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Berlin en büyük 
hucuma Cumarte 

sabahı uğradı 

Meclis tOplanıyor 
• 
I stanbulda bulunan beş V e kil 

Ankaraga· hareket etti/e 
Şehrimizdeki meb'uslar da dün akşam yola çıkhklanndan 

ikinci bir tren tahrikine lüzum hasıl oldu 
Şelırımi7de bulunmakta olan Harlciye Vekili Şük

rü- Sarncogıu, Sıhhat ve içtimal Muavenet VekUi Dr. 
Hult1sl Alat~ dün akşam saat 19 da kalkan Ank:ıra 
ekspresine ba~anan htLSusi vagonla Ankarnya ha. 
reket t'lmi~lerdir. 

Maliye VekiH Fund Ağrnlı da Pendikten bu trene 
binmiştir. 

Büyük Millet Mccllsintn yarın içtimalarına başla. 
ma.c;ı dalayısile şehrimizde bulunan bütün meb'us _ 
lar da Ankaraya gitmekte olduklanndnn, saat 19 da 
kalkan tre:ı bütün yolcuları alarnamış, saat 19,30 da 

akineye 
·li rken 

kalkmr.k üzere ikincı bir tren hazırlanmıştır. 
Manrif Veklli Hasan All Yücelle dün Bnrs:ıdan şeh_ 

rlmlze gelen DahUiye Vekilı Faik Öztrak Ja bu ıkinci 
trenlc Ank~raya hareket etmiijlerdir. 

VekUler Haydar:paş:ı sarında Vn)i ve Beledly,. Relsı 
Dr. lAHfl Kırdar l\fuddeiumumi Hikmet Omü, Emni_ 
yet Müdiırft Muzaffer Aknlın, Universite Rektoru C'..e. 

mU BU.S~l. Manrif erklmı, şehrimizdeki mekteblcrın 
müdür ,.e mualllmleri ve dostlarıle kalabailk bir halk 
kütlesi tarafından uğurlanmışlardır. 

• 

" 
gili e 
ğır hasar 

'V'ar, diyor ar r-············································, 

ı:--. . V ekil ekmek buhranı, mahall 
:amb~rga ~kdenız~e .3 ıtalyan mümessillikleri ve asker ailele · 
.. a yenıd~n ıaşe gemısı hatırıldı ne yardım hakkında izahat ve 

h UC Um &dildi Londra. ı O (A.A.) - Dün ge- · ı 

Nüfus zayiatı 
Cumartesi akşamına 

nazaran daha az 

AKİSLER 1 
1 

ce amirallık dairesi tarafından neş- Dahiliye Vekili Faik Öztrnl: dun 

Ç k 
redilen bir tebliğe gör İngiliz tah- akşam Ankaraya hareketinden evvel 

ı an yangınlar 80 telbahirleri Akdenizde. üç iaşe ge- kendisıle görU.şen ~ir muharrırlmizeı 

kı.lometre mesafeden m· .. b t ı d o . . d . ı memleketin muhtelıf yerlcri!lde ve Amerikalılar ~~Jngil- ~ ısını a ırmış ar ır. sırıs enı7a - . 
t 3000 t h · d b' t 1 şehrımizde yaptığı son tetJdkler hak.. 

terenin rnukavemet 1 
s elmenıesi içirı sebeb i 
i 1 

yoktur, diyorlar 1 

. ısı, on acının e ır ayan kında şu beyanatta bulunmustur: 
gÖrölüyordu ıaşe gemısını batırmıştır. Rokvnl ıst b "d D hil "·kAl 1 1 d · 1 · b' d' . I «- an tü n a ıve ve ·u ct n 

cnıza tısı ıse, ır ıst.r~ycrın re .8 • aHikadar E'dcn bütün ~P~I'lel"re te-

Hasara uğrayan binalar 
arasmda Uç hastane ve 

iki müze de dahil 

Ingilizierin kararı: ııMukabe
le bilmisil yapacak değiliz, 
planımızın tatbikine devam 

edeceğizn 

. 
· Taymisin makaleıi: «in- i: 
giliz hava kuvvetleri za· 
yıllamadı, Ingiliz harb 
gayreti azalmadı ve In
giliz halkının maneviyalı 

sarsılmadm 
Nevyork 9 (A.A.l - Reuter a. 

---
Beriinde yangınlar 

çıktığı ve ağır hasar 
oldugu bildiriliyor 

lngili% tayyareleri Norve~ 
•ahillerile Emden ve Bu
logne limanlarını da bom

bardıman ettiler 

l j~ndan: 
ondra 9 (A.A.) - Royter: New.York Times yazıyor: •Tl londra 9 (A.A.) - La Suisse 

Re~mi tebliğ: mes boyunca yapılan tnhrlb:ı~ ne gazetesinin Berlin muhabiri, Cumar-
IIk alınan hab•rlere naznrıtft du''ş le·ı· sabahı ıng'ılı'z tavvarel · ta ~ . •· olursa olsun ve Londranın yarL~ı ~ ,, en ra -

rnanın bu akşam yaptığı hava hü- üzerinde dumandan bir kefcn u. fından Berlin üzerine yapılmı~ olan 
<:~munda 26 Alman tayynn•si düsü- zanmış olmasına ra~men ingil • hava hücumu hakkında tafsilat ver-
rulmüşti.ir. tcrenın mukavemet etinewesi ve mektedir 

Evvelki geceye aid tafsilat J hayatta !kalmaması irin hiçbir Mumaileyh, bu hücumun Alman 
Londra 9 (A. 1 sebeb yoktur 11 • payitahtının şimdiye kadar uğramış 

A.) - Royter: Herald Tribune diyor ki: olduğu hücumların en büyüğı.i ol -
Diın gece cGallba Almanlar, 'imdi gece duğunu tasrih C"tmektedir. Şehrin 

Londrada veri- i ttlarruzları ynpma~a çalışıyorlar. birçok noktalarında yangınlar çık-
.l("n alnrm, !abah • Çunku gundüzun yapılan hftcum. mı~tır. Şimendiler depolarında da 
saat 4 3 • d • 1 br, kuvvetli bir müdaf:ıaya ma. büyük yangınlar ba~ göstermiştir. 
h 

, :ı e nı- 1 b h 
ayete e .. miş _ : ruz kalmaktadır Bu, bE-lki 'kor • Moa it apishanesinde iki kiei telcf 

tir. 9 saı:ıt 35 da- ._ __ __;;:::m~;ı..__ ,. kunç bir strntejıdir. Fakat Ing!. olmuştur. Birkaç ta yarnlı vardır. 
1·'ık Jtz milleti gıbi şeci bir mıllete Wedding üzerine yüzlerce bomba 
.ı-: a aiıren bu nların, harbin bida - 1 
Yetindenb ri Londranın oördiıg"ü en i karşı hiçbir muvaffak'vete ikti _ atılmıştır. Orada camların çoğu kı • 
uzun alarmdır. "' ııın etmemesi muhtcmPldlr.ll rılmıştır. Bir gaz kanalizasyonu çök-

S J"h 1 İngilizlerin kan\M müştür. Beriinin diğer noktalarına 
d'kl a ~ iyt'ttar müşahidlerin söyle- J Londra 9 (A.A.l D N. B. İn_ da yüksek infilaklı bombalar atıl -

d ~. e rı ne göre, bu . geeekı taarruz, 
un g~cekinden daha şiddetli ol _ ı gılız havn kuvvetlerı Almanya ü. mıştır. 

rnu t H l zerine taarruzlnnna nihayet ve_ Evvelki gu .. nkü faaliyet 
ı ş ur. ücum, saatler geçt=b;e da-
ıa 2 • d 'dd 1 J rincıye kadar, Alman tayyarele • Londra 9 (A.A.) _ lngı'lı'z h"'-

1 
ıya e şı et eniyor ve bomba- .. 

r ek . 1 k k f 1 1 1 (Devamı 7 nci ııyfada) •·n nezaretı' teblı'gwı· ·. d" .. serıli et e ço ya ·ın ası a nr a • 
uşuyordu Al b'd t" d \. 1 (Devamı 7 nci savfada) 
k 

. armın ı aye ın en "-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...,., " 
le i . f 2 saat sonra dahi bomb~l::ırın 
~n 

1 
ilakları işitiliyordu. Muhtelif nok

h~· n~_da yangınlar çıkmı~tır. !tfaiye, 
u~uk faaliyet sarfetmiştir. Yardım

cı .. ıtfaiyenin faaliyetini ~ören bir 
ırn;şahid, bunlar sanki hayatlarında ra ~ız bu işi yapmış gibi çnl.şıyor -
ar ı. demiştir. Büyük bir Londra 
gazeteo'ın· b' . • b' b ba .. "' ~~ masının. ıçın e ır om-

ı du~muş, fakat kımse) e bir şey 
0 marnıştır. 

L"Jııdra 9 (A.\Ç~~~~;IJ A.) o·· - u man 
~ayyarclcri, lon 
.. ra nuııtaknııı 
uzerir.de akşa~ 
~Üneş battık _ 
an, sabah or • 
talık w 

1_ nganncıya 
"adar d d na d evam e en taarruzları es -

k sın 
8 londranın merkezi mınta-

asını m"t d lerdir u t'ffia iyen ziyaret etmiş _ 

Talih eser· 1 k '1" . k ı o ara · o unıaen ·ur-
tulınu, 1 1 takıbl ~ an ar arasında b:r otobüs 

erı bulunmaktadırlar. Bunlar, 

Bir muhtekir iki sene sürgün 
cezas1na mahkum edildi 

Düğme ihtikarı yapan Apustoldan 500 
lira da ağır para cezası alınacak 

Bir l}aft.n evvel Marpucçularda 57 medc de bu cihetl teyicl et:niştir. Bu 
numaralı dukkimdıı dii.~mc ticaretile &uret.le Apııstolun mal mev<·ud oldu. 
ışt.tgal eden Apustol adında birinın ~u halde sakladığı sa?it olmuştur. 
mevcud mallarını saklnclığı haber a- Aslıye 4 üncü ceza mahkE'mesinde 
ıınmış ve Apııstolun dukkimında ya_ yapılan duruşma dün netıcc:enmi· ve 
pılan bir arama _neticP..slnde t-eherin. Apııstoltın suçu ınıili korunma k:nu_ 
de yuz otuz~r duğme bulunl\.n otuz nunun 32 ncl maddesine uygun ö -
dort. grose doğme bulun•1ıu§tu. .. _ .. g 

Bu sırnda Apııstolun çırağı Dimis . rulınuştur. Mahkeme Ap•ısroıun ikı 
toklu bır fatura tanzi:n r.Jerck bu sene muddetlc Kırşehre curgun edll. 
doğmelerı Kt'ımil adınd'l b.r terzıye mesıne ve kendısinden 500 lira ağır 
yollamış ve bu surelle sn tılmış şek. p:ıra cezası nlınma.c;mn k~rar vermiş. 
linde g05termiştl.r. Fakat KCımll A Ur. 
pustola duğme etmediğı için Apustoıun çırağı 

katınde bulunan dığer ıkı ltal)'an ıa- mas t•ı B d bllh · · · ·ıı " H k e ~nı. u ara :ı • !lssa son 
şe gemısını t~~pı _emege n:uva a günlerde zuhur eden ekmek mesele • 
o~muştur .. İngılız fılosu bu su~ctle slle es:ıslı şekilde meşgul oldum. Bu 
I7ı~ya~akı !talyan ~rdusunun ıaşe- tetkikatıtn neticesinde şu neticeye 
sını guçleştırmektedır. 

Gayda harbin uzun ve 
muşkül olac3ğından 

bahsediyor 
Londra, 10 (A.A.) -V. Gay

da, Giornale d' İtalia gazetesinde, 
harbin uzun ve müşkül o!acağmı 
ynzmaktadır. Çünkü muharrir, rnu
kadderatı mevzuubahs olan Ingiliz 
imparatorluğunun pek zengin ve 
muazzam kaynaklara malik olduğu
nu ileri sürmektedir Binaenalf'yh 
Ingiliz imparatorluğu mukavemet 
gösterecek vaziyettedir. 

Dün gece londraya 350 
tayyara akın etti 

Londra, 1 O (A.A.) - Alman 
tnyyareleri dün gece· Londıaya ye
niden hücum teşebbüsünde bulun
muşlardır. 350 bombardıman ve 
avcı tayyaresinden müteşekkil filo
lar, sahili geçerek Ingilterenin ce
nubu şarki tayyare meydanları ve 

Londranın endüstri mıntaknlnrına 
doğru ilerlemek istemi lerdir. İngi
liz tayyareteri düşmanı hedeflerine 
·varmadan tardetmişlerdir. 

londra sokaklan üzerinde şid
detli bir muharebe cereyan ctıni,tir. 
Bu muharebe esnasında lO Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. Bütün mu
harebe esnasında ise 4ı Alman tay
yaresi düşmüştiir. Ingilizler yalnız 
ı 3 tayyare kaybetmişlerdir. 

Yeni Romanımız 

Gestapo 
ve 

Entelicens Servis 
Ingiliz ve Alman 

casus teşkilatı 
arasında bir dram 

Bugün başladı 
6 net sayfada okuyunuz 

vardım: 

Son günlerde İstnnbulda ekmek sar 
fiyatı artmıştır- Fakat bu aı tı~ bir 
bu'hran do~uracak şekilde de~ildir. 

Hadise biraz mübalfığa edilmiş, halk 
da endişeye duşünce buhran do~ • 
muştur.» 

V ek il, şahsi menran Uc hareket e
den bazı kimselerin bu bııhrnnn se • 
beb oldu~u Iddialan hnkkmdakl sua. 
le. de: <Devamı 7 nci sayfada) Faik Öztrak --··· ...................... ---······················-······································ 
Pamuk ihracatından 

25 milyon liralık 
döviz temin edilece 
Romanya ve Yugoslavyaya 14 milyon kil 
sahş yapıldı, İtalya 

hararetli 
ve Macaristandan da 

talebler var 

Pamuk rnahsulü baly~ haline geldikten sonra 
Adana ve Egede pamuk mah!!u-ı ketler pamuk ihrncı mukabilinde 

lümüz iyi olduğu ve rekoltenin 300 piyasalarımız için lüzumlu madd 
bin balyeyi geçeceği hakkında kat'i ler vermeği teklif etmektedirler . 
malümat alınmış~ır. Dış piyasala.~dıt Alakadarlar bu sene yalnız pa 
satılacak pamuk.arımızın da dıger muk mahsulünden memlckete 2 
bazı mahsullerimiz gibi serbest dö
vizle satılması karariaşmış ve ilırnç 
fiatları dolar esası üzerine tesbit e
dilmiştir. Bu art dalıilinde Ro -
ınanya ve Yugoslavyaya iO bin bal
ye, yani 14 milyon kilo pamuk sa
tışı yapılmıştır. Son anla~ma Uo 
Almanaya ihraç edilecek olan mik
tar 200 bin liralıktır. Bundan baı;ka 
ltalya ve Macaristandan dn pa -

talebleri vardır ve bu ınemle-

milyon liralık döviz temin edı 
ğini bildirmektedirler. 

Bu rakam iç istihliıkc tı)·rılan 
tarın hnricindedi~. 

Fiatlar vaktinde, ynnı n.nl :ziır 
raın elinden çıkmadan tesbit ed 
ve hükl'ımetçe avans ve n 
için yerinde ve esaslı tedbirler a 
lınmış olduğundan. müstahsil 
vaziyetten memnundur. 



ı ı 
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2 Sayfa 

Hergün 
Romanya-B ulgaristan 
Anlaşması 

"'-- Yazan: Muhittin Birgen ..J 
C enubi Dobrucanı'l me~hur 

mustati)i üzerindeki miizn· 
kereler nihayet bir imza ile netice -
lendi ve Bulgaristanlll yirmi se -
nelik arzusu tatmin edilmiş oldu. Bu 
hfidise, Balkan devletleri arasında 
mevcud olan anlaşmazlık unsuıla -
nndan }>irinin daha izaie edilmesi 
demektir. 

Hadisenin bizi memnun edecek 
iiU mü hi n görünüşit vardır: 

Evveld, bu anlaşma, Romanya ile 
Bulgaristan arasında doğrudan doii 
ruyn yapılan bir konuşmanın ese -
ridir. Bn netict"nin elde edilmesi için. 
büyük Avrupa devletlerinin müda
halesine hacet kalmamı? olması, her 
iki tarafın da meselenin mütalcasın
dn iyi nıyetlerle hareket etmiş bu
lundukla .. ını gösterir. Eğer bu an
laşma rchu, bu tarzdn inkişaf ede
cek olurım, Balkaniann istikbalde 
çok iyi imkunlara doğru yürüyece
ğini üm=d edebiliriz. 

Ikinci derecede, göze çarpan ve 
bize memnuniyet veren bir nokta da 
fudur: • 

Bulga!istan, bu davada, talihsiz 
sulhün daha Hk günlerindenberi ta
kib ettiği siyaseti hiç değiştirmedi. 
Yirmi <Jenelik bir tarih devrt'~i "çın
ce. bu memleket, Dobruc:ı haksız . 
lığının tı:.mirini istemeld~ ne kadar 
ısror ettiyse, bugün talih kendisine 
güldüğü, davasını müdDfaa edecek 
büyük kuvvetlerin müzaharetinı tc
min eylediği zaman d-3 ayni ruhu 
muhafaza etti. Bulgaristan, fazla o-

larak Romanyadan hiç bir şey iste
medi, Romanya da onun istedi~ini 
vermekte daha fazla tereddüd etme· 
nin yanlış olacağını takdir etti. 

* Bu davanın yirmi senelik inkişnfı 
amsında tamamen Bul"aristanın le· 
hine kaydedilmek icab eden bir si
yaset vardır ki onun iizerinde bir 
lahza olsun durmayı unutmamak bir 
kadirşinaslık borcudur. 

Bulgaristan, Balkan haritaııını ka
bul etmemekle beraber, bu haıitayı 
kendi hale ve adalet ölçülerine göre 
tadil ve ıslah için sarfetti~i mesaivi, 
Balkanlılık ruhunu ve Balkanlılar 
testmüdünü ihlal edecek yollara ka
dar götürmedi. Davasından vazgcç
medi; fakat, onun müdafaaın esna
sında Balkanlılar arasında hüküm 
sürmesi icab eden karşılıklı emniyet 
ve itimad duygusunu balıalıyacak 
teşebbü~lcre de girişmedi. Bulgar 
siyasetinin son senelerdeki inki af: 
yakından takib cdilirıı'"' görülür ki 
bu memleket, iddialarında daha ~a
kin olmayı, kendi ölçülerini yanlış 
bir görüşle lüzumundan fazla bü -
yühmemeği çok iyi aninmış ve bil
has a Balkanlılar arasında hük;im 

sürmesi icab eden teııanüd ruhunu 
snrsacak ve Balkanların selameti 
için gecikmiş bir tarih işini yarın 
büsbütün güçleştirecek yollara git -
rnekten tevakki etmiştir. 

Buf'!.,r memnuniyetle kaydedil -
me!i icab eden müsahedelerdır. Bu 
mü~hedelere ~ miiliihı:ı-ıaları da ila 
ve edebiliriz: Dünyanın, büyiik ca -
miniara ve büyiik mcrkezlert" top -
lanmıya doğru gittiği bir zamnnda, 

Balkaniann da mıntakıı.vi bir top -
lanmıya ve birleşmiye doğru yiirÜ· 
mesi, bu Avrupa sahasının sdametl 
bakımından c;ok elzemdir. Bu yolda 
~ büyük rol Bulgaristanındır, çün
kü Balkanların merkezinde oturan 
kendisidir. Eğer, bu komşu nıern -
leket, ~imdiye kadar ııBalkanl,mn 

ruhunu bozmamak» yolunda gös -
terdiği şuurlu çalışmayı bundan son
ra da « Balkanlılık ruhuna feyiz 
vermekıı gibi mü"'bet ve yapıcı bir 
siya!et için sarfederse, - Avrupanın 
bu en geri kalmış parçasında ı}, 
~eyler yapılabileceğine ir.anmak 
haklı olur. -

vfluftt·ltin c.23it!9en .................................................... 
TAKVIM 
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Raml wııo 10 Arabi ııeoo 
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SON POSTA 

Resimli Illakala 1 = Gizli his cereyanları 

Tanınmış Fraru;ız filozoflarmdan Bergson Fransız akademisinde 
Emil Olllvler'l Jstlhlat etm~ti. Kabul merasbnlnde an'ane mucibjnce 
ı>ele!lnln mezayasmdan bahfs uzun bir nutuk söyliyecekti, onun eserlerini 
tahlil edecekti. Söze ba.§ladı ve tahmini hDlUma kendisini soğuk bir meclis 
önünde buldu. 

Fransız filozoflarından Güstave Le Bon otuz küsur sene evvel ııRalk 
pl.sikolojisb ismi nltında yazdığı bir eserde şu düşünceyi müdafan. eder: 

- Zaman olıır Id, gözle gürülmesl, elle tutulması, izah edilmesi müm
kün olmıyan muhtelif his cereyanları toplu bir kütleyi, bir şehri, bir 
eyaJet veya bir ülkeyi baştanbaşa katederler. Bu cereyanlnrın geUrdiğl 
bazan ümid, baz:ın l timad, bazan hamle arzusudur. Bazı ahvalde ise 
bili\kls itimad.sızlık, cndışe veya yes tevlıd ederler. 

