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Ankara (Hususi) - Otuz tayyareden mü· 
rekkeb bil' tayyare filomuz ya.kında memle· 

ket dahilinde bir turneye ~ıkacakb.r. İlk UÇUŞ 
cenub vllıi.yetlerine yapılacaktır. Filo hazırlık· 

lannı ikmal etmi,ür. 

' Yıi.. : 1 - SAYI : 81 

ltııınan.va 
lt tızi.veti 

ÇARŞAMBA 9 BİRINCITEŞRİN 1940 

~· tindenberi miktan ma1Um Y olnuyan Alınan kıt'alarırun 
~\ltt;, . Rumany•,l• doiru hareket 
--."'1 ru ?'Uhteli( memleketlerin a
'-tih d hıldirmektedlrler. Birbirini 
ıt..1tli' 'tı haberler, ilk ~lkıın ba\.·a
,, ... ltkzib etmedi. 

''1ı1tt1.ırı hükumetinin resmi tebliği 
6- \·t hf" ordusunun pek tabii oldu
~.~qle l'hihver devletleri ordula
t""'ii daşçı ve hakiki bir mesai 
~)·•~mık arzusunda bulundu
~ ~r ~·k feyler umid etlik
~ it: >·anın teknik ve teçhizatın .. 
'titı~tneo ordusunun isti(ade ~
'ı.'d en. bahsetmektedir. Dün ıa
ı, 1,U:, çıkon bu tebliiin ruhuna 
~ 

1 
tierfn irade tanlarına bakı

~ ko~~rs.a, Ruman;>·a, çıkan ~ayia
,..'t llnden red ve telaib ede -

~ 
~-tı -. Ordusunun çalqma birliği 
~ llıere Rumenyaya ıelişi, tabii 
~ "dili)·or. Yakınşarka aid en 
~-tUi bir tetkik mevzuu olan 

~ ha~t ttrahnda alınan tamamla
~h)· rlerden anladı,(ımıza ıtire, 
~ 1,1 ' Ya bııı Alman taHm kıt'a· 
~ tt~h:krııiş. Gerek tebliği resmi 
-~ Jı.ı Rumanya menşeli haber
'I\ ııı.~ biri vicdanlan totmin ede-

(;ÖR(;İL 
~ORUYOR: 

Temmuzdanberi 
bize vadedilen 

İSTiLA NE OLDU? 
"Tehlilıenin 

geçtiğini farz 
ederelı hataya 
düşmiyelim!" 

«Ordularımız, mÜs· 
tevlilerin boğazına 

atılmak üzere kap· 
lanlar gibi hazır 

bulunmalıdır!» 
~· )ette deiildir. 
~ 'hıı. Londra 8 (A.A.) - lroli meseles:n-
)\ ' hake!" anıa,ması esnasın- den bahseden Çörçil aşağıdaki beya· 
'hı11ıı ~ \'e Jtal;>·anların Kumanya- natta bulunmuştur: 
1, 'ıı nu •erdiklerini biliyoruz. Fa- «- Temmuzdanberi bize her .... "L l'rleı1 .. n>·a parçalanarak, bu ııın. · . -

.;:~~: ı~ aMıkton sonra bu küçuk ay, hemen hemen her hafta vade-

~""' • ~oı diken kimdir ki, Al- dilen İ•tila ne oldu? Tehlikenin 

Avam Kamarasında harb vaziyeti hakkında mühim bir nutuk söyleyen 
İngiliz Başvekili Mr. CHURCHILL 

ltdh~• ltolyanlar böyle ihtiyati geçtiğini farzederek hataya düı
~h 1

1
te ıtııürıcaat ediyorlar. Dob

~ tiı!ıraı ~den Bulrarların daha mİyelim. Almanlar 1,,' '• h •lenne tabii ihtimal veril- Bununla beraber birinciteşrin-
a.,''lıııe~.nun için de Alman kıt'a- de hava karauız olur. Nehir mav- Roın.anya 

ı, ı., kıı·ıı., R d ı..r nalarınm dar denizleri geçebile-

'>e ~::ı içinu:!:c~li)u:~~~~u ,ı·: c~ği g~~ı~~ bi~~iri arkasından na· Petrol mıntakasını 
~'ti ınuhtelıl dcvletlenn t.ltbik cliren ıkı uç gun devam eder. Şu 
~lu ••ulun haricinde yapılan bir İl k d k" b ·· 1 d d b"I 1 f 
,;'ti~~ Ç~kü Almın teknik ve as- a_.•r. ~ .ugun er evam e e ı e-ı mu ıa aza 
~- di; ~ti!ade etınek. ve.ordu3una c~~ı gıbı .sıs de hasm~ yardıın ede· 
ı:~tj. ı ptıru _sokmak lçın buyük bılır. Mıktarı, teçhızatı, hareLtt edecekler• 
~ lelnıe51ne l uıum yoktur. kabiliyeti ve talim ve terbiyesi git- • 

Alman 
fırkaları 

Perşembe günü 
Romanya 

top .. ağında 

jStefani ajansı bir 

Londra haberini 

tekzib ediyor 

Yeni bir 
Balkan 
Antantı 
meselesi 
Roma 8 (A.A.) - Stefaoi ajansı bil

diriyor: 
Bazı İngiliz gazeteleri mihverin 

Türkiye haric tutularak Bulgaristan, 
Rumanya, Yugoslavya ve Yunanis -
tandan müteşekkil yeni bir Balkan 
antantı kurmaya karar verdiklerini 
netretmişlerdir. 

Roma salahiyettar mahfilleri bu ha
berin baştanbaşa uydurma ve asılsız 
olduğunu beyan etmektedirler. 

Brenner 

görüşmesinin 

ilk neticesi 

Romanya 
istiklali 
ortadan 
kalkmıştır 

Londra 8 (A.A.) - Times yazıyor: 
Hali hazırda Rllinanyanın i!tiklili 

bilkuvve ortadan kalkmıış:br. Bu kü
suf halen haşin nazi tazyikının men
genesi içinde bulunan diger memle
ketler hakkında olduğu gibi muvak
katür. Fakat yekdiğerini takiben ik-rtttuı SUba)'lann gelmesi kıilidir. . .... 

ı..· 1, llınanlarda Almanyadon ta- tıkçe artan ordularımız butun k'! 1. J , 
cüzütamların Alman kıt'aJarının tidar mevktine gelen Rumen kabine

Fiah 3 kuruş 

1 

yar ım mese esı 
Vatandaşların, aslıer 

ailelerine .vardım 
milıtarı tespit edili.vor 
Belediye Reis Muavininin 
gazetemize verdiii izahat 

Asker ailelerine yapılacak yardımı ı esuı kabul olunmu,tur. Bu mikt.ar 
tespit etmek üz.ere, bu gün B.lediye ailenin çoklu.iu ve a:tlıi:ı ile allkadar 
rei! tpu"vini Lı.itfi Aksoyun riyase- olmıyacaktır. 
tinde bir toplanb yapılacaktır. Bu A!ker ailelerine yardım meselesi 
toplanbda, ~hrimizde her vatandat- hakkında, Belediye reis muavini LU.tfi 
tan asker aileleri için istenecek yar - Ak.soy, bu sabah bir muharririmi:te 
dımın miktan, yardıma muhtaç •s- fU mahlmab vermiştir: 
ker ailelerinin tam miktarı tespit o
lunduktan sonra anla~lacaktır. Mu
huebe müdürlüğü asker ailelerine 
yardım müke11efiyetin1n tatbikı için 
hususi bir şekil düşünmektedir. Bu
na nazaran her vatandaşın bina \'eya 
kazanc vergisine muayyen bir nis • 
petle asker ailelerine yardım veraisi 
ilave olunarak tahsil olunacaktır. 

Her asker ailesine yaptlacak yar .. 
dım için de bazı· esaslar hazırlanmış
tır. Buna nazaran 4 kişilik bir asker 
ailesi nazarı itibara alınnuş ve bu 
aileye ayda 40 lira yardım edilmesi 

·- Şimdiye kadar askere giden •· 
ilelere yardım ebnek için her semtte 
b_ir teşkilat yapılmıftı. Fakat Eyüb, 
Usküdar gibi fakir semtlerin vaziyeti 
müsaid olmadıjı için fazla yardım te .. 
min edilemiyordu. Diğtt taraftan 
Beyoğlu gibi zengin semtlerden faz
la para almak kabildir. Bundan son• 
ra sehir bir kül halinde kabul edi
lerek, tahsildarlar marüetile her yurd 
daştan asker ailelerine yardım elmek 
ic;ln bir vergi alınacaktır. Toplan.an 
para, a!kere giden ailelere te~ edi· 
Iecektir.• 

~ ,,ı~blı-e heyetleri ıctirten Tiir- yalnız sahillerde değil, fakat elr.- er ı 
~ı,~ ·:;~;~u·• ı..~-;;·~:~1.r~~: •e~ycılekkoldubğul sibi kihl tiydattaod a T r an 8 i) va n yadan tedricen f azlala,tırı-
,...,, ı, rneınlek tt b 1 b" ilk 11\uleya .. ız u unaca ar ır. r-
,i.~ ttırt\ eenoyeır- J k dd J k 4fk k 

lcrin1n takib etmiş oldukları siyaıe
tin. bu fel.ik~tin vukuunda geniş 
mikye•ta 'mil olmamıt olduğunu ld-
diİı. etmek beyhude olur. Ayni zaman
da Rumanyanın hücum karfısuıda 

cesaretleri kırılmamış olan diğer mU
letler hakkında göslerilmif olan sem
patinin bu sukutu esnasında kendi
sine karşı da gösterileceğini söyle -
mek boştur. Bu son hidise, Brcnncr 
aörüşmelerinden sonra, takarrübU 

A 1 m a n 1 a r, son Hitlerle Mussolini
bo m bard ıma nın yi son zamanlarda 
Berlini fena tahrib en çok m·eş g ul 
ettiğini söylüyorlar eden bir mesele : 

• ~ 1 ... ı bir devletin hükümranlık dularımız müstevlilerin boğazına ge ere u u u geç- ara ır aya çı a-
". ~i;:• bHe ~ü~ünülecek bir nok- atılmak üzere kaplanlar gibi hazır J J b'Jd' ·ı · 
ı..· ı.ı, ın liknmize ıore Almanya- ' 1 1 d o·· b" t ikleri bildiri İyor rı acağı ı ırı ıyor 
~ llcic'ti ıoylenen kuvvetler, her.. ?~ unma ı. ır ... ~!manın ır g~cc 

Metodlu · Petrol 
~1• d ...... ddan birinin veya her ıçınd• denız u•tune veya denıze Petrol mıntakaları Alman İlk Alman kıt'alar ı halen 
~~··n:.ltınini içindir. General An- (gülüımeler) yarım milyon insan: tahrih? meselesi 
L' il b ın ı hver dostlu(u namına ı f 1 • k•f" · d f' b I T 
~-,\oi~ttketıer Kumanyada umumi I ır.atmag~ a ı geını ve m~vn~ e 1 atarya arın ın mU• Una 
:ı:;,fotııı mathar olmu, dejildir. Ye- J hazırladıgı muhakkakbr. Şımdı 

yolu ile aşağıya bize ihsas edilmlı olan •SÖZ değil, fi- Berlin 8 (A.A.) _ D. N. B. Ajansı 
liyal• ın ihtimal birincisidir. pazartesiyi salıya bağlayan aece zar-

Beme 8 (A.A.) - Röyter: Buraya 
aelen yolcuların anlattıklarına göre, 
petrol fıkdanı Romada sık sık göriltü· 
len bir muhavere mevzuudur. Roma • 
da.ki siyaıt mu.ahJ.dler Sovyetlerden 
beklrnilen petro1ların gelmediğini un
nettiğinden Brenner'de yaptıklan mü ... 
18kntta Hitler'le Muasolini'nin konu, .. 
lukları mühim meselelerden birini t.eş 

kil ettiği bir çok kimseler tarahndan 
tahmin edilmektedir. Ayni kimseler 
İtalyan filosunun hareketsizliğini de 
petrol tasarruf etmek istenilmesi.ne at
fediyorlar. Söylenildiğine nazaran uzun 
ıamandanberi İtalyan kıt'alarının Ax

navudlukta hazır blr halde bulunma
lal'ına rağmen ayni sebeble İtalya 'fu
nanislana hücum etmekten çekinmek
tedir. 

~i~·~"ı::°.'a ortalıkta_ hiki".' O!aD ! meVCUdU 1.700.000 kişiy~ Çlkan hafazas ı alt ına alınıyor 
~. 'kını sının doıurduıu ık- 1 anavatan muhafızları sılahlarını 
\ 'ı.ıt,tt •Yı halk birdenbire ag'lr ı . .. .. Biıkreş t (A.A.) - Ro3 ter: Sibiu'dan 
\ l~' hJs'etmeğe ba,ıamışhr. Hiç eJl~r~rıd_c bul~n~urmal~. ~.e sungu- , Ru)tcr·e gelen haberlere rore, Ruınttn
'l)llııııh G.ner•I Antoneskoya taraf- lerını bılemelıdırler. Butun bu kış ıad• kalacak olan Alman nizami kıt
~-.lot1, ~ 1'1anyu, Vayda Vayvot, libe f aa]İyeti mutlaka İngiltere üdala- ı alarırun ileri cüzi.Hamları, son zaman
~l't f('liyanonun bu vaziyetten ·. • • • .. . . ı da I\tacaristana terkrdilen Transihıan)a 
\"'1ı )·' Çalı,..rak, zaten mevcu d bu - rına ınhısar etmıyecek, buyuk hır araLisinden ıele.rek hududu geçn1işlı::r
lı. ~t·~~k ve kuvvetli teşkilillannn ordunun teşkil ve talimine kuvvet 

1 
dlr. 

~ ~-tt • .. hız vermek ve dahili ve şiddetle devam edilmelidir. Biraz evvel İngiliz elçiliğine, Runu~n 
~Qt'ı 1 vucııde ıetirmek istedik- H f" b" ] d ,_ l"k k" Hariciye Nazıruıuı lm:.:;n~ilc .uııı,::ün 

" 
0 

Unabilir. a ı ır ce se e a!ıter 1 teş ı- Rum<!n arazi.slnde hiç bir nizamı Al-

~\~ketıere kendi kuvvellerile l~tı~ız ın yaptığı mu~zzam leralc- nıan askeri b~ılun~a~ığı. hakkıı.ıda ·b~ir 
,, Ctttı it tdcıniyece(ini biler Gene- kıyı yakında Eden ızah edecek- 1 mu~lı~ ~evdı ~~ılnu~ bulundu1'u o~
ıı.. llıtı. t Lll'Quhalızl ar reisi Harya Si t" M h "bl · ·1 1 · 1 1 renılmış:h. Harıcıve Nanrının bu be-
.~._ ' nrtk • ır. u arı erın aı c erıne ıaya 1 H b" ·N 1 1 d d \\fi ~'ttıd Vt- tC$\.İkile mihvercll,.r .... .. .. .. yana ı. ar ıyc azırı ara ın an a 
~'it. •d t hnrleri muhtemeldir. lb pah:ı_Jı~ıgını~ onune .seçm.ege ~a.r· teyid olunmuştu. 
~le ~li~ t&raOannda hummalı bir dım ıçın verılcn tahsısat sı~temının J)ün öğleden sonra hududu geçtiği 
\~ So ataa tf,rttbatı alan Runıan ıslahını da alenen bildirecektır. s0l'lcnrn lot'alaun. lanı teçhizatlı 4500 
t "· \r.>tUerden de endi,elerl F le . d" k d . .1.. kişiden mt.irekkeb nldugu tahmin cdil-
~t bo a .~t flm. ıye a. ~r ı~tı aya · Jl'eJttedir. Bunlar. Sihiu \.'e Si&isoara'ya 
S:• ,.., 1~le-. bir hareket, Sovyd _ teıeb~u• edılme~~sı-~ın ba~lıca ı il.i_. !ren ~e -~elmi<lndir. 
\ <t •lıı:ııııe leli! kabul etm.ı bir seb.:bı •adece çok ustun olan duş Oırenıldıgıne ıore Almanlar, Ru -
~ b.~~b •tından Alınan ların bun- man kuvvetlerine karfl muharebe / uı~n ~aklUllların ın su~llerine c~vaben 
~ '-t' it t dtcekleri tabiidir. Sonu· . . . .. 1 e\'vrla AJmanyanın bı1hnssa alakadar 
~ 'tıı bat edemi;>·en ve icab eden tayyareJcrımızın lcazandıklan mu· bulunduğu petrol mıntaka.sını muda
~ "t ık~n çekinen dünkü doo:- tevflli parlak zaferler oldu&u fÜp- I faa chnek \'e sani)·en Rumen ord'btı· 
~ iti tttu lteUkimiz Rumany.mın h ·. d" Ü b'" ük gün adala- nu. Alman usullerine grire talim ettir
~ tıl'lld~ l'ller hakikaten çok feci dir. esız ır. ç duyh .... 

1 
..•.. ınıek i!;;in gelmiş olduklarını söylemiş; -

~,~,llrı: "•ıiyet henüz son .salh:ı- rı~ız se~asın a"' ava U:it~n . . ug~- lerdir. 
~~- clilıc.:1•tı.r. Bunun yeni lnki.;-•C- muzt sahıb oldugumuzu butun cı- Gen(' öğreni l diği ne cörc, Giu rclu'da, 

ve baslret1e takih edece· hana ispat ctmi,Icrdir. Bu günler petrol mıntakasında ve Baıau'da yapıl-
ti 15 .. 15 l" I 2 7 J ~ J makta olan tahkimat inşaatı hemen he-

•cip Ali KOÇ O K A . ag~s~o•, ey u ve . e: ~ men bitmiş gibidir ve en son model Al-

i guıılerıdır. Bu muazzam hır h.1dı- man hava dali bataryalarının serleı -

h •ı• - sc olmuştur. Bu zaferler ~imdi lirilnıesi için hazır bulunmaktadtr. 

