nya Alman kövlüsünil htmu ilk kameı •• Muhafazakarların kararı 
eimdi Galaça muvasalat etmektedir. 
Bu Almanlann Almanyaya muhacereti Etra.fınuıı saran tehlikeleri zarar 

"lı 
1 

tltniı, milletlerden mürekkeb 
ı.~ ~ ılc: ~t~mezler diye hükm~dcr
\. "btb;ı7..lik etmit olmayız.. ıtaı,.a 

ıı.~'1ıdiuiu i1ıal etmezden ev
~ b ittifakım daima endi. eli 
~.11 takib ettiği gibi bu varlık 

Y O 1 O iti Galaçtaki Alman hücum kıt'aları ta-
rahndan tanzim ve idare ~ilmektedir. 

Yolun açılması ala
kadar memleketler 
de nasıl kar,ılandı? ı~ı'tımn tarihi (tarka dojru) 

L~tk11 '"-ne de uyıun dü.fme-7.di. 
~·,11 S •y evvel İtal)·arun reisll&:i ve 
ı..~ b~o~ nazarı dahilinde bir Chung-Kinl( 10 (A.A.) - Birmanya 
L'ttıit b •tligınden bir kaç defa geze· yolunun yeniden açılması husuşunda 
~ bıtli~~~dilmi~ti. Fakat buna Bal- İngiltere hükO.meU tarafından ittihaz 
Ilı..~ tlt~ ı demekten ziyade Balkan- olunan lı:aor Chung .. King'di! çok iyi 
.:.'- dııı,/"Y~ tabi bükümotler de- karplanmııtır. 
~~ l' " dogru olur. Bugunkü nıa- İngiltereniıJ, Japonya ile mücade
'""'»ıı\trk_iye~ız ve Türkiyeli Balkan lede bulunan Çine, Birnı11ınie yolu 
4..ı. lliht_ elbette italya h-temiyettktir. vuıtasile yardımda bulunaca41 ümid 
ı..."Dtt \'rı. Ste(ani ajan,ının tek7ibi olunmaktadır. 
""ft K;. e laınamile samimidir. Yalnız. Chunı; - King'de fU kanaat blkim-
~ ·'Ulle d dir: İngiltere, Japonya llı uzta,ma 
~ li ıt e bir Bulıar ıaıeteslnde politikasını terketmlş, Uzakşork hA
t\ dtltt Ulgar generallerinden biri <liseleri kaqısında kabul edilr:cek va
~ 'l'iitld 8a!kan itti(akıru hahrla~a... ıiyet hususunda Birleıik Amerika hü
~ ttu ~es~ bir Balkan ittifakı vü... kUmetlerile mütterek bir cephe kur
t.. · dı.ı. ~ltnesinden hararetle bahse- mak kararını vermiştir. 
~'illi. l'lUtllft!liMb bir htri,tiyan olan 
~ 1 ~İl.~ ınutaı .. ı.rı üzerinde tevak- Japonya mislile 
~d• ha etll\lyeceiiz. Yalnız Balkan· 

d, .~· "'•hliltorde böyle mütalea- mukabele etmek 
tlltlıJ •Ik d•iildir. 
~ h 1 • t' d d ~ ·1 \ t •d·ı z bir Balkanlık alemi ta- nıye J.n e egı 
'\ıı.,dıı ~:"'•ı. Çunku T~kler Bal· Tokyo 10 (A.A.) _ Japonya hü-
~ ıt, \r ~)an her mıllet karlar kômf'U namına sö7. ıövlemf'~e s.ııı1i-

'-ı._f ttıedik e .. ·rak haıincsindeki h' tt r bir zat diln verdiii bir be-
'I \'e B' . . ki h ıye a . . 

\.._ "'lltı_ b ııans tarıhınde azı yrı.n"tt;ı . J aı ponvanın lne; ı t,.rrye kı!rfl, 
·~ıu._r '-nun i'\pab ~yet kolaydır. 1 Birmanya yolunun yeniden açılması 
ı..~ ct.}ı sallarla Gelıb~luyı geç- vi.ızünden , mislile muktıbel~e bulun
-.,:~"~,11 l çok evvel, 4ımald<'n ,., mak niyetinde ol madıtını söylemiştir . 
~tıltt Slav kabilelerile birlikte 'f.'f.'1-

~ ~tl ; 'l'urklerin geldii!i ve hatta Tokyo Nichi Nichi de diyor ki : 
\ lıtırıı~td~ıv \ft!Jan .. proto Bulp.rlnrın .fnJ?iltE"re, Ja.ponyanın ~h~r1na e· 
~· Şq ıı. oldugunu arlık berke.., hemmiyet vermıyerek yenı bır Uzak
\..~ ı. ?· · haı., Clİre sırf siya'i1 mok- ~ark siyasetine ba•lam1ştır . Birman
~ bıt tn~r~tcri Balkanlarda müs· ya yolunu tekrar açmakla da Ame
'~ı 't'tık ilet ~hl telôkki etmek mn- rikan .. İn'!:iliz i$birlljini açıkça mey· 
'~ •~tt..ıı. b ~'lktan g<'çmiştir. Dlitlin d~na vurmuştur. 
~~ ~ttırebtt~ka bugUniin reelitc\İ de Japonya hükfunetl slyas1 müzake
~. ~- ~d ektedir. Eliın şimdiki Ru- relere girişmeksizin İngilterenın yapa-

iti,ltkar Bal\ı-nlarda aliika'\ı olan caf:ı hareketlerin hepsini dikkatle ta-
t~ et nasıl hesab dışında ~)·ı- kih edecektir. 

~~ Chanı-Kai-Shek'e yapı1an yardım 
L~,thıı1tik me~elesi haklandı Japonya açıkça 
~ htkııtı:akırndan olduğu kada_r ik noktai nazannı izah eyledıği cihetle 
\L.ı ~ bı.ı.ı an da Anadolu ile ınuııa- mü1::ı kere cereyan etmesi lüzumsuz
~~ · UJ\an Balkanları ayırmak 
"-'' '"'k.ln, d dur.• ~ l)o~İt iti it ır. BfiJle bir hareket 
~ı, "h•t •normal bir vaziyet lh- Milli kongre 
~' ıı.ı"tı etmek demektir. Biz bu 
\ .... ~·••leler~~ intl<ar eden fi- rei~1,,.in hevanatı 
~ ''')ıırll Vermek hakın1u1dan or· 
~ ~ iki 1., .Yok,a en bi.iyük n:alite S: hlt ltı tnılyon SÜnJÜye mallk bu
~· ..\l\lc ern ıcketin fikirleri sorul· 

•tı b' •ran ı n izin ve mü~aadesi 
ıç hltfey yapılnmaz. 

l'itcip Ali K 0 Ç 0 K A 

Calcııtıa 10 (A.A.) - Hind Mill! 
kongresi reisi Mevlina Ahoul Kalan 
Azad afatıdaki beyanatta bulunmuş· 
tur: 

,_ Bi7. Hindliler, hepimiz, Çine !(i

den Birmanya yolunun tekrar açılı
,ını hararetle karfılarız.• 

İngilizler Rumanyayı 
terkediyorlar 

Bükreş 10 (A.A.) - Son 48 saat 
zarfında İngiliz tebaasından bi~çoğu 
Bükreşteki İngiliz sefirinin tavsiyesi
ne uyarak. Rumanyayı terketmişler· 
dir. Diğerleri de yakında hareket ede ... 
ceklerdir. 

İngiltere 
Romanya 

münasebeti 
kesiliyor 

Bakreı 10 (A.A.) - Reuter bildi
riyor: 
Rumanyanın Almanya tarafından 

askeri işgal altına alınması hak~tnda 
İngiltere tarahndan yapılan ıuallere 
Rumanyanın cevabları Büyük Britan
ya sefaret heyetinin Bükrcşte kalıp 
kalmıyacağı meselesini b~nilz mual
lakta bırakmaktadır. Rumanya hü· 
kü-meu tarafından Rumanvada gami
%on halinde Alman askerleri mevcud 
bulunmadı~ına dair verilen temina
tın hakikate mutabık olup olmadığı 
hiç bir ,upheye meydan bırakmıyacak 
surette tahakkuk etmedikçe Büyuk 
Britanya ile Rumanya arasında siyasi 
münasebetleri katetmek için ortada 
hiçbir Acil sebeb mevcud addedilemez. 
Yalnız zannolunduğuna göre, Rumen 
hilkômetinin cevabı kac;amakh acido
lunacak derecede müphemdir. Bu se
beble lejyoner Rumenlerin kendi iti
rafları tahbnda mihver hük\ıınetlcri
nın bir zeyli olması hasebile verdik
leri teminata bir kıymet atfedilip edi
lemiyece~ini tayin Londraya •i~dir. 
Yalnız Rumen makamatın1rı ahden 
bütün dünyaca tanınmış olan diplo
matik hukukta ne dereceye kadar ce
halet gösterebilc<eklerine bir rrıi3al 
olmak üzere İngiliz elc;illğlnin Bük
r'!',ten şifre ile veya açık olarak çe
kilmek üzere Rumen tel('raihaı.ıesıne 
tevdi etmiş olduğu 12 telgrafın ad
reslerine varrnamıı olduğunu tlk.ret
mek kabildir. 
Şayenı dikkat diğer bir hidise de 

Bükreşteki Kral sarayı ynkınında ev
velce muhafız alayının umumi mer
keıl olan binanın ask:trl taliın ve ter
biye etmek üzere geldikleri iddia olu
nan Alman fırkaları tc;in karargah 
merkezi olarak tamir edilmekte olma· 
11dır. 

gOrmeden ve muzafferane yenmek is
tiyoraak herkesin yapması ll:um bir 
fede1kirlık olan parti menfaat ve his
lerjnden feragatte muhafazakir parti 
hiç bir partinin bunu geçmesine mü • 
saade etmiyecektir. Hayatlarımızı ve 
hayattan da daha çok kıymeti olan ve 
müdafaa şerefi neslimize tevdi edi!en 
büyüle beşeriyet davasını kurtarmak 
için başka çare yoktur. 

Bu derin kanaatlerin sathi parti po
litikası cereyanları ve hidiselerin tatır
lıcı tesirleri fevkinde bulunduğuna ve 
bu derin kanaatlerin her zaman ıızin 
ve benim kanaatlerimiz olduklarına 

inandığım içindir ki remıen, ayni za
manda da sevincle bana timdi emanet 
etmek istediğiniz veraseti ve vazifeyi 
kabul ediyorum.• 
Başvekilin nutku fiddeUi allı:ı,larla 

ve temhüratla karşılanmı,tır. ,.,.,. 
Londra 9 (A.A.) - Neville Çember

layn'in yerine muhafazakir parti fe(• 

Jiğine bu akoam ittifakla Çörçil aeçll
miştir. İntihab Londrada akdedilen hu· 
sus1 bir içtimada yapılmışbr. Bu ltti
mada Lordlar ve Avam kamarRst aza
ları ve muhafazakar partiye meMub 
meb'us ne.mzedleri bulunmu,ıardır. 
Parti r(!isliğine başka namı.ed gösterıl-
memiştir 

Alman askeri 
Macaristan· 

dan geçmemiş 
B.udapeıte 10 (A.A.) - Macar Ajaraı 

tebliğ ediyor: 
Alman askerlerinin Rumany1tya 

Macaristandan geçerek girdiklerine 
dair bazı ecnebi istihbarat ajan!lllarının 
neşrıyatına muhalif olarak M!lcar ajan
sı Alman ordusuna mensub hiç bir te
tekkülün Macari!ıtan toprağından geç
memiş olduğunu beyana mezundur. 

Günün icinden 

Lokantalarda 
Lokantalar s ı nıflara ayrdd ı. Flatl ır 

tayin edildi. Fakat. servis panı51 , ek
mek par~ı % 10 ~n hakkı, yahud 
bahı,ı.ş v~irenin nı,·e~ile baıı büvük 
lokantalarda iki kap yemeli ild bu
\'.Uk l iradruı aza yemek kabil olmuyor. 
Bu ci hetl~ri de dikkate alarak fla tla
r ı n makul hadde lndlrilmw mümkün 
delil miıllı ? 

Ertuğrul Muhsin, «Kral Ödip us» ve Necib Fazılın «Sabır 
taşı» piyeslerinde sahneye çıkacaktır 

i111:tanbul Şehir Tiyatrosu komedi ve ı 
dram kısımları perdelerini bu yıl da bir 
letrinievvel gecesi saat tam 20,30 da 
açtılar Bir çok müesse~lerim1ıe örnek 
olacak bir disiplin ve intizam içinde 
çalışan İstanbul Şehir Tiyatrosu, bu 
hareket tarzile, dağınık, intizamsız, 

müştt'ri adedine göre hevesll veya 
haftan savma temsiller görmPlte alış· 

mış olan seyircilere bu an'aneden sıy· 
rılıp çıktığını göstermit oluyor. 

Devamlı bir çalıf?Tla ve İstanbul 
halkının kültür ihtiyaçlarını, içtimai 
ve iktısadi zaruretler çerçevesinde 
karşılama iledir ki, Şehir Tiyatrosu, 
hemen her gece hınca hınc denecek 
tekilde bir ıeyirci kalabalığı ile dol
maktadır. Bundan dört bef yıl evvel 
Şehir Tiyatrosu rejisörü, Darülbedayi 
mecnıuasına •her şeyden ev"el para, 
para!• adile bir makale yazmış ve bu 
müessesenin yaşaması için operet oy
natmanın zaruri bir h.idise olduğunu 
belirtmek istemifti. Çok tükür ki bu 

gün Şehir Tiyatrosu yaşıyor ve '" -
yircisiz değildir; İitanbul halkı tiyat· 
romuzun iki salonunu da hemen her 
gece dolduracak bir şekilde tiyatro
ya alika göstermektedir. Buna sebeb 
olarak, tiyatro idaresinin disipHnll 
çalışması, seçilen piyeslerin herkes ta
rafından bei!j:enilecek neviden olması 

ve fiatların her keseye elverişli bu -
lunması ilh .. gösterilebilir. 

Yalnız Türkiyede değil, Avrupanın 

ve Amerikanın bütün merkeılerinde, 

tiyatrolar, sinemalardan çok pahalı
dır. Bizde meseli Şehir Tiyatros-unun 
dram kısmı fiatları ıaleri 30, sandalya 
40 ve koltuk 50 kurut ,jibı her Islan-

Aıkeri vaziyet 

Akdenizda harbi 
kazanmak için Jenl 

hazırlıklar mı ? 
RumanyanLn petrol mıntaklı 1nıı1 

muhtelif sın ıflardan Al.mu kJt'a
ları aevk:i le Avrupanm bu ln'UtJ•n · 
da ba.şlamı., olan yeni a. .. keri ha
reketlerin hakiki ıayetd nedlı·~ 

1 - Bu hareketler u.dtte pet
rol sahasını muhafazaya nu; 

Z - Yoksa, Akdenirin ttnubun· 
da ıeıcikmiyeeeji tahmJn. olunan 
hareketleri kolaylaşbnnak hedf'fini 
gü_decek tazyiklerde Alman •""-e
ıi ne de vazife vermeie mi matuf .. 
tur? 

Bu takdirde, Alman ordusunun 
~imdiden Sovyetler Birliiile cenub 
İslivlan arasına &irmek ve çok ... 
tanberi Yunanistan üzerinde ital· 
ya tarafından yapılmakta olan taı
yikte bu devlete muzaheret et ... 
mek lsteml-t olacağı dükünülebUir. 

Esasen İngilterenin Ortaşark or
duları ba~kumandam da kendine 
aid mıntakada Alman yardımını 
dikkatten u r.ak tutmıyara.k tedhir
lerini ona ıöre almış bulundulu 
ıöylenmektedir. 

Yalnız bu hidiseler ve mihver 
devletlerinin harbi kıştan evvel bi
tirmek zaruretini gözönünde tuta
rak muhakeme yürütülecek olsa 
bile Orta$8rkın pek yakında ıeni, 
bir muharebe sahası haline inlik•~ 
edeceğini tahmin edenler acele et 
mit sayılamazJar. 

Ü YILDIZ 

Rumen dahili· 
ye nazırının 
beyanatı 

Bükreı 10 (A.A.) - Rumen Dahiliye 
Naz.ırı General Potroziceacu bugtin 
Budapeşle radyosunun vermlf olduğu 
haberleri kat'i bir surette teluib eden 
bir beyanname neşretmittir. Na~ırlar 
mecli~.inin toplanbslndan sonra n8fl"9-
dilmit olan diğer bir te blij ise mez.alirn 
yapıldığı hakkında Macar membaınd!ul 
verilen haberlerden bahsetmektedir. 
TebliA; cterkedilmi' olan Transilvanya 
arazisinden Rumenlerin cebren ihrac 
edilmelerinin Rumanyada bulunan ~1.a 
carların ihracına bir mukabele bilmisil 
tetkil etmekte olduğunu• blldi""n Ma
car iddiasının tamamen asılsız oldu -
ğuna işaret etmektedir. 

Rumen Dahiliye Nezareünin nefret
miş olduğu istatistiklere göre 6 eyl\ıl
den 7 birinciteı,rine kadar, 3828 kişi 
kendi arzularile Maearistana gitmek 
üzere Romanyayı terkelmiftir. Buna 
mukabU, .Transilvanyanın terkedilmi.ş 
olan bölgelerden, Macar makamatın
ca gayriinsani bir tarzda çıkarılmı_ş o· 
Jan 16.524 Rumen Rumanyaya &irmiş
\ir, 

Bize iyi eserler 
vermrkte olan 

J>ymator Ş i.i krü 
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bullu münevverin ayda bir veya iki 
defa verebileceii bir seviyededir. Bf'
yoğlundaki birinci sınıf sinemal3rda 
bundan apğı bir para ile film seyret-
mek mümkün delildir. Şehir Tiyatro
sunun bu tekilde tarzı hareketi se .. 
yircl miktarı üzerine tesir eden en 
mühim 'millerden biri olmuştur. 

Geçen sene İstanbul Şehir tiyatrosu 
muhtelif eserler •ahneye koymuştu. 

