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INGiLIZ HAVA 1 ,..-c-oc_u_k_ıa-r ........ 

kUVVETlERiNiN Berlinden 
ALMANYAYA çıkarılıyor 

YENi AKINLARI 
Almanların bir aylık 

IQ • 
!Jzatı : 7. 700 tayyare, 

3.000 pilot 

layyara meydanlari, benzin 
depolari bombalandı 

Berlin, 1 (A.A.) - Stefani 
ajansındnn: 

Bir arnele içtimaı esnasında 
Berlin belediye rcis muavini, e
beveynleri tnyyare hücumlarına 
karşı iyi mücehhcz sığınaklara 
malik olmı}•nn bütün çocukları 
emin ınıntaknlara nakletmek i
çin icab eden tedbirlerin alın
mış olduğunu söylemiştir. 

ng1 IZ - merik n 

-~· 

MUHTELİF 
ALMAN 

HÜCUMLARI 
AKİMKALDI 

Dün az miktarda 
tayyare Londraya 

bombalar attı 

Alman tahtelbahirleri 
faaliyetlerini artırdılar 

~ll<ira ı (A.A.) -Hava nezare - I.Şbl.rlig>JI. Tokyoda Londra ı (A.A.) -Hava ve cmnl-
tebw~ı· li yet nezarctıerinln tebliği: 

bü 6
• 

lnınt:kgece hava fUolıırımız Berlin pan 1• k uyandtrmrş Dü.şman bugün İngilterenin cenu-
t1ııe liStndaki a.sbr1 hedefler üze_ bunda akim kalan muhtelif taarruz-
~ ... ~.evaını1 tnarruz.lardn bulunmuş- lar yapmıştır. Tayyarelerden eleserisi 
~ S!ngapur ı (A.A.) - Reuter ajan- memleketin iç tarafianna nUfuz ede-

ea,ka r sından: memi.ş ve bomba atıldıtıını bildiren tt ,._ llolarımız Leune ve Hanov-"" p t Straits Times yazıyor: pek az rapor gelmiştir. 
~. ~:ı tasflyeha.nelerlnl, Roter- Berlin, Roma ve Tokyonun Ame - Az miktarda tayyare Londra üze-
~ tfagd~~urgda tayyare f~brUı::~- rikada ve i~uterede bir dehşet hi.s- rine varmış ve bomba atmıştır. Du 
~at fab urg yakınında bır mu- si uyandırmak içln Berlin misakının bombalar bir kaçı a~ır olmak üzere 
~brUct rlknsını, Breme, ~ang, chemmlyetini artırmakta herhalde bazı kimselerin yaralanmasına se -
C. lllar a • .Manneheim ve Bruksel- bir garnbet vardır. beb olmu~tur. Keza Oalle sahili ya-
~at~ nd~ garlarını Te deml:-yolu (Devamı 3 üncü sayfada) (Devamı 1 üncü sa.yfıı.da.) 
~~ aıe.ıerını, Ouxha ven ve Ams -

~da c1ok.ları, Ostende, Dunker- ----------------------------

aııs ve Bouloıne ve Le Havrc ..,..akineye 
hte larını ve muhtelif diiıJman tay- .&J& 
ll:utİer:Ydanlarını bombardıman e~ 
llu . 
~ harekft.t esnasında bir bombar
(l~ tayyaresi denız üzerinde bir 
~ ~YYaresı düşürmü.ttür. 

ht;ek~~l"Una tnyya.relerimizle birlikte 
'-~a.r 

1 
a bulunan sahil müdafaa 

~ e eriznız Roterdam ve Vlaar -
~. or:e dokla.rı ve petrol depoları
~tın endede seyrlstıfainl ve i~e te
~e ~ boınbardıman etmı.v ve Hams 
&ıoeıızıa va meydanının blr petrol de-

(1) ateş vermişlerdir. 
~ 4 üncü aayfl\da) 

Ver·ıirkea 

Suriye italyanlar1n ingiliz tayyareteri 
i leri sürdükleri dün gece 

taJeblari reddetti Beriini tekrar 
bombalad1lar 

MiHVERCiLERLE 
iSPANYA 

ARASINDA 
GÖRÜŞMELER 

Berlindeki müzakere
/ere mareşal K ei tel de 

iştirak etti 
Roma ı (A.A.) -

bildiriyor; 
İspanya da.hiliye nazırı Serrano 

Suner, refakaUndekl zevatla beraber, 
(Devanu 3 üncü sayfada) 

Bomba anan 
hastaneler 

Iki taraf ta birbirlerini 
itharn ediyorlar 

Brüksel 2 (AA) - D. N. B. a
jansı bildiriyor: 

İngiliz tayyaredieri Mant sahi -
linde bir hastaneye infilak bomba -
ları e.tmışlardır. Bu hastane kısmen 
Alman askeri hastanesi olarak kul -
lanılmakta idi. Hastaneye «Kızıl -
haçı> alametleri mevcud olmasına 
rağmen seri halinde büyük çapta 
bombalar düşmüştür. Bombaların 
seri halinde hastaneye atıldığı mü -
şahede ve tesbit edilmiştir. 

Bombalar çatı ve tavanlardan ge
çerek ikinci kata kadar gelmiş, çatı 
havaya uçmuş ve binanın list katı 
tamamen yıkılmıştır. Hasar müthiş
tir. 

Hastaneye }irmi metre uzağa dü
şen bir bomba ihtiyar kadınların 
bulundu~u bir hAmkaya girmiştir. 
Bomba parçaları civardaki bini\ -
larda hasarata sebeb olmuştur. Has
tanenin bulunduğu mahallede bütün 
pencere camları kırılmıştır. 

Londra 2 (A.A.) - Bugün veri
len maltimata göre Almanlar İngil
tere Üzerine yaptıklan ha\'a hücum
larından en az 20 hastane bombal"' 
dırnan etmişlerdir. 

Belçika kongosunda 
ingiliz zabitleri 

Londra 2 (A.A) -Lord Hai -
ley İngiliz hükumetinin miimessili aı
fatile Belçika Kongosunıt vasıl ol -
muttur. Lord Hailey, Kongo ma -
karnlarile iki memleket arasındaki 
ticari meseleleri müzakere edecelt -
tir. 

Diğer taraftan bir İngiliz askert 
heyetinin de hale.l Leopoldville' de 
bulunduğu ve Kongonun müdafaa 
teşkilatının her ilitimalı kar~ılamnğa 
hazır bulunduğu bildirilmektedir. 

r·············································'-
Aske'!Jaziyel ~ 

Iz :rde 
• 

b.. Cl 
r cinayet 

Londra 2 (A.A.) - Knhireden 
bildirildiğine göre Suriyedeki F ran
sız makamları Suriycde bulunan 
Fransız tayyarelerinin 12 adaya 
gönderilmesi ve hava üslerinin ftal
ynnlnra terki hakkmda halyan mü
tnreke komisyonu tarafından ileri 
sürülen talebleri reddetmişlerdir. 

Fransız makamları bu talebierin 
mütarelte şartinn meyanında bulun
madığını söylemişlerdir. 

Londra 2 ( A.A.) - Amerika 
m;1tbuatJının aldığı haberlere göre • 
Berlin dün gece tekraf İngiliz tay -
yareleri tarafından bombardıman 
edilmiştir. T ayy~ueler Alman hüku
met merlcezi etrafında dağılmış o -
lan sanayi hedeflerini bombalamış
lardır. 

Üçlü ittifaka karşı 
Sovyet Rusyanın 

durumu ne olabilir?!. 
YAZAN----. 

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
t.Son Posta, nın a.skerl 

muharrlrl 

n ir k Renç 22 yaşındaki 
hıatısını 23 yerinden 
<;aklıyarak öldürdü 

) ~Ir ı 
~a <Busu.si) - Buiün Karşı-
~~ti b~ka.k ortnsmda tüylcr Ur -
-·~ lia cınayet olmuştur. 22 ya -
~~anber~e adında bir kadın, bir 
~ı a anı yaşadı~ı 22 ya.şında 
~ oııı~b tararından fecı bir su
~ e &ok:UlınüştUr. Ragıb eski l:n
aa .. }G.n:ı.e<ıen ta karşıla.şm~. hiçbir şey 
h....lıle taıcı hft.ınu olduğu bıçnkla il
tı:'l:ıd.eıı ll'Inış ve zavallı kadını 23 
~~l.nı ~ıcnklıyarak öldilnnüştur. 
*tt Yat?a.rı:n blirüyen Ragıb kadı-

• aıarına kulak vermeml§ -

«ı:ı~l.nai'et 
.. ~. ~r:hıtte nefretle karşılan

tevkif edilen suçlu cl
izah etmekten f.ltln-

"Am eri ka h arbe 
• • g1rmtye 

haz1r~an1yor, 
Londra 2 (AA.) - Beriinde 

Mihver devletlerile Japonya ara -
sında aktedilen üç taraflı pakt mü
nasebetile Vnşingtondn bu paktın 

Amerikanın harbe girmesi yolunda
ki temnyüllerini takviye ettiği be -
yan olunmaktadır. 

Bir infiradcı grup namına dün 
gazetecilere ııu beyanatta bulunul
muştur: «Amerika şimdi harbe ha
zırlanmaktadır.ı> 

Londra 2 (AA) - Yaşington-
dan h verildiğine göre Ameri-
ka 37,500,000 do-

aiparili ver-

Londra 2 (A.A.) - İngiliz ta}'\' 
yarelen dlin gece mutadlnn veçhile 
Manş üzerindeki düşman istila üs -
lerini büyük bir muvaffaiOyetle 
bombardıman etmişlerdir. Bu sabah 
İngiliz sahilleri karşı taraflaki infi
lakların ,iddetinden sarsılıyordu. 
Alman üslerinden yükselen büyük 
yangm a~vleri n.rahdtle gözük -
mek.te idi. 

Bu sabah Eyübde 
kanlı bir va k' a oldu 

Bu ~ece sabaha karşı snat 4 de 
Eyübde kanlı bir hadis<: olmuştur. 

kasab Zekinin kayınbira -
eri Tahsin ve inhisnr tütün depo -

larında çalışan Hnlıcıoğlulu Osman 
ile Snraçhaneli Hnmdi, gece sabaha 
kadar içtikton sonra kavga etmiye 
başlamıolıırdır. 

Neticede Tahsin bıçnğım çekerek 
Osman ve Hamdiyi ağır surette yn
ralnmıştır. Tahııln htıdlseyi mütcn -
kib kaçmıt. yaralılar ise Ccrrahpa-

S ovyetlerin bir ifade vası-
tası sayılan Tas ajansının 

Pravda gazetesine atfen bildir
diğine bakılırsa Moskova huku
meti, üç taraflı bir paktın yakın
da imza edileceğir.i, Alman hü
kCımeti vasıtasile, daha evvel • 
haber almış bulunuyordu. Zaten 
harbin bidnyetindenberi tecelli 
ede duran Alman - Sovyet iş
birliği icabı, bunun aksi Alman
ya için büyük bir nezaketsizlik 
ve hatta Sovyetler Birliğine kar- • 
şı açıktan açığa bir vaziyec al
mn ve bir kışkırtma hareketi o
lurdu. O halde Alman - Rus 
münasebetleri evvelce tesbit o
lunan formüller dairesinde dü
rüst olarak devam etmekte ol
duğuna hükmolunnbilir. Bu iti
barla yeni ittifakın Sovyetler 
Birliği için herhangi beklenıni
yen bir hadise tc~kil etmemesi 
de pek tabiidir. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

illi Şef inönünün 
yildönümleri 

Reisicümhur ile Ingiltere 
Kralı arasında samimi 
telgraflar teati edildi 

Ankara 1 (A.A.) - Reisicümhur larnet lnönünün 
doğumlarının yıldönümü münasebetile, İngiltere Kra
lı Majeste Altıncı George tarafından kendilerine ha -
raretli bir tebrik telgrafı gönderilmit ve Milli Şefi· 

de sam!mi teıekkürlerini telgrafla bildirmittir. 

aşvekil H tayda 
Ceyhanda tezahüratla karşılanan 
Başvekil doğruca Hataya gitti 

Ceyhan ı (Husu.si) - Toros eks -, sUe şehrlmlze gelmiş ve istasyonda 
presile Hataya geçen sayın Bnşvekll vali ve hükfımet erkAnı tarafından 
Dr. Retik Saydam istasyonda hükfl- karşılanmıştıı. B~vek.llimlz treni.a. 
met crk~nı ve binlerce halk tararın- tcvakkufu esnasında istasyond&. top
dan coşkun tezabiirat ve alkışlarla la.nan halkla konuşınu' ve ayni tren-
karşılanmıştır. le yollarına devnın etmLşlerdir. 