~ 
0ı ız H!lrı"c ı"ye hizın_ ete girmek üzere sür'atle A- Rumen ~keti tayyare meydanlarıııın ~ '!I genisleülmesi için dr A1mnnyadan hu-

- nıerıkadan gelen destroyerlerden susi l<çhiıat c•lmi,tir. 

~~lrı b rr.aada büyük mikyasta takviye 
nın eyanatı cdilrn donanmamıza emin ve tec mC'mleketleri işleterek hissedilir deıe-

( l" d k f cedı:o artmış bulunacaktır. Gittikç~ ar-
.ffl:ıtı l' rübcli kudretini teyi etme ırsa- t•n bir nispetle elde ettifmız }eni 

ı,. lf a.ks)) Fransız l•nı vtrmektedir. dünyh kaynakları olma"'1ydı Ucun ıa-
1\;ı~ ı Gerek avcı, gerekse bombardı · mao daha müdalaa halinde kalmaklı · 

''te d · f:ımız icab ed~cekti. 
ı~,ı, tonUl1'1.tn zap• man tayyaresi itibarile geçir. İğı~ En mükemmel fırkalanndın •ck••-
"\tl)d' ... , miz h arb aylarından sonra şımdı nini fiınali Fransada bulundun:ın a~ke-
1.. l~tni if~a etti ııddct l i muharebelerin baıladığı rl kudretin daird islıli ıehdidino karşı 

\ ~ ld .. d d h k koymakla beraber ortaşark, şark ve sair 
~~;, 8 _(>...>.) _ • rnayı•ta. ~ ugumu z an a a ço mahallerdeki ordularımııı U.kvivc el· 
\ · 'ırı kit &ö 1 Lordl .. r ~a - kıJvYetlıyız.» mi~ bulunuyoruz. Bir taraftan da Fran-
\.. ~ .\\·arn V iyen Lord Halıfaks. d l ,.nıh Vichy karaİ-ile müdaf.l~mnd• a-> .. ~t Uta Ço)c 1<:11mar;ı,.ında 'i'Öyle - Çöıı;il pilot vaılyetinin e sa aha do(( 
~ıı: 1"r, Yakın beyan,..t•a bu- ru ~i!tiiini bildirerek bir çok naltalar Çllar müthiş rahneyi zamanla c!f')ldu-

:tt\t lııra.~sıı l<:ameronunun 25 hür tamir edilen tayyarelerin uyl eJi!.:n racnk olan kuvvetleri büyük ;;cıni ka-
'1:'.t. ltldan ıaptedil_jliğini ifşa 1 tayyare adedinden fazla olduğunu sıiy- Cıleleri imparatorluğun her bir kısmın-
i~ı,:,-1 lcrrııif ve bu IUI'eile bu müddet zarfın- d~n nakletmişlerdir. İngiliz . ~.vustraı-

~
~!'ti~olunun açılacağını Çör- da ımal Wlen yeni t.ayyarelerin ka - ya, Yfni Zelanda, Hind ve 1'.fısı.· kıt-

~ ""ıtd b ~nter bir lisanl.a bil- zanc teşkil ettiğini ilive etml4tir. alorı müstevlilerle karşılaştığı ıam:ın 
• h ıııtlıf k t ç· ç"l n lkuna ··yle de a l ı" alına•ak netice hakkında tahrnin1er 

~ ii,_,u .. L a s.. ngilterenin Ja- or ı u lfO v m e m ş- .. 
•~ • lrnt ıı"ı· y&pm:yacağun. Yalnız cu kadar ki, bir tı -ıreu ıya2lar verdi~ini, .,. 

~=·~ait._ ttlnin .. k~f 1 1 ,_Bir st"ne veya buna yakın bir :za- rııücidet evvel~ine nazaran çok iyiyiz. 
,, ...,.lerrıı mu a at andırı - Al l ı kl (ço··rçı"l'ın' Avam Kamarasında harb 

'"---~ İyi rn··' Ve •Japanya ile her manda man arın yapı •rı munzzo:tm 
"'-~ di)c~ unasebetıer idame et- terakkiye yetişeceilmJzl hiç blr UIT'an \.·az.iyetine dair söylediği nutkun mu· 
~~'~i rfa.hiİ h~IA da istiyorsak da kimse iddia etmemiıtl. Bu mevzua da- fassal metni üçüncü sohifededir. Vu
~ tıoltta 0 rnak üzere herk('sin ir ancak bir ~ne sonra belki memnu- karıya aldığımız kısım o nutkun isti-

&Otnı, ~ndan Çini de hür ve niyet verlcl beyanatla bulunulabilir, liya aid olan parr;alanru teşkil etbtek
t !atıyoruz. demiştir. Fo!<at düıman membalnı da ealr ottiii ledir.) 

doiioru inmektedir Eğer iş bu merkezde ise, biz bunun lında Bertin üzerine yapılmıı olan ha-
~ Büyük Britany&ya karşı nazilerin va hücumları hakkında ~u tafsilitı ver-

R 
yapmakta olduklan mücadeleye ne mektedir: 

Bükreş 9 (A. A.) - Öyter: hakikaten tethiı edici, ne de haluka-
Perşembe günü Rumanyaya ten manidar bir yardım teşkil ede .. Bu hücumlar esnasında üç hastane, 

k 1 Al k 
• 1 d ceğine kail bulunmuyoruz. bir doğumevi, bir çocuk hastanesi, bir 

gelece o an man ıt a arı, te - mezarlık kilisesi ve bir çok evler tah-

ricen fazlalaştırılarak dört fırkaya R U m 1a n Y a Hariciye rib edilmiı veya cidaı hasara uğratıl-
r.ıkarılacaktır. Nazırı İngiliz sefirinin mı•tır. Robert Koch hHtanesinin a-
. · • 1 ki 1 mclıyathanesine düşen bir infilik bom 

ilk Alman kıt a arı, tan ar a, notasına cevab verdi bası bir kaç hastonın ölmesine .. bebi-
hava dafi bataryalarile, tank dafi yet vcrm~lir. Yıkılmak tehlikesi arze-

Bükreı 9 (A.A.) - Röyter: Ru -
toplaıile ve hava cüzütamlarile m"nya Hariciye Nezareti, İngilterenin den bir çok evlerde oturmakta olan 
n1ücehhez olarak, halen Tuna yo- Bükı-e, elçisi Hoare'ın Vaziyetin ay- kimseler muvakkat ikametgahlara 

k d B 
dınlatılması hakkında yaptığ:ı lıılebe nakledilmektedir. Mühim askeri veya 

lu ile a•ağı doğru İnme te İr . u &ınai hedeflere iaabeUer vaki olmadı•ı ' cevab vermiştir. Sir Rcginald Hoare, e 
kıt'a, Giurciu'ya vardıktan sonra, Rumanyaya gelen Alman kıt'alarının cihetle, Berlin halkının bu son gece 
Prahova ve Buıau bölgelerine ve bir İljigal ordu.!lunu mu ve yahJt ta- hücumuna kartı olan feveranı bilha~ 

• Hm cüzütamlarını m1 teşkil ettif,ı.ıni eiddetli olmuştur. İnsani müesse~lere 
Bükre~ civarında T argoviste ye · Sa ıı1ı- ve ıı'vı·1 hal"-n barındığı evlere k•r•ı 

T ö;trenmek istiyordu. nı gına göre, 1U .. " 

doğru yollna devam edecektir. Rumen Hariciye Nezaretinin cevabı, yapılan bu hücumiarın, metod dairesin 
T argoviste' de bir ha Va üssü tesis umumi mahiyette bazı teminatı ih- de çizilen bir pl8.n çerçevesi içinde ya-

ti tın ko_J,_ pılnıekta olduklarını kabul etmek li-
olunacaktır. Prahova, Plösti pet- va e e ~. 

-------"""'-"'-"'"""""=~""'-- zını gelmektedir. 
rol merkezinin bulunduğu bölge- J e e 
dir. Petrol mıntakalarma ve pet- Amerı"ka - Japonya 1 Stokholm 9 (A.A.) - Aftonbladol 
rol borularını~ müntehası noktası gazetesinin Berlin muhabiri İngiliz ha-

olan Giurciu'ya hava dafi topları k u · ı ı d Be lin 

yerleştirilecektir. vazi ve ti crergi n lesti 1 :;lan -::c·u;: :~·;:.:.un :e :n ~:~ 
Tam teçhizatlı Alman ask eri 1 !il) ' kon bıı,layanının dün geeeki hücum 

nıütehassıs gruplarının, Rumen or Vaşington 9 (A.A.) - İngilterıt olduğunu bildirmektedir Bir çok Eer-
dusunun bütün sınıflarını talim sefiri Lord Lothian dün Reisicum - linliler evlerine dönf!mcden beş saat 

hur Ruzvelt tarafından kabul edil-
eltİrmek üzere Giurciu'ya gelmesi mi,tir. Sefir, gazetecilere İngiltereye ııtınaklarda kalmaia mecbur olmcş-
bek1enmektedir. dönmiycceğini, İngiltere hükıimeti _ lardır Muhtelif dalgalar halinde gelen 

Yukarıda ismi geçen bütiin nin Birmanya yolunu açmak ka - İngiliz tayya?eleri aydınlatıcı fi.şekler 
rarı üzerine Uzak~rkta bir buh - atmı~lardır. Bir çok infilaklar işitil • 

n1erkezlerde, Alman kıt'aları için ranın başlamasına intizar ıanm aeı-
kı<lalar hazırlanmaktadır. diğlni söylemiştir. 

mişur. 

·Birkaç haftadanbcri, Ruman- Japonlar Birmanya yo- - --
yaya çok büyük miktarda Alman 
harb malzemesi gelmektedir. Bu lunun açılmasına nasıl 
Alman harb malzemesinin kıy- mukabele edecekler? 
meti o derece yüksek bir rakamı Tok,-c 8 (A.A.) _ ·D. N. B .• Hariciye 
bl'lmuştur ki, R umen - Alman Ncuuetinin neşrebniş olduğu bir tebli~ 
kliringinin Rumanya lehine o lan de İngiliz büyük elçisi Graicinin bugün 

. . f" d'I . . b Jfaı·iciye Nazırı Malsuoka ile nörüş-?-
bakıyesı tas ıye e ı mıı:tır ve u- r~k İngiliz hük\ımetinin 17 birinci tct· 
glin K a radeniz yolile lngiltereye rinde vadesi hiU.m bulacak olan Bir
yapılmakta olan ihracatın durma- j nı.,ny2 yol~~~ kapatıhnası~a .. mütc -

d b 
. Al t ] "h d•ir olan Jngılız - Japon ltila!.nı ye· 

sın an erı manyaya pe ro 1 - nilt>ınl.'k fikrinde olmadığını tebliJ etti-
racatın ın fazlalaşmasına rağm~n, ği blldirilmektedir. 

kliring hesabı Almanya lehine bir • • 

Lakiyeyi ihtiva etmektedir. 

İnönü ile Bulgar Kralı 
arasında tebrikler 

o 

' 

o Q= 
o o 
o 

o 

Romadan gelen haberler bir milctRr 
Alnıan ublt ve teknisyenlerinin ve pi
ke uçuşu yapmakta iht.ısu sahibi ol
mut Alman tayyarecilerinin Afrika da 
Mareı:al Graziani'nin ordusuna refakat 
etmekte olduklarını, fakat Almanların 

henüz Trablusgarba asker ve harb mal 
zemesi nakledemediklerini bildirmekte 

dirler. Yolcular italyada harb için şevk 
duyulmadığına ve çok defa, •parti 
harbi- ismi verilen harbe karşı İtal -
yan!arın alikasızlık gösterdiklerine 
işaret etmektedirler. Berlinden gelen 
yolcular da Berlin ahalisinin manevl 
kuv\•ctinin Roma halkından daha mü
teeseir olduğunu tahmin etmektedir ... 
lcr. İtalyanlar ş;imdiye kadar harbin 
tesirlerini henüz hissetmemişlerdir, 
~cne!erdenberi az rııda almakta oian 
Erı linliler i~ hava bücumiarile çcık 
u.11\ılınışlardır. 

-- -

o O 
o o 
o o 

Ankara 8 (A.A.) - Bulgar Kralı
nın tahta cüli'.isünün yıldönümü mü
nasebctile Reisicumhurumuzla Bul • 
gar Kralı arasında tebrik ve te~ek
kür telgarfiarı teati edilmiştir. 

Tokyo 9 (A.A.) - D. N. B. Do
mei ajansının bildirdiğine aöre, Ja
ponya, Birmanya yolunun yeniden 
açılması haklcJndaki İngiliz not.asına 
bir eevab vermiyeccktir. Domei a
jansının ilive ettiğine göre, Japonya, 
bu İngiliz kararının yarattığı variye
te karşı koymak için plinlarmı fim· 
diden haı:ırlarnıt bulunmaktadır ve 
bu pl&.nları, lüzumu takdirinde tat -
bik edecektir, 

- Anne, bu balık önÜne ıelcni yutuyor. 
- Ç11esiz yutacak.. Çünkü .yeni nizam, ı kabul etııı4 bulunuyor! 



HAKIKA'l 9 Birincitegrln t 9_4~ -# 

2 

Günün yazısı 
Ajansta ve radyoda türkçe EH i·R Balmumu heykeller 

müzesi 
Çeviren : Ömer Nejad 

Yazılanmızda anla.ştlmıyan, Iİ$8n kaidelerine u:yınıyan, dilin ahengini bo
zan, tem.iz türkçe istiyenlerin zc~k.inl kaçıran tefekkür ,.e tahrir hataları ola
bilir. Li.kin, onları okuyanlar bej:cnnteılerse irkildikleri .)·erde durur,. ~atta 
dilerlerse muharrirlerini bir daha hatırlamamak kararite aforoz edebılirler: Bürhaneddin 

jübilesi yapıldı 

~''''''''i('~'s~''''''''ll~~~~~~~···ı.ı•··, lkfısat Vekilinin 
sabahki tetkiki 

Patrik, ba1mumu heykeller müze -
sine muhafız olarak girdiii zaman 
patronu Mister Müjivan onu yanına 

almış ve heykellerin teşhir edildiği 
salonlara doğru ilerlerken Patrik'e: 

heykellerinin bulunduğu sa]ond• ~ 
çirdi. Taclda.rların bir tehlikeye b'
kendisinl himaye edecekleri :.e 

Yaıanla okuyan arasındaki fi~ri \'eya A hi~si alf\ka, husu~iyet ve ~ınln~~c! 
hududu içinde kalmağa mahkum zımnı hır anla~madan ıbarct decıl roıdic · 
Hayran olduium muharrir, belki si'lin için omuz ilkerek telıi.kki ~lu~an za
vallı bir kitibdir. ,.e bunun aksi de doğrudur. Bir kaç ay e\·vel~ı F_ıkret -
Akif kavgasuıa, bu günkü yeni ,.e eski şairler davasına bakınız. Şımdiye k.a

du bu vadide kim kimi beğendi? 

bını duyar gibi oluyordu. • 
Böylece günler geçti. Patrik. ~ol" 

dam Rabürn'ün bulunduğu 51 .J' 
yaklaşmak istemiyordu. Nihaye~ 
murlu bir günde müze karan~ 

~mıı11111111uuıı1111111111111111111ıu1111ıtıı11uı111111111mııııf 
lkt11ad * ALMA'ILAR MAL İSTİYOR -
Şr-hrimizde bulunan bir Alman ticaret 
heyeti piyadasadan pamuk, zeytinyağı 
alacaktır. 

- Siz daha evvel hiç balmumu 
heykellri gördünüz mü? diye ıor ... 
muttu. 

- Evetı çok küçükken ... dalarken tecessüsüne dayan 
heykelin karşısına geldi ve on•: ,, 

Fc.k.at, baı.ı yazılar da ,·ardır ki, dünyanın cidi~inden 'malümat alınak is
tiyen hepimiz için onları okumak \ie,ya dinlemek bir mecburiyettir: Ajans \.·e 

radyo neşriyah gibi._ İngili.z nazırlarından Dalton'un bir nutkuna dair olan 
fU haberi tahaınmül edebiril~nlz oku)·unuz ,.e muktedir olursanız iz.aha ça
lı,ınız: .Petrol fikdanı abluka Ye Almanyadaki nakliyat sistemi '§ebebile, Al
manlar tarafından \·U.cude ıetirilnıi$ olan biitün bir halk teşkililh felıiketli 
bir pana sıebeb olabilir .• Bu cümleden, ihtimal ki, müphem bir mana çıkara
bilecek İli niyet sahibi okuJUC:ular ,.e din1c)icilcr bulunabilir \'C bunlar, 
daha ev\ielki cümlenin de delJletile, Alman)·ada petrole mll,.tenid münakale 
tebeke \'C \•asıtalannın h;liyememek tehtike-.ine manız bulunduiunu sezmiş 
olabilirler. Fakat, )'aııda ,-üruh esas olduğuna göre, okuyucudan ve dinleli
ciden bu kadar ı.ahınet ne hnk13 beklenir? Sonra, e,·et, sonra ... Si'>tem ke
lime inin türkc;-ele!iimhı olduiunu haydi fan:ede1inı; fakat, pan ne den1ektir? 
Çobanlar, mer'alar ve ormanlar tanrı"'• Pan mı? Kun1a!\~n zen1ini, e-lbiscnin 
eteki veya du\·ar par~n,.ı demeğ"e ~1'.'lt'n pan mı? l"ok a: Çinde bekçilerin 
kullandıkları şem-.iyeden sopayı Uade eden Pan mı? Buradaki pan'ın, ma
kine tabiri olan ve faaliyette ff.'\.·akkufu •nlatun fransı7ca panne olduğu tah
min edilebilir. Lakin, lisanda bu derece l<İübaliliie elbette cevaz yoktur. 

Değerli san'atkar, 
Abdülhak Hamidin 

* IRAKTAN İTHALAT - Dün I
raktan 4000 kilo deri ge1mi~tir. * MA.'IİFATURA FİATLARI 
Ticaret müdürl\.lğü perakende satışlar 
için de manifatura fiatlarını tespit et
mektedir. 

