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YÜKSELEN ES 1 
B. Mussolinige 
açık mektub 

Elmusavver gazetesi 
müdürünün yazısı 

Knhire J O (A.A.) - Mussolini
ye hitaben «ltalya ve Mısın> başlığı 
altında neşrettiği bir nçık mektubdn 
ııElmusavverıı gazetesi müdürü Fik
ri Abasa şöyle demektedir: 

Ahalisinin hislerini hesaba kat -
madan Mısın pliinlonnız meyanınıı 
sokmanız sizin için akiwne bir ha -
reket olmnsa gerektir. Büyük Bri -
tanya ile Mısır arasında çoktanberi 

' tecssüs etmiş dostluk bağlan mev
cuddur. Bu rabılalar bir ittifak muıı
hedesi ile en yüksek haddine var -
mıştır. 

AFRiKADA HAVA AKINLARI E~er bn21 garb devletleri mua.he -
delere kA.ğıd paça vraları n azarilc bak 
maktım kendilerini menedemiyorlar
sn şark mllletıerl mükelleflyetıerini 
inkar etm~ tı.det edinmcmtşlerdir. 
Mısır, her türlü namus kaidelerinln 

ç~nendJ.ğl bu muazzıun mücadeleden 
do.stunu arkadan vurmuş blrl gibi a. 
dt bir namla, ynhud tnahhüdler!ni 
lnkO.r ederek namusunu lekeliyen bir 
kimse gibi çıkmak istememektedlr. 

DA AKINLAR GÜNDÜZ VE 
ŞiDDETLENDi GECE YAPILlYOR 

Emin olunuz, aziz Duçem, İnglite-

M
illi fl..f • ytıhal.ltıri unaında . vagonda B .. cqvekill.• .ıörüıürle. rken reye karşı herhangi bir vefasızlık dü 

or- lk k 1 1 J d S f{incesi asla. aklınuza gelmemiştlr.E. 
Sivıu ı O (A A.) - Reiaicüınhurl erkAnı ve on bın!erce ~~ • ut e - er ır. ıvaalılar Mılli Şe fe olan bağlı . (Devamı 4 iincü sayfada) 

T obruk limani 
tekrar bombalandı 
' 

Fabrikalar 
bombalandı 

Milli ş f J · l .. .. b U anat sinin candan sevgı tezahurlerıle kar- lıklarını duyurmak fırsabnı bir daha 
ı 1 e smet nonu ug n "k 1 • b Id ki d · • 'ı s de Sivalt te§Tif ettiler. tııto.s- oılarunıt ve doğl'rukca l am~t e~ıne du bu arın an aevkınç ve neo e için- Mareşal l·ronsl· de ıtalyan tayyareteri 

deAdene 
taarruz ettiler 

Manş denizindeki 
hava mu harebesine 800 

tayyare iştirak etti 
Jonda .. ·ın arti tahai• .dilen va ı onaiına ınmış • e ayram yapma tadırlar. 
••••• tumk:omutanı, vı yet, P •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

····ı~·p;~y;··;~······· .. r·········· şhur bir fabrikatör Hindistan 

Cebe üttarık tramvay altında aşku anda ı 
Knhire ı O {A.A.) - İngiliz ha- Londra 1 O (AA.) - Hava ne-

va kuvvetleri karargahının tebliği: zareti ak§am tebliği: 

bir lspanyol gazetesi f 
CebelüHarık lspanyol alarak Ve at etti 

olacaktır, diyor 
Topkapı haricinde de feci bir kaza oldu, bir 
kamyon bir köylüyü altına alarak parçaladı ~lldrid 10 CA-;:;-_ Havns: 

ba~rid go.zetesı, ııCebelüttarık İs
berYol olacaktır. başlı~ı altında, ce. 
~ttnrıkın İspanynya nvdetinin bir O k··y _ Aksaray hatbna işli - lunan tramvaydan atlamak istiyen 
dır us meselesi oldu~unu yazmaktn. rta 

0 
Jbrnhimin idaresindeki fabrikatör müvazenesini kayb-:.Je -

. yen vatman b d.. k 1 d .. 200 
227 

ılı tramvay ara ası, un re tramvayın a tına üşmuştür. 
lan b senedenberi devam etmekte O· . say d u önünden geçerken Ani vukubulnn bu kaza nvtice -
tanur u haksızlJAı, Franko hükfunct1 .~~şıdktat l :~~s yolculardan fabri - sinde vatman tramvayı durdura -
nun etmelidir. İspanyn, namusu • ıçın e u u 1 ındo Mehmed Said mamıt. üzerinden romork orabası 
tir lntiknmuu almaltn karar vermiş.. katar 63 yaş ~r k • temiotir geçen Mehmed Saidin iki hacağı da 

• t mvnydan ınme ıs • -
ra Bu maksadla hareket halinde bu- (Devamı 4 üncu sayfada) 

Bir kavga 4 kiş"nin- J b. b k am yaratanınasite Azı ı ır sa. a ı, a me 
noticefendi seıametı namına 

Fe ·k·· d C lur rı oy e ivelek sokağında o· b k ı k 
duan Mustafa Rifnt adında biri tı•mar aneye so u aca 
t~~~n;~Xı~abir bh:;rıa::tı aa~:ııo~ 
ay juddet evvel karısı Hayriyeden 
d rb mış olan Mustafa Rifat yanınk\. ulunan iki çocuAu alıp ayni so· 
ra~ ta ot~.ıran karısına götürüp bı
lkla~a.k ıstemiştir. Gecenin saat 
t .ınden sonra kapıya gelen enit· 
.,~ıne Hasan Aksoy bu işin gece 
f kıııı halledilemiyeceğini söylemiş, 
.: at Mustafaya meram aplatamıı· 

~~tır. Bu yüzden münakaşa bilyü-
llluo .. k i .' ınuna aşaya Hakkı ve Osman 
&tnınde iki komşu da kanşmı~tır. 
t /lun~ büsbütün hiddetlenen Mus· J n Rıfat bıçnğını çekerek üzerle
~.n~ hücum etmiş, bu suretle dört 
l ışı arasında kanlı bir boğuşma baıı
t'mıştır. Diğer komouların ve zabı
banın müdahalesi üzerine kavga 

ertaraf edilmiı, ise de boğuşma sı
rasında her dördü de vücudlerinin 
~uhtelif yerlerinden yaralanmışlar· 
\c ır. Yaralılar Beyoğlu hastanesint' 
aldırı Im ışiard ır. 

Ziı·a t Vekilinin 
Tetkikleri 

T bb adli meclisi şimdiye kadar ceza görmiyen 
ı ı .. ı . k d. 
Ligorun mazarratını on emıye arar ver ı 

, .Bursa ı O (A.A.) -Ziraat Ve· 
kılı Muhlis Erkmen dUn akoam Ka
r~köy yolu ile ~t'hrimize gelmiştir. 
~ıraat Vekili bir kaç gün şehrimiz· 

e istirnhot edecek ve tetkiklerde mlıhk.emıc&ıiDl~ 

Dün bombardıman tayyarderi - Dün öğleden aonra Ingiliz hava 
miz Tobruk limanındaki gemilere kuvvetleri Guernsey· de dü,man iı
taarruz etmi§lerdir. Rıhtıma bağlı gali altında bulunan tayyare mey 
bir vapura bomba isabet ederek yan danını ve Brest civarında Poulmie 

(Devamı 3 üncü sayrndn) (Devamı 4 üncü sayfada) ......................................................................................................... 

Hatayd buğday 
•• ve rp a su u 

çok b reketl i 
Çeltik mahsulünün kaldırılması için- Hataya 

harman makineleri gönderilecek 

Mare§allronside Antakya J O (A.A.) - Bu yıl 
Londro. 10 (A.AJ _ Lef ajansı bll. Hatayın muhtelif mıntakalarında 

snbn alınması ve ambarlar temioJ 
için tetkiknta baolanmıştır. 

dirl,yor; 68,500 hektar araziye çeltik ekiı -
Ma?eşal 81r Edm.ond İronside'in pek miştir. Mahsulün elli milyon kiloyu 

yakında Sir Robert Casscle'ln yeri- bulacağı tahmin edilmektedir. 
ne Hindistan başkumandanl~ına ta- Zirant Vekiileti çeltik mahsulU • 
yin edllece#l bUdirilmektedlr. BiT Ro. .. 
bert Cassele bu sonbaharda beş vıl nun erken kaldırılmaaına yardım 
müddetini ikmal edecektir. · için Hataya bir horman makineleri 

Dally Telegraph gazetesi, çok muh. grupu göndereccktir. Bu sene çok 
temel olan bu lntihabın Hindi.CJt4nın bereketli olan buğday ve arpaların 

Bu yıl pamuk mohsuliımüz de mU 
kemmelr'i Hükumet müstohsilin e
lindeki P•••-.ı' ların ucuz fiatla el • 
den çıknaması için ipek kon1sına 
yapıldığı gibi icab eden bütün ıcd -
birleri almış ve malın cinsine göre 
fiat tayin etmiştir. Hüklımetin müa
tahsili himaye için aldığı bu tedbir
den çiftçi çok memnundur. 

st.ratejlk bakımından olan bugünkil ---------------------------

~~:P:••:~nl::-::::::•: ( Ankara - istanbul tenis maçları ) 
larından birço~u arasında mar~al ·----·---------------.......;:::------' 
İronside 2 sene Rindlstanda bölge 
kumandanl~ı. sonra umumi karargflh 
kumandanJıtı vardır . 

romanımız 

Bu din 
Paş s1n1n 

kiZ 
Yazan : Reşad Ekrem 

17 nci asra aid bir aık 
hikayesi, bCJf döndüren 
maceraları ile Rumeli 

akıncılarının hayatı 

Pek yak1nda 

Dünkü matlara i§tirak edenlEr 
Tenia federasyonu tarafından ha-ı Bugün nihayetlenecek olan ma9-

zırlnnan Ankara - Istanbul tenis ların rcvnn~ı gelecek Pazar Tarab -
maçları diın Takııimdeki yeni sa - ya kortlarında yapılacaktır. 
hada yapıldı. Dün yapılan tek mııı;lnrda lstan· 

Çok TÜ%garlı bir havaya tesadüf buldnn Arevyon, Ankaradan Ah • 
oden bu maçiara bugün de Babah- med Tondoğana iki sette. latanbcl-
taD devam cdUecaktir. ' ünetı ııaJ"fa.cla) 



Hergün 

-.,pı olay ve hafif yapmak yü
.... zünden ihmalci ve hatta 

tenbel olmue Franea. nihayet toptan 
mağlübiyetin bütün ncılarını gör
dü. Hatta, «gördü» demek de kafi 
değildir; oimdiye kadar gördükle -
rini, başka ııahada, görülecek daha 
ba~ka acılar takib edecektir. 