Shake.tıpeare'in liyemU:t eseri Romeo 
ve Juliette ile tiyatro mevsimini açan 
dram kısmı, Azrail tatil yapıyor, Şer ... 
min Şeytan, Yelpaze, Hayat bir rü
yadır, Pembe sokak numara 4fi, O 
kadın gibi yerli ve yabancı piyesleri 
temsil etmifti. Bunlardan Romeo ve 
Juliette ve O Jr.:adın gördüğü rağbet 
üzerine bir kaç defa tekrar edilmişti. 

Komedi kısmı ise ge~en sene İki ke ... 
re iki. Hindistan cevizi, Haydudlar 
arasında, Kan kardeşleri. İkizler, Sö· 
ziln kıusı, Amcalar ejleniyor, Bir 
muha&ib aranıyor, Oğlumuz, Herkes 
kendl yerine gibi muhtelif telif veya 
tercüme piyesleri sahneye koymuştu. 

İstanbul Şehir Tiyatrosunun Çocuk 
tiyatrosu grupu ise haftada iki defa 
temsiller vermek ü:ıere, Sami Ayan• 
oğlu'nun Kel oğlan ve Mümtaz Zeki
nin Efe Ali adlı müzildi piyesl~rini 
komedi kısmı salonunda oynamıştL 

••• 
Bu sene her üç tiyatro da yo?ni bir 

re(>f'rtuarla kı5 mevsımıne tt:innek
tedir. Shakı?speare'ın Othelto'su He 
işe baflayan dram kısmı şimdi meıhur 

ı 
Alman edibi Lessing'in EmiHa Ga
lotti'aini hazırlamaktadır. Bundan 

[Arka!I sahile 2 sütun 1 de] 

Bu sabah matbaamıza gelen 
esnaf, tüccardan peynir, yağ 
alamadığından şikayet etti 

muavini diyor ki: « Vatanda,lar, 
kuruştan fazlaya peynir satıldığını 

görürse, en yakın karakola bildirmelidir» 
Bu aabah matbaamıza birkaç pera· 

kendecl snaf geleli, söyledikJcrini a
fB~ya yazıyoruz: 

• -Biz, perakende yiyecek e~yası 
satan kimseleriz. Her on beş günde 
bir, mal almak için toptancı tacirle
re gideriz. Bu sefer beyaz peynir, 
pastırma, yağ almağa gittik. Tüccar: 
•Elimizde mal yok• diye bize 0":81 ver
medi. Halbuki tüccarın malı depolar
da duruyor. Bunu biliyoruz. Bize ne
den mal vermiyorlar, ):lunu anlaya
madık!• 

Bu mesele hakkında tahkikat yap
bk. 4ın tçyüzü tudur: 
Bazı toptancı tacirler, yaj, peynir 

gibi gıda maddelerinin hükUnuıt ta
rahndan tekrar tetkik edilerek fiat
Jannın artırılacağını timid ebnekte· 
dirler. Nitekim bu gün toplan:ıcak 

olan Fiatları 111urakabe komisyonu 
toptan peynir ve yai satan tacirlerin 
tikcyetlerlnl tetkik edecektir. İşte 
tacirler bu şlk!yetlcrin neticeslnde 
fiatların artacağına kani olduktan için 
perakendecilere mal vermek istemi
yorlar. 

Acaba fiatlar artacak mı? Bu hu· 
susta Vali muavini Ahmed, bu sahah 

bir muharrlrimize tU iz.ahab venni'• 
tir: 
•- Peynir fiatları, Murakabe ko

misyonu tarafından tespit ed11mişb.r. 
Beyaz peynir toptan 42 buçuk kuru• 
.. , perakende olarak da 50 kuruş.a 
sablacaktır. Eğer bir bakkal bu ficııta 

peynir verm1yorsa ,vatanda,lann ya-
pacaiı bir iş vardır. O da, en yakın 
karakola müracaat etmektir. Bu hu• 
swıt. bütün kaymakamlıklara ve .za
bıtaya tamim yapılmıftll'. Tespit edi .. 
len fiat haricinde mal satanlar olursa 
ağır cezaya çarpacaklardır ... 

İnhisarlar Vekili 
Ankara da 

Ankara (Husust) - Giımrük ve 
İnhisarlar Vekili Rai1 Karadeniz dün 
akpm .,ehrimlıe dönmüştür. 

Maarif Vekili 
Antalyada 

Anlalvı (Hususi) - Maaril Vekili 
Hasan Ali Yücel bu gün Antalyt1ya 
ıelrnlftir. 

- - Beni niçin delile tıktınız yaJııı .. Vallalıl beıı aarhoı deiillnı 8" Komiseri 
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Günün yazısı 

Petrol harbi devam ediyor 
E. ki istila orduJan hep vadilerden geçerek diledikleri yerlere varmak 

istemişlerdir; kıt'alarının Jıareketlili,iti.ni tcnıin eden atlılarına bol su ve bol 
ot bulıttak için ... Şimcliki ordulara da ~u lıiı.ımd1r1 fakat otun ve her türlü 
yemin yerini petrol tutmuı,tur; atın yerini motor tuttuiu için ... Fakat. pet
rol btili yolları üzerinde '\e "·adilerde drlil, )eni emperyalio;llerdcn uzak
larda Anlil adalarında, Jlolanda llindistanında, Trinidnd'da, Vcnczüella'da 
l\Iek.oıikada, Peru'da, ~inıal AnıerikaMnda, yahud Bakü"da, Jrak ve iranda, 
A"\rTUpada i-.e htnırn ·heıncn yalnız Rumanyadadır. Devam etnıekte olan 
harb, herke."ln blldiltl gibi, bir petrol harbidir. Lüzumu kadar, yani pek 
çok petrolu olan devlet bu hnrhde mukavenıetini muhafaza edebilecek, l·ok
a teslim olacaktır. Alnıanya, hazırlamış oldu&u ,.e L,gali altındaki mem
leketlerde bulabildiği pelrol toklarını l"&Vllf yavat tüketm kte ve fazla ola
r ak İtal,yaya da :yardım ctn1ck met"huriyetinde bulunmaktadır. İn.-iliı: tay
)·areleri Alman petrol ta'i'.fi'.''ehanelerini u ul dairesinde yakıp 3·ıkmakfad1r. 
Bu vaı.iyclte kurtuluş çare!l;İ Ruınanya ~trollerinden hakir.ile i"tifade et
mekte dc(il midir? Ukin Ruman)·aya nasıl güvenmeli? Bu zayıf meml('ket 
bu büyük haıine)i her mman koru)·abilir ıni? Günün birinde Sovyetler Bir
liii ordulan bur1tlar• lniverirlene mihver dcvll'tlerinin hali ne olur? 

General Antoneskn'nun talim ve terl•İ)·e mak .. adlle hizut çağ ırdı~ ını 
söylediği Alman kıt'alan Rnnıany•\a petrol kuyulannı sıkı 'i'.lkt)"a ellerin
de tutmak Ü7f"re gelmi•d<"rdir~ İlk miio;ah<'de olarak bunu ka~·dede1im. Fakat. 
bu kıt•aıar ba,ka lşletde de kullanılabilirlermioı! Bu da bahsimiz.in dışuıda 

d •i!ldlr. 
Naıuhi BAYDAR r ........................ p .......... , .......... v .......... i .......... s ........... i .......................... I 
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Peynir fiatları d a bir 
m esele oldu 

Beyaz peynir ticareti de, günün bir 
mevzuu haline girdi, beyaz peynir sa
tan tacirler bu gün Fiat Murak•be 
komisyonuna giderek evvelce tespit e
dilen fiatlara itiraz edeceklerdir. Ko
misyon toptan peynir satış:ları için f2 
buçuk kuruş, perakende için de 50 
ku~ fiat koyınu,tu. Halbuki bakkal
lar daha pahalıya peynir aldiklan için, 
50 kuruşa peynir satamıyorlar, yahud 
satmak istemiyorlar. Satamıyanlar var
dır. Çünkü hakikaten 50 kuruşa peyı1lr 
alan bakkal olabilir, satmak istemiyen 
de, lırsattan i!:tifade etmek için elinde
.ki malı saklamaktadır. Perakende pey
nir satanlar, toptancılardan peynir ala
madıklarını iddia ederek el1erinde mal 
olmadığını ileri sürmektedirler. Top -
tan tacirler de, ellerindeki malın pera
kendecilere devroldujunu iddia et -
mektedirler. 

Araba hangisi doğru? GiriCt bir me
Mle .• Bu meselelerin içyüzünü anla-

• 

n1ak için gene &ünJerce tetkikat yap
mağa ihtiyac var. O umana kadar ha)k 
gene pahalı peynir yiyecek. Aaıl mese
le peynir ticareti bu derecede girilt bir 
lıa.e gelmeden, daha basit bir aihada 
iken halletmek liz:ımdı. 

ihracat hareketleri 
Karabük fabrikasının pik demirleri

ne t:ılebler artmaktadır. Bazı ecnebi 
firmaları bu pikle.re mukabil kıymetli 
maddeler vereceklerini teklif etmekte
dir~er. 

Almanlann serbest dövizle zeytin
yağ alacağından bahsedilmişti, diğer 
taraftan İngiliz ticaret birliğinin de 
aynı malı alarak, İstanbul ve İzmirde
ki nnlrepalara depa edeceği söylen -
mektedir. Gerek Almanlar, ve gerekse 
İngilizler henüz bu malı almamıtlardır, 
her iki haber de rivayet halindedir. 

H . A. 

ESHA~I VE 
Ergani 

TAHViLAT 

19,55 
15,50 1934 % 5 hazine tahvili 
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Kurdlu 250 kuruşa te
reyağ satıllyor! . ' yıyormuşuz • ı • ı 

birkaç 
bu 

Belediye, 
değirmenciyi 

yüzden mahke • 
meye verdi 

-<>--
Belediye müfettişleri fırınları ve 

değjrmf'nlerl ıı:ıkı bir surette tefHt 
etmektedir. Bir tehiş esnasında şu 

hidi!';e olmuştur: 

Evvelki akşam mesai !;&atl haricinde 
&lnt. Ayakapı_ Ayvanc;arayda buİunan 
de~irml'nler an~ız.ın teftiş edilm)ftir. 
Bu değirmenlE"rden birine aid .unlar 
kamyonlarla fırınl11ra göttirülürk~n 

çevrilmiş. unlar tetkik edilince kurt
lanmış olduğu görülmüştür. Diğer 

de,ğirmenlerde de yap1lan teftişlC'r ne
ticr"inde, bunların Ofisin vermiş ol
duğu buR:daylan piyasaya satıp hrın
lara. da kalitesi düşük kurtlu buğday 
unlarını tevzi ettikleri görülmüş ,bu 
deM:irmenler Belediye tarafından mah
kemeye verilmiştir. Suçu sabit olan 
dtğirmenci!Pre altı aya kadar hapis 
cezalfı verilebilecektir. 

Jktısad 
* ISVEÇLE TİCARETİMİZ - İs

veçten mal almak için, dli!1 akşam İs
veçe bir heyet hareket etmiştir. 

* DÜNKÜ İHRACAT - Dün muh
tciif memleketlere 110 bin liralık ihra
cat yapılmıştır. 

*KAUÇUK BEYANNAMESİ - El
lerinde kauçuk bulunan kimseler hü
kümete beyanname vereceklerdir, 

SÜMERBANK Ul\IU~t ~tÜDÜRÜ -
Sümerbank umum müdürü Bürhan 
Zihnı bir ild güne kadar şehrimize ge
lecektir. 

BCZ İ.'\IALİ - Amerikalı bir Üni
versıte talebesi buz imali hakkında İs
tanbul ticaret odasından malfimat Uıto.?-

miştir 

Deniz ve Liman 
* İZMİR SEFERJ,ERİ - D<nizyol

ları idaresi, İzmir seferlerine bir vapur 
daha ilive etmiştir. * KAPTANLAR - Kaptanların ter
fi imtihanları önümüzdeki ay başında, 

Fiatları Murakabe 
Komisyonu, bugün 
bu mesele ile me~

gul olacak 
-0--

Fiaflan Murtıkabe komilfyonu, bu 
gün Vali muavini Ahmedin riyase
tinde toplanarak, beyaz peynir me~e
le~inden başka krema yağ ihtiklırını 

da tetkik edecektir. Son günlerde, kü
çük paketler içinde satıla!' krema 
yaj:Jannın kilosu 260 kuruşa kadııır 
yük~elmi,Ur, Bu yağlan saU-nlar, 
yağları nevilerine göre dörde ayır

mışlardır. Birinci nevi hali" taze inek 
yağı 250 kuruştur. Bu yaA: paketle
rinin üzerinde •Hastalara ve çocuk

Deniz Tic~reti !l'ektebi~de yaptlaca.ktır lara mahsustur• diye bir kay1d ver-* DENiZ TICARt."'TI MEK~BJ - 1 dır. İkinci nevi yağlar gene inek yeğ
Deniz T.ic.areti mekte~i talebesı, mek- larıdır ve 200 kuruştur. Koyun ya
teb gemısıle Karade~e hareket e~ - ğile karl.fık inek yağlan 160. yalnız 
mJştir. Gemi dün Gıresuna varmıı;.ır. koyun yalı 120 - 140 kuruş arasında 
Vilayet ve Belediye .. tılmaktndır. Halbuki halt• in•k yaAı * 115 TENEKE YAG - Bclerliye dlye sahlan bu yağların içinde bol 
nıüfettiş.leri Küçükpazarda yaptıkları miktarda vejetalin yağı bulunmak-
bir teftişte 115 teneke hileli yağ bul -- tadır. 

İkhsad Müdürlüğünde , nmı!ard>r. Fiatlan Murakabe koml•yonunun * SÜT TEVZii - Belediye, sayım kontrol memurları., krema yal;ları 
bu sabahki toplantı günü halkın süt ihtiyacını temin i,in, hokkınd• tetkiklere başlamışlardır. 

• 'I O B irincitetrin 1940 

İkinciden sonra 
Çeviren : Ömer Nejad 

Bu küçük kızı hemen bütün gernl- halleri anlatrru.f, ona uzak memleketleri 
eller tanıyorlardı. Batı Avrupasını ke- görmenin insanda yarattığı heyecBJ'l ~ 
sip geçen kanallar boyunca iki üç ay )ardan uzun uzadıya bahsebnişti. Gel\ 
ıeyahat ettikten sonra Luvar nehrine kadın onu büyük bir al&kayJa ~ .. 
muvazi uzanan Dompiyer barajına va.. liyor, bu mavi ipek ıteridler şeklin; 
rıyorlar ve bendi idare eden ihtiyarın ilci taralı çiçekler ve renkli oUarl• ~ 
küçük kızını beyaz boyalı küçü e- rillmüş kanalların ötesindeki ıneÇh 
vin önünde top oynarken veya kana- memlekeUerin hasretini çeker pbi r 
la ı;arkan sarmaşık çiçeklerini kopa- luyordu. di'" 
rırken göreceklerini tahmin ediyorlar Kim bilir o memleketlerde kell 11 
ve bu tahminlerinde asla aldanmıyor- sinin ,imdiye kadar tanıyamadığı 0 

lardı. Ona hediyeler atıp: büyük heyecanlar, ne büyük ruh .-r: 
- Bonjur İvon, bonjur küçük İvon sıntıları vardı. Bu mütemadi bir ~ .. 

diye sesleniyorlardı. kilde değişen manuralar daima ye \l 

Baba ve kızdan ibaret olan bu kü - lik için çırpınan bir kadın rubutl,.. 
çille ailenin hazin hikiyesi yıllardan- muhakkak; bir saadetten bcklerıi~W 
beri dillerde dolaşıyordu. Hiç bir ge- yen. diğer bir saadete kavuşturab~ti .. 
mici, hiç bir köylü baraj kapılarını i- di. işte şimdi bütün bu hatıralar 'ıll' 
dere eden ihtiyar Jerom'un daima yat' Jerom'u sarsıyor ve kızı ivoıı,,.. 
nef'esiz, daima yeisli oluşuna hayret kanaldan her ·gün geçen gemi~~ı~rl ti' 
eder görünmeyordu. limlayışını derin bir iç üzüntusıle 

Senelerce evvel, İvon henüz iki ya- kib ediyordu. .. .. bO 
ıına basmadan, J erom bir akşam evine Jerom bir gün kızının gönlunı\,.· 
dönmüı ve karısını bulamamıştı, kü- gemicilerden birine kaptırıp uzak );\! 
çük kız açlıktan ağlıyordu. mas ıihtimalile titriyor, aözüne u~ll 

Karısı, Jerom'un sık sık aile bari - girmiyor, günlerini, saatlerini ~~~ d,eıt 
mine kabul ettiği Holandah kumral hep bu korkunc düşünce yUzilfl 
bir gemiciye uymuıt ve onunla bcra- zehrediyordu. ~ 
ber kaçmıştı. Aradan yıllar geçmiş ve Sık sık kızını yanına alıyor \-.,, dtı 
küçük İvon; barajın bulunduiu bu bütün hayatını, bu dar sular üıe~ 
tenha yerde, hemen hemen arkadaısız küçük gemilerde geçiren ada ~: 
olarak büyümüştü. J erom bütün ü - hayatında bir cazibe olmadığını~ 
mid.lerini bu yavruya bağlamış, neşe- }arın çok bedbaht geneler old tl riıı 
yl, ~aadeli ancak onun göz.le.rinde bul- delillerle ispata çalışıyor, seyaha ';o· 
mağa çalışmıştı. Kızını bizzat terbiye ruhu yorucu, yıprandırıcı tesirirtl_,..,r 

1 ijsl ... 
etmeğe karar vererek onu mektebe dia ediyor ve sonra idea in m ,e-
göndermemiş:j ona yazı, he5abı ve oku- günlerde, toprağa bağlı olan altıfl li',. 
mayı öğretmeğe uğraşmıştı. nelerde olduğunu söylüyor ve i 

İhtiyar Jerom, boş kald.Jğı zamanlar ediyordu: ~ 
ya evinin eşiğine oturup piposunu tüt- - Bilir misin İvon, bir çifttikt' ~~ 
türüyor, yahud da gemicilerin sık sık çirilen temiz bir hayat ne kadar ~~ 
buluştukları bara giderek bir kaç ka- lidir? Sağa, sola koşuşan hayv•Jl ,ıtıd 
deh yuvarlayıı;> llf atıyordu. Bu saat- çıkardıkları gürültü, çayırhklar'Ul ~ 
lerde küçük Ivon kanalın kenarında renk.11 ekinlerin ufka doğru.?ir ~~,~ 
oynuyordu. Zaman zaman babası, onu halinde kayıp uzanışlan, gune•li 4f1 
evin önünde tutuyor ve: bir sema albnda tarlaları birbi~,; Bu sabah İktı.sad müdürlüğilnde pa- Sütçüler cemiyetile temas etmiştir. 

muk ipliği tevziatı hakkında bir top- M aaril 
Jantı yapılmıştır. Bu toplantıda, dün 
İktısad Vekili Hüsnü Çakır tarafın- * ÇALIŞKAN TAi-EBELER - Bu 
dan verilen direktifler ÜT.erine, pa- sene zarfında mekteblerde çalışkan ta
muk ipliği tevT.iatının esa~ıan görü- !ebe için, her melcteb bir iftihar list~si 
fü.lmüştür. Verilen karara göre pa- tan7jm edecektir. 