Başvekil istasyonda toplanan halk A t k ada a .f ko a 
ve mekteblilere utıratta bulunmuş _ n a Y p SI runm 
tur. Dr. Refik saydam talebeiere hi- denemesi 
ta ben: 

- Niçin geldlnlz, demiş, .sızı gör- Antakya ı (~.A.) - Dün ~hrlmia. 
mek içinıı cevabını almıştır. de 50 daklktl süren bir pasif korun:na 
Sayın Başvekll sürekli alkışlar ara- denemesi yapılmış ve belediyenin ye

smda istasyondan ayrılmış ve ııa _ ni getlrdi~i cannvnr düdüCü saat l'f 
taya müteveccihen yoluna devam et- de alıırın Lşaret.lni vermesini mütcır.
miŞtir. kıb 3 dakika Içinde bütün şehir halkı 

sı~ınnklara girmiştir. Deneme tam bl.r 
muvaffakiyetıc sona ermlş ve tay-Adanadt\n geçerken 

Adana ı (A.A.) - Başvekil doktor yare hücumlnrına karşı \'a.zife nlmıt 
Refik ~ydam bugün refakatınde olan gençlik teşkil~tı fevkalMe bir 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuo~ıu ol - 1ntıza.m içlnde ödevlerını yapmışla• 
duğu hnlde snnt 13 de Toros ekSpre- dır. 

Memurlardan azami 
randıman alınacak 
Dahiliye Vekilinin beyanati 

Dahiliye V ekili son tetkik seyahatinden 
iyi intıbalarla avdet ettiğini söylüyor 

Şehrinüzde bulunmakta olan Da
hiliye Vekili Faik Öztrak diin öAie
den evvel refakatinde Emniyet Mli
dürü Muzaffer Akalın olduğu halde 
vilayete gelerek Vali ve Belediye 
Reisi Lutfi Kırdan ziyaret etmi~., 
muhtelif meseleler hakkında lzahat 
almı§tır. 

Vekil öğleden sonra LOtfi Kır
darla Partiye gelerek bir müddet 
me~gul olmu§, müteakıben Beled!~ 
yeyi ziyaret etm~tir. Dnhiliye Vo
kili Belediyede muhtelif şehir iııled 
üzeri:ıde meşgul olduktan sonra 
Haydnrpaııayn geçmiş ve Ankara 
ekspresine bağlanan husust vagon
la Ankaraya hareket etmi,tir. 

Faik ÖztraiC ~aydarpaşa garındı 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırda~~ 
Vali ve Belediye Reis Muavlnlerl, 
Emniyet Müdürü ve diğer zevat ta
rafından uğurlanmı~tır. FaiiL Öztrak 

Dahiliye Vekili Ankaraya hare-
ketinden evvel kendisi!~ glSrü,en Bu sabah ki Cl. na 
bir muharrrimize tu beyanatta bu-
lunmuştur: 

Iş Bankası önünde bir 
daktiloyu öldürdüler 

(<- Ankaraya gidiyorum. Bu 
sefer Ankarada bir müddet kalacak 
ve bir yere ayrılmıyaca~m. BUyük 
Millet Mecli!!i lkincite,rin toplantı~ 
sına aid hazırlıklarda bulunacağı:ı:. Bu 6abah Bahçekapıda lt Bank .. 

Birkaç gün evvel Trakyayı dolaş. sının önünde bh cinayet işlenm:ı. loofl'l.iDu.:oıı 
tım. Cezdiğim yerleri çok iyi bul- bir seyyar aatıcı bir daktiloyu bı -
dum ve bu seyahatimncn çok mem- çakla aiır surette yaralıyarak öl -
nun olarak avdet c;ıtim. Gerçi mah- dUnnUştür. Adiiyenin önUnde bir 
sul biraz kıt amma, hiik6met köy- yazıhanede daktilnluk yapan Seyf\ 

bir müddet ev\•el Mehmed adında 
Hiye tohum tevzi etmek suretile bu bir seyyar eatıcıy:ı kız bulmak Uzere 
ıııkıntıyı da iznle etti. ıı kendiainden bir miktar para almıt-

Faik Öztrnk Dnh.iliye Vek81eti 
merkez teşkillitı:-ıda yapılması m ev- tır. Fakat aradan epey biT 2aman 
zuubahs olnn değişiklik hakkında geçtiği halde Seyfi Mehmede 
da şunları ~öylemiştir: bularnamıo ve kendi kız ~~o&Uuc,fU111f.ilfl 

«- Bu mesele henüz ifnde edi- vermek istemi~tir. Bu yüzdon bu ta
lecek kadar olgunlaşmadı. Fl\kat bab Iş Bankası önünde biıbirtno 
esas herkesi azami çalı~mnya sevke-ı dUf eden iki ahbnb 
decek bir çnre nmştırmaktır. Ynnl mi~ler, Mehmod hıçakla 
memurlardan nzamt randıman nla- mUteaddld v..-ırl,.ı·intillft 



•• e rgun 
T erbige buhranı 

aarif Vekili, mekteblerin 
açılmaııı münasebetile, ana

lara ve babnlara birçok iyi §eyler 
söyledi. Mekteblerin randımanları 
balumından ağızlarda bir hayli ti
kiyet dolnotığı bir znınanda, Maarit 
Vekilinin bu hitabesi bilhassa bir 
noktadan dolayı çok mühimdir: 
Memlekette bir tcrbi) e buhranı "\·ar
dır ve bu hitabe de, dc·layısı ile, o
nun vücudünü gösteren alumetler
den biri olur. 

Mekteblerin randımanından do
layı şikayet edenler hak!lz mıdır
lar) Zannetmiyorum. Fakat, bun
dan dolayı münhasıran mektebi ve 
hocayı mes'ul tutmak caiz olur mu~ 
Hayır, olamaz. Maad Vekilimizin, 
bu tarzdaki oikayetlere mukabdc 
iı;in söylediği sözlerde haklı olduğu 
da şüphesizdir. Hocalar haklı mıdır? 
Elbet. Tnlebenin şikiiyette hcıkkı 
yok mudur) Muhakkak vardır. De
mek oluyor ki herkes haklıdır! 

Bu hükmü, sırf, muhtelif görü, 
tarzlanru telif etmek, mektebi, ço
cuğu ve aileyi ub rıştırmıı.k» iııtiyen 
bir ccora bulucun ruhile aöylemiyo
rum. Maalesef. hakikat budur ve 
herL:es için haklı bir şiki.yet bulun

le: 

Af taşınca !repçeye paha c:ıı -
ınaz. 

Yemeği p~lrmeden önce ikoyaca:m 
ta.sı hazırla. 

;)Vl't l""V:") 1 A 

!/; 

Ata s-özleri § 

k sası 

------ E. Ekrem Talu 
omanya devleti, mcmJckf 
dıoında, şunun bunun cBıf 

de Jcalmıt lcilerln, bin taneai mü•tel 
na, yeniden Rumen hududlarınd.ı 
içeriye ııirrneaini yasak etti. 
. B~ndan evvel. Ingiltere de.. ,ce{' 

lin liraaı hakkınıda ayni tedbıri J 
mayı münasib görmiiJtü. 

Böyle bir k.arnnn, bugünkü cJ{lll' 
ya durumunda, dnhn birçok dc\'let 
ler tarafından Ittihaz olunması kırt' 
vetle mclhuzdur. 

Geçen Harbl Umumlde \"C of! 
takib eden mütareke devresinde. D" 

çok vatandll§lanmızın marktan, )1 
•• _ .......... __. ............... _ •• _, ------··-··-··-··--··-····-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··-······-----... ·-···--···· ................................... ._. ........ vustul')"'a kuronundan, Ço.rlık 'ff 

[ J 
Kerenslci rublelerinden yfiz binl•i" 
ce lira zarar gördükleri bıi.!A batı1' 
lardadır. 

Gayri tabit ahvalde, dost, dUr 
"·~----Eei ___ ..., _____________ .,_,....,.,.,. __ .,._• ______________ ..,.,. ___________ ,J man, bitaraf, her ne oluran otsııılf 

Z• . a 1{ 
1 

elde yabancı para tutmanın ekııerl' 
1111mv 1 ne ara ar urtu uş bayrami ya pele tehlikeli ve ziyaru mucib b~ 

oyun olduğunu, vııkıalar, deınV 

geçiren mutenled hazırhk arina ~e~:rı~::.ıe mükerreren isbat e~ 

h 1 d 1 d 
Q Halbuki geçen sefer hem muh~ nlU a <e ne e i i D başlandi rib, hem de mağlub olan Osman 

devletinin parası altın ölçüstine st 
960 lirn 71 kuruşu zirnınetine ge - V k•} .. "' 1 d T •• k kl • • iııtcmbulnn knrtulWJunun yıldön ll re kıymetinden epey kaybetmit o 

çtrmekten suçlu B::ıkırköy belediye e ı ogretmen er en Ur ÇOCU ann1 ıyı mil dolaYL!fle önümüzdeki 6 Birinci- duğu halde bile herhangi bir vaıaıı" * muhasebe mutemedi Babanın duruş.. yetiştirrneğe gayret etmelerini, talebelerden teşrin Pazar günü yapılacak mera - da'B: ~r~::~:: h~~i\~~;o:~: 
Neden böyle oluyor) Bu sualin hmsına dün asliye .reki:ı:incl ceza mah de fazla çalışmalarını istedi sim lıaurlıklarına başlanmıştır. kii, ozamanld Osmanlı devleti ıı' 

ması knbildir. 

cevabı uzundur. Eğer kısaca bir izah kemesinde mevkufen b::ışlanmıştır. Kurtul~ yıldönümünü bu sene pnr kıyaa ltabul edem[yecek kadar Jcu1" 
laz.ımsa diyebilirim ki bütün bu ~i- Maznwı aleyhtndeki iddiaya nar.a- Şehrimizdeki bütlln orta tedrlsat1

1 talealarda talebenin azamt derecedel Iak bir §ekilde kutlulamn!ı tızere 1. b 1 T k' C h • d-.. bir vet ı u unan ür ıye Um urıye 
)diyetler, bir buhranın eseridir: Ter- ran bu parayı bank:ıyn. ya tırmak u- müesseselerinde dün sabahtan l~i.t.a- Istifade et.mesini kaydetttkten scmra program h::ızırlanmıttır. d h I 1 tı'ı 

zere mal sandııTıııdan alnu .. , fa tat ren derslere ba"lnnmı~tır. Dün s&at 1 sıhha1ler ve muva ffakiyeUer dilemJ-•, 1 Programa göre Takı5imde Mkert nin para~ın an, a en daha sağ a biye buhrnnı. Memleket, böyle biT b y ,. ~ ı .. daha gÜvenilir bir para taa~n·vur r 
buhran geçiriyor ve ve her buhran zlmmctine geçiri1ıJ9tlr 8 de biitün orta okul ve lLsei:rde ye. ve kendilerinin terbiye ll, çalışb'an, i kıt'a va okulliL~, slvU tcşekküllcrin demeyiz. 
bir takım ~kiiyetlerin izahı demektir. Baba dünkü celsede aleyhlndelti is- ni ve eski talebeler sınıf ve şubeleri -ı gelecek ders yılı b!ll}mda sınıf ge~e-! ittirakile geçid resmi yapılacak, söy- Ban kumarbaz ruhlu inaanlal111ı 