- O halde dikkat ediniz. İşte •imdi 

B d krallar galeri$İnde bulunuyoruz. un an sonra, pa• Çıplak duvarları kireçle sıvanmış 

k • l• "' • • t olan bu salonun parkeleri kırmızı bir mu lp Igl teVZla ini halı ile örtülmüştü. Sağda, solda du-

l 
varlara müvazi olarak yerleştirilen 

Milli Sanayi Bir iği tahta kaideler üzerinde kralların sert, 

- Sen korkunç bii sihirbazsıl',;,.<' 
huma hikim oldun; tesirin~en k ~ 
labilmem için sana ateş venp 111-J! 
ğım. Kıııl alevler arasında er~ 
zevkle seyredeccğlw. diye haY . V' 

Sanki bir hareket oldu ve carıl • 
ılın yerinden kımıldadı. Gri ı~ıı' 
rinde müstehzi ve f{'ytant bıt 1ıJfl. 
dolaştı. Acı bir tebessüm duda·~lc'ltİ 
dan zehirli bir çiçek gibi . do }>it• 
Sanki salonda bulunan caniler {.I' 
birlerine seslendiler, aralarında 11 • 

da,t.ılar ve meydan okur iibi oı 

eserlerinden 
ler temsil 

sahne
etti * ISVİÇRF.YE İHRACAT - Dün 

İsviçreye 50 bin liralık fındık, yumur
ta ihrac edilmiştir. 

solgun ve dilsiz simaları görünüyor-
yapacak du. Bu müzenin ebedt esiri olau 

Krallar, Plantajene, Stüvart. Tüdor 
İ!<iıc;;.d Vekili Hüm·ı ç..'\ktr, bu sa- ve Hanovr hanedanına mcnsubdular. 

bah Jktısad müdürlü~iin~ J{elerek, · işte hepsi orada sakin, hareketsiz, 
Ji ~enedenbeti Türkiye dı,ında bu

hır:tn aktör BürhRnt:ıddin tc;ın terl~b 
edilen jübile dün Şehir tiyatros? ko
n1PcH kı~mı salonunda yapıidı. Ist::ın
bul VaJi.o.;inin ve bir çok tanınmış fıkir 
ve san'at adamlarının hazır hulundu2u 
bu müsamere, Şehir tiyatro~u artist -
le: i;ı~en İ. Gıilib Arcanın biı nutkile 
nçıldı. Galibin, izzet Mel!hin ~übile 
rntlna~ebetile yazmıt olduğu bir yazıvı 
da okumasından sonra, Bl'..rhnneddin 
TE:psı ~i Seniye ile birlikte A txiülhnk 
IIZ.m!tlin Eşber piyesinden Sat'ay sah
nesini lC'msil etti. Bundan sonra Day11.n 
~r.iye, Muhiddin Sadığın ld(,re ettiği 
orkestra refakatinde Le ~i'\rche Persan 
dllllst:'l.I eösterdi ve alk1!!, ... 1ndL Bunu 
Dlır!ınneddinin yalnrzbn$ına te'l'l!'ö\l et
tiği, gene Abdülhak Ha.midin Fint~n 
piyc!'öiı,den Davalacironun Da.l~al'lr 
odiı tiradı takib etli. Bayan Seniye de 
J\nııdolu halk danslarından k&ek Oyu
nunu oynadı. Bundan sonrA Sehir ti
yatrc.su aan'atk8rları Yah u,'.'lıtı ko:ne
ôi . .;ir·den iki perdeyi tem!"il ettiler. Tiıık 
sr.hnr.~ine Ertuğrul Muhslı1 ~bi kıy
met!i s:ın'atk5rlar yetiştiren ve buqün 
ari.ık tekimül devre'lillini doldurup t:ıri
ı~t ro!i;nü bitirml$ olnn Bürhaned~in 

Tep~i u2un urun alkışlandı 

* KÖMÜR NAVLUNLARI - Mü
nakale Vek.ileti kön1ür navlunlarını 
tespit edecektir. Bu münasebetle Ti -
caret Odasındııın da bir murahhas An· 
karaya gitmiştir. 

muhtelif meseleler hakl<.•nd·ı alikada1- k1:1ranhk ve uzak duruyorlar, solgun 
lardan izahı:ı.t almıştır. Vcki:. ~imdiye ve çökük yanakları, perdelenmiş göz
kadar pamuk ipliği tevziatı hakkında. lcrile kendilerini görmej;e gelen bu 
İl.c.tı~1-1J müdürlüğü tar.u:ından ittihPz miHece~:ı;is seyirciler kütlesine karşı 

hafıza baktılar. ~ 
Arkadan bir ses işitildi. f~ ti 

korku içinde ziyaretçiyi kanılı 11p1 
ona iz:ıhat vermek üzere kr' ı. ~ 
bulunduğu salona geçti. ZiyaretÇ 

eci.iien kararlan da tet'ıdlc etınittir. derin bir alika~nzhkla bakıyorlardı. 
Bu kHrarla.ra göre, pa:'<luk 1pliAi tev- Şimdi kaybolmuş, hemen hemen u-

Maarif • 
Gazetelerde oldu{:u gibi radyomuzun da. ajan~ımı7ın da birer yazı işleri 

müdU.rü olsa. yahut vana llıtfedip haberleri an1a..,ıhr hale (('tirse, ne biz on
l•n böyle tenkid eder, ne de ajan! ve radyo ha~rlerini dinliyenler Jivık ol
madıtımız aı..aba katlanırdık. 

ziatı bundan sonra bir elJ'?n idRrc cdi- nutulmuş muhteŞt"m 6lrma1ı elbiseleri * YENİ YAn OKL'l.LARI - Bir lecckbı. Verilen malO.ma•::ı göre. l.u toz.la örtülmü' olan bir balmumundan 
kaç yıldanberi tedrisatta bulunan İs - t~.ı~ab Milli Sanayi Birli~i vapac•1k- yapılmış tacidarlar, realitelerin kaba 
t.anbuldaki yatı okulları büyük bir raj;- tır Milli Sanayi Birliği r~i.sı doktor bir taklidinden başka bir 'ey ifade 

Uyar bir kadındı. . . ~ 
- Size izahat verebilir mıyıtıı 

dam? diye muhafız sordu. ;.; 
Keskin, net ve emir verrneğe 

mıt bir sesle ihtiyar kadın: Nasuhi B A Y D A R k dh d H.1hl Sezer, bu sabah İ'ttuı:1rl Vtkıli etmiyorlardı. Bu salondan ge,.ildiği bet görme tedir. Bu sene Kiğı ane e ,,. 
ikinci ve Küçük yalıdn üçüncü yalı 0 _ Hüsnti Çakırdan tevziat meselesi hak- zaman ikinct bir salona giriliyor ve 

1 k nda direktiller almıftJr orada me",hur katillerin heykel ve kullan da faaliyete geçecektir. * TALEBEYE YAPD .. ACAK YAR· _ maskeleri bulunuyordu. Bu salon da-
Dll\-1 _ İlk okullarda bu yıl l5 bin ta- ha az aydınlahlmıştı, zulmet metan -
!ebeye yardım yapılacaktır. Himaye he Beynelmilel Ticaret koliyi artırıyordu. 

l" ....................... P ....................... v ........... A. ........... s .......... i .......................... I - Evet, diye cevab verdi. ( 
Patrik, bu ziyaretçiye kralla~"" 

nıttıktan sonra, canilerin bull.IJI" 
salona götürdü. f'J, 

- İşte sağımızda duran şu~ 
ölü soyucu meşhur Ri'31" . . ',Al, 
aiddir. Tevkifinden sonra ıki . .d 
öldürdü ve idamına kadar rrısSW" 
yetini iddia etti. V' 

i11111111111111111111111111111111111111111111111ı11111111111111111111111ıııuı1111111111111111111111ı1111111111ı1111ııuıuıımıııııııııımıııı; Od Bir köşede bir insan iskelesi. içi 
yelleri bu pazartesiden itibaren faali- aıı samanla doldurulmuş altı ayaklı bir 

Bu günün ticaretindeki 
karlar 

mesi satın alacaktır. İ.weçliler bu ~bi 
mallan vermcğe razıdırlar. Mukabi

linde de Türkiyedcn tütün, pamuk, 

kuru J\l,eyva almak istiyorlar. İsveç 

mallarının Türkiyeye nakli için Al -

manyadan tran"it olarak istifade edi

lecektir. Geçenlerde de demir almak 

için, Avrupaya bir heyet gitmişti. 

yete başhyacaklardır. Her himaye Beynelmilel Ticaret Odam İstanbul 
heyeti kendi böJgesindeki okullarda Ticıı.Jet odasına beyııelmi'el ni .. asalar- öküz, bir cüce, sonra nihayette iri 

.1 bir dev bulunuyordu. 
muhtac talebe saıyısını tespit ede • d k ıı ı u· ı t ı hl · d :ı l.i. anı an car ısı a nrı \(on er- MJster Müjivan, muhafıza dönerek: 

Fiatlan Murakabe komJsyonu, 
muhtelif e,yarun k5.r hadlerini tayin 
etmektedir. Acaba bu günkü şartlar 
altında kir hadleri nasıl tayin edile
bilir? Bir tacirin anlatbğı?ıa bakılır
sa, harbden sonra klr haddi d.c.ra1-
mıttır. Çünkü ithalit e,y'\Slnın fiatı 
o kadar artnu.ştı.r ki, buna yüksek 
kırlar Uive !tmeğe imkan yoktur. 

cektir. mit ve bu münasebetle ıneınleketimi- _ İşte Norviş'i boğan meşhur Hop-* ASKARAYA GİDECEK izci zin tıcaret lis~nında mt>\·cud olan ti- kins. işte cani Traııi ve işte çocuk ... 
LER - Cumhuriyet bayramında o- t"<lti ıstılahlan da !ö0rmu<1tur. Ticar~~ o- !arını ve karısını gırtlaklıyan korkunç 
kullarda yapılacak merasim progra- dannda beynelmilel ısh~'lhl-ıt'l ttirk.l·e- Jozef Jilmor. 

H. A. 

mı 1'-taarif müdürlüğü tarafından ha- Ye çevirmek için bir heyet sccilmls'ır. Patron ve muhafız salonun sona er
z.ırlanmaktadır. Ankaraya muhtelif lleyet aynı zamanda beynelınile1 Ti - diği noktaya kadar ilerlediler. Tam 
vilayetlerden 2664 izci gidecektir. Cl.let oda5.tnın sorduğu sua\1.e:e cc•ı3b orada pencerenin önünde arkUına 
Bunlardan 500 Ü İstanbuldan ayrıla - Je:-ecektir. koyu renkli bir tuvalet geçirilmiş bir 

- Ya harbden evvel ge!en mallar 
için de böyle midir? 

) Sakarya tilepi 
dün geldi 

caktır. Galataıaraydaki eıki kadm heykeli ayakta duruyordu. Ha-* Yl'KSF.K MÜHENUİS MEKTE- !inde zafer günleri içinde saltanat 
BİNDEKİ KABUL İMTİHANLAR!- karakol binası sürmü, bir kraliçenin mağrur görü-

Tacir, buna cevab olarak f\J söz
leri söylüyor: 

,._ Harbden evvel gelen malların 

kir hadleri alabildiğine genlş tutul .. 
mUftur. Bundan bir çok fınıat düş
künleri de istüade etmiştir. Araların
da İhtiltir Komisyonuna düşenler ve 
cezaya çarpanlar da vardır. Fakat 
yüksek ldr nispetlerinin harbden son
ra gelen mallar için tatbik edil:nf"sine 
bnkin yoktur. Çünkü mal o kadar 
pahalı '81"tlar altında elimi2e vUıl 
oluyor ki, buna ne ilave edellm diye 
dü,ünüyoruz. Eğer harbden f'\"Vel ge
tirdiğimiz malların miktarı azalır ve 
yahut tükenirse, ticaret kirlı bir i'J 
olmaktan çıkacaktır. Nitekim bunu 
düfÜiterek dışandan mal getirmiyen
ler de vardır.• 

8 
1 

100 
100 
100 

100 
100 

Birincitetrin 1940 
Sterlin 
Dolar 
Frank 
Llrat 
İsviçre fratıil 
Florin 
Rayiıpnark 
Belga 
Drahmi 
Leva 
Çek kronu 
Peçe ta 

5,2( 
132,20 

29,6875 

0.9975 
1,6225 

13,90 

ikl buçuk ay- evvel Çı::ıınılh tuz1a ... 
!';Jndao tuz yükleyip İ~kenderuna gider 
ken İtalyanlar tar:ıfından tutularak. 
Leros adasında alakonaı' Sakarya şl
lepi clün sabah İstanbula gelmiştir. B!r 
f,a)yan hücumbotu Sıııka-ya ş.ilepine 
r'l!" 1 "'1T•IŞ, dur emri vernıiJ ve ~ilrpin 
ttlsiı dairesini işı;cal ederek muhafaı..'l 
altında Leros nda~ına g;)liirmı.işhir. 

Bir h~ fta sonra Romod,1n gelen bir 
em:r Üzerine yoluna dev~m etmesi er.ı
redi:miş ve tilep bir İ~.ıiya, l-:l~\;,;,çı 
gcm~hıin yardımile mayin tnrla!'>ından 

100 Pengö 26 532 çık.lrJıtrak yoluna deva."D E:tnıiştır 

100 Ley o.625 Arabadan kaçarken 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 ZloU 

100 Dinar 3 175 
100 Yen 31~1375 düştü 
100 lsveç Kr. 31,005 Kurtuıu,ta oturan 78 ya,1nd'l H:ımdi 

Acaba bu ithaUt tacirleri doğru mu 
hareket ediyorlar? Normal ve liberal 
tarUar içinde bu suali sormağa hak
kımız yoktu. Fakat bu günün iktJsadi 
tartları bu gibi tacirleri vazifelerine 
davet etmektedir. 

100 Ruble adında biri dün Eminönü Çi1;c\c: l>f'-
___ ES_H_All_J __ VE __ T_AHVILA ___ T ___ I ıarından g~mekt,... iken önilnP. AbıtuJ-

l~h n ldare!'indeki çift beygirli yük a.-
Türk 
Sıvaı 

Ticaret Bankası 
Erzurum 3 

nama O,BO raba.;ı çıkmı,, ihtiyar kenar-1 k:u·nrken 
20,25 • ı 

• • 5 yere nüşmilş, yüzünden yara anmrntır. 
20,23 
20,- Bir otomobil çocuğa 

Umum tiyatro 32,75 
• 6 • 

lıveı;le ticaretimiz 
Merkez Banka11 peşin 108.- çarptı 

Stokholm ticaret.qıümes!dlinin riya- Türk b6rcu 1 peşin 18,00 Şofür Necdetin idare~indeki olonıobil 
atinde bir heyet lrveçe giderek ma- 1938 ~,s hazine tahvili 50,50 dün Eryaz.ıd meydanından geçerk~n. 
deni efya, demir, şimendifer malze.. Ergani 19.45 Fatihte Vatanperver sokağında oturan 

,.....--------------------------.,,..-----· 19 yae-ıııdaki Hayreddine çarp~·nış, ay;1-
ğında."l ve yüzünden yaralanııştıt'. 

İLAC BUHRANI MI ? 
Piyasada Avrupa ilaclarının 

eksilkiğinden şikayet ediliyor 
Piyasada

1 
bazı iliclar bulumnnadığı ı larından bah!'ledi1mektedir. Bu top

lçin, hastalar müşkülat çekmektedir- lantıya eczacılar da iştirak edecek, 
]er. Şeker hastalığının tedavisinde piyasada bulunan ll.lclara göre reçe
kullanılan ensülin il3cını ve Avru- te tan2im edilmesi görüşülecektir. 
panın müstahzar bazı iliclarını pl· 
yasada bulmok kabil değildir. Hal
buki doktorlar piyasada her nevi ilic 
varmlf gibi h3Stalanna r~te ver
mektedirler. Neticede re(eteYi alan 
hasta, tekrar doktoruna gelerek:, ya
z.ılı ilicı değiştirmeğe mecbur kal
maktadır. Bu vaziyet bazı doktorları 
reçetelerde birkaç ilic yazarak. han
ei.si bulunursa, onun tedarik edilme
ıini tavıiyeye mecbur etmektedir. 

Bu variyet karşısında doktorların 
piyasadaki ilic buhranı hakkındc\ E
tıbba Odasında bir toplantı yapacak· 

Edebi roman 

smniYE MÜOÜR MUAVİNİNİN 
SÖYLEDİKLERİ 

Diğer taraftan piyasadaki iJi.c va
ziyeti hakkında sıhhat işleri müdür 
muavini Süreyya da bir muharriri
mize şu izahatı vermiştir: 

•- Piya!iada ilic buhranı yoktur. 
Her türlü ilıi.clan. Avrupa müstah-
7..aratını bile eczanelerde bulmak ka
bildir. Doktorların bugünkü ilic va
ziyetini gö1önünde tutarak Etıbb:ı 0-
da~nnda bir toplantı yapması faydalı 

Tefrika numarası: 7 

1.JQ!J~: Pt;RİDE Ct;LAL 

Evvelki tefrikaların huliuaaı 1. ç~ldo'.tıyordu. Onu seviyorum. Evet, 
tımdı daha iyi anladım ki onu sevi-

(Reı,id bir aydanberi, u7..ak akraba
larından Servet llanımın Suadilcdeki 
kötkünde mi~firdir. Servet Hanımın 
tonınu Alt'v, Rc'5idi se\.1T1ej'e ve o za
mana kadar ni<tanlısı tibi konuşhıjtu 
Fikreti sadece bir arkada~ telô.kki et
meie baslamıstır. Resid, bilJıa..-sa son 
b•lo ıece inde Alevin ~ene ve l{Ü?el 

ınne'li C•nan Hanıma ka..,-ı kuvvetli 
bir me,·il duJ.-u\·or. Baloda Canan, e!
kl bir doı;tuna rastlayor ve ~idi ih
mal ediyor; bunun üzerine Alevle bah
ı:eye çıkan Reo:id, sonradan nadim ol
ma_'lına nı:tnen, Ale,·i öpmekten ken
dini alamıyor.) 

yorum~· 

Gene adam, kızı gecenin 6erınliğin
den muhafaza etmek ister gibi tekrRr 
k('ndine çekti. Şimcli ona karşı kalbi 
,e(Jcat ve sf"vgi ile dolup bşıyordu. Bu 
aşktan, arzudan uzak: öyle saf, pas

yon~uz bir sevgi idi ki onu hüz.ünle 
.sarıyor, olduğu yerde uyuşturuyordu. 
Biraz evvel garib bir heyecana kapı
larak gene kızı öpmüştü. Şimdi lsc 
döni!lmesi güç bir adım attığını. be-iki 
de bu gene mağrur kalbi bir çok ü -
midlerle doldurduğunu anlıyordu. 