Buradan ayrıl.mat Sulara düter- ayıran kesikler boyunca alıç rrıe> tDf 

1 sen seni kedi balıkları yer, diye onu devşirmek, dağ çileği ve manW' ~ 
korkutuyordu. Jamak: ve bunların arasında , ba_c; tJ1 

Küçük İvon korkmuş gibi davrana- dan daima tuman tüten ktlçucu .ol· 
rak babasının yanından kaçıyor, sonra eve sahih olmak ne zevkli bir şe' ~ 
uzaktan ona aldanmad1ğını göstermek İvon hiç bir cevab vermiy~r,; O 
istiyormuş gibi hafif bir tebessümle sını tatlı bir tebessümle dinliY0 ·t~ 
gülüyordu. neler düşünüyordu? Jerom siilc\J fi/_ 

muk ipliği tevziatı bir elden td•re * TAKSİM LİSESİ - Bu sene açı
edilecek, ihtiyacı olmıyanların fahri - lan Taksim 1iıtesi müdürlüğüne Adana 
kalardan iplik almasına meydan ve- Maarif müdürü. Yunus Kazun tayin e-
rilmlyecektir. dilmiştir. 
~;;.,;;;;;;;;;;;.;~~~-..-~~~~~~~-~--,.~ 

Sahte mübadil 

O, kanalın mavi sulan içinde küçük emniyet verici bir hal olrnadıl1_01~ılf 
bir olta ile yakaladığı balıkların ken- rübel~rile biliyordu. Gene kız bııY """ 

su tanılın ederek piyasaya süren Ni - disine hiç bir fenalık yapamıyacaiuu köyün bayramlarında, kır dans~ıf 

bonoları 
Binlerce liralık sahte mübadil bono-

• 11 k d b • b t k" I had Öz.koyuncu ile 16 suç ortağının biliyordu. aranan güzel ve cazib bir taze o lnou nu ampın a ır ta ur eş 1 ikinci ağLrCezada görülen muhakeme - Onun içindir ki, babası uzaklaşır tu. ~~ 
rııa. tanılı 1 inci salılfedc]I Çocuk tiyatrosu da faaliyete ~eçmek • !erinin son celaesinde b•zı maznunlar uzaklaşmaz, yavaş yavaş kanala yakla- Nihayet bir gün Jerorn, kız"''~ O' 

10nra muhtelif telif piyeslerin sahneye üte-redir. tahliye talebinde bulunmuşlardı. Mah- şıyor. suların kenarına, örülmüş du- vardı ki çifilik sahibinin gene 0~.e bJ 
konması kararlatbrılmıştır. Ahmed Bu st"ne, yalnı:ı Şehir Tiyatrosunda d k il t ıı ıı d keme heyeti, bu hurustaki kararını dün varın üzerine oturuyor, ayaklarını aşa livye ile seviştiğini haber aldı \• F 
Kudsi'nin Köroğlu, Vedad Nedimin değil, Türk tiyatro tarihinde ilk dt'fa e ece paraşu çumuz var ır bildirmiş ve sahte bonoların noterlikte ğı sallayıp kanal boyunca akıp giden habere gene kızın istikbali narnJlllltl' 
İmralının insanları, Necib Fazınn Sa- olarak göreceğimiz bir h8dise de tlir yapılan ciroJarda işin aslını blhnlye- gemileri seyre dalıyor, sonra bunlardan vindi. Oh, artık Jerom sükUn b.~fll' 

mühim anketleri ın 

bır tafl. ve Plin, Sedad Simavinin matineleridir. Comedie Françeise'in rek şahidlik yapan Arşak, Hüseyin yorulunca gözleri ta uzaklara kadar lirdi. İvon annesine tabiat ill ~ 'I' 
a·· · t t M h d y t t b ı A k rl Hüsnü, Salahaddin ve Mustafa Me!çl- birbirini kovalar gibi koşup giden ka- hiç de benzemiyordu. Onun 11rU ~ ~ 
urrıye apar ımanı, a mu esa- ~an u ve n arayı yareıı ·esna.. Tu''rk Hava Kurumu başkanı bugu"n vak ağaçlarına takılıyor ve onların miz ve mes'ud bir yuvası o.ı •. cs ...... , 

rinin Serseri adlı piyesleri bu arada- &J.nda artistl rin gerek klisik ve ge-- yl tahliye etmiştir. Bunlar gayrimcv- ı·· 
dır. rekse modern Fransız tlirlerindcn bazı kul olarak muhakeme edileceklerdir koyu yeşil gölgelerinde eriyip gidi - belki de Jerom son senelerıf\l• .,-

1 k 1 h JL· k h I'no''nu•• k •dO zetemız• e yord\1. İleride ratıp Çaytrlarda, beyaz. mini yavrular arasında, 0 zartıBJ"ld•' f 
Bu telif e .. rıerden ba•ka bir kar parça ar o uma an a ~n ço oıuna ampına gı ıyor, ga Denı'zde bı' r cesed ki ti d T d • b d t 'ç'" v T renkli semiz ine er o uyor u. epe- dar tadama ıgı ir saa c ı a> 

yıldanberi ilS.n edilen, fakat ba7.1 se- titm:,u. Tıpkı bunun gibi bu sene de t' 
~-h T • d • ~ • b tt h }eri örten meşe ağaçlanntn üstünde çirecekti. .ıı • bebler dolayı.tle tem,u edilme'i geri .,. ir iyatrosu artistleri on beş gün- ver ıgı eyana a, ava programımı· bulundu te ( 
d b. d ı b ed ı k sincaplar oynaşıyor, gelincik çiçeii ve Evlenme tes'id edilmiş, ilk a • .. kalan iki piyesi de bu sene sahneye e ır e a terti i ece ohın •iir ~ .. ;_" 

1 l yüksük otlarile kokulanmış bir at - lar geçm.işti. Kanal boyunca gc"-~-, .. 
konacaktır: Sofokles'in Bedreddin matine erinde Türkçe şiirler okuya - zın on mı'slı· genı'şleyeceg~ ın· ı' so··y u''yor Dün kömür iskele$İnin önünde, 35- ... L ı--ı)V" rnosfer i,.inde mavi keleoekler uçuşu- micileı: Ivon'u rahat bıral\-I•~ Tuncel tarafından tertüm.e edilen caklardır. Bu matineler cumarlcı:ıi. gü- 40 yatlarında.. kıyafetinden ıemlci ol - T ~ .# 

Kral Ödipus ve Dostoyevski'nin Ah- nü saat 16,30 da başlayacak ve •uml Türk Hava. Kurumu ba•kaıu Şükrü ı •ı~·""-·~ibi i..tanbulda da göze ••~•n d • ı ı b' ed b ı yorlardı. sık sık barda beraberce bir kaÇ~ 
1830 k d d 

T .......... Y-fl u~u an aıı an ır ces u unmuştur. Yeni ve ı::ık nemiler İvon'un hayre- irmeg·e.veya dansa davet. edı) 
med Mühib tarafından tercüme edilen · o a ar e\•am edecektir. Bu Koçak, bugun İnönü kampına gidercı:ı:, canlı hareketler bize bu gayretlerimız.in Yepılan tahkikat sonunda bunun T " "T 

· 1 tini celbediyordu. Onlara doğru adeta Güzel Ivon bu eski •11inalatJ Aptal adlı eserleri. matıne ('rde her yer bili lstisr.a 15 ku- orada yapılan tedrisatın neticelerini müspet neticeler vereceğini müjdele • Küçükpaur iskelesi önünde demirli 
1 k Ş 1 ki bir oyuncağı kucaklarmış:casına koş - istemiyordu. 

Bunlardan baoı.ka M.-.:hur İtalyan ruş 0 aca tır. hr matine eriude, es · tetkik edecektir. ŞUkrü Koçak, Hava yecek kuvvetli ve ümid vericidirler. bulunan Abdullahın motöründe bek,.i- .r 
• ~· h lk ·ı ı · ki' 'k T · Ed b " mak istiyor, el çırpıyordu. Gemiciler gene kadına.: ...,oJl ,. muharriri ve sahnemizde Altı ki~, i a şı r en, i:l~l • anz.ımat. e i- Kurumunun faaliyeti hakkında bir mu - Hava Kurumu paraşütçü taburl.n Uk yapan İne bolunun Zarana köyünde .., 

tı did d k Gemidekiler ona: - Dünkerk'ten geliyoruz, f) 
muharririni anyor, Size öyle geliyorsa ya c>e e ve on an sonra i n"sil:ere harririmize ,u malCımatı verm1•·tir; teşkil edecekmiş, doğru mu? Cemale aid olduğu ve nemide yalnız · i 

b b ~ ~ - Bonjur Ivon. bonjur küçük von disine dolru akıp gideceğiz. .ı.n 
öyledir cribi eı:ıerl(·ri oynanan Piran- mensu ütün f8ir ve edib!erimi:rin •- Son dünva hidiseleri Türk miJ- - Hava Kurumunun paraşütçü ta- bulunduğu bir gece müptela olduğu ~ ...-- " •• .. ı · k k B d ~ diye sesleniyorlar, her geçi,lerindc Dedikleri zaman gene ,,., .t r 
delio'nun Dördüncü Hem·y·, Cheld1J- ıeçme. şıır en ° unaca tır. un an telinin h•vacılı,.·a verdigı·· ehcınmiyetin burlnrı teşkil etmesi varid deKildir. Mr'a hastalıg'ı no"betl e--asında denıze o,..- / 

d l lru • h kk " .... ona uzak memleketlerden getirmit ol- gözlerini yumuyor, hayalinde """' 'ı 
nun Romans, Henry Bat.aille'ih J.1eş3- maa a, eser 0 nan şaır a ında nekadar yerinde oldugu· nu a"'ıkra go·s- Lakin he-r sene İnönü kampında trp- düşerek boğuldu"'u anla•ılın•• de~'-.e Jl•,-k b" ~ fk hl ·ı "T 11 ıo; T '"Ti uur. dukJan hediyeleri 't'eriyorlardı. niıdeki gümüş renkli kumsa tıi' .1 

leler Trisnan Bern'.lrd'ın Biı ana, J. ısaca ıyogra 1 ma mat verı.mesi ternıiştir. Bu hAdiseler bugün milkti- lanan genelerin büyük bir ekseriyeti ruhsat verilmiştir. 1 ı U k .. ük' ~- 1 1 d 1 1 1 ro • de mukarrerdir. Böy ece sene er geç ve uç K.Ui pur ar a o u iman arı, son. of.'.;ıl, 
M. Barrie'nin Utak adlı eserleri de . mizi daha çok çalışmaya, bu mevzuda böyle bir vazifeyi l(Örecek şekilde ye- büyüyüp güzelleşti ve gene bu sene .. tanımadığı portakallıklar, nı.ırt'. 
bu -•nekl reperlu<·•a alınmıştır Görülüyor ki, Şehlr Tiyatrosunun d h •-- ı db. 1 1 1 ı· kt d' l B h edilen paraşüt d'I l'l •:J! ~ ~ b k • ı k 8 a ı;,ııu c ır er 8 m~ya zor amıştır. ışme e ır er. 8 s }erde Jerom daha ziyade ihtiyarladı .. okaliptüs ağaçlarile dolu va ı e JV. 

u sene i uıa iyet 11drosu her istika- Son umumt kon.,,...mizden sonra Hava ta\:ourlnrı etrıııfında size daha fazla ma- Denİzyolları bilet .,; :.ı1 mette oldukça zengindir. Son ı;ckiz b'... ul imı hissetti. Artık hiç konu.şmayor; gibi oluyordu. Ne vakit koC !'- 1 Mahmud Y<!sarinin Topaz, Caz ilh .. 
gibi ıüzel eserler vermiş olan Fran.~ız 
edibi Marcel Papol'dan adapte etliği 
Yalı Ulf&ğı da komedi kı!imının ilk e
aeridir. Muvaffak.iyetle devam etmek
te C'!an bu eserden sonra mııhteli( 
telil veya adapte komediler !ahneye 
konacaktır. Bu arada A. Sylvane ve 
J . Gascogne'den adapte edileon Dadı, 
Carlo Goldoni'den t(!rcüme edilen Lo
kantacı ve gene Goldoni'nin İki efen
dinin uşeıu adlı komedileri bu sene
nin en güzel ıım.hne e5erleridir. Selii
mi İzzet de Yvon Noe'nin Christi::ı:n 
adlı eeerini Osman adile adapte ettiği 
s:lbi sahnemize bir çok tercüme pi
yesler vermif ohı:n Seniha Bı:drl de 
bu mevsim için bir te11f e~er hazırla
maktadır. Bu kı' sezonunda Gogol'ün 
Milletti,, Nee:ıb Fazılın Bir adam ya
ratmak ve Mak.sim Gorki'nln AyaK ta
kımı aramnda adlı eserleri U-krar edi
lecektir, 

Sahneye çıkmt\sı heır.en he?' defa -
sında büyük bir hcidLc:e tt>~kil eden 
rejisör ErtuıiruJ .n.ıuhsin Sofok!e!'l'in 
Kral Ödipus, Nttib Fazılın S'.l:bır ta
f.I piyeslerinde oynayacaktır. 

yıl ltinde 30 küsur telif ve 90 ki..ı.sur Kurumuna yardım hareketleri büyük JUmat verecek vaı.iyette b unmuyo - SUİİstİmal ı• ne kııı, ne de arkadaşları onun sabit disine Llyon veya Sentetycn ~~· 
· 1 h ölçüde arttı. Buna müvaz.i olarak Ha- rum. bak••larla titreyen nazarlarının ne rından bahsetse alika göstertf!d tl'rcume p yes ~ neye koyan Şehir .., .11 

Tiyatrosu bu yıl da dünyaca tanınmış va Kurumunun gencleri tayyareci ola- - Makinist mekteblcri aç.ılacaiı ha- Birkaç ay evvel, Denizyollarının va- düşünceler gizlediğini bir türlü kav- daha ziyade mütemadiyen rıJ'l;ı", 
bir cok 9'rleri kadrosuna almakla rak yetiştirmek leşebbü~leri de pek çok berine ne dersiniz? pur yolcu biletleri üzerinde meydana rayamıyorlar, farkedemiyorlardı. Ça- manzaralarile bir gene kadırı ·eı# 
ııyni hı7.la yürüdüğünü gösterml• olu- inkişaf etti. Bu sene birkaç bin genı:e - Muhtelif yerlerde Kurumun ma- çıkan bir suiistimal b8disesile alika- lışmadığt zamanlar gelip k.w:nın yanına heyecandan heyecana sürilltl.e> e3'~ 
yor. Çocuk tiyatrosu faaliyeti ve şiir İnönü ve Etimesud kamplarında ç;.ıltş- kine mektebleri açma~ı haberi genlsle- dar görülen gişe memuru İsmet, İs- oturuyor ve onun gözlerinin içine hiç cek bir mavi kordeli naz ~e. fı,f/ 
matineleri ihda5ı da esas faaliyetin mak ve hava sınıfında vazife alacak tilmekte olan hava endüstrimilln Hıti- mail, Hakkı, Asaf ve Salihaddin tev- bir şey söylemeden bakıyordu. ufka doğ:ru akan kanallardalti fi 
yanıbaşında ayrı bir kıymet almıak- derecede yetişmek imkinı verildi ya<" hasıl ettiği işçi elemanJarı temin kil edilmi$1erdir. Dördüncü sorgu hi- İvon, gün geçtikçe tıpkı annesine gemicileri düşünüyordu. YaV~~ ~ 
tadır. ff . B. Paraşütçülerimiz memleketin büyük için gi.ri~len teşebbüslerden dolmuş kimliği dün bu dört suc;-lu hakkında benziyordu. Bu gene kız babasının ruhunda bir itirafın kımıldadı wı·,,, 

bir kısmını dolaşarak atlayışlar yapıı- ol~ gerektir. Bugün makine, makınist tahliye kararı vermiıştir. Yakında p:av- kendisini ne derece büyük bir düş - sediyor ve küçücük genı.tsirıifl rl 
Asker ailelerın• e lar ve Hava Kurumunun mesaisi hak- veya işçi yeü,tirmek iÇ'in a<;:ılm~ n1ek- rimevkuf olarak muhakemelenne baş- künlükle sevdiğini ve onsuz yaşamağa . meçhul memleketlerden gele~ rı~ 

kında balkı tenvir ettiler. Uçma ya~ına tcblerimb: yoktur. Li.kin bu sahada ]anacaktır . asla tahammülü olmadığını acaba bi- karşı duyduğu derin alikaY1 t ~ 

d • • gelmemiş çocuklara havacılık bilgi ve bazı tertiblerde çalışılmaktadır. T~t- liyor muydu? Gitgide acılaşan bir Ü- den glz.leyemiyordu. Bir akşarl' ~J 
yar ım iŞi se\-gisi vermek için Maarif Vekiletinin kiklerimiz neticesinde bunlan •çmak Tal ebe kitab bulamıyor züntüyle maziyi hatırlıyordu. çiftlikte iken onun ~özlerine JC, ~-~ 