Memleketin bir terbiye buhı-aııı nadı reddetmiş ve dem!.ştır k!: ne &)·rılmışlardır. rcek şekilde vaılfcsint yapan talebe - levler verilecek ve gece fener alayları b b b et 
geçirmesi kadar da tabii bir §ev o- - Ben evrak memurunun i{lerlle Dk derse giren ö~retmenler Maarlt' lerimiz olmalarmı tcmennl etmi~tir. tertıb olunacaktır. ~~~zi= ~ı::!:i:esileey:ıüh~ı~·a ~ 
lamaz. Daha dün orta t8 rih devrine de meşguldüm. Muh:ısebecl Saib ~ Vekili Hasan Alı Yücelin yeni ders! Mııll!'if Vekili aynı suretle ög-rct - Ayrıca bütnn Halkevlerinde do top- 1 k h al-. • . - , gun ar vurma uruaundaltf enı 
mahsus bır cemıyet ve ha)"!lt nız.a- defa b:ına «Sen fazl meşgulsün, ver yılının ba.,ıaması munnsebetlle hüe- menlere de blr mesaj g:6nderm~tfr. lıuıtıltı.r yapll!\rak İstanbulon ;~gal ı · · t h kk k k b" maıl-
mı ıçınde bulu~an urkıy~, bu nı- paray: bız bankaya yatırnJuna dıye. beye gl5nderdı~l mesajı okumıışlardır. Vekil bu mesajında bu sene öğretmen ve kurtuluşu hakkında konuşmalar nin de gösterdiği cibi. yfizde bir ;h" . · Tü · · · · · ı · erının a a u u, ya ın ır 

Eıımı yıktı; yenne yeni bır hayat rek müraeaa.t etti. Bu ~mmete ge - Maari! Velilll bu mesajmda .sınıf ge- arkada.şlnrından daha fazla. ç:ılışma yapılacak mUsamereler ver1leeektlr.

1 

tirnal dahilinde dahi deRildir. 
anlnyı~ üzerine oturan yeni bir ha- çirditim lddfa olunan p::ırayı ona ver- çen talebeled tebrlk etmi~. bazı öğüd- beklediğini bildlrmi' ve Türk çocuk- 0 halde, avantnlarını bugün al~ 
yat nizarnı kurmak i "ne başladı. dlm. itimadım oldu~u Için bll!hare lerde bulunmuşt-ur. VekU talebeıerın larını terbiye ve wdris sahalarmda S~lediyeden yardim isteyen .caklan komisyondan bekliyen 111' 

Böyle bir nizam, bir cemiyet içinde. bankaya yatırıp yat.ınnadl~ını araş- ana ve babalarına, hocalarma da.ınıa.! iyi yet.Lstirme~e gayret etmelerini, ta- takım simaarların llifına uyup t" 
bütün an'anelerile. dal ve budak tırmadım, kendiSinden btr imza da,sevgt ve sayaı du:;gularile bağlı bu _:lebeleri stlt sık m:j~kereye kaldır- bir adamın üzerinde kura borsadan yabancı para topl~t~ 
aalıvermek için, aradan senelerio istemedim. Sebebi, l'unlrimdtr. Kor-k- lwunalanru istemi,, büyüklerine say .. malannı ~etmenlerden istemiştir. fSB f" &. mak hafifliğini irtikab edenler, ço) 
ve hatta uzun ııeoelerin geçmeııi Jiı- tum. nüfuz ve tesirı alt.mda taldım.~ gı_ küçüklerine sevgi beslemlycnin Orta <tedrisat. okullarında nakil ve · Ira as~Jiundu rr.ümkündüt ki, bir mUddet sont'f 
zımdır. Bu seneler üzerinde hir ta- Şahid olarak dintenilen belediyelTürk olmadı~ hatırlatmL~tır. kayıd m\:amelelerı Için resını müd- Dün Hasan adında pejmilrde kı_ elde avuçta, çetin bir çalışmnnJI 
Taftan bir takım ,eyler yıkılacak, milrakibi İbrahim de maznun Baba- Hasan Ali Yücel her türlü kıymet- det bltmlş olmakla beraber gene de- ya.feUi blr adam Belediye Rcis mua- mfthsulü olarak birikmiş ufak b~ 
hayatton pnrça pnrçn nynlıp topa- nın dürüst bir adam old$nu ve li ve iyi vasıfların çalı~rnakla kaza - vam etmektedir. Okul Idareleri sınır vinf Ltltti Aksoya mümcaat ederek servetln. yerinde yeller estiğini, .,., 
cak ve bunların yerlerine bir takım böyle bir suç işlemesine ihtimal ver- nılacn~ını :hat~ln.ta.rak ıtaielıclerin ve §ube va7.iyctıerfnl bu hafta so~un. lt bulmak üzere Trabzondan İstan _ 0 cicili bid!i ltağıd!arın eoba tutur 
yeni şeyler gelecek. Bu i~ kağıd ü~- mediğini söylemiştir. -devamlı ~alışmalarını ve vadfeleriııi da esaslı bir şekilde yeniden te~bit e- bula geldiğini, her tarafa bat vur _ t•Jrmaktıı.n gavrl bir loto yaramadı~ 
tünde kolay olsa da hayatta güçtür Duruşma, dl~er §ahidlerln celbi 1- günü gününe yapmalarını bUdırmi§, d.ecekl7r .•;c vnzty~IJ Maarif '/et~.e -ı du~u halde bir u, bulamndı~ını söy- 111 göreceklerdir. • . • 
ve senelere muhtaçtır. çln tehir edllmi.Şttr. bUmedlklerlnl çekinmeden hocaların- tıne bildıreceklerdir. Kalabalık oınn llemiş ve belediye panı.slle Trnb:rona Kaldı ki bu kab ıl alıgveıışte bil~ 

Sade memlekette mi bir dcği~me dan sormalarını ıste~tlr. olmllard , açılan .şubelere llhe~n gÖind.erilmes!nl utcm~tır. 1 lunme.k, ayni zamanda devlet ıı 
hareketi var~ Hayır. bütün dünya Meçhul bir ada!~ Maarif Vekill ögledcn ronral~i mü- yenı şubeler açılacaktır. Belediye reis muavini ceblnde on zamlanna karşı işlenen ve düril•' 
geniş bir deği~me, hattn bir inkıJab b• d ki a k d o -----· parası dahi bulunmadliını s!)yllyen bir ·vatandaşa yaJc.ı,mıyM bir eıJO 
lıaliodedir. Bizzat umektebll dcni- Ir li ' ( lCI a Ini Bir sahtekarlık ançluau nivcrsiteye talebe kaydına ve yardım isttyen bu adamın vazlj'e- mahiyetindedir. Devlet, dö,'.iz au: 
Jen teY· bütün dünyada büsbütün do 'a 1dırd1 muhakeme edildi ba§landı tinden şüphelenmlş ve belediyedeki Illitımını yalnız Cümhuriyet i\ terk 
!>aşka bir mahiyet ıt.lıyor. Bizim ıMısırdn bulunan bir P3P3Z1D 15 bin Üniversitenin muhtelif enbclerine bir poli.s memuruna üzerinin aranıl _ Bankası vasıtaailc olurııa tecviz ~ 
meL:teblerimize bugüne kadar ör- Tablmde Cümburiy~t caddelinde 'lira kıymet.lndekf eski OOJmanlı tah- yeni talebe kaydına dünden Jtibaren masını emretmi~tır. Bu nrama so _ miştir. Bu alım aatımın da ŞDrtl 
neklik etmiş olan Fransız m('ktebi, 57 sayıda tütün s::ıtnn Santukl adın- vllierini, sahte veraset UA.mı tanzim başlanmıştır. nunda pejmftrde klyafetli Hnsanın ü- vardır. Ve böyle bir nizıımı koyaf~ 

d kik d k d ..: b"r d Wı'şme dı:ı.ki kadının duktfi.nına cvvelkı gece -" k _;, 1 t t d en .. fU n a a pe c .n ı ı-g etmek ve dilcr s:ı.hte pullarla Mali - Devlet v .. unlu.!t imtihanlannda zerinde 168 lira para bulunmuştur. ~n •. 0~'· .• c g:ne vn .~n aoın ın bil" 
devrine girmiş bulunuyor. Eski çarn- meçhul bir ~ıs eelerek tell\ı!ı bir yr- Vekflletinden almaktan suçlu O - muvaffak olan talebeler 15tedik!eri Kendisine parasne bir vapur bileti atını duşunmu~. bugunkU gUnde 
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lar. bir giin ~e]ip nasıl b rdalıı: oldu- Tıı.ziyc~e altı p:ıket Yenlee SJ&ııraslle sep KoncagüiUn duruşmasına ikinci yüksek tahsil şubelerinde tahsillerini c.hnmış ve memleketine g6nderilmlş. Jiren akıbeti daha o zamıındnn g 
lana cımekteb>) ler de tıokulıt ve 10 Uranın üstünü istemiştir. a~ırcezn mahkema!lnde dün de de- tamamlıyacaklardır. ttr önünde tutmuştur. J.. 
n1Uallimler de cıöğrctmenll oldular. Bu esnada sigaraları ceblne yerleş.. vam edıınu.,tlr. Ünlversitcye yeni talcbe her :ıcnc · Paramızın ne kadar ııağlam 0 

D~ğişen kelime midir) Hayn, bu tir:mekte olan bu meçhul ac:bm, tez.- Dünkü cclsede müt.aıeasını se:"de _ oldu~u glbl bu sene de bh:zat Rektör B~l" ihtikAr iddiaSI duğu, en snlahiyetli ağızlnrdnn ... ~ 
kelimelerin orknııında, b·r ct-mfyet glhın üstündeki ~nraları birdenbire den Müddelumumi Turgud, suçu sa. tarafındn.n kabul edilecektir. kuvvetli delillerle tckraT tekrar sor. 
~ayaltnın iyilikler veya fı-nalıkhm kapmış, elinde buruşuk bir halde bu- bit. olan Qsep'!n ceza kanununun 342 Knyıd miiddeti bu ay sonundn bi- etraftmla tahk kat yap! 'tyor lendiği cihetle. ayni bahsin üzert1ef 
J,. alnkadıır. fakat kolaylıkla her Iundurd~ bir Mllli Piyango biletini ncJ maddesine göre tecılyeslni iste- tecek ve 31 Tc,rinlevvelde Oniversl- dönmeyi kendim lünımsuz bir dir 

- - -ı- • 1 sa t ,_. · ü n t 1 ta ıı.k k Bostancıd:ı. oturan ~!ör Yusuf, 
ıtöze gorunmez. nı .. e nıee tey eT n u .. ının Y zune ır n r çıp miş. dava. müdaraaya kalmıştır. te meraslmlc açıl:ı.caktır. 
vardır! gitmiştir. r--··· ... ·----.. - . ·---· .. ···-·-.. --·------.... dün Ba~dad caddesinde 542 sayllı 

sayarım. b' 
Bnzlrg!nlar, vnrsın, kendi hesli 

!anna - imki\n bulurlarsa - talih elf' 
ncsinler. Huylu, huyundan vazgeO" 
mezl I..akin inançl: ve dürüst vatt'ıt" 
daşı ikaz etmek gazetecinin boreı 
dur. Onlar, eterlin ve leyi 8rnekle 
ni nazan it1barn alııralt, yıllarcf' e' 
meğin birkaç liralık muhaasalası~ 
tamamile mUııterih olarak, Türk P' 
rası halinde ve bankadıı saklaS1;: 
lar. En emin ve en ml\kul yol bud ıt 