Halbuki artık her şey bitrnış, gene 
kız üzerindeki sihrini kaybetr~işti. 

Alevı;e gözleri yarım örtülil. Sanki gecede bile değiş.en bir şey var-

Tartısız eksik ekmek 
Eyühde Osmanın fırınında 95 ldlo, 

K;1dıköyünde lsla~on cadde!'>inde Za
renin fırınında 39 kilo, Beşiktaşta Ha
s.enın fırınında 370 kilo. ÇemberÜtaşta 
Musla!anın fırınında 60 kilo tartısı ek
sik ckrr.ek bulunmuf, musadere edile
r!'k haklarında ceza zabıt varaka"Sı 
tanzim edilmiş-Ur. 

Pencereden düşen 
çocuk 

Bı"'lilllk~şta Hattat Tah~in sok:'l?hnda 
4 nunı:ırada oturan Lütfınitı bir b:ı

çuk ,,eoııındAld kız çocuğu Sf'h.er ddn 
rf':-ıt'ertden. üç buçuk metre yüksek
Hktrn aokal!:a dü~müştür. 

olur. Fakat bu toplanb hakkında ma
lılmııhm12 yoktur .• 

PİYASAYA İLAC GELECEK 

Ticaret .müdürlüıltünden verilen ma
lOmata göre de, yakında İnqiltereden 
piyasanın ihtiyacını temin edecek de
recede il~c ve ki~yevt maddeler fit:e
lecektir. Isviçre, Jtalya ve Rumanya
dan da ilic gelmektedir. 

kıınıldamıştı. Yüzünü onun yüzüne 
doğru kaldırarak: 

- Bu gece çok mcs1udum1 diye nıırıl 
dandı. Bana hayatımın en iyi saatle
rini ya~ayorum gibi geliyor. İstediğim 
bir şeyde muvaffak olduğum zaman 
hep böyledir. Artık bundan daha iyi, 
dahıı mes'ud bir an gelcmiyt:Cektir, 
dive düşünürün1. Reşid, aramıza gel
diğin gündenberi hoşuma gittiğini 

anlamıyor muydum?. 

Gene adam, bu şamlmi, açık itiraf 
karşısında gülümsedi ve saçlarıru ok
şamak ister gibi elini onun başına u
zath. Fakat ikisi de birdenbire telaş
la doğrularak birbirlerinden ayrıldı

lar. 
Kumlar çıtırdamışb. Arkahırında 

ayak sesleri duydular. Dönüp dikkatle 
bakınca uzakta iki gölgenin göründp 
kaybolduğunu farkettiler .. 

Alev ayağa kalkmış; gene eski can
lı, serbest tavrını almıştı. Asabi ha
reketlerle eğilip doğrulnr~k eteklerini 
düzeltiyor ve kesik kesik: 

- Haydi şimdi içeri girelim, diyor
du. içmek ve dansetmek istiyorum. 
Asıl şimdiden sonra eğleneceğiz.. 

Reşid de ayağa kalktı. Gülümsemeye 
gayret ediyordu. 

Gene kız sokuldu. Onun kohına 
girdi, ince bir kahkaha içinde: 

- Nasıl memnun değil misin? diye 
sordu. 

Bu sene Yü~ek Mühendis mektebi - nüşü vardı. Yüzü, ifadeli hatlarla Galata.saraydaki eski karakol binası 
ne girmek için 450 lise mezunu mü- dolu idi. Bu kcldın gri götleri, ince fk.lediye tarafından yıktırılacaktır. Bu 
racaat etmişti. Btınların kabul imti- dudaktan ve muntazam burnile in-

i t>uıayı, Sümerbank Yerli Mallar Pa• 
hanları dün bitmiştir. Mektebe kabu san]ara adeta istihza dolu bir tavırla 

k 
:.arı yapmak iı;in satın almıştı. Be•e:di-

edilece talebe sayısını Maarif Ve - bakıyordu. Patrik, sabırsızlıkla: 
k ye hu lıinayı ve yanıba:tındaki diikk<in-

kil1iği tespit edece tir. - Bu kadın kimdir? diye sordu. 
.. . Jarı da istimlAk ederek. caddeyi Gala-* J\.IUN'ltAL MUALLIMLİKLER - - Meşhur Madam Rabüm, ,u ko-. tas;ı:ray lisesi hizaıuna getirecektir. 

Istanbuldaki ekalliyet okullarının casını ve i.şıklarıru zehirliyen kadın!. 
kadroları tamamlanmıştır. İstanbul fiatları Murakabe Patron, sırasile müzenin cansız aa-
Viliyetine naklolunup da münhal bu- k • b kinlerini birer birer muhahza tak-
Junm::ıdığı için beklemekte olan 'mu- omısyonu u gÜn elim ettikten sonra, beraberce büro-
allimler isterlerse köylere tayin edi- toplanıyor ya döndüler, orada: 
leceklerdir. - Vazifeniz çok mühim; bu hey· 

l"iatlan murakabe komi,;yonu, bugiin 
Deni·• ve Lı·man ke11erden korkmıyacak m1!!1nız siz? 

M Or,itc!er, sonra Vali mu3vini Ahınedin diye Müjivan muhafıza aordu. * Lİ~IASLAR U:\tınt MÜDÜRÜ. rivrtetinde toplanarak p-:ynirrileı·in - Hayır! Böyle balmumundan ya· 
~l.k.i)etlerini dinleyecektir. Peynır b- pılmıf simalar ne kadar korkunç ha
at'.arı tespit edildiği ha!rl~, peynir ta- tıralar saklasalar, beni korkutamaz· 
cirıeri bu fiatlara satış yapamıyac:ık- lar. 

Limanlar umum müdüril Raufi, İs
kenderun limanı hakkında tetk.ik<1.t 
yapmak için İskenderuna gitmiştir. 

la1·ını iddia etinektedirl.!r. Komiı:;yon * OÜMRÜKLEROF.Kİ l:ŞYA 
Gümrüklerde sahibi oimıyan eşyayı, 

Ziraat BRnka!U piya~ya çıkarac&Ktır. 

- Balmumu simalar, zarar5ız bc-
bu \ddiilların ne deret"eye k!ıder doğ- beklere benzemezler, ihtiyatlı davra
ru c.duğunu tetkik ede..,ktir. nın, diye Mister Müjivan cevab verdL * BALIK BOLLUGU - Dün ilk 

defa olarak bol balık tululmuştur. 
Palamut 7 buçuk kuruşla 10 kuruş 
arasındadır. 

Cezalandırılan esnaf Ertesi gün .. bah saat dokuzda r.eı-

Dün Belediye kontrolu neticesinde 
talimatnameye riayetsizlikten ve dü.k
kan:11,.Ul! pis tuttuklarından dolayı ce
zalandırılan esnaf ,unlardır: Vilayet ve Belediye 

Eyübde: Fırıncı Tahir, kahveci Ce* İSTANBUL ÇÖPLERİ - Ecnebi mil, berber Ali, berber Ali Ulvi, ka.""b 
firmalardan bazıları İstanbul çöple - Ce1iil. fırıncı Osman, berber Hüsnü. 
rini' toplamağa talih olmuştur. Kndıköyünde: Kasab Kadri, tekerci * UNKAPA1''1 CADDESİ - Gaı.i fl;asan. sucu Nazım, pRStacı Rıza, ma
köprü~ü civanndakl Unkapanı ead- nav ::\lehmed, kasab MevlO.d. 
de!'linin Şehzadebaşına kadar temdi- Beşiktaşta: Fırıncı Adil. 
eline başlanmı.ştır. Çemberlitaşta: Kasab CelS.1, k11.!:B.b * KİMSESİZ ÇOCUKLARA YAR- . Cabir. 
DU - BE'lediye, kimsesiz çocuklar i-
çin Yeşilköyde müsaid bir binada bir 
yurd açmıştır. 

Müteferrik 
* SAYllll GÜNÜ HAZIRLIKLA

RI - Dün vilAyette Sıhhat İtleri 
müdürü Ali Rızanın riyasetinde ya
pılan bir toplantıda sayım ((Ünü alı
nacak sıhhi: tedbirler göril,ülmüştür. 

Kamyon altında ezildi 
Dün Taksim Sıra.seivı!~r car.d:~inde:n 

~eçmekte olan şoför SaidL'l idaresinde
k.j 2:l83 sayılı kum yük:\l kaınyonun 
soı t;.rafına ?.tevlOd adında bir arlnm 
asılmak istemiş, fakat derhal muvaze
ne~inl kaybederek ye~ di~fnıü;tür. 
Komyrınun tekerleği l\fe»IOdurı fr:e -
ri:ıdeıı geçmiş ve a~ır a;\ı,.cttcı yarala
mı!,'.hr. Yaralı, kaldırııdığı Bryo~lu ZU· 
kCı.r h11~tancsinde öhnü,ıür. Suçlu ŞO· 

{ör yakalanmış, tahkikata ba~lanmış • 
tır. 

anlamak isteyen ilk kadın!! .. • 
Yavaşca içini çekti: 
- Böyle bir sual nasıl sorabiliyor

sun! dedi. 
Alev memnun, gene adamın kolunu 

sıktı. Bu müphem cevab onu t.:ıtmın 

etmişti.• Beni seviyor, diye !"t'!\.,ncle 
titredi.. Beni seviyor ..• ve Reşidi ko
lundan çekerek kulübe doğru sürük
ledi. 

Hakikati söylemişti. Her han~ bir· 
gpor, yahud oyunda kuvvetli bir ra
kibini mağhlb ettiği zamanlarda ol -
duğu gibi sevincli, mes'uddu. Ertesi 
gün Nedimeye söyleyeceği ı;ö:ıleri 
~imdiden kendi kendine tekrar edi
yordu .• Nihayet, diyecekti. O da öte
kiler gibi, o da ötekiler gibi ma~lO.b 
oldu anlayor mu'!un?• 

nı 

Balonun ertesi sabahı idi. Saat epey 
ilerlemiş olma!'>ına rağmen köşkte en 
küçük bir gürültü yoktu. Ayaklarının 

ucuna basarak odasından çıkan Ser
vet Hanım salonda kimseyi bulama -
tJnca, bahçeye çıkmadan evvel ka.h
\l'esini söylemek için gürültü yapma -
maya dikkat ederek mutfağa indJ. 

Onu eşikte görür görmez aşçı ,igara
KlnJ arkasına gi7.leyerek doğrulmuş, 
Nazlı kalla telA1la ayağa fırlamış.h: 

- Amanın kadınım, diye hayretle 
söylendi. Sabah aabah buralarda ne 
işiniz var! 

Servet Hanım gülümııeyordu: 

Kahve söylemek istiyordum da. 

T evkifanedeki 
yaralama vak' aaı 

Dü!ı Sultanahmed birince ceza mah
ktmes.ı Tevkifhanede cereya.n eden bir 
yJralnma vak'asile meşgul olnıuştur. 

1'-'lahkUmlardan" ŞarboJ:ın Bekir adın· 
da bir başka mahk\ım iki kuru, a 1aca
ğı.l'Jı ıstemiş, alamayınca k<ı.vı;tı.ya tu
tu~muşlar ve Şarbo elindeki jiletle 
Eckiri yanağından yaralamıştır. Ş:ır

ba nıehkemede suçunu itiraf etnüş. ha
kare~ ~ördüğü için !'!Uçunun bıhfif edil
JT:C'~ıni istemiştir. lt!uheio:Pme ş!ıhidleri 

dir.1rmek üzere başka güne bırakılmı,
tır. 

-

imsak 
Öğle 
lkındi 

n.amazan 7 
4,27 

12,02 
15,12 

iftar 

Akşam 

Yatsı 

17.41 
17,38 
19,11 

• 
- Pervini ça#ıraydıruı keşki. Yu

karda değil mi o kız?. 

- Gürültü yapmak istemedim 
cuklar kim bilir gece saat kaçla 

mişlerdir? 

Ço
gel-

/ Aşçı, tencerelerinin başına dönmüş
tü. Nazlı kalfa ile Servet Hanım mut
fağı. terkettiler. Dışa.rda küçük servis 

kapısına giden koridorda h:ınımının 

halli ayaklarının ucuna ba~rak yürü· 
mekte olduğunu Iarkeden kalfa: 

- Boşuna tel.iş etmişiniz kadınım, de 
di. Reşid Beyle küçük Hanım denize 

gideli yarım saati geçti. Canancığım 
da gece onlardan evvel gelmişti, Saat 
ancak iki vardı. Şimdiye kadar uyku

sunu almıştır. Ben uyanıktım. Pervin 
kapıyı açmı' galiba sesini duydum. 
Anahtarı çocuklara bırakmı, olacak. 

Servet Hanım: 

- Tuhaf şey. dedi. Ben onları uy
kudA. sanıyordum. Bak fU çocuklara 
o kadar geç yattıkları halde böyle er
ken nasıl denize liderler, aklım er-
mez .• 

Nazlı kalla derdli derdi! başını sal
layordu: 

mek üzere patron müzeden ayn~dı. 
Patrik, bu balmumu simalar ara -

sında gezinirken kendisini yaşarken 
ölüler içine gömülmüış hissediyordu. 
Sabahleyin Palrik'in ilk işi, müze 
kataloğunu tetkik etmek oldu. Göz
leri şayanı hayret bir sabırsızlıkla 
Madam Rabüm'ün lsminl ınyordu. 
Nihayet buldu. Bu kadın, bir ahlik
ınzlık ve canavarlık nümunesi idi. 
Cinayetlerile bütün İngilterede ta -
nınmış ve bir çok zavallıyı zehir ... 
tem işti. 

Bunları tekrar tekrar okuduktan 
sonra Patrik, Madam Rabüm'e bir 
daha dikkaUe baktı. Bu balmumun -
dan yapılmış sima cansız blr ifade ile 
durmuyordu. Muhafız omuzlarını sil
kip müzeden çıktı ve öğle yemeğine 

gitti. ... 
Öğleden sonra müzeye vazlfesi· ba

şına döndü. Salonlarda biraz gezinip 
heykellerin tozlarını aldıktan sonra 
gene Madam Rabürn1ün heykeli kar
şısına geldi. Dışarıda hava kararıyor· 
du. Patrik'in gözleri cani kadının 
gözlerile kartılaştı. Bir kaç dakika 
durdu, ~nra bu cansız heykele hi
taben: 

- Hayatta nasıl, ne korkunç cina
yetler işleyip de buraya kadar ıele
bildln, diye sordu. 

Heykel, adeta cevab veriyor gibiydi. 
Sanki dudakları kımıldıyor, göz!erini 
istihza dolu bir ifade ile kırpıyordu. 

Patrik, korkar gibi olmuştu. Ora
dan uz.aklaştı ve bütün geceyi krPl 

j"ordu. Biıimkl öyle şeye aldırır mı? 

·Bak na~ıl açılacak, kendine gelecek
sin. bütün yorgunluğun geçecek'• diye 
diller döküp duruyordu. 

Servet Hanım: 

- Deli kız, diye güldü. 
Kapının önüne gelmiılerdl. 

kadın: 

bıtiyar 

- Peki Canan, diye sordu. Balodan 
geç dönmediğine göre şimdiye kPdar 
kalkması 19.zım de~il miydi? O da be
nim gibi erken uyanır. 

Nazlı kalfa dudağını bükmüttü. 

- Odasında hiç bir hareket yok. 
Gecenin yorgunluj:u, uyuyup kalmış 
olacak. 

Servet Hanım tasdik eder ııibi ba
şını salladı: 

- Hakkın var, Canan, &eceleri çık
maya alışmamıştır. Hem onun bünye
!'>İn,in de buna tahammülü yoktur. O 

mel'un 7.a.tilrrieye yakaland1itından, 
geçen kıştanberi gözüm öyle korktu 
kL 

Birdenbire balı.! d•ğiştirerek !live 
etti: 

- Kalla, benim 
getir. 

kahvemi bahçeye 

Ve yavaşça kapıyı açarak bahçeye 
çllttı. 

*** 
Canan uyumuyordu. Hem de uzun 

zamandanberi ... Yat.alında arka üstU 
uzanmıt, gözlerini odanın bir k~
sine d.ikmif düoünüyordu. 