A~ker ailelerine yardım meırele.c;j 

1 

de lasvibile bir kısım mekteblerimize veya aÇ'mamak me."'elesi kendi kendine Talelx>nin bazı mekteb kit.ablarını İvon'un anneMe, henüz 16 yaşında ve hayatların ı yeniden kurf1'l'ıt:lin 
üzerinde dün Belediı•ede bı'r topl•nlı tay.yare modelcilig-i ve havacılık ders- halledilmi• olacaktır. b 1 d • d bir gene kızken, bir köy bayramında birbiri için yaşamak, uzak ,1d o"/' u ama ı~ın an bahsebniştik. HPııüz \J 
Yapılmıştır. Asker ailelerı'ne ••.arnl lerı kondu. _Hava Kurumunun bundan sonraki b 1 h rastlamıf ve onunla dört sene aşkını sevgi dolu rayihasında rnes 1 ·-" u mese e alledilmiş değildir . Kitab _ .. ı..u P"" 
ayda yirmi beş lira verilecek, ailenin Umumi olarak geçen seneye nispetle faaliyeti ne olacaktır ? bulunamadığı iÇ'in, bazı mektebl<:.trde itiraf edemeden konuşmuş:tu. Nihayet için ~emilerinin içinde rn~ı ,dl- I 
.n bu"vu··-'"':ne d'· 1 · •· ı· bu•u"n varı'dat w· · li b' t bir gün gene kıza ackını sö.,.lemiş, mu- ka doğru kayıp uzakJacmı.şl•d"I 

- .ıı;u on, ıı,:er erıne u..·şcr ıra "' ımızın mıs ır ar 1$ - Hava Kurumu büyüklerinden al- üç talebe bir kitabla idare etmektedir. " J " V'" 

d • • t 1 kt H Jkt t ı k nöster kt ld ğ .. ı· b·ı· kabele görünce ona rıltıncasına ba~- Bu firar hAdisesi yı·rnu d,f.. gı ı aca ır. a nn op anaca pa- ,., · me e o u unu soy ıye ı ırım. dığı ilhamlara ve h11.lkımızın yüksek " d ,. 
ranın ı h B ı d' D · ı ~ " Çalı• k · · il b lanmıftı. Evlendiler. icinde bütün köy ve civarın •jP~ ma ra ı e e ıye aım .c.n('u- ~ma programımızı ıse on mıs ü- vatanperverlik duygularına dayanarak • v 

meni tarafından te pı't edı'lec kt'r ı•u"tmek u· · d kta c. hamazan & Karıq da senelerce evvel tıpkı kızı mu•tu. Babası vaz.iy• .. ti öğ.r••.,, "'',/. s e 1 • zarure nı uyma yız. O - havacılık mevzuu üzerinde müpnaot hiz- · T _ı,.. rr 
y d ı t k 1 ı b •- d h .,_. Ivon gibi barajın yan ı ndaki beyaz bo- bir şey söylemedi. Um.idsıZJ1 

• .,.~ ar ım s eyece ai P Pr irer Lle'yan- mer ve amivetli ha1kımı11n ve Hava metler ifaı::ını tabıt bir vazife •11ymak- imsak 4 28 ~ 
name ile ma'-111 k k ı ki .. Kurum "· b"t"' , i f t a r 17,39 yalı küçük evden uz.aklaşıyor ve ka- gözlEri dalar gıbi oldu. Sonr•d ~ı na ayma am ı ara mu- unun goze çarpan u un J,?ay- tadır. Bu itib~rla Türk havacılığının bir ı 
racaat ed kr y d k ti · d b Q A-f e 12 Ol A•· 17 37 nal boyunca akıp ııeçen gemilere ha- kayboldu ve bir daha onu ... I ece ır. ar ım as ere alın- re erın e u on mi~li büyük programı ihtlyac olarak kendini gösteren her işi- K ' " 'a m ı , _Ae•· 
dı"' tariht•n terh' ta 'h' k d tah kk k tti k 'd Jkı'nd ı' 15 11 Ya•·ı 19,09 kıyordu. görmedi. Bu ikinci tecriilX""_,, fS' ,. ı~ rı 1ne a A:r ge- a u e rece varı atı temin ga- rıi yapmakt.ıı.n fZeri kalmıyac•i!ına iti • , uı; N 
"en muddet ..... ! d ı k" · d M 1 k h Bir gün Jerom gene k:ı.rLc:ına vaktile artık hayat ilmidle bag·ıan/ı>l " -... ın a yapı aca ur, yeıııı var ır. em e etin er tar•rında mad edebilirsiniz. 

:-~~~~~-:;:::::~::-::-::-:-~~~~-::--~~~".'"'~:--~~~~~~~~~~...,,.,..~~.:..:..:.::.:.:....,,~~~~~~ ... .:..::~::;:::::::;:::::::::::::::::::::~b~u~k~a:n:•l:l•:r:d~•~Y:•:P:m:ıı:_:o:l:d:u~Au:_se::y:a:..::-.:.:m::ez:di~·~ı ~..,. .... --,...,...~--~ 
Edebi roman Tefrika numarası 8 mişli. Onun çok uzun boylu oldu~u- emasında tesadüf onları tekrar kar- ·---- - - ;/,I 

Evvelki tefrikaların hulasası 1 Gene kadın, a•kasmdaki ağrıya 
(R~d hir •ydanheri u7ak akrnba- ı rağmen böyle yatağının içinde yalnız 

Ja~n~an Scr.'·ct Hanun~ Suadi:yedrki ve sakin düşüncelerHe başbaşa kal -
koşkunde mıqfirdir. $t'r\·et lfanım ı n maktan memnundu .. 
torunu A1e\·1 Reşidi sevnıeğe , .e 0 za- Dışarıda bir ttyin yere düştüğünü 
rnana kadar ni9nlı~ı gibJ konustuğu ~e ~•zlı Kal~anı~ ·kız, .biraz yavaş: 
Fikrett sadec:e bir arkada, telıikk.J et- ıf goreme_z mı...ın .. Hanımı uyandır•
me&e ba,Janıı tır. Re-.id. bilh:to;sa son cak.,ın• dıye Pervınl azarhyan ı::ıesini 
balo ıe~e...inde Alevin ııtnc ve ıüz('l duy~u. Gül?~di ve yavaşça gözlerini 
annesi Canan Hanıma karşı kll\"\.·e:ıl i örttu. Bllbırinı kovahyan sahneler 
bir meyil dU)"\lyor. Fakat ayni rere halinde gece kulübdE"ki balo, parça 
A lev, Re~ide kendini kurna7hkla öp- parça gözlerinde canlandı. Retidi gö
d ürtü)or ve on• llinı aşkediyor.) rüyordu. Biraz sarho'i ve durgun. 

Rengi her zamcınkindPn solgundu, Dan!'I için kendisine yaklaşan gene 
Gözlerinin altında hafif gölgeler be- adamı ... 
lirmif, ytizüniin büt\jn çizgileri de- Refidin koyu kahve rengi göz be
rinleşmi$ti. Uyku.ruz bir gecenin tab- hf'klf"rinin etrafında duman gibi ge
ribı:ttları... ZatürriE"d,·n ıBOnra arada niş bir halka vardı. Göz.göze geldik -
aırada arkasında, sol tar11fında duy- )eri zaman, sanki bu halka büyüyor, 
duğu hafif ağrıyı uyttfturmak ister göz1(>r derin, acayib bir mana alı -
gibi arada !'iırada kımıldıyarak sırtını yordu ve o bu garib gözlerle yiızüne 
iyice yatağa yapıştırıyordu. bakıyordu. Bir teY sormak, bir şey 
Açık pencerelerden gelen ılık rüz - IÖylemek ister gibi. .. Bu bakış gene 

aAr, odayı bahar kokularile doldur - kıııdını ürkütmüştü. Tuhaf ,eyl Re .. 
m\l.fİU. Güneş. beyaz örtülerinin ü- 'idi o gece ilk defa &örüyor gibiydi. 
zerinde büyük sarı lekeler halinde Dans ederlerken başının onun omuz
oyrıqıyordu. !arına ıu;l\ll<la yetifli!ini farket • 

tut.arak onu çekmiş, görünmeden ora- nan bu yüz.den onun başına bir gün bğı için nefret edecek ksd:.ır_,_, 
na, yirmi üç yaşına rağmen gülüm - şılaştırdı. dan ka,.m....,la.rdı. ki dik h"' h 1'1~'..;; 
~diği zaman gözlerinin kenarında in- l\.lithat Şevket derhal izdivac U:k- • ..., be ('nme . adi!'eler gelmesinden sız, garib bir kız.dı Canan • )jP~., 
cecik kırışıklar belirdiğine dikkat lif etmişti. Fl'lkat yarası yeni idi. Şid- Gene kad.Jn onun sesini tekrar du- korkmuştu ve gene bu yüzden Fik - rette onun •imdiye kadar .,; , 

t · t• yar iibi oldu· retle, ahlakına emin olduju bu ağır ba'I dı• D if1'1' ,.J e mı, ı... detle reddetmişti ve şimdi tekr::ır · a anma 5ına emindi. a e'"''J 
Alev, Reşidin iyi dans bilmedi~in- karş.ılaş.ıyorlardı. M.itJ1at Şevketin ba- - Demek .seviıiyorlarmışf Eğer batlı adamla evlenmesini, bir an evvel kesin beğendiği erkeklere 11' t~ 

den şikiyetçi idi. Halbuki ne kadar lodan avdette otomobilde söylediği bilseydim. aramaya çıkmaz.dun. Fa - yuvaı;m.ı kurma~ını istemişti. Kızının rhişti. Flörtleri iyi dans ed~rıJıe ",J 
iyi 'dans etmişlerdi! Ayakları kendili- sözleri hatırladı. kat siz, siz de mi. bilmiyordunuz? keı'ıdisine carkAdaşım•, diye takdim et- herkesi yenen ve kendi tabır ""/. 
ğinden kayıyor, yilrür gibi değil, fa- - Ben sabırlı adamım, demişti. Hayır, o da bilmiyordu. HiJI da e- ti~i, sık sık delittlrdiğl caı ve dans kulide yüzen Jtim"elerdi . .A.:" ~ I 
kat uçar gibi dönüyorlardı. Re~idin Şimdiye kadar bekledim. Şimdiden min değildi. HıilA da onların, Refidll? müptPliı;ııı genclerden biri Ue günün işte biraz da bu taraflan iÇ ... pi I 
kolları arasında küçüldü~ünü, hafif- sonra da bek1iyttej:im. Hem artık Alevin seviştiklerine inanamıyordu birinde emri vaki yapmasından. bed- mıf, nı! kalbi, ne fikri, h•tuı ,;<11' f 
ledif:ini hissetmişti. Sonra ~lithat İstanbula yerleştim. Beni her zııman Reşi.din babaıu avukat Saim Bey mü - baht bir izdivaca sürüklenmesinden fizik hiç bir ali.kası oJmadılr01f'-'' / 
Şevket, Alev ve daha bir çokları... kar,ınızda bulacaksınız. Havanızın hen~i!tlik ıahsilini yapmak il'zere oglu- bile çekindiği zamanlar oluyordu. O- en küçük sebeblerle uzakl&Ş ~ıe"' /. 
Onları balod.'tki halteri, kıyafetlerile içine girme'-·e, inadınızı yenme""e ra- nu Jstanbula yollamak niyetinde olc!u- kat bu sefer .. Evet bu sefer. .Jd "' 

J ~ .., nunla haşhaşa kalınca derhal gururu- b" k k b ı · clF- .d".°ı 
görür gı"bi oldu. l\1ithat ~-vket bir Jı ... •cegwım. Mademki hayatınızda hir ğunu yazdığı, yanlarında kalıp kala- re ır er e le u unmaSl . , ~,.. r ve v- T nu incitecek şekjlde nasihatlerde bu- b ·· t.. b bıfl ., 
viski içmesi için ı~rar etmişti. İçki, kimse yok ve mademki huzurumdan mıyacağını anlamak istediği uman ko- u un u şeylerden hiç d'-.ıl. 

k 1 Junur, bilhassa bu deniz. tenis ve dans esaslı surette olmadıg-ı halde ı·~ 
başını döndürmüştü. Bir aralık mü- sı ı mıyorsunuz,_ casının akrabaları içinde en rok seveli- 8 ~• Y arkad•şlarından biri ile faz.la çıktığını gününden onun aenc edall1 / 
hendis Rızanın karısı l.1aciye Hanıme- Evet, onun yanında sıktlmnctığı, ğu bu ihtiyara derhal muvafakat ce- ır-. ·~ 
fendi yanlarına geldi . O esnada Re- hatta. zaman zaman onu sevimli bul- vahı vermiş, yabancı bir gencin kendi ve rneşgul olduğunu farkettiği zamon- mak, kendi!>ini beğendirrn<'~1~ı (;l_'J 
şidle Alev önlerinden geçiyordu. Re- duğu doğru idi. Mithat Şevket, ter- kızı ile bir •çatı altında yaşamasının tar ince alaylar, tenkidlerle gene lazı fırsatlar yakalamaya çalıı;;tı ;Jd l"ff 
şid, kendisine gene ısrarla bakmı~tı. biyeli adamclı. Güzel konuşur, kar - bir takım mahzurlar doğurabileceğılli uyandırmaya. ikaza çalı_,ıyordu. Eğer pekili seımişti. NiÇ'in? Re ·Li(&J· ' 
O zaman sarhoşluğuna rağmen c-bu ş.ısındakini meşgul etmesini bilirdi. de düşünmüştü. Fakat, Reşid geldikten doğrudan doğruya nasihate kalksa ıs- ho.şa gidecek bir adam olab',ıı• $'. 
çocuk hasta mı? Niçin bu gece bu Sevimli ve zeki idi. az sonra, gene adamın, hiç- de sandığı yRn edeceğini, aklının başında oldu- kat Alevin peşinde ondan d b1' 
kadar durgun!• diye, kendi kendine RE:-şid için: gibi çapkın, haylaz değil, biliıki5 ya~ı- ğunu, artık nasihat dinliyceek yaşı.ıt zelleri vardı. Demek, sebeb ıJJcf)I 
sordu. Naciye Hanım~fendi ·kızınız Ak ~- .. 1 k' d . . na nı'spe'-n olm•n, cı'ddı' bı'r m' san ol- k mazdı. Reşid, ne iyi tenis oYfl ı.t#" • - ralldnız guze çocu . cmış_ti. '-':" o-· çı tığını söyleyeceğini biliyordu. Bu- bel"" r)' 
gittik~ gü7.elleşiyor• diyordu. Mithat Fakat gözlerinde garib bir keder var. duğunu anlıınuş, Alevin bu gene, gü- nun için, etrabnı çeviren tehlik~lerden iyi dansediyordu. Ancak it 
Şevket, kulağına eğilmiş, yava~a: Gencliğine yakışmıyacak kadar da zel adama JAkayd kalamıyacag· mı tah- Al · k k h dar da yüzme biliyordu. Sn' ~..,' 

"" evı oruma da a -tin oluyordu m k 1 ki "' ·Ben annesini daha güzel buluyorum, durgun. Sizin Alevle tam z.ıd bir ka- min etmesine rağmen biraz müsterih "T'"" as ara ı ar yapmasını, • ,J• 
diye lısıldamlftL Daima da herkes- rakter._ olmuştu. Ne ise ki şimdiye kadar gene kız ço- güldürecek budala fıkralBr a .J 
tE"n güz<"I buldum.• Ne küstah adam- cuk mizacı sayesinde hiç kimseye u- sını da bilmezdi. f.F f 

Naciye Hanımefendi yanlaruulan Kızını iyi tanıyordu. Alev bütün id- 10• ~ 
clı bu Mithat Şevket! Küstah, fakat aynldıktan sonra, yüzüne dikkatle dialarına, aldığı serbest ter biyeye, bil - zun müddet bağlanmamışb. Canan o· O halde niçin, niçin gene bl'~-.ı' ı 
sevimli ve vefakar. bakmış: •Yorgun görünüyorsunuz, has!'la kolejde yetişmiş ekseri gene kız- nun bir iki ay devam eden flörtlerini meyletmiş, onu kenWne cel ı f1, 

On sene evvel onu tanımıştı. Ale- demişti. Siıl evinize götüreceğim• ve Jar gibi Avrupalalaşmayı, hatta bu:ıun gözden kaçırmamıştı. Fakat bunlann çin dah• ilk gününden {lrs' 0 :J 1 

vin babası henüz sağdı . Kocasına çtl- ikiı;i beraber çocukları aramak için için ne kadar garib, uygunsuz teY var- pek çocukca şeyler olduğunu da bili- meye koyulmuştu. Hem ~: 0Jıil"'"t 
gın gibi .işık olduğu zamanlar, o meı- ıalonları dolaşmışlardı. Nihayet bah- sa yapmayı meziyet gibi kabul etme- yordu. Alev bir tenis partisinde ye- sabırsız., sıkıntılı bir rnııblLI ~ 
ud günler.. Mith.at Şevket, timidsiz, çeye çıkmı,lar, onları bir sıranın ü- sine rağmen esasında henüz olmamış, nildiii flörtünden kinle uzaklaşac&k na rağmen ilk defa sabretıDe / 
bedbath etrabnda dönüp durmuştu. zerinde, birbirlerine sokulmu.t hılde ham bir çocuktu. Büyük kusuru he- ve çıJ.ıın gibi ıevdiiini ıöyledjği bir lemesini bilerek... .~ 
Kocan öldükten aonra, bir ıeyalıatl bulmUflardı. Mithat Şevke~ kolundan veılerine fula dliflı.ün olmasıydı. Ca· başkuından kendiainl öpmeye kalk- [Pli"' 

) 
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CiNAYET NiÇiN 
i .ŞLENiR? 

«Cinayeti işledikten sonra beni 
böyleyimdir. Karım vücudüne 

çok 
iğne 

sakin buldular. Ben 
batırdığım için bana 

ferah duyuyordum» darılıyordu. Ben kan aktığını görünce 

Prof. Dr. Eduard Claparede 

,.::nevre üniversitesi 29 ey!Q.1 340 ta 
ıo::"'1lll1lııın en büyük tecrübt psik'l
!(Jı iliınlerinden birisini kaybetmiştir. 
~YıtıetJJ bir evlidını kaybetmekle sa
lı ~nevre ve İ&viçre değil, bütiln bir 
"tef l)'e dünyası ve çocuğu aeven her 
du-~ derin bir teessür ve acı duymuşlar-

Pte: Yaıında ebedi uykusuna dalan 
~ &söf •Eduard Claparede• i çocuk 
habu ve terbiyesile uğrap.n herkes mu
dtc. be~ hürmet ve hayranlıkla yôde
hi ktt.r. Gene bir ilim olan tecrübi ru
~•tırı gene denecek yaştaki llimin
l>ık~•hrum kalııı da ayrıca bir boşluk 
<i.ıın 11 edecektir. Zira onun bu sahada 
tı ~ Yapacağı bir çok itler vardı. 
tııa':ared'in hayatını ve Uınt araştır
l'lC(!~nı bu ıtitunlara ıığdırmak hayli 

Alman tebliği 
Berlin 9 ( A.A .) 