Tüt Ü '-- .. ·-·- k b 1 ü , bakkal Haydann dültktınmdan 462 Her de;;.; me devri böyledir! Biz- unc a.a<üllUl vu u u nn m ra-
.,. tı ü i b t b huı d 1 ST E 1 e -TE 1 NA M 1 kuruşa sa.tılmn.sı ıa.zım gelen bır tc_ tat cıhnyat > i1e ccmcfhum ~ lar arn- tan zer ne &a ~ a u meç o - ... , 1 ı 

nnd bir takım ihtilafl r olur ve landıncıyı aramaktadır. neke benzlni 500 kuruşa aldı~mı soy-
i)undan dn. hny t mefhumlarn, mef- Bir arknclq şunu anlattı: - Bizim tramvaylar saatle ha - liyerek zabıtaya müracaat etnıişttr. 
ıuml r h ynt intib:ı.k edinciye ka- Bir arnele duvar, d·"ger - Adadan gellyordum, vnpur reket ederler, cevabını verdi. Bu ihtiktu- iddiası etrnfmdn tahki-

d b b h k tJ d Bl kata başlanmıştır. 
Jnr dt-vam e en ir u ran çı ar. b. ' d 1 Ah Modn.ya yanrusınca. n a ıın. raz Olabilir, fakat bu cevnb ilk bak* ---------
3"z, böyle. dchili ve harici, kat- ır ama e a ezga ne~Jeyince baktım, tramvıı.y duru- ta makul da g(irünebilir. Fakat 60 
nerli bir cemiyet buhrnnı i~indeyiz. altmda kıldılar f yor, kaçınnamak lçtn beş on kışilik metre mes:ıfe, :ko,a.r ndıın giden 

* T _,_ d ki t lt 1 l t : bir grup hallnde tnb:ınlan kaldır - bir yolcu içln nihayet 20 .saniyede Evvelki mın kadın rekabetJ yüzün-
Bir diizeltme 

Eğer mektebler iyi randıman ve
emiyorlıırııa, bu i~tc en az kaba
ıatli olan unsur çocuktur. Bugünkü 
ürk çocuğu, dbet dünkünden daha 

z anla:vı~lı ve dahs az duygulu de
'ildir. Baba ve ana, muhit ve rnek
eb bu unsur üzerinde iyi i liyemi
or; hakikat budur. Çünkü, ana ve 
aba ile çocult arasında anla$1Da 
a~ıtalan timdilik güçl~c devrin
edir. Bizzat teThiye yuvnııı olan 
mekteb» e gelince, o da İstihale 
engnmesi içinde. doğrmunu söylj
elim, biraz eaşkın bir !laldedir. 

Öyle bir devirde ~yoruz ki A
aerikımın film fabnknlan. çocuk ü
erinde, ana ve babadnn ve hatta 
ıektebden d ha kuvvetli bir te!ir 
apıyor, derd, derindir; onu bu de
[n}iği içinde görmek ve eskilerin 
aptıkları gibi, kül~h:mızı C'nümilze 
oyup uzun uzun dii,ünmek lazı~-
ır. 

OL.A.opa.ran a. as a yo nşaa ın- E dık. Fakat natne zahmet etn.işiz. t; .. 

da ~lışan am elelerden Cenıaı, dün : Arada elli altmış metre mesafe rumacak bir mesa!edlr, ben dü _ den bir işçinin arkadaşını ya raladı
yıkllmakta olan bfr cıuvarın enknzı şününce ÜSküdar tramvay tondUk- ~mı yazmıştık. Bunun hakkında iki 

Biz. bu sefer her tilrlil neell 
hndi kendimizden bekliyo~ 
Kendi kendine güvc._nen ~illetl~bi 
sırtı yere gelmiyecegine bıttecru 
imanımız vardır} 

altında. kalarak vüeudiinün muhteıır kalmıştı ki, trnmvny hareket et.tı, törlerinde bulunan saatlerln bu de- numaralı Dikimevi müdürlU~ünden 
iılzlın !eryadıınıza ra~en .. 

yerlerinden yn.ralanmı,t.ır. Ne kadar bekledik bUmıyorum. rcce (dakik ol::ıbileceklerlne, hele şu tavzihi aldık: 
Sirkceide araba. vnpunı lskele.stnde müte.nkib ıtramvayla Kadıköyüne bir grup hallnde koşan b~ on yol- Müessesemizde çal~n Mebmed ııa-

"al'"'"n ıı·man am•lelerlnden Mehmed romdaki '""1 müessese haricinde blr 
" oy- '" vardığmus ~an aklıma estı, cunun ziyan eden bir idare için ih- "r< c. Ekl!~ffl. ~a.l" de bir mnvnndan, rıhtımıı. nak!edH- trrunvay servisini idare eden zatı mal edUebiJecet;ine inanmad.ım. ey tna.rruza u~ramışsa da müteıı.rnz İs-
mekte olan, demir t~lhın aıtında bularak vnziyetl anlattım. okuyucu sen: maDin mücsse.scmiz1e alAka..sı olma -
kalarak a~ır surette ıynrnlanml.§tır. dt!tmdan müesse.sede çalışan bir ka-

Her iki ynrolı dn teruıvl edilmek Ü- ISTER IN ISTER 1 AN,\f1A 1 dını sevme yüzünden yaralama hA- Sarhoş bir kadının 9 gun 
zere BeyoAJu hastan&ine knldlnl _ ' dlseslnin vukua geldiJl yolundakl ya- k .Id' 
:m:~:a:~:ır~·====~===~~~-=-~-~-~-;~===···~··=··~···=~~~~~=~·=-~-=-·=·~··Ju~~ın~ı~~~ hapsine arnrver. 1 

P _J b f ·L 65 mek ic;in saçımı süpürge ettim; el- fokmarndan kısar, sana vediıı'rı"m. ~ yaşl~ında 5eher adlı bir kıl~~ ((Son osta)) nın eae i te rınası: J ı ~ d :rv: 
J .. rimi, tımaklarımı paralndırn; her - Eksik olmayın. Yalnız olsa _ evvelki gece muhtel t ycr~er C tJ1 

Yazan: Eretimand Ekrem Talu 
- Yazık.. yazı t l olanca tefkati ile, evladlığını tesd

liye c;aJı..cıyordu. 

hevesine alet oldum. Annııı hıuıta n!Z, öyle yapacağınızı bilirim. Fa _ iç.tikten sonra kendini bUmiyecek ,. 
yattığı hdar, rnundar düşeğini hep kat.. hale gelmiş ve Sultanahmed mo~ 
ben temizledirn. Kadıncağız can ver- - Ihrahim efendiden 11'i k.otku- nında. üzerindeki elbiseleri çıkar • 
dii':'i gün. yatağı, Üstii başı gene de yorııun} o iyi ac!amdır. çıplak blr halde kıı.ldırımlarh uza!l 
giıller gibi idi. Hclal olııun 1 K ayna- _ lvidir .. belki. I..ak!n o da e ı -ı mıştır. . . . ısııı' 
nam beni bir gün bile inci tm edi. I..a- !c Lt" ·v · l:. · ·L. k d Seher evine gıtmesı ıçin kend ~ ex. ır. e sı:z. emm gmı A ınsı - nl k"tür tml• ,.. 
kin oğlundan. hiitün o emeklnrime 1 K d •·· d h 1htarcla buluna ara u e "~ nız, anne n ının, aıınya a tıtırı, .. ~ kalk ak eyda11' 
kar~lık gördüğüm eza, cefııyı mah- kıymeti, hükmii olmadı~ını ben c;ılk 1 muteakıben ayaı;a ar m 
-:ere kadar 3.ffetmem. o emelderim iyi anladım. y ann, lbrnhim eft>ndi: da nrmuar a.tma~a başlamıştır. sflf' 
haram olsun, baRka bir şeycikler de- B d b d" 1 · 1 ı Polisler taratından ynkalanan 

y • u a uraya ne ı ye yn eştı ;ı s- - ü n n lh cct' 
m em 1. temiyorum. Gitsini •> deyince. ne ı hoş kadın., du n ç ne su 'fl 

- ZavaUı Miijgancığım 1 yapabilirsiniz) Boynunuzu biiker .. l mahkemesinde sorguya d ç~~lş btı9' 

Müjgan tccssürünc kapılarak hıç
kıra hıkçır ağlam i': ba15lnmı1tı. 
Sözüne devam etti. fal:at kelime -
ler, ağz.ından kt-sik keınk çıkıyordu. 

- Allah beni kahret:dn ki, yer 
yüzünde güveneo k bir kimsem ol -
saydı. o beni boşama d n n evvel ben: 

fzmirlc Amerika arasmda ikinci uNikahım hcliıl.. basım aza d!» di
!l postayı y.ıpan Şulyotis vapu- yerck o ceht-nnemdl"n kaçacaktım. 

ı Ame:-lkaya b!lreket etmiştir. Vıı.- Artık buramıı geldi idi. Yalnız bu 
İzmirden tütün, ineir ve mühim ~on defa aldandım. 7nnnettim ki 

!ktarda kuru yemt, yüklemi§tir. Ge. S:ıim Efendi e~ki yaptıklarına ~r -

Amefkaya ikinci vapur 
hareket etti 

- Üzülme. ynvrum 1 Üzülme 
Müjglıncığım ı Böyle oeylt!r herkesin 
ba ına gelebilir. Ne yapnısın) Ka -
der, k:ısmet böyle imi,. Her derdin 
çaresi bulunur, salt ölümünkü bu -
lunmaz. Rabbim hemen vücud ahğ
lığı versini 

Uk;n Müjgl'ının kulağına bun -
lardan biri girmiyordu. 

- N•yc kızıyorum, gücüme gi
den nedir, nne; bilir misiniz~ Ka
dın denilen aciz :ruıanın, böyle hain. 
zalim erkeklerin elinde oyancak ol

- Ya! Zavallıyım, anne! Hem nrkamdan belki biraz da göz yaşı yapılan duruşma soknuhn a ıste .. nk"f fJ' 
de ne türlü 1. dökersiniz. Işte 0 kadar. ı slne karar verilere emen V 

1 

Biraz durduktan ıoonrn ilave etti: S h" h • . . k . E ı~d lunmuştur. 
B d b e ıme nnım ıçını Ç'" tı. v a - ---------

- •r e unun yannı ''nrl lığı doğru söylüyordu. Öyle ya: 
- Ne dernek istiyorııun > Talebe pa•o bu'"rosu tesis "ocası istemi"ecek oh.rsa, onun nr- o 
Gen~ kadının naznrlnrı engine d'Jd' 

daldı. zusundan, emrinden dlfım çıknbilir e ı 1 }(O' 

_ Öyle yal dedi. şimdi de bt- _ rniydD l\hamnfih: Tromvay t,letmes1 taıebelere t' 
nim için sürünme devre~i bae!ıya _ - Kızca ~t7.lml dedi. Senin fıona laylık olmak üzere Tünelin Oııl~, 

k halde nevrin dönmüş. Ne de~m. kısmında bir talebe paso bürosu 1'' 
ay ~md~ Amerikadan hareket. çekten nndim oldu. Bundan aonra 

ten Angira vapurunun da bugün ben de her kocalı kndın gibi evimde, 
rda Pireye gE>lece~i öğrenllmlştir. barkırnda hiç değil e kayguaı:z bir 
'~)ur P~ pek tıll bir müddet. kal- ömür aürec~m. M ğer bu da dü-

ı..:...-"l1rı>. hareket e_ da h il azlı km 

Bt-n ne yaptım bu adama? 
temiz, kıvrak tutmak. önüne 

sıcak. 

ca Schime hanım güceni'' bir tavır boş; kulağına girmiyecck. $imdiki .sis eylemlştlr. Bütün talebeler btl•, 
aldı. halde, gönlünü ferab tutmağn, ola-ı dan sonra pasolarını ilmradan al 

- O nasıl la kırdı. o) Den evi&- nı biteni unutınağa bak. Ben, Ib ra- caklardır. Bu suretle pasoların 
m) Burada him efendi jle kon . mesinde kolaylık temin edllınll 

ttı 
' 



' Eski Rumen 
Başvekili 

tevkif edildi 

Terfi mn etleri i i 
eden hakimierin li • 

1 ~elrMe:'" Simavda bügük bir 
ı Haı:iiselerin inkişafı •250 d 

hızlanmıya başladı yangın. ev gan ı 
ı, Sükreş, 1 (A.A.) - Stefani a
llaındanı 

~,:earnt bir teblii, eski başvekil 
~d r:,aconun da, tevkif ve hapso-

Ankara, 1 (Husuııi) - Terfi müddetlerini ikmal eden hfiı~:im ııınıfı
na mensub olanlanın listesi Ad liye Vekaıetince neşredilmiştir. 