Solumuuia gördüğünüz sirna, ,I__. 
rındefki meşhur Jak'tır. ~u d;/. 
henüz ele geçmedi. Heykeli. -:; 
sında bulun~ fotoğraflara sört 
mumu ile tespit. edilmişıu:'. .. ııl 

Nihayet sıra ile fU gorduk JI 
Ropkin~, Trasi ve korkunç 
Jilmor'dur. 6? ' 
. İhtiyar kadın her heykelin ıV' 
geldikçe Patrik'in izahatını a 
dinliyordu. ..;J 

Sıra Madam Rabürn'iln he>' 
gelmişti. Patrik, heyecanla: ~ll · 

- İşte Madam Rabürn, kur ~ 
nna ölümü zehirle tattıran 

dedi. .j 
İhtiyar kadın, küçük adf~ 

heykele yaklaştı. Onu incedcl'l 'il ~ 
tetkik ettikten sonra, muhal1 ,. 
nüp: ~r· 

- Madam Rabürn'le bu h•Y0.,.ı 

ra:nd~n~iç ı:~~y~;nz~~:ı!~? iJ 
Patrik heyecanla so;du. lıilt 1 

- 1\.Jadam Rabürn, işte befl eti 
yerek ihtiyar kadın korku .;~):fi 
sesle söylendi. Yüzündeki tu r'~ 
dırdı. Patrik, onun solgun t1 ~ 
yassı burnunu, yağlı yanaklta

1 
f' ,1 

batmı, gibi duran küçük gr bit r 
rlni, ağarmış saçlarını, yan~~ ilf ~ 
kura benziyen dişleri dökul~ıf"J 
zını gördü. Bu yüzde ahlikSl ·F.ı 
caniliğin en çirkin hatları çı.,,e:, 
Bu kadın, yarı hayvani bit' ~, 
muhafızın şaşırını' gibi duran J•ll 
ne zaferle dolu bir meserret ti 
sile bakıyordu. t:I' 

Tülünü indirdi ve muhabı& , 
rak, adeta soluyormu, gib~ ~ 

- Bu heykel hiç de bo bıl 
medi. muvaffak olunamamıl 
dedi ve uzaklaştı. ııft ~ 

Patrik, olduğu yerde donf1'.l f', 

mıştı. Şaşkın adımlarla . ..ı;ııı' 
k°'tu. Kendisini tamamıle ·gff' 
mite benziyordu. Müzede il ' 

mek memnu olmasına ~ağr11~~ 
madiyen arka arkaya 51gara ır>· 
Havaıazi tehlikesini unutrnUf tfJ."i/, 

O gece, bütün ~hirlile~rdi.İ,ıet· 
alevler içinde yandı~ını go ~rrıtll 
faiyenin bütün gayretine ~~g }'ıiıJ ~ 
ze kurtarılamadı. Ertesi güt?l<'.i(I• 
ten haberler arasında Patrl }ini1'~ 
dam Rabürn'ün yanık heyl<e .,11 

yarı) 
ğazına sarılmış ve yarı lduııı< 
mürleşmiş kadavrasını bU 

''~" -- 11111••·1 
L11111111ıını111111111ıu1111111111m11111ııı11 ,. ... 

1 MEMLEKET HABE ,.1:% = 111ııı• 1 

1'tıııo1111111111111111111111ıııuııııııııı111ıı '/~ ~ 

* Akhisar 8 (A.A.) - ""' I ~ani.sa valisi Faik ~örel oı~ef\~ 
lnh~~:r.rlar Vekili Raıf Ka.~a ıP '~ 
şehrimize gelmişler, ve zi.ifr'd'f I' 
lerini küçük ~oktal~rna ~: 1 
mişleı ve t.espıt etmişlerditJ ça't-_~ 

Eski yıllara naz.ara nbu Y le rt 
;ek bir kalitede dört. buç\I t~~ 
k.lo tut.ün istihsal et:miŞ ol"11 ~ 

. kil. in '" :erıııili lnhisarlar Ve ın ,. 
tiııôerı ve gördükleri YA.lotl / 
>en derecede mütehasslstır· ,1ıı1 f * Ankara 8 (A.A.) - 30 n'-"I' /. 
ŞRıı'1 vukubulan Simav yan~~111' :J 
teri vananlara ilk yardını 01 t~ısf y
K17J]flv umum! merkezi J1 ıP /.. 
gbndl'~ilen 1500 liraya ua~ete ek f 
?:arar görenlere tevzi edılr~~ 
yenıden telgraf havalesi o 
!ıra daha gönderilmiştir. f l ~} * Elazığ s CA.A.> - •;.ı1~ r 
ve Ankara Halkevi reisi ıJ 
hı.•gürı Eli.zığa gel.mit ve ~nC ~ . on jll
u:onlarıru ve Halkevinlfl rı b Y 
duran binlerce hal'ca hitabetı , 
l'l'ehrrıizin dl.f politikası~ ~ bit ~4 
kon[arıtru. vermişUr. BuY ı;t' •J 
ile t.': kib edilen bu konfefllı~ef,J. 
d:.incil Umum! Müfettiş Ger 
du~an da hazır bulunrnuşt~~cfl~ t1 

batını onun omzuna bırakmış, u- dı. Ayın &ptal yüzü, yıldızlar manasız 
yur gibı harekebiz duruyor. Kendi uzak görUnüyorlardı. Deniz kıpırdısız 
kendine: •Harikulade, diyordu. Evet ve karanlık içinj sıkıntı ile boğuyor, 
harikulade. Bu kadar howuma gide .. uzaklan gelmekte olan mü:riğin hı..!i( 
ceğini tasavvur edemezdim. Fakat nl- St"Si kulakl.rıru tırmalıyordu. Bir tek 
çin .te1'1 içinde başını çekti? Ne tec-ı şey istiyordu: Bir an evvel yalnız kal
rübe5iz, ne tereddüd içinde bir• puse mak, odasına- kapanmak .. 
idi Yarabbim! Bununla beraber beni Göisüne ıokulmut olan ienc kız 

Reşid: ·Böyle bir suali diye düşün
dü. Ne acayib kız, kendisini öptü -
itimden memnun olup olmadığımı ded• 

- Bizim küçük Hanım bu. aklına 
eseni yapacak tabii. Erken uyanmış, 
bir daha da uyuyamamış. O kadar da 
•yapma ayıbdır• diye yalvardım, din
letemedim. Reşid Beyin kapı~ına git
ti. Zorla ç0<:uğu uyandırdı. Alıp de

nize götürdü. Kapıdan çıkarken Re
•id Bey: ·Yaptığın it ml, öyle yorgun, 
harab bir haldeyim kJ. diye ıöylenl- [Arkuı var) 

* Hcpa 8 (A.A.) - , 10~~ 
Hn:k Partisi idare heyeti 9~~ ~1 t 
nob meb'usu Cevdet ı<erı l..'1 ~ 
Vali, Parti müfettişi r.ıu~eb'ıJI". 
Cemal Karamugal, Kars tdı ~~ 
ıner J<Amil Kahraman Ar1

1 ·ıe: ~ 
o;·et Parti idare heyeti re·~d,t ~ 
dili:. Hopaya gelmiştir. Ce~e ~·~ 
İn~·layı Halkevi bahçeırlrı 11ıı1· fi 
balık bir halk hurunırıdııı 1"-o" 4 

n·irln siyaseti mevzulu b~..crı \ 
1 veııı.iştir. Bir buçuk saat 1~ ıı.··of~ 

rin bir alika ile dinlenen b ,,tıf· ıJı 
sürPkli alkışlarla karşılsJl1~(.it·~, 
!cr&~ı Hopa halkının ve buri1', , 
Şef lsmet İnönüne ve_ cu~ ,rı ıt~ 
kCımetine bağlılık hislerifl riı11 ~ 
V~!l'• olmuştur. Cevdet J{edt'ıt 
dayı Ankara vapurilc but' 
hareket etıniftir, 
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MEŞHUR CANİ TİPLERİNİN TAHLİLLERİ:• I ================================== 
C i N AYET ~ N i Ç i N

i Ş LEN i R ?--

(;ÖR(;İL 

HARB VAZİYETİ
Ni İZAH EDİYOR 

I POLİTİKA • ASKERLİK 

YENi NiZAM 
davasının 

Fikri 
Hüviyeti 

Dr. YAVUZ ABADAN 

~ 18 inci asır felsefesinin rasyona -
ı~~ karakteri dolayısile ırklar, ınil
ter r, ferd:er .. arasında daima müş -
tı:ı. .. ek olanı gozönünde tutan, daima 
tıı Uaavat ve ayniliği tesise çalışan u-
0.. llırıt tandansına karşı, yeni nizam 
la \'asının ayırıcı, fark.laşbtıcı, mü
l• \'a,tı, nefyedici bir temayül taşıması 
~ Y~t tabiidir. Bu temayülün esbabı 
la~~hesi de •hayati tekimülün nıü
l ılik.ten gayrimüsaviliğe, iarksız -

tt~tı farklılığa doğru yürüdüğü ve 
detutı. mulihazasıdır. 

bi Şu halde rasyonalizmin yaptığı gi
~ "~rlığın muhtelif canlı tezahür -
io··~' fikri &lemin maddi, ruhf, biyo
l.i.Jı 1 organik farklılıklarını insanlar 
• l"alınctan c:elıdedilen farklı laymet 
~ idealieri bir esasa, mesela akla ir
~ etnıek hatalıdır. Fizik ve fiziyolo
•· haYatta olduğu gibi siyasi ve iç::-1 hAdise1erde de •Canlı bir bütü
h teke irca edilemiyen mütenevvi 
~iyetleri. gözönünde tutulmalı, 
\ı huıUsiyet ve hatta tezadları müte
~ll ve ahenktar tekilde yekdiğen
lin Yardımcısı ve tamamlayıcısı ha
lt " koyan organik allka, her husus-
..:;:•bdeı hareket ıe,kll etmelidir. 

~t Cak böyle bir mebdeden hare .. 
~li eden bir dünya görüşü ve kıymet 
ııı· lc.1c.isi, madde ve ruh, ferd ve ce
~·~ hürriyet ve bağlılık gibi mu· 
~ld Varlık ve hususiyetler arasında 
\ıafı~. bir rabıta ve al!ka teaisine mu-

....: olabilir. 

t;.:u canlı alıikanın idraki ise, an
~ 0rıanlk bir tekamülle hususilet
ltı\i Ve dlğer milletlerden aynlmıt 
tin. •Yyen bir millete hb maşeri fık
~ kltıdır .Bu suretle yeni nizam da
f.l<k ı:-ayatla birlikte bütün siyasi ve 
~ Ultı müesseseleri tarihi tekimülle 
lb..~Yen maşeri ruhun organik bir 
~~lü saymakla umumi .. insani
'-'• ~arşı hususi - millinin yüksek 
oıu Uitün kıymetini tebarüz ettirmiş 

)'or. 

d,:••ıısi • milliye biçilen bu yüksek 
l.Jc ~r Ve kıymetin - romantik ve mis
rtıilledtı.ygularla beılenmesi halinde; 
tİ&t t~e~ arasında kartılıklı saygı ve 
-.; •ti ıınkôru,ız kılacak ölçilsüz iddia· 
~ ~ra müncer olacağını_ -:ruam~~ 
>tsa-~rı senelerin &iyast. hidiselerıru 

·-ut olma ta lüzum bıle yoktur. . . ... 
"" '··h d . ~ - at, 7eni nizam avannın \S"" 

hiç ettii:i esas t.e18kki bakunından 
"'1ı,, de ~enilikle alikası olmadıtını 

S flnege kilidir. 
bt~f in.sana his akli hüviyeti değil, 
4.~ıa· maddi uzviyeti esas tutması do
ti)'e ıl~ adına fizik ... orgS:Uk. n~
'ır diyeblleceğimiz, bu telakkiye fl· 
~~tihinin ilk anlarından itibaren 

İl lif etmekteyiz. 
~·ılt Sağın Trasymachos ve Kallik
ı,~ !tıaddi kuvvetin her aahada üs
li , k.ıyrnetini; yeni çağın Nietz.sche
~1:1~di ahlakının köle ahlakına üs
~ tıtunu.. Machiavelli'si cgaycnin 
~ "taıtayı me~ru• kılacaj;ıru, Hal ... 
~~ ku\'vetlinin tahakküm hakkını 
~· !aa ederlerken bu nazariyenin 
htı:,i<toalıat cephesini tetkil ecii -
,~. Bu.na mukabil a~liye kartı 
~linı·n bınnetice insaruye kar~ı 
~ ın Yüksek değerini tebarüz et
ı::l.l:ıı tarihi mekteb, Savieny'den 
Ilı ~P10'Nlcı.'a kadar uıanan bütün 
lt~u:~illerile yeni nazariyenin kol-

in bt cephesinde yer alrnı,lardır. 
tı.' t:nda ~egS.ne iıtrt ve aıl~. has~et 
ti~ •reaıduı. yi yani tegallub hıs
~lt hhakııntyeUni keşfetmek sur• • 
~ urnanlst tefekkürü temel1.erin -
~e:rstığına kani bulunan. Italyan 
'M~.da _ayni yolun rn yem yolcu-

-o bırld!r. 

t... .... 
r~ fll t.ıı.kı bu mutabakata rağmen, ye
~?l'I. davasının tarihi mekteb te
t~ den biraz ayrıldığını da kabul 
~" lbıındır. Zahirde gayet cüz"i 
-~~ ttı bu inhirafın davet elliği e
a.._. Yelli neticeler bizi bu nokta 
-..;-ı_fıd • 
~"' e de bir nebze durmaya sev-
~'''· 
~~ _mektebin1 bütün içtimai mil
~ trın kökü saydığı ma,ert fikri 
l .t"ıtk;~Uhu), romantik ve mistik bir 
ı...;\ov t taşımakla beraber ideal bir 
"ı..1 Urdu, Halbuki yeni Alman !el• 

1.tı tt rtı.aşeri fikri ideal unsurların .. 
t ıt ~~d e~erek 'materyalist b~. gö
'ilt YoloJık bir esasa yani fı7.Jk .. 

"ı:ıt kan rabıtasına göre ayar c
ı . ıı 

-1: &'hu. BUretle Baeumler ve La .. 
~ili~ i Yeni Alman filozofları ma

la . \·eya. idealist karak~~~~ cid~ 
':ıı.'hrı edilemiyen ve çozulmesı 
~ıı bir bilmece nev'inden an-

•}t ı hakikatlere varıyorlar: 
'- \;· fikir; fikirde kan olmalıdır. 
t~ ~;tna için kanın fikri temsil 
~ v l.iı.~lrndır. Kan, fikri istidad, 
~tb.e _1rnkanın özü ve kaynağıciır ·' 

~de.rı hkı rnr :o!-ıkopik hususıy~t .. 
~~tlitı 8.teket eden ırkçı bir milli -
~tin~' kl&siklerin in5"niyetç.i di· 

l trı.·t'" ne kadar uzağa du~ecc-
4tleı-e~letıer arasında kültürel ve 
~~i rn~saiyi ne kadar güçleş .. 
'-ıı. dtvı tnusavat esasına dayanan 
ti'lı tUerarası nizamını imk!nsız 
,/'-': ,~1 •nlarnak ıc;in, bu telikkinin 

:ıt1 ~ at"ı:la en salahiyettar mümes
·b~rı !emek kifidir: 

"I )ao,~ b be . ..k 
\ lre aşlangıcından n vu -

i~flğı lrklar ve bunlar ur.ası~
qlıtn ıdrakıııin örtemiyeceğı btr 

......._ lclırı Vardır. Ln aşağı, aureı.a in-
t~~~.1 tai1YD.n ırkla en yük~ii a
\.· .. IQıtk;: tırk, idi 1rkla maymun a
_.1 .lfıtıer~esafeden büyüktür.~ (A
't~oih 19:13 ın Mein Kampf e5eri .. 

'1cj " · 42 net tab'ının 429 • 479 • 
,,'l!;,k. ,.hileleri). 
"· •kı k"ı .... trı )üQ u turu yaratmaj:a mukte-

ek ırk, şimal, Ari ırkıdır.• 

İngiliz tebliği 
Londra 8 ( A.A.) 

İngiltereye açılacak 
Amerikan kredisi 

Hava ve Dahili Emniyet Nezaretleri
nin tebliği: Michel Henriot cinayetten bir ay önce, karisi için, katil §artini havi, 

sekiz yüz bin franklık bir kaza sigortası yaptırmı§tı - Tenhalığı se· 
ven bu hunhar tabiatli çocuk, rüyalarında öldürmek veya işkence 

Loııclra 8 (A.A.) - Çörçil Avam Ka
marasında fU beyanatta bulunmuştur: 

Birleşik Amerikadan taze harb ha• 
vası daha kuvvetli esmeğe başla<lı. 
Bundan bir hafta evvel yaz • 
dığımız gibi, Birleşik Anıerika ile in .. 
riJtrre, Okyanusların müdafaasını a
ralarında taksim etmrktedirler. Ame
rika, Pasifiği, Bü1·ük Britanya da At
lantii°i müdafaa edeceklerdir. Bu ka .. 
nr artlk hrmen hemen tatbik saha
sına konmuş &ibidir. Haddi zatında 
basit rlbi görünen bu h:idisenin Ame-

Gece. İngiltere üzerine genlş hü .. 
cunılar yapılmıttır. 

Londraya, Londra ban1iyösüne ve 
İngilterenln timali garbt mıntakasında 
ki tehirlere bir çok bombalar et.ılmış
tır. Fakat fimdiye kadıır alınan haber· 
Ier, hasaratın ve ölü ve yarf'lı mik!a
rının bu hücumlara nispeUe büyük ol
mndlğıru göstermektedir. 
İngiltrrenin diğerı- bazı bölgelerine, 

İskoçyada ve Gal eyaletinde bazı nok
t.alara da bombalar atılmıştır. 
In~lterenin cenubu fBrkL~i"ld~ bir 

şehirde bir endüstri tesis1u hasara uğ
ramıştır. Bunun har;cir.dc1 hasar azdır 
ve ölü ve yaralı miktarı da pek ufak
tı?. 

etmek için kovaladığı hayvanların bağırı§larile uyanıyordu 
Harmann kafasının kesilmesini is

tiyordu. Ölümünü bir zafer gibi ta
savvur ediyordu. Pazar yerinde idcım 
edileceğini, idamını gösteren hey~an
lı bir filim çevrileceğini düşünüyor ve 
ölmeden önce, halka hitaben mühim 
bir nutuk vermeği tasarlıyordu. 
Mezarına bir anıt dikilmesini ve o.

rutın üı.erine: 

•- Mitler kin ve tehevvürünü büyük 
tehir }erimize ve bilhassa Londranın 
sivil ahalisine çevirelidenberi bir ay 
geçmiştir. 7 eylO.lde şehirlerimizi hik 
i1e yeksan edeceğini bildirmişti "e o 
zamandanberi zalim maksadını başar
mağa çalıfb. Şimdi kendi kendimize 
sorduğumuz ilk sual, Alman bombar· 
dıman kuvvetlrrinin bütün kuvvetini 
ne dereceye kadar kullanmı' olduğu:.. 
dur. Mecliste bu husust.a zaruri olarak 
bir derece tahmine istinad eden kana
atimi söyliyeceğim. 

rikanın harbe girmesi ihtimalleri kar
şısında çok büyük bir ehemmiyeti 
vardır. Çünkü bu, Amerikayı günün 
birinde harbe dahil edebilecek bir 
karudrr. 