Resmi teb!JJ: 
Bir yardımcı kruvazör, denizaşırı 

bölgelerde, d\ifman ticaret gemilerine 
kartı Y•Pffilf olduğu muvaffokiyotli 
harekftt emaaında, fimcliye kadar cem
an .52,000 tonluk vapur batınnağa mu
vaffak olduj'unu bUd.irmekted.lr. 

Dünkü gün ve gece zarfında Alınan 
hava kuvvetleri Londranın ve İngiliz 
adalarının mühim bölgeleri üzerinde, 
mukabeJe bilmisil olmak üzere hü-

13. cumlarına devam etmiılerdir. Birçok 
tJ ir Pastörün ve meşhur tabüyeci şehir, liman ve sınat tesisat. demir
)atuıırd Klapared'in yeğeni olan ruhi- yolları, cenubi İnıilteredeki tayyare 
~ Çı Eduard Klapared'i nailesi l!"'ran- meydanları üzerine yapılan hücumlar 
Ct ttı. cProvence. eyaletinden gelip bilhuaa müeuir olmuttur. 1 muhte
lit llevreye yerletm.iştir. Taluıilini Ce - lif mahalde mutavassıt ve daha bü
..:;e kollejinde ve Üniversitesinde, yük çaplarda bombalarla han.iar \.."e 

\'e 1 
.. Leipı.ig. de ve nihayet Pariste sığınakların tahribine imkin basıl ol-

•SalPetriere. de ikmal etmiştir. mu~tur. Alçak uçarak mitralyö:ı ate-
t,b •·L-' fi.Je yerde bulunan birçok tayyare de 

)ıt ~·..il ettljl unada tecrübi ruhi· tmho edilmlftir. 
ı. q~•ndİlinl fazla alakadar etti, bat- So!r hedefleri, cenubi İngllterede bu
ı. hı..~'~?1 •Le aens mU1Culalre. (ada- Junan kıtaat karargıihlarile, sınat ve 
~ ı) uıerine yapmı,ıır. Tabib oldu, iaşe merkeılerl tetkll etmiştir. hiuh
lll~~ lobibliğlni yalnız askerlikte, bir telif yerlerde vuku bulan tam isobet
htııı ~t de Cenevrenin •Contance• ma- ler büyük yangınlar çıkarmışt.Jr. Garb 
',ı.~"ndeki d' d · tir a-nar ıspanser e icra etmiş · sahili nuntakasında liman tesisatile sı:a 

Mlchel Henriot için yeni bir hayat 
bafl&mt.fb. On dört ülkiyi beılemek 
için her gün civarda avlanmağa, ça
lullık ve kumsal sahilde balık avla -
mağa başladı. Bu haH yerlerde tek 
başına ıiriotiti bu iş onu te!l.kin ede
cek yerde hunhar temayüllerini trt
tırıyordu. O civardaki kayaların üs
tünde sakatlanmı,, kanadları kopa ... 
rılmış kuşlar hıil& görülüyor. Miche1 
Henriot, martıları, karabatakları ve 
kurli ku4larıru öldürüp parçalıyor ve 
hep tilkilerinin yiyeceğini bahane edi
yordu. 

Kahkahalarla gülerek kudurgan bir 
öfke ile canlı hayvanları mahvedi -
yor, etrafı kasıp kavuruyordu. Nlha ... 
yet bu tenha zevklerden bıktı; ev ... 
lenmek istedi. Fakat tanındıjı muhit
lerde ef edirunek iddiasına kalkışa ... 
mazdı. Babası evlenme illnları basan 
bir cazeteye ilin göndermeslnl 
tavsiye etü. Georgette Delglave'ı işte 

böylece tanıdı. On dokuz. yaşında olan 
bu kız dört yaşında iken bir yerden 
düşmüı ve kendisine trepanasyon ya
pıJmışt.J. Bu yüzden vücudünün yarı!ı 
meflUçtu. İki yüz kırk bin franklık 
çeyizi. vardı. Nifl.D. me.ruiml kıu ol· 
du. 

Michel Henriot davası esnasında 
yaplı~ı bir röportajda, Henrl Danjou, 
&f8ğıki vesikaları ne,rediyor ki bun
lar gelinin evlendiği tarihten itibaren 
tuttuğu hatıra defterinden çıkarıl • 
mışıbr: 

HENRİOT'NlJN KARISININ 
HATIR A DEFTERiNDEN 

cLorient, 16 birincite,rin. Evleneli 
altı gün oluyor. M.ichel'in gösterdiği 
ha,in muameleler çok can 11kıcı. Hoş .. 
lanmadılı.mı bildiği içln muttasıl beni 

' 

Gı..ı 8 hutUn mevcudiyeüni akrabası nal merkezler U:ıerine büyük çapta 
'-trüb~rofe~r Theodore Flournoy ile bombalar isabet etm.i,tir. Michel Henriot 
Zlı4Ur ruhiyat araftırmalarına vakfet... İıkoçya sahilleri açıklarında bir ke· ku kl zJ b" d 
'. Prof. Flournoy öldükten t0nra tif tayyaresi bir İngiliz ticaret gemi• 1 <a hı) or. Fa aBol~akh ılr e :•· 

e g-...rek b d k bl k bo '-- ama uyu var. enım oş anacag1m "lrlı -~.. u muazzam esere ,.. sine hücum edere r a; m._. at- 1 . h' Loch' ·ım k 
ettni. b d-'· · · !ah '·kuk feY en ıç yapmıyor. a gı c 

~~ : ve unu w~ ıyı ar. mıştır. Bu gemide yangın çıkarak ev- lst . Çünk" ban 1 
1 

1'fichel Jlenriot'nun evlenme merasiminden bir inhba 

İntihar veya bir üçüncü .. Juı tarafın- , HENRİOT SÖYLÜYOR 
dan katil vuku bulduğu takdirde si- .. Karımın benimle evlenmesine H-

ıorta parasını ahp alamıyacağıru IO- beb1 ana baba evinde bedbaht olufu
ruyor. Bana diyor ki: .Öldüiün ıa- dur: O, kimsenin kendisini sevmedi· 
man elline iki yüz bin frang geçecek.. tini dü,ünüyor, başını alıp evden 
Şu halde beni denize atıp boğmaktan kaçarak serseriyane bir hayat sürme
başka yapacak işi kalmıyor-. yi kuruyordu. Fakat buna ce1Breti 

İhtimal otoyu sürerken beni bir ka- yoklu. ' 
uya. kurban götürecek; yahud da, gü· Cinayeti işledikten 11onra beni çok 
nün içinde bir metres tutunca beni sakJn buldular. Ben böyleyimdir. Fa.z
ona öldürtecek.. la olarak da, bromür almıttım. Esa -

27 nisan. Michel çiftesini tekrar bul- sen karım m_ektublaı:"da her şe~in 
du. Ben kendisile beraber tüfeği ara- ba,ı olan tab~a~dak.i ani tebeddill~ 

• ·ım dim Art k nlo beraber kaydetmektedır. Oyle anlar olur kı, 
mae;.a gı e . ı onu 1 da h kiki b' hs' 
d · k •tm k istemiyorum. o an ar a ır 1f8 ıyet tezau-eruz. enarına gı e fun • k d'' d'·:ı.·· 
D ıkın D .. em lh e ugrarım ve arımı ov u5 um 
ıp:rıya ç ıyorum. onmem .. . 

ti. ı· Ca · kıl ından .ı_ zaman bunun sebebı onu arzulayı -ma ı var. nımın ıı mas uo. .. 

k ku Mi h 1 b lvara .. tımdır. Onu doverken arzum da ya-
or yorum. c e ana ya d r. ·ı · · ı · b 
ak d di ki B h k pek tışıyor u. ı..n:rı en sınır erım u f8 -r e : , u ayvan ocana . . . . 

f zl k t ·· t 1 Demek kilde bırdenbıre gev,eyıp yumuşa .. 
a a neıa e g<>I' er yorsun .. • .. b ı d · ba 

ki fak b. bah il be · -ıd.. .. yınca sükılnet u uyor um. Zıra, -u ır ane e nı o uru- _ . . . 
gırıp çağırmakla degıl, sert ve başın 

verecek. 
3 mayıs. O kadar dayak yedim ki, 

tedavi edilecek vaziyete dü,tüm. Al:
hyorum. Michel bana ·Sen ölür~n 
beşımın derde girecellni biliyorum• 
diyor. 

6 mayıs. Kocam kendisinden nefret 
ettiğimi zannediyor. Beni öldüreceği
ni söyledi. Papazlarla görüşmemden 

korkuyor .. • 
Mayısın sekizinde, öı:leden ısonra 

saat beşte, yeni gelin maktul olnrak 
bulundu. 

Henri Danjou ayni röportajda ka
tilin el yazısile hapisanede ya:ıdığı üç 
sahifeyi de neşretmektedir: 

muamele ile kendimi yatışlırablU -
rim.. Faraza, bir kapıya vurduğum 
zam~n bende doğrudan doğruya vu
kua gelen refleks, kapıyı tekmele ... 
mektir. Karım vücudüne iğne batırdı
ğım için bana darılıyordu. Halbuki, 
ben kan akbğını görünce ferah du -
yuyordum. Rüyamda çok defa lfkence 
sahnt'leri gördüğüm olur. O işkence

leri tatbik edebilmek benim için ne 
kadar hot olacak. Zira insan hayatına 
kıymet vermiyorum. Kendl hayatıma 
gelince en aşağı yedi sene var ki in
tihan düfilnürüm; fakat, katil i,Iemo
den intihar etıni,ye<:eğim. 

(Devam edecek) 
8o\"e~k ıçin de Roso enstitil!ünü Prof. veli dıırmut ve aonra yanmnja baş- .. e~yorumÔ da ·sıu d·-· ak dşun ~ 
~!'\- e bera~r tesis etmiftir. Doktor 1 lamıttır. İrlandanın timali garbi.sinde, ılaoybul~r: ' rdıına :_tee ıgısinln aklar a : 
lf -red'' 35 • • • kil 1 , a8ır, yar l.li , ıse mse 
''<•d· ın 1 aded ilmi eseri Nardır. lako;ya ıa.hillerınden 200 ometre- cikl 1 'tın K kötü bir •- memektedır' . 
ı.. laini d" d b' k. . 1 ··-'ed bir uh ~ er '1 ez .. • o<:am ç·· "l'" tk ."llı.ı, unyanın ört ır oşe51 ne deo faz.la bir m~ e, m ore~ d Dü M 'ta be i karyoladan Orçı lll 80n nU _ U Birmanya yolunun tekrar oçılma-
~U!ı rneıhur eserleri şunlardır: Uy- tayyarni kıtaatta dolu ve kuvveW ta~· ~\·· ana ttı' Be~ yalamış ve - sına karar verilmesi. tarih! kıymette 
~ ~ ~lolojilc: nazariyeai; çocuk ruhu muhafaza albnda bul~ b1r kafile- -~ı:.:U us.ıs~:m:u.' Bana dlyor ki: hakkında tefsirler bir hid.isedir. Bu yolun eçılm•.smın 
bıl'e· ct-übt pedagoji; fonksiyonel ter- ye büyük bir cesaretle hucum ederek .Hele bir adamın sana ııarıldJjını gö· Avrupada cereyan eden harble &ya-
~~ ç~kta madunluk hissi ve daha ~ bln tonluk bir nakli~ vapuruna reyim; elime bir kamçı alır, saçların· Londra 9 (A.A.) - Times gazete&l da cereyan eden harbi birbirinde eri-
oJll\ıy tini burada ıaymamııa imkiın bırkaç bomba l&abet etürmej:e mu- dan yakaları kan ısı:ıdırıncıya kadar başmakalesinde1 Çörçil'in nutkundan tecek: bir hadise olarak tahakkuk et-
t. •n bir çok eserleri. vaffak olmuıtur. Bu gemi durmuı .ve ı· döverim.• çıkarılaoak neti<e ile iştigal etmek- mesi imkan dahilindedir. Hük(lmotl-

tt!t~t~femiu:t~ ilmf . ~e~ldler ~raz ~kineleri muattal bir hale gelmiş- . ~h ta.tosu, 19 biri~ci~·e'r~n. Evllli- ı tedir, G~zete ezcümle diyor ki: mizin de bu suretle bundan az hıı-
~ ebelerı ve dilımıze tercume tir. 

1 
al altJ.nd b ğimızın dokuzuncu gunu. Işt~ artık ,zaferın şartlarını mukavemeti sa- yati ehemmiyeti haiz olmıyan mü-

İi ti~ ç~-~ ruhu ve tecrübi pedago- Alman arazisi v~ ş~ ıl~ :: ı taşındık. Micl)el bu akşam t:'ni dOv- yesinde temin etmek İngili:ı milletine hirn bir karar almak zaruretinde kal-
.,' tnuhim eserleri vardır. lunan mıntakalar ü::r~e ·ii"'P bo b~ _ dü. Şatoya geldiğimizden ben bu da· ı bağlıdır. Millet bu işte parlak hizmet- ması variddir. Amerikanın Uzakfark-
l;rıi,,. efradını, tesis ettii:i •Cenevre ce akınları e~a:' h gı .. ~ f m tor 1 yak ilk defa başıma geldiı beni çimcik ler ifa eden müdafaa servisi avcı pi- ta bir harekete geçmesi için yapıla
"'-·1'.:!itesi Jan Jak Roso pedagoji dıman tlı:v>'ddartlle e ~~be• lrnlurla ada! p- içinde bıraktı. Deri.mi yırtmak kabil loUarının yardımına mazhar bulun- cak teklif böyle bir hareketin İnıil-
."'Q u..·· 1.annın fl e mu&a e e o ayı- ak Elin b' 1 dun kab'li u·-ı-ı A it p ~it u. Profeeörleri ve talebelerine, lddl h :A-- 1 d Al oJseydı onu da yapac tı. e ır I maktadır. Başvekil bu adamların düş- tereye yar ı ye ınaı Ç05a 1 

.._lv-•taaı ve rei&i bulunduğu on aded aile c . ua1rı u~~ .. ·~l ar :ı· - kamçı aeçiremedlğine esef ediyordu ... · manlarına yapacak mühim sürprizleri azaltmaaı esası üzerinde mütalea edil-

... ~lif i.a;· • manyanın tıma ve ,ımı gar '!l.ln- o·· fk . d lrudurmuf bir hayvan gi- d ld "-·- t 'd ed k 't melidir. Hakiki cephe .Mant• tadır.• 4ı ım ve gayedeki cemiyetlerın k la d ba h' 1 üzerine düş- esın en mevcu o u5~uu eyı ere ou -
f"ııı.a taliyetlerimizi göndeririz. ta a rın a 

1 
:zırl ,e ı:r::m.d n atılan bi homurdanıyordu. Beni omuzlarım- Jetini teşci etmiştir. Londra 9 (AA.) - Times gazetesi 

. man tayyare e 
8 

dan yakalamı,tı. Eline bir iğne a1arak •Fakat zafer ancak taarru?.la kaza- başmakalesinde Çörçil'in nutkundan 
"-...... Zekeriya l\fahmud GÜNE.'I bombalar, ~i:k .ı~:e~lm=a n'tıı: her yerimi kanattı. Akşam aaklanmayı nılacaktır. Çörçil, ordunun dainıa İn- çıkarılacak netice ile iştigal ebnek-

l . ratnııt ve ~r k ç 1m kJı d '. :-oiu aklımdan geçirdim; fakat, beni bulur glliz topraklarında kullanılmıyacağını tedir. 
0ftd • man muva 8 o a ~ emır) da öldürür diye korktum.. Meclise hatırlatmışbr. Buna intiza- Gazete ezcümle diyor ki: 

ranın m&fhUr Saalı ve ıınol teııiaat üzerine hucumlor yap- ren, İngiliz tayyarelerinin bava taar- ·Zaferin şartlarını mukavemeti aa-
~ ~rıdr mıştır. 1 ikincikinun 1934. Artık Michel'ln ruz.ları dÜ'1Jlanın taarruz gayretlerin- yesinde temin etmek İngiliz milletine 
r-~n a .s (A.A.) - Halk arasında Dün düşman tarafından zayi edilen sö:ılerlne inanmıyorum. Sevdiği üç den daha müessir gözükmektedir.• baRlıdır. Millet bu işde parlak biz -

~'irı tn ısrnile tanınan Westminis- tayyare miktarı 16 Yl bulmuttur. Bun• ,ey var: Gazetesi, parası ve tilkileri. Nevyork g (A.A.) - Çörçll'in nut- metıer ifa eden müdafaa servisi avcı 
~fide ~fh~r saati, hava muharebe- ların 12 sl hava muharebeleri, 4 il ha- Elimdekini, avucumdakini istiyor. Bir kunu bahis mevzuu eden New· York pilotlarının yardımına haı.ır bulun
~lin ~ rnuteeısir olmuştur. Büyük va mUdafaa topları tarafından dilfil- sürü evraka imza koymamı ve vasi- Times gazetesi diyor ki: ınaktadır. Başvekil bu adamlann düş
~ l> adranında, bomba veyahud rülmi.ittür. 3 Alman tayyaresi üsleri- yetııamemi haıırlamamı ta.leh ediyor. •Çörçil'in hayatında, harbde bulu- manlanna yapacak mühim sürprizleri 
~· ~Çalarından dört delile açıl- ne dönmemitUr. Fakat ben ölümü hiç de arz.ulamı - nan blr milleti .idare eden adam sıCn- mevcud olduğunu teyid ederek mille-

tl.tıe rn•.kat bu, saati? doğru hare... • 111• v • yorum. Bana diyor ki: ·Anla,ılan ~a- tile bundan güzel bir hareketi yok- tini teşci etmiştir. 
~>nı olmamaktadır. Jtalyan te 1§1 na sille tokat kir etmiyecek. Senin hır: Vaziyeti ve atisi hakkında mil- Fakat zafer ancak taarruzla kazanı-