Listede ismi bulunmayanlar kendilerini terfie oayan gôriiyorlar:ıa 
itirazlarını bir ay içinde ayırma meclisine bildireceklerdir. 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
erlin paktının imzasına ve 
hadiselerin oldukça süı 'atti 

bir inkişnf ıırz.ctmesine rnğnıen A-

U~k, 1 (A.A.) - Dün akşam Simavda tıkan ve kıuabayı tehdJd 
etmege baı.;lıyan vangın dalayısile tchrirni:z ~tfaiye gruplarından biri 
derhal Simava gönderilmiştir. U§ak halkı komşu hz.a halkının uğra
dığı bu fcl4ketten büyük bir teesıı.ür duyrrıaktadır. 

K 111Unu hildirrnektedir. 
tla endisinin devlet adamı ve Pa
'-at~efiri 81fatile sarfetmiş olduğu 
lll.akiedtler hakkında tctkikat _ yapıl-

leh Başkumandan1 1 

Almanlar 15bin pi'ot 
kaybetti ler, diyor 

~1ihverciler:e 
ispanya aras;nda 

görüşms, r 

merika Cümhurrcisı Hoosevdt'in, 
ilk tahminler hilahnn, esnslı bir kn
rar almakta tcrcddüd gösterdiği an
laşılmaktadır. Bu paktın birinci de
recede Amerikııyı ıstıhdnf eyleme -
sine ba!~.ılırsa Birleşı.ı: A'Tlerika Dev 
let Reisinin, neticesinın alınması iki 
ay kadar zıımnnn m\itcvakkıf bulu-

Gece saat 24 e doğru buraya gelen haberler 250 evin yanmıt oldu
ğunu bildirmekte idi. 

a a ır. 
a~Yadan çıkardan İngnizler 

fllı8 11 dreş, ı (A.A.) - Stcfani a-
ın an: 

lır D~n akşam 9 ingilir çıkarılmış
~iier' un]~r. Rumen zabıtasının ken
li klıne ıkamet Tuhsatiyesi vermedi-
~erdir. 

Muhtelif Al man hUcumları 

Ribbenfrop 
Nerede? 

nan Cümhur riyaseti seçimini bek- Madrid, ı (AA.) - Royter: 
Londra 1 (A.A.) - Pa.t ajansı bil- (Baştarafı 1 Inci liaJfada) lernemesi ve daha şımdiden ~aslı İnformaciones gazetesinin Berlin 

dl.riyor: bu sabah saat lO da Almanyadım ~dbirlere başvurma8ı beklerıirdi. muhabirinin telgrafla bildirdiğine 
Polonya ba.şkumand.anı general Si- Romaya gelmiştir. Manmafih dün de kaydetmiş oldu- göre, Von Ribbentrop, halen Ber-

kGrskl., 26 Eyltll tarjhlnde ro.dyoda Roma ı (A.A.) - Stefani ajansı ğumuz gibi Amerikanın harbe gir- linde değildir ve birkaç sn:ıte kadar 
söylemiŞ oldulu bir n~ukta_ Londra bildiriyor: mesi artık mukadderdir. Dün, bu - sansasyonel bir diplomat;k hadise 
üzerine yapılan Alman hücumlarmın Serrano Suner, bugün ö~leden ev- nun için henüz bir miktar znman beklenilmektedir. 
muva.f!nklyetıi12ili~1ni bahsctmişl:.ir. vel, Venedik sarayında Duçe tarafın- vardır, denilebilırdi. Fakat şimdi, Muhabir, Von Ribbentropun 

( Bu hareket mütemadıyen usulleri- dan kabul edilmiŞtir. bu müdahalenin munccelıyet :kes - Sovyetler Birliğinin üçler paktma 
kıtı. Bqtarafı 1 inci saytad.ıl ni det~tirmekte ve harbin bldaye _ Roma ·1 (A.A.) - Ste!anl ajansı betınitı olduğunu iddia etmektc bir iltihakını müzakere için Moskov&.ya 

akim kald1 

baı!da kfiçfik bir mevkie de bom _ tındenberi Almanlara 4581 tayyare tebliğ ediyor: b("is yoktur. gitmiş olduğunu ilave eylemektedir. 
~b attltnı11, insanca. pek az zayiat ve 15000 den :fazla pUota mal olmak- Üç devlet nro.sında akdedilmiş o- Bundan kısa bir zaman evvel bir * 
llôrtulnıuştur. tadır. lan misakın J.ktısadl, siyası ve askeri ısım Ingiliz rnüstemlekelerinin mü- Berlin, ı ( A.A.) - Stclani a-

lllr. d%nan tayyaresi d~ü~ General Slkarski kendi tccrübesi- tesanüde istinaden teltlkkisl, dlln ak- dafaasında Amerikanın nıesai işti - jnn81 bildiriyor: 
J..o~ç İngiliz tayyaresi kayıbdır. ne istiruı.den, İngilterenin bu harbi şanıki gazetelerin mütalealarına mev raki kabul edildiği zaman, bu mü - Haric.iye ınazırı B. Von Ribben-
fııg~~ra, 1 (A.A.) - Royter: kaybetmesine imkAn olmadığı -ka _ zu teşkil etmi~ir. . him hadisenin Mihver devletleri tropun Mosltovnya hareket ettiği 
lıı. ~fz hava nezareti tebliği: naatlne vanyor. C!ornnle d'Italin, yeni Ispanyanın nezdinde şiddetli bir nksülamel do- hillında bazı yabancı gazeteler ta-

tdeıı. Rı tere üzerinde dün c ereyan eski styasl sisteme btr aksülfunel 0 - ğuracağını bekliyenler vardı. rafından neşredilen haber ııal8hiyet-
t-Y}' muharebelcrd~ <47 düşman A d d larak meydana gclmi.'i olduiYunu ve Bu mütııleanın isabetli olduğunu li kaynaktan tekzib ve bilakis B. 
~)'y:;eei .imha edilmi~tir. 22 avcı rnaVU ra yosunun Avrupada vukuagclen yeni hii.disele- zaman gösterdi. Zira bugün inkar Von Ribbentropun kısa bir istirahat 
l.r~ entız. kayıbdır. Fakat pilot- ölmÜş diye ilan rin bu davamn kuvvetini art:rmak- edilmez bir hakikattir ki bu pnkt, için Berlin civannda bir mevkide ol-

n 12 ai aağ ve aalimdir. tan manda bir netice verm1ycceğ,nl Ingiliz - Amerikan teşriki mesaisi - duğu beyan e-dilmektedir. 
Alınan teb•::ı:.: • • d 1 f hatırlatmaktndır. nin ve garb nısıf küresinde kttin bir • 

• Serli ı 1.16• ettığı a amın te gra 1 İspanya, italya ve Almanyayı bir- tnkım merkezlerde Amerikan üsle- f 
Sluları b' (A.A.) - Alman or- Atina, 1 (A.A.) -Atina ajansı birlerine bağlıyan Ideolojik sebeble - ri vücude getirilmesine hir knr~ılık ngiliz - Amerikan işb;rliği 

Du a§kumandanlığının tebli~i: bildiriyor: re, şı.mdi bir takım mel'!aatıcrlc Ce- !olarak çıkarılmaktadır. Du böyle o- Tokyoda pan;k uyandırmış 
"'tler!' RÜndüz ve gece, hava kuv- Amavud radyosu ile gazeteleri- belüttnrık meselesi gibi bir talam unca ve bir siyasi haJigeye bir di -
trıUıe:dJ.erek filo halinde ve gerek nin gah ölmüt. gah kaybolmuş ola- meseleler inZimam etmektedir. ğer siyasi hadise ile muknbelc olu- (Ba.ştarafı 1 Inci sayfada) 

Afrikada 
har b 

İtalyada bir mah:ıl, 1 (A.A.) -
1 1 6 numaralı İtalyan tebliiiiı 

Şimali Afn'kada, düııman tayya
releri bazı hücumlarda bulunmut
tur. T obruka, atılan birkaç bomba, 
bazı hafif hasarı ve bir kişinin yara
lanmasını mucib o)muttur. Donan
ma hava dafi bataryalan bir düt
man tayyaresi düşürnıÜ§tÜr. Bir ~ 
yare meydanında, 6 ölü ve altı ya.. 
rab sayılmı~tır. Bu meydandald 
maddi hasar ehemmh:taizd!r. Blea
heim tipinde bir tayYare dü,nraı 
müştür. 

lngiliz - Mısır Sudanında. tayya
relerirniz, Butana köprüsünde kamp
ları ve zırhlı otomobilleri ve Elha
giz ve Aroma demiryolu Jstuyoıı• 
larını bombardıman etmi§'tir, Bu ~ 
istasyonda yüklü vagonlar tahrlD 
olunmu~tur. ;::.:.:.::..:..:...... ____ _ 
Dikili ve Bergamada 

zelzel e 
İzmir, 1 (Hususi) - Gece Dt· 

kilide ve Bergamada .3 eaniye de
vam ed'en bir zelzele o1mu~r. 

tU~ted ıd münferid uçu§larla, İn- rak gösterdikleri Epirde ParA mit- Kont Cıano, Von Ribbentrop, ma~ nunca, kar ı tarafın da bu vaziyette İngiltere ne Amerika arnsında bü-
htıj h ed askeri bakımdan ehemmi- l R K l'd • d ki 1 h reşal Keitel ve Serrano Suner "rasın- bir takım tedbirlere başvurmasmı ytlk Okyanusta, daha sıkı bir ~esal .................... •••••••••••••• .. ••••••••••• .... • 
8 e n h ya ı ıza a ı en atagı a te gra .. ı ·------------~~ lı' h(k e ere ücum etmi~lerdir. aldık: da yapılmı~ olan son mi.ızakereler, bu beklC"mek doğru oluıdu. FHvııki n- blrli~ imkft.nı, Tokyo'da pnnik uyan- .~ 
,~ıilter:~lar, bilhassa Londrayı ve Radyo, benim meçhul e~has ta- üç devletin plö.nb.rının ve emelleri- giltcrc hükumC"ti, Am~Tiku ile hem- dırmıştır. Sinema tnrihlnln Zafer tacı_. 
"'ldd nın sahil nuntakalannı is- rahndan otomobille k"'ldırıldığıını nin tamamUe tarifıne l!lÜteallik ol - fikir olarak, Berli~ j)nktına fiili b~r Japonya, düçar oldu~u yeis içinde Sinema §Jeminln ebedl gtineşi_, 
la'b,k etmiştir. Oldukça kalın bulut . . . ·ı· d... . .. )" muştur. Scrrano Suncr'ln Duçe ile mukabele olmak uzerc bundnn bır Çine yardım etmek arzusunda bulu - Sinema dünyasının sönm~ 
~-tl:lbanna ve sise raX.men, ekse- ve akıbetımm bı ınme ıgını soy u-ı - ıı~ k - R . t' müddet evı.·el kapadığı Biımnnya ...,.,,dızı. .. ... ıs B f · ı· h b · k t'• gor""i ... c uzere omayı ZJynre 1 ga- nanların müşkül!itmı nrtırabllece"l - ~... · 
klı-d arnbaların yaptıXı tealr mU- yor. u ena nıyet ı 8 _en. 8 1 su- yesi, Akdeniz devletleri olan İtrıl"a yolu.nu. tekrar açarak ,Ja .. ponlnrıı kar 6 