Dünkü hava muharehe~ı hakkında 
alınan en ıon haberlere göre, evvrlce 
bi'dirileliği gibi 28 değil, fakat 27 düt· 
man tayyaresi tahrib edilmişti:-. Avcı 

tayyarelerimizdrn 16 51 kayıhd•r, Jalırat 
1~ t•yyarenin pilottan lrurtu!n1uştur. 

• • Londra 8 ( A.A.) 
Hava Nezaretinin teb1i&i: 
İngiliz hava kuvvetlerine mensub 

bombardıman tayyareleriı dün Ho ... 
landa sahillerinde mavna tecemmü
lerine ve Havr'da ticaret gemilerine 
hücum etmi,lerdir. 

Canilerin en yüceli Harmann bu ... 
rada metfundur. 

Mea1inde bir kitabenin hS.kkedil .. 
mesini taleb ediyordu. 

Harmann, 15 nisan 1925 çarşam ha 
günü sabahı sa.at altıda, Hanovr ha
pisanesinin avlusunda idam edildi. .... 

Aiatuska ve Harmann vak'alan bizi 
dt.ışı.inmeğe sevkeder: Acaba bu müt
hiş cinayetler niçin i.Jlcnmiştir? Har
m.:ınn olsun, hiatoska ol.sun, cinayetle
rini işlerken hangi tesirin altında idi· 
ler? Kendilerini harekete getiren gizli 
sebebler nelerdi? Bütün bu suallerin 
cevabtnı, psikonalitln inkita!ile varlfe 
ve mahiyetleri daha iyi anJaşılan insi
yak.tarda ve bilhassa dnsiyakt sapık
lıklar .. da aramak lilzımdır. Harrnanrun 

cinsyetlerini mantıkla iıah etmeğe kal ... 
kışırsak yaya kalır, yanlış hükümlere 
~arız. 

Michel Henriot, mahkemede ..• 
ler. Halbuki insanlann nekadar insi- Müstakbel katil, henüz cinayet lşle
yakların te6iri altında olduklarını t~t- medeıı önce, kanlı in~iyaklar g&ler
kik ettiğimiz. h.idiseler bi.z.e göstermiş nUştı. Michel Henı;iot pek küçiik yaş-

AlmP.nların yüzlerce miktarında ma
lik oldukları kısa tesir sabah pike bom 
bardunan tayyareleri 15 ağustosta ma
ruz kaldıkları 9iddetli zayiattan ıonra 
hava muharebelerinden ihtimamla ge
ri alınmıştır. Bunların umumt lstıll 
plinında kendilerine tahsis edilen ro
tu o)'namak ve yahud başka muharebe 
.!'ahnelerinde tekrar gözükmek üzere 
ihtiyat tutuldukları ınuhtemetd:r, Bu
na bmaen biz yalnız büyük tesir sa
halı ağır Alınan bombardunan tayyo
relerini karşılamak mecburiyetinde kal 
dık. Bunlann adedi son on gün zar
fında pek ziyade aı.almlf ve 7 eylıHde 
ba,layan fiddetli akın.lan takib eden 
bir ay zarfında insan zayiatı ve mad· 
di l-.asarlarda mütemadi bir azalma 
kaydedilmiftir. 

Nasıl mi? diyeceksiniz; bakın şöy .. 
le: Bu muadeledeki meçhuUeri birer 
bittr balletmeğe başladık mı, neticeyi 
daha kola:ylıkla ve daha açtk bir su
rette gömıenıiz kabildir: Amerika,, 
Pasifikte neyi müdafaa cdec~ktir? A .. 
merika evvelrnıirde idaresi kendisine 
"erilen topraklan. Büyük Britanya 
İmparatorluğlJnun üslerini müd:ıfaa 
edecektir. HAibuki Japonyanın, U
za.kşarkta '\-'e hele Asyada niza.ın1 ku
rabilmesi için bu üsleri birer birer 
eline ıeçirmesi Iaz.ımdll'. Çünkü bun
lar o yeni nizam denilen şeyin anah ... 
tar)andır. Kapıdan içeri cirdikten 
aoııra, bir evin ve hatta bir odanın 
ip nll5ıl tanzim edilebilir. Singapur, 
Havai adalan, Filipin, Hong .. Kong 
birer luı.pıclır. Bu kapıların anahtar -
lan Japonların elinde bulunmalıdır 
ki, bu 31eni nizam kurulabll5-İn. İngiliz Mantı üt.erinde mut.ad bir 

ke~if uçu•u esnaıtnda, sahil servisine 
menrub bir tayyare, bir düfJJlan av-
cııııını dü,ürmüftür. • . 

Dün gece, büyük miktarda Ingiliz 
bombardıman tayyareleri, Berlinde 
askeri hedeflere muvaffaklyetli hü
cumlar yapmı1lardır. Üç elektrik san
traline, yüzden fazla btiyük çapta 
bomba atı!mıftır. Tempe1hof eşya is
tasyonunda büyük bir yangın çıka .. 
rılmıştır. Bir çok endürul tesisatı ve 
diğer bir çok hayati noktalara da hü
cumlar yapılmıştır. 
Diğer tayyare filoları, Amsterdıım· 

da Fokker fabrikalarını bombardınıan 
etmiştir. Vilhelıru:ha!en'de limana ve 
Hamm, Söık, Manhelm ve Greobet'de 
eşya istasyonlanna ve bir çok di.it· 
man ha\'a meydanlarına da hücumlar 
yapılmıftır. 

Lorient, Cherbourg, Dieppe, Bou
logrıe, Calaiııı, GraveJines, Dünkerk, 
üstende, Zeebrugge, Rotterdam li .. 
mantarı ve bu limanlarda ticaret ge
mileri ve Gris ... Ne:ı burnunda top 
mev:ı.ilerl de bombardıman edilmiş
tir. 

Tayyarelerimizden bir tanesi ka ... 
yıbdı<. 

Alman tebliği 
Berlin 8 ( A.A.) 

Bazı müelliflerin aöylediJ::i gihl, ca

niyi, •tat devrinden kalına• ruhiyatile, 

hususi bir nevi cinnetin tesiri altında 

bulunan hasta bir oa}lıs olara' kabul 
etmek 18.zım gelir. Denebilir ki, cani, 

ah4llt duygusu körleşmiş, hissiyatı ve 

insiyakları redaete uğramış bir kimse

dir. Kormal fUUr ruhta geçen her~yi 
idrak etmez; temayüller baz.an birike-

buhınuyorlar. tan itibaren üzücü bir çocuktu. Anne-
••• si onu yalnız büyütüyor; ve bu, etraf

Şimdi cinsiyetle cinayet arasındA'ki 
nıüna&ebete geçelim. Gene önce vak
adan başlayoruz: 

Michel Henriot vak'ası 
10 birinciteşrin 1933 te Lorient cum

huriyet ınüddeiumumisinin oğlu MJ
chel Henriot, iki taral ailefiinin rızasile, 
Noyon çiftçilerinden birinin kızı olan 
nışanlısı Georgette Delglave ıic evlen
mişti. 

8 nıayıs 1934 te, evlendikten yedi ay 
sonra, gene kadın Loch-en-Guidel'deki 
münı.evi evinde, alb çifte kurşuntle 

vahşiyane bir surette katledilmiş ola
rak bulundu. 

Gene kocası derhal tevkif edilme
mekle beraber tahkikab idare edenle
rin şüpheleri onun üzerinde toplan .. 
mıP-ı. Esasen. herkesin de fikri bu 
merkezde .idi. Ölen gene kadının ebe
veyni de vak'ayı haber alınca aynı 

fÜpheyi izhar ettiler. Zira, kızlar1 on
lara arkaarkaya bir çok endişeli ve 

korkulu mektublar ya.ımışj lakat, o'\

Jar lakayd hareket ederek bu mek -
tubları cevaboız bırakrruşlardc 

tan biraz .tuhaf· görülüyordu. Anne~ 
&i~in zifı hoppa çocuğun bütün kötü 
temayüllerini inki~ ettirdi. 

Bcı.basının malikinesini çepçevre 
kUtatan ormanlarda tekbaşına do!at .. 
mıwnı severdi. Yedi yaşında orınarun 
sık yerlerine kuş e.ğları kurmağa baş
lamı~tı. Sekiz yaşında bir tüfek istedi. 
Annesi bermutad yumuşak davranarak 
bu talebi reddetmedi. Av tü!eklerı ve 
hayvanlar hiç bir an çocuğun z.i.hnin
den çıkmıyordu. Tenhalığı seven bu 
hunh1'r tabiatli çocuk rüyalarında öl
dürmek veya işkence elmek lçin kova
ladığ. hayvanların bağrışlaril~ uyanı

yordu. Yaşı ilerledikçe bütün bu ti!ma
yüller kökleşti. Fazla olarak, çbcuk 
mütehakkim ve yalancı olmuş~u. Bü
tün vaktini hayvanlara işkence et
n1cklc geçiriyordu. Buna mukabil, ken
di ya~ındakl oğlan eocuklarına karıı 
marazi bir ut.angaclılC gösterlvor ve 
onlarla hiç oynamıyordu. Tahsilini 
beceremedi ve askerlik hizmetin{ yapa
madı. Evlenmeden önce, Michel Hen

riot, civardaki ban hizmetçi ke.dınlara 

veya çütlik kırlarına kur yapmı1tı, 

fakat bozuk lnsiyaklan, sapık zevkle-

Nikbin mahiyette şeyler söylemrkten 
daıma çekinirim. Zira mil1etim!7e be
teri IÖylendiği zaman tercfin'! ha!el 
gelmez (Alkışlar). Fakat hAdiselede 
treyyüd etmiyen yatışhr1cı • beyanatı 
tosvib edemem. Harb nihayet nahot 
•Ürpriz1erle dolu bir .,eyclir. 

Bununla beraber, heyE.tı umun\iyed 
itibraile halen tu neticeye varabiliriz 
ki Almanların İngiltere.ye karşı sar!et
tikleri gayretler kudretlerini~ çok 
n1Hhlm bir kısmını yutmaktadır. Bu 
kudretin vüs'atini bildi~m.i.ri söyle ... 
mek niyetinde değilim. :fakat bu hu ... 
ıusb itimadımızın her 7.amandan da
ha büJük oldu~u hissediyoruz. 

Almanların 23 eyl\ıide söyledik· 
!erine gOre harbin bidayetinden • 
beri İngiltere üzerine 22,000 ton 
inlilôk maddesi atılmıştir. Sahil bo· 
)unca ektikleri mayinler IJÜpherlz bu 
rak..ıma dahil olacaktır. 26 eylOl pcr
fembe günü Londra üteıine 251 ton 
bomba attıklarını bildirmişlerdir. Yal
niı. l:oir gece atılan bu m\ktar bütün 
ı ... n harb esnasında bütün memleket ü
zerine atılan bomba yekllp.undan sade
ce bir kaç ton eksiktir. Ölen ve yara
lAiıı..nların miktarını tamtamına b!l.i
yonız. Ezcümle mevzuub'lh, olan gece 
zarfn.da zikri geçen 251 ton bomba 
ile Lonclrada 180 kişi ö•n;ıü.,tür. Yani 
bır lı.sanın dörtte üçünü öldürmek içJn 
hlr ton bomba aWmıttır. 

H , 'd h ri etrafa o derece yayılmıştı ki bu G li bd · ı dil ilk od 1 enrıot an §Üp e ~·n ar e ıma • en m e 
Alman orduları ba,kumandanlığmın yüı.den en u~lu kızlar bile ondan u- X:C._ük bombalar binalarlı örli.ilıi böl-

tebliği: ediliyor z:ıklRŞll11ftı. Bunun içindir ki, gene ·- gelerde ton baJına 10 klf( öJdürmü,tü. 
Mühim harb tayyare teşekküllerimi- Tahkikata nezaret edenler fÜpbe- d~m Morbihan'da kendi.sine bir eş bu- Bun~ binaen bugünkü !ıa:-hd~ taarru-

zın. dun" Lonclra =·· erı"ne yaptıkları mu ı uh lif 11 i · · d ZıJn öldürme kudreti 1914-191~ harbin-~rini m te · deli ere stinad ettirı- lacağını kal'iyyen ummuyor u. 
k.bele bi1mi.Jil taarruılar1 esnasında dekinin yalnız on üçte biri olarak gö-

Henriot, karısını öldürdükten yorlardı. Cesedin bazı hususiyetleri, ci- 1932 yılında Michel Henrlot Alnıan.. :.t.· M ba"' bir çok ağır çapta bomba Taymis nehri ZW't.l.lyor. u "'6a etmem~ olmak için 
kavsinin garbındaki demiryolu tes~satı- hemen sonra... nayette kullanılan silahın işleyişi bazı yaya gitti. Orada gümüşi tilkilerin n~sıl oncla bir diyelim. Bu, denn bir surf!tte 
na, ticaret müesseselerine, West-India rek öyle bir kuvvet alabilirler ki ferd fiipheleri uyandırmıştı. Fakat bilhassa büyütüldliğüne merak sardırdı ve bunu mütaleaya !Ayık mühim bir \l'ak'adır. 
doklarına isabet ebnlştir. Bu müna!e- bu kuvvetin tesiri altında, niçin yap· fU cihet dikkate çarpıyordu: J.Uchel öğrendi. 1933 yılının başlangıcında Al· Bunun bir tek izahı olabılir ki o da 
beti. hafif bombardıman tayyareleri ~\meli kabul edilen sığınak ıistemlnın tığını bilemediği bir takım hareketlo:?re Henriot cinayetten bir ay önce, karısı nıanyadan döndüğü zaman tilki besle-
bilhassa temayüz etmitlerdir. pek ziyade ıslah edilmiş olmasıdır. 

İna:ilterenin cenubda, silah depolan girişir. İnsanlar büyük bir gurur ve için, katil farllnı havi sekiz yüz bin meğe karar vermiş bulunuyordu. Bu Bu netice yalnız dikkate liyık: olmalı:
ve mühim askeri hedefleri tesirli ola- payansız bir iftiharla, kendilerini, ,uur f.ranlık bir kaza lliJ(orlas.ı yapmıştı. maksadla, Loch-en- Guidel'dekl tenha la kalmaz, ayni zamanda tatmin edi-
rak bombardıman edilmi,Ur. ve mantıkla hareket eden birer varlık Tahkikatın üçüncü günü Michcl Hen- f8,l.oyu ve etrabndakl arazi)'i satın a)- cidir.• 

la ak eli ~- J d d d riot tevkif edildi. d (Devam edrcek) Çörçil, bundan sonra harbin bida-Gecelryin harb tayyareleri taarruz- 0 r 'ğer '~yvan ar an ayır e er- ı. yetindenbeıi ancak 8500 kişini öldü-
lanna dalga halinde deYam etmişler ve 

1 

0 
L""" tünü ve 13,000 .lı:i~ni yaralandığını 

hükUmet merketlnin münakale tesisa- 1 1 ve buna mukabil bina hasarının mü .. 
tına, iaşe müeS1eaelerine ve diğer he- • • • .@. K it le. lL fE'" R • • • him olduğunu söylemiş ve demlftir k:i 
deflEre orta ve atır çapta bombaJiU' ~ U ;;;;;J) ~ İsta.tikçiler hesab yaptık.lan zaman 

atmı~lardır. ''!.l!!'ıı..""'""'"";aı;ii;;:"'1i..ı""iiiiiii;i0;ilii;;;i1i""""""""'""'iii5""''iii-.ili""""!Si""'"'°"-""'"°"'""'"'-gq;,"°"'"""-a""'""'~""""'""""'~""~""°ıo/!I bugünkü tempo ile Londradaki binala Ulanchester, Liverpool ve F.din - ' rın yarısını yıkabilmek için on sene ll 
bourgh üzerine geceleyin yapılan taar- * HALKI NASIL dan ümidini kesmiyecefiini İngiliz * KiŞi BEKLİYEN ESNAF zım olduğunu görecek ve gülecekler-
ruz esna!<iında tehirde bir çok yanı;ın GÜLDÜRMELİ? membalan bildiriyorlardı. ARASINDA ' dir. 
çıkmıt ve bu yangınlardan bazısının Avrupada filim Dün ilk defa Londran1n resmi a- Yağmur, çamur. Bundnn sonra bütün temponun çok 
geniş olduğu müşahede edilınlştir. sanayii bir ıe - jansı şu haberi ve teminatı verdi: aoğuk ve kara · daha yavaf olacağı ise aı;iklrdır. Bu on 

İr.(iliz limanlarına mayin dö!cülme- nedenberi teden - ·Londrarun ... yani İngilterenin ıene geçmeden Hit1erin ve nazi rcjl-
aine devam edilmlftir. ni halindedir. • maneviyatı ve müdafaası İngiltere ... femsıyecıler, taP- • ~ minin başına çok feyler gelecek ve 
GP~n gece İngiliz tayyareleri birçok Harb, ne filim nin istilW ümidini suya dütürmüt .. kacılar gıbi bazı 0 Muuolini de Fransızları arktıdan han 

noktalardan Alman hava aahasın:ı. gir- ihracına, ne ıtüd- tür.• esnafın beklediği çerlerken arhk hiç bir tehlikeye ma-
ınl.'erdır' . Bunların asıl hedefi n ... _rlin yolara, ne de artist İngi b ki mevsim idi. :ı"erzi- ruz olmadığını zannettiği 7.amtın rü-

" "!izler, tam üç buçuk ay u • ı k d ı·di. Mu··dafaa tedbirleri Hyeşinde mü- lere meydan ve - Al h f da er ve un ura .. .c-.--... yasında bile görmediği hadiselerle kar 
ık ıki bwı: içinde yaşadılar. tı a ta n - 1 kı --1.arnzlaruı ekseric;l istikametini de .. riyor. Bunun yerine, Amer· a k Lo clr h i'·· cı ar ştan mem- tılamak mecburiyetinde• kalacaktr. 

misil filim yapmak mevklindedir Fa· beri sekiz milyonlu n a a ıu nun olmamaya başladılar. Bunlara (Alt...·-lar) ğiştirmeğe mecbur edilmiftir. 1.fı.oma- · bir cehennem ateşi altında uykw:u:ı, ~ · 
fih bı., '-·--ı hükılmet. merkerina ka- kat büyük bir kı~ım filimlerini ko- . b d b.. sorduk: Ne maddi hasarlar, ne de katliam-

~" ını·kter te·kı"I eden Amerikada bir huzursuz, emniyeUız, yanı aşın a u- - Şimdi, herkes kışı iyi kötil elde in · ı ·11 · ı dar g.lml·ştir. Atılan bombalar yenıden ~ ' ı rt ıkıl k t !ar giliz imparator uğu mı etın -· kül yük evleri, mileS5E'se e Y ır en, mevcud elbıse veya ayakkabı ile ge-
müteaddid hastaneye, evlere, hangarla- muş var: hemr:prileri ölürken toprak altında remıen ilin ettiği atlmkirane mak .. 