Geçende yazdığım gibi, Fransnda 
benzin kalmamıııtır. Hükümetin ver· 
diği malumata göre memlekette 
mevcud bütün henzin stoku 2 70,000 
tondan ibaret bulunuyor. Hükumet, 
bir taraftan henzin tedariki imkrm
larını buluncıya kadar, bu stoku 
yalnız hasnd, umumiyetle zirant ve 
istiheal hizmetlerine tahsis ediyor. 
Fakat, münakale iııleri durmuş bir 
haldedir. Buna bir çare bulmak la -
zım gelir. Bu meseleyi Almanya 
vaktile sentetik benzinle halletmiş
tir. Fakat, Fransa bu usule iltifat 
etmemiş olduğu için bugün benzin
aizlık içinde kıvranıp duruyor. 

Son günlerde Fransa bu mesele
yi hal için gazojen usulüne rnürnca
ate karar vermiştir. Üç ay içinde 
50,000 motör için gazojen cihazile 
bu cihaziarda kullanılmak üzere o
dun kömürü hazırlanacak. Hüku -
met, bu neticeyi elde etmek üzere 
büyük bir gayret sarfediyor. 

* Fransa benzinsiz bir memlekettir. 
Eier. bu memleket basiretk~r bir 
idare içinde yaşnmış olsaydı, her -
hangi bir ihtimale karşı milli bir iş
tial maddesine sahib olmayı vak -
tinde düşünehilirdi. Nitekim, Al
manya, sentetik benzin usulüne git-
miş ve bu usulü çok ıslah ederek 
Iyi bir henzin membaına ıınhih ol -
muştur. Bunun gibi, ltalyn da, büs
bütün petrolsüz olduğu halde, ga -
zojen işine vnktile ehemmiyet ver-

miş olduğu için bugün halyada pek 
çok otomobil ~azojenle çalışıyor. 
Denilebilir ki ltalya ile Almanya 
hasiretkar olmaya mecburdular; 
Fransa kendisini bu zarurette his -
eetmediği için bu işi ihmal etmiştir. 
Fakat, iş böyle değil; İngiltere gibi 
kendisini büsbütün dünya yollarına 
hakim hisseden bir memleket bile, 
hinihacette sentetik benzin yapma
yı düşünmüş ve bunun için tesisat 
yapmayı ihmal etmemiştir. Belki bu 
tesisat Almanyadaki teşkilatlı istih
ııale na7aran çok zayıf bir şeydir; 
fakat, İngilterenin basiretkarlığını 
gösterrneğe kafidir. 

esimil •akala : = === Insanın puslası 
Sözün k ıs ası 

Alman şairl cGoethe• f()yle der: 
- cBlr insanın harekete geçmeaı 

kolay, düşünmesi zor, düşündüiii gl_ 
bi ynpması Ise büsbütün müşkill<lür., 
Hayatta doğru yolu bulanın az olmn
sının llk sebebi budur. 
Y~ ~YQla s:ı.u>mrunaJc. yaptJtmı 

billı.h.are dilzeltmlye mecbur taımn. -
mak Jstıyorsan evveıa. ne wte,uaını 
bil, sonra istedilini nasıl el<le ede_ 
bU~ düşün, iyi bir pll.n yap. 
andan sonra harekete geç, puslasıı 

yol bulan gemi lıenüz icad ec1llmedi. 

----:V 

-····-
Yeni bir harh 

E. Ekrem Talu _j 
G arbi Avrupa harbi bir yall" 

dan devam edursun.. bit 
harb _de burada, latanbulda ba~la~ 
dL Bır tarafta «hayati kazanç eah ... 
lan» nın darlığını iddia eden gazi ~ 
noeular, öte taraha bu gazinocubı-
nn istihdad, ceberut ve soyguncu " 
luklanna tahammül edemiyen ls • 
ta_n~ul belediyesi akıllanna gelen 
butun vasıtalarla. hirbirlerile mü • 
cadele eruyorlar. 

Ara yerde, bir de, boyunları bii• 

................................................................................. k ük bitaraflar var •• bunlar da mÜY 

(: != e h 1.
• r ......................... a ............. b ............ e ........... r ........... l ......... e ........... r ............. _ ....................... J ..... teri ünvanı umumisi altında rnüte .. 

vckkilane ezilen müşteriler. Bun .. 
lann ağzından vakit vakit, zayıf bit 
protesto sesi yükseliyor. Fakat kirıı 
kime~ ı Tnnk yerine kanun, tayya· 

S~ü~diy~ gazinosu Tecrübeler iyi netice vermezse icra kadrosunun ~7~iiY~~;\~:~:F~:::::: 
hadisesi hakkinda 1 d 1 

. dalavere, el çnbukluğu ile muka • 

. s . evsi e i mesl hele etmede. 

Valinin beyanatı ekmek fıatma zam yapılacak kararlaştı ~d~.:f,J;~.i:~7.t !f: ~~~~~ 
Vali ve belediye reisi L6tfi Kırdar basıyor çığlığı. 

Bı·r çuval d 98 k k k } d "" Tadil edilen ve Meclisten çıka - K · ı Süadiye gazinosu hAdisesi hakkında UD an e me ÇI ari ama lgt anunun ve nızamın tuttuğu yo rak, müddeiumumiliklere tebligv olu- d"" ·· tt"" h kk k k şu beyanatta bulunmuştur: t kd• d k k b" b k urus ur ve mu n a i zafere 
- 'Thptırd~~ tet.kikat netlee - a ır e e me on ır UÇU kuruşa salılacak nan yeni icm ve iflas kanunu ll Ey- ulaştırır. Veliikin seyri hatidir. Be • 

lulden itibaren mevkii mer'iyete gi- 1 d" · k k la h 
sine göre hAdise şundan ibarettir: e ıyenın umnz ve ·aşar nmılj a 

Oazino sahibi o gün Münir Nuret. Halk ekmeği hakkında etüdler 1 diye kadar yapılan tecriibelerden recektir. aımları i~te bu hataetten de i tHade 
k 

- Tı y 1 1 Yeni kanun tatbikatta bilhassa d" 1 0 · d • 
tlnin verecek! konser dolayısile bilet yapma uzere ıcaret eka eti, s - anlaşıldığına göre bir çuval undan e ıyor ar. nun ıçin ir ki, aeyircı· 

b 1 h
• aürati gözettigıv·nden, Istanbul icm- l · d b 

tertib ederek damgalııttırmı.,tır. Hal- tan u n ır mümessil yollamıştır. 9 7 ekmek elde edilmiş, yüz kilo enn nazann a u mücadele gazi • 
bu ki tiyatro, sinema ve konserlerde Ticaret V ekiileti mümessili, belediye hugv daydan 82 kilo un istihsal et - ları kadrosunun l{enişletilmesine ka- noculann lehine inki~af ediyor gibi 

k h lı · fi · ·ı rar verilmi~tir. lstanbuln yeni bir g"'rün·· ıbilct kullamlmasını mecburl kılan vae topra ma su en o :.ı ı. e te. ma- m _L knb"ıl olab"ıl .... >cıt"ır. Dı"O.er taraf- o uyor. 
k h ık k 

_ e& .... y .. icra hakimi daha ilave olunncak ve F"lh k"k b. f b 
3702 No. lı .kanun muclbince duhu • s g!!çece , a e megının fıatını tan bu şekilde haurlanmış undan ı n ı n, ır tarıı ütün mera • 
liye ücretlerinin belediye datrnt en _ tesbit ile meşgul olacaktır. . . v· kalem kadrolan takviye edilecek - simine riayetle zabıt tı.:tnrken, diğer 

.. n1 in ta . 1 T k h ll . f" • .. t h meydana netırılen ekmegın matlu - tir. taraf cnyır cayır isine devam edı"yor, 
cumc cr ce yın o unması şarttır. ·ı· olprh~ mal suk ebrı vodısı rnuk~la - bn muvnfık olduğu anlaşılmıştır. • 
Oazino sahibi bunun Için belediyeye sı ın e ıne o arn ug ayın ı o - y . h lk k v• "I k k f dühuliye diyor alıyor, yüzde on di· 
müracnat ederek ücretin tayinini is- sunn elli para bir zam esası kabul enıl n e megı ı e e me ~-tı~n Bir fınn 15 gün yor alıyor, bir şişeyi iki yazıyor, be· 
tememiş ve bundan alakadar mn _ etmiştir. Bu zamma dayanarak ek- ucuz atılması mevzuubahs degıldır. dava vermekle müke1lef bulundu• 
kaınlan haberdar et.memiştlr. Bu _ rneğin on bir buçuk kuruşa satılması Ticaret Vekaleti. yükselme ihtimali kapalılacak ğu mezeyi fahiş fiatla hesaba geçi· 
nunla beraber gazino, plftj ve b:ıh - lazım gelmektedir. Ticaret Veka - olan ekmek fiatını bugünkü şekli ile Divanyolunda işlettiği fınnı te - riyor, müşteriye viidolunan varyc • 
çelerde şöhret sahibi kirru;elerin şarkı leti yüz kilo buğdaydan elde edilen muhafaza etmeğe çalışmaktadır. miz tutmıyan Sıtkı isminde bir fınn- te oyunlanna ilaveten kalem oyun· 
söylemesi konser mahiyetinde olma_ 80 kilo un miktarını 82 ye, bir çu- Ticaret Vekaletinin ve Ticaret Ve- cı belediye znbıtası tarafından ad - lan, parmak oyunları, yanlış ye • 
dığından burada bilet kullanılması vni undan elde edilen 94 ekmek a- kaleti tarafından lstnnbula gönde - liyeye sevkedilmiştir. kun oyunları, masanın alnnn usul • 
da ienb etmezdi. Buna rağmen gazino dedini 98 e ibiağa çalışmakta, bu rilen mümessilin tetkikleri müsbet Sultanahmed J inci sulh ceza cacık hoş birn şişeleri koyuvermek· 
sahibinin tıu şekDdekJ hareketi bele- tecrübe muvaffakiyetic netice ver - bir netice vermezse ekmeğin kilo - mahkemesinde yapılan duruıımnsı le hokkabazlık oyunları.. hasılı 
diyece tesbit edilen fl~tların arttırıl. diği takdirde ekmek fiatına zam sunun on bir buçuğa çıkma!ı lazım ,sonunda Sıtkının suçu sabit görül - enva kaşkarikolar yapılıyor. 
masını ve dolayısUc halktan fazla yapılmıyacağı anlaşılmaktadır. Şim gelecektir. müş ve fınnının 15 gün müddetle Zavallı Belediyenin, bir çok "'ıı · 
para nlınmasını ın taç et.:rnı, ve K :ı- •••••••••••··--·........................................................................................ kapatılması karar altına alınmı~tır. nuni yollardan geçtikten sonra ,a,h 
dıköy kaymakamı da pek ta.btt olarak Bir kadın tabaneayı kanflı·ıBir doktor hakkında takibata eylediği b~ lira para cezası. bir ge-
bilet sat~ı menetmı~ır. k l d · ha I d Elektrik ink1ta1 cede mü~terilerinden yüzlerle lira 