.. e d'! b " k 'b d h b " ç ll d ,_ nı tııhınin edeblleceC'I bir knrnr al - V A A N S;.. e ı e ilmiştir. rette te z.ı e er ve ıç ır zaman ve İspanya urasındaki münascbotler- şı ın ı ere yar ım etmege ttarar ver 
34.76o de~?ltı gemm, cem'an batıma hiçbir hadise gelmemiş ol- de son noktaları vuzuhla ortaya at- mişe ben~emektedir. Bu )ol, Japon- rnışttr. · 
~ '} tonılnto hacminde altı düt- duguv nu ve ismimin bu auı·etle pro- maktır. yanın talebil~ ve Japunya ile Çinin Japonya, demokrasilere düşman ol-
b.._ aı lhlı ti' • • • b · aralarında b .. J 1 duıı.unu açıkça ilan etmi"t1r. Fakat -..,tır caret ııemıaını atır- paganda hedeflerinde lcullıınılma- Ciomal d'Itıılia gazete.;!, Mihvcr .. . ır •• n.~ mayn \'arma a~ 5 

'lt 

l)·~ sından dolayı teeasürlerimi bildiri- devletlerinin takıb etmekte oldu~u u~ıd ve tt'menmsıle bundan bır bu lntihab ve tercihinden çok büyiık 
Js hfer bir. denizaltı gemisi, cem'an . Imza: Riz.a Knli prensipierin birisinin, Akdeniz dev- muddct evı.•el lngıltere tnrafı~dan bir pişmanlık hissetmesi kuvvetle 
ttıaıı. •l· tonıl&to hacminde iki dü,- nm. Jetlerine aid olması lAzım olduğu §Ck- k~ı;ıatılmı.cotı. ~akat Japonya Hındı- muhtemeldir. 
diier ~~hlı ticaret gemisini hatırını,, E • A 'k lindedir çını volıle Cıne kar,ı taanuzunu Vaıingtonda mllhirn bir toplımb 
~ Vapuru ciddi hasara uğrnt- instem merı a Bu p;cnsip esasına Istinaden İtal - geni,.Jetti'? iı;in, b~ }•olun ~?.anm~- Londra, ı (AA.) - Rayterin 
. ,~... tabiiyating a'ındl yan - İspanyol tcsanüdü, İtalyan sl- sındn am•l c~ıın h kım dv·~uncenın diplomatik muhabirinin öğrendiğınc 
bı ~tiliz tay-y 1 • ı ı· yasetinin es:ıslı unsurlara isthınd ct- de artık ırarıd olamınıı;:aM .. anlacoı!- göre, dün Va,inglonda, Amerikn 
lıı~"'lnı.a are en, 'ma ı ve gar- T (A 'k B' 1 k d tırrnek ve ayn·ı zanınnda Avrupa ta- mış bulunuvor. Maamafıh. bovl~ bır 1\~nı. nya Uzerinde yaptıklan bir renton men ı\ ır eşı ev- lı k J J Birleşik devletlı:-ri hariciye nazırı B. 
~e.-- tetebbüaUndo, her tarafta, Jetleri), 1 (A.A.) - Me~hur alim rihlnin lnkL,afına hA.dim olmakı.ır. are e.~· apon~nnın Bır'?~nynyu Hull ile lngı'ltere büyu"k elçisi Lord 
~~ ll İ T tb t .. karşı fıılen tecavuze ~C"çm,...sını mtaç 

t-..y~cı tayyarderi il.a hava dafi Einstein, resmen Amerikan tabiiye- L :;ır' ıj m~ ;..a ına gore. . edeceği icin 0 znman faal rol oyna- Lothian ve Avustınlya elçisi B. 
De lt arının oiddetli müdafaası tine alınmıttır. Aslen Yahudi oldu- 0~ • ra, { · . ·) - Roy ter. mak vazift-si Arnerikaya teveccüh ~- Casey arasında bir toplantı ynpıl-
bolllbr)tılaşrnıvlardır. Bu suretle, ğu için Naziler tarafından Almanya- lnBgılıSz gıız~•elcrı~c~ İ!!pnny~) na- d<"cektir. Çünkü Birmıınyn bir In - mışbr. Bu görüşmenin nıevzuu hak .. 
\o. h a arın ı· . .. 1 1 zın • unerın de ı ~tırak etmıs ol- o')'z il t Jek 'd' kında Londraya heniiz hi··bı't t"fs:_ " h ge ışı "'UZe atı masına dan aürülen Einstein, 1933 scnesin- d • B ı· .. .. l . ..,ı ı. m s cm esı ır v.• ornya ya- .. .. .-
~ er .. . • o ugu son er ın goruşme erı E;sna- pıla '- b' t '1 ğ d d v ı~ 1 M .. ngı bır h d fl • J B I 'k d ı 1 · cao;: ır narnız rı'l ıu an og W.t ge memi<~tir. aamnfih U"ak-tnAn· e e nışan ama- de Amerika ir eşı cv et erıne sında B. Hitlerin Yııkınşarktaki '.!tra- ıJ· d' t t 'hi''- ı. k- " ... .... ı olunmu•tur Bı'rçok tay d 1 · · .. . . ruya ~ın ıs anı e ,~,.ve ııoovııca - şark meselesinin Ilahis mevzuu edil-
~.e d" .. . ,.. • - gitmiş ve ora a yer eşmıııtı. teJık vazıyet noktaı nnzorından, Mı- S 1' R E 

KURTABAN 

ARSLAN 
Türkçe 

EROL FLYNN 
OLIVIA DE HAVILAND 
Bu film Amerikadan getirtilen 
hususi bir filmlo memleketimiz
de ilk de!a tabii renkli olarnk 

türkçeye çevrflmlştlr. 
Hususi llt\vc: MANŞ T()NELİ: 