Emü Olllvler bil!\hara bu lıMiseden bahsederken şöyle demiştir: 
- Meclis nutkumu dinliyordu, tamamen hareket.sizdi. Hissini göstere -

cek tek bir jest bUe yapmadan dııruyordu. Fnkat ben daha ilk dakikada 
anladım ki, meclis nedense beni antipatı ile karşılamıştır. Bu vazlyet 
tahlılimin 1>rtnsına kadar sürdü ve ancak o zaman lehlmde olarnk de~l.ştı. 

Bu de~lşmeyl de meclısln gene hiç bir harekette bulunmnmış olmasına 

rağmen saniyesinde anladım. 

Ticaret, cemiyet veya millet Işlerinde böyle Iş yapmış büyük adamlar 
bu gizli his cereyanlarını zamanında sezmlş, kendi lehine kullanmış veya 
memleket faydasına kanalize etmiş olan adamlardrr. Fakat bu büyiik 
adamlar arasında bazılan da vardır ki , gizli h1s cereyanlarmı sezmekle 
knlmamışlar, bcdblnllkten nikblnliğe doğru çevlrmişlerdir. Bu adamlar 
dcvkalbeşcr , :ıdamlardır. - - - - -·························-······-····---····-·--···-·····---·--··· .......................... -.......... -------·--··--.. · .. -··········-------
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Şişman ve zay1f edibler ı G y~~AN: Ha!"ı~!!4DY~] 
Meşhur Ingiliz hicivcisi Bemard 

Shaw uzun boylu, o nisbette, nere
deyse kaburga kemikleri sayılacak 
kadar sıska bir zattır. 

Gene İngiliz ediblerinden K. 

Prusya. maarif nazırının bir cemilBSi · 
Chesterton da, ak!ine "öbeği ve 
haddinden aşırı şişmanlığı ile ma
ruftu. Iki edib bir gün bi~birlerine 
tesadüf ettiler. Muhata,bı Bamard 
Shaw'a bakarak güldü, ve: 

- Üstad, dedi, sizi görenler İn
gilterede muhakkak surette kıtlık 
vardır, diyecekler ••• 

Bemard Shaw, hiç ornlı olmadı. 
Muhatnbını tepeden tımağına ka
dar süzdü, ve: 

- Sizi, görenler de bu kıtlığın 
müsebbibi siz olduğunuzda asla te
reddüd etmiyeceklerl. cevabını 
verdi. 

* Vadigar 
Fransız filosofu, Monte!qui,..u, 

dostlarından biri ile Fransa tarihi
nin en derin babisierinden birini 
münakaşa ediyordu. Kendisinin 
haklı olduğuna kani bulunan dostu, 
münaknşanın en hararetli biı anın· 
da: 

- Üstad, üstad.. diye haykırdı, 
eğer söylediklerim yanlış i!e kelle-
mi keserim... · 

Montesquieu, kısa bir kahkaha 
attı ve cevab verdi: 

- Derin ve peşin teşekkürlerim 
a7.izim. Bu gibi küçük hediyeler 
dostluğu bir kat daha perçinler ... 

* Hareket noktası 

-10-
Vedad için en evvel i~tiham o

lunacak bir müşkül zuhiir etti: Ya~ 
meselesi ... 

Üniversitede bana dediler ki: 

liıkun mahiyetini bana öğreten a
millcrin başında, benim o zl!minde 
geçmiş olan teerübelerimin, müşa
hedelelimin, ddallerimin y~kiinu 
gelirdi. Buna da'ir Vedadh birçok 
hasbıhal fırsatlan bulmuşdum. Ken
di hakkında hüküm vermek ııalahi-- Siz de Istanbul Darülfünununda 

miiderrissiniz ve edebiyat rıubesinin 
reisisiniz. Fazla olarak ecnebi~niz 'Yctini " başkasına terketrneğe karar 
ve bizimle ittifak eden, birlik hnrbe alan bir adam mutava'atile ne de
giren bir milletin tanılmı~ bir tah- dimse k.abul etdi. l.stan~uldan müş
siyetisiniz; çocuğunuz henüz bizde terek bır doslun vısatetıle Hukuk 
matlub olan sinne gelmemiııtk Iki ı Fakültesi müd enislerinden alemşii
sene evvel davranmış oluy~r. Fa- l ~ul bir ~öhrete sah.ibi a.~i~ Dessoir 
kat Prusya maarif nezaretine müra-lıle yalnız ola.r<ı:k bır mulakat yap: 
caat ediniz size mah~u~ olarak is- tım. Bana ta kib olunacak deralen 
tisnai bir ro'uamele yapılacağında ...,.,. söy)e~ikden sonra, he~ şe):den ~v -
çocuğun kaydına bir mani' kalma- v~l oglumla berabe; bır ~un evınd.e 
yacağında şüphe yoktur. bır çay almamızı rıca ettı. Ve bır 

Bu tavsiyeye tebean Prusya maa- kere çocuğun kabiliyeıleri hakkın
rif nazırına müracaat ettim, dostla- da ·fikir edindikten sonra faculteye 
nmdan birinin delaletile vukubulan beraber giderek dekanla biJistişare 
bu müracaat üzerine derhal buna dersleri kararlaştırmak i5tediğini 
hüsni kabul gösterildi ve iki gün ;öyledi .• Tayin ~tdiği gün ve sa'at?e 
sonra nazır bizıat iadei ziyaret ede- ıkametgahında hazır bulunduk, bı7-
rek arzumun is'af edildiğini ve Üni- den ba_şka üç dört med'uv daha 
ver~ite riyasetine tebligat yapıldığı- ı vardı. ~üder~is. Dessoir-in_.!efika~ı
nı söyledi. na takdım edıldık. Zaten ogrenmış-

lkinci mÜ§kil tahsilin istikametini 1 tim ki ~adame .Dessoi.r _Almany~
tayin etmek me!elesiydi. Şımdi Ve- nın vaktıle pek zıyade ıştıhar etmış 
dadın o zamana aid hayalini gör\i- b:şlıca Cant~tr.iceler·i·n~en . ~iri.dir. 
yorum. Bütün mukadderatını, mev- \ edadı~ mu.sıkıde b~yuk bır ıstıda
cudiyetini, babasına te"'lim etıııişti; dı oldugu, .~ılha«~a ~.ıyano~~ ~~ya~ı 
0 

ne düşünürse onun dogru olduğu- hayret liabılıyetler gosterdıgı bılmu
na, ne yaparsa onu hemen kabul et- nasebe ~öylenin~~ .~lad~;ne DessoiT 
rnek lazım geldiğine kanaatİ vardı; <<Şu halde tahsılını tak ı b ederk~n 

Oo!tlarındnn biri, bir gün eııki ve bu kanaatle bütün varlığını, ha- musikiyi de ihmnl etmemcs1 liizım-
lngiliz başvekillerinden R pm!ay lini, istikbalini, mukadderatına çizi- dır. Almanya bunun için en müsaid 
Macdonnld'a §Öyle dedi: lecek istikamet veçhesini hep ona bir zemindir. Çayımızı aldıkdan son-

- Sade arzu ile aulh a:gorta e- tevdi' eden bir teslimiyeti tamme ra çocuğun piyanosunu dinliyelim, 
dilmiş olmaz. 1 içinde ne bir kelinıei itiraza, ne hal siı• mütaleıım ı açıkça söyliyec.eği-

Sabık hat\vekil düşüneeli dü~ün- ve kalinde bir infi'ale teımdüf et- mi va'd ederim.» dedi. Ve. çaydan 
ccli mukabele etti: medim. Galata!arnyda iken dikkat sonra kalkarak çocuğu piyanonun 

- Hakkın var dostum .. nit~kim etmiştim: Edebiyattan !oma onu-ı önüne otbrtdı, kapağını aç dı. Teş
yemek yemek arzu ve i~tiyakı da_ merakını, tece~~üsiinü diğer derııler- vikkar b ir tebesıııümle ona sordu: 
açlığınızı gideremez a m ma, _!ıiç ol-j den ziyade c ez b eden kimya idi. •<Chopin} Bethoven? Sehuı.:ann? n 
mazsa sizi, bir tokantaya doııru yol Onu bu mesleke sevketmek bir kim- Vedad en son isimde tevakkuf ~Ui: 
almaya "evkeder. ya mühendi,i yapmak ne kadar ııSehumannıı dedi. O vakit kııdın * doğru olacakdı. A h, nasıl oldu da Sehumann'dan bir defter :;ekti, di-

Kadınların yaŞI bu fikri takib etmedim. Bütün ap- nin seri bir hareketile yaprakları çe
zularımı kendi tarafına inıale eden virdi: - Bunu muhakkak çalnıı,sı

M~hur Alman rejisörleıinden 
Frank Wedekind Münihte, r<Baha
nn uyanışın i!imli piyesi salm~ye 
koymakta idi. Orta ya"lı bir kadın 

diğer bir mesl~k vardı: U :n uru ma- nızdırl dedi: Carnaval. .. 

ötede, diğer davetliler hayreti an
dım bir dikkatle dinlediler. Bitince 
kadın gülerek: «Size mütaleamı a
çıkca söyliyeceğimi va'd etmişdim, 
dedi. l-şte: Yaşımza göre çok iyi, 
yalnız parmaklannızda; bir faz.ia 
diklik, bütün çalı~ınızda bir fazla 
sinirlilik var. Bu ikinci kusuı belki 
yabncı bir muhitte kalmakdan ileri 
geliyor. Sizi Almanyanın eu büyük 
piyano Virtuose-una tavsiye ede -
yim: Sauer. O ders vermez, verse 
bile pek istisnai takdirlerde veri ı, 
fakat sizi beş dakika dinlesin ve lii
zım gelen visaya ile aizi idare ede
bilecek bir muallim göstersin. n 

İşte bu çay ziyafetinden iki bü
yük istifade ile çıkdık. Üniversite de 
dereler tesbit edildi ve Vedadın pi
yano deralerini de Sauer'in tavsiy~
!li üzerine muallim Kessleı- deruhte 
et di. 

Ikametgah meselesi P.n kolay 
halledilen şey'lerden biri oldu, ve 
vehleten pek zor olacak zannedile
bilen bu iş en mes'ud, en muvafık 
şernit dairesinde tesviye edildi. 
Dostluk yurdunun delaletile Ha
leusee" de eski fakat her türlü j!tira-
hat esbabını havi bir binanın son 
iki katında ikamet eden D:. Brö
!İcke nezdinde en yukanda bir oda 
Vedada tahsi! olundu. Bu zat bir 
cerrah idi, Berlin hastanelerinelen 
birinde vazife sahibi iken mensub 
olduğu meslekin acı bir miidahaJ,._ 
sine maruz olarak bir bacaijını kes
tirmişti. Bu, Büyük Harbde mi vu

kua gelmişti, yahud daha evvel 
ba'ika bir !ebebden mi n eş' et etmi§
ti: bunu halletmek için bir sual ira
dından daima çekinmişdim, yalnız 
biliyordum ki zaten yaşlanmış ol
duğundan tekaüde sevkedilmiş ve 
kesilen hacağının yerine bir prot~'le 
yerle~irilmi!l olmasına rağmen ser
bestçe yürürneğe henliı. alışamıva
rak bütün zamanını çalışma odasm
da .. andalyeııinde geçirmeğ~ mah
kum olmu!!dı. Bütün evin hizmetini, 
hususile g;da tedarüki pek müşkül 
ve türlü vesaite miiracnat zaruretini 
miistelzim olan bu kıtlık. zanıanındn 
a'ile ile beraber kiracıla'"l olan Ve

(DeTamı 6 n(•ı sayfada\ 
(Devıunı 1 nci sayfada) 

li ve ve iktısadive mütehassısı oJ- Br-n bir inc:irah nefe.,i alr.ım. T ,._ 
mak ... Bu da ötekinden ddhı:ı az ~adüf. Vedaclın en iyi çal ıştı~ < par
doğru de.:ijldi. Beni ben yapan, ha- çalardan birini önüne koymu~ olu
yalı, diinyayı ve insan deniter mah- yordu.Kadın nva'<da, miiderri-1 piraı; 
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1 İstanbul piyasasında hafif bir kahve buhranı belinniye başladı. Fakat 

1 
~u. yokluk içinde dc~ıı. varlık içinde beliren bir buhrandır, zira haklk:ı.ttP. 
Jstanbulda kahve stoku yo'k değQ, vardır, hem de mühim dennccck rolk
tarda vardır, yalnız İst::mbulu de~il, bütün Türkiycyi aylarca 'idare edebi-

miyor, bu vaziyette ise ıüccnrın sualine cevab verilemiyor ve kahve güm
rükten _çekllemiyor: 

lir. Fakat bu kahve stoku, tamam 25 bin çuvalı bulan bu mühim kahve 
stoku aylar var ki gfımrük nınbarlarında dunnaktadır, tüccara: 

- Malınızı çeklnlz, diyorsunuz. TÜccar maıını çekmiye dünden razı, 

fakat soruyor: 
- Bu mal dolar ile alınmıştır, doları kaQtan ödeyeceğiml söyleyinlz, 

malımı çekey!m, aksi takdirde mallyet hesabını yapamam, yapamayınca 
da satamam, satarnıyacak olduktan sonra da çekemem. 

Hnlboki Amerika yolu emniyet altında değildir, iki memleket nrasmda 
mtibadele yapılamıyor, yapılamnclı!ı Için de dolara knt't fiat tayin edile_ 

Gazeteıe:-Jn söylediklerine bakılırsa şimdi bir hal tarzı bulunmuştur, 
dolara nazari olarak mevzu fiatından biraz fazla fiat tnyln edUecek ve 
tucC'ara bu fiat üzerinden cevab verilecekmiş ... 

Fena değil, fakat bin dost bu hal şeklini öjp'enince .,öyle söyledi: 
- Kahve miikeyylfattandır, ben ol.~ydım bu bahlst~ dolara bir mlslt 

fazla fiat tayin eder, arada kazanılacak farkı zarurl Ihtiyaçlara cevab 
veren eşya için ucuz dolar temin etmiye hasrederdim. 

BiZ!' öyle geldi Id, bu dostun fikri de yabana atılacak btr fikir de~ildir, 
yalnız kendisi sigara içmez, kahve içmez, içki içmez, binaenaleyh fikrin-

de bitarnf olduğuna~ 
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Sözün kı s ası 

Gençlik ve şiir 
E. Ekrem Talu 

B enim, Küllükçül~rle alay 
ettiğimi gören bir arkadaş: 

Cnnımf dedi; ne için böyle 
yaparsın ~ Senin gibi, her fınalta 
gençliği sena eden, gençliğe sevgi 
ve bağlılığını isbat eden bir müreb
biye bu çocukların şevkini kırmak 
değil, onlnn teşvik etmek yaraşır. 

Cevab verdim .• 
- Bir bakıma haklısın, dostum. 

Gençliği teşvik ve himaye, evvelki 
nesillerin mensublan için boıçtur. 
Lakin anlaşalım. Gençliği takdir ve 
teşvik edeceğim diye, kültürsüzlü
ğü, zevksizliği, orijinallik perdesi 
altında saçma sapanı ve hele, başka 
muhitlerde yapamadıklan şöhreti, 
gençlerin safında haksızca yer ala
rak temine çalışan bazı kırantalan 
da alkı!llıyamam. Bu, san'nta, ede
biyata, zevki selime ve hatta genç
liğe hiyanct olur. 

Bugünkii gençliğin şiirle, san'nt
ln, zevki selim ile alakası yok diyen 
bedbinlerden do değilim. Yüzlerce 
talebemin arasında ruh ve duygu 
inceliklerine meftun olduğum pP.k 
çokları vardır. Gene, bunların ha
ricinde, yüzlerini bile görmediğim 
cidden edib ve san'atkar genç im za 
sahibierinin kalem denemelerınİ he
yecanla okur, haz duyarım. 

Dönerkcbaba lanet okumayı 
türkçemizin nefnsetini hindynğı ka
tarak herbad etmeyi, kırk bir dere· 
ce hararetle yatan bir beyi:ı hastn
sının bile bulup uyduramıyacnğı sa• 
yıklamalan altalta dizmeyi şiir zan• 
neden zihniyeti ben nasıl ciddiye n· 
lır da tahsin ve teşvik edetim. 

Çok şükür, edebiyatımrz.ın, ı;iid· 
mizin istikbali hakkında büyük ü
midler veren bir gençliğimiz yok 
değil. Bırak, hayranlığımı, mef
tunluğumu. takdir ve tahsinle rimi 
onlara hasredeyim. 

Örnek mi istiyorsun~ ı< Gençlik n 
gazetesinin 28 Mart 940 tarihli sa· 
yısında çıkan biri Oğuz Kuzırn, öte· 
ki de Cemal Oğuz Öcal inızalı şu 
iki manzumeyi oku: 

Kar,ımda resmin 
Böyle saf bakışınla 
Annerne benziyOTsım; 
Ömriınde el değmem~ 
Meryenıe benziyorsun. 

* En mtıkaddcs bir başı.n. 
Pe~an hiiznü kadar1 

Dağınık saçlarında 
Bir .,.ahibe süsü var. 

* Uzun sütunlar gibi 
!ncilterek belini 
Gölgelerden dikmişler 
Bu gütel heykclini.. 

Efe m 
Sıyırıp kımndan gümü~ pn1anı, 
Tozu dttmana bir kat:•Jcr Efcm! 
Yarının alnına kara çalrını 
Dağlardan aşağı atıver Efcrr.!. 

• 
Şahlanan 1-.-ır atın gemıni kas ta~ 
Tek telli saztnı boynuna as ta, 
Yosma Zeynebi bağmıa has ta, 
Diinyayı bir pula satıııcr Efcm! 

* Güzel Seydişehrin Küpc daqına, 
Canıara can katan A rıa. bağına, 
Yoluna açılan yar kucağına. 
Güneş gibi doğup batıver. Ejemf 

Işte, azizim, Şiir diye buna der· 
ler. Üst tarafı, eskilerin dedikleri gi· 
bi ((]af ve güzah tır! 

e. clu·em ~alu 

Amerikadan da 
limanım1za ilk 

vapur har ak et etti 
Amerika He limanımız arasında 

ilk doğru postayı yapacak olan An~ 
gira vapurunun 6 Eyliilde Nevyork• 
tan hareket ettiği öğrenilmi1tir. Va• 
pur 18 Eyliilde hare'ket edeceği hııl· 
de talebleri nazarı itibara ahrak 
hareketini tacil etmiştir. Angirada 
otomobil ve otomobil yedek aksa~ 
mı, radyo ve yedek aksamı, made~ 
ni eşya, elektrik malzemesi ve zii~ 
caciye eşyası bulunmaktadır. Vapu~ 

n önümüzdeki hafta içerisinde lı~ 
mire gelmesi kuvvetle muhtemel bu~ 
lunmaktadır. Diğer taraftan izmir
den tütün rüklü Patroi vapuru ?a 
5 Eylulde lzmirden hareket etmıt 
tir. Vapur Pireye uğramadan dos~ 
ru Arnerikaya gidecektir. 

Ayrıca öğrendiğimize göre A .~. 
merika piyasaları tarafından genı~ 
siparişler kabul edilmektedir. Bil . 
ha!!sa bizim piyasamızda darlığı hı~ 
sedilen bazı maddeler üzerinde Y~~ 
pılan siparişlerin bu su ret le tcsli~ı~ 
nin mümkün o labilmesi sipari~Jı-rıfl 
kabulüne a mil olmaktadır. 
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Telgraf, Telefon V e Telsiz Haberleri 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
B ir ara, ehemmiyetsiz biı ta-

İzmir 9 (Hususi · - Senenin ilk pamuk mah.sulü, Aydında Zürre 
Mehıned tarafından yetıştlrilm~ ve kilosu 25 kuruşdan satılmıştır. 
Aydın 'ricart·t Odası, Mehmcde bir pulluk hediye etmiştir. 

kım ke~if uçuşlarına ve bir Bu sene pamuk ınahsulii çok bereketlidir. İzmirde, şimdiden alıvre 

Törenden sonra Atatürkün • 

takım ehemmiyet~iz hedeflerin bom 
bardırnan edilmesine inhi:ıar eder 
görünen harb gün geçtikçt: ,iddetini 
arttırarak devam ediyor. Alman fi
lolannın Londra, Ingiliz filolaıının 
da Berlin ve aiğer Alman şehirleri 
üzerine yaptıkları son akınların bi
lançolarr insana dehşet vermektedir. 

satışiara başlanrnıştır. 

Amerika 201 harb 
gemisi sipariş etti anasının mezarına gidilerek 

Yazılan nkaroların ifade ettiği Yaşington 9 (A.A.) 