o sırada orada bulunan maliye rır en yara an 1 ! an 1 vurmuş acar bir gazinceunun üzı• ~ 
memurlarının tuttuklan zabıtta sa • Şlşllde Han~u sokn,iında 74 sa_ Çağınlan hastaya gitmiyen Fatıh Bostancı, Süadiye, Erenköy ve rinde ne tesir yapar? 
dcce satılan ve s:ı.tılmıyan bllctlerın yılı Vangel apartımanının ikinci da.. kazası nöbetçi dokroru Sami haltkm_ Göztepe ınıntakasında ve bunlar - Bununla beraber, Belediyemit 
tesbıtıne lnhtsar etmt.,tir. Bu zaptın i resinde oturan Bileelkil 24 yaşlan n. d :ı Sıhhlye VeUleti talıkikata ba.ş - dan bilhassa Süadiye ha valisinde e- Allah için uğraşıyor, uğraşnca k. • 
kaymakarola belediye lktısad mildürü da Gülsüm, dfin kocası Muzaffere ald lamıştır. İst.nnbul Vflf\.yeti narnma lektrik inkıtalan bir müddettenberi ve şüphemiz yok ki sonunda gale • 
aleyhinde tutuldu~u ve hMisenln be- brovnig tabancasını kurcalarken ta- tahkikatı 1da.re eden Belediye Sıhhat sıklaşmıştır. Nitekim evvelki akşam be edecektir. Şimdiye kadar, bu 
ledlye ile defterdarlık arasındü 1htt. banea kazaen ateş alınış, çıkan mer- Müdürü Dr. Osman said bru:ırlaml§ da biri takriben saat onda, diğeri lundukları bu köyü çomarsız '\leh • 
lAf zuhuruna sebeb teşkfl ettilti hak. ml çenesinin altından girerek kafa_ olduğu raporu Belediye' Relmi~ine on bir buçultta iki defa cereynn kev medip de çomak oynatmıya alış • 
kındaki malt'lmat do~u olmadılı gibi, tasında kalm~tır. vermiştir. silmiş ve o havali baştan başa ka - mış olanlar hebernehai insafn gele-
maliye memurlannın sahneye gele _ Tabanca sesine koşnnlnr, genç ka.. ranlık içinde kalmıştır. Bereket ver- eeklerdir. 
rek 'bu halin hazinenin ~rnnm mu_ d ·r d · k hald Bey ~I sin bu inlotalar fazla devam etme- § - Belediye, Taluim meydan~' 
elb oldllltunu ve bundan dolayı zabıt h:~n~~n;e~~:::t~~ardır.e 0 

u Birçokk değlenbce yerleri hak- mie. on beş, yirmi dakilmlık fasıla - na isim anyormuı. Arkada§lardatl 
tutacaklanm söylemek gibi tılr ha _ Oülsumiln yarası a~ır ve hayatı ın 8 za ıt tutuldu lardan sonra cereynn tekrar temin biri Yükselti, bir diğeri de lsplanad 
rekeUeri de vA.ki olıruımıştır. tehlikededlr. Bir hafta zarfında muhtelif kaza.. edilmiştir. E.lektrik idaresinin bu tavsiye ediyor. Ötedenberi hallt di· 

Haseki yangını tahkikatına 
dev m ediliyor 

Maarif Vekili 

larda birçok kahve, gazlno ve 8ks:.\_ hususa bilhassa alakasını ve dikka- line yerlepniş «MeydanD sözünÜtı 
mı içkili dlcnce yerleri hakkında tini çekmek isteriz. suyu çıktı ise, bunun öz türkçe kar· 
zabıtlar tutulmuştur. Bunlar arasın_ ıılığı olan «alan» ne güne duruyor? 

Maarif Vekili Hasan All Yücel tet_ da Modada İnei, Suadlye, Mavi Tu- Mühim miktarda kömür geldi İnönü alanı.. ne güzel terkib! 
Aks:ı.rayda . Haseklde 6 evin yan - klklerde bulunmak üzere dün sabah na lokantaıarne Ad:ıdald Çankaya Alman :tıcn.:ret anlaşmaSı henUz c Ck re 

masile ne ·celenen yanınnın kasden Ank.arad" hr" ı~n c1m· tir e l"" .. n şe ım .... e ış . oteli de bulunmaktadır. gümrüklere gelmedi~ ('Jhetle bu hu_ . ~i! !lt. a -
çıkanldı~ının anla.şl]dı~ını, evvelee -------------------- ---------- ·• 

Bu hikayeden alncağımız ikinci :J:1~~~uı~~=:k c~~~d;ı~mn usmaıhn'ıkb~ =.(·······"is~~-·-i;~·~·,·····j·g·~~-~· ...... I;·~~·M·····A···-~·-.... , :~:~~7.,;:E{~;;,~; ("l(ij~ijk"'h;b~;'j~~') 
bir ders dnhn vardır: Cnzo}" en, oto- ' - h K --' ız ı · n1a •.dı b mun asıran nr..uen ıma rma Fiat l\lürakabe Komisyonu - :Ko " 

Bu hikliyeden çıkarmak istediği -
miz netice oudur: Her memleket, 
hayabm hinihacette kabil olduğu 
kadar az anza ile yürütebiirnek i -
çin. esaslı işlerde hatıra gelen veya 
gelmiyen hududlarn kadar tedbirli 
ve bnsiretkar olmaya mecburdur. 
Bu mecburiyeti anlamıyanlar, gü -

nün birinde, böylece, Fransanın 
(Jüştüğü zanıret mevkiine düşerler 
ki o zamanki pi;manlık fayda ver -
m ez. 

mobil rootörlerinde dahi kullanıl - çe =~cva olunmuştur. Must.nfn ı~ kt-.. Evv-1
'-' ...ıı ... , __ vak'a gpoec;i ·Knragümrükte bulun ~ Masamızın üzerine Alman pulunu nltşverişl bahis mcvzuu olacak mı, O.uua u.uır. eu>..a ., ...... .u.ı .... nımıza m iSyon yarın toplanarak manlfatU" 

maya lvcri~li ve ayni zamanda eh- duğunu, boş :bulunan evin nasıl atnş taşıyan bir zarf koydul::ır: gerçekten blzl alakadar eden tarafı gelen Macar Tiroa vapurlle bazı mn. ra satışlarındaki azami ktır nisbette· 
ven ve idareli tahrik sistemidir. Ni- o.ldıftını kendisinin de bUemedl~lnl zarf zaten açıktı, iÇindeki kii~ıdı var mı? B:lınıyoruı, fakat böyle de dent eşya, telefon malzemesi, tıbbi rini tesbite devam edecektir. 
tekim. elektrik de öyledir. Gazojen söylemiştir. çıkanp lxlktlk. olsa kendi hesabımıza bugün tc;ln ecza, elektrik malzemesi ve film Toplanan kitıdlar - Belediye 10 .. 
için iptidai madde olarak Türkiye- Tahkikat. devnm etmektedir. Bu, b:ı.sılmıŞ bir sirkülerdir. Kö- köşernizdc knlmnyı müreecalı gelmiştir. Bundan başka Bulgaris - zumsuz k~ıdları Sümerb:ınka vere• 
nin orman ve odun kömürü az olsa nigsbcrg •~>hrinde, Aıo;.ustosun ll in- '-ul h otandan 870 bin kilo odun kömfirU eckti. Banka, bu k~ıı....:ııan ı"ki günde ...... ı; ·u uyoruz ve erkesin de bizim gi- "fı.U. 
da, memleketin her tarafında kö - s· .. d den 14 ne kadar bir panaylr açıla- bl duş"" ünt'Ce~inc, blnne--'eyh harb gelmiştir. bir belcdlyeye uğramak surctile nl .. 

ır motor ıaman ıraya çarptı 6 ı.a. 
mür ve bilhassa linyit madenieri cakmış: devam etti~i milddetçe muhnrlb dıracııktır. vardır. Şu halde gazojen sistemi, Kocadereden }imanımıza odun ge. - Sizi alAkadar edebilir, bir ge- devletlerin herhangi birinde açıla- Bir çocuk kuyuya dü~tü Gümrük 1\tubafaza Umom Komu ~ 
T 

.. ki . . d tırmekte olan Receb kaptana ald 5 K d Kil ilkha ur ye ıçın ea e zaruret znmnnla- lip bakınız, diyorlar. cak sergilerin kendi memleketleri asunpa.şa a ç mam soka - tam - Birkaç gündenberi şehrlmi~ 
tonluk Kocadere motörü dün S:ıla _ lhnd 5 ~n.,ı d t nna mahsus bir"ey degvil, belkı· sulh Nez:ı.ketıerlne teşekkur edelim. halkına münhasır talaoaT .. n:ı. 6 ... a .,.., .... ı ev e o urnn Mi~nun de tctklklerde bulunan Gümriık MU" 

.. cak önlerinden geçerken, o elvardakl 
6

' • Sulta dün ı fh zamanları için de ehemmiyetlidir. bu pıınayırda kt'ığıd ve basım ma- inanıyoruz fakat ey okuyucu kızı na, ev erinin balıçe - hafaza Genel Komutanı General ~-
maymuncuk şamandırasma çarpmı.ş. ı d k .ku dr. ...... n.t·· Mevzu ehemmiyetle tetkike elbet kinelen sanayil görülebUecek mi, sen: 8 n e oynar en yuya ........,,~ tır. rahiın Lütfi Karapınar, bugün Ak • 

layıktır. tır. Ev halkının yardımile güçlükle bo _ su vıı.purile Trabzona hareket edecek· 

dt lı ı23 
Bu müsademe neticesinde batmak ISTER INAN, ISTER INANMA 1 lulmakt.an kurtarılan Sultann başın- Ur. Genel komutan bu .scyahatınde 

'J.J.. • tehlikesine maruz kalan motör tah- dAn ıan..:ı.~~-o Aft- ı:ıı .. ıı t u ııı.u .. n U!ae1ı \ yara .. ..,.n ....... ~"'i' has ane- şark viHiyetlcrlndekl gümrük muhn .. 
" llsiye t.nrafındnn kurtanlmıştır. J ı k Jd ı #.... C~~~=;~~~~~~~::~=:~~~~~;;~~~;;;;;;;;~====~~~.,~ .. ~-~-·~··~··;·~··~·-~·~-~-~ .. ~-·~·~··~··;··~·~-~··;·~-~~;;··~·~··~-~-~-~~~ ... ~ ... ;·;-;·~ .. ~··~·~ .. ~·~--;;·~··;·~··~··~~s~n:e~:a~~~ı~m~ı.ş~t~ır~.~~====~====~~·~uza~~t.eş~e!k!k~ill~l~cr~i~n;ı~te~f~U~ş~ed~ec~e~k~t~· ;;:::::::; 

(<Son Posta)) nın edebi telrika•ı: 13 duymuştu. Gözlerinin pınarında be- çin, Şehime hanım, hangi semti ter- ğu takdirde derhal Besime hanıma zuncu günü Rüstem çavuş mcvafı~ 
eo· J[ ır a er e ge i. Sekerci sokağı " liren yaş damlalarını namaz be;rinin cih edecem hususunda rnütered - haber verı"leceLtı'. b. h b 1 Id 

.... ·. ~ ... ~ ._. ·. 