•· çiriyor. Yeni.sini yazın yaptırıyor. k (Alla ı ) ra \'e demi ...... ollanna isabet elmiş ve Bu gu"'nkü halkı nasıl güldürmeli? ı"di. aadmdan çevinniyece tir. ş ar • 
·" Diyorlar. Lastik, hatta şoson da 'd" bir çok yerlerde ha~ar yapmı~tır. H1lk Vakit vakit tahribat yerlerine gı ı -

, İnsanlar, devir devir gülmek zev ... En bu""yu""k tehlı'ke, !sili' korkusu modadan kalktığı halde pabuçların H tı d hi b" b ara•ında bir çok ölü ve yara;.ı vardır. - • yorum. aya m a ç ır uman u 
kini deg· ictiriyorlar. Bir zamanlar çü- 1 1 H t zı d tamirini yenisine tercih edenler ek- k dı b 

1 
. Be.il.ne varmadan evvel iki i"lgi!iz tay- --v zai o muftur. ava aarru arı a kadar güzel arşılan ğımı i mıyo-

rük domatesle, bir palyaçonun tak- h fıifl eli Mih d ı tl rı, b seriyeti teşkil etmekte imiş. b k Ynre•ı· hava müdafaa bataryaltın tara- çok a e · ver ev e e aş- rum, hem de en ziyade ı.rt.ıra çe en 
lasi1e gülerlerken, sonraları bundan 1 · · d .. ·· .. k ık Buna mukabil, yazın kömürciller S nkl b d 

fından düşürülmüştür. arının çaresını Ufunur en, a.r 1 kimseler tarafından.. a u a am-
ı.evk almaz olmuşlar, onun yerin! İngiltere, taarruz sırasının kendisine kadar elleri kollan bağlanmaya baş- lara kendilerine bidayetindenberi ar-

Dün düşman ceman 32 tayyare: kfly- mihaniki vasıtalarla yapılan sahne- gelmekte olduğunu haber veriyor. lıyan esnaf, çorabcılardır. Kadın ço- zedebildiğim kan, göz yaşı, ter ve 
betmiştir. 13 Alman tayyareSJ kayıhd1r. terden hoşlanmışlardır. Bu da, bun- rabı satanlar galiba bu sene kömür- gayret yerine büyiık nlmetler temin 

Adi ırklarla karışma ·dünyaya bu 
günkü kültürel ,eklini veren maderi 
kül Cermanhğı• dünyaya hikim ol
mak hakkından mahrum etmlt, •Al
man milletinin efendilik hakkuu ne
zetmi,tir.• (Ayni eser S. 437). 

Yukandanberi izahına çalıştıiımız 
dü~üncelerin aiyui aksiyon saha::;ında 
nerelere varacağını trreddüdsüz ifa
de eden bu hükümlerden ~nra yeni 
nizam davasının, beşer! müşterek bir 
dava vashnı ta-fımak ,öyle dursun, 
hatta onu Avrupada tatbika azmet -
mlf görünen mihverin cenub ucunca 
cia kayıd!UZ, tartsız ve samiıniyetle 
benlm!W!nmit olduğunu düşüLınıek, 
safdillik olur. 

••• 

dan sonrakiler de modasını geçirmiş. * TtlRKİYEDE 50 BiN cüler kadar da if yapamadılar. Ten edilmiftir. Her tara1tan tu nida yük-
ve halkın artık eski usullerden zevk RADYO VAR renginde ve tülden çorablan giymek- seli yor: cBunu hannedt!bi!iriz.• Fa .. 
alroadığı anlaşılm1$. Amerika filim le giymemek ara!ında fark bulamı .. kat •Onlara aynen mukabele ediniz• 
sanayii erbabı ve ıahne vizıları da Yeni nüfus sa - yan kadınlar, bu sene çorabsız do .. sesi de yükselmektedır. Mislile mu .. 
düşünüp duruyorlar: yımında 19 mil ... latlılar. Havalar değişir gibi olduğu kabele meselesi bazı mahfillerde san-
Halkı nasıl güldürmeli? yonu bulacağımın için çorabı tektük görmeye başlıya- ki manevi bir mesele gibi münakaş:ı 
Bu günkü dünya vaziyetinde Ame

rika nasıl güleceğini düşünüyor. Fa
kat Avrupa daha uıun müddet 
ağlamaktan nasıl kurtulacağını dü
tünecektir. Polonyadan bir ıene ev
vel yola çıkmış, uzun seyahatlerden 
sonra İstanbula gelmif olan bir zat .. 
tan şu sözleri işittik: 

- Bir sene evvel öyle sahnelere 
şahid oldum ki, bunlar benim ha -
fızamdan silinmiyeceği için, hayab -
mın sonuna kadar gülmeye muktedir 
olamıyacağım. 

lGmbilir bu bir sene içinde Avru
panın kaç milyon bedbahtı ayni ka
naati edinmiştir!-

* .~TİLA. Ü~~İ SUYA 
DUŞMUŞTUR .• 

Aylardanberi İngiliz resrn1 ve hu-
susi membalarından gelen bü .. 
tün haberler, İngilterenin bir 
!stili tehlikesi karşısında bu ... 

temin edenler ruz. Fakat yeni çorabları, hatta clikJf ediliyor. Bizim yaptığımız şey, Al -
var. 18 milyon ol- yerinden bile tefrik etmek bir hüneı- manlara en büyük fenalık t'!vlid e-
sun. 18 milyon i- clir ve bu, bazı geneler arasında bir pa debilecek ve onlann bize kartı taar-
çin 50 bin radyo ket sigarasına veya bir bira &lemine ruz kudretini 

5
üratle azaltabilecek 

ne kadar az!.. bahse tutuşmaya vesile oluyor: noktal8J'a kudreti gittikçe ortan kuv-
Radyo, gramo - - Çorabh mı, çorabsız mı? vetlere fasılasız bir S\1rette taarru.7. 

fon değildir. Yalnız eğlenceye ve mu- Uz.aktan, uzun bir takib, kimin hak.. etmektir. Acaba bu bir mi!iillemf' ha-
slki dinlemeye, boş vakit geçirıneye lı olduğuı;ıu tayine k&fi gelmediği reketi midir? Pek de ~nzf'mediğini 
değil, öğrenmeye, dünya ile temasa için, bahse sebeb olan kadının dur .. tannediyorum.• 
ve haberdar olmaya yarayan bu alet, masını ve eğilme!':ini, yahut bir tram .. 
bir irfan vasıtası demektir. Bundan vaya binmesini beklemekten batka Çörçll bundan IC"nra Alman18J'ın 
dolayı hük'limet, ucuz halk radyobı.rı çare yoktur. _ B. s. kışın da sise ve fırtınalara rağmen a-

b ·· ı k tt radyoy"' 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 dayı bombala~ıa"-a devam edecekleri-çıkarıp ütun meme e • ·.. - K 

Yaymak nıy· etinde idi. Harb, tabU bu : fBl fN.. rr==:\'\ ~ 'Ö' ~ ni, fakat cdüşan için timdiye kadAr 

güzel tasavvuru geri bırakb. l, 1111111~1111=,111 ~111ııı~mıı~umıııı' :~~!~~da~t~~: :ı=.c:ııı:e~~~t!:Z 
Radyonun bizde pek az taammüm Bugünkü program ve demi1tir ki: 

etmi• olmasının sebeblerinden biri, Bu metodlar hak.kında bir fikir ver-
b 1 lR,00 Program ve memleket saat a· 

bir rok yerlerde elektrik u unma. -. k mekıl"·ml "'~ !.sin bekliyece_;I şüp • • ı klr ğ yarı, 18,03 Müzi : Dans müziği (Pl.), A· 
mıw.dır. Fakat hük\ımetin e e 1 1 Lesizd"ır. Ziv. tretçilerim!u.u vakfı ~e -

k h 18,30 Konuşma (dış politika hldi~e- r 
en küçük köye bile sokma ususun- ı:nce, territ'.>e1erine t.st:r.aden onu 

k d !eri), 18,45 Çocuk saati, 19.15 Müzik: u 
da )eni bir kararı var. Bu arar, ra .- kendilerinden ke'1'etmeleri daha iyi 
yonun taammümü için de verilmıf Çocuklar için, 19.30 Memleket saat 
demektir. ayarı ve ajans haberleri, 19,45 Müzlk: 

Radyo incesaz heyeti, 20,15 Radya ga
olur. 

Bu artdıı atef albnda q:~e.l hay-ıt 

JaPonlar bu anahtarlan ele ıetir
mclı: için uz.andtkları uman eşikle
rinde Amerikayı bulncaklordır. O 
halde An1erikanın harbe girip girme
mesi artık bahis mevzuu bile olmak• 
tan çıkmış ve Jıcr hangi bir hüdiscnin 
zuhuruna bailı kalmıştır. AmeJ:ikanın 
bu vaıi)·etile, muharib dc"ietlerdcn 
birinin bir tehrinde, henüz tay~·aro 
hücumu olmadığı ltin kullanılmAğa 
!ırsat bulunamıyan hava dafi topla
nnın vaziyeti arasında ne fark ıöre• 
bilirsiniz? 
Amrrikanın harbe girip clrmemesl 

hakkında, Bahriye Nann Knoks'un 
beyanatı lıa)·li dikkate de~rr. Knoks 
drmlştir ki: 

- Biti harbe icbar ettikleri tak• 
dirde hau:m!. Birleşik Amerika tim
eliye kadar asla harbi kaybetme • 
miştir!. 

Diler tarartan yeni ...:Iınan bir Ame• 
rika telgrab "'Japonya. Birleşik Ame ... 
rikaya tecavüz edecek olııru., Ame
rikan donanma.sını hanr bulacaktır!• 

diyor. Bu donanma İngiliz don.an -
masife şimdi tamam.ile it birliğine baş ... 
laın1' variyrttedir. İngiltereye satı ... 
lan muhriblerden üçüı:ıcü hir l"IP 
bir Kanada limanında İngiliı.lere de• 
vir ve trslim olunmaktadır. 

Fakat asıl mühim mesele, Birleşik 
Amerikanın İngUtereye yeni bir kre
di açmak üzere bulwıduğuna dair o ... 
lan haberlerdir. Bu, Amerikanm tim
di.le kad•r muhariblere karşı takib 
etmekte olduğu mali siy3Setin Uuna• 
mile deii,tirllmrsi demektir. 

Jlıldisenin mahiyetini daha İ); an .. 
hyabilınek l~in biraz eski hatıralara 

göz &ezclirelim: 
Geçen Büyük Hnrbde Blrlcşlk A· 

merika, İngiltereye kredi Ue harb 
malzenlesl vt!:rmiş:tl. Fakat sonradan 
İngiltere bu borclan ödemekte müş • 
külitla karfılaşınıştı. Bunun üzerine 
J ohnson kanunu namile tanılan b;r 
bitaraflık kanunu kabul edilnıiş, bu• 
nunI, Avrupa bükfrmetlerine aucak 
peşin para ile ıilib ve harb malı:e -
mesi Atılması karar altına alınmı~lL 
İşte şimdi bu kanunun İngiltere lehi
ne tadiU düşünülmektedir. 

Bütün bu hukuki ifadenin biıim 
konuttuğumuz dile tercümesi şudur: 

Amerika, İngiltereye lstrdiği kadar 
silih, mühJmmat ,..e barb malzeınesi 
verecek, bunun için tiındilik para 
pul istcmlyecek, hesablar bil.o\"lıara 
görülecektir. 

Jla.1bukl, Amerikanın önünde bü
yük bir misal vardır: O da Büyük 
Harbdir. Daha o hesablar tasfiye f'
di1meden ,ımd1 na5tl oluyor da, İn • 
ıtttereye kredi a~ılabiliyor? 

Ticari manada bu batak bir i~tir. 
İktısadi manada bu, sernıayenin 

harcanmasıdır. 

Fakat siyasi me.nada bu, ttttfak Jihl 
btr şey ve askeri manada tam bir iş 
blrliCidir. 

Mümtaz Faik FEN l JÇ 
-

temrli ü~erinde beşer mevcudiyetinın 
alelade kararsız geçişine ö!iim1.e kar· 
şılaı,;:mak talihini de il.1.ve ederek - ki, 
o kadar ciddi aeğildlr - '"O~vcudiye -
timizi te~kilii•lendırmaklığımız icab 
etmektedir 

John Anderson He yeni dahili em ... 
niyet nazırı bi'orrisonu sena e
den Çörc;il, gecelerini sığınaklarda 
geçirenlerin hayatının daha konforlu 
olması ve evleri bombardıman edilc:n
ler için yapılacak yardımlar hakkın
da ittihaz edilen tedbirler! ız.ah ettik
ten aonra nutkuna şu suretle devam 
etmiştir: . 
·- Maliyf' Nazırı. bütün Ingiltere

de em!Akin maru:ı kalabileceği hasa
ra ~artı mecburi sigorta yapı!ması 
hakkındaki kanun projesini bilkuvve 
tamamlamıştır. H~r ti.ırlü binaların 

kıymeti üzerinden hesab edilerek te
diye olunacak primlerle bir scrmayo 
teşkil edilecek ve lcab ederse devlet 
bu sermayeyi tamamlıyacaktır. Elde 
edilecek bu sermaye ile herkes harb 
başladığı ana kadar makabline şü "' 
mulü olmak üzere sigorta edilmiş bu .. 
lunacaktır ... 

Çörçil nutkunu şöyle bitirmiştir: 
c- Bu suretle bütün dostlarımız.a ve 

esaret altında veya hür memleket -
lerde bulunan ve bize sempati his .. 
sedenlere, Hitlerin toptan tethiş ha
reketinin deniz ticareti'lllizi boğınak 
için kullandığı manyatik ınayinleri ve 
diğer t*bbüsleri gibi muvaffak ol&
madığı ha11erini ispat edeceğiz.• 

Hakikat bu merkezde iken yeni ni
zam dava~ına esas olan dünya gOrü
şünün, ne a:arb rasyonaliıminıle ol
duğu gibi ferdiyetçi ve idealist, ne de 
Slav mistij:inde olduğu a:ibi totaliter 
ve materyall~t olmadığını belki her 
iki thtremi organik bir tekıldf" bir
leştirdiğini söylemek (Haering), bir 
telif polemltinden ileri geçemcL He
le davanın cihanşümulh.ik vasfını 

kuvvetlendirmek f(>yle dursun, bilıi

ki! zayıflabr. 
Bundan ıonraki yazılar1mızde. yeni 

nizam davasının fU fikri karakteris .. 
tiğine isilnad eden ıılyasl, hukul<~ tk
tıaaıll ııayelerinl teşrilıe ~cafpz. 

lunduğunu ve buna hazırlandı -
ğını bildiriyordu. İngiliz ~aş.ve
kili bir kaç kere Almanyanın lngıl .. 
tereye asker çıkaracağını söyledi. Da
ha bir hafta evvel, mevsimin geçmiı 
olmasına ra~en Almanyanın billa· 

Yalnız şu noktanın unutulmamasını zetesi, 20,45 Alaturka müzik, 21,10 
dileriz: Radyodan büyük k&rlar temin konuşma (İstatistik umum müdürH.i
ediliyor. Radyonwı bu derece pahalı ğü tarahndan), 21,25 Müzik: Fasıl 
oluş:unda üç, beş müessesenin ihtl .. heyeti, 21,45 Müzik: Riyaseticumhur 
karı var. Hiç olmazsa hu ihtikarın bandoıu (Şef: ihsan Künçer), 22,30 

plıpmalı önü ;Memleket saat ayarı, aj&n1 haberleri, 
(_P_ARA_BER_AB_ER_G_iT_ME_Z i 
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Balkan oyunlarında takım tasnifi 
olsaydı Türkiye birinci olacaktı 

<:umartesi ve paı.ar günleri evvelce 
de söylediğirruz gibi, Türk utledzmi 
için bir dönüm noktası olmuştur. Öy
le bir dönüm kı, ıeride i':ıma~k.Ari.ık 

ve nahot neticelerle dolu bir mazi bı
rakmış, Beride de koca bir ne<>lin te
miz (iizelliğinl göstermcğe başia -
mıştır. 

On birinci Balkan oyunlarını tertib 
ederken, komite, dünya İ.hvalinin ne

zaketini gözönünde tutarak, takım 
f8mplyonluğunu mevzuu bahsetme -
mit, sadece atletik sporların itiraz ve 
münakaşa kabul etmez neticeleri olan 
fudi birinciliklerle iktifa edilece&ini 
karar altına almış;tı. 

Bu karardan ekipleri zayıf olan 
Bulgarjstanın ve biraz da Rumanya -
run memnun olacakları ve oyunlara 
ı,tirak edecekleri umuluyordu. Fa
kat ban sebebler bu iki milleti Bal -
kan oyunlarında göstermedi ve Tür
kiye kendi halkı önünde Yunanistan 
ve Yugoslavya gibi iki büyük takım 

kartıaında boy ölçüş:meie mecbur ol
du. 
Bazı neıriyat Türkiyenin altı bi -

rincilik aldığı için yahut her hangi 
bir puvan usulüne dayanılarak yapı
lan bir besabla ikinciliği aldığını an
latmağa çalışmaktadır. 