çelenkler konuldu tahribatı, mal olduğu insan hayatı 3.861.05 3,312 .. d.ola~a .mal~la~~~ 
ve dünya medeniyetinin iftihar ey- 2? 1 h~.rb gem!sının sıpaı~ş edı.l~ıgı
lediği eserler üzerinde huı.ult: getir- nı. h~gun ha:bıy~ nezare~ı tcblıg ~t
diği :zararlar bu hareketlerıo netice- mıştır, Bu sıparış Arnenka bahrıye 

; okyo 9 (A.AJ - Reuter: 
Uıt nP:<>nlarm Frıı.n.cıızlara altı madde
li.ı bır talebnnme vererek ezctimle 
Iii ndı Çini Ilmanlarını kontrol etmek, 
lll ~di Çini arazisinden kıtaat, geçlr. 
le~ \'e deniz ve hava üsleri tesis ey. 
d ek haklıı..rını istediklerine müt.e -

O.f.r Çıkan şayiaları mevzuubahs ede
~ek söz söylemege salMliyettar bir 
lll~n memuru ııu beyanatta bulun_ 

U§ tur: 

rı ; Bunların hakikat oldu~unu zau. 
k e erlnı. Japonya ile Hlndi Çini ma
e~atı arasında müznkerat devam 
"'0 ektedir. 

h Şanghay 9 (A.A.) - Çin ml\t
tntı~ına nazaran Bindiçini yolu ile 
k 11 ternci bir Japon istilasına karşı 
d 

0
Yntak üzere üç muhtelif ımntaka

._~nd~elen müteaddid Çin fırkalıırı 
'<ın .. h 
tecı· (<•nı ududuna hareket etmek· 
diç~r .er. Gazeteler Yunnandan Hin
iik ınıye giden yolun b irçok strate -
il~aloktaları Çin kıtaatı larafından 

y edilmi~tir. 
tli.in hdi tayyare ile Kun.:ıkingden 
dıınl areket eden birçolc kuman -
tini hrla askeri eksperlerin Hindi -
tnek ududuna gittikleri haber veril-

tedir 

Paris eski 
halini alıyor 
Şehrin nüfusu üç 
milyonu aşh, bazı 
iaşe maddeleri kıt 

Clermond- Ferrand 9 (A.A.) -
Ha vas: 

Journal gazetesi, Paristeki hayat 
hakkında a,ağıdaki malumatı ver
mektedir: 

Paris, yavaş yavaş eııkı halini bu
luyor. Paris, ne şen, ne de mağ -
mumdur. Paris, vaziyete intibak e -
diyor. 

7 T emmuzda, nefai Pariste 
1.051,506 nüfus vard ı. 

27 Ağustos, nüfus, 2,937,372 ye 
çıktı, 3 Eylulde ise üç milyonu aş
mış bulunuyordu 

la1e bakımından bazı maddeler 
kıttır. Fakat tamamile mefkud her 
hangi bir madde yoktur. Fiatlar, 
kontrol edilmektedir ve gayri meş-
ru yübelmiye sebebiyet veren bazı 
dükkanlar, bir ay müddetle kapa -
tılmıştır. Aralarında bazı Yahudi -
ler de olmak üzere bazı eş:ıaf mah
kemeye sevkedileceklerdir. 

lzmirde bir facia 

Mıstra yeni ingiliz 
kuvvetleri ve harb 
malzemesi ge'di 

!Ka.hire V (A.A.) • - İngiltereden, 
Rodezyada.n, Hindistandan ve A vus_ 
turalyadan asker ve harb malzemesi 
getiren bir gemı kafllesi, Munr liman. 
!anna gelmişlerdir. Binlerce tek.nl.s _ 
yen, piyade, İngiliz hava kuvvetleri_ 

leri maalesd hesab edilerniyecek tarihinde en büyük sipariştir. 201 
kadar geniştir. ı geminin yedisi zırhlı, sekizi tan·are * gemisi, 2 7 si kruvazör, 1 15 i d is-

Bu harbin başlangıç tarihinde hir troyer, 43 ü denizaltı, biri de atel
çok büyük hata irtikab edilmemiş ye gemisi olacaktır. 
olsa idi, elbette ki bugün bulunu - Hydepark 9 (A.A.) -Yenı bir 
lan vaziyete düşülmezdi. Bir de- filo ile iki milyon kişilik bir ordu 
fa milletierin hiç birisi, ufukta tercs- techizi için 5,25ı ,486,000 dolarlık 
süm eden tehlikenin azametini kfıfi krediye müteallik kanun projesi bu
bir ciddiyetic kavrayamaınıştır. 1-lat- gün Ruzvelt tarafından imza edil -
ta Ingiltere bile. miştir. 

Şu noktayı açıkça kaydedebiliriz -----------
ki İngiliz umparatorluğu uzun za- Roma· nyada 
man kıt'avi Avrupa işlerine kafi 
derecede ehemmiyet vermemiştir. ı ı ? 
Fakat bir zaman gelip de bu islerle ne er 0 uyor • 
yakından alakadar olmak icab ey
lediğini anladığı zaman karşıııınrl:ı 
öyle kuvvetlerin vücud bulmuıı ol
duğunu görmüştür ki bunlara laf 
anlatmak mümkün olmamıştır. 
Maalesef, fngiltere, bugün, işte bu 
muvakkat alakasızlığının neticelerini 

Bükreş 9 {A.A. ) - Stefani a -
jansından: 

General Antonescu, birçok mü • 
him tedbirler ittihaz etmi~tir. Bun
lardan bir tanesi bilhassa soıı on se
ne zarfında ba,vekalet, na7.ırlık, 
müııteşarlık v~ nezaret umumi ka
tibliği makamlarında bulunmuş o· 
lan zevatın tasarrufunda bulunan 
emval ve emiAkin ve ~ervetin kon -
troluna müteallik bulunmaktadır. 

Diğer bir tedbir de her ne7aretin 
tahsi!latı mestureqinin son bes sene 
zarfındaki safrı suretinin kontrolu
na miiteallik bulunmaktadır, 

Kral Karol 
Lugano 9 (A.A.) - Havas: 

görmektedir. ingiltereye karşı uzak 
yakın sempatisi olan memleketlerde 
büyük hesab meselesi mevzuu bah
solduğu ı:aman her biri bir suretle 
bir tarafa çekilince vaziyelin veha
meti daha ziyade kendini göstermi~· 
tir. Lehistan, Norveç, F elemen k, 
Belçika hep bu nemelazıınc ı l.ğın bi
rer kurbanı olmu:,lardır. İngilterey~ 
gelince: onun tarihini yakından ta
kib edip politikasının maharelin~ ve 
kabiliyetine hayran olanlar, onı.f, bü
yük tehlike ile başbaşa gördükleri 
zaman adeta gözlerine inanmat ol
muşlardır. Ingiliz devlet adamları -

ne mensub pilotıar, sıhhat işleri per d 't' af tt'kl r 'ı g'b' bug·u· In 
ı bir lı: n . nın a ı ır e ı e ı ı n -

~ne ı.. co_ m hunma.t ve tank gilterenin karşıla~mıo bulunduğu 

Sabık Romanya krala on vagon
dan mürekkeb bir husus! tre:ıle saat 
ı 7,20 de buraya gelmiotir. Bazı va
gonların Üzerinde insa nca zayiat 
yapınıyan Tımışvar suikasdinin ese
ri olarak kırık camlar görülmekte 
idi. 

yuklü olan buyük v~urlar gelmı., - hl'k h k'k t b" "kt" ·r 'ht . te ı ·e a ı a en uyu ur. arı e 
tır. Kafilenin seyaha.ti esnasında ne b b' · ı· d h t d"f d'J .. unun ır mıs me a ıı. esa u e ı -
dwpnan denizaltı gemilerine ve ne de . d w•td' . ü mı~ egı ır. 
tayyarelerane tesad t edilmiştir. "" f'h b"t'' b k·" t ınaama ı u un u ma us e -

Belediyeler 81nkas1 
umumi heyeti 

Ankara 9 {A.A.) - Belediyeler 
Bankası umumi heyeti bugün saat 
ı S de alelade içtimaını banka mer
kez binasında yapm ı ştır. 

lc;tima, Divan ı l\1uhasebat reisi 
Seyfi Oranın ryiaseti altında yapıt -
mış ve ruı:namc mucibince idare mec 
liııi ve mürakib raporları okunmuş, 
bankanın ı 939 yılı bilançosile kar 
v,. zarar hesabiarı tetkik ve tasdik 
edilmiş ve idare meclisi ihra olun -
muştuT. 

1 940 hesab yıl için mürakibliğe 
Adnan Taylan seçilmiştir. 

eeliiiere rağmen İngilterenin hiç bir 
auretle sarqı)matlığını görmek insan
da husmıi bir tahassus doğuruyor. 

Çok zaman evvel göstermı-..!li icnb 
eyliyen büyük askeri gayretle b:r 
kaç ay içinde büyük bir ordu vücu
da getirmiştir. Bü tün milli {aaliyet 
tek bir hedefe müteveccihtir. Der.i
lebilir ki bütün Ingiltere muazzam 
ve müstahkem bir orduygah halin
dedir. Bu şartlar içinde ondan gör
düğümüı: büyük mukavemetin ayrı
ca biiyük bir man&,!ı vardır. Oünkü 
dünya niı:amının milletler için ~n 
ideal değilse hile inkişafa en müsaid 
bir ~ekil ol~uğunu kabul edenler 
için bu mukavemetin netice verme
sini görmek isternek dbette ki tabi:
dir ve elbette ki çok haklıdır. 

Sabık kral federal hükumet na -
mına Stucki ile Romanya elçi~i Cu
raneııco tarafından istikbal edilmi~
tir. Kral gölün kenarında büyük bir 
otele inmi~tir. Trenin ikinci va go -
nundan Bayan Lupeı~cu olduğu söy
lenilen bir kadının indiği söylenil -
mektedir. 

V alide kraliçe 
Bükreş 9 (A.A.) - Fransadan 

bu hafta sonunda Bükreşe gelmesi 
beklenen valide kraliçeye resmi bir 
kabul merasimi hazırlanmal=tadır. 

Japonyanın Ankara 
büyük elçisi değişti 
Tokyo 9 (A.A.) - D. N. B.: 
General Tatekııva Moskova bü

yük elçiliğine, Tadaşi Kusiharn, An
kara büyük elçiliğine getirilmiııtir. 

Akdenizde hava 
faa;iyeti 

İtnlyada bir mahal 9 (AA.) - Ot 
numaralı İtalyan tebliği: 

Hava kuvvetlerımiz, günduz Hay!a_ 
ya, gece İ.skenderiyeye yeniden hu • 
cum etmiştir. Tayyarelerimlzin sür. 
prizle müdnfan tertib:ttının hareke
te geçmesine vakit kalmadan geldık
leri Hayfada bir pet.rol tasfıye fabrl 
kasınn bombalar atılarak bu tP.sisatta 
geniş yangınlar çıkarılmıştır. İ.skcn _ 
derıyede. gemiler ve us tesisatı bvm
bardunan edilmiştir. 
Tayyarelcrlmız bundan bruıka, Is _ 

kenderiye Mersa _ Matruh demlryo • 
lunu da bombardıman ctmi.,ıerdlr. 

Bütün tayyareleruniz, üslcrine dôn 
müşlerdir. 

Şarki Afrikada, tayyarelerimlz, Su
danda Bombayı ve Port _ Sudan ıstas 
yonu lle benzin depolarını bomba:- • 
dırnan etmişlerdir. 

Düşman tayyarelcri, Mogadl.ııcio'yu, 

Musavvayı ve Bcrbcra'yı bombardı • 
man et.mişlerdir. Telefat yoktur. Ha
sar ç.ok azdır. 

1\loggio tayyare meydanına hücu _ 
ma te.~bbUs etmiş olan bir tayyare, 
avcılarımız tarafından düşürıülmüş • 
tür. Bu tayyarenin mürettebatından 
3 kl.şl ölmüş ve 4 üncüsü müşahid 
teğmen e.~ir edilmiştir. 

Hava Kurumuna teberrü er 
Ankara 9 (AA.) - Hava Ku

rumuna yapılmakta olan yardmılar 
etrafında bugün alınan haberler !s
tanbulda, camcı Alber Fiyon 680, 
tüccar Mizrahi 650, kumaşçı Baldo 
550, David Levi 380, lzak l\torew 
320, Salamon E!'lkinazi 1 SO, 1 ürk 
şişe ve cam fabrikası, Caspar Gnıt
paryan, K. Malhas ve J or ı Mn ni di 
yüz yirmişer, Osman Şaker, Tiirk 
şilepçilik vapur acentası, Angeloa 

Rosos, Yugo Herman, Ahmed Sup
hi Atatuk, İzak Sakrel ve Mavri 
Pankcllos da yüzer Türk lirası teber
rü eylemi~lerdir. 

Mersinde Çukurova fabrikası sa
hibi Şadi Eliyeşil, Akdeniz Türk li
mited şirketi müdiri Mustafa Cazi 
iki yüz ellişer, Bosnalı Salih fabri -
kası müdiri İbrahim 200, Raif Ça,_ 
taban da yüz ]ira para yardımında 
bulunmuşlardır 

Ankara cezaevi matbaaı.ında ça
lışanlardan 9 ı ki i di" her ay ya -
rım yevmiyelerini kunıma vermeği 
taahhüd eyleınişletdir. Çankırıda 
Salih, maarif müdürü Fazıl, bcl~di
ye reisi Rifat, eşi ve anneııi, Anka -
rada Sabiha Pamukçuoğlu evlenma 
yüzüklerini hava kurumuna terkey
lemişlerdir. 

D~er taraftan Fatsada 5000, 
Bergamanın Turnalı nahiyeııinde 

ı O 1 2. Kınıkta ı '386 vatandaş, hava 
kurumuna aza yazılmışlnrdır. aa ;in ~ntbuatı Hindiçinide Fran

tiya ~rafından Japonlarn verilen im· 
~r 2: ."~ dolayısite Çin hariciye ne
fıır ett_ının Şunkingdeki Fransız se -
b e ıne b' d •w• • ild· ır protesto tev ı ettıgını 

lzmir 9 {Hususi) - Bugün Ke
malpaşadan gelen iki otobüs Işıklar 
köyü civarında çarpışmışlardu. 

Bir Ingiliz de.nizatt sı batt 
Londra 9 (AA.) - Bahriye ne

zareti Phonix denizaltısının çok ge
ciktiğini ve zayi o lmuş nazarile ba
kılması lazım geldiğini bildirnı.:kte
dir. 

5"! i m &aflL.ft c,n~ç 
···················································· 

Be1gradda kanh 
hadiseler 

Ingiliz ve Alman şehirleri harab oluyor 
ırrnekt d' _ c ır. 

• 
~ngifiz se/iri 
lzm.irde 

ı? . 
Ank Trıır 9 (Hususi} - Ingilterenin 
t. ara b" "k 1 • • s· K hb Il rıug uyu e çısı ır natc u 
tieare:sen beraberinde refikası ve 
o~ıe; ata!esi olduğu halde bugün 
te(0./. dogru tayyare ilc şehrimize 

Otobüslerden birinin şoför mua
vini Mehmed, aldığı ağır yaralar ne
ticesinde ölmüştür. 

Usküdar tramvayları 
umumi heyeti don toplandı 

a ıştır. 

ha.ııe~~a~aki yazlık lngilız konsolos- Şirketin vaziyetini ve hesabatı-n tetkik etmek 
ledeıı

1

:o: rnfisafir edilen sefir, öğ - üzere bir heyet seçildi, tasfiye kararı heyetin 
Beı d' ra uarı gezmiştir. 

tecc p ıye reisimiz Dr. Behçet Uz. raporunu mÜteakıb verilecek 
fine b· ua.r gazinosunda, sefir şere-

ı~afct vermiştir. . • ll - Usküdar - Kadıköy ve ho valisi halk 1 yazı j.şleri miıdürü Ner.atiden mü _ 
ıttaltaya · b'_ h_ t.ramvayları hissedarları umumi he _ rekkeb bir komisyon geçılmişUr. Bu 

yenı 1 r ava yeti dün öğleden evvel revkaHide bir 1 komisyon dcrhal faaliyete geçerek 
hücumu toplantı yapmıştır. Bu toplantıda ev_

1

-i1rketin bütün muamelıi.tını ve hes:ı.b 
Muit velce verilen şirkctın tasfıyrsi hak - larını tetkik e<:eeek ve raporunu kı-

ber ve 1 ~~.<AA.) - Resnıen ha- kındaki tnkrlr okunduktan sonra i ~ sa bir zamanda umumi heyete vere~ 
tlııın h rı dıgıne göre büyük bir düş-ı kinci bir takrır \'erilmiştir. cektir. Kat'i knrar bu raporun telki-
line b~va teşekkülü dün Malta üze- Bu takrirde şlrkctın vaziyctıni ve kinl rniıteakıb ittihaz olunac1.ktır. 
ba~ı h ır nkın yapmıştır. Binalarda hesabatını tetkik etmek üzere bir ko_ Üsküdar t.rtıınvnylnn şirketinin Ev. 
tılrnışt aş<ırat ika eden bombalur a - misyon seçUmesi ve bu komisyonun ka! ve İş Bankası hlssele:i.nde tenzi
bir m~~· Pamuk hurdnları bulum•n verec~ı rapora gore ka.t'l karar i~ası lii.t lerası esas olarak kabul edilm~ _ 
tnış v ga~nda küçük bir }'angın çık- heyeti umumiyeye teklif ejilmlş, bu tir. Evkaf ve İş Bankasının alacak -
Birkaçe 'kuratle. önüne geçilmi~tir. teklif umumi heyetçe kabul olunmuş_ ları 15 senede belediye tarafından 
ai.'S h f~ arnetgah tahrib t>difnıiştir. tUr. Ödenecektir. 
clıı,~ a ıf Yaralı kaydedilmiştir Bir Bunun üzerıne şirketin vııziyetl ve Şirket tasfiye ko.rarını nuiteakıb 
13ır ı'L ·n . tayyaresi dı.i!lüriıl mi;stür. hesabatım tetklk etmek üzere beledi- derhal beledJyeye geçecek ve İsLanbul 

"' ınr ı · · ' ~ . sının d e dü t ı.iğü zannedil- ye ge.sab işleri mudurü Muhtar Acar t.ramvo.ylarına ba~lı bir ~.>üro halin-

Bir komünist arnele 
ve üniversiteli grupu 
kral sarayı civarında 

nümaviş yaptı 

Belgrad 9 ( A.A.) - Resmi ma
lümata nazaran bir komünist arnele 
ve üniversiteli grupu ı(ojdoutn.iak 
kral sarayı civarında hükumet a -
leyhine tezahüratta bulunmağa te
şebbii!l etmiştir. Polis kuvvetleri tü
fek ateşile karşılanmı~, bir aübay 
ve 4 nder yaralanmı~, bir tezahü . 
ratçı ölmüş, üçü de yaralanmıştır. 
Sükunet süratle iade edilmiştir. Te
zahüratçılar hayat pahalılığına kaı şı 
protestoda bulunmuşlardır. 

" Graf Sp e e , nin 
mevkuf bulunan 15 

zabiti kaçtı 
Buenos-Aires 9 (A.A.) - Graf 

Spee kruvazörü erkanı harbiyesine 
mensub 15 zakit, mevkuf bulunduk
ları Martin Gnrçia adasından kaç -
mışlardır Bunlnrın A lmanyaya dön
mek üzere bir Japon vap uruna bin· 

ar, c 
iğtiı 

\ 



4 Sayfa 

Lord Glenconner 
Ticaret V eki lin i 

ziyaret etti 
Ticayet Vekili NaDlli Topçu -

oğlu dün birlikler merkezinde ve 
Ticaret Vekaletine bağlı ~eşekkül -
)erde tetkiklerine devam etmişti:-. 

Jngiliz korporasyon heyeti rei<~i 
Lord Glenconner. Vekili ziyaret e
derek bir müddet görüşmü~Hır. 

Haber aldığtmıı:a göre bu ziyaret 
esnasında İngilizlerin yapacağı mil
bayaat etrafında görüşülmüş ve bu 
arada piyasalanmızın muhtaç oldu
ğu bazı maddelerin lngiltcıe ve do
minyonlardan ithali kararlaşmıştır •. 

Bu meyanda 800 bin veya bır 
milyon aded çuvalın ve:nlmc <>i mev
tuubahs olmu<ı: ve kabul edihr.iştir. 

Kahve sat ş fiat ar1 
ucuıladt 

Gümrüklerde bulunan 25 bin çu
val kahvenin Çlkarıfması için for -
maliteler tamamlanmıştır. Kahveler 
bugünlerde piyasaya dağıtılncaktır. 

Dün fint mürakabe komisyonu 
toplanarak kahvelerin satı fiatını 
tesbit etmiştir. Kahvelere toptan 
, 29, 5, 1 30, f 30,5 kuru' ş fiat konul
muş ve yarı toplancıların bunları 
135, pt>rakendecilerin 14S kuruşn 
satmaları kararlaştırılmıştır. 

Kuru k.abveciler ka\•rulmuş ı.·e 
çekilmiş kahveleri azami 180 kuru§n 
satabii eceklerdir 

Yeni fiatlar bundan evvelki fiat
Iara nazaran kiloda 1 O kuru~ nok
undır. Bu suretle bem keh..-e bir 
miktar daha ucuzlamış ve hem de 
birkaç gündenberi görülen kahve 
buhranı tamamen zail olacııktu. 