• Yazan : Ercümend Ekrem Talu 
Saatler ilerledikçe, bu manzara

nın üzerine dağılan ışık da rniite -
roadiyen renk deği tirmekte idi. Gü
mü~i. altın aansı, turuncu.. daha 
aonra mor, hafif pembe, ve nihayet 
ateşi kırmızı.. lakin, bu renklerden 
hiç biri manzarayı tam olarnk kap-
lamıyor, yer yer daha koyu, daha 
açık tonlar peyda ediyor, ba~ka, zıd 
renklerlı; akıl ve hayale gelmez im
tizaçlar husule getirerek mütema -
diyen nazarlan oyalıyor, ruhu ve 
kalbi heyecaniara boğuyordu. 

Gün kavuşacağı sırada, ufkun 
•i tarafındaki büyük bir bulut kü· 
me-i birdenbire alevlendi. Ertesi ea

tidc:l•lic• biı loc:loeu babeı 

veren kan rengi perdenin arkatıında 
güneş, ağır nğır kayboluyor. eemi -
cilerin tabiri veçhil-.= ııayaklanıyorıl 
diJ, 

Derken o ıtlev söndil .. o kızıllık 
kayboldu. Bu sefer de ufku temiz, 
herrak bir sarılık kapla<3ı. Tabint 
de deniz gibi durulmu~tu. Ortalık, 
bir ibadete, hir ayine hazırlanıyor
muş gibi huşu içinde susuyordu. 

Pencerenin inik kafesi arkaeından 
bakışlarını bir aralık sokağa tevcih 
eden Şehime Hanım. ellerinde dolu 
çıkınlarla evlerine doğru seğirten 

erkekleri 1ördü. O vakit içi üzüldü. 
MakeadllZ, eevgisiz, ,efkateiz aeçen 
bir ölllriia bütüıa ac:ılıima bir uda 

ucile usulcacık sildi. diddi. Sarnalyayı sevnıi~. lAkin yan Fiat hususundıı bir had tayin o-
A 

· d k lb. d d nın köşe başında bakkal Şerif ağli• 
ynı zamıın a, a ın e gayri gın an sonra te~e'üm etmişti. Bir lunmamıştı. Ev matlubo muvafık 

ihtiyari olarak, Bcsime Hanıma kar- daha oralara gitmek istemiyordu. çıktığı takdirde anlaşmak kolavdı. evini, altındaki dükkimla beraber 
şı bir gıpta dobrmu~tu. Onun, hiç ol- Aksarayda, özlediği ve alıatığı ses- Zaten o tarihlerde evlerin, büyi.ik- &atıyordu. BekQI: 
maı:sa kendi kanile beslenmiş, da- sizliği, asudeliği bulamamaktan koı lüğüne küçüklüğüne g3re aşağı yu- - O ev çok uğurludur, diyor " 
marlarında o k anın aynini taşıyan kuyordu. Tekrardan karşı tarafa. karı malum o ls n bir raici vardı. du. Şerif ağa mahalleye geldiği zıl" 
bir erkek evladı, hayatta bir dea - Fındıklıya geçrneğe gelince: - A- Şehime hanım, Ilmcam evin bir 
t 

V· d All h · • 1 d" d ... man, kesesinde on kuru"u yoktı.l• 
egı var ı.. man, n ~'~rgesın ıyor u. azıcık da bahçesı olsun istiyordu. '"' 

- Ne oluyorsu!'l, Şehime ~ Dü- Gezip tozan takımından olma - Konu komtu ile pek sık ülfet et - Birkaç senenin içinde yüzlerce lir" 
sünme ayoll Rabbim bE'tt-ıinden dığı için bilmediğ" lstanbulun an - miyeceği için, can sıkıntısını birkaç kazandı, mal, mülk eahihi oldu. ŞiıJ1 
saklasın. Evini elinden alan sana bir cak ounun bunun ağzından isimle - çiçek fidanına, bir iki tavukla ho _ di de hacca gitmek için evini satıyor• 
ev daha verir. Ne kederlenip duıu- rini işittiği mahalleleri hakkında yorsun ~ Besime hanımdan malumat iste _ roza bakmak, onlarla oyalanmak Artık ihtiyarindığı ve bir ha tu nun" 

E. vet: Allah belki bir ev daha ve- dik çe, o da: su retile giderecekti. dan gayri kimsesi de olmadığı i .. 
rirdi. AmennaJ. Lakin, Şehimf' Ila- _ Öfl Ne yapacaksın orasını} Fakat hala münasib bir ııey bu - çin Beytullahta yedeşecekıniş. )'o~ 
nımın özlediği ev, hark o dl.'"ğildi. Gün görmez, hava almaz •• cehen- lunamıyor, günler de boyuna ge - sa, ne evini :ıe d'! dükkanını, düıı• 

Gırtlağından yükselen bir hıç - nemin ucu bucnğı.. hastalık, sağ - çiyordu. Bu vazivet, kadıncağızı yada elinden çıkarmazdı. 
kırığı zaptelrnek için kıvrılan du - lık insanlar için. Başın dara gelir~e son derece üzüyordu. Hakikati hal- Fiat bahsine gelince, Rüstem ça 
daklarından fU telehhüf döküldü: kapısını ralacak bir kul bulamaz _ de, amca!lının hsstalığı ıle alalta -.. vuş kat'i bir oey bilmi)•ot. aöyliyC" 

- Gec;nti, ola ı sın. Gene de sen hilirsin amma, bi- dar olmayıp, sırf Müjganla tema -
Lakin Beaime hanım i§itmemio - zim bu civaıdan p~mal cevabını sına rnani olmak malc.eadile evden miyordu. 

kı ı Sa
. • b d Hele bir defa gidin, gc7il1• 

veriyordu. uza aştırı an ımın u yüz e:ı pe-
Bekçi Rüstem çavu1un kulağını rişan olduğunu düşündükçe kabın::ı görün de, pazarbğını imam yaptı!• 

bükmü1ler, o da imama, muhtaıa Illiarnıyan Şehime hanım, ev sahi - Bizim Hafız efendi beceriklidir •• 
tenbih etm~ti: Mahıillede, evuu besine bir fCY de diyemiyordu. demekle iktifa ediyordu. 
eatmaia niyetli bir IUıMe bulundu- NihaJet. miaafirliklerinin doku - (.VU.ı vu-) 1 

ti .. 

-G-

Yuvasına lldnci defa kurmnk 1 -



e ra ' 
--ı 
\'ıpratma harbile bir 

neticeye varmak 
kabil olacak mıdır ? 

• 
/zmir fuarında 

sığınak ve siperler 
de lıazırlanıgor 

Savfa 3 
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Bekleme vaziyeti 
Y a.zan: Selim Ragıp Emeç 
JL lmanyanın aulh teklifinden 

Amerika uzak Yeni iktisadi nizarn] 
şarktaki k1talar1n1 hakk1nda Mareşal ı 
geri çekmiyecek Göring'in sözleri 

Koenigsberg 10 (A.A.) - D. 
N. B. ajansı bildiriyor: 

1

:0'''"''"'"" YAZAN ""'"'""'"i 

Emekli general ~ 
H. Emir Erhilet , 

ve bu :teklifın Lord Hali -
fab tarahndan Teddedilmesjnden 
sonra dünya cildin umumiyesi Al -

izmlr 10 (A.A.) - Son hazır:ıklan ~anmak üzere bulunan fuar manyzı. tarafından Ingiliz adnlanna 
ztyaretçilere tıır fikir vermek ıçln muhtelif yerlere sıtmaklar ve slperlcr karp der.ha) değilse bile kısa bir 
bazlrlanmaktndır. Fuarm ellence kısımlannda yapılnn ~l.kler tn - zaman içinde §iddetli ve .son dero
nuı.m.Ianmıştır. ce süratli bir taıırnızun yapılmasını 

Yaşington 10 (A.A.) - «Sum
ner Welles» İngiliz filosunun geri 
alınmasına rağmen Amerika hüku -
metinin Uzak §Srktaki kıtalarını ge
ri çekmek niyetinde olmadığını söy
lemi~ ve Amerikanın Japonyaya 
karşı takib etmekte olduğu siyaset
te bir değitıiklik yapmak tnsavvu -
rundn bulunmadığını ve ıayyare hen 
zini ihracatına konulan memnuiye -
tin kaldırılmıyııcağını ilave etmiştir. 

Alman iktısadiyatı için Führerin 
tam snlahiyetli mümessili ve şnrki 
Almanya fuannın hfımisi, Alman 
mareşali Göring ezcümle şunları 
söylcmi~tir: •• :~~. Posta.nm askeri muhnrrirl i 

······································· I!Son zamanlarıo tarihi hadisa -
vrupada vaziyet, az fark -

• lnrla, Lehistnn seEerinden 
aOnraJt' d '\' k' ı urumu andırm ktadır. O 
: ıt olduğu gibi, timdi de Al -
y an) rla • Ingilizler arnsında, bir 

ingiltereye karşı jingiltere Arnerikaya 
si ahh islikşaf n bin tayyara 

bekledi. Fakat bu fntizar ho§ll çık -
tı. Şimdi. haftalardanberi bir yıp -
ratma hnrbi devam ediyor. Kafi 
bir hareketin ne zaman yapılacağı 
da tayin edilemiyor. T nraflnnn, ce- Afrikada da aklnlar 

şiddetlendi 

:tım mütcakib, rk fuarı yeni §erait 
dairesinde açılacaktır. Funrın nn'a- ı 
nevi vazifesi, şark ve şimalde ti
caretin inki~fına hizmet etmek, ve 
Alman ihracatını çoğnltmak olmu§
tur. lPratma h b' .. .. 'd' ar ı surup gı ıyor. 

ola~iğe~ cihetten, Fransa mağlub 
•ı berı Almanların İngiltere ada - hare etleri sipariş etti 
"na b' k ı . ır arn ordusite taanuz etme-
~? 1hakkında dönen kuvvetli tah -
ri ı? erin, şimdi, mihver devletle -
~ın daha ziyade, İngiltere adasını 

h luka ve lngiliz imparatorluğunun 
d <ı2:ı hayati kısımlarına tanrruz e -
rakek Jngiltereyi silahı elinden bı -
.. tnaga icbnr edecekleri ihtimal 
Yf:! o 

dtıkrıvayetlcrine yer bımkmnkta ol-
ları görülüyor. 