Türkçe: 
Yarın akşamdan itibaren 

LALB Sinemasmda b Uftirülmu"<>tu"r . .1• k' 'k k . . tır. ,. ım agıp meç diği sanılmaktadır. 
Q\1 iyj h ,.. . sınn ıstı asının vn ıt gC"cı ml" ·sızın ,.iiiiliii;R;iiri~:Erziiali;:;~~~;;;=:~;:;:;;=:-:-:-~~-;--:--;~~~;;-=--:~~~~-;;---~ ava müdafansı sayesinde, Iki FranSIZ muhribi fiiliyata konulması için ısrar etmiş ' 1 

~~~e\: az miktarda düftnan olduğu zunnedilmektedir. D • Bir Milyon stanbul Halkı daveili' 
~ rliıı m' Pek yijksekten uçarak, CebelüUar1ktan geçti Roytere göre A 24 yıldanberi Istanbul sinemalarının önderleri olan 
, ~·- 1 ıntakasına varabilmiştir. Bu Londra, 1 (.\.A.) - RtJyter a- Mandrak filmı'nde 2 lıııft-dır A L E M DA MJ L L j ,~et'! Madrid 1 (A.A.) - Reuter: d' ı k h ... -( 1! R oe ., i.I r, ancak birkaç bomba a- jansının ıp omati ınu ıırriri ya- büyu"k muvaff~kiyetler k~ .... - ' 
~ .., d' Ceutadan Ete ajansına gelen b!r ... ..~ 

~el'tlt Seeİ· ır. Bu sebebden dolayı, teıgrafa göre, 2 Fransız torpıdo muh- zıylor: nan ALKAZAR sineması gör- sinemaları bugünden itibaren 1940/41 yeni mevsimanı 
açmı§tır. Umumi dünya va:ziyeti gözönüne alarak bu se
ne yeni filmlerini vaktinde angaje eden ainemalarımız, 
bütün sayın Istanbul halkını, bu sezon zarfında da her 
yıldan daha parlak ve misHaiz olan filmlerini her za -
manki yüksek emniyet:Ie görrneğe davet eder. 

In d': •nde ve gerek Alman arn- rlbi dün Cebelüt•ft-ık ... ~a ... " .. -n talyan gazeteleri ve radyoları düğü rağbetten cenrct alarak 
to. ıger ,_ I w.u ...,~ ............ B. Sunerin Roınn'-·ı zivareti hakkın- b h f h .. · 

l .. llı•dd• ıtısım annda vukua .ge- ge~••tır. ' J u n ta mu terem muşt,.n-tııı,._ .. ı h .... "''l da müthiş ~)·ialnr ortayn ntmı lar- 1 1 · 2 o k F b d :..-~ ....... ı.ı,_ b asar pek azdır. Fakat .,._,nsız gemllerini oldukça uzak ib"ır H k k b erıne pÜyü ilm ir en ~~~- · ·•ı ~~:a ·ı ...... dır. n i atte u, önümüzdeki 24 -•-
ölij " ı , Yeniden, halk arasın- mesafeden İngUiz harb gemUeri ta- d göstcrec~tir. 

~ lrrıa kıb etmektedir. bir diplomatik sürpriz yayılac-a{;ı 1 
' 

~ e Yaralılar vardır. saat zarfında ünyaya muazzam 1 1 MEŞ u ~ 
,.: h,Ji .. nın lı:ayıblan, 68 tnyyare- -------- hisşini vermek için vakı aşikfu bir' • 

l
ltei ~-,~t~~rııtur. 31 Alman tay- J •tt • teşebbüstür. 1 ll• 1!'!!1 A N 
k -.. . ngı erenın Haydi Sun~rin Romada hakika-ı Iii 
l1sad ~----- Alt 1 h / ten herhangi bir hu,usl aniasma im-
lı Vekilinin telkikieri ı ay ı masra ı za edip etmiyec:c~i tahminlere yoı 

" ~oll d 1 (AA.) R açabilecek bir şey olrun, fakat yeni 

~~l.t ~· l - 11-t d V '-·ı· H" .. Lon ra, · - oyter: .. fl k ·ı 'h k h kl d ·~ oı.ı .. K ısa e.-:ı ı usnu uç tura ı pn ·ta ı tı a ·ı a ·un a 
l,ıi..r- ıreı~ ~ümhunyet vapurile İçinde bulunduğumuz mali sene- bir anla'!lma imza etmiyeceği çok 
~"'tl "e mıştır. Etibank müesses~ nin ilk altı ayı zarhnda Ingilterenin 'lluhtenıeldir. 
b/~ h.~~~ inta edilen otomatik adi masarif faslı 1.61 O. 135.776 ster- Jzves•iyıının mnka1<'si 
~· ı :\:eleyi tetkik evle- lin lirası gibi muazzam bir rakama Moskova 1 (A.A.) - To.s: 
~ baliğ olmuıtur. İzvestın gazetesi de üç taraflı Ber-

şebrı•n k Om Or meselesı· ~~av~:ıa:z:~~si~~:~~::n ~:adü~a~!:~ 

~tibank -d.. . . k- .. . l ı . tltiid .. .. nı u ur muavını, om ur ış etme e rı 
dii Uru ve kömür bayilerinin iştiraklerile 

11 
helediyede mühim bir toplanb yapıldı 

•~ ~tlh'nlt 
~ ~rekı· Uını.ım M"dü u · • ei, . ~ı - z u r ıuuavını 
hlıtitı l'lliidü ~!'gtıldak kömür işlet
Be)e~i~e Re{ u. dün Ankaradan 
~~ 1h İkt mışler, öğleden evvel 
t'ttt~~tdll b•~d Müdürü Saffet ile 
t,~ Illi lCıuf~nduktan sonra vila-

' fi!~t•hnıı. k~~ .~ır.d~rı ziyaret ede-
IVIıı,\>.tltrdir. E. 1; ıp c:trafında gö

tnl "e l<"ti _ank Umum Müdür 

8orn
1 

ilr I,Ic:-tme Mudüıü 
e ediyc İktıaad Mü

lehrirnizdeki tlli körnUr 
de hazır bulun-

yaç ve oikfiyetleri, kömür tevzi i~i
nin iyi organizesi için alınması icab 
eden tedbirler RÖrüşülmü,tür. 

Bugün de Etibank şubesinde ge
ne kömür depoları bayilerınİn işti
rakile bir toplantı yapılacaktır. Bu 
toplantılardan .sonra kömür nakliye 
iııini Etihankın Uzerine nlması muh
temel görülmektedir. 

Diğer taraftan Belediye İktısad 
Müdürlüğü kömür nakliye 
Kuruçe~meden Y eşi) köye 
450 ve Adalara 2SO kuruş 

karar verilme.i ~ 

ücretini 
kadar 

olarak 
Da.imi 

redllmiş olan maknleye benzer bir 
makale ne..,~etmiştır. 

A ., .. erikarlan askeri 
tec' izatm ihracı l'asak 

Vaşington ı (A.A.) - RU?:Vf'lt, atış 
kontrolu fUetlcrlle ııskc.ı·l projcktör
lcrin, hava !ot~raf maklne~erinın 

ve diğer siya fı.letıerini ihtiva eden 
askeri tipte teçhizatm ihracı için 
linsans ist.ihsalinl mecburi kılan b..r 
kararname ncşrctm ştır. Bu yenı 

tahdidatın 15 Teşrlnlevvclden itiba_ 
ren mer'iyete girecektir. 

Vatandaş'ıldan iskat 
Ankara, 1 (Husu i) - Scyhnna 

bıığlı Bnhçe kazası nüfusuııdn ku
yıdlı Selim oğlu Suphinin Türk va
tandaşlığındnn çıkanlması Ht!yeti 
Vekilecc knrarlaştırılmıştır. Yabancı 
memleket emniyet işlerinde vauf~ 

olan memleketimiz 

Ba, Roller-de: PJ::LLY ANN 
YOUNG - MONTE BLUE 
on gün on gece azıunetli Ok
yanus denizlerinde knhraman 
denizcilerinin göriilmeınio ser
güzeııtleri. 

Bq Rollerde: Herkes:in $evdiği 
BUCK JONES 

Her sahnesi, her mctreııi innanı 
heyecandan titreten müthi~ film 

•• 
&.~gun 

AL 
Matinelerden 

itibaren 

Sinemasında şeref programı 
olacaktır. Telefoıı: <42562 

A BUGON BAŞUYAN PROGRAM: .. M 
L 
E 
M 
D 
A 
R 

Yakıcı heyecanlar filmi 

CHARLES LAUGHTON'un 

BüYüK ATEŞ 
Ayrıca: 

1940 ın en büyük eseri CONSTANCE BENNETT'in 

MADAM VE ŞOFÖRÜ 
Matineler hergün saat 1 den itibaren 

1 

L 

L 

1 

i TİKLAL KAHRAMANI 
Büyük ve tarihi filmler serisinden 

Türkçe sözlü bir şaheser 
B1r vato.nın dahlll ve hnric1 
düşmanln.ra karşı müdafaa 
edilmesi hile, casusluk, 1ntri
ıknlnr karşısında, easus, "fıı.
:tanpervcr, bir kahramanın 

vatnn ve lstiklA.l mücadelesi 
Binlorec flgüranın ve binlerce atlı ~ nWz muh!ı.rlbin 

lştirnk etti~i bUyük harb 
~ sahneleri. 

4 Birinciteşrin Cumadan itibaren 

TAKSi DI 



4 Sayfa 

Askeri 
vaz·yet 
(Bqtaratı ı Joel sayfada) 

ve Elnlaslı ~aatların 
ve a ç ı l< e k 1 ll ert 

Sovyet Rusyanın ittifakı nasıl 
kar§lladığı noktasına gelince, onda 
ne kabul ve takdire ve ne de redcie 
delalet eder bir tavır görülmemek
t dir. Ayni zamanda bu ittifakın, 
harbin üzerinde aeri ve kat'i bir te
ilr yapabileceği kananti de yoktur. 
Prııvda gazetesi bu paktın cıhiç 
~Opheaiz harbin bundan böyle şid
dctlenmesi ve bölgesinin genişleme
ei demekl> olduğunu açıkça ifade et
mektedir. Filvaki Bay Molotof, Rus 
Sovyetler Birliği yüksek Sovyet 
meclisinin son toplantısındft, <lhar
bin genişlemesi ve oiddetlenmesi ve 
bir cihan emperyalist harbi haline 
lnkıliib etmesi tehlikesinin mevcud 
olduğuıı nu söylemişti. Bu itibarta 
da yeni ittifak hakiki kuvvdlerin 
müvazenesinde ve dolayıaile harbin 
ftldi,1 üzerinde ani büyük değişik
likler hlsıl edemiyeceği için Rus 
Sovyetleri Btrliği müdürlerinde her 
hangi bir sürpriz te!liri vııpmamı,tır. 

SATIŞ DEPOSU : Z. SAATMAN Sultanhamam Camcıba~ı han 1 inci kat 
Ankara satı~ yeri : Alıdulhalim GUngenci, Anafartalar caddesi No. 25 

ATINA, SELANIK, SOFYA ve BÜKREŞTEN 
Hareket eden üç motörlü «Deutacbe Lüftbanaal) tayyareleri, Almanya 
ve beynelmilel hava hatlan ile muntazaman irtibata temin etmektedir. 

Her türlü izabat ve biletler için 

HANS W AL TER FEUSTEL 
Tayyare bHf'tlcri aatqı Umumi acentasın& müracaat olunmalıdır. 

Telgraf adresi: HANSAFLUG. Galata Rıbtunı 45 Telefon: 41178 

Şimdi, Sovyet Rusyanın mütte
fik devletlere karşı bunda!\ böyle 
takib edeceği siyaseti tetkik sm:ı.ı 
gelir. Tas ajansının yaz'.5lnt naklet-

Ingiliz hava kuvvetlerinin 
Almanyaya yeni akm~ar1 

tlği Pravda gazetesinin muharririne (RlU<tarafı ı lncl sayfada) 
göre «banş ve bitaraflık siyasetine Tayyarelerlmizden be§ tanesi ka-
aadık olan Sovyetler Birliği. bu si- yıbdır. 
yasetin kendi elinde olduğu nisbet- Berlin Üzerinde 5 saat 
te deği,memesinell ~tina edecek gö- Nevyork, 1 (A.A.) - Royter 
riiıımektedir. Filvaki Sovyet Rucıya- ajansından :. 
nın Avrupa ve Asyada teh\ıkesiz, Alman payİtahtından alınan ha
rahat ve hakim kalabil:ne~i ve icle- beriere göre İngiliz tayyareleri 30 
olojisini bütün dünyada ,..:iriitebil- Eylul akpmmda Berlin halkını beş 
mesi için, leendisinden bc.,kıı, h'!rıiiz saat sığınaklarda kalmak mecburi
ayakta duran diğer beş btiyiik G"v- yetinde bırnkmışlardır. 
!etin biribirlerile uzun müddet bo- İngiliz ts n n re leri hem Berlin 
ğuşarnk neticede kimi ınahv Vf' peri- ~ehrine, hem de varoı,larınn hücum 
pn oluncaya kadar ve k\mi yer-: ta- etmişlerdir, Almanlar, Almanyanın 
lı:at.siz düşüneeye değin harbe karış- ~imali ~arbisinde 3 Ingiliz tayyare
mamasından ve bu suretle, diğerle- sinin düşiirrnÜ!f olduklarını iddia et
Ti maddi ve manevt kuvvetlerini mektedirler. Kurtanimış olan tay
yıprntırken, onun kendi maddi ve yaredierden ikisi Yeni 7.:elandalıdır. 
ınanevi takatierini günden ~iine art-I Man, ıabillerindt"n infilaldar 
hnnaııından .d~h~ mükemm~l ve ~u.• A A ) _ B B. C. 
Sovyetler Bırlıği ann aıyası ve ıctı- Lo~.~ra, 1 ( · · • • 
mal ülkülerine daha uvgun bir eiya- İngı.ız havn kuv':etle.n hu. sabah 
aet tasavvur olunamaz. O halde erken.d~.n. ~1aıış eahıller~.ndekı ~}.. 
Sovyet Rusya için ht-men harbe ı;ı;ir- man. ıstıla lımaniarına hucum etmış-
mekten ziynde, bunu diğer bütün lerdır. .. .. . . 
kuvvetlerin zayıfladı~ı bir anda ~n~ş;n obur tıııhı~ı~de v~ku? ~e-

k .. · d'l'k h 1 kl ve lcn ınfılaklardan lngılız sahıllerınde-yapmn u zere, ı;ım ı ı azır ı ı . . d. 
uyanık bir intizar içind-: h•uhin sey- ki evle· htremek~e 1 ı; • 
rlne baoıiretle müternkkib kalmak Almanların bır ayıık zayıah 

Ta 
me m 

ı , sıhhiye 
ru alınacaktır 

Askeri fabrikaı'ar umum müdürlüğünden: 