~'"••ı.ıı gibisine 80p& ile kırbaç li..ztm .. • Ev - Jete hakikati söylemek. Bunlar, mU- lacaktır. Çörçil ordunun dalma İngiliz 
~~ 

1
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1! JtalyaJa bir mahal 9 ( A.A.) lenmek.Ie bir çok kimselerin hayatım teyakktz ve cesur milletlerin cevab- topraklarında ku11anılmayacaiını Mec-

,. LEKET HABERLERi ~ lrurtornuş olduğuma ne kadar öğün· sız bırakmadığı seslerdir. Bu ı•kil ilse hatırlatmıştır. Buna intizaren, İn· 
1'- ~"'1111 •11111ıı111111nı111mmımuı111111111ıı111111i1 124 numaralı ream.l teblij:: a.em yeridir. idare de hür bir milletin llyik oldu- gUiz tayyarelerinin hava taarruzlan 

"'' "on Hava kuvvetlerimiz Maltedo La Va- il U rlnd dah '·"""" Ya 9 (A..A.) - Halkevinde 2 mart. Ko<:om hayat sigortasına ğu idare şekildir. Başta bulunan, rn - düşmanın taarruz gayre e en a 
~ bulunan gönüllü hutabakıcı- ll'tta torpil ve Calafrana'da ben.:ıin de- dair ban k:iınselerde.n maltimat aldı. !etine çocuk muamelesi etmek iste- müessir gö:ıükmektedir.• 

~fü~~~~~ ~JE~ c-~ :.:::~:~ ~ ~=~: ~: ~ :::] 
\ .Yetten dolayı tebrik eylemi,tir. Şimal Afrikasında, motörlü kolların * MEKTEB KiTABI NOKSANJ I grafların çoğunda bir cMütecavb.in 1 iner, yukarı çıkar, boşuna yorulur, 
~Ş· ltarahlsar 9 (A.A.) - Dün faali.yeti kaydedilmi,tir, VE BİR AFİŞ tarili• nakaratıdır, tult"urulmuştu. boşuna vakit kaybedersiniz. Şimdi bir 
ıı. .. t• bı:-t 7,40 ta burada orta ş.id- l.1.uharebe tayyarelerimiz s;di ... Bar- Bennutlıd melcteb kit.ablan eksik. Mütecaviz bir türlü tarif edilemem.it- müracaat bürosu, işi olanlara yol gös-
~ >olr:t )'er aarsmlısı olmuştur. Ha- raninin 70 kilometre cenubunda k.iin Mektebler açıldığı halde çocuklar ki- ti. Yani ilti devlet arasında çıkan tere«k ve bu sayede her gün yiız -