Bir eroinmanın 
yuttuğu eroin 

midesinden çıkarıldı 
Dün Yenikapı sahilinde devriy~ 

gezen muhafaza memurları, sahilde 
Rezinen bir adamın hal ve tavnn
dan şüphefenerek kendisini takib et
rneğe başlamışlardır. Meçhul ııahsın 
yüzünün solukluğu, ve mütereddid 

hali memurları derhal harekete geç
rneğe sevketm~ ve kendisine yak -
laşarak hüviyetini sormuşlnrdır. Bu 
sırada bu adam birdenbire elini ce
bine atmış ve sakla.makta olduğu 
iiç paketi ağzına atarak yatınustur. 
Vnziyeti derhal kavnyan muhafaza 
memurları bunun bir eroinman ol
duğunu anlamışlar ve hemen kendi
sini ynkalamı lardır. Fakat Muam
mer adındaki şahıs birçok ısrarla -
ra rağmen yuttuğu pnketlenle eroin 

olduğunu inkar etmesi üzerine me
murlar: uEğer yuttuğun paketlNdf" 
eroin varsa bu seni öldürür» de -
mişlerdir. Muammer bu ihtnr üze
rine büyük bir korkuya kopılarak 
«evet yuttuğum paketlerde eroin 

vardın demiş ve korku yüzünden 
saçmalamağa başlamıştır. Vaziyeti 
tehlikeli görülerek derhal Cerrah -
paşa hastanesine götürülmüş ve mi
deııi yıkanmıştır Suçlu hakkında ka
nuni takibata başlanmıştır. 

Iki kalp g~muş 'ira süren 
b:r adam yakaland1 

Süleymaniyede Vefa caddesinde 
13 sayılı evde oturan Ekrem adında 
bir zat evvelki gün zabıtayn müra
caat ederek ÇadıTCJlarda Uğurlu 
hanında o'turan Halil Şim1ek ismin
de biTinden nldığı iki aded gümüş 
liranın kalp olduğunu iddia etmiştir. 
Yapılan tetkiknt neticeııinde haki -
katen bu liraların kalp olduklan an
laşılmıştır. Bu müracaat karşısında 
derhal harekete ıreçen zabıta Halili 
yakalamı1, ihbar etrafında tahkiknta 
başlamıştır. 
• 

SON POSTA 

erieri -l.r 
Yolların yapılmasına 

devam olunac·ak 
Koordinasyon heyeti karannın şehir dahilin

deki yoUann yapılmasına mani olmadığı 
bil:!irildiğinden yeni 2en faaliyete geçildi 

--------
Koordinasyon heyetinin bır kısım vay hattı döşenmesi icab ettiğinden 

inşaatın ve imar hareketlerinin fev- ve elde de yedek ray bulunmadığın• 
kaliıde vaziyet dotayısile tehiri hak- dan, ray temin edilineiye kadar bu-
kmda verdiği karardan an - rasının esaslı surette tanziminin ge-
cn.k ~hir dışındaki şose - cikmesli muhtemeldir. Çun.kü, evve· 
leri~ !.apıl~ası. mümkü~ı o - la yıkılan kısımdan aşağıya doğru 
lablıle~egı ne~cesıne. ~·arıfdıgı ıç!?• ray ferşetmek suretile tramvav se -
be edıye, şehır dahılınde yapacagı ferlerini inkıtaa uğratmamak icab 
v~ aç.~cağı .Y~IIar .. için tereddüde etmektedir. Bilahare Beşir Kemal 
duşmu , daımı encumen de bu yüz-ı eczanesinin önündeki kavis ve hat 
den birçok yol ihalelerini geri bı - kaldırılncaktır. 
rakmı~tı. Bunun üzerine bdediye o·· f A f S 1 
Dahiliye Vekaletine müracaat ede -

ıger tara tan yaso ya, u -
tanahmed meydanlannın tanzimine 

rek, .. ·nziyetin ayd,ınlatılnınstm rica B de bugünlerde başlanacukt.T. u 
etmişti. Vekaletten gden cevabda, 

meydanların da asfalta çc::vrilmesine 
koordinasyon heyeti kararının tehir karar verilmiştir. 
dahilinde'ki yolların yapılmasına ma 
ni olmadığı bildirilmektedi:-. Bu _ Şehzadebaşında, konservatuvın 
nun üzerine, bir müddet tnahhur e _ yapılmak üzere istimlak e~ilen ~n -

den faaliyete yeniden geçilmiştir. hanın, bugünkil ~ay:ri tabiı _vazıyet 
Bu suretle inşası geri kalan Sıra- karşısında, konservatuvar ınşas~na 

serviler yolunun asfalt olarak yapıl-' imkan olamadığındım, pnrk halıne 
masına hemen ba~anacaktır. Sir _ ifrağına karar verildiğini yazmıştık. 
keci garının 101 yaruna dü~cn, Deşir Parkın yapılmuına yakında ba~ -
Kemal eczanesinin karşısındal..i ada- lanacaktır. 
nın da istimlftk işi bittiğinden bu - Üsküdar meydanındaki istiınJak 
radaki dükkun ve binalar da derhal bitmiş ve binaların bir kısmı yıkıl -
yıktırılacaktır. mıştır. Belediye bu meydana da as-

Ancak, daha evvel buraya tram- falt dö iyecektır. 

Bir dokumacı arkadaşı 
tarafından yaralandı 

Adliyeye verilen bir 
mutemed tevkif edildi 

Aksarayda Sofular mahallesinde J Defterdarlık muhakemat müdü -
Sütçüler eaddesinde oturan ve bu 1 riyeti mutemedi Asım T olengör 
civarda bir dokuma fabrikasında 1 zimmetine para geçirmek jddiasile 
çalışan Mehmed adında biri evvel- adliyeye verilmiştir. Bu hadise et
ki gün evinde bir içki alemi tertib rafında evvelce müll-iye miıfettiş -
ederek bu eğlenceye Sultanahme~: leri tarafından tahkikat yapılarak 
de oturan arkadaşlanndan Vehbıyı 1 hakk da lüzumu muhakeme 

. . lk' k f d k suç u ın davd etmıştır. ı ·a a ar geç va - . . .. . . 
k d b . h ı· · · · · 1 kararı verılmı1 olup, muddeıumumı-te n ar ır ııy ı yeyıp ıçmııı er, . h"k' ı· ~ · 

b. "dd t V hb' · 't lık Asımı sorgu a ım ıgıne vere -
ır mu e sonra e ı e\·ıne gı -

rnek üzere Mehmedden nynlmı~tır. rek hakkında ilk tahkikat açılmıt -
tır • 

Hakim Aıııml{' tevkifine 
vermiştir. --------

karar Dün sabah işine gitmek üzere ce 
keti eline alan Mehmed, cüzdanın:n 
yerinde olmadığını sörerek, bunun 
Vehbi tarafından a~ırılmtŞ olduğu- Kendisine polis müfetti~i süsü 
na hükmetmiş ve derhal arkada -
şının evine giderek cüzdanın iade e- veren bir adam yakalandı 
dilmesini istemiştir. Kocamustaf&p!Ulada Canıbaz soka_ 

Şehri mi~ de üç 
ekmek fa b ri kast 

yapt1r1lacak 
24 Ağustos tarihli 

bilmecemizde kazananlar 
Belediye, bütün medeni şehir -

lerde ekmek fabrikalan kurı.:lduğu 24 Alastos ~~ bUmecemiıde Hüseyin dükkiı.nındıı Yılmaz Yıldmm, 
ve bu suretle gerek konlrolü:ı, ge- kazananları aşağıya yazıyor01~: İs • Zonguldak Meşrutiyet mnhallcst 
rek muhtelif sebeblerle hasıl olacak tanbulda bulanan olnıyaculanmııın "Batlık sokağı 134 numo.rada Nermln 
buhranların daha kolay önlenece - Pazaıtesı, Perşembe rünleri öğleden Akgün, icıtnnbul 45 inei ilk okul tnle
ğini. hatta buna meydan dahi veril- IIIOIU'& hediyelerini blaa& ldarebant- besinden 82.2 Orhan. 
miyeoeğini hesab ederek, cl..'Tnek fab mizden almalan >bmıdır. Ta-şra oka.. Kokulu sabun 
rikası açmak tasavvurundaydı. yucalanmızın hediyeleri posta Ue <Son Posta hatıralı) 

Vali ve belediye Te.ısı doktor adrp,<>lerine ~önderillr. İstıınbul Süleymaniye kız octa oku. 
Lutfi Kırdar, İstanbula tayin olun· Bir maroken batıra defteri ıu sınıf s talebesinden A.yten Özbek, 
duğu gündenberi bu i,i tahakkuk Seydt!şehir Uk okulu 4 üncü sınıf istanbul ca~aloğlu orta okulu tale -
ettirmek için çalışmış ve yapıla:ak talebe.c;inden Mehmed Ayhan. besinden 33 Mehmed Fevzi, istanbul 
istikrazla ilk defa bu i~i halletmeği Bir Şirley albümü Taksim llsesi sınıf 2..A da NtLc;rct 
düşünmüştü. Araya giren muhtelif İstanbul Cümhuriyet kız lisesi sınıf Albayrak, istanbul Haydarpaşa llsesi 
sebebler bu tasnvvurun kuvveden 2 de Nihai İskit. talebesinden 1809 Ali Ertürk. 

fiile inkılabına mnni olmuştu. Muhtıra defteri Yuvarlak dünya kalemtTa~ 
Şehirde iki gün evvel hasıl olan (Son Posta hatıralı) <SOn Posta hntıralı) 

ekmek buhranı üzerine bu tasavvur Amasya :veteriner müdürü kızı Ay. istanbul Beyo~lu 9 uncu ilk okul 
yenKien canlanmı§tır. Ekmek fab- ten, Diyarbakır Ziraat Banko.sı VnroJ smıf 2 talebesinden 898 EciA.l, İstan
rikasının en çok 600 bin liraya çı- sokak 6 nurnarada Vahld, Çıı.na'kknle bul 4.4 üncü Uk okul talebesinden 425 
kacağı hesablanmıştır. Ancak §ehir Asianca caddesi 13 numaralı sokak Ülker, İstanbul üsküdar İhsaniye Çat_ 
büyük ve üç bölgeden müte~ekkil (20) numaralı evde Mehmed can.' mac.ılar 29 nurnarada Zarlfe Be?..ok. 
olduğu için üç fabrikaya ihtiyaç gö- Mürekkepli kalem Boya kalemi 
rülmektedir. Belediye ilk. fırsatta ek (Son Posta hatıralı) Ankara Cebeei Donuk sokak 1 nu. 
rnek fabrikalarını açacaktır. Esasen İstaibul Bytıb ort& okulu sınıf 2 _ marada Kenan Oğuztaş, Toknt Bey 
bir müddet evvel İngiltereden geti- B de Sabahattin, Yolga, İatıınbul Fa. ııok~ı Hamam çıkınazı 17 num:ı.rd:ı 
rilen miitehassıs projelerini yapmış t1h 49 üncft f11t okul arnı! 4 den Mlh- COşkun Demirel, Aydın emniyet mü-
ve şartnameleri de hazırlanmıttır. rlban Sönmez, f.stanl>ul Vezneeller dilrlüj!ünde komiser Hüsnü oğlu İ1ha_ 

Vali dün fınnlan teftit etti ZeynebtAm.ll aokak 2.3 numarııda 'Mu. mi Dlnçıel. 

Sabah arkadaşlanmızdan biri amrner, istanbul ı;,~nlynl Use3i Albüm 
Mehmed Ali isminde bir zatın be- aını! 3..A da Nejad ....... er. (Son Posta hatıralı) 
lediyeye bir rapor verdiğini, bu Ta- Kur,un dolma kalem Dursunbey posta müvezzil kızı Şiik-
poıda fırınlardaki noksanlann bi - <Son Posta hatıralıl rüye Çetin, Uzunköprü malmüdürü 
rer birer sayıldığını yazmış ve n- İstanıını Karegibnrük 27 inci Dk OSman Nuri o~lu Yılmaz Uygur, İs. 

. . B 1 d' oktıl 3 1lncü sınıftan Haydar Gürten, l'ft 1 ıf 2 .ft, b ı den 
poru da a~n. en. ne§retmıştı. e e ı~e ~-•-nbul ~ .. tl·tı•• llsesi sımt 4 talebe- tıınbul kız ..,es tın ~e es n 
b n k t t. .t."SI4 ı.-. ...., 1433 numaralı Nüzhet. 
f uk ra~~.r luz~:ıne are el e ~~~~~ sinden CClll Bözer, İstanbul Erenköy 
a at o~ e ·~ T~po: ge m~ '~ın - tız l1.9e.!l smı! 8 talebesinden Perlhan • Ayna 

den neşrıyat bır ıddıa mahıyetınde y İsta.nbul Sultaruıellm Toksöz. • (Son Posta hatırall) 
kalmıştı. Fakat bir müddet sonra ,..tm!_r::._t N 12 d allkrü ,._tnnbul Erkek lisesi . talebesinden 

b h 'k d . ) . .. lu ..,...,... o. e Y • ~ 
mevzuu n s rapor ı tısa ış en mu- • f 206 numaralı Atn Uygur, istanbul 
dürü Saffet namına gönderilmiş, be Dıt ırçası KuleU askeri lisesinden 829 Orhan. 
lediye tetkikata batlamıştı. <Son Posta hattralıtel k lı 

V 1' b 1 d' . . d" Ba.m.~un ztra&t mücadele n !;yenı Kitab 
a 1 ve e e ıye reısı, un rapor t.ızı Beyha Korkmaz Çanakkale Kü Adapazan İzmit caddesi 8 numara-

!!ahibini davet ederek, beraber fırın ükku ;tm.az sobk 15 numarad~ da zerrin Alp, Keşan Halkevi kütüp
ları .dolaşmıştır. ~ehmed Ali ismin- ti,rah: Ok., Ada.pazan Karaağaçdlbl hane memuru Hasan o~lu Ahmııd . 
dekı bu zat, teftışler esnasında ile- Kandım caddesi 107 nurnarada Hadi- Tekel, Bandırma Atatürk caddesinde 
ri sürdüğü noksanları tesbit ede - ye Erpa.k. terzı Sedad kızı Yurdo.nur, Edirne 
memiş, belediyeye faydası dokuna- Di§ macunu Kalelçi Mltat paşa mahnllesi 7 numa.... 
cak bir malumat ve fikir vererne - Diyarbakır postane yanında berber rada Ferhunde Kavaıa. 
miştir. Birçok noksanları ihtiva eden 
bu raporun ancak bir maddesi doğ
ru çıkmıştır. Raporda fırınlarda 

ekmekler üstüne serilen pasa bez -
lerinin kirli olduğu iddia edilmek -
teydi. Filhakika dünkü teftişler ne
ticesinde bu noktanın doğru olduğu 
görülmüş ve pasa bezleri kirli fı -
nnlar tecziye edilmiştir. • 

Kuyuya düşen bir 
çocuk boğuldu 

Üsküdarda Bürhaniye mahal1e -
sinde Yalı sokağında 35 sayılı ev
de oturan Cemalettin adında bir za-

Denizde bir çocuk 
cesedi bulundu 

Vehbi, Meh.medin bu mürncaatİ ~ında oturan Eşref ııdında bir şah
karsısında asabiyete kapılarak bı - sın ötede berlde dolBJj:ır:ık kendisine 
çağ~nı çekmiş ve arkada~ının üze - poliS mııtett~i süsü verdi~i zabıtnca BugÜn ilkokullara 
rine hücum eelerek vücudünün muh- tesbit edilmlş ve evvelki gUn yaka-
telif yerlerinden ağır sur~tte yara· talebe kaydına 

tın 9 yaolarındaki kın Sahahat dün 
o~küdar t 8 inci okulu civarında'ki 
araada oynarken, ağzı açık bulunan 

bir kuyuya düşerek boğulmuştur. 

Arnavudköyünde Akmtıburnun -
da balık tutmakta olan balıkçılar, 
dün sabah denizde iki yaşlarında bir 
kız çocuğu cesedi bulunduğı.:nu gö
Tetek, keyfiyetten polisi haberdar 
etmişlerdir. 

Gelen memurlar cesedi sahile al
mışlar, hüviyeti meçhul küçük mağ· 
rukun bir cinayete mi yok~n bir ka
zaya mı kurban gittiğini m·aştırma
ğa başlamışlardır. 

ıanmıştır. 
lamıştır. lh U telfı. Id ııo b } k Yaralı ifade veremiyecek bir hal- Akıl ha.stalıeo.na m P 0 u6 u aş anaca 

k Id 1 anlaşılan Eşref mtlşahede altına ıı. 
de Cerrahpa~a hastanesine k 1 ınk- lınmak üzere Adli Tıb işleri mües - Şehir ilkokuHanna . talebe kayıd 
mış. carih Vehbi yakalanara ıa - sesesine gönderUmişUr. ve kabulüne bugtinden itibaren baş-
k~ıı=n~d=a=ta:k:i:b:a:ta=b:a:ş:l:an:m=uı~!lt;ır;·;:;:==:::~==:,::=::::=-~====~~::;:, lanacaktır. Bu yı 1 ilkoku ll arın birin-

(~ k. d b k" mezun'a 1 ci sınıfianna 9>33 doğumlularla. be-
Kadıköy Biçki ve Di IŞ yur unun u sene 1 r denen ve ruhan inki~af ettikleri tes-

Kadıköy Altıyol ağzındaki Bayanlar Biçki ve J?ikiş Yurduffb~· sel~ 
neki mezunlarını vermiştir Sekiz senedenberi muhıtte muva. a ıyet ı 

. ·ı b' k bayanlar yetic.tiren bu müessese bu yıl I 5 mezun ver-
ıneanısı e ırço v k 1 .. y 

· b 1 k d. R 'rm bu sene mezun olan genç ız arınuzı ogret-
rnış u unma ta ır. es . 
menlerile bir nrnda göstermekt~dır. 

bit edilecek olan 934 doğumlu ço -
cuklar alınacaktır. 

)Ikokullnrdn 30 Eylüldc tedri -
sata başlanncaktır. 

Yeni icra kanununun 
bugUn tatb:kma başlandi 
Yeni icra kanunu bugün mer'iyet 

mevkiine girmiştir. 
Yeni kanunun tatbikı için lstan· 

bu) icra teııkilatı genişletihniş ve 
kadroya bir İcra hakimi ve mütead
did katibler ilave olunmu~tur. Yal
nız henüz tayinler yapılmamıştır. Ru 
tayinler kısa bir müddet uır fında 
yapılacak ve Istanbul adl:yesi icra 
teşkilatı daha geniş bir kadro ile ça
lışacaktır. Kanunun en mtıhim hu -
susiyetleTi alacaklı lehine bazı hü
kümleri ihtiva etmesi ve merci sa
lahiyetinin genişletilmiş olmsaıdır. 

Çocuğun cesedi bir müdJet son
ra kuyudan çıkarılmış, hadise et -
rafında tahkikata başlanmıştır. 

Bir mar,andiz manevra ya
parken 5 vag~n yoldan çıktı 

Evvelki gece YeşUköyde tki maklne 
ne 70 sayılı mar:}andiz katarı manev. 
ra yaparken 5 vagon hatttm çıkmış.. 

tır. 

Diğer taraftan müddeiu:-numilik 
de boğulma hndisesi etrafmdaki tah 
kiknta devam etmektedir. 

Askerlik işleri: 

Hasta bakıcı kursları 
Kaza her iki yolun birleştiği nok -

tadnkl mnkas üzerinde vukubulc!u _ tisküdar askerlik IJUbeslnden: 
ır..ından gidiş ve gel~ hattı bu yüz _ 1 - Okur yazarlığına cıair diploına-
~· sı bulunanların lise, orta ve Ilk okul 
den rnuattaı kalmıştır. mezunlarından 20 ila 40 ;.-::ı.~ıarınd::ı.ki 

Son banliyö trenı yolculan aktnrmn ısHı.m ve gayri !slfı.ın baytınlnrn mah
suretne yollanna devam etmişler, sus askeri hastanelerde ikinci def:ı 
bir müddet sonra vagonlur hnttınn açılncak ol:ın yardımcı ve hasta bn
nhnarıık münnknllt temlıı eeıımış - )ncı hemşireler kursuna iştirak etmelt 
tır. ıstıyenlcrln kayıdlan yapılmak uzerc 

Vak'a esnasında nüftLc;ça bit ?.ayis.t acele şubemize müracaat etmeleri. 

olmamıştır. --------
Askere gidenlerin yerlerine 

memur alınmıyacalt . 
D:ıhülye veUleti, belediyeye gön. 

derdlği bir tamirnde bütçe tasarrufa
tt dolayısile, talim ve manevra içirı 
çağınlan hnsusi muhasebe ve bcle _ 

Bll\'l.TK CAZ KONSERİ 
Dünyanın en meşhur caz kralı 

B E S N Y GOODl\IAN 
A 

LE L 
sinemasına geldi 

Perşembe akşamı bütün yıldız
ların toplandığı 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Yeni kanunun tatbikinden sonra 
birçok iddialar hukuk mahken:de · 
rine intikal etmeden merci hakimli 
ğinde halledilecek ve bu da iera iş
lerinde büyük bir sürat lernininde 
amil olacaktır. 

dlve memurlarile sllfı.h altına alınnn

ıa.rın yerlerine vekil tayin edilmerne 
sini b!ldinnlstlr. Zira, acıkere alınan. 

lara ve W.tim -Je manevra için çn~ı _ 
rtlanlara tam maaşları vcrUdı~i içl'1, 

yerlerine alınacak vekiliere de ya 
nm manş vennek fazla masrafı mu
cib olmaktadır. Askere giden memur. 
ıann vn?:ifelcrt dl~er mec;a i arkada~
lan tarafından tedvir olunnc~ktır. 