Kırıkkalcde istihdam edUmek üzere bir tablb ve iki .sıhhlye memuru 

alı.ıuı.caktır. Kendilerine 3656 sayılı kanun hükümlerine göre ücret veri~ 
lecektir. 

isteklilerln ellerindeki ve.slka ve hal tercümesini islidalarına batiıyıı
rak wnum müdürlü~e müracaatları. o:9243» 

Xlinci BALKA 
oyunları biletleri 

Aşağıda yazılı yerlerde bugünden itibaren 150, 100, 75, 50, 25 
kuruşa satılmaktadır. 
Şekerci Ali Muhiddin Hacı Bekir 
Yataklı vagonlar 
Zeki Rıza Sporel 
Eğe Spor Pazan 
Merkez Eczanesi 
Beden T erbiyesi Bö\geııt 
Fenerbahçe Stndı 

Bahçekapı - Kadıköy 
Karaköy - Beyoğlu 
Bahçekapı 
Perapalas karoı•ı 
Kadıköy Altıyol ağn 
Sıraservii er - Taksi m 
Kadıköy 

daha makul ve :nnntıki bir yol gö- Londra, 1 (A.A.) ·- B. B. --------=-==ı:--=ı----~~--------~-~--ıı 
rünür. · Londra saliıhiyettar mahfellerin- " 1 A V •1 

Fakat onun buna muvaffak ola- de Eylul ayının Ingiliz hava kuvvet- stanbul evaz1m mirliğindan ari 971 
bilmesi nasıl temin olunnhilir> 1 Bu leri için bir zaier ayı oldu~u beyan 11 1 
aebeble, Pravda gnz~teo:inin muhar- edilmt'ktedir. 1100 den fazla Al- Harici Askeri ktla31J an ara 
riri ((elinde olduğu nisbetten kaydı- man tayyaresi imhn. Alman hava '----=---------=:u.------=---------~ 
nı ilave etmiştir. O halde Sovyet kuvvetleri de iyi talim görmüş 3000 
Rusyanın muharib taraflardon biri pilotundan mnhrum edilmiştir. 
veya diğeri lehine hat b!! girrr.esi de Ingiliz havn kuvYelleri her 4 2 
tabiatile mümkUndür. Ancak Arn e- dak il· ada bir düşman tayyaresi dü
rikanın resmen ve bilfiil h :ı ı be gir e- ,ürrr.ü~lerdir. 
rek faik bir tesir gÖ&terf'Lilmesin- -----------

Romanyada bir patrol den daha evvel Sovyet Rusyanın 
Mihver devletleri aleyhinde harbe 
ittirak etmesi beldenemez. Çünkü deposun~la yangın çıktı 
Amerika harbe girerek müeuir o- .. . 
hıncaya kadar, Rusya, Almanya ve 1. Bulıtreş, 1 (A.A.) - Stefanı •-
Japonya arasında tamamile ezile-ı ıansı~dan: . 
bilir. lnııiltere de ona hiç yardım Dun akşam bır petıol. mıntaka
edemez. Fakat eğer Amerika J a- sı olan Ren u yakınınıda bır de~oda 
onya ile harbe tututur ve Ingiltere yanııın çıkmı.~hr:. Depoda talcnben 

Cır iatila tehlikesini tamamile her- ham petrol :ruklu 60 vagon bulunu
taraf edecek kadar kuvvetlenirse yord.u. 
belki o zaman, Rusyanın Mihver a- Bır ~undak;ı,lık vak'aaı olduğu 
leyhinde harbe girmeai, harbin ta- .:..z_a_n_ne_d_ı_lm_e_k_te_d_ı_r_: ------
lihini çevirebilecek bir fayda temin 
edebilir. 

Almanya lehinde haıbe ginne~i 
halinde is~ Sovyet Rusyanın, Ingiliz 
Imparatorluğunun yıkılınası ve par
çalanması işinde doğrudan doğruya 
t~iri bilnkia büyük. <.olabilir. Ayni 
zamanda Amerikanın Japon ya ile 
serbest uğraşabilmesi bakımından 
faydaııı az olmaz. Bu itibnrln Mih
vercilerin bunu arzu etmemeleri ve 
buna çalışmamaları mümkün değil
dir. Nitelcim Von Ribbentropun 
Moskovaya gittiği bile haber veril
mektedir, Fakat hu haber doğru ol
an da Rueyadan harbe hemen karı'
mak gibi seri ve hafif bir karar bek
lem~k abestir. 

(TIYATROLAR). 

~P.!l!l~jlllılll 
~lıu~~n "''11111 
~ııı:ıııı~ 

Şehir tiyatrosu bu akşam 
Tepebaşı dram kısmında 

OTEL LO 
İstiklAl caddesi komsıdi 

kısmında 

YALI UŞAÖI 

Beyotlu Halk alneması 
t - Çölde bir Türk genci. 
2 -Meksika gillü 

. 3- Mikt 

Z:ı.yf - Eminönü ynb:ı.ncı askerlik 
§Ubesindcn ıümış oldu~wn ııskerllk 
tczkcrem! myl ettim. Yenısini nla -
~ımdnn eskisinin hükmü yoktur. 

Rizeli Zikrullah Küçük ıUi 

Ramazan yakla~tı 1 
Her eye 

Uyan ırıcı 

Lazımdır, 
Çok zarır ve sa~lam muhtelif 

renklerde yenl modeller: 
No. 403 Beyaz mineli 5 lira 

Tıı.şradan sipariş vukuunda posta 
mıısrarı olarak saatin bedelUe bera
ber 25 kurU4 gönderllmelidlr. Bu sa
atler tediycli gönderilmez. 

SİNGER SAAT Ma~azaları: 
İst. Eminönü No. 8, Tel: 21004 .................................................... 

Son Posta. M tı,::ac:ı: 

Nqrlyat l'ılüdürii: Bellin Ragıp Emeç 

SAllİBLERI: S. Re.gıp ID.'!EÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Maltepe Askeri Lisesi Md. den : 
oıruı in br mo.ranr,oz alınacaktır. Şcraitl oğrcnmek üz ro 

A.şağıda yazılı mcvaddın pazariılda eksiltmesi 5/10/940 günü Pinarhi -
sarda askeri .satınnlma komisyonunda yapılacaktır. Taliblerin belli günde 
komisyona gelmeleri. 

K ll o Kilo 

15,000 Patates. 9,000 Kuru so!an. 
15,000 Pirınç. 8,000 Sabun. 
20,000 Nohud. 5,000 Kuru üzüm. 
18,000 Mercimek. 8,000 Sade ya~. 
50,000 Fasulye. 8,000 Tuz. 
23,000 Gaz ya~ı. 8,000 Toz şeker. 
50,000 Yulaf. 400 Çay. 

100,000 Kuru ot. 150,000 Saman. 
100,000 Arpa. 500,000 Odun. 

(1171) {9369) 

•• Talibi çıkmayan 2500 aded battaniye yeniden paıarlıkla euiltmeye 
konmuştur. Tahmin bedeli 18,750 ll ra, kat'l teminatı 2313 liradır. iha
lesi 5/10/940 Cumartesi günü saat 10 da Ankarada M. M. V. Hava .satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görü
lür. İsteklilerin tanunl vesikalnrile belli saatte komi.syona gelmeleri. 

{1169) (9367) 

ALMANYA- İTALYA 
ve Merkezi Avrupadan ~imendifer ile 

H R Vi NAKLiYAT 
TafsiiAt için : K. A. MOLLER ve Ski. 

Minerva Han Galata Telefon: 40099 P. K. 1090 

Kütahya Tayyare Birlikleri 
Komisyonu Başkanlığından: 

Satınalma 

ı _ Kütahya garnizonunda 31385 lira 37 kuruş keşif bedelli bir garaj 
yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltınesi kapalı zarf usuliledir. 
3 _ Ekslltmesi 17.10.940 Perşembe günü saat 15,30 da Kütahya merkez 

komutanlıA'ı satınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 
4 _ Gar.a.jın muvakkat teminatı 2355 liradır. 

5 _ Keşif, plfm ve şartnarneyi görmek istlyenler her gün ihaleye gi
recek olanlar kanunun icab ettirdi~i vesaik Ue birlikte ihale gfinli 
teklif mektublarını saat 14,30 a kadar makbuz mukabilinde komis
yon bıı.şkanlı~ına vermeleri ilan olunur. a9324. 

Eskişehir belediyesinden: 
Eskişehir belediyesi taratından yaptırılaco.k parke knldırım ve bordur ı 

inşası ili kapalı zo.rf usulile eksiltıneye konulmuştur. Muhammen bedeli, 
17.500 uro. ve muvnkkat teminatı 1312,50 liradır. Şartnameler parasız 

olauk mühendislikten verlllr. ihale 14.10.940 Pazartesi günü saat on 1 
b~te beledlye<le yapılacaktır. Talipler muvakkat teminatıarını ve ticaret J 
odası ve.cıikalarını ve 2490 numaralı kanunun tarifatı dairesinde hazır-

Iıyaco.kları teklif mektuplarını ihale günü belediye riyııseUne vermeleri 
nrm olunur. c9247:. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Bu yıl veteriner orman ve Ziraat fakültelerine kabul edUecek talebe

lerin seçim Imtihan tarihleri de~lştlrılmiştir. 
imtihanlar 3 10 940 Perşclllbe saat 9 30 do. 4 10 940 Cwna ve 5.10.940 Cu-

Baş, 
Nevralji, 

iş, nezle, grip, ro atizi11S 
Kır1khk ve bütün ağr1farm1z1 derhar keser 

Icabmda aiinde üç ka§e alınabilir. Taklitlerinden aakınına. 
Her yerde pullu kutulan urarla i.steyiniz. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilAnlari 
...,; 

ı roda. Lif halat 2 burgata. 
1750 metre Kendir manlle halatı 1.5 burga.t. 

60 ad ed Ve.cıt kontak 100 amper. 
50 • Porselen flyüz kapa~ı 100 arnperlik fü.yüze görtı 
20 • Pirinç plriz .rı.,ue beraber. 
25 • Pirinç vlda yuvarlak bıı., 5/ 32 30m/m boy. 
25 • Pirinç vida havşa b~ 5/ 32 30m/ m boy • 
10 • Pirlnç sornun 3/ HI. 
ı o • Pirinç sornun 5/32. 
lO 
30 • 

Pirinç sornun 1/8. 
O ratitH pala k karbon 0.10-0.15-0.20 beherill4 
on aded. 

500 metre İki kıloluk kur~un kablo 1,5m/m. 
1 kilo Krom n!~ tel O 50. 
1 • İpek lzolnlı nlkel mukavemet teli O.HJ. 
1 11 İpek lzolalı nikel mukavemet teli 0.20. 
1 • İpek izolalı nikel mukavınet teli 0.25. 
sı aded Entcreptör cnümune gibb. 
t D Porselen va.vlyen ana.htan. 
1 kutu Kapsol anümune gibi... ._ 
2 metre murabbaı Ya~lı krom §aplı kösele. Biri 4, dl~erı 5m/nı ıtl 

nesi gibi •. 
41 

Yukarıda yazılı 20 kalem Malzemenin 4.10.940 Cuma günü saat ll ~ 
KMunpaşada Denız Levazım satınalma komisyonu binasında adl p!l~ 
lık!& mübayarun yapılacaktır. Tallblerin 2400 sayılı kanunun çerçc 
dahlllnde belll gün ve saatte müracaatıan. o:935t. 

** ı30.000 kUo zeytin Ulnı .• ~ 
ı - 26/Eylıll /940 da kapalı zarlla yapılan eksiitmesinde teklif e6ı:; 

fta.tlar yüksek görilldü~ünden 130,000 kilo zeytinin 5/I.teşrin/94{) Cunl 
tesi günü saat 12 de pazarlıkin ~k.siltmesl yapılacaktır. . _,~ 

2 - İlk teminatı 1825 lira 20 kuruş olup şartnamesi her gün kom!SY"" 
d.an parasız olarak alınabilir. ~ 

3 - İ.steklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte belli S 
ve aaatte Kasımpnşada bulunan komfsyona müracaatları. c9203• 

** . 130.000 kllct zeytln yafı 
,. ııı' 

ı - Tahmin edilen bedell c75,400D lira olan cıso.ooo. kilo zeytınyıır;1dJf 
25/Eylfıl/940 ta.rihlndekl kapalı zar!la eksiltınesine tallb çıkmo.dıtlll 
8/I.T~ln/940 Salı günü saat lG da pazarlıkla eksiltınesi yapıla.caktırd~ 

2 - İlk teminatı c5020ıı lira olup şartnamesi her gün komisyon 
c377• kuruş bedel mukabilinde alınabmr. O' 

s - tsteklilerln 2490 sayılı kanunda ya.zılı vesikalarla birlikte belli g 
ve saatte Kasımpaşada bulunan komlsyona müracaatınn. u9174'P 

** 5000 kilo sabunlu kösele 

ı. - Tahmin edilen bedell cl6969• lira olan c50oo. kilo sabunlu ~~ 
lenin 5/l.T~rin/9-W Cumartesi günü saat ll de ikinci pazarlık eıcsUttıl 
yapılacaktır. ~ ıo' 

2. - İlk teminatı cl272» llro. e.68• kuruş olup şartnamesi hergull 
m.Isyondan parasız olarak alınabilir. 

3. - İsteklilerbı 2400 sayılı kanunda yazılı vesUı:alarUe blrlUtte IC~ 
paşada bulunan komisyonda hazır bulunmaları. c9~ 

Di Bi .KTiR 
1 

---------- 1940 IKRAMIYELt:~ır' 
ı adcd 2000 liralık - 2000........ , 

1 1 1 
194-0 Küçük 

Cari Hesaplar 

A ... PL&. 1 

3 • 1000 • - sooo ........ , 
6 • 500 • - sooo ........ 

13 • 250 • - sooo ........ 
4{) • 100 ll - 4000·....... , 
75 • 50 , - 3750......... , 

210 • 25 • - 5250 ........ ~ 
nı w 

Keşldeler: ı Şubat, 1 1wt 
ı Atustos, ı İklncıteşrin ttV 
rinde yapılır. 