Alman tebliği 
Berlin 10 (A.A.) - Alman or

duları başkumandanlığının tebliği: 
Bir denizaltı geınimız 8700 ton

luk silahlı bir ticaret v~;tpunı batır
dığmı bildirmektedir. 

Ingiltereye karşı sil5.hlı istilqaf 
hareketleri bilhassa doğu ve cenub 
s hilleri üzerinde ve Shetland ııd~
]arının şimal sulannda metodlu bır 

Nevyork 1 O (A.A.) - İngiliz 
mübayaa komisyonunun sal.hiyet -
tar bir mümessili dün akşam beya
natta bulunarak Alman havn ve de
niz kuvvetlerinin gayretlerine rağ -
men İngilterenin Amerikadan harb 
levazunı nakletmek için mebzul de
niz va.sıtalanna malik bulunduğunu 
bildirmiştir. 

reyan eden ufak tefek harekat hak
kında neşrettikleri tebliğlerden de 
bir netice çıkarmak mümkün ola -
mıyor. 

O suretle ki, insan, Almanya taı
rafından Ingiltereye knrşı bir tnar
nız iaa edilip edilmiyeceğini sor -
makta kendini haklı a-örüyor. 

Bir çok bitaraf askeri mütehas -
sısların ve bu arada İsviçreli askeri 
müşahidlerin Jeanaatine göre bugün 
cereyan etmekte olan yıpratma 
harbi İngilterenin harb sanayiini ve 
inşesini ciddi surette iz' aç etmekte
dir. Fakat böyle bir mücadele ile 
bugünden yarına hatta aylaren bir 
netice alınamıyacnğına göre A vnı -

mastarafı 1 Inci sayfaılal 
mışhr. Salimen üslerine gelen bü -
tün tayyarecilerimiz dönerken 32 
ıkilometre uzaktan v purun hala 
ynnmakta olduğunu görmüşlerdir. 

Massava üzerine yapılan hücum -
lar esnasında rıhtım yakinine bom -
balar düşmüş ve bir do.fi b:ıtaryruıı 

yuvasına tam blr isn.bct kaydedilmiŞ
tır. Hnva ordusuna ald kışlnlnrın ya. 
kininde bulunan binalam da do~u
da.n do~ruyn isnbetler kaydedilmiş • 
tir. 

Bu vazife her zamankinden da -
ha ziyade ehemmiyet kesbetmiştir. 
Şorkın vnsi bölgelerindeki yeni ik -
tısadi nizarn ve Sovyet Rusya ile 
ticaretin büyük inkişafı, Königs -
berg fuarına yeni imkanlar bnh
şetmektedir. 

İngilterede 
harb tasarrufu 

131 milyon ı .. Büyük Britanya sahillerine evvelii 
o u }'\ik 
" bir kara ordusu çıkarmak 
d t~a havadan indirmek suretile, 
ll ogrudnn doğruya yapılacak bir tn-

truz)a mı yoksa dünyanın her tn -

~a~ını asırlık bir sarmaşık gibi saran 
laa 'Ve budaklarını kesip kırmak -
J b~ı Ingilterenin eulha icbar edi -
ne ıleceği meselesini evvelce de ko
/Vn:'uştuk. Eğer mihver devletle
• 

1
' ıııındi umumiyetle zannolunmnk 

~stidadı hasıl olduğu üzere, İngilte
i~k~dasını bir ordu ile istila etmek 
:m <ınını, teknik bakımdan, bula -

•Yorlarsa o halde onlar için, ikinci 

~k taktikle hedefe varmnğn çalış -
a~tan ba§ka çare yoktur. Fakat 

'~ı tamanda bilmelidir ki ikinci 
~ek ta~tikle neticeye varılması ?.cm 
lı 

1
. Ruç ve uzun, hem de pek f:IUP -

e ıdir. 

iki ln~iltereye karfı yıprntma hnrbi. 
ncı şık taktik genel tasarının ba

~~brıda gelir. Bu harbin başlıca tah -
tı '\' ·ı v ltsıtalnrı uçak bombası ı e mayn 
Ai torpidodur. Yıpratma hnrbind.e 

1
. lllanların gnyesi bir taraftan İngı-
~ hnrb sanayi merkezlerine tanr -

tı.ıı ederek bunlan tahrib etmek ol
~a~la beraber bilhasan ingiltereye 
arıcd . k h 1 &i en yıyece ve arb mn zerne-

O ta§ıyan vapurları batırmaktır. 
d' bu suretle lngiltereyi abluka e-

erek nihayet maksadına ram et -

~eyj dütünebilir fakat bunun çıkar 
1 ır Yol olmadığı muhtelif zaman -
't~~a rnuhtelif rtlar altında tec -

e edilmiştir. 

şekilde devam etmiştir. 
Muharebe tayynrelerimiz silah 

fabn"kaln'rile lima~lara. deniz tıa-
ahlarına, hava meydanlanna ve 

g ·ı . t dafi bntaryası mevzı enne aarnıı: 

etmişlerdir. 
Bu harekat esnasında tayyare -

lerimiz Rochester' deki tayyar e fab
riknsile Fnversham' dnki infılak mad 
deleri fabrikasını bilhassa tesirli bir 
bombardımana tabi tutmnğa mu -
vaffak olmuşlardır. Buralarda mü
him yangınlar çıkmış ve fiddetli in
filaklar vukubulmuştur. 

Newcastic doklnr:ile Sheerness ve 

Amerikanın Ingiltereye gönderi -
len mallar binden fazla vapurla 
nakledilmektedir. İngilterenin A -
merikadaki eipari§leri. evvelcc Fran 
sa tarafından yapılanlar da dahil 
olmak üzere 2, ila 2 buçuk milyar 
dolar tahmin edilmeketdir. Bu ye -
kunun yarısı tayyo.re aiparişidir. A
merikaya sipariş edilen ll bin tay-
yareden şimdiye kadaT 2900 U tes
lim edilmiştir • 

ingiltere Çindeki 
kttalar1n1 geri çekti 

Chatham deniz teı:guhlanna her 
çaptan oldukça mühim miktarda ~okyo 1 O (A.A.) - Stefani: 
bomba atılmıştır. aAaahi» ırazetesine beyanatta 

bulunan hariciye nnzın cMatsuo'ka» 
Bundan başka Bristol'ün ııima -

linde kain bir hava meydanının ini1 Jngilterenin bugün içinde bulunduğu 
sahası bombalarin tahrib edilmiotir. fevkalade müşkül beynelmilel va -

d ziyetin bir netiseci olarak Çindeki 
Dün gündüz münferid üşman kıtalarını geri çektiğini ve bu vazi-

tayyareleri şimali Fransa ile B elçi- yet karşısında başka türlü hareket 
ka ve Holanda üzerine, gece de ba- etmek imkahı bulunmadığını aöy _ 
tı Almanyası üzerine akınlar .. ya~ • lemi§tir. 
mıılardır. Alman toprakları uzerm- Şanghny 1 O (AA.) - Ingiliz 
de hiç bir askeri hedefe taarruz vu- k lan Şa h d k'l k · 'll ma am ng ay an çe 1 ece 
bulmamışsa da ha.zı sıvı er yara - J k 

1 
__ ... ,., ve birkaç bına hasara uğra - ngiliz ıtaabnın hanği tarihte ve 
cu..-,. nereye hare'ket edeceğini bildirmek-
mı tır. . 

İk' Alman tayyaresı kayıptır. 
lk~ düşman tayyaresi dafi topla

nmız tarafından dü§Ürülmüştür. Bu 
derle birlikte Alman dafi 

tayyar d d" - -ı ta )arı tarafın an uşunı en Y -
topd • dedi 15 00 e baüğ olmak-
yar enn a 
ta dır. 

ten imtina ediyorlar. Şanghayın bey 
nelmilel mınınkadaki İngiliz böl~e
sinin müdafaası için ne taanVVUT e
dildiği hakkında hiç bir mah'lmat 
verilmemektedir. 

İn ·ı· 1 ga ız imparatorluğunun Cebe - b ki 
hUttank, Süveyş, Babülmendeb gıbi Kartsini ıça a 
J..t~Yat_i noktalarile Bağdad, Basra, 

Japon sefaretinin beyanat ver -
meğe mezun bir mümessili Japon 
makamlannın bu Ingiliz kararından 
dolayı çok memnun olduklannı bil
dirmi tir. 

]4 ~ıstan, Avuatralya ve Yeni Ze- 1 koca 
lJ 1'1 a gibi temellerine ve nihayet yara ı yan 
talalcdoğudaki bütün varlıklarına 
h~l'luz ederek onu böylece dı§dan Çembermwn Mehm~ ~a -

.mak taktiğine gelince bu umu - ~ 14 nUlJ'Ul.radı:ı. oturıın R.a4id ~-
'l'lı har-'- . J ·ı .. . d .. M-'·"uleyi n.raıannda çıtan bU' f!ıai t:J~;etın ngı tere u zer ın e mu- zı _.., b Moskova J O (A.A.) - Karade-
.... t olmaması mümkün det;ildir, ünft•<l<l neucesınde koCaS1 Rıza ı. "'·•c~L .. m ....-- ........ ıa.,..,,., .... Y" nı'zı' Baltık denizine bag~lıyan Dnci-
J ~bunun için İspanya, Rusyn ve ...,ldıı ~ır mırette .>.,.. ........... .,.vu. -
•Po n d 1 ·ı I h' ~ı. u .. .,eki hastanesine kaldırılmış- per-Bug kanalının inşaatı bitmi§ ve 

h b Ynmn a ngı tere a ey ıne ı:uu ~...... kanal seyrüsefcre açılmıttır. 

l lr e ginneleri ve Mıhver devlet- tı~---------:---.ı:;---:=:;----:-----;------1 !~ 

Baltıktan 
Karadenize 

panın vaziyeti fenalaımakta devam Hnva dafl bataryaJan §lddeUi a -
edeceği şüphesizdir. Bu ise hiç kim- ıteş açmış, nvcılar bombardıman tny. 
senin hoıuna giden bir şey değilcüı:. yarelertmlze hücum etmişlerdir. Tay. 