-:;-tHnsan bey, benim 
çok esklden alı.şverlş et
ıiğım b1r bakkal vo.rdL 

... Ge-çen gun yoıumu 
ı:evırerek ... 

... Bilmem kaç senesin • 
den bakiye kalan bir bor
cu Istemesin ml? No.sıl 

Hasan bey - Bulga _ 
Jtstanla Mucarlstandan 
örnek almıştır. 

BUyük ikra niyeyi bir pul 
bayii kazandi 

Milli piyan -
gonun son ke -
şideainde 40 bin 
liralık büyük ik
ramlyeyi D~fter 
darlık pul bayiı 
Avni Bulut ka -
znnmıştır. Avni 
Bulut 40 bin 
lirayı tamamen 
almıştır. Hesim 
piyango tnlihli- ~fi.f~~~~ 
sini göstermek IEb&3ıal!litiiWil 

1 
Beynz Ork.ide salonunda vere -
ceğl konsere sizi davet edll•or. 

~------.... ' 
12 Eyliıl onümfızcleki perşembe akşamı ' 

SARAY SiNEMASI 
1940 - 1941 yeni sinema mevsimini açıyor. 

CESAR ROMERO ve MARJORtE WEANER 
t'arafından barıkulade bır tarzda yaratıinn ve meşhur Mekslkah hnY

dud ve Meksikanın korkusu , C İ S C O K İ D'in macera ve 
sergüzeştlerlni t::ı.svlr eden 

MAADENLER ŞEYTANI 
Aşk, macera \e horb fılmı gl 



• 

Büyük hava 
muharebeleri 

r ............. YAZAN ............... . 

ı 
Emekli general 

H. Emir Erhilet 
1 •Son Posta.nm askeri muharrırl 1 ················································ 1 ngilizler, gerek malık oldukları 

ve gerek yapabildikleri, uçak 
tayısınca Almaniann henüz altın -
da bulunduklanndan, hava akınları 
nı, gerek bizzat Almanya;ı~a \'e ge
rek Alman iŞgalinde bulunan mem
leketler üzerine gece vakti ynpma
Yı tercih ediyorlar. Çünkü gecenin 
karanlığı uçak müdafaa toplarının 
tesirlerini azalttığı gibi avcı uçnk -
larının hücumlarını da fevkotladc 
CÜç]l"ştirdiğinden mutaanız:n uçak 
zayiatı fiilen pek az.nlıyordı.ı. Fakat, 
l.. ~ mııknbil karanlıkta skeri he· 
defleri ne iyice seçmek ve ne de bun 
lara tamamile nişan almak kabil o
lamadığından gece bombaıdırnan u
çaklarının bombalan, muayyen ,.e 

.c: ... no .ı-. n halinde askeri he
ddlerden ziynde daha hüyük sa -
halar te~kil ettiklerinden vurulma
ları çok daha kolay olan, tehir ma -
hallelerine ve sanayi bölı;c:leriııe düş 
trıek istidadındnclır. 

Almanlar ise, gerek Ingilterenin 
trıuhı,.fif sınai mevkilerile uçak üs
lerine, iskele ve liman tertibc:.tları
na görerek ve ni,.an alarak atmnk ve 
ierek bir yandan Ingiliz nv uçakla!'l
nı tahrib etmek için giindüz havn 
ııeferleri yapmayı daha Cavdal. bu
luyorlar; fakat. tabintile daha çok 
:ıoayiata uğrayorlar. 

Fakat ,işin bir gün nzrtc-ağı belli 
idi. Nit•:kim nihayet, İngilizlerin g('
ce havıı akınlanndan, büyük Alman 
tehirleri ve h:Jhassa Berl:n zarar gör 
nıiye hn~Siavınc:a Almanlar bunu 
rnen ·'çin 400 ve 1000 uç .. kla nü -
ntay'~Sier tertib ve Londrayı tehdid 
e tt il :r. Fakat Ingilizler aldınnıya -
rıık gece hava seferlerine dı:vem c.t
tikl.,rinden iş ghtikçe büyiidc ve Hit 
le in nutkunıı girecek kadaı bir e
lıernmiyet kazandı. 

Hatırlardadır ki, Hitler son nut
~unda ln~ilizlerin gec:c hava lıi:cum
ııtını siddetle tenkid t>derek, belki 
"Bundan vazgeçerler diye Üç ay • 
danberi onlnrn mukabc!e ettirn.e • 
dinn, dedikten sonra ı f.ğeı< şhir -
lerinıize gec,.J•vin tnnrruz.dn devam 
"dcrJ .. rııl"ı> onlara biz de hem gün
dü,. vt> hem gece hiicum cdece{!iz ve 
.. ~t-hirl,.rini toorakla bir edcceğizıı 
diye hnvkınnıctı. fste b'rkı-ç gün 
""vı-1 baıılıvan. lnıı:il;z ~ehirlerinin vr 
LilhııııAA Londranın havadan tahrib 
ıodilml"l,.ri hidiscleri bu ııu:etle bir 

. = 

[SiNEMA.] 
Sinemacı/arım ız 
arasında anket 

SPOR -Atletlerimiz ll inci 
Batkan oyunlarına 

haz1rlan1yorlar 
Harbin sinema Üzerindeki tesirleri ve Türk Romanyalıların da iştirakine im _ 

• l "" • d""" • • f"l 1 kfın bulnmad.ıklnrı ll inci Balkan o-
sı nemacı tgJntn ÇeVtr tgl yenı 1 ffi er yunları nihayet Yunanlc;tan ve Yu -

cSümer• ve cTaksimıı sinemaları 1 gosiavyanın muvafakat cevnblnrlle 

sahJ,plerinden de~erlı Sinemacı Bay Suallerl· mt"z üç millet nrasuıda yapılması takar. 
Cemal Pekin'in anketimıze vermiş rür etmiş bulunmaktadır. 
olduğu cevablar şunlardır: Romanya ve Bulgarisıanın son hA-

ı - Vazlyetin - yani ilanı harbden ı - Bugünkü vaziyetin ~ine_ d iseler dolayısUc mfuıabaka!ardan 
bugüne kadar olan vazlyet _ sinema. ma 'Üzerinde tesiri olm~ mu • çekilmeleri programdan .bazı rnü.~-
lara büyük bir tesiri olmamıştır. Fa- dur? bakaların çıkarılmasını intaç etmiş_ 

kat, bugünden sonra vaziyette bir % - Avrupa slnema.cılıtı bu- tir. Bu yüzden bu defa içln puvandan 
tahavvül görülür ise tabıi her ticaret rün ne haldedir? sarfı nazar edilm.i:s olma.'!ına rn~en 
glbl slnemnda bu halden mütees.c;ir 3 - Bu vıu:lyet Arnertkan sı • Fenerbahçe stadında al.ika ile takib 
olacaktır. nemacılığını mütecssir ediyor edilecek olan Balkan oyunl::ırı gene 

2 - Harb ilan edildiği zaman l!'ran_ mu? büyük huısusiyetini muhafaza etmek_ 
s:ıda yanda kalmış olan tilimlerden 4 - :uem:eketimlz slnemaeı- tedir. 
bazıları sonradan ikmal edilmiştir. üzerine bu vaziyetın tesir_ Bu hafta yapılacak Ti.ırkiye atle -
Fakat yeni film yapılmamıştır artık. nedir? tizm birlnclliklerinden sonra seçile _ 
İngilteredc film imalatı tamamile dur _ Amerika ve Avrupadan cek milli atletizm takınıımız on beş 
mu,tur. Almanyada film sanayli hiç film getirtcbiJdinlz mi? gün Için kampa çekilecek ve ciddi bir 
durmamıştır. Almanyad yapılan 6 _ Ne gibi rtlmler r:östere _ itina ile hazırlanıp ikl gün devam 
filmlerden bazıları enternasyonal eekslniz? edecek olan müsabakalarda renkle -
mahiyet.t~ oldu'klarından memleket!. 7 _ Sinema mevsimi rimizi temsil edecektir. 
lllizde de gösterilebilir... programlarınız tamam ını'! Atletlzm Federnsyonunun teknik 

Almanyada hnrbden evvel yapılan 8 _ Bu mevsim Için eu (ok müsavere heyetinden 100 metre re_ 
filmler de mevcuddur. Bunlann sayısı betendiğiniz ve g-üvendi~inlz kordmeni Sem!Jı ile milli atletlerden 
kırk elliye ball!; olmaktadır. İçlerinde fUrnler hangilertdir?.. 400 metTeci Firuznnın kamp idrnan-
güzel eserler vardır. 9 _ Sinemanın Jıtlsini nasıl larına nezaretleri lo;abetll bir hare _ 

İtalya daha ziyade tarihi filmler kettir. 
yapmaktadır. Artic;tleri halkımızca Atletlzm Federasyonundan: Aşa -
tanınmış filmler pek azdır. ğıda isimleri yazılı hakem arkadaş_ 

3 - Amerikan fılmclli~i harbden ıa.,n 14 ~lfıl Cumartesi ve 15 EyJOl 
muteessir olmuştur. 1939 senesi zar_ külle.<$mektedlr. Her sinema, .,imdilik Pazar günleri Fener stadındn' yapı _ 
!mda yapılan filmierin kı.c;mı azaını ihtiyacını temin etmiş gibi ise de hu lacak müsabakaları, idare etmek n _ 
İngılizcedir. Bazıları Fransızcaya klı.!i değildir. Günün ıbirınde bir kö ., z~re, her iki gün saat 14 de stadd:ı 
dübUıj yapılmıştır. mu; lbuhranı Ue knrşılaşabiliriz. Bu bulunmaları rlca ve tebli(t olunur. 

1940 senesi mrfında Amerikada hal mu~ad.der ~ibi gör~nüyor... ı Unvan Tayfuro~u. Adil Giray, Fi-
hep İngilizce filmler vapılmı.ştır. Bun. Bu komurlerın tedarıki !çin ahiren ruzan Tekil. Semlh Türkdo~an. ~i _ 
larm ıçınde hiç düblA.j yoktur. dübli'ıj Almanya lle yapılan yeni tıcaret nn- nasi Şahingirny, Sall'ıhattln Tetık, 
yapılmamasındaki sebeb Avrupaya laşmnsından istifade eylernemizi hü.ı Davud, Ali Besim, Ragıb, Suad, Q. 
film ihrac edilmemec;ldir. Amerika ı kümetimizden çok rica ediyoruz... Ba<-:lr, Cezml Sahinglray, A Na • 
için AvruPa mahreci sırf Balkan Halihazırda, Alınanyada bütün 1 dolt~kv. Mr. Rogers, Tevfik, Bayan 
memleketleri kalmıştır. Bu da .~merL ı Türkiy~ sinema~_nrını_ idare edecek Mübel'cel. Hilmi Alemdar, Mufahhnm 
kan tUm sanayil için büyük bir şey kadar ıhracat komfiru vardır. Bunlan Yaz·eı. Ali Rıza Sözeralp, Cemil U_ 
ifade etmez. ; şimdiden tedarik et.sek çok iyi olacak-ı zuno~lu. Sadık Ceylan, Yasumts. İh-

Maamafih Amerikan sinema sana. tır. san Belor, Fethi Dinccr, Receb o_ 

Say{" S 

f HAdiseler Karşısında J 

AFÖFEVE DADR 
• 
( simlerilll blliyorwn, fakat bunı_ Afifenin hayatında böyle birbirine 

mevzzu bahesedek deWlm. zıd hAdiseler pek çoktur. 
Bütıin kababati sahneye çıkmak - Afifenin bundan yirmi gün evvel 

tan ibaret olan Atifeye, bir merkez al~ mektubunean şu sa.tırl:in 
memuru : kopye ediyorum: 

.. - Seni saçlarından sürükliyc sü • «Ah sakat elim yazamıyor, hepsıne 
rukl1ye karakola götürürüın. 
·Demiştir. Bir polis müdürü bu o isimlerini ynzmadı~ım bütün gazc-

merkez memurunu de~iştirmlş v~ ye. teci arkada.şlara yalvarıyorum, bütün 
rine tayin edilen yenı memura: seslmle feryad ediy-urum. Beni bura... 

- Sen bu hanımın emri altındasm. dan çıkarınız. Kimseden maddi mua
diyecek kadar Afifeyi himaye etmiş. venet istemiyorum. Ne yapaca~ımı da 
tir. sormayımz. Zaten üç günlük önırfım 

Afifenin sahneye çıkaca~ını polise var. O kadar alil o kadar hnstaynn 
bfr kndın artist haber vermiştir. Di- ki.. gönncden bilemezsiniz.!) 
~:r bir kadın artıst tc, polısln eline Afifenin sesi gazete sayfalarında. 
du.şmeden sahneden kaçmasına yar _ duyulduğu zaman, birçok gazeteci ve 
dun etmiştir. muharrirler, ismi, tiyatrodan ziyade, 

Bir kadın art,t,t, sahnedeki odası_ Türk ·kndınlı~mın inkılab tarihine 
nm süprüntülerini Afifenin odasına geçecek olan Afifeyi sevgi ve saygı lle 
dökt~üştür. Diller bir kadın artist andılar. Bu arada bir gazete de şun.. 
te Afıfenin çamaşır yıkamayı bece _ ları yazdı: 
remedjfini gördüğü zaman onu Jeğe. 
nın baııındnn kaldınnış, çamaşırları cBir gazetenin, yardımına koşnuya 
kendi yıkamış, ütülcmiş ve Aflfeye davet etti~i. hatta anket açtığı nr'lıit 
vermiştir. Afife zırdeli hastalardanmış.» 
İstanbula yakın bir vilayettc: Bunu yazan muharrire bir şey rtc. 
- Mü.c;Iüman kadını nasıl sahneye miyorum. Zavallı Afife .. tallhl böy • 

çıkar?. leymJ.ş. Sahneye gözlerini açtığı giin. 
Dedıkodusu yapıldı~ günün akşa_ denberi biri onu alkışlarken bir di. 

~ı tenısfli seyretntiş olan efeler, ellni {;eri yumruk.luyordu. 
opmek iÇin At!feyi tiyatro kapısında /} 11 
beklemişlerdlr. · J ı.flltel d-l--u.Li1..ri. 

C Bunları biliyor mu idiniz? J 
Hiç bir yerde 

barınarnıyan ·adam 
Bundan kırk 

sene evvel, o za
man Avustur -
yanın küçük biı 
tehri olan Hat -
na da John Do -
lanchuk isminde bir adem doğuyor. 
Versay muahedesile bu ~ehir Ro -
manynya veriliyor. Tabiiyet değiş -
tirmesini ihmal eden Dolanch~k 
1933 den sonra Romanyadan çıka
nlıyor. Artık bundan sonra zava1lı 
adamın gezmediRi memleket 'kal -

Ev'Her sır saklıyamazlar 
mı? 

yilnin hinteriandı büyiik oldu~u ;_! 5 - Fransada 1939 senesinde 1kma1 gan. İrfan Sahinbıuı. Halilk Hekim
çin film yapmakta devam edipl edilmiş olan filmlerden birçogunu oğlu, Mufahham Etmen, Musa Ka _ 
durmnktadır Film faaliyetine hiç bir Paristen en son hareket eden ek..c;pres ı zım. 
nakise vermemiştir denilebilir. ve konvansiyonel trenleri ile getir _ =============== 

Amerikada bir otomobil fabri -
kasında, yeni model otomobil hir 
yapılacakmış, fabrikanın sahibi bu 
otomobilin piyasnya çıkıncıyn ka • 
dar, başkaları tarafından bilınmc • 
mesini istiyormuş. Bu maksadla fab
rikada yalnız bek:ir anıelenin çsılı~
masını muvafık bulmuş. Evli ame -
lenin kanlarından bir şey saklanıa
dıklarını, k~dınlann da duydukin -
rını derhal ~una buna naklettikle:-ınl 
söylemekte, bu yüzden evli amde~ 
ye itimad ~çmemekte imi~. 

3 - Bu vaziyet memleketimiz sine_ mlye muvaffak. olduk. Hattı\ en son 4 _ Güzel kızla Parlse: Joan Blon- mıyor. 1 ler memleket bu pasaport-
macıl~ı üzerine ne gibi tesirler yap. konvansiyonel ıtalyada bir müddet deli. Maloyu Douglas. suz ziyaretçiyi hudud harici ediyor. gök, ve deniz arasında tüketeceğe 
mıştır? diye soruyorsunuz? Memlckc. kalm~ idi, bu trende bulunan film _ Amerikan filmlerinden bazıları: Nih<..yet President - Rooseveh va - benzerken harb başlıyor, gemi se -
tlmiz sinemacıl;ğı üzerine bu vaziye. lerimlzi dahi buraya getirmlye mu _ İlk aşk: Deann.n Dul'lbln; İlkb:ıhar puıunda ve Avrupa ile Amerika a- ferleri anzaya uğruyor. Bu dai:nt 
tın tesiri, hem de pek bü'tiik tesiri vaffak olduk. Amerikadaki filmleri _ günleri: Deanna Durbin~ Yeşil ce _ rasında dolaşmağa başlıyor. Vapur seyyah da bu sefer kendisine sığı • 
olmuştur. Bu tesirleri Iki kısma &yıra. mizc gelince: Anterkan filınl('rini hennem: Douglas Fairbanks; Sarışm idaresi bunu daimi müşteıi telakki nac:ık bir bn ka yer aramak ihti)a· 
biliriz.: harbden sonra, vaziyet na?Jk bir şe. şeytan: Marlene Dletrich; Londra ediyorlar. Zavallı adam ömıünü sile karşılaşıyor. 

Evveld: Bu sene sinenınlar göstcr~Jo ... kil almadan gelinniyo muvnffa.k ol. kalesi: Boris Carlow. •••••••••••• ·····-·········-······--··-···-············-· ........................................ . 

cek oldukları filmlerı tedarik eylemi~ duk. ~<Tak..~ım. sinema.mızda gösterecejti. , - " 
lerdfr. Fakat bu vaziyet devam edc_ . Ha~bden sonra dn Amerikadan ge. miz filmlerden bazıları: " \1 \ -
cek olur ise gelecek ı:ene için lfızlm tırtmıye muvarfnk olduk. Bundan üç Mes'ud günler: Abdülvehab tn ra - :--- N l\\1 L J s L E ~ 
geldı~ miktar ve nevilerde mm te_ ay evveline kadar lkmal ~~Umiş olan fından. Beya., esire: Nadiye Nacl tn. ~ U ~ 
darik eylemeleri pek güç olacaktır. ı filmlerden bazılarını d.a Umidb_urnu-j raf:ndan; Yıldız sultan: Nejad Ali ta-

crn•i viılti ol nustur. B n~ğd d 1 1 t t F h k b • b b ki San iyen: Bundan dolayıdır ki bu a.sr~ ve ~ :ı. _yu u ı e ge ır ıyoruz. rafında n: Saadet yuva.'>!: Fa tma Rüş_ e ra ver ec Q 1 r c eva e ert" m 
. Fakat lnr;ilizler, Alman tehdidle- muskill vazivet yerli film sanayilnin Bll

1 
fılınlPrın bugunlc:de Hasraya gel. tü tnr:ı.fındnn; Uçan ;şeytnnlnr: Lorel. u •• 

rı karşısınd ı gece hava hi:cuınlnrını ılerlemesi için mecbtri bir te v1k me.eri beklenme1ttedır. B:ızı n::ı1tlıyt> Hnr<!v: Kadın kalbi: Süleyman Ne. -- -·----
bırakacak Y"rde 6 '7 Eylül gecesi mahlyetini alacaktır. Ha tt~ almıştır l ku~panyaları, Basra~a gelecek .mm. cib. Emine Rızzık tarafından; B:ırba. Bunu söyliyen, bunu istiyen Sıvaslı kız Adapazardan yoladl~ı bir me k. 
tlırıanyava. t gal mıntakalarınn ve bile ..• Nitekim, memlekettınizde mev lerı on beş, yır~i gunde şehrımlze ros devrinde Venedik· Mehter takı- okuyucwn M. N. dır. Derdini anlatı. tubda diyor ki: 
ılha'!Sa Berlin şehrine h'3ıbin bi · cad üç sfitudyo bu sene birkaç yerlll getireceklerini temin eyllyorlar ... mını•ı i<-tirnkfle: Çanakkale geçtlmcz: yor, devasının ne oldu{tunu soruyor, c- Slz bir çok kart kızları mes'ud, f8 Yt'tindenberi en "iddetli h ücum- mm yapmıya başlndıkları ~ibi bu Basra ya ~adar. geldikten sonra, nnsıl Buylik milli ve tarih! film; bu fUmle_, mektubunun sonunda da: fnkir kızları bedbaht etmiş, çirkin 
arını yapmı,ı;Jnrdır. Beriinde silahba fllmlerln miktarını da mümkün ol _ olsa bu fılmlerı buraya kolaylıkla ge_ rin hepsi türkçe .ı;esli ve şarkılıdır. _ Sizden iyi lbir ccvab ferah vere. kızları da sevindirnı.i:s olacaksın121ı. 
ı ht· gece, .. ant 0.1 S df'n 3 e kndnr du~u kadar arttırmıya çalışmaktadır- t•rtece~tmıze eminiz. 7 Görüyorsunuz ki programları. cek bir cevab Isterim, d'iyor. · Ben bu klzların hiçbirsinden deA! • 

'Ürrnü•tiir. Beriinin etrafırrda uçak lar. 6 - eSümer. sinemamıroa göstere. mız t.amnmdır. Eski lbir sözdür tat.lı söz, iyi soz yı. lim.:. 
~iidafan topçu!tunun te$kil t>ttiği a- Burada mühlm bir noktaya tP.mııs ce~imiz filmlerden bazılaw şunlardır: 8 En çok beğendi~imiz filmi so. lanı :bile del~i~den çıkarır deriz. Aziz çocuğum, 
r~ seddi üurinden geçerek ge - edece~lm. Sütudyolar, mfırnkün oldu. 12 Fransız filminden bazıları: ruyorsunuz. Bunun ta!tdirini halkımı_ Müsahabe · ve münaknşa vadisinde Kart kızları rnes'ud etmiş, çirkin 
rı~vin BeYlinin sen'ınsına \'arabilen ğu kadar fazlll miktarda yerli· 1ilm ı - İki gönül bir olunca: Danielle u bırakm~ı bir şeref biliriz. Biz hal- hükmü d~dur fakat lş nasihat ve kızlan da sevindinnlş olmnk düşün,. 