• • "Ur. Birkamsa civarında blr motörlil dü.t- tab.ux kalıyor. Ne- harbde hanğisinin tecavüz ettiğinin lerce kişi boşuna yorulmaktan ve :ıa-
1..:.. laı>•'.rta 9 (A.A.) _ ViliyeUn 19 man müfrez.esini. mitralyöz ate'1oe tu- den? K.Ağıd mı bilinmesi meselesi. Bu bir türlü halle- man kaybetmekten kurtulacak. 
,~ tank dalıt:mıf ve il; muharebe araba- yok? Fakat piya- dilemedi; fakat harb çıkb, miltaarrı- .Bu ~ü~acaat bürolannın .. dah.~ ~-~ .. 
'1...~Y•ı:ıı:.lan akala pamuk ek.imi- aını faaliyetten iskat etmittir. Tayya- sanın kiğıdsız kal- z.ın tayinine de, tarifine de meydan yUk hır ışe yaramaları . mum~aur 
il..~ ~·e topraklarımıza uygun -ı ... A bJr1 ü.saüne dônmeml ... tir masına ıe'-b ola- kalmadı. Onun gı'bi .;mdi bir de çö- Suclu, davacı veya tahıdlere hıç ol-

~~~ ,_ 1°
1 

l'"i.i..lrnü1tür. Pamuklann bi- releri.........-,en "1 • LA,: .,--·· 

"'P da d vrl 1 · · E rak mekteb kitab- pün tarifi meseJesl çıktı. Belediye İs- maz.sa yukarıya çıkmadanı kapının 

~'·o 'ıtıalt; iılerine •--!·--·· ve Do~ A.frlkuın ' e ye enmu: - h k dil · l' 
'4l: & ~ _._..~ d d 5 dan süvari •-.. k Iarına ı..aA1d yeti•- tanbul ç~plerinin toplatbn1masıru bir önünde enü.z en erıne sıra ge ıp 

" t• •.kim yılında akala ek.im ritre hudu un a u ~ .. ~ .,. L-da .. 
"' " tır ş deniz" d tinnek mecburiyeü müteahhide havale ebnif. Millenhhid gelmediğini ve ne .- r sonra mura-

s~ tedbl. •nıtietilmesi t·•- de icab küllerini kaçırnut · ap ın e 1 ümk'' 1 bild''' · .. ı 
1 .,... d dil · J ı' le r i sürülüyor. bau maddeleri çöp addetmiyor ve caat eri m · un o a •&uu soy e-... ı, tr er alınmaktadır. Pamuk daha evvel bombar ıman e ITl1f 0 an 

·" 1lı __ ı t..- t kkülle i Matbaa mı yok? han~ maddelerin çöp olduğunun ta- mek. . • t~L •fgu. l •ift•ller gerek miktar bir dü~n kafil- •wvo eşe r - uhak ti rl b rl • . .,, ı. " s ......,...._ ı.._...ı,_ Devlet mathaas:a- yini lizım geliyor. Fakat bu da aylar MalOm ya, m eme saa l' ı m "ıııı,,.d ti1uaJ vaziyetinden ~k mlzden biri tarafından bom-~uan b'' ··k •--- d 
~• "- ~ ed bir nın bu tıi yalnız bacına yeticUrcml- şürdü ve •imdi çöplerin evlerde ve mahkemelerin en uyu no"--nı U'. ... -. edilrni•tir. Bomba iaabet en vnpur • • 1ı • beki i 

h. "f l.t ,. ~ııı.i tecrübe edilm.lf, kltablar baş:ka sokak ortalarında kalması tehlikE?sin- Saat onda çağın r, Uç saat ers -
"> "1 9 ( , kafileyi terkederek ağır bir surette ce- '---• 1 ı d d ı 
~l ' n..A,) - Mar&f meb'ueu nub nıııf aahlline dolru uzakle.şmış _ matbaalara da verilmemit midir? O den bahsediliyor. , niz. He e ne suç u, ne e avacı o ... 
1qj ~"'i n '.Re,id Tangut tarafından halde neden yetişmedi? Bilmiyoruz Acaba bir gün evler ve sokaklar mayanları, hatır için veya bir haki -
tt ~&J.r:ıı ~!onunda Türklyenin dıt po- tır. Yalnız mekteb kit.ahlarının çıktığını taaffünden geçilemez bir hal alacak kRün tezahürü uğrunda işini, gücünü 
41.:~lHit ı~ah eden bir konferaruı ve- _,..,.. ___________ _,.,. 1 ilan eden afişler gördük. Bu afişler da biz ha.13 çöpün tarü edileceği ha- bırakıp şahadele gelenleri ayak. ÜJ -

~Yt ~ liatib bu konferanaında, h b bir hayli emek. mahsulüdür. Bir k<lç berini mi okuyaca.ğız?. tünde saatlerle bekletmek günah 
"'ı .. ,"'Y•ti kar•ısında Türkiyenin 11 Amarı"ka ar e dogv ru renklidir. Resimli ve •e•idlidir. Bu a- .. değil midir? Fakat bu günkü teşkl -

' 
• • i • \\ • * ADLİYEDE lllÜ RA.CAAT BU- ·· imak k 1 d .._ııı.n h" 8 nız; milli politikasıle dost., fi,1erin ne lüzumu var? Mademki lit ile bunun önünu a 0 ay e-

'"I:'\ er ta f •• ••ki ' mektebler vardır ve mademki mek - ROSU AÇILIYOR! ~ı. \ .'• iU ra t~n kazan. dığı hür- SUrU 8nly0r)} •• hi 
~~ .ltti.«:14.ırnad1, Turkiyenın menfaat tebler açılinlftır. Elbet mekteb itiuı.b- Geç olsun da güç olmasın, öğüdünü Müracaat büroları, ; olmaz~a 
\1_,ti~ ine dokunulmadıkça aulh Nevyork: 9 (A.A.) ·Reuter• - Cum- ları da olacaktır. Ancak, muUaka a- unutamayız. Düsturumuz budur. Yok- Adliyenin kapı.sında mahkemesini ve 
\ ll:;l' '-tı~ devam edeceli.ni, akal. hurıyelçl partinin Relaicumhur nam- fiş çıkarmak isteniyorsa bu cünkü va· sa AdJiye kurul-. numarasını söyleyenlere, kendilerin -
' °"du,.1 eun Şcfj, Meclisi, hükılıneti zedı Wende11 Willkie, Bronx mektc- ılyette afişler ,öyle olmak lhımdır: du kurulalı bir den evvel fU kadar muhakeme oldufu 'h ~~~ her tehlikeyi bertaraf et- ı bınde ıoyledıği bir nutukta demiştir ,A,fekteb ki.tablan çıkmamıpa da müracaal bürosu · nu, binaenaleyh aşağı yukan fU kadar 
ld: ~hırı ır olduiunu, Ti.ırk milleti- ki: mektebler açılmıştır!• na muhtac idi. ~ müddet zarfında gelebilecelclerinl söy-
'-· Gl-:tı.ııtu dıt. sulh kadar harbe de alı- .. _ BııJ. yavq yeva, harbe doğru Bu afit Abdülhamid devrinde bir Hiç Adliyeye i- il lene Adliye.nin o müt.hiş bekleme zah-
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AFRİKA I 
HARBİ 

POLİTİKA • ASKERLİK 

İngiliz tebliği 
Kahire 9 ( A.A.) 

İngiliz hava kuvvetleri tebliğ:i: 
Bir İngiliz tayyare bombardıman fi

IOIU, Sidi - Barrani'nin cenubu oarki
sinde bulunan otomobillere ve çadır
lara hücum etmlıjitir. 

Sudandan kalkan cenubi Alrika ha
va kuvvetleri, 4 tetrinievvelde Gala .. 
bat mıntakasında İtalyan avcı tayyare
lenne hücum etmiştir. Bir İtalyan 3vcı 
tayyaresi dütürülmüş, diğer biri de 
pek muhtemel olarak üssüne döne
mlyec:ek derec:ede talırl.b edilmiıtir. 

Cenubt Afrika hava kuvveUeri1 dtiı
man arazisi üzerinde geniş kefil uçuş
ları yapmıtl.ır. 5 tetrinievvelde Yemen 
sahilinde Makerana hücum etmit olan 
düşman bombardıman tayyaresinin en
kazı Dahlakl açıklannda görülmüetür. 

5 tetrinievv~lde İngiliz hava kuvvet
lerine menaub bombardıman tayyare
leri Sudan - Habeşistan hududunda 
Gallabat kalesine hücum etmitlerdir. 
Bütün bombalar binalar arasında pat
lamı~t.lr. 

T,_yyarelerimizin hepsi bütün bu h&
rekittan üslerine salimen dönmü,ler
dir. 

•• 
Kahire 9 ( A .A .) 

İngiliz genelkurmayının dün aqamki 
teblıtJ: 

Bütün cephelerde aükQn vardır. 

İtalyan tebliği 
IJalyada bir mahal 9 ( A .A.) 

ltaiyan ordulan ümuml kararııilurun 
12t numaralı tebliği: 

Tayyare filolarımız, Valetta torpil 
fabrika.sile Maltadald Calafrona benzin 
deposuna hücum etmişlerdir. T:a.yyare
Jerimizle düşmanın avcı tayyareleri a
rawıda bir muharebe vukua gelmiş ve 
bu muharebede düşmanın bir avcı tay
yaresi. alevler içinde düşmüştür. Tay
yMrelerimi:ıde.n biri üa&ilne avdet ctme
miftir. 
Şunall A.frikada ııür'alli C..lerl müf

rezelerinin faaliyeti eörtilmüıtür. 

Hücum tayyarelerimiz, Sidi ... &r
ranıye 70 kilometre meısa.fede klin Bir
kımsa civarında düşmanın motörlü 
kuvvetlerinin bulunduğu bir noktayı 

bombardıman ederek ve mitralyöz 
ate~lne tutarak üç zırhlı otomobili itıl 
bir hale A<>kmuşlardır. Tayyarelerden 
biri hareket üssüne dönmemtıtlr. 
Di.i~manın Tobruk ve Barclia üze ... 

rinde yapm.J.f olduğu akınlar ne tele
fata, ne de hasara sebebiyet vermif
tlr. 

Şark! Afrikado Sudan &üvarllerin • 
den mürekkeb bir müfreze, Eritre hu
duduoda k:uvvetlerlmlı: tarafından fi .. 
ıora icbar edilmifUr. 

Düşmanın Kı.nldenizde evvelce bom
bardıman edilmif olan kafilesl1 tayyare 
filolarımızdan biri tarafından y•niden 
yakalanarak bombardıman edilm..iıştir 

Bon1ba isabet eden bir gemi, kafileyi 
terk~erek hafif yol.la M.ı.sırın cenub 
sahillerine doğru llerlemeğe başloınış
tır. 

Balfourun hava 
müdafaa tedbirleri 
Londra 9 (A..A.) - Avam Kamara

sında Lond.r:anın müdafaasından bab
leden Hava Nezareti müatefan Bal ... 
Cour demiştir ki: 
•- Tayyare dafi toplarımızın artan 

kudreti ve gece baraj ate,Ierinde el
de ettikleri netice vatandaşlanmız 

içirt olduğu kadar düşman içln de 
meydandadır Halihazırda baraj ateşi 
en müessir ihtiyati tedbirlerden biridir. 
Ayni zamanda da bir tahrib vasııası 

olacak kadar inkifl.f etm.i.ştir. Gün ... 
düzleri büyük tayyare kuvvetler!le 
ynpılan hücumların İngillerey<ı klll'Ol 
büyUk bir tehdid oldu~ muhakkaktır. 
Dü..,qnan ayni suretle avcı tayyareleri ... 
mizl ve sair müdafaa vasıtalanmı:zı 
bozmak ümidine kaptlmlfb. Düşmanın 
bu büyük teşebbüste şimdiye kadar 
muvaffak olamadığını ve bu düş.man 

muvaHakiyets!tliğinln de büyük bir 
nJspette avcı tayyarelerimizin muvaf
faklyetle düşmana mA.ni olmalarile te
min edildiğini bütün cihan görebilir .• 

Gece hücumu meselesi hakkında dil 
Ballour tunlan söylemiştir: 

c- Gece hücumlanna cellnce bu 
daha mü~kül bir meseledir. Şimdi mu
kabil tedbirler tatbik edilmektedir. 
Gec:e gündüz için başka yeni tedbirler 
ara,tınlmaktadır. Genlt bir saha üze
rinde münferid uçuf yapan ve küçük 
filolar halinde yapılan d•tınık hücnm
lıra gece hücumlan için anş.tınlan u
suller tatbik edilecektir. 

Gece müdahale usullerlrnitl lnklfal 
etıırdikçe gündüzleri yapılan daltınık 
hücumlan do doba iyi önlemiş buluno
catız.• 

Sıhhiye Nazın Mac Donald da ha'".,, 
hücumlan neticesinde evsiz kal:ınlara 
yardım ebnek için alınan tedbirleri 
izah etmi,tir. 

Karadenize doğru 
uzanan mihver 

?tlih,·er devleUeri, üçlü paktın Av· 
rupada tatbikma evvf'li Romanyadan 
baıı;lam1' ıörünmektedirler. Bir iki 
gündenberi celen havadisler, Roman
yada Alman \"e İtalyan askerlerinin 
mevcudiyetinden bahıı;etmektedir. Billc
re,te neşredilen bir tebliğde, Rumen 
ordusiJe mihver devJetJeri orduları 
arasında bundan sonra daimi bir İ!t""' 
birliği yapılaca~ söylendiğine göre, 
mlbverin bu hareketini tabii kar:;ıla
mak liz:ımdır. Çünkü Romanya iste
yerek mİh\•ere kapısını açını, \& 

zmla bu miıı;afırleri kabul etmiş
tir. Fakat ıüniin birinde bu misa .. 
firlerin ev sahibi rolünü üzerlerioe 
almalarından endi~ etse yeridir. 

SöyJeniJdiği.ne göre, Romany:ıının 
hududlanru garanti etmek üzere, bir 
fırka kadar Alman askeri burada bu• 
lunan petrol bölgelerini işgal etmiştir. 
Bi.r miktar asker de Tuna üzerinde 
Yerköy ve yahud namı diğer Giurgiu 
me\•kilne relmişür. Diğer taraftan ha ... 
u telgraflar Romanyada İtalyan as
kerinin mevcudiyetinden de bah
sebnektl'dir. Görülüyor ki • mİh\'er, 
lt.andenize dojnı uzatbjı zencire bir 
halka daha takmaktadır. @.o zencir 
Roman)·• için hayırlı mıdır, deiil mi
dir? 

Bu, kendi ai:rase.Uerini mihvere uy• 
durduklanru söyleyen Romanya dev ... 
Jet •damlannın, daha doğrusu Ro • 
manya Konduktoru General Anto .. 
nesko'nun hürriyet ve istiklil telfık • 
kisine bafJıdır. Her ha.ide Romanye, 
Tra.nslJ,·anya elinden gitmeden evvel, 
çok yakın kom.şusu olan Slovakyanm 
vaziyeünden hayU .,eyler öğrenmiş 
oha ,erektir. 

ŞimdJ b&di~lerln inkqafı.nı bekler• 
ken, Romanya üzerinde mihver siya .. 
setinin almakta olduğu manzaraya bi% 
bakalım: 

Brennerde, l\Iussolini ile Bitler ara
sında yapılan son üç saatlik mülika
hn ilk kokusu, Romanyadan çıknu$
tır. Bu mül&katın birinci tefsiri, Bit
lerle 1\ıfus.~linirüo, İngilt.ereye karşı 
huırlanan istila planının suya düşme
si üzerine, harbi Akdenize ve Afrikaya 
intikal ettirecekleri şeklinde idi. Fa
kat şimdilik İspanyanın da hayli sert 
davranmnsı üzerine bu plinı talik et
mek zarureti hasıl olmuş ve mihver 
Balkanlarda baZJ kolay zaferler elde 
etmek çarelerini aramıştır. Bu vaz.i .. 
yette ilk akla gelen tedbir, tabiutile 
Romanyayı ramefmektir. Çünkü Ro .. 
manya zaten mihverin bütün arzula• 
nıuı tam manaslJe lnkiyad ebni4: bir 
vaziyettedir. Üstelik, yeni lejiyoncr 
rejim1 daha henüz kökleşmemiştir. 
Romanyada General Antonesko'nun 
sıka idaresine nğmeo parti kavp.Ja .. 
rırun sonu almdıj:ı iddia edilemez. Bir 
çok gnı.plarm, bir çok nafız adam-
lann menfaatleri teAdüm halindedir. 
Üstelik Jk:qr•byayı. Transilvanyayı 
ve cenubi Dobrucayı kaybeden Ro· 
manyada kuvvei maneviyenlıi tam ma
nasile yüksek olduğu. iddia edilemez • 
Ve nihayet bundan başka ortada Ro
manyanın hududlarını garanti.. etnıi:, 
olmak gibi bir sebeb vardır. Oyle ya, 
Romanyanın içinde mihver askeri bu
lu.nmayın~, bi.r tehlike halinde bu ga
ranti nasıl işleyebilecektir? Bu man• 
tık, Romanya)"• ele ıeçirmek isteyen 
mih,~erin mantığıdır. Çünkü her
kes pekili biliyor ki, bugün için 
Romanyanın bütün kom ulan ken
diıı;ini tehdld ebnek siyasetini cilt• 
müyorlar. Herkes istediğini almış , •• 
memnun olmuşhır. Romanyanın hu• 
dudlanna karf1 'n büyük tehlike 
mihverdir. Almıınya ve İtalyadır. ~·
kat ne pribdir k.11 mihver bu hudud ... 
lan p.ranti etti diye1 nıihverln bu bu
dudları bozması kartısında gene mih
vere bir fİkiyet yapılamaz. Roman .. 
ya kimden kime şekva edecek-tir. Bu 
takdirde kazaya rızadan başka f&re 
yoktur. Çü(tkü Romany• .Kendi e
limle ke!ıup ylre verdiğim kalem- Fet• 
vayı hunu nahakkımı yazdı iptida.• 
diyecek varlyette bUe değildir. 

Yeni mihver Romanyadan ne is ... 
tiyo.r? l\rıhveri.n Romanyadan istedi!:\ 
,ey eV\·eli, kendisine harbin bu çok 
durtun ıittiii bir de\·irde ucuz, kolay 
ve övünülebilir bir Wer temin etnıe
ddir. Çünkü otoriter rejimlerde ik:tl
dar mevkii sandalyesi, daimi muvaf .. 
(akiyeUerden vücude ıetirilmiş bir 
ehram üzerinde durur. Ufak bir mu ... 
vaUaki)·etsİ7Jik sandalyen.in bir aya • 
iını sarsabilir. Niha)et bu durgunlu• 
i• bir çare bulmak IUımdır. Ef .. 
ki.n umumiye, daha .ne z.amana kada.r 
Londrttnın istllft!tını bckliyettktir? Ni-. 
bayet Romanya bir iki aydanberi, ka
buklan soyulmuış, türük yerleri fa -
mamile temizlenmi, bir meyva gibi el 
altında bulunmaktad.Jr. Haydi Tran • 
sllvanya ile cenubi Dobrucayı ihmal 
edelim fakat Besarabyayı Sovyetle.r 
almam~ olsay~ o zaman kc;iayca 
hazmedilemezdi. Halbukl bu(Ün varl• 
yet hiç de böyle delildir. Nihayet or
tada, blru en·et söylediğimlı (ibi 
kf'ndilerince makul bir sebeb vardır: 
Hududlan pranü etmek. Bu meyanda 
Romanyanın bütün petrol istihsali
Lnı ve Tuna petrol ve z.ahi:re yolunu 
da raranti edivermek. 

Hidiserün akislerini bekliyelim. 

Mümtaz Faik F ENİK 

Bu mevsimin en güıel Fransıı filmi • 
Hayotıruxdo .. kın ltbrabını, gilnabın heyecarunı, 

inki.sann acısını hiç duydunU% mu? 

Bu ıktam L A L E sinemasında 
RAIMU - JA.CQ UELINE DELUBAC YVE1TE LEBON 

gibi Üç büyük yıldızın yarattığı 

(( HAKİKATi ARAYA ADAM )) ·,.;~ htı.~u ~ylemi,, Milli Şe!ın ve siırükleyorlar. Amerika Birle,ik dev- komiserin verdil:i fU mealdeki raponı finiz düştü mü" lı metini bir hayli bafifletrnif olur. Hele 
' hü.t·~e~.' ... ~trafındalti mllli bir- letleri reisine hır sual .onnak ve ken- hatırlatacaktır: .Katil firar etmişse d~ Bir istida verecek- ı / ] ' büroya bir de telefon verilir ve tele-

. ~ tc._. Unlua;u tebarüz ettirmişlır. diıinden buna cevab almak isteyo- maktul derdest edilmi'tir • seniz, bir şahidliğe 1 fonla da malUmat almak kabil olur- Hakiki blr ömrün, derin blr lht\ra'\ın 1'omanı, Fransız 
' lto lfohir 9 (A.A.) - Buraya ge- rum. Bu sualim tudur: davet olundunUZUı sa. sin.~macılığının son zaferidir. 

,.,. ~lllk . e usu Muzaffer Göker, .Har &irmemız a a .n.merıtw ÇÖPtlN TARİFİ lu iseniz hangi kata, hangi odayı., rünen bu hizmeti Avrupai bir kafa DiKKAT •, Londradan tayyare ile l{elen harbln en son va ay 
1 ,,ny. ıtı b' .. be . h kkınd •- .,__ * MÜTECAVİZİN TARİFİ VE alacaklı veya borç-· - ı Biru karıoık ve güç bir~ gibi gö- • k iinl' 

01tt d~Vınde dünya ahvali karşı- Blrlefik devletleri votandoıla~ bil· odada hanği rnaaaya baş vuracağını- kolayca tertib ve tanzim edebilir l•••• gösteren ( Eıı son TÜRKÇE PARAMUNT JURNAL) 
~t~ :urııumuıu izah eden bir med.iti enternuyonal anlışma.ı.ac var Geçen senelerde hatırlar mısınız, ıa ~ öbı-enmek irin bir kar. kere aı;ağı B. S.. Yerle.riniıi lU.tfen evvelden kapatınız. Telefon: 43595 

• erıııiftir, mıdır?. zotelerda ve Avı·upadan ıelen tel • - •• • • 
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Türk takımının son muvaff akiyeti 

ve Uç sene evvel başlayan mantıki 
gayretli çalışma, nihayet büyük ve 

müspet neticesini vermiştir 
Türk atletlerinin üç ıün evvel ka .. 

undıkl&rı büyük ve seri muvaffa
kiyetin allatları hAli kulağımızdadır. 
Ancak bu muvafiak:iyetin temadisi i
çin çalışırken bunun amilleri üzerinde 
durmak yalnız lüzumlu değil, elzem 
olacakbr. 

Bu muvaffakiyet, uzun ve metodlu 
bir çalışmanın muhassalasıdır. Bu ça
htma şöyle bqladı ve tU safahatı ge
çirdi: Üç sene kadar evvel Türk at
letizmini idare edenler birden değişti 
ve iyi iemennilerin yerini, müspet 
ve devamlı bir mesai aldı. Bazı nok
aanlan dahi bulunsa geneler "bu işin 
idareciliğini yapmağa başladılar. 

Atletizme karşı gösterilmekte olan 
likaydiyi bütün acı.lığile tatmış olan 
bu genoler büyük bir hız ve ümid
le, bir taraftan elde mevcud atletleri 
~alıştırmağa, diğer taraftan da bun
lan artırmal:a koyuldular. Böylece, 
kerpiç gibi pistlerden, kumsuz ha .. 
vuzlardan kurtulan atletiun heves
ldrları, aılı: aılı: kendilerile mefgul 
olan ağabeyler buldular. 

Balkan oyunlarındaki muvaffa1tiyet
lli.zİiğimizl, sık ve cazib müsabaka
lar yapmamakta bulan yeni idareci
ler ilk if olarak müsabakaları sıklat
tırdıla.r. Böylece atletizm hareketi 
birdenbire arttı. 

Bir taraftan ıık müsabaka yapa .. 
r~ atletlerin pifkinleşmesi düşünü .. 
türken, diğer taraftan da bu müsa
bakalarda seyirci bulunmasının temi
ni çareleri aranmağa batlanmıştı. Fut
bol maçlarından evvel müsabaka ya
parak, allka toplamak nazariyesi fe
na neticeler veriyordu. Halk, atlet

leri adeta ikinci veya üçüncü sınıf, 
aadece ejlence 'için seyredilen spor
cular olarak görüyor ve bir an evvel 
futbol maçının başlaması için gürültü 

bile yapıyordu. Atletler teş;vik bulmak 
töyle dursun, bu halden dehşetli ü
midsiz.liie dütüyorlardı. 

Yeni idareciler, atletizm maçlarını 
futbol olmıyan günlere koydular. Ba-

zı kereler bir sahada futbol yapılsa 

dahi, diğer bir sahada atletizm mü
sabakası yapılması bile mümkün ol
du ve iki üç bin seyirci bulundu. 

Bunda en mühim 8.mil davetiye usu
lü olmuştur. Hiç de m&sraflı bir iş 
olmıyan davetiye bastırmak, müspet 
neticeler vereli. Bir taraftan propa
ganda yapılırken, diğer taraftan da 
~porseverler ikaz ediliyordu. Böylece 
atletizm futbol maçlarının bir çereı.i 

olmaktan kurtuldu. 
KATEGORİ TESİSİ 

Memlekette atletizmin nankör ve 
çok güç bir spor olarak anlaşılma

sına başlıca sebeb yeni atletleri yıl
dıran prnpiyonlard.ı. Gene hevesk.ir, 
,ampiyonları görerek hevesleniyor, 
fakat ilk müsabakaaını onunla yap
maktan yılıyordu. Dört ayn kategori 
tesis edilince iş değişti ve herkes ken
di akranı ve kendi kabiliyetindeki a
damlarla yarışmağa başladı. 

KL'LÜB BEKABETİ 
Bu ~kilde müspet bir çalışma, ku

lüblerde de tesirini göstermekte gecik
medi ve güzel bir sahası olan Fener
bahçe, memlekette atletizmin ilk to 
humunu atmış: olan Galatasaray, bir 