Avnıpayı böyle bir akibetten yarelenmiz salimen dönmüştür. 
kurtarmak ve kat'J neticenin ne o - Bombardıman tnyyarelerinılz Mal 

ı b Adaga'dn benzin deposunu bombar
acağının ir an evvel anla~ılmasını 

dımnn etml.şlcrdlr. Rasıdlartmızdan 
temin eylemek için Almanyanın In-
giltereye taarruz kararında berde - biri yaralaruruştır. 
vam olduğu kabul edilecek olursa Cenubt Afrllm tnyya.releri Negelli 

hnvn meydnnını bombardımnn etmiş 
bu taarnızun icra edilmemesi veya lcrdir. İ1d İtalyan Caproni tayyaresi 

Londra 1 O (AA.) - Har b ta
sarrufu komitesi reisi Robert Rin -
deresly pün yapmış olduğu beye. -
nat meynnında, Ingiltereele milli tn
snrnıfun inkiıafını teyid eden rn -
karnlara işaret etmiştir. 

Rinderesley bilhassa beheri 15 
filinlik olan harb tasarrufu tahvil -
leri üzerinde durmuştur. Bunları iş
çiler müştereken almakta ve sahş ye
kunu Temmuz nihayetinde 131 mil
yon ısterline baliğ olmaktadır. edilernemesi için tek ~~beb Almallt- yerde tahrib edilmiş, blr tanesi ya • 

yanın lıazırlıklannı bıtıımemlf ol - kılarak enka halin ko u1ın 
Ö ·ı b'l' B k ki z e n uş ve ması g aten e ı ır. azı aY12ıı. ar d~ Iki Cnproni de hasara uğratıl- yüksekten uçnn tnyyn.relerln bomb:ı.. 

ve gazeteler bu taanuzun Ağustos mıştır. ınn ne hasarat ve ne de insanca za .. 
ayı içinde yapılmadığı takdirde bu ftal '- ..,,_ h. ·· yiat ya.pa.bllml.ştlr. 

• • 1 w 'dd. yan K&rarganına ucum 
sene ıçın yapı amıyacagını ı ıa et- Londrıı 10 (A.A) _ İngiliz nmiral- Knhire 1 O (A.A.) - Knhirede 
m:Jeri de bir ml\na ifade edemez. lllt"lnln tebl!Ai: · neşredilen umumi karargiıh resmt 
Çunkn meşhur Napolyon 1804 de So.b:ıh erkenden denlz kuvvetleıi tebliği: 
İngiltereyi i!tilıi etmek istediği ı:a - tnyyarelerinden oir warlus tnyyare- Somali: ltalyanlann esas m ev -
man Manş kanalını Şubat ayı içinde st Avustralya kruvazörli Robort'dan zilerimiz istikametinde ileri hareketi 
geçmeyi tasarlamıetı. ~ak Somnllde Zeila'da yenı tesis devam etmektedir. 

Un~tmıımak lazımdır ki Napol - edllml.ş' olnn ftalynn knrargt\hı üze _ İngilizler bir mevki i§g 1 ettiler 
yon içın olduğu kadnr bugünkü Al- rfne ;pike n~ hücumlar ynp:ırnk: luı. - Nairobi 10 (A.A.) - Resıni akşam 
man ordusu için de Ingiltereye ta- s:ırnt tka etmıştır. tebl~i: 
arruı: her şeyden evvel bir nakil warlus tayyaresi salimen gemisine Kara kuvvetJerlmfz gösterilen ha • 
mesclesidir. Şayed Avrupa ile Bü- nvdet etmlı}tlr. :m bir muknvemetl mUteakıb Korin
y(ik Britanya adalan arasında Man~ italynn tnyyarclcrl Aden'de harb ıdU'i ~ etmişlerdir. Zayiat yok -
kanalı mevcud olmnmış bulunsa i- gemDerimize hücum etmiştir. Pek tur. 
di, Fransa harbinin eonu Avrupa -------------------------------. 
için yeni bir sulha mebde olacaktı. 
Demek ki ~imdi Almanya için mev
zuubahs olan mesele Norveçteki te
eebbüsü daha başka şekillerde ve 
daha vasi bir mikyas Uzerinden tek
Tat etmektir. Bu ise eon derece a -
z.im bir haı:ırlığ ihtiyaç gösterir. 
Çünkn yapılacak teşebbüsün akim 
kalması Almanyanın vaziyetini ih -
lal eder. lntiznr bundan Ileri geli -
yor. 

SeLü,ı Jeaq.~.,, ~nuç 
....................... ·---·-···················· 

Amerikada 70 
tonluk tanklar 
imal ediliyor 

.. . 
GECE IŞI --------

Evvelki gün öfleyc yakın bir saatte 
Bcyo~lunıı çıknn bir dostum dPdi ki: 

- Tepeb:ı nu geçince blmllğim o
tomobO clardu. Önümüzde bir dili o
tomobil l'C tranıvay blrlkmiştl. Ar:ı. 
b:ı bir kaza mı ohnu tu. Hayır, çünkü 
ımrne atır alır hareket ~tti. On be, 
ytmıl otomobil ve tki tr.ınwaydnn 

mürekkcb motorize ke'rvıuıımız bir 
eeruu:c alayı nfrırlı~ı Ue caddeyl ta • 
klb ederek Galatasaraya kııd:ır Jfel. 
di. Ve anrn.k o ?.aman anlaşıldı ki 
yolu tıluı~'1ln, motörlü vnsıWnn felce 
utnıtan kafDenln önüne düşüp tın -
gır mıııgır giden blr çöp arab:ıc;ıılır. 

Dostum nfıve etti: 

diikJeri s:ıaUcrde belcdlyenht çöp 
ka.myonlan bir )nnd:ın nıazot koka. 
su bir ynndan ~er_çöp kokmm rı kı -
ran seyyar hi: urunet ve al ntet lııı
mulcst h linde caddelerde ağır aıtır 
dolnşıyorlar. Daha so do turnun 
anlattığı kü~ük çöp arnb:ıl:ırı öJ;le) e 
kadar ana cadde·c!-t'le göze Ç3rlııyor. 

C k ~1 çalıştığına hld oldulu -

:·,e birlikte harekete karar ver - Bugün L A L E sinemasmda r-/h e.ti lhımgelir. Yoksa yalnız , .. _...,. 
s··' Ver devletlerinin Cebelüttank, GE c E yA RI s I K o NT E s i 
ııveyş ve Babülmendebe karşı ya- 1 -CLAUDETTE COLBERT • DON AMECHE 

racaldan hareketler pek kısır kn -
~~i/="akat bütün bunlnnn bir emri- n _ Ç 1 LG 1 N B A K i R E 
1 ' olduklannı kabul etsek bile • A"''CEN ANNIE DUCAUX --._..A., 
di'IRiltere adası, Kanada ve Ingiliz VJCTOR FR 1

" • 
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Va~ington 1 O (AA.) - Bi,Je -
~k Amerika ordusu, 70 tonluk ve 
75 milimetrelik toplarla mücehhez 
muazzam tanklar inşa etıneğe karar 
vermiştir. Miktan bildirilmiyen ilk 
sipariş, Bethlehem Locomotivc 
Company ~rketine verilmiştir. 

- Belediye şu temizlik 1 Ini g!iııihı 

öjtle vn.kltJerine kndıır hltiremP.t'll~lne 
~öre bu Işi ~ece ynpsn ohruu mı? 

Bu vak'ııya ben hemen hergün şa. 
bld oluyonım. Ilrr sabah saat seliizle 
on ara.c;ı, yani şehir halkının lslcT1 
bıı.şına gelmek için sokaklara dökül • 

muz Doktor Liıtfi Kırdan tcnldd ct. 
rnek asla lıatınmdan geçmez. lrnııuz 

ötedenberi üıerinde donlutum gece 
servisi usulünü bir kere tedrübe et • 
meslnl tal'sl e et'!eoelfm. A\Tnp:ııun 

büyük şehirleri şöy!fe dursun yalnn • 
da ziynret ctt.lfl (Bi.ikreş) ele btle te
mizlik 1 lerinin ccelcri yapıldaltını 

görmiişlf'r l"Cya lşltmlşlerdlr. Orni!a.r. 
da irnkinı olan şeyin bizde imkfin • 
su olmasına imkan ~oktur. Yeter k1 
c.lddi olarak fşe glrlşilsln. 

~ui!J.a,. CaJ.iJ 
d?nanrnası ile beraber Amerika 100 
~ltnclık kaldıkça harbin sonunun ,,Son Poatan nın edebi tefrikası: 
d~ıl Ve ne vakit gelebileceğini şim
b~ en tayin mümkün olmaz ve hnr-

t trı lU Veya bu ıekiJ ve tarzda ida-e .• h sının seri ve yakın bir sulha e -
l!rrııniyetli surette yardım edebile

t~~· 
Rı lahmin olunamaz. 

~~Wıc4t. .... ~ ················································ 
Alpullu şeker fabrikasi 

yakında faaliyete g9çiyor 
Edırne (Husus}) - Alpunu şeker 

fabrikasının yenı yıl kampan,yruıın.a 
başlama günü ynkla.şmı.ştı.r. Bu ltı
barıa fatrika faaliyete !hazırlanmış 
bulunmakta.tırr. Fabrikanın 20 Ağus
tostan sonra faaliyete geçccegıne n:ı
taran bugünlerde pancarların söktil.. 
lllesine başlanncıı.ktır. Birçok yerler
CI.e ıııı.ncar mahsulü çok &yidlr. Fabrl. 
lta ldnTi inin yardınu ne müstal"-31-
\in türeyen pancar bôceklcrile yaptı~ı 
Itin lniicadelenin veyiik laydaları gb-
~~tür. 

Nakleden: Maar.r.e::. Tahsin Berkana 

d 
d' 1 cak sesile söylemek~e devam etti: 

F- k t. •iz Han anı sev ı - d l b - ıı a • .. - Zeyneh, ae:ı en evve aş-

niz... ar-
- Evet sevdim' fakııt onu 

. ıı bakarken tt'k sevmıyorum, on ·ı 
.. 1 . . "rten perde tamamı e 

goı: ennıı o .. 1 le ör-
kalktı, onu yabancı goz er g d 

.. ~· di artık hayatım a dum ... .,.ım b . 
yalnız sc:>n ,·arsın ~:rı;;:i~ sı;:'~t:: 
viyorum.. genç n 
h ra ve ate,ile seni ıst1yoru?.". un-
d~n sonrı. benim içıo dunyada 

k kadın yok Zeyncb.. SC'n 
baş a . 1 sevgilim, yalnız 
varınn.. guze 
~nl . 

Z yneb işittiği sözlere ınanama-
e ..,ib'ı hayretle ona bakı -

Yormuş .. h " 
ı J )tık karısının enuz 

Yordu. " ed'V' · lı d' . 'timad etm ıgını an -
ken kısıne ı biraz dnha :kendisine 
yara onu . tali ~ 
celti ve her saniye ateeı ar 

ka bir kadını sevmit olmaktan ız
tırab duyuyoru:n thnd; •• Ister -
dim ki, kalbimin ilk heyecanını 
sana vereyim, isterdim ki eann ge-
lirken: .ıSevgilim, benim ilk ve 
son a kım sensin b diyebileyim ... 