1 
rıg'liz ucak lan, Ne,·york gazete - ynomıyı:ı karar vermiş iseler de anıı- Darrieux ve Lucien Baroux tarall n - kımıza en iyi filmleri takdlm etmek tavsiye vadisine 'geçince değişir, fe- cesi hnkkunda iyi iltifat, yalnız eğer 
erine gelen haberlere •Ö:··. fevkda- l!ı.r•nın kuvveden fH!e çıkmac;ı Için dan, 2 - Şımal kanunu: Michel Mor. için sarrı gayre ettik. Takdir halkı. rah verecek nasihat, tatlı gorünecek kelime yanlı.şlıjp yoksa fnk!r kızlan 
~: a•a~ılara inmisler ve he-leflerini l'bi.ıyük. PPk büyük bir müşkül ile kar. gan. P. R. Wılm, 3 Pnprika: İrcne n_ııza a'ddir. Manmafih ıbirkaç isim tavsiye mutlaka hakikatın bir kısmı- bedbaht etmiş olmak tthnmı hoşuma. 
1~•c6 göıebilmek için paıa iitlıi ten- şılac:maktadırlar. O. da kendilerine ZUahy; Rene Lefevre; 4 -.Aşk ve zı~edeltm: nı saklıyan. ekseriya da yanlış yol gitmedi. Ben nkslnl znnnedecektlm. 
Vır rakı-tleri ııavdınlatıcı fi eklenı at elzem olan makine aksamının tedari- ihtiras: Gaby Morlay, Andre Lefaur. Iki gönül ~ir olunca, Şimal kanu- gösteren tavsiyedir. Ben ncısım söy_ Ba.ş harfi ş olan Adapazarlı genç 
trıı•lardır. Almanların verdiUe::' ha- kidlr. Sinemacıların bu mühlm müş. 5 -Bır kış gecesi: Lllian Harvey. Pi- nu, Aşk ve Ihtiras, Koylcrin. şarkısı, liyece~: kızın saydlt>'l üç sınır mensublarına. 
berl~re s.?Öre ehrin icine ve Lilhas- k{illeri hükümetimizin gö.sterece~>i u. erre Blanchard, 6 - Paris dellllkleri: Buyük n.şk, Sızlayan knlbler, ·nk aşk, _ Bir erke~ln yapabileceği en bü. benzerncdıki fddJası ise bence de mu. 
aa ~i,.,.,alindeki Wedding adi: nmeJ .. fak kolavlıklar snvecıindf:" süratle hal- Ray Ventura. Sarışın şeytan, Mcs'ud günler, ve hu_ ytık hamakat kendisinden yuşça bü- hnkk.akt.ır. Zira evlenmek lstly;>r, 
llıahııll .... ine dü en bombainı birçok led•Jebıl1r ... Bu suretle sütudyolarımız ispanyolca fümlf!den: SU!Sıle tQana.kkalc geçilmeZa filmi . yük bir kadınla evlenmekti.r. 
l'ık. 'llt•l,.~l" vnnoınlara sebPbi..:('t ,,.

1 
tteccli. i[Ündüzlü çalısarak mükem _ Köylcrin şarkısı: Imperio Argentina Bu rum bir şaheserdir. Bu tilmin mü. Stvaslı okuyueıım bu cümleyi oku- güzel oldnğunu dn kaydediyor, ne 

rrı ı " ., çare ki, ben· bu arzuya d~iiş obn.. 
ı erdır. Diplomnt mahaHesind ... de mP) filmler vücuda getirebilirlcr... Gece gülleri: Estrellitn Ca.,tro. zik kısımları bestekiır Sadettin Kay- duktan sonra yüzünü buruşturursa 

hıt•arııt olrııuıı ve bir depo yanm • .,tır. Umid ederim k1 hükümetimiz bize Fransızca filmlerden b~zıları: . nak tarafından tcrtib edilmiştir. Biz. bilsin ki mü.sobbıbi ben değilim. lnnn hele gazete ilfmınn başvurduk-
Elhn.,ı övJ .. nmiyl"n ve vuknndnn bu kolavhkları bahsedecektir. ı -Büyük a.şk: Charles Boyer. Ire. zat birçok şark!lar bestelemiştir Şar- larını gördüğüm zaman ekseriyetle 
d;ı L--.. t"Junamıyan daha birc:ok zi- Barnda bir meseleden daha b:ıhşe. ne Duune. 2 - Sızlıyan kalblE;r: Ca. kıla.rdan birkaçını zlkredeyim: Ey ga. * eğlenmek Istediklerine hiikmederlm. 
hrl"~t .. b,.raber nüfu!lçn ..Ja büyük c'ere(tlm. Harbin tevlld ett(tl vazlyet role Lombard. Gary Grant; 3 - Para ziler: (Namık Kemalin), Ey bu toP- Ben bunlara hiç ben:ı.t'mem" hususile adreslerini de yazmuzlar • 
"'•vi:ıt o!du(;u muhakknktır. do1aV'.sle sinema nrojeks!yonları için beraber gitmez: Llonel B:ırrymore mevamı '1 ,,,.ı ""v'"<l:rl Adının baş harfi Ş olnn bir genç sa.. TEYZE 

d Bunun üzerine Almanlar bittabi ((Son Pos'on ,.,~ ,.a,.b; telrikQ.$t: 43 •ade, lc.endisine itimad 6 östere'l. r nde bir kamçı tesiri yaptı. Fa- un üzerinde debeleniyordu. 1bra-
d u!;'lıvacaklar ve Beriinin duçar cl- venen zavallı kadının ha.)siyetini. ıt buna rağmen temkinıni gene him efendi de onun üzerine knpan-

l:~~ tadarruzuln ökclünü mt·'ulkkl..nk ki 1§1. L u· UW'· u B 1 ·efiıü, iueti nefsini düşünüyordu. 'lUhafaza etti. mış muttasıl vuruyordu. 
g ra an a aca ardı. ~ite .im o t Baskına gelen küçücük kafilı-, Bu 
(

1'
7
r" v .. bilı.l\cı!ta hemen e:"te!i günü - Burada glirültü etmeyin. Kavga daha ba~larken, duvarda-

F. 14l) r evden fırlıyan meraklıiarın da d k'l • h · 1 · h'' 
Al .\' u ö(.)l'den <~onn geç vnkit,_ç;"""!'5' ~ ğ ·tilmasile bir cemmi gafir halif'i v e ı erın ay!ıyet erıne urmet ki rafın üzerinde duran idıue lam-
da ~nn hava l-uvvetleri, backuman- ~~~:::=.......-.-- -'=- • •tw•tı. Darncık sokak bir pannyı• <:lin. Biitün suallerinize, liızır.ı g,.]en bası da düşmiiş ve henıen sönmüş-
1 n ı\?ının to·blii7ine gÖrl" ilk d··fn o- d b • · d d' nr ı_ b · · d d ler e ceva venrım.. e ı. ty. Ortalık .. :ndan gı'bı' ı'dı·. Ve bu 
" a'l: Üyük ucak kuvv .. tll'ril"' Lon- Yaz' an ·. Ercümen" E •ını an ırıyor u. ~ 
tija li"'anile bi

7 
.. ,.t ı:ehi• .. ~i:cum et- U krem Talu Ihrahim efendi hcıcibadi1bad, Muhtnr laf anlamak istelr.iyordu. karanlığın itinde devam eden bo-

l <'r: Alman lı>qlii:'ti yapı!nıı z!yanı Üçü de birbirine bakıştılar. Bu Dışarıdan, dangul dungui başkr rek ellerile kapıyı açtı. Başla imam - Rakındı yediği naneye herge- ğu~maya kimse müdahale edemi-
llvsıf ı' • L d k · d t b 'd' G · b' • ·'Id' ldug~u halde b'ırkar !,ı'şı' ı'rerı'ye ıen'nl dı'ye bag~ırdı. Sonra i:ııama • 1' çın , on ranın mer .c.zm en ses amamen ya ancı ı ı. cct:nın ır sea ışıtı ı. , -. - .. yorau. 

t.~Ymb~s ."."hTinin man,.nbına kadar. bu aatinde kim gelebilir, ve ne için - Ulanl Herif, utanmadan, ken 'ryn ettiler. dönüp: h h 1 --ıı: -· l Yukarıda, Şe ime anım a ev-
~~ dtıyuk bir duman oı1l.ıtunun u- gelirdi? Bunların geçirdikleri bir iki di soruyor, bel Amma yüz,üzliik! Bekçi, brahim efendinin yakası- - Seıılenin o orospuya, başını 
...,n ıg b Id f 1 1 d k'k 1 k dd •. d d d ı_ · ı Ib h f d b 1 k lfıdlığı birbirlerine sarılmışbr, kor-lıtı h . ını 11 i irmi~ıir. ııgi iz. erin a ı a ı ter e u e, ışarı a~~.ı er ra im e en i, u söz erC:cn m a yapışarn : örtsün, yeldirmesini giyinsin de in-

'!Ör(' uc~~~ dair verdikle n haberlere tahammül edememişlerdi. Ayni se• murad edildiğini anlamağ.ı va ki: - Senin bu evde işin nd Kim- sin ı ku ve teessür içinde titreş:yorlardı. 
,,

1 
'ı buv~k miktarda Aln.nı. uçak bir daha gürledi: bulamadan, başka bir ses yükseldi: in? diye sordu. 1 Bir aralık, dışarıda kalıp ta, mn· 

"' Up K A h y k k Der demez brnhinı efendi irndc-
tı-ı·ı . arı ent I"VPlrtinin ccn!lb sa - - çın, ya ul o sam ırıp ta - Arka taraftaki bahçey:ı hıtun. B f 1 ' k f ni olamaksızın dövüşü seyredenler, rı nı 1 1 h içare genç, ne ret e xa:-ı~ı Ö - şini artık kaybetti. Azgın bir deli 
too ~1QmıfQ ardır. ngiliz TQÜdafna gireriz, al bel Karı,. herifi oradan kaçuıverir '·esini yenm~ğe çalışaraK, · cevab arkadan, yabancı bir adamın hızlı 
k 11 ı.ru}sı c, ngiliz nv uçaklarınıı. mu- fbrahim efendi, yolunu kt!3nıek de hepinıi~i mantara bastınr. verdı', g'bi muhtarın üzerine atıldı, yakn-

oe ~ l hızlı kendilerine doğru gelmekte 
bir : ve müdataalarma rağmen, istiyen nişanlısını dile yava§<;a, bir Derken, jncecik ahşab kapının sından tuttu, rasge e yumruklamn-

rnıkd Al - Herhalde bir hak ve saltıhi-Ça~ l. ar man boiTib.udı •. •an u - yana itti, ileriye atıldı, merdh.en- iki kanadını birden sarsan bir ııopa ğa başladı. 
gı o d d d d b d vet sahibiyim ki burada bulunuyo-n ranın oğu rı a en üs- lerden aşağıya indi. Kapıyı açn:a- dar esi in i. F..sasen dar olan sokak kap•sı, iz-

<DeTamı 7 nci sayfada) dan önce sordu: - Açındı, bre! rum. 1 U 
ı Muhtnr "•' urı· efendı' atıldı·. dihnmdan büsbütün dara mı tı. -

Kimsiniz. siz) brnhim efendinin beti bcnz.i kül ı'j 
Açi Mahalle namımı ge1iyo- kesilmi ti. Eli, ayağı tirtir titriyor- - Hangi hak? Hangi salilbet). facık taşlıktn ise dönecek yer kal-

du. Meselenin ne olduğunu Edebaiz herifl 

olduğunu gördüler. 

Bu da kimdi? 

Derken o adam yaklaştı; knh!ba-
lığa sokuldu ve ilk rasgcldi~ine sor
du: 



6 Sayfa SON POSTA 

] [ Meınleket I la b er le • 
1. Bir acı hikiye 

Bursada 
Agırcezada kocasını 
ô.şıkına öldürten bir 
kadının idamı istendi 

Nefis tütünlerimiz 

Bursa (Hususi) - Ayazma kö
yiinde, kocaııını a;ııkına ~ldürten bir 
kadının muhakemesi ağırceı:o. mah· 
kemesinde bitirilmiştir. Hadiae hak
kında verilen malilmat ııudur: 

Gümüşhacıköyünde yeni mahsul yırım milyon 
kilo. Yağınurlar yüzünden Seferihisarda 

kaHtelerinden yüzde 15 kaybettiler 

Hasan oğlu Kadir adında birisi 
evvdce Seğmen köyünde oturmak
ta iken, evini Ayaz.ma köyüne nak
letmiş. karısı Fatma ile bir köyde 
oturmıya başlamıotır. Ayazmn kö
yünde eskidenberi oturmakta c-lan 
arnenzadesi Hasan Aslan çok fakir 
ve işsiz olduğundan bunu da evine 
almış ve beslerniye başlamı~tır. Fa
kat Ha• an Aslan kendisine yapılan 
bu çok biıyük iyiliği suiistimal ede
rek K.adirin karısı Fatma ile ııeviş-
miye başlamıştır. Her ikisi dC" gayri 
meşrJ bir muaşakanın verdi~ ııar
hoşlukla işi daha ileri götürmüşler, 
taırnmile birbirlerine sahib olmak 
lçirı Kadirin vücudünü ortadan kal
dırmıya karar vermiıılerdir. Fatma 
k >casından aldığı paralan nşıkına 
yedirmekte, Kadirin öldiiriilmesi 
hususunda da telkinler yapmakta 
devam etmiştir. Nihayet Fatmanın, 

Incir üzüm piyasası 
12 Eylulde aç1hyor 
Gümüthacıköy, {Hususi) 

Dünya piyasasında İskeçen\n has· 
ma tütünlerine yegane rakib tütün
leı • yetiıtiren Cüdüııhacıköyün, bu 
yılki mahsulü gerek rekolte, gerek 
~lite bakımından fevkalade ve di
ğer aenelere nisbetle çok yüksektir. 

Tütün ekicileri 15 yıldanberi ne
faııet ve çokluk bakımından böyle 
mahsule tesadüf etmediklerint söy
lemektedirler. 

Yeni tütün mahııulU yarım mil
yon kilo olarak tahmin edilmekte· 
dir. Birkaç hafta evvel baglıyan tü
tün kırma arneliyesi yarıyı geçmig 
bulunmaktadır. 

İzmirde üzüm ve incir piyasalan 
lzmir, (Husuat) - Borsa idare 

heyeti; dUn yaptı~ bir toplantıda 
üzüm ve incir piyaııalarının açılma 

tarihleri hakkında milzakerede bu
lunmuş, 12 Eylul Perııembe günü 
saat onda Uriim, saat 1 1 de incir 

verdiği on lira ile Hasan Aslan bir 
tabanca satın almıııtir. Birgün Kadir 
i~lerini görmek üzere köyünden ay
rılmış, Fatma da bu fırsatı kaçırma
mıştır, aşıkını göndererek dağ yo - piyaaalannın' açılmasını kararlaştır-

JlUfhT. 
lunda kocasına pusu kurdurmuttur. 

Geçen Şubat ayının ıs inci günü İzmir piyasasında henüz 5-6 yüz 
akşamı karla karıııık bir yağmur ya- çuval kadar üzüm vardır, fakat her 
ğarken, hiç bir şeyden haberi olmı- ırün fizüm mıntakalanndan İzmire 
yan Kadir köyüne dönmektedir. kamyon ve arabalarta fazlaca fizüm 
«Karanlıkdere)) denilen yere geldi- gelrneğe ha lamı~tır. Bu itibarla a
ği sırada, karanlıkta ve beş altı met- yın 12 nci ııününe kadar piyaaada 
re ilerisinde pathyan tabıtnca kul'- pek çok fizüro toplanacaklır. lncil' 
ounlarile kartılagmıf, aldığı yaralar- ,;,ahaulü de 1 O ve ı I EylQlde iki 
dan kanını akıtarak canını kurtar· 
mak için kaçmıo ve meşe çalısının trenle fzmil'e getirilecektir. Üzilm 
arkasına sığınmak istemi~tir. F akat ve incir piyasalarının açılacağı ı 2 
aşık Hasan: yaraladılı rakibini sağ EylQI gün U borsa salonları, hayrak
bırakmamak kastile tekrar Üzetine larla aüslenecektfr. 
atılı:nı~ birkaç kere daha, yaralının Bu yıl incir de boraada nümune 
üzerine tabancaaını bo1altmı1tır. Ta- üzerine aatılacaktır. 
mamile öldüğüne kani olarak köy- Mab.au1U hatanl ufrıyan 
dekj ma~uknsının yanına dörımGt • mU.tahaillerin verıileri 

tür. , • .. 1 İ:mıir, (Husust) - Yağmurlar 
Vakadan bırkaç gun aonra KI\- ve mahaul haatalıkları sebebile nıah

dirin cesedi kar altında çobanlar sulünün yüzde 35 ten fazlaaı hasara 
tarafından bulunmuf, haberdar edi- w .. t h 'll • . f d h USTıyan mus a sı erın o aene ıçın 

l~n zabıta ve adlıye tara ın an ~a • verıriden muaf tutulmatı icab ettiği 
kıkata batlanınca Fatma olan b•te::ı . . .11 • . d d h 1. h 
h 

. .ı_ • • y k 
1 

ıçın vt yetımız e e ma su ü asa-
er şeyı ıuar etmıotir. a a anan 
~san da keza hi.diseyi olduğu ııibi ra uğramıt rençperler t~abit olun-
ve F atmanın anlattığı gibi itiraf et- maktadır. Bunların mazbataları ha
mi~tir. zırlanarak vilayet idare heyetine 

Iddia makamında bulunan Ferid verilecektir. 
Menteş hadiseyi tetrih ettikten ve Şehrimizdeki al~kadarlara ıelen 
si t,ut sebeblerini izah eyledikten malumata göre Torbalı kazasında 
sonra her ikisinin ölüm cezasına 36.000 kilo üzüm aergilerde ıalan-
ı;arptırılmalarını lııtemiştir. mıttır. 

Harab olan bir fidanlıkla 
bir tohum 1slah mak· nesi 

Ceyhandan yazılıyor: <<4-5 
sene evvel çalı§kan bir b~ledi
ye tarafından, kasahaya çey
rek saat mesafede bir fidanlık 
vücude getirilmişti. Bu fidan
lık kasabanın ağaçlandırılma
sına yardım edecekti. I ~albuki 
f,f,mdi fidanlık büyük bir ih
mal yüzünden harab olnıağa 
ba~lamıştır. Bazan fidani k ö
nünden geçenler burddn ya bir 
beygirin, yahud da merkeb ve 
keçılerin otladığını görebiliyor 
ve yüreği sızlıyor. 

Yüzlerce, belki binlerce lira 
aarfedilerek vücude gelitilen 
bir fidanlığın bu kadar ihmnle 
uğradığını görmek hıılkı cid
den büyUk bir teessüre düşü
rUyor.n 

* Sındırgıdan yazılıyor: d·lü-
kumet binlerce lira sarfederek 
Türk zil"aının kalkınması ve 
mUstahsil vaziyetine girmesi 
için yabancı memleketlerden 
birçok ziral alat getirtmiıı ve 
milnaail:i mahallere tevzi ettir
rruotir. Bizim merkezi kazaya 
dört, beo kilometre mesafede
ki Ibiller köyüne de bundan 
bir aene evvel bir «tohum ıs

lahıı makinesi konulınu~ ve o 
civar köy halkının zer'iyatın

dan bu ruretle temiz mahııul 

alınmasına çalışılmıttı. 