AUetizmde puvan vermek taraflann 
rıza.sile tespit edilen bir usule göre 
olur. Yoksa herkes istediği tekilde 
puvan vermeğe kalksa üçüncü olan 
bir takım pekli&. ikinci Veya birinci 
de ıösterilebil!.r. Bundan da anl~şılır 

ki atletizm bir takım sporu delildir 
ve bu itibarla fU veya bu takımın bi
rinci ilin edilmesinin teknik bakım
dan tam bir sıhhati yoktur. 

Bu şekilde takımlara derece vermek 
ıaz.ım gelirse biraz evvel söylediğimiz 
gibi bunu tarafların anlaşmasından 
5onra yapmak kabildir. 

Binaenaleyh1 bu sene Balkan oyun
larında takım tasnifi olsaydı, geçen 
&ene Atina kongresinde tespit edilen 
puvan esasına dayanılacaktı. Bu da 
kaç millet iştirak ederse etsin, birin
ciye altı, altıncıya da bir sayı vermek 
.. klindedir. 

muhakkak ki, diski 50,10 metreye sa- ı ra.~~ yapıln_ıası ;e .~t~.et!~rimize .bir 
vuran Sillas'tır. Berlin olimpiyadın... muk.afat verılmes1 duşunulmekt.edir. 

dan sonra, olimpiyad tampiyonu da 

dahil, bütün f8mpiyonlan Stokholm-
de mağhib eden bu aile~in değerini 

artıran, onu hakiki bir atlet yapan 

hususiyeti tekniğidir. O, orta boylu 
ve normal kilolu bir adam olduğu hal
de, koca vücudlerinden istifade eden 

bir çok diskçileri mağlub ediyor ..• 
Fevkalide bir atlet! 
Yarın bizim takımın muvaHakiyet 

&milleri üzerinde duracağım. 
Füruzan TEKİL 

Ankara - İstanbul boks 
maçı 

Ankara boks takımı, iki ay evvel 
İstanbul takımının ziyaretini iade et
mek maksadile bu günlerde şehrim.ize 

gelecek ve cumartesi akşamı İstan -
bul takımı ile kaqılaşacaktı.r. Anka
ralıların~ bu maça azami kuvvetlerini 

getirecekleri söylenmekte<il:r. 

Türk atletlerine 

Balkanlı atletler 
gittiler 

Yunan ve Yugoslav aUetlerile kon
greye iştirak eden murahhaslar dün 
akpm trenle memleketlerine dön -
müşlerdir. 

~lisafirler, dün1 akfB.m yemeğini, 

Yolcu salonunda yemişlerdir. 

Yunan ve Yugoslav kafilelerinin 

reisleri, bir muharririmize Türkiye
de gördükleri hüsnü kabulü ve bil -
hassa bu seneki Türk takımını unu

tamıyacaklarını söylem.işlerdir. 

Yunan kafilesi reisi, •yakında bulu
şacağımızı ümid etmesem, kendimi 

teselli etmem çok güç f?lacaktı• de
miştir. 

Askeri liseler atletizm 
birinciliği 

Askeri liseler atletizm birinciliği 

cumartesi ve pazar günleri Fenerbah
çe stadyomunda yapılacaktır. 

Kuleli takımında Hayri, Nadi1 merasim yapılacak 
Denizli lisesinde Şerif, Turan, Münir, 

On birinci Balkan oyunlannda Ü· Maltepede de Osman. Rahmi eihi iyi 
midlerin fevkinde muvaffakiyet gös- atletlerin bulunması bu ,ampiyonayı 

teren Türk atletizm takımına bir me- heyecanlı bir tekle sokacaktır. 

MERAKLI RESİMLER 

Biz kendi aramızda bu hesabı ya
pıp bir fikir edinmek istersek Tür -
kiyenin 134, Yunanbtanın 132, Yu .. 
aoslavyanın da 114 sayı aldığını gö- • 
rürtiz. 

Tekrar edeyim ki, on birinci Bal -
kan oyunlarında puantaj yokturi an
cak bu günlerde bir sayı dedikodusu 
yapıldığını ve bazı zihniyetlerin yal

nız birincilikleri hesaba kattıklanr.ı 
gördüğüm için bu rakamları yudım. 

Türkiye timctiye kadar çok defa 
kuvvetsiz gösterilmit ve puvan he -
aabları bir çok değerli atletimizin 
yiiluek kudreUerinl maskelemişli. Bu 
gün de diğer takımlara tefevvuk et
tiğimiz halde birincilik unvanından 
istifade edemiyoruz. AUeUerimiz ken-
di kuvvetlerini takdir ettikten sonra 
bize, bir gün de puvanlı btr müsabaka 
yapmamızı beklemek kalıyor; o ,un de 
gelecek ve yüzümüzü güldürecektir. 

Yugoslav takımı: 
Yugoslav takımını bu sene epey 

gencleşmiş, ayni zamanda irileşmiş 

gördük. İçlerinde Klinar, Lenert, La
zareviç. ve Mauser gibi çok ıenc ve 

kıymetli atletler bulunan Yugoslav 
takımı nedense maniacı ve iki brant
ta atıcı buhranına maruzdur. 

Yugoslav sporcularının ekserisi a
lır geneler, idarecilerinin de bu ba
kımdan işleri kolaylaşıyor. Takımda 

en büyük atlet muhakkak ki, çek.iççi 
Stepisnik. Tarif edilem.iyecek kadar 
güzel bir vücude malik olan bu yük

sek atlet 55 metreye dayanmakla 
dünyanın en iyi üç. çelciççisinden biri 

olduğunu ispat etmiştir. Üç gün ev
vel elli dördü geçen bir çekiç.çiyi sey

rettijimi düşündükçe maalesef diin 
akşam memleketine dönen Yugoslav 

kafilesinin içine karıtmaıc: ve bu atleti 
bir ker. daha yakından tetkik etmek 
istiyorum. 

Yunan takımı: 

Yunanlı atletler memleketlerinde 
gördükleri miliitesna rağbet ve ala .. 

kayı burada da buldular ve her za .. 

manki neş'eli hallerini gösterdiler. 
Yunanlılar Yugoslavlar gibi ağır du

ran ıencler dei;il, daha z.iyade neş'eli 

ve eğlenceyi seven kimseler ... 

Böyle bir takımın ~ına gene sıcak 
kanlı bir idareci konulmuş: Bebis. O 
kadar sıcak kanlı ki, oyunlardan son

ra Suadiyede Yunanlılar milli hava
larını oynarlarken o her türlü etiketi 

hiçe saydı ve aralarına karışarak ço-
cukların neş'esini bir kaç misllne çı

kardı. 

Fakat onu bir de federasyonun ak-

-~ 
Bombardıman 

Bombardıman tayyaresi Bombardıman tayyaresi 
tercihan gece karanlı

ğında, hududu çok 
yük~ek bir irtifadan 

p.m yemelinde görmeliydiniz. d geçer. Hedefi düşma-

oö:~: :~:r;= .. ~~~~~:!d~~es~;~ sehire nasıl hücum e er? ::::e~n ~~::en~~ 
den f(>yle bir doğrularak atletlerine ' define yaklaştı~ı uman 
b k . d . Pilot motörünti yava, .. 

a h ve Yunan takımı hır en,. butun latır. Sessizce, pike inmeğe ve hedefine mı.imkün o1duğu kadar yaklaşmağa 
dikkat kesfidi. j hatlar ve bombalarını isabcıtle atar. Bombalarını attıktan sonra hemen gaz.a. 

Tatlı bir disiplinin ne güzel teY ol- basar ve bulutların ıc;ine doğ:ru yi.tkselmeğe ba-;lar. ?t1e!'lel& hedef Rayştağ 
duğunu Yunan atletlennın hazan hinA!'ll ı.se gtindtiz a}dınlığında bile bin metre irtifadaki tayyareden ancak 
n • U \ e ha 15 h 11 , b bir topluiğne başı gibi ıgorunen ve bu da diğer bınaların teşkil ettiği toplu iğne 
eşe · zan mun a erı ana başlan araSJnda tefrik edilemez hale ı:elen bu noktava tam bir isabette bulu· 

daha iyl Anlattı. ı narak geçende bir bombardımanda olduğu gibi çatısını bir battan öbür bata 
Helen takuııında en büyük aUel delip geçmek halr.iluıten inanılmaz bir maharet isler. 

H1'KIKA:T 

KENDiN 

T. 1$ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesablar 
İKRAMİYE PLANI 

;"'iı 

1 Bi • 
1 

1910 İKRAMİYELERi: 

1 aded 2000 liralık 
a . 1000 . 
6 • 500 > 

12 · 250 . 
4-0 100 • 
7S so 

210 25 • 

c: 2000 Ura 
= 3000 • 
= 3000 
= 3000 • 
= 4000 • 
- 3750 • 
= 5250 • 

Kesideler : t 
1 Aiustos_ 
tarihlerinde 

Şubat, 1 l\fayıs, 

1 İ'kinciteşrin 
yapılır. 

İst. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları) 

( İstanbul Belediyesi İlanları - ) 
~~~~~ 

3710 sayılı Belediye istim18.k kanununa tevfikan istimlikioin umumi men
faatJere uygunluğu tasdik: edilip mezkUr kanunun 1 inci maddesi mucibince 
25000 lira kıymet takdir edilmlş olan Eminönünde Çelcbioğlualieddin mahalle
sinin Yenicaml ve Çiçekpa.zan sokağında 384 üncü adada 1 parsel ve eski 
2 - 45 yeni 1 - 35 kapı numaralı altında mağazası olan kirgir Haraccı haaı
nın tapudan alınan tasarruf kaydında 1/12 hissesine sahib Hatice ve 15/!JG 
hissesine sahih İbrahime bu kıymet tebliğ edilmek istenilmiş.111e de ikamctg3hı 
tespit edilemediği zabıtaca yapılan tahkikattan anlaşılmlf olmakla bu kanu
nun 10 uncu maddesinin tatbiki zaruri görüldüğünden icab eden tebliğ va
rakalarmın haritasile birlikte birer nüshasının bu hana, diğer nüshanın aid 

29 ilkteşri n 
lkramıyelerl 

1940 Cumhuriyet Piyangosu 
hem bUyUk 

c 

İknunlye ededi 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

80.000 

84.568 
Teselli 48 
mükafatı 

84.616 

hem çe,ldll 

ikramiye miktarı 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
1.000 

500 
100 

10 

' 
250 

Yekun 

hem zengindir 
İkramiye tutan 

Lira 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

480.000 
1~000 

492.000 
Bu plin zengindir. 60,000 liralık bir büyük ikramiye vard ır. Aytıcl 

20,000 liralı.k ikinc:i bül·ilk ikramiye vardır. Eğer talihiniz bunlara erişe .. 
mezse gene miiteessir ol mayın. Çünkü 2 tane de onar bin lirah.k ikral'l'j· 
yeleri kazanabilirsiniz. Bu c;ekilişte dört tane 5,000 liralık ikramiye, 80 
tqne bin liralık, 80 tane 500 Urahk ikramiyeler vardır. P li.ru iyiı::e tetld) 
ed"rscnJı; daha kiiçük ikramiyedeki tenevvüü açıkça görürsünüz. 

İkramiyeler miktarı hem büyük, hem çeşid lid.ir. Hele orta ikrallJI" 
yeler ktın·f'tlidir, fazladır. Bu fevkalide piyangonun biletleri 8 birinci• 
teşrinden itibaren satışa c;ıkanlmı~tır. Bu piyangoda mcvı::u d 400 bin bl• 
Jetten 84616 tane.si yani 21.1 mutl8ka ikramiye k:aıanacaktı r. Bu tertibdı 
tam bilet 2 lira, yanın bilet 1 liradır. Unutmaymu ki tam biletler ikf9." 
mlyenin tamamını. yarım bi1etlcr yarısını alır. 

On tam biletli ve on yanm biletli karnelerle mutlika amortilerİJI 
tamamın ı veya yarısını ve belki de büyiik ikramiyeyi kaze..nmak sure" 
tile talihlniri tecrübe imkinına maliksiniz, 

Cumhuri;vet piyangosunda bir yenilik olmak üzere 48 aded 250 ştr 
liralık te54:'11i miikifatt ihdas edilmiştir. 29 birindte,rinde Anka ... d• 
çekilecek olan bu zen«in ve fcvkali de piyangonun hususiyetlerini itab 
eden 8 qhift'lik hrn~ürleri bayi lerden isteyiniz. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu İlanları 

Şeker ilanı 
I'tf arman. Üssü Bahri K . Satınalma Komi5yonund;ın: 

1 - Komutanlık ihtiyacı için 25000 kilo toz teker 
alınacaktır. 1 

2 - Pazarlığı 11 birinciteşrin 940 cuma günü saat 14 te İzrnitte Te~ 
kapı~ındaki Komi~yon binasında yapılacaktır. 

1 
,~ 

.. 3 -: Şekerin,_ bir kilosuna Uı~~in. edilen fiat 37 kW::Uştur. Teminat. ih• ~· 
muteakıb takarrur edecek bedel uzerınden % 15 nisbetinde derhal atınac,Jc .,. 

4 - Pazarlığa iştirak edecek ist~klilerin muayyen gün ve saatte JC0~) 
yon Ba~kanl•~ına müracaatleri ilin olunur. (9· 

Leyli 
Erkek 

-Motorin 

niK 

ilanı 

İLK - ORTA - LiSE Tak.imde Sırasrrvilor gŞ 
l\l üdürü - Eski Şisli Terakki Direktörü l\.f . Ali Haşmet Kırca 1c 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ÖÔREI'İMİNE ehemmiyet verme~ 
talebesinin sıhhat ve inzıbatile yakından alakadar olmaktır. Telefon: 411 

ŞİRKETİ HAYRİYEDEN: 
Ramazan gece .seferlerine mahsus tarife 10/10/940 perşembe ~ .. 

mından itibaren tatbik olunacaktır. Tarifeler vapur ve iskelelere ti-~ 
olduğu Belediye dairesine ve 3 üncü nüshasının da umuma mahsus mahalle olunmuştur. ~ 

~20~gu~··~n~m~ü~d~de~t~le:_!l•~li~'k~e~d.i~ld~i~ğ~i~il~an~o~l~u~n~ur~.~~~~~~~~~~-(('.9~64~S~)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~ 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

BU GECE 
TEPEBAŞI DRAM KISMINDA 

Saat 20,30 da 

OTELLO 
Her tarafa otob\U temin edilmiştir. 

Komedi kısmında bu gün oyun yoktw:. 

15 Birinciteşrin perşembe akşanu: 

Bestekar Muhli• Sabahaddinin 
ilci büyük eseri: 

1. Kerem - Aslı. Müzikli şark maııalı 
ll. Erenin •$lu. Milli operet ~ perde. 

ABONE ŞARTLAR! 
Türkiye için : 

Bir aylık 00 Kuruş 
Uç aylık 250 • 
Altı aylık 475 > 
Senelik 000 • 

!abancı memleketler için : 

f.ltı aylık 850 Kurut 
Bir ıenelik 1600 

lmtiyaı: sahibi ve Batmubarrirl: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum neşriyatı idare eden 
Yazı lşlerl Mildilrll : 

Cemal Hakkı SELEK 
Buıldıiı yer: 

\_ Cumhuriyet Matbuııı .) 

ı . Havdarpaşa NEVİ 

Karpuz 
Kavun 
Çavuş üıümil 

Yapıncak üzümü 

Ayva 
Amasya elması 

Gümüşhane elması 
Portakal •80 ilk• 

Çekirdekli kayw 
Çekirdeksiz yaprak 
Çekirdeksiz üzüm 412. 
İncir süzme 
Ceviz içi 
Fındık içi 
Çıı.m fıstığı 
Kuş üzümü 

Tel kadayıf 
Y~s.sı kadayıf 
Tahan helvası 
Tahan 
Pekmez 

Tavuk eti 
~eli eti 

Lisesi Satlnalma ICurumundan: 
Kilo 

12,000 
12,000 
6.000 
4,000. 

10.ııoo 
8,000 

10,000 
10,000 

2,500 
2.500 
5,000 
S,000 
4.000 
2,000 

500 
500 

1,200 
1.500 
2,500 
3,000 
3,000 

4,000 
4,000 

Tahmin bedeli 
Kr. 
os 
06 
20 
10 

~ 
2S 
ıs 

03 

70 
50 
'1:1 
20 
40 
4S 
65 
20 

'1:1 
16 
32 
30 
20 

65 
55 

Tutı:ırı 

Lira Kr. 
600 00 
720 00 

1200 00 

~~ 
2920 00 

900 00 
2000 00 
1500 00 
300 00 

4700 00 

1750 00 
1250 00 
1350 00 
1000 00 
1600 00 
900 00 
32S 00 
100 00 

827S 00 

324 00 
240 00 
8()(1 00 
900 00 
600 00 

2864 00 

İlk teminat 
Lira Kr. 

• 219 00 

352 50 

621 ıJG 

215 00 

Eksiltme Riln. sa11t 
ve şekli 

22110/1940 Salı saat 
14 te açık eksUtııı' 

22/10 194-0 Salı ,.st 
14,15 te açık eksiltrr'e 

22/10 1940 Salı ,.it 
14,30 da kapa1t :zar 

22·10.1940 Sah sasl 
15 te açık eksilttıle 

2600 00 22/10/1940 Salı ':°~• 
~ ~ 360 00 ıs.ıs te açıl< eI<sv 

4800 00 ,,, 
. ~ Hayda~şa Lisesi pansiyonunun ihtiyacı olan yukarıda cins, miktarı ve tahmin bedellerile i1k teminab yaııb 

cekler eksıJbneye konulmuştur. .J 
. Eksiltme 22 birinciteşrln 1940 salı günU yukarıda yazılı saatlerde Bcyoğl·.ı İstiklal caddesi Karlman }calftl9'. 

Lise!er ~hm Salım Komisyonu binası içinde toplanacak olan Komisyonda yapılacaktır. 
Iateklıler ıartnameyi rnektebde ~örebilirler. 
Talibleriıı belli &ün ve saatte cari ıeno Ticaret Odw vesika.Ue birlikte Komisyona ııelıneleri. 

i 