Maalesef hnyntımdan başka bir 
kadın geçti. Fakat &eni, insan 
kalbinin sevebileceği tıon ~iddet 
ve kuv"·etle aevmediğimi söyler-
8f:ffi bana inan Zeyneb 1 Sen kal
himin yolunu buldun .. artık ora
dan ilelcbcd ayrılmıyacakaınl & 
ğer sen bugün bu barikulade iti -
rafı yapmai.TII~ olsaydın -bile. mut
laka pek yakın bir %amanda. bü
tün kıskançlığımı hir tarafa bıra
karak aaoa katacak, aana ya)va-

racak: aHavattm eenindir •• bnna 
geli" diyec• k tim. 

lnan bana eevgılim •. seni aon
su:z bir nşkln .eviyorum. 

Zeyneb cevab vermiyordu. 
Baııı hafifçe yana çevıilmiş, yüzün
de, gözlerinde tath bir ;fade ile 
uzaklara dalmışh. Koca51nın sus.
tuğunu ve belir.i sarnn kolunun 
çemberinin dnreldığını hissedin -
ce, düşüneeli bir ııe,)e sordu: 

- Haluk, ne vakıttenberi an -
!adı h) Ne vakit farkında oldun) 

- Seni sevdiğim1 rni? 
Genç kız başile tasdik etti. 
- Bir a\~am, Kandilliye git -

tiğim gündı-n bir gün evvel. ye -
mekte yalnızdım .. tabii olıırnlc ~ 
ni diişündüm. Bır dakika oldu :ki 
yalnız bulunduğumu unutarak 
gözlerimi kaldırdım, St'ni karşım
da göreceğimi 7annediyordum. 
Bittabi s~n yoktun. O v<lkit, bir 
dakika için bnnn haynt bomboş, 
değereiz ve yaşanılmnğd liıyık ol
mıyan miiz'iç bir angnrya gibi gö
ründü. Birdenbire kendime kız -
dım, etrahmdaltilere kızdım, huy-

auzlandım her §eyi fena gördüm 
ve bütün ge:e somurttum.. tii.. 
seni sevdiğimi anladığım anll ka
dar... O :zanıa:t gözüm önünde 
bir şimşek çaktı, elrafımdaki gü
zelliği gördüm .. ııeni gördüm Zey
nebl 

Ertesi gün bu büyük haberi sa
na vermek jçin Kandilliye gittim. 
Ancak, senin söylediğin bir cüm
le bana pek geç geldiğimi, artık 
yerimi ba,knıııntn aldığın: öğretti. 

- Bu, muhayyelende ycşıyan 
bir ndamdnn ba~kası değildi. 

- Evet, şimdi anlıyorum. 
Zeyneb birdenbire doğruldu. 

neş' eli, mes'ud bir kahknha ile 
gü ldü. 

- Halbuki o sözlerirole seni 
kasdetmiştim Haluk . 

- Sana nşkı öğreten ben nıi 
idim~ 

-Evet. 
- Her :rP.mnn için mi) 
- } ler znmnn ... 
- Halbuki ben bunu . Jomn~ 

mıştım. Sonrndnn, Halebden av
detimde hana "onu» bir defa ol-

sun görmediğini ve ccooun» nm -
mız.a girmediğini temin etıiğin :m
man ümide dii~üm. 

Genç kı7. gözlerini kaldardı, §i
kuyet dolu scsile: 

- Haluk .•• dedi. Biraz evvel 
Handan ndlı o :r:ehirla yılan beni 
itl-ınm ettiği zaman bunu niçin 
hatıriamamıştı n) 

- Neyi hntırlnmnmıştım? 
- Şinıdı söylediğin ,.<!yleri , 

yani senin İst nbuld bulunma -
dığm esnada, ı;e\'diğim adamı hiç 
görmemi~ olauğumu. .. Halbuki 
o alçnk Turhnnla göıü~ti.iğüm -
den haberin vnrdı .. bunu !ana 
yazmıştım ... Sann y bn söyle -
diğime, seni rı ldathğımn ci d den 
innnmış m!ydın Haliık) 

Genç adam yerindı-n kalktı, 
karısının kHt~"•ıı:ıd avaktn dur
du. Mahcub, mütereddid, muzt -
rib bir hali \'ardı. 

- Mel-ıpare Hanım bnna se -
nin T urhanld mutabık olduğunu, 
oraya ku.di ar:r.unl gittiğini söy ... 
lemişti. Ru, linndanın sözlerini 
tekid ediyordu. (Arkası var) 



.:Jayıa 

Hava ak1nlar1 gece 
gündüz yap1hyör 

(Bnştarafı ı inci sayfada) 
deniz tayyareteri üssünü bomba ve 
mitralyöz ateşine tutmuşlardır. Han 
garda bulunan tayyarelere ve tay
yare meydanı müdafaa mevzüne 
hasar yapılmıştır. Guernsey tayya
re meydanına karşı yapılan hil -
oumda akşam, sahil müdafaa kuv -
vetlerine mensub tayyareler tarafın

Ankara - istanbul 
tenis maçlari 

(Başt.arafı ı inel sayfada) 
dan F anık Ankaradan Şe fiğe üç 

sette galib celmişlerdir. 
Ankara - İstanbul çift maçında 

ise Istanbuldan Hasan - Rinz çifti 
Ankaradan Kerim, Fe h mi çiftine 
6-4, 6-2 galib gelmi~lerdir. 

Istanbul yelken yanşları 
dan devam edilmiş ve birkaç kere Su sporlan ajanlığının tertib etti
hangarlar ve yerdeki tayyareler ği ikinci yelken teşvik yarışı bugün 
bombardıman edilmiştir. Birçok yan saat 15 de Modada yapılacaktır. 
gınlar çıkmıştır. 

Almanya üzerinde dün a~am ya_ 
pılan hareklitın esas hedeflerini Lud
wlg'Shafen ve Cologne cephane fab -

Dün Modada yapılan 
yüzme müsabakaları 

rikalnn teşkil etm~tır. Tnyyare mü. Kadıköy Halkevi tarafından ter-
ırettebatının getirdikleri malQmat::ı t"b d"l .. ·· b k ı d" 
nazaran duşmana büyük hasar ve - ı e ı en yuzme musa a a an un 

il 
•~ . ' Moda havuzunda yapılmıştır. Sert 

r m09tır. b' d d 32 .. 
D·ıor t f 1 1 d R h 'd ır su a cereyan e en yarışa yu-

•ı:.Cr ayyare ı o arı a u r a .•.. · ti k t • t' G ı t 
demiryolu münakalatına ve Alman - zucu ı~ ra e .mııı ır. n a as

1
aray : 

rYT 
1 

d B 
1 

ik ta dan Mahmud ıle Beykozdan brahı-
ya., ·no an a, eç a yyare mey - . k b' k' · ·ı ı 
dıı.nlarına hücum etmişlerdir. Gün _ ~ın sı ı tr ~ ~me~ne v.~sı ~ ~an 
duz ve gece cere:ran eden bu hare- u yanş~a a .mu musa a a~ı 
kAtı müteakıb tayyarelerlmlzln he.p. terk etı:n~ş. _lbrahım de 42.15 dakı
si salimen üs1erine donmilşlerdir. Sa- kada bırıncı .o~m~ştur. Galatasarııy
hfl müda.faa kuvvetlerine mensub dan Vedad ıkıncı, gene Galntasa -
Auson tıpinde bir tayyare mutad bir raydan Yorgo üçüncü gelmi~lerdir. 
ıkeşlf vazifesi esnasında zayi olmuŞ
tur. 

Londra 10 (A.A.) - Renter ajansı 
bildiriyor: 
Şlmdıye kadar verilrn~ olan haber_ 

Ierln en ziyade o.Hl.ka uyandırncak o
lanını, bir İngiliz karilesine hücum 
eden duşman kuvvetJerine karşı, Per-

Azılı bir sabıkah, amme 
se'Ameti narnma 

tirnarhaneye soku!acak 
(Ba.ştarafı ı inci s:lyfada) 

şembe r,iinü İngiliz hava kuvvetleri. Deli Ligor namile maruf Ligor 
nin kazanmış olduklan znfE:r te.şldl Kefalo, bir müddettenberi 
etmektedir. gelene musaHat olan biriydi. Ka -
Perşembe günkü hava muharebe _ tilden, yaralamaktan, eroin kaçak -

sinden burada alınacak di~er bir ders çılığından sayısız sabıkaları bulunan 
varcıa o da, dü.şmnnların istimal et- Ligor, bunlar yetiomiyormuo gibi 
miş oldukları ve 800 tayyareye ball~ mahkemede ve resmi makamlarda 
olan muazzam ha.vo. kuvvetlerine ra~ münnsebetsiz hareketlere kalkardı. 
ml'n, karneyi teşkll eden gemller • Fakat daima delilik iddia eden Li
den bat.mış olanıann h!Qblrislnln, gor, son zamanlarda i~lediği bir ci
lhava kuvvetleri tarafından lllatırtl - nayet de dah.il olmak üzere bütün 
mış olmamasıdır. sa.hU devriye ko - bu auçlar<Ian beraet etmişti. Bakır
lunun 3 geınlsinl batıranlar Alman köy emrazı akliye hastanesi birkaç 
·hücurnbotları olmuştur. Bu botlar - defa Ligorun aklen malul olmadı -
dan birisi de bilAhare batırılmı.ştır, ğını ileri sürmüo, maamafih bu nok-
blr dfteri hasara ~ratılmıştır. ta tamamen tavazzuh etmemişti. 

Meşhur bir fabrikatör 
tramvay altmda kalarak 

vefat etti 
(&.,tarafı 1 inci sayfada) 

feci bir şekilde kesilmiştir. 
Kendi arzuaile Şişli Sıhhat Yur -

auna kaldırılan kazazede bir müd
det sonra aldığı yaralann tesirile 
ölmüştür. 

nöbet
hadise 
bulun-

Kazadan haberdar edilen 
çi müddeiumumisi Orhan 
mahalline gelerek tetkikatta 
muştur. 

Vatman İbrahim hakkında taki
bat yapılmaktadır. 

Bir köylünün ölümile neticelenen 
ikinci vesaiti nakliye kazası da Top· 
kapı haricindeki şosede olmuotur. 

Şoför Muradın idaresindeki 1643 
sayılı kamyon dün Topkapı hari -
cindeki asfalttan süratle geçerken, 
bu yol üzerinde birdenbire karşı -
sına çıkan ' Mahmudbey nahiyesi 
halkından 40 yaşlannda cambaz 
Mehmed adında birine çnrpmıştır. 