Bu makinenin hemen bir sene 
evvel, muhafazası için yapılan 
binp. çatısı maalesef yıkılmı~ 

veya uçmu~tur ve devlet büt
çesinden yapılan manaflotr mR

kinenin yağmur ve güneo al
tında bırakılması yüzünden 
heder olup gitmektedir. Bin
lerce lira sarfile getirilen bir 
makinenin bef, on lira sarfile 
fizerieri niçin kapatılaral mu-
hafazasına dikkat ve ihtimam 
edilmiyor'? Buna ııafıyor ve a
li.kadarların nazarı dikkatini 
celbediyoruz.)) 

Yağmurdan Seferibisar bağlaun
daki üzümler yüzde 5 ~ ve tütünler 
de yüzde 1 5 nisbetinde kalitelerini 
kaybetmi~lerdir. 

BİRİNCİ KlSlM 

Kar f1rtınas1 
Son Poıtanın macera roma nı : l 

Trakyada 
Arda, Tunca, Meriç 

nehirlerinin 
sularz alçaldı 

Edirne (Hususi) - Trakya ha
valisine yağan çok sürekli yağnıur· 
lar neticesinde dört buçuk metre 
taştığını bildirdiğim Arda, Tunca, 
Meriç ve Ergene nehirlerinin suları 
halen tamamile mt"cralanna çekil -
miş bulunmaktadır. 

T uğyanın yaptığı zatarın bir hay
li olduğu anlaşılmıştır. 

Sular Kirişhane Kazanova ile Me
riçin ı~ağ sahilindeki Bosna köyüne 
birkaç koldan hücum ettiği gibi 
Tunca suları da Yıldırım, lmaret 
semtlerini istila etmişti. 

Büklımetin vaktinde aldığı ted
birler sayesinde gerek Bosna köyde 
gerekse diğer yerlerde nüfus ve hay
van zayiatma mahal bırakılnıamış
tır. 

Keşanda 1400 lira çalan 
bir hırsız Turgut:uda 

yakalandı 
Edirne {Husust) - Keşanda tnc -

cardan Avnl Gücüyenerin tico.retha. 
neslne glren ve kasasını kırıp 1400 IL 
rayı çalan meçhul hırsız İzmirln 'Tur. 
gutıu kasabasında yakayı ele vermiŞ
tır. 

Kemal adını taşıyan hırsız kasa 
muhteviyatı olan 1-!00 lirayı aşırıp 

İstaııbuln geçmiş ve oradan aldığı 
motosUdetle Tunrutıuya gitmiştir. 
VazlyetJ Turgutlu zabıtasında şüpheli 
görülen Kemalln yapılan inceleme ve 
sorgu neticesinde hırsızlıjtı meydana 
çıkmı., ve derhal evklt edilmiştir. 

Edirne sehir mezbahası 
bitmek üzere 

Edirne (Husust> - 60 000 lfTaya 
pılmakta olan Edirne şehir mezbaha
ııı bitmek üzeredir. • 

Temelleri atıldı~ını evvelce bildir • 
dl~im kapalı spor klübU binasındaki 
in.,aat ta hararetle devam etmektedir. 

Sporcu gençliği sinesinde toplıya -
cak olan bu kıymetli eserin Cümhu. 
riyet bayramına kadar tamamlanma_ 
sına c;alı,ılmıı.ktadır. 

Armudlu postahanesi meselesi 
ve b ir lı\Vzih 

P . T. U. MüdUrlü~Unden aldı~unız 

mektuptur: 
cOa.zetenlzin 31/81940 tnrihli nüsha_ 

sının ŞikA.yetler_İhtiynçlar sütunun -
dak! (Armudlu postane.~ı n!Q!n kal_ 
dınldı?) başlij;ı altındaki yazı gö _ 
rüldü. 

(Bqtara.ta ı nci sayfada) ı Bana çocukları gibi bakıyorlar, yal
dadla .. Con~ervatoire'~e. pi!an~ n~z, yalnız, ahi O kız olma,. ... Be
derslerını takıb etmek ıçın §ımalı nı çıldırtacak. Onun sebebina Mo
Aimanyadan Beriine gelerek bura- zorta dü§man kesildim. Başka ya
da sığınan bir genç kızı be~l~mek zacak bir ibare kaldamı mı idi ? ıt 
mecburiyetini detuhte eden Frau kabilinden sözlerle izhan infi'al e
Brösiche, Cermen kadınlarında is- derdi. Vedadın odıuından memnun 
tisna te§kil etmiyecek kadar cmsali olmasına birçok sebebler vardı. Bir 
çok olan fedakar, gayyur, didin- kö~ede yerden tavana kadar yükse
mekden, çırpınmakdan, her şeye ye len, eski Alman binalarında cmsali 
tişmekden çekinıniyen i.işt!nmiyen görüldüğü gibi büyük bir çini !!oba 

b . v kadını 'd" p· 
1 

d 1 • vardı ki kış gelince onu hiç ı.e,·me-
ır e ı ı. ıyano ers erıne d·~· w ki d h f 

bir cinnete yakın iptila ile devam ıgı sogu ar an mu a aza cdt-ce-
eden o genç kız belki başka şey'lere ğini va' d ediyordu. Şuradan burn
htri bir isti' d ad sahibi idi, fakat mu- dan tedarik edilmiş, eski fakat ter
siki için da'ima isyan halinde olan temiz bir kanapesi, koltuğu, yazı 
bir kabiliyet fıkdanile Vedadın o- masası, yerde bir halısı. hatta du
dasına mülasık olan odasında gün- varlarda üç dört irili ufaklı levhası. 
lerce, hergün sa' atiere e Mozarhn vardı. Bu kat da kendisinden başka 
sonate'larından birinde on beş öl- yalnız o kızcağız vardı, fakat yine
çülük bir ibareyi kim bilir nas.l mu- o «Ke~ke on kişi olsa idi de p:yano 
azzib bir adam olan mu'alliminin belası olma~a idi ... ıı derdi. O katın 
'ıırarile yüzlerce yüzlerce def'a tek- aşağısını te§kil eden ve beş odadan 
rar eder ve hiçbir zaman matlub o- ibaret olan kat münhasıran n'ileye 
lan ifade rikkatine vasıl olamazdı. aiddi. Kan kocanın yatak odası bir 

Şahsen de tabi'atin en çok irnsak salon, bir yemek odası, doktorun 
ile halk etdiği bu biçatenin hep ayni yazı odası, bir de !'ile kızlarının o
muvaffakiyet akarnetile tekerrür e- dası ... Ai'le kızlan iki ki~i idi. Biri 
den o beyhude uğraşışla:ı hele bu 

1 
cephelere yakın bir yerde hastaba

kabiliyetten mnhrum bedbahtın asi kıcılık etmek üzere vatani vazifesı
parmaklarına esir olan Mozartın · o ni görüyordu, pek nadir fınatlıttda 
na murad ibaresi Vedad için bir ka- Setline gelir ve iki üç gün a'ilesina 
bus olmuşdu. Ben odasında evinde misafir olarak yine vazifesine ko
rahat edip etmediğine dl\'ir nra!'lıra şardı. Diğeri Berlin Con!erva
sordukça o gözlerini tavana kalr:lı- toire-ında keman derslenru ta'kib 
rarak, o kadar güzel olan müstehzl ediyordu ve tahsilinin son senesini 
tebessümlerinden birile: - Oda; yapıyordu. 
ev; a'ile, yemek her şey pek iyi... Halid Ziya Up.klıgil 

( Viyanada sonbahar fuan ) 

Yukarıdaki resimde son günlerde açılan Viyana aonbahar fuarının 
bir köşesi görülmektedir. Fuarda muhtelif devletlerin bayraklan ara
sında Türk bayrağı da aalgalanmaktadır. 

Armudlu merkezinin ~örülen liizum S 1 k B r d• • d 
U7erlne kapatıldı~ı. nahtyeye ald mU. U SUr U e. e tyesın en: 
raseH\.tın 4imdillk süvarı mlivezzllerı Beledlyemiz!ıı. Yenı Su Türbinli Elektrik Santralı için blr matiiWt alı • 
vasıtaslle aldırılıp verilmekte oldujı;u nacnktır. Taliplerin bu gibi santrallarda muva.ffakiyetle hizmet ettiklerine 
gibi Armudluda bir bey'iye şubesi ih_ dı.ılr tasdiknamelerile Beledıyemize müracaatıarı. Maklnlste bill bedel ef 
dn.<ıına da e\•e.ı;sül olunmuştur. ve 80 Ura ücret verilecektir (82.39) 

den kendini toplamaya çalışarak 
arkada.ıına sordu ı 

e st 
- Ne oldu, ne var) 
Travera bir saniye geçtikten so.·· 

ra ağır bir sesle cevab veıebildi: 
- Bir ~ey yok. 

Traversi öldüren kuroun kesif sisi 
yararak. meçhul bir ütikametten 
gelmişti ve muhakkak bu bir tek. ve 
beklenıniyen kurtun. tesadüfen, gS
zü kapalı atılmıştı. Çünkü ilt.i metre 
ilerisini görmek kabil deiildi. Pek 
muhtemeldi ki ateş eden adam Tra
vers ile arkadaşının mevcudiyetin
den bile haberdar bulunmuyordu. 
Maamafih Basset bu mülahazalan 
derhal zihninden geçirebihıeydi as
la şaşkınlığa dütmezdi. 
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Ba~set birdenbire aıçrıyarak o
nun yanına gitti, elile beli:ıden kav• 
rayarak onu tuttu; heyecan ve me
rak içinde: 

- Doğrusunu söyle; yoksn ya· 
ralandın mı? 

T ravers büyük bir cehid ile st-.51• 
ni iııittirmeye çalıştı: 

* T ravere ile Bassetin geçmek iste-
dikleri noktada Alman hududu son 
derece sıkı bir surette muhafaza e
diliyordu. Bundan dolayı Travert 
arkadaşına teşebbüslerinin ne kadar 
müşkül olduğunu da gizlememioti. 
Yol son derece bozuk, karlarla ör
tülü ve girintili, çıkıntılı idi. Berbad 
bir hava hüküm sürüyordu. Fırtına, 
sert bir kamçı gibi yüzlerine çarpı
yordu. Travera, eski bir yolcu oldu
ğu için başını eğerek emin adımlar
la yürüyor: kara ve sise karşı nasıl 
hareket edileceğini bilerek hiçbir iz 
bırakmıyordu. 

Basset neden sonra çok tehlikeli 
bir işe girişmiş olduklannı ve bu i~in 
son derece aksi istikamete dönerek 
ikisini de mahvedebileceğini farket
t: Oüşündü2-iinü hr-men :ıöylt-mek 
itiyndında olduğundan: 

- Senin için mt>cı,.1,. büsbütün 
b 1·ad\1 azizim. dt>di Gizli tl"ı~kıl"ı
tın mensubu oldu~un<lan tehlike se
nir havalında esastır ... 

Tra"er'J ncı bir tebt-cı~'ımle: 
- Hakikat övlı- . . Amma b,.n 

St""in bütiın miila'hanılarına c('vab 
vP·"'li .. tinı. d,.<;iJ ..... p R··nlrırı ne di
Ye" tC"krıH ecli·,o~•ıunj B•rııı.. ııurasını 
1:--.- .. B~n bu voı,.ı n 1 -l r, "1"· 

Nakleden : llhami Salrı 
bir tatsırlık var: iki kioi olmak icab seyahate hele Travers ile birlikte set kendi kendine bu müthiş ııoğuğa eski arkadaşı Coninin gö 7 leri ka
ediyor, bazı yerler vardır ki oralar- giri~mi, olmasına çok müteessif ol- ne kadar tahammül edebileceğini panmak üzere idi. 
dan geçmek için ilt.i lc.i1i ile bir ip du. Bu gizli Ingiliz memuru: soruştururken Travers dile işaret Heyecanlı bir se11le Traveıs arka-
lizımdır. - Bana yardım etrn.elisinl de- etti. Ayağa kalktılar. Zaten ortalık daşına: 

- D emek b uralardan ömründe mi,ti. ta kararmıştı. Bir heyulıiya benzi- -Seni bu yola siirüklediğim için 
yalnız geçernedin öyle mi'? Bütün söylediği de bundan iba- yen nöbetçi .de artık görünmüyordu. 1 çok pişmanım. 

Travers ba§ınt e~di: retti ve zaten bu kadarcık bir taleb Şimdi bir kar fırtınası hük9m sür- Dediği zaman Basaet zayıf ve tit-
- Hayır... de knfi idi. Çünkü ta çocukluktan- meye ba~lamıştı. Travers fı!!ı1daya· rek sesile: 
Birb irlerine pek ziyade yakın ol- beri tanışır, aevişirlerdi ve Co ni ne rak: - Ben yardım etmez ve san" 

dukları hald e Basset, arkada,ınıo zaman Jaktan bir eey isteıni,se, Jak - Eğer bu böyle devaır. ederse refakat etmeuem yola çıkamayaca-
hareketlerini pek mü~külatla fa tk e- bu i~i gözü kapalı kabul el mi,, yap- Allah bilir, bu gece biz hududu ge- ğın ı söylemişlin de ... 
diyordu. Sie gittikçe daha ziyade mıotı. çemeyiz. - Biliyorum ve ou dakikada sö-
keııafet peyda etmi,ti. Kar iki arka- Ortalık biraz açılır açılmaz Tra- Ilk defa olarak böyle fena bir 7ÜınÜn ne kadar doğru olduğu da 
datın yüzUnU tokatlıyor, yerde buz versin tela~lı bir hareketi Bassetin ihtimal aklına geliyordu. Bu t~Öz sabit oluyor. 
parçaları ayak larına çarpıyordu . a:ıarı dikkatini celbetti. Dudakları- Bassete çok dokunmuştu. Bir şey Bu sözler üzerine Basset bütün 

Bacıset, kendi kendine Traversin nın arasında hızlı bir nefes alıtoa söylemedi amma müpheın bir neda- kuvvetlerini toplamaya çalıştı. Can-
bu yollardan evvelce kimlerle bera- benziyen bir ıelık işitir gibi oldu. met içinde idi. lnnır gibi oldu ve daha uLun rr.üd-
ber geçmiş olması muhtemel oldu- Ayni zamanda Traverıı, elini uza- Bir saat geçti. Son derece eziyet- det yüriiyehileceğini hissetti. 
ğunu dü,ündü. Acaba bunlar da tl\rak Bu!letin hild~ini yakaladı ve le yürüyebiliyotlardı. Kendisini pek Travers bir lahza karanlığı yırt· 
kendisi gibi Intelligence Seıviee t'r- kendisi gibi hemen karın içine uzan- yorgun hisseden Basset oöyl,. taze mak ister gibi durdu, sonrn yürüdü 
klinı mı idi'? Yoksa onlar da Basset mava eürükledi. 'uzanmak ve derin bir uykuya d~l- ve Basset onu takib etti. Böylece 
gibi Traversin samimi dostları, ah- Baoı-.et, bu karll\rın içinde ba~ını mak arzusunu duyuyordu. lk; tara- pek uzun gebn birk,aç dakikn daha 
babları mı idi? Onlar da BRnet gi- çedrerek arkadaıımı böyle "'iddetli fına sallanmaya başlamıştı. Traver& gah yorgunluktan irkilerek, gah ye-
bi bir dostluk hatırı icin mi bu teh- bir hRreket~ VI:': telaşa sevkt>den hA- onu kolundan tuttu: ni bir cesaretle doğrularak karlan 
likeye göğüs germi~lerdi acah l •. dis,.vi g:.)rmek istiyordu. Gözlt-rife Kendine gel, uyutna... çiğnediler. Sonra birdenbire karan-
Son derece kr-tum bir adam olan biitiin uft:u tararkf'n. nihayet uzak- - Uyumuyorum. lıkta bir silah çınladı. 
Treversin bu sunle ceveb vermive- ta Iri yarı bir hnyı:ıl farketti. Ötede, - Nas1l uyumuyorsun? Şimdi Travers yerinden sıçradı. Uğul-
ce~ini bildiği için sormndı bile. Bu- bir tepecikte, tüfekli bir adam nö- sallanıyordun. Eğer kolundan tut- tulu bir öksürük lşitilir gibi oldu ve 
nunla berabt'r Travcrs bu m,. "le bet b,.1.1jyordu. Ba!lset, tam ağzını masa. dım burnun karlııra çarpa- Travers evvel& satland1; sonra mü
hl'lkkındtı izahnt verst" mutlaı·a kl'n- açmak ijz .. re iken Travers itidt"tli caktı. Yere yuvarlanacaktın. vazencsini temine çalışarak karar-
-lisini t trnin v,. temin e~ .. ~..ıi H"'l ı..:r ho .. ),,.ıle onu siikGta davet etti. Trnvers, arkada,ının gözlerin~ sızlık içinde hareketsiz kaldı. 

..... /'ı.l huki •i .... -ti •n' 1 .. van Ö7l~ ~k -In " hu rahat~ız vaziyPtt k•·n- dikkat etmek istedi. Fakat kar&nlık Bassetin kalbi atıyordu. Ba~ının 

~~=~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~=~~=~~~~=~~~~~~~~~~!- Hd~at~ • ndenn~~rç~~~~ordu.B~ 

- Hayır, hayır, ehemmiyetli d~
ğil. Şimdi hemen buradan gidclirrt• 
Ses çıkarmadan ... Yavaşçt~ ... 

Bassetin kendisine yardım etme
sini temin ederek ilerideki bir kı.ya· 
ya doğru yürüdüler. Orada kısa bir 
müddet kalaca klar, bekliyecekier 
ve dinleneceklerdi. 

Basset, arkaaaşına bu kısa m,..sa· 
fede destek olara k yürürken bu tut· 
lukları yol ile Traverain belki dt 
geldikleri yere dönmek j,tediğirJ 
tahmin ediyordu. Fakat arl..adsf 
ile bu kısa teması onun geldikle~ 
yere, yardım ile de olsa yürünıe~ 
takatinde olmadığını gösteriyordıt• 
Hele bu sırada başka bir darbe bi1· 
hassa birinci kadar iyi nişan alınnllf 
bir darbe çok daha vahim olabilir· 
di. Fakat ilk silah sesini başknlart· 
nın takib etmemesi onlara ümid d• 
veriyordu. 

Iltica ettikleri kovuk tahmin~ 
rinden daha derin çıktı. Hatta burs· 
da bir müddet sessiz sadasız otu• 
rurlarsa önünden geçenlerin içerde
kileri görmemeleri de muhakknktı· 

Oraya gelinciye kadar Traverf 
hiç sesini c;ıkarmamış, fakat her ııs· 
niye arkadaşının koluna daha :ziyıı· 
de yüklenmiş, kalbi her saniye clııh
sık a stamaya başlamıştı. 