mukavemetçi yuvası olan Be~ktaş 
kulüblerile o vakitler faaliyette olan 
Güneş mevcud atletlerini hemen der
leyip topladılar ve kulüb rekabeti 
ba,ladı. 

1938 ve 1939 senelerinde atletizm 
Türk.iyede hııını almış gidiyordu. He
men her hafta yapılan müsabakalarda 
atletler hiç de fazla heyecan duymadan 
yarışıyorlar, kulübler de puanlı müsa
bakalarda takımlarını mümkün mer
tebe kuvvetlendirmek için eleman a
rama~a mecbur kalıyorlardı. Rekabet 
halinde bulunan bu kulüblerin, bü
yük futbol kulübleri olması halkı cez
betmekte gecikmedi ve futbolda oldu
lu gibi atletizmde de bir .halk, le
min edildi. 

İLK ~ruvAFFAKİYET 
Bu tarzda çalışma ilk semeresini 

1939 da 10 uncu Balkan oyunlarında 
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Yüzünüzün 

istiyorsanız 

·~ 6~ 

gene, güzel kalmasını 

hergün masaj yapınız 

..::ildinizi tanıyor musunuz? Cildiniz arada ıırada meseli altı haftada bir 
yatlı, yahud kuru olabilir. Bunu anla- kullandıiınıı kremi değiştirmelisiniz. 
mak için, yüzünüzü, geceleri yatmadan * Bütün bunlardan sonra ci!dinizin 
evvel ılık su ile iyice yıkayınız. Erte!!i pürüzı;üz ve güzel kalmasını isteyor
aabah aydınlık bir yer intibah ederek sanız her flin sinir masajı yapmah
•ynanwn kar,wna geçiniz. Eğer cil- sınız. 
dinizin bazı yerleri hafil lnr1'ık v~ Kanın cevelinı için yüzünüzü yu
tuzlafTTUf bir manzara arzediyC'lrNL karıôan aş.ağı ikl parn\ağınula ~fil 
yüzde yüz kuru bir cilde maliksiniz. hafif uğuşturacaksın1z .. 
Eğer mesamat açık ve cild yağlı, par- 1 - Yanakların masajı: Resimde 
lak.Yı cildiniz yağlı demektir. Bu iki gösterildiği gibi yanakların üzerinde 
tekilde de göstereceğiniz lhtimamlar- parmaklarıruzla bir daire çiıeceksi
la cildinizi tabii haline getirmek sizin niz. 
elinizdedir. Bunun için de &Jağıdaki 2 - Gözlerin masajı: Gözlerin etra
tavaiyeleri okumanız ve tatbik ebne- hnda kaşları takib ederek parmakla-
niz kliidir. rınız buruna doğru inecektir. * Eğer çok yağlı bir cilde malik- 3 - Burnun bir kanadından diğer 
at:!niz her gün kullandığınız Cold-Cre- kanadına geçerek gene yukarıdan a
min için yüzde 10 yıkanmıt kük;ürd şağı ayni masaja devam ediniz. 
tortusu karıştırınız. Kükürd guddele· 4 - Bir taraftan diğer tarafa geçe
rin.iz üzerinde icrayi tesir ederek )'Ü- rek bütün alında hafi! hafif parmak-
2ünüzün parlamasının önüne geçe - larırun dola,tırınız. 
cektir. 5 - Boynu da avucunuz.la ve par-* Kuru cildleri iyi bir krenıle bes- makların ucu ile gene yukarıdan a
lemek llzımdır. Ayni zamanda cildi- ıpığı ayni şekilde masaj yapacaksınız. 
rtlzin ayni kreme alışma.maın için de Her masaj on beş dakika sürecektir. 
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Bu kadınlar muvaff akiyetlerini 
çirkinliklerine borçludur 

verdi ve Türk takımı puan hesabın
da üçüncü olarak ilk defa Ruman
y•nın üzerine çllcmasından başka 100, 
200 ve 400 metre birinciliklerini aldı. 

Bu muvafiakiyet üzerine, genel di
rektörlük, terakkiyi daha genişletmek 
maksadile atletizmde federasyon için 
bir teknik komite kurmuştur. Hep es
ki ve kendilerinden istifade edilecek 
atletlerin le$kil ettiği bu teknik ko
mite her hafta iki defa toplanarak fa
aliyetin aksamaması ve bunun bü
tün memlekette görülmesi ıebeblerini 
aradı. Kulüb rekabetinin atletlerin 
harcanmasına ıtebeb olmaması için de 
bir sporcunun üçten faz.la mü.sa baka 
yapmaması karan verildi. 

Nihayet günden güne kırılan Türkiye 
rökorlarının verdiği ümidler bir gün 
tahakkuk ediyor ve Türk takımı puan 
hesabı olmadığı için hakkettiği birinci
üği resmen alamıyor, fakat Balkanların 
en kuvvetli atletizm takımı olduğunu 
ispat ediyordu. 

Bir zamanlar üçüncü gelm(k biz.im 
için büyük şenlikleri mucib olur, Yu
nani!dan 120 puanı geçerken birim la
kım SO puan alsa teselli bulurduk. 
Buşı:ünkü realiteyi görmeli ve onu 

daha büyük ve daha geniş bir şekle 
sokmak için çalışma tempomuza icab 
eden sür'at ve vemi vermeliyiz. Ço -
cukların bu üç sene zarfında oldu~u 
gibi muntazam çalı,malarını temadi et
tirmek, bize büyilk ve asil bir halk 
sporu, yani yeni nesle güzellik ve üs .. 
tün meziyetler kazandıracaktır. 

Füruzan 'l' E K İL 

Atletlere çay ziyafeti 
verilecek 

İstanbul bölgesi, atletizm millt takı
mım•zın son ve büyük muvaffakiy-:!ti 
,erefine cumartesi günü bütün İstanbul 
atletlerine ve onları çalıştıran veya ida
re eden zevata bir çay ziyafeti vermeği 
dü~iinmektedir. Böylece bütün atletler 
ve idareciler birbirlerile tanışmış ola
caktır. 

f ... , ... R .... i "'i5'"'V'"'ö""'"''i 
Tm ı 11111111111ııt11111111111111111111mımıı11111111111111111111111i 

Bugünkü program 

18,00 Progrtılı, 18,03 Radyo caz or
kestrası1 18,40 Fasıl heyeti., 19,15 K.o
nuşm•, 19,30 Ajans. 19.45 Saz esel'leri, 
20,15 Radyo gazetesi, 20,45 Müzik, 21,00 
Dinleyici istekleri, 21,30 Konu$ma, 
21,45 Radyo orkestrası, 22,30 Ajans, 
22,45 Cazband (Pi.) 23,25."23,30 Yarın
ki program. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

BU GECE 
TEPEBAŞI DRAM KISMINDA 

Saat 20,30 da 

OTELLO 
BEYOGLUNDA İSTİKLAL 

caddesinde Komedi kısmında 

Saat: 20,30 da 

YALI UŞAGI 
Her tarafa otobüs temin edilmiştir. 

15 birinciteşrin salı günü akşamı 
Şehir tiyatrosu komedi kısmında 
Bestekir Muh1i!l Sabahadclinin 

fevkal&de 2 büyük eseri 
1- Kercm-Aslı. Müzikli şark masalı 
2 - Efenin aşkı. h-tilli operet 4 perde 

--o-

RAŞİD RIZA Tiyatrosu 
H A LiD E P iŞ K İ N beraber 

Bu akşam 
KADIKÖY SÜREYYADA 
Yataklı Vaıonlar Kontrolörü 

Vodvil 3 pe rde 
Heyet her peıqembe Süreyyadadır. 

J.!lllllllllllllltlll l ll!Hllllllllllllllllllllllllllllll~llllllllltllltl 

L ......... ~ .. ~ .. ~ .. : .. ~ ... ~ .. ~ ... ~ ........... J 
Kadıköy askerlik şubesinden: 
Kadıköy şubesinde kayıdlı (4305) ye

dek sekizinci sınıf hesab memuru Üs
küdarlı 310 doğumlu Hüsameddin oğ
lu Mehmed Nureddinin pek kısa bir 
:r.:amanda fubeye müracaati ve ta$ra
da i.c:e sarih ad.resini şubeye bildirmesi 
mükerreren il&n ve tebliğ olunur. 

ZAYİ İLANI 
İstanbul Bahriye Komutanlığı :r-ıua 

melitı Zatiye Müdürlüğünden 330 se
nesinde aldığım askerlik terhis tezke
remi kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü kalmam!ltır. 
Bornovada Kadr~bey sokağı 33 No.lı 
hanede Ali oğlu Ibrahim 321 doiumlu 

fakiyetle rolünü başaran May Oli -
vere'l hatırlayacaksınız. 

H:A:KIK:A:T 

( Bu L M A c A )/lf~I ş k ö ş 8sT 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 

ı T 1 l• J 
2 • 1• 1 1 1 

İSTANBL'L 
Maltepe Askeri lisesi bir ma- ı 

rangoz. alacaktır. Talihlerin Top
kapı Maltepe Askeri Lisesi mü
dürlüğüne müracaatleri. 3 1 l• I 

4 1 1 1 ı.-rı-
5 l• l l• I 1 1 1• 1• 
6 • I 1• 1 1 1 I 1 1 

.-ı'AŞRA 

Eskişehir Tayyare fabrikası 

7 1 1 l•l 1 1 1 1 1 si 1 I 1 l•I 1 1• 1 1 

1 
genel direktörlüğü fabrika tek -
nik muhasebe teşkilitında çalış
tırmak üzere memur alacaktır. 

İmtihanda gösterilecek liyakate 
göre 3656 numaralı kanun hü
kümlerine göre 60 - 170 liraya 
kadar ücret verilecektir. İstekli
lerin 25:'10 940 tarihine kadar 
mezk(lr fabrika müdürlü~üne 

9_ 1 111 1• 1 ıı 
Soldan sağa: 

1 - Bir memleket adı. 2 - Ferah -
Yüksek. 3 - Peynir - Kılıf. 4 - Ya

rıda kalma - Babıt edatı. 5 - Bir nevi 

rüzgar. 6 - Bir nevi libas. 7 - İyi -
Ayna. 8 - Fiı:tan - Tersi san'at. 9 -
Pratik - Hayvan ölüsü. 

müracaaUeri. 

* Dil, Tarih ve Coğı·afyn fa
kültesi dekanlığı coğrafya ens
titüsü için bir asistan ıılacaktır. 
İmlihan 25 '10 .'9'10 cuma günü 
sant 9 dadır. İsteklilerin 20 /10/ ( 
940 tarihine kadar dekanlığa mü- ~ 
racaatleri. .(ı Yukarıdan aşağı)'a: 

1 - Kışın yallar - Bizi doğuran. 
2 - Bir memleket adı - Kederler. 
8 - İzmirde meşhur bir su - Sonuna 
(M) gelirse bayrak olur. 4 - İnsan
Bir uzvumuz. 5 - Eşyanın örneği. 
6 - Su - Dü,.cltme. 7 - Gövde -
Ahlak. 8 - Yarı sıcak - Yokluk an
latır. 9 - Birdenbire - Yakıcı bir 
şey. 

* Askeri - Fabrikalar umum ~ 
müdürlügü Kırıkkalede ic;tihdam ) 
etmek üzere bir hastabakıcı ala
caktır. İsteklilerin vesika ve is
tidalarile müdürlüğe müracaat
leri. 

ABONE SARTLARI • 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 Türkiye için : 

Bir aylık 90 Kuruş 

Uç aylık 250 
Altı aylık 475 ~rw. LIOI RIEILl• IAf STA 

Al• IAIL l•IP l•I EIK > 

3 
4 

5 
6 
1 
8 
9 

Senelik 900 
Yabancı memleketler için: SIAI Fl• IHIAIRIDI 1 • 

Altı aylık 850 Kuruş 
Bir senelik 1600 A IŞ l• I O l• I D l • IAIF 

Ll• IEl • IBI l ILl• IE 
•l l lHITll IŞIAIMI• 

lmtiyaz sahlbi ve Başmuharriri: 

Bl•IRl• ITIAIMl•IE 
EI LINIA l • I H l •l• 1 K ı 
~IMIA IZl• I Al !ÇlA 

Necip Ali KUÇUKA 
Umum neşriyatı idare eden 

Yazı 1$lerl Müdürü : 
Cemal Hakkı SELEK 

Basıldığı yer: 
\.. Cumhuriyet Matbaa!! 

Milli Piyango 
29 ilkteşr i n 1940 Cumhuriyet Pıyangosu 

lkramıyelerl hem bUyUk 

:İkramiye adedi 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

80. 

84.568 
Teselli 48 
mükifaf.ı 

84.616 

hem çe,ldll 

• 

İkramiye miktarı 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
1.000 

500 
100 
ın 

2 

250 

Yekun 

hem zengindir 
ikramiye tutan 

Lira 

60.000 
20.0 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
49. 00 

16 .MO 

480.000 
12.0 o 

492.000 
Bu . ı>13.n zengindir. 60.000 li ralık bir büyük ikramiye vardır. Ayrıta 

20,000 liralık i~nri ?ü)iık ikrami_:c vardır. E~er talihiniz bunlara erişe
me7~ gene muteessır olmayın. Çunkü 2 tane de onar bin liralık ikl'ami
yelen .ka~nabilir-..i n iz. Bu çe.kiliı;te dört tane 5,000 li ralık ikramiye, 80 
tQne bın lırııhk, 80 tane 500 lıralık ikramiyelt>r \'ardır. Plıln ı ivit::e tetkik 
eder~nlz ~aha kiiçük ikrami)·edeki tenevvüü açıkça görürsünüz. 

lkra.ınıyeler miktarı hem büyiik, hem çcşidlidir. Hele orta ikrami
ye1e.r kn~·~Uidir, fazl adır. Bu fevkalade pi;yangonun biletleri 8 birine.i 
trşrınden ıbbaren satışa çıkarılmı.,tır. Bu piyanıtoda meveud 400 bin bi 
letten .84616 tanesi yani 21.1 mutJ8ka ikramiye kazanacaktır. Bu tertibdc 
ta~ b~let 2 lira. yanm bilet 1 liradır. Unulma)'ln ıı: ki tam biletler Ucra
mıyenın tamamını, yarım biletler yarısını alır. 

On tam bi letli ve on yarım biletli karnelerle mutliı.ka amorti lerin 
t~mamı.nı. ~e?·a ya.~ıs ı n.ı ve. belki de büyük ikramiyeyi kaıanmak sure
ti le talıhınızı tecruhe ımkanına maliksiniz. 
. Cunıhu ri.yet ~i~angos~nda bir ytnilik olmak üzere 48 aded 250 ŞCI' 
hra~ık tese l lı mukafatı ıbdas edilmi~tir. 29 birlnciteşl'inde Ankarada 
çekılecck olan IJu zengin ve fevkalide piyanJ{onun hususivetlerini b..ah 
eden R ır1ah ifrlik hro .. ürleri havilerden i~teyini7. ~ 

İstanbul Defterdarlığından : 
Beşiktaş. kırtasiye deposunda yaptırılacak oorm lira 9 kuruş kt>ı:ıilıi tamil' 

i~j açık ek-.ıltmeye konulmuştur. Eksiltme 21/ 10 ·940 pazartC'si J(Ünü saat 14 
te Defter~arhk Milli EmlQJc MüdürlüC:ünde toplanll<"ak Komh~:yonda yapıla
caktır., Munakasa evrakı Milli F..mlak ~tüdürlüRü 4 üncü kaleminde g

0

örüle
b~.W:: Isteklile~.in bu işe benzer e~ az 5000 liralık it yaptığına dair ekıııiltme 
gununde.n 8 gun evvel alınmı.$ ehlıyet ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikası 
ve 748 liralık muvakkat temınat makbuzile mezkiır Komisyona müracaatleri. 

(9495) 

( İstanbul Belediyesi İlanlar ı ) 
~lPdiye zabıtası. talimatnan;ı.esinin sulara dair 447, 448 ve 452 nci mad-1 

delerı makamına kaım olmak ~zere Umumi Meclisin 17 5/939 tarihli top
lantısında kabul. ve Sıhhat ve lçlimai Muavenet Vekaletinin 22·121939 ta ·h 
ve Hı{ı.ı~sıhha işleri ~ai;csi reisli~i 1181 -125001 ve Dahiliye Vekfıletinin ;;, 
5 ·~O tarı~ ve Mahallı Idareler Umum Mü~ürlüğü 31 .. 8583 sayılı tezkere
lerıle tasvıb buyurulen muaddel m~ddelcr lstRnbul Belediye mecmua ·ı n 
183 - 184 sayılı Ağustos - EylU.l 940 tarihli nüshasında neşredilıni• ı~ ".ı 
ı·k d 1 il' 1 • o uugu e a a ar ara an o unur. (9695) 

Cebir, Hendese, Fizik, Kimya 

Baş, Diş, Nezle, Grip; Romatizma 

Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
İcabında günde ÜÇ kaşe alınabilir. Taklldlerinden sakınınız. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

İstanbul Fiat Murakabe Komisyonundan: 
25 numaralı ilin : Gerek Gümrük antrepolarında, ,:ı:erekse kendi depol•" 

rında, imaliı.thanelerinde, fabrikalarında veya sair mahallerde ham ıcaucu~ 
veyahud krepsol h8linde kauçuğu bulunan tüccar, fabrikatör veya herheJ11P 
bir müessese ve ı;ahsın 9 teşrinievvel 1940 akşamı mevcudlarını en geç 10:·10' 
lMO tarihine raslıyan perşembe günü akşamına kadar 4 üncü Vakıf han 4 

üncü katta İstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne birer beyanname vercf'f~ 
bildirmeleri lüzumu 29 numaralı milli korunma kararnamesinin 6 ncı rnııd" 
desinin b::ıhşettiği. salihiyete istinaden ilin olunur. (965J) 

(İsi. Komulanlıi; ı Salınalma Komisyonu ilanları J ~· 
Hadımköy hastanesinin ta.miri 11 birincileşrin 910 günü saat 11 de a~ ~ 

ck~iltme ile yaptırılacaktır. l\.luhammen bedeli 7560 lira 56 ku.ru$tur. İlk te" St. 
ı;ninatı 567 lira 5 kuruttur. Şartnamesi her gün Komisyonumuzda görülebilif· 
lo;teklilerin belli gün ve saatte ilk teminatlarile birlikte Fındıklıda KonıU" 
tanlık Sabnalma Komisyonuna gelmt'leri. (9()85) -?.iünakasa ~nünde istekli çıkmadığından tekrar kapalı vırfla münakasar' 
konulan senelik 800 ton kuru fasulyenin münaka!.a.sı 23/10/ 940 günü saat ıl 
dr. yapılacaktır. Muhammen bedd,i 188.000 liradır. ilk teminatı 14,100 UracW· 
Şartnamesi heırgün Komisyonda l{Örülebillr. İsteklilerin mez.kO.r gün ve 5aatttıi 
bir saat evvel teklif mektublarını F)ndıklıda Komutanlık Satınalma KoınP' 
yonuna \'ermeleri. (94J3l -Ciheti askeriye için O - 1 - 2 numarala na1lar ic;in ku11anılmak {il:tr' 

300,000 aded mıh pa:r.arlıkla 12'10.'940 günü saat 11 de satın alınacaktır. şstf• 
namesi hergün KomisyonQa görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte yiij(I' 
on beş teminatlarlle birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Kornisyonıııı' 
gelmeler!. (91511 -Askeri ihtiyac için 11/10:940 günU saat 10 da pazarlıkla 500 aded su fıÇ~ 
nümunesine R:Öre satın alınacaktır. Muhammen bedeli 7500 lira olup ki~ 
teminatı 1125 liradır. Şartnamesi herı:ı:ün Komisyonda p;örülebilir. İstekJUefiD 
belli gün ve ıaatte kat'I teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık 53tıı1' 
11lma Komisyonuna gelmeleri. (9.ıSS) -Kapalı :zarfla münakasaya konularak isteklisi çıkmıyan 600 ton nı.alctr; 
nanın bir ay zarfında pazarlıkla alınma~ına karar verilmiştir. Pazarlığı 1~ 
10/940 günü saat 11,30 dadır. l'vluhammen bedeli 147000 liradır. Şartnaf11 
her gün komisyonda ı;::örülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde ~ 
beş teminatJarile birlikte Fındıklıda Komutanlık. satınalma komisyonunoı ,-ı , 
meleri. (9414 - ·-·"' Askeri ihtiyac ıçın pazal'lıkla 12 ,10.940 Jriinü saat 10.30 da 50 ton .J:V"ı; 
fıısulye satın alınacaktır. Muhammen bedeli 11500 liradır. Kat'i terrıiıı~ 
1725 liradır. Şartnamesi hergün Komisyonda göri.ılebilir. İsteklijerin belli fCV" 
ve saatte kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık 
misyonuna gelmeleri. -Askeri ihtiyac için 17 / 10. 940 günü saat 11 de pazarlıkla elli ton makS~ 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 12500 liradır. Kat'i teminatı 1875 Jj.radı1• 
Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. isteklilerin belli gün ve sa•tı' 

1 
kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyon~ 
gelmeleri. (9tiD"' 

1( O • L . -ı enız evazım Salınalma Komisyonu ilanla~) 

Şeker ilanı 

1 - Komutanlık ihtiyacı için 25000 kilo toz teker 

1

1\Iarmara Üssü Bahri K . Satınalma KomisyonundRn : 

alınacaktır. • rı' 
2 - Pazarlığı ll birinciteşrin 940 cuma günü aaat 14 te İzmitte Ters' 

kap1.11Jındaki Komisyon binasında yapılacaktır. ,.ı 
.. 3 -: Şekerin .. bir kilosuna ta~~in. edilen fiat 37 kuruştur. Teminat, ilı81~ . 

muteakib takarrur ~d~cek bedel uzerınden % 15 nisbetinde derhal alınacaJc: ır' 
4 - Pazarlığa ıştırak edecek isteklilerin muayyen gUn ve aaatte JCo~ı 

yon Başkanlıjına müracaatleri ilin olunur. (9· 

~lel Demiryolları i.- U. Müdürlüğünd~ 
Muhammen bedeli (1800) lira olan 60 Kg. Piramidon (18/10/940) ~~ 

gunu saat (10.30) on buçukta Haydarpaşa.da Jlar binası dahilindeki Ko~> 
tarafından ac;ık eksiltme usulile satın alınacaktır. ,. 

Bu işe girmek isteyenlerin (135) liralık muvakkat teminat ve katıufl ı)' 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona ıı1 
racaatleri lizımdır. _ ..ııı:, 

Bu işe aid şartnameler Komisvondan parasız olarak daiı.tılmaktadır. (9";-:. 

3 - Gene Amerikan !ilimlerinin 
süslü ihtiyarı May Robson. 
. 4 - Bu çirkin yatlı kadın, Margue

rıte Mareno Fransız sinema aleminin 
kıymetli aan'atk&rlan.ndan biridir. 

\'e lisan dersleri: Haricden orta ve lise imtihanlarına hazırlanacak. olanlal'la 

yeni sınıflarının derslerini güç bulan mektebliler için de tek ve a 2 3 4 

kişilik gruplarla 14 birinciteşrin pazartesi gündüz ve Rece de dersl:re ~aş;a
natağt,ndan; kayıdl~r başlamıştır. Okuyacağınız derslere göre tediyat hafta
lıktır. ( Çemberlitaş tramvay durağı karşısında Yabancı Diller ve Riyaz.iye 

KIZ - ERKEK okuluna) müracaat. Müdürü: ZİYA ÇETİNKAYA 

BiRiKTi~, 
·-------------~- 1940 IKRAMl~ı;ı,6llılf' 
T. 1 Ş B A N KAS 1 ~ ·~ed 1: 1~·lık :: :; : 

KENDiN 

Yıldız dediğiniz zaman daima aklı
nız.a gelen gene, güzel kadınlardır. 
Fakat baz.an bunun aksi de oluyor. 
Meseli sinema lleminde çirkinlikleri 
ile methur olan kadın yıldızlar olduk
C& fazladır, İfte bunlardan bir kaçı: 

1 - Sacha Guitry'nin bütün piyes
lerinde oda hizmetçisi rolünü yapan 
Paulin Carton. 

2 - Bir çok Amerikan filmlerinde 
ek&eri teyze rollerine çıkan ve bilhassa 
Romeo Julietle'de büyük bir muvaf-

5 - Hayır, bu kadın Hindli kıyn
fetine girmi$ bir Wallace Beerv de
ğildir. Onu ·La Mousson .. da ı'lihra
cenin karısı rolünde göreceksiniz. A
merikalı artist Marie Oupenskaya. 

6 - Jeanne Fusier-Gir, Fransız si
nema ileminin meşlıur ihtiyar kızı.. 

Bir ustabaşı aranıyor 
Yüksek .. Deniz. Ticare~i mektebinde seksen lira ücretli bir tesviyeci us

tabaşılı~ı münhaldir. Aynı zamanda dökümcülük de yapabilenler veya San'at 
mektebı mezunu olanlar tercih olunur. Talibler salı ça-• b be "nl · ""! d • ~.,,....m a, perşcm 
~ en og e en tonra Orta.köyde Mekteb Müdürlüğüne müracaat tın l' _ 
dırler . e e ı 

(9662) 

1940 Küçük 
Cari Hesablar 

İKRAMİYE PLANI 

6 500 • = 3()00 ' 
12 250 , = 3()00 , 
4-0 100 • o ,ooo ' 
75 • 50 • == 3750 , 

210 2S , ~ szsO 
Keoidelcr: 1 Şubal. 1 ~!•~ 
1 Ai ustos t İklncHeŞ 
tarihlerinde yapılır. / 