Çok ani olan bu çarpma neti -
cesinde Mehrned otomobilin altına 
düşmüş ve feci bir şekilde çiğne -
nerek ölmüştür. Şoför yakalanmış 
,.e takibata başlanmıştır. 

Ügor son günlerde işi büsbütün 
azıtmış; kendisini yakalıyan zabıta 
imirlerini, hakkında tahkikat ya -
pan müddeiumumi muavinlerini. 
hatti kendisini tedavi eden profe -
sör Mazhar Osmanı ölümle tehdid 
edecek kadar ileri varrnı~tır. 

Deli mi, edebsiz mi'? 
Bu nokta adli makarnlan ehem

miyetle işgal etmiş, nihayet tıbbı 
adli meclisi uzun müşahedelerden 
psikolojik tetkiklerden sonra, Li -
gorun kafi olamk deli olduğu ne -
ticesine varmıştır. 

Diln asliye 8 inci hukuk mahke· 
mesi hadiseyi tetkik etmiş, ceza ka
nununun mevkii mer'iyete vaz"ına 

mütealük kanunun 13 üncü mad -
desi mucibince, amme selameti na
mına Ligorun tirnarhaneye sevkine 
karar vermiştir. 

Ligor artık bir gün akıllı, bir gün 
deli hüviyeti takınarnıyacak; ta -

rnamile salah kesbedinciye kadar 
hastanede tedavi altında bulunduru
lacaktır. 

iLAN 
Bursada muldm İsınan Uzunonat 

tarafından Türk Ticaret Bankası A. 
ş. bankasına terbin edilen köseleler 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluı tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TOrk Lirasi 
Şube ve ajam adedi: 265 

Zira! ve ticari her ,.,evi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Blnk.o.sında kumbaralı ve ihbarsı:& tasarruf hesabiarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a lle aşa~ _ 
daki plfma göre ikramiye dağıtüacaktır. 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

500 
" 250 , 

100 
" 50 " 40 
" 20 " 

2,000 
" 1,000 
" 4,000 
" 5,000 
" 4,800 
" 3,200 
" DİKKAT: Hesabiarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 9.4a~ı 

dÜfDllycnlere ikramlye çıktı~ı takdirde % 20 f'azlaslle verilecektir. 
Kur'nlar sende 4 defa, ı Eylül, ı Birlncik.A.nun, ı Mart ve ı Haal

ran tarihlerinde çekUecektir. 

1940 SENESi 

ViYANA. 
SON BAHAR FUAR/ 
1-8 EYLÜL 1940 

Her sene oldug-u gibi bu sene de bUtOn 
mnkeınıııouJ'etıyle açtlncaktır. MOmessll : K. A. MOLLER 

ve ŞERiKi Telefon: 40090, P. K. 1090, 1'elgrnt "TRAN::iPORT, 
Adres : Minerva Han Galata • ıstanbul 

Devlet Denizyollari 
MUdüriU~U 

Işletme Umum 
Ilanlar 1 

Mersin-İskenderun yolu Şilep seferleri ' 
(Dumlupınnr) vapuru ı2 /~ustos/940 Pazartesi günü saat 18 de Bırkc

ciden Şllep posta.cıı olarak Mersin_İskendcrun yoluna kalkacaktır. 
Gemi, gidiŞ ve dön~te yükü oıa.n iskelciere ~pyacaktır. 
Müteakip seferler ayrıca llA.n olunacaktır. Daha. fazlo. malftrna.t almak 

için acentelerlmizc müracaat olunması. (7127> 
Mısırdan ltalyaya karşı 

yükselen ses hesabUldan borÇlu oldu~u rneblMı Bendek İcra lemurlutundan: 

CBastarafı 1 m cl sayfadıa' 
ted.iye etrnedifinden dolayı Bursa Ti- Adapazarında Mehmed Asıma Hendek Tapu dalresinden verilmiş 2 No. 

t mahkemesinden :ısUhsal olu ve 3/4/937 tarihli ipotek senedile 600 Ura ve masarifinin ıtasına borçlu Hen-
~er pr®aga.ncb o.janlannuı:Ian biri 
akstni iddlo. etmişse, sizi, herhalde 
nldntmış olmalıdır. 

care _ - de~in Kemaliye mahallesinden Ayşe ve Fahrettlnin Kemaliye mahalles{nde 
nrın satış izni uzerine yapılan alenl ve tamamı dört bin lira kıymetinde revkani bir salon ve orta katta salon 
satışta tallb zuhnr etmedi~inden kö- alt katta bir oda ve bir salonu müştemil 337 Mayıs ve 2 No. lu tütün anba
selelerin ikinci arttımıası 12!81940 nnın 32 hlssP. itibarlle on bir hissesinin paraya çevrUmesine karar verilmiş 
Pazartesi günline tehlr edilen ve Bur- oldufundan mezkür gayri menkul birinci açık artırma ile 9,191940 Pazar. 

Gayet açık olarak nnlll4llmalıdır ki 
Mısır hivbir zaman İngiltere ne olan 
muahedeslni başka bir devletle ya -
pacağı bu şekilde bir muahede lle 
de~lştirmeği düşünmemlştlr. Mısır, 
lkendisine bo.şka bir müttefik arıya_ 
cak olsa blle Roma imparatorlu~unu 
yeniden kurmak fikrinde oldu~nu 

tesl günü saat 1 ı de Hendek lcrn dairesinde açık artırma lle paraya çevri
sada Koza hanında 135 numaralı de_ lece(U ve haddi Iliyikini bulmadı~ı takdirde ikincı açık artırm!\ ıle 24/91940 
poda bulunan köseleler Bursa ve ts_ tarihlnde Salı günü ayni saatte ayni mahalde paroya çevrllece~lnden ayni 
tanbul dert fa.brlkalan marnultıtın _ haklara irtifak haklarına vesair haklara malik olanlar yirmi gün zarfın _ 
dan altı balya.sı ince ve sekiz balyası da evr~kı rnüsbitelerlnl ibraz etmeleri, aksi takdirde paylaşmadan hariç 

llı'Uı etmtş bulunan ve Mısırla Sudanı orta ve kır.k beş balyası kalın ve on 
d:ı bu imparatorlu~ Ithal eden ve selttı balyası ekstra kalın obnak ve 
emperyalist Idaresi çok haşin olduRu aynca Iki parça olarak cem'an yet • 
:fçln .şi~etıe tenkld edUen ve ahalist mLş yedi balyadan ibaret olan !.$bu 
çok fn.kır ~~du~undan dolayı işgal et- köselelerln ta in ve tesbit olu 
tiklerl butun araziyi kendi menfa _ Y nan 
atıeri Için istisıno.r eden bir mem - 12/8/94{1 tarihine miisadlf Pauırtesı 
leketi intihnb et.mlyecektlr. İtalyan günü saat on dörtten on yediye ta
kuvvetleri tarafından Sudanda te - dar mevzu bulundukları depoda ale_ 
şebbUs edUecek her hareket Mısıra nt olarak satılacağı llAn olunur. 
tevcih edilmiş düşmanca bir hare _ 

ket. olarak ~eıii~~ı edUecektır. ~~ SATILIK EYLER ·~ 
Sıze, faalıyetınızl, Mısırla Habe -~ Beyotluada Tepebatı Çatma Meaeid 

şlstondan başka mıntnkalara h1ısret- ~tma aokatında Mehmed Pat• ev· 
menizi tavsiye ederim. Zira Mısırı lerinden üç ev ve araa aatılıktır. 
yenmek güçtür Vl' bir Istill\ teşebbU_ Taliblorfn Suadiycde Merhum Neş'et 
sU bütün milleti hürriyetini müda _ Kö,lcüne müracııatları, 
fa.a !çın aynkl:ındırncaktır. 

SUADiVE P LAJI 
Kapanınamıştır, 

Müzik, Dana, 
açıktır. 

bırakılaca.kları. Satış peş.ln para lle yapılaca~ından talib olanlar yüzde yedi 
buçuk depo akçı>.si veya banka mektubu ibraz etmeleri. Daha fazla malü -
rna.t almak Mtiyenler Hendek: icra dalretılnin 940/33 numaralı dosyasına 
müracaatları il~n olunur. 

GAZOZLU 

URG Li 
MÜSHiL LiMONATASI 

Piyasaya çıkmıştır. 
Her eczanede bulunur. 

···················································· 
Son Posta 1\latbaası: 

Neşriyat Müdürü: Belim Ragıp Eıneo 
SAIIİ.BLERİ: S. Ragıp EMEQ 

A. Ekrem 'UŞAKLIGİL 

(TIYATROLAR) 
ıta.,id Rıza tiyatrosu 

Bu akşam Gedikpaşa Azak 
:bahçesinde 

Yataklı Vagonla.r Kontrolörü 
vodvll 3 perde 

E. SADi TEK tiyatrosu 
Bu gece Taksim Altıntepe 

bahçesinde 
SUT KARDEŞLER 

vodvll 3 perde • 

# Diş tabibi ~-~~~~~ 

M. SADlK YI~ITBAŞ 
Hastalo.rını Pazardan manda 

hergün saat c9D dan «18ıı e ka
dar, Emlrgl\n Boyacıköy Altmcı 

80kaJt No. ~ d& kabul eder. ~ 

• L -1 
Zafer 30 Ağuatoatadır. Milli Piyango da İzmir Fua· 

rmda çekilmek üzere bir Zafer Piyangoau tertib etmit· 
tir. Türkiyenin her tarafında satılığa çıkanlmıt olan bu 
fevkalade piyangoda mevcud 300.000 biletten 63·345 
tanesi mutlaka lkramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler (1) li~aya 
satılmaktadır. Zafer Piyangosona aiz de bir bilet alarak 
ittirak ediniz. Vereceğiniz paralar ebedi Türk zaferini 
temin edecek vaaıtalardan biri olan hava kuvvetleri· 
mize aarfedilecektir. 

!JO Ağustos Zafer Bayramına 
mahsus fevkalade piyangonun planı 

lkramiye 
lkramiye 

lkramiye tutan miktan 
adedi Lira Ura 

ı 60.000 .o 
ı 20.000 2 1 00 
1 10.000 10.000 
2 5.000 10.000 

10 2.000 20.000 
30 1.000 30.000 

300 100 30.0 o 
3.000 10 30.000 

30.000 3 .o o 
30.000 2 60.000 
63.345 Yekun 3 0.00 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Carl Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

1940 IKRAMİYELERI 

ı aded 2000 l1ralık - 2000.- Ut1 
8 • 1000 • - 3000.- • 
o • 600 • - 3000.- • 

ı:ı • 250 , - 1000.- 1 

40 • 100 , - 4000.- • 
75 • 60 • - 8160.- • 

210 • ~ • - ~ t 

Ketldeler: ı euba&, 1 .....,... 
ı Atusıo., ı WncJ&elriD ~ -
lerinde yapı.br. 