(Arb11 var) 
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Sayfa 7 

Geneıra 
diyor ki 

londraya yapt~an 
CBaştarafr 5 inci sayfada) yeni hava hücumu 

~ri mıntakasına girmiyc ve birçok 9. 5 saat su·· rd u·· 

ingil te re d e 
Amerika 

ta yy arecileri 
asar yapmakla berabc. yangınlar 

~~karnuya muvaffak olmushır. Ten- (B~arafr ı Inci sayfada) Yaşingfonun Londraya 
\l ırat siııt • d d'V . . h' 

· emın e ve ıger umumı u. binmiş oldukları otobüsün bir bom- fa · ll "" 
ketlerde ehemmiyetli rah;ii.ıat vu - bo ile tamamen tahrib edilmesinden yyarec ı yo ayacagl 
ubulmuş ve münakalat s~kteyc uğ. birkaç dakika evvel bir :ıığınağa il- sayialar d la 

bramıştır. Limandaki doklnra da ı·s~- t' t - ı d' B b b , 1 O Ştyor 1 " ıca e mış er ır. u om a, şosenin 
et er olmuştur. Kezalik favmıs tam ortasında muazzam bir d-:lik Nevyork 9 (A.A.) - Hoyter: 

:~ns.abının şimal snhilinde bir -en _ açmı~tır. Nevyork Times gazetesinin Va -
Ustrı tesisatı üzerine de bombala-ı L d şington muhabiri, gnzetesine şu ha-l on ranın merkezine birçok b 

~~~- mış ve yangınlar çıkmı~tır. 400 yüksek infilaklı bombainı düşmüş - eri vermiştir:. 
~~ve 1300 ila 1400 ağır yaralı ol- tür. Diplomatik mahfellerdc dolnşan 
_ ugu tahmin cdılmiştir. B'ır •ıü·.rıa- F · k şayialnra göre, vaktile Almanların - ~ .,. ecır va ·ti, yangın .çıkaraıı bom- · 
ga düşen bir bomba d -• fA·cnatl·•rP. b 1 b b ' ve halyaniann İspanyada General b .. ~ ~ n ann se e ıyet vermış olduğu 
se eb olmuqtur. yangınlann ekserisi sönmÜ!nÜ. Maa- Franko yanında çalışmış oldı.kları 

d 
Almanlar 7 E.ylul ~ks,nmkr' J ~on- f'h b' k d J gibi, Amerikn Birleşik devletlt>rinin ... - ma ı ır ta ımı evam e iyordu. 

ra büyük hava taıırruzlann: i 8 Varoşlardan birinde bir sı~ınağa kendi hava kuvvetlerin<.' m ensub 
Eylul gect>si de, fakat malıdud m;k- düşen bir bomba tesirile birknç ki - bazı sübaylara bir müddt:t İngiliz 
tardn U~"aklarla, devam ettı'rmı'sler · · 1 f I Id w b Id l hava kuvvetlerinde çal, abilım•leri ,. şının te e o muş o ugu i iri 

ı"e gene nğır hasaratı muc\b olmuş- mektt>dir. - için müsaade vermesi muhtemel bu-
ardır. Gene Ingilizierin verdiüı nıü- H lunmaktadır. .. ava nezare'inZn teLliği 

temmim malumata göre, 1 oııdrn Londra 9 (A.A.) _ lfavn ve Nevyork Times gazete:.i, şu ciheti ı 
rnı_ntnkasının haricinde, n gvı Tny _ d h·ı· tebarüz ettirmektedir ki böyle bir "' a ı ı emniyet nezaretleri tebliği: 
~.ıks ~etrol tesisatında çık'ln bii • Dün gece Londra üzerine vapı _ karar, Amerikalılar için modern 
:Yu bır ya k h d' · 1 " harbde kı~metli bir antrer.nıan yap· ı' tir ngın ço . ~s~r ve~ ırmış- an hücumlar neticesinde hasıl olan 
d • s, unlar yalnız bıldırılen zıyanlar-1 hasarat hakkındaki raporlar h enüz malarını, IngiliziNin ise, impara -r· . fşa ol~nmıynn Ve htı\adan se - tamam değildir. Fakat ,imdi bazı torluk ha~~ kuvvetle~i programının 
ç lmıyen zıyanlar ve insan zayı:ıtı k l . ·ı b'l' • l semerelerını vermesıne mtızarcn 
hak'k ra am ar 'Ilen e ı ır. "k k k • l A . 

ı attc açığa vurulanlarda:ı çok H " l 'dd tl' l b" yu se as erı antrt"nman ı men -
Uaha fazladır t" ucum ar tşlı . ed ı 0d muş ve ~-ı knn tayyarecilerinin hizmetinden is-

ı . · un gece saa erın e evam etmıs-1 . . . . 
ngılızler ayni gece dahi Almıır.ya t' B b d L d tıfade etmelerını mucıb olacaktır. " B ır. om ar ıman, on ra nıınta - G . V . h b' . 

e erliıı üzerine uçakla göııdo.r _ k .. . d . b' h' ı nzetenın nşıngton mu a ırı, 
ın· l . . · ası uzcnn e genış ır ma ıyet n - f ·ı~ d 1_ d' 

ış erdır. F nk nt BerJın .. bomba a _ k . t' 't'b l h d f .. ayrıca şu ta sı atı a verme ... te ır: 
tıl - o mış ve e serıye ı ı ı arı e e e go- o· ı 'k hf ll b" fl k 
1 llıamıştır. Almanların ve Jngiliz . • t'l k · . l t H ıp omatı ma e er, ıtara ı 
e . 8 ze ı me sızın yapı mış ır. nsarat a- k b'' l b' 1• k h 
rın 9 Eyluldc daha ne gibi hii _ - l t B·• l d .. anununun oy e ır p anı pc ll"U 

cu l gır o muş ur. un ann arasın a, uç l l k d w· • k b l 
ırı nr yaptıklarının tafsilfıt · nn he· h t 'k' .. 'b' . teme o ara mene ecegını a u 

nl.ı;z malik değiliz Bunların ~afsila - kas. ane hv'e ıttı mu.~e gdıd~dgaJyrdı afsl - eylemt"ktedir. Fnkat buna rağmen 
lı · erı ma ıye e mutea ı ıe e er . l d k 
nı gnzetelerde hep berabet okuya- d d §ayıa ar musırran evam etme te -

~ağız. Çünkü bu karşılıklı ölüm ve e .;ar lır. ..1.. 'kt h kk d dir. Tıpkı bundan dört ay evvel A-
ııarnbiyt"t darbelerint" tıpkı iki bok- h .. ara 

1
t Vht" .olu dmı harıl al ın a merika torpido muhriblerinin Ingil-

sö b • enuz a mın er e u unu amnz. d d') w• d b h d') 
r ı:ı ı nihayet biri na ka\ t olun - M fh d h b l tereye evre ı ecegın en a se ı -

c:ıya kada ı devam edilecek gibi gö- aa mb a 
1 

'kmt evcu C a et. e~e "~.zak.: rneğe başlandığı zaman da şayialar 
:ri.in" F k ran u mı arın umar e"ı gun u d 1 • . 

uyor. u at biri nakavt ol Jn • 'kt w. b ki kt d. musırrane evam ey emJ~tı. 
cıy k d mı arı geçece,gı e enmcıne e ır. o·w f - w ·ıd·-· .. 

a a ar diğerinde hal kalmıya - C t • .. ,'k" h" l . ıger tara tan ogrenı ıgıne go-
cağı de belli bir şeydir .u

1 
mar C"ksı glun u uclum ba~ld'7ı.nl ve- re, 200 saatlik antrenman uçuşu o-

r._ • rı en ra ·n m ar, t"VVe ce ı ın en - . h • A · 
ı.:..ger bu hava muharcbeleri ay- d d h d lan bırçok ususı menkan t!lyya -

ne d d 1 en a a az ır. ·ı · · d'd K d d .. "1 
1
. n evam e erse A maıılnrld lni(i • G ~ k' hü _ recı en şım ı en ana n a gonu -
ı2:ler bi ı birlerinin varlık, medenivrt le~e ı lü yazılmışlardır. " k cum ar esnasın- _.;__ ______ _ 

Ç~ ültürlerini tahrib edeceklerdir. d 306 k ... 1 unk" 'k' f 1 k l ı - n ışı o -l .uı·•tnraınmaı o•uguv~ .. 1337 k" 
0 abıleceoğı uçak kütleleri her iki muş, ışı 
lll em leketin güzel şehirlerint 'e sa- ciddi surette ya-
nay" · ralanınıştır. h 1 ıını toprakla bir edebile~ek bir 
l'k dedir. Belki daha çok uçağn ma- Taymis nch
ı olaı; bir taraf dij'!erine dcıha çok rinin iki snhilin-
~arar \lerdirecektir. Fakat onun ZR - de doklar, yeniden, yüksek kuvvet
lktı hiç bır vakit aı:almıyacuktır. Bu te infilik bombaları ve yar.gııı bom
";r~ılıklı tahribden ucab istifade balan ile, mükerrer şiddetlı bom -
k eb vnr mıdır? Sizce vardır! Fa - bardımanlara tabi tutulmuştur. Ba-

l alı tı, her halde Almanbrla logi - zı yangınlar çıkmı~tır. Bu )angın -
' 2 e d · 1 b d 1 h· r <'n ve belki de ltahanlarrlan arın irçoğu sön ,ürü müııtür. 
~· ba,.ı.,.sı olacaktır. On• .. n için In- Londm, yeniden düşmanın fsas 

f•lterc ve Almaova için mu kul o·- hedefini teşkil etmiştir. Londralılar, 
aıı :Yol şimdiki öldüresiye vuruşma bu son gece hücumlannın kör vah-
tlu değil, barışma yoludur. Fn! ... r<~ ,iliğine karşı pek yüksek bir cesaret 
... kalım, kafalan kızmış ı:t- gözleri ve nzim ile karşı koymuştur. 

konmii} olan muharibler bunu } "' - Bir sığınakta Eacia 
ında anlıvacaklar ve kenc:!ileıinin Londra 9 (A.A.) - Takriben bin 

Belediye nizamnamelerine 
aykırı hareket edenler 

Dün ya,pılan teftişler neticesinde 
18 şoför belediye nizarniarına nykırı 
hareket ettiklerinden. 2 ot.obiis bi _ 
letçisi bilet kesmediklerlnden, 5 es -
nnf dükkAniarının önünü pis tuttuk. 
ııı rmdnn rP7.alandırılmıslardır. 

etmlslcrdir. Tayyarelerden atınan fn 
toğraflar. şimdiye kadar yapılan hü
cumların büyiik tesirlerini teyid ey -
lcmektcdir. 

AKİSLER 
(Ba..ştarafı 1 Inci sayfadal 

rinin Londra üzerine mliyonlarrn 
ton bomba atm ağa devam ey ll _ 
yeceklcrini. bildiriyor: 

Sallıhiyettar ingillz mahft>lle 
rinde beyan edUdi~ine gört!, İngL 
Jiz hava kuvvetleri, buna rağmen, 
Alman harb makamunasının 

kendi açtığı harbe devanı edcml_ 
yecek vaziyete gelinciye kadar, 
Almanyada a.<;keri hedefıere tn 
arnızlarına devam eyllycrekler _ 
dir. 

Ingilizler neler söylüyorlar 
Londra 9 ıA.A.l Rt!uterı":1 

dıplomatik muhabıri tı1ldirıyor: 
Londra salahiyettnr mahfelll'ri_ 

ne gore, hava hnrbl, kri tık bir 
safhaya varmuk üzcrPrlır. Dur _ 
madan yükselmektc olc:lui{u, fakat 
en yüksek noktasına her.uz v.ır _ 
mamış bulunduğu söylenebıl.r. 

Uumumıyet itıbarıle c.Jencb !ır 
ki, Londraya tnarruılnr, Alın n 
esas hedefi üzerinde hır tahav _ 
viıhi ifade etmektedir. Bahls mev_ 
zuu olan, İngıliz nvcllarını, sahıL 
lerden uzağa dahite girmete 
mecbur etmek ve Almıın bombar. 
d'ıman tayyarelerinin Jngllter:: i.ı _ 

zerinde geniş harekiit yaprnakt.l 
serbest olabllmesı için İngılız av. 
cı hava kuvveUerinl tahribe ç:ı • 
lışmnktır. Fakat Alm'lnlı:ır. burn. 
da, Polonya, Bolanda ve Fınnsa. 
du karşılaştıklan mukavemetren 
çok daha büyük bir muka\emetlc 
karşılaşmnktadırlnr. Almanlarm 
gnyretlerl, hfı.la İngiltl'rl'nin istİ. 
JOsı üzerinde teksif E".lılıniş bu • 
lunmaktadır. 

Harbin ilk on ayı zarfında, Al. 
man bombarchman tnyynrelerı, 

hemen hemen yanmd:ı avcı tay_ 
yareleri bulunmadan geliyorlar _ 
dı. Bunun nksıne olnrok yenı tn. 
arruzlarda, nvcı· kıı·tvctleri, a _ 
dedce bombardıman tnyyarelcrl 
kuvvetine muadil bulunmuştur. 
Eğer hnva mücnde'Psl, Alnınn _ 

larm kendi lehine o!?rak t<'l.ikkı 

edecekleri bir tarzda d"vam eder. 
se, lstilnya teşebbüs eyliyecekler_ 
dlr. Fakat bu meselede, İngiliz lk_ 
Jimile yarışa çıkmış bulunuyor _ 
lar. 

Londra 9 CA.A.) - Reuter: 
Alman hava taarr:ıznndan bah_ 

den Times diyor ki: 
Düşmanın hava tnarruzn hak_ 

kında, daima aşağıdaki üç sun_ 
le verllecek cevablnrn göre bük _ 
medllmek lat:mdır: 

ı - Dii.şmnn. İngilı-ı hava kuv_ 
vetlerini zayıflattı mı? 

Rakamlar, bu sualP belığ bir 
surette cevab vermiş bulunuyor. 

2 - Hücum İngiliz harb gay. 
retini ciddi hasarn u"trntınış mı. 
dır? 

J Beriin en büyük !Bir Şehir Tiyatrosu 
hücuma Cumartesi artistinin 

sabahı uğrad1 , papuç:ar1n1 çaldılar 
.. <Baştaralı 1 in ci s:ayfad:\) 1 Şehir Tiycıtrosu san'atkidarmdnn 

~un. m_u_tad keşif uçuşları ema - M ahmud Moralı evvelki gün evinin 
8 10 a Ingılız hava kuvvetTeori bom- kapısınııl önün
bardırnan tayyarderi Dunkcrque ve den geçen bir 
B~ul~gne limanlarında ticaret ge - seyyar kundura 
mılerın.e 'c Şimnl denizınde kafile- boyacısını çağı· 
lere hucuın ('fmişlerdir. rarak boyatmak 

TayyarclerinıiLden be, ı ii!ılerinc Üzere iskrn:r' 
dönmemişleıdir. lerini ı. errr,; 

Dün kıt'a sahillerinde çok fena Uı:un mıı 
hava ~eraıtine rnğmen mühinı bom- de-t ajakknbıln • 
bardırnan tnyyare fılolnnrnn: dü" - rının bo}ar.ıp ia 
man limanJan ve dü man i~gali al~ın de edilmediğin; 
da bulunan limanlar üz,.ri.ıde faali- gören Muhmud 
yettc bulunmu5lar. Hamburg, Em - Moralı. vnzi} eti 
den "e B I d 1 J Mahmud l\"oralı • ou ogne a top u ıalac bu- anlamak üzere ., 
l~nan ~avnalara ve ticaret gemile- sokak kapısına çıkmı , kundu -
rıne hucum etmişlerdir. Petrol de-

l · ı ra boyacısının yerinde ycHer e ti"ini 
po. arı e cephane depoların'l g"'nı's h 1 "' 

k ... ayret e görmüştür Bu '.ıziyet kar-
mı } n eta hasar verdirilm. ' muhte-
lif yanr;ınlar çıkarılmıc:tır. Tayyare- ·ı~~nda Mah~ud Moralı znbtRya 
lerimizden k ' . .. 1 . d " muracaat ctJış, başından gt"çen bu 

sc ızJ us erıne or:me - 'b h 1 k' 1 
mişlcrd · · garı ırsız ı · va · asım aıı <ıtmıstır. 

, ır.H b h" ı Dcrhal faaliyete geçen nıemurlnr am urga ucum ı 

Londra 9 (A A ) · 1 ·ı· '- kısa bir zaman sonra hırsı:z: kun _ 
• · - ngı ız r.a - d b 

va . neznretinin tebliği: ura . oya.cı~ını yakalamışlardır. 
Ingiliz hava kuvvetlerine men _ . San ~tk~rın pabuçları . kendisine 

su b büyük bir bombardıman tay _ '?~e edılmı , Topkapıda ıkarnet ct
ya resi filosu. dtin gece Üç saat Ham tıgı. anlaşılan boyacı da r.dliyeye 
burg üzerine mütekasif bir hücuırı teslım olunmu tur. 
yapmış ve birbiri ardına ağır bom
balar ve yüzlerce yangın bombaları 
atmıştır 

Londra 9 (AA.) - Dün gece 
Hamburg Üzerine yapılan hücum 
hakkında, hava nczareti i!tilıbarut 
servisi nşağıdaki tafsililtı vermekte
dir: 

Ingiliz ·bombardıman tnyynreleri 
birbirlerini takib eden gruplar ha -
linde rıhtımlar ve gemi inş. at tez -
gahlannın üzerine gelmi:;ıle:-dir. Yük 
sek infilakın bombalar, grup grup, 
Blohm ve Voss tezgi'ıhlaıı aras:na 
düşmüştür. Geniş hedefin muhtelif 
noktalarında ve birçok yerlerde 
yangınlar çıkmıştır. Bir tayyareııin 
mürettebatı, Elbe nehrinin şimal sa
hili üzerinde Wharfsın ve demiryo
lu istasyonunun yandığını müşa -
hede etmistir. Bu istasyon Bnkenha
fen civarındadır. Hanshan•hafen ci
varında ve Altona yanlarında iki 
yangın daha görülmüştür. (lk ~:;elen 
tayynrelerden birisi rıhtJmlara bom
balarını atmış ve Elbe tüneli civa -
rında sirnal kıyıda birbirinden tak
riben 600 mC"tTe mesafede iki yan
gının çıktığını görmüştür. Bombar -
dırnan tayynrcleri geri dönerken, 
diğer birçok yangınlar daha çıkmıs 
ve genişlemiştir. Üsler:ne döne~ 
bombardıman tayyareleri, 80 kilo
metre mesafeye kadar bu yangınla
rın ışıklarını sarih surette görebil -

Dahili y e 
Vekilin in 
beyanatı 

(Baştarnfı ı Inci sayfada) 
Bu hususta beled ye ve zabıtn 

icab eden tahklkntı eh'?mını:retıe yap 
mnktadır.:t demıştir. 

Faik Öztrak son zamımi ... r" mat
buatta gorulcn Bursad'l ıı:i Ü"llek mc. 
selesi hakkında da: 

- Bursadn blr ekmek ht.h:-aııı yok 
tur. Bu vereslyc nlışverlş•n b.r teza. 
hüründen ibarettır o demi'i ve b:!ya _ 
natına devamla şunlar. ı:c.:ı !emiştır: 

- İstanbulda mahalle nniiT'cssıili~ı 
teşkilatı hakkında tetkiklcn~e bulun. 
mak üzere iki mufettiş gonc:crd.m. Bu 
miifett.Işler nıuhtarlığın knlJırılmn _ 
sından sonra teessüs eden "razı:;eti 
tctkik etmektedirler. D:ı.ha m~ ıyı ol. 
muştur, yoksa <Jaha mı fen:!: bunu 
araştırmaktadırlar. Bu teı.klkat netL 
cesinde daha güzel bir şek!! lııılunur. 
sn hemen tatbik olunacaktır. M.ifc _ 
tışler t.ctkiklerinl heniiz b :Jdirncmış_ 
lcrd!r. 

h:ıt du<ımanlarının kendilerinden kişiilk bir sı~ınağın hava mentezine 
d~~ bask os· olması pele muhtemel ol- Cumartesi gecesi bir bomba düşerek 
t Rtınun farkına vararak han mnyı inf!Hi.k etmiş ve pek acıklı sahnelere 

Gece hücumlan esnasında, hücum 
grupları. halen devam eden yr.ngın -
lr.r dalayıslle uzaktan hedeflrrlnl ta_ 
nıyabilmişlerdir. Taymis nehrinin iki 
sahilinde liman ve dok teslc;atı. petrol 
depolan, gaz, elektrik ve hidrolik fab 
ri kaları ve iaşe depolnrı, hı:.'1' çapta ı 
bomba ile bombalnnmıştır. 

Lincoln elvarında bir cok t:ıvyarc ı 

mevdanlarına da hücum edUmiştir. 1 

Cumartesi ak!~amı vukua ~wien 
mahalli hasarlar bund:ın evvelki 
hücumlara nazaran çok daha 
fa?Ja olmuşsa da. bu suale veri_ 
lecek cevnb da birinci .sııale verL 
len cevabdan farklı rt~ildfi-. Bl _ 
nacnalcyh, duşrnan, üçiincü sua. 
le daha müs:ı.id bir c•n·ab ara _ 
mak mccburiyctindedır. Uçüncu 
sual i.se şudur: 

m işlerdir. 
• Ostandın bombardımanı 

Asker allelerine ynpııncak :yardım 
haklnn.da ·viJfıyctlerc yeP! bır t:ımlm 
göndcrilmıştir. Bu tamim~> göre ş~>hlr 
blr küldür. Btr şehirde n~k.!rf' g tm ş 
olanlaı'Jn allesine yalııız bulnn:luf,u 
mahalle halkı değ.ı.l şehrirı l'Ütii:1 s:ı_ 
kinlerı yardım edeceklerdir. İc;tnnbul 
vilaycti bu tamlm iizemıc i":ıb l'clen 
te kilfıtı yapmak üzere fnn!!ycte geç 
miştir. EvveHi ihtiyaç mlktnrı tesbit 
edUecek, SQJlra herkes kı.:dretı \C Z"n
glnliğ! nisbetinde bu yt>rdıma ışti _ 
rak ettirilecektir .• 

ercih edecekler midir~ 1 Diinyada sebebiyet vermiştir. Yavrular:nın lm 
i~ Al~a~ veya İngiliz yas:ır. hiikmü dadına yetişerneden ölen analar, u _ 
~ bır l.ıftır. Dünya herke~!: yete - yumakta oldukları arab:ılarTndan ln-

teo; lı: . ı •• 
-:ıudr ~en•!ltır. fılnk nelicesı dışarıya fırlıyan çocuk. 

Sinemacala ram1z 
arasında anket 

taı.: (Jla tarafı 5 Inci savfad:ı) 
Lı ~~r Için toora~a düşmfış asker: 
~·ı.ınect Akıfin; Köy şarkısı: Guftesi 
""~ra !'~lan) Çanakkale şarkısı: Sa_ 

ın Kavnağın .. 
P1\~··· Sinemanın atisi şüphesiz ki çok 
lık ~ktır. Memleketimızde sinemacı _ 
takk emen de her sene pek büyuk tc_ 
l'rı ıııııler göstermektedir. Memleket! _ 
teru (' slnr>malara pek çok ra~bet gös. 
trıtt:_n?,ktedir. Sinema halkımızın hem 
-t trrı Urune hem de eğlencesine yardım 

ekte<ıir 

lar olmuştur. İmdad ekipleri geldık. 
leri zaman gruplar halınde birçok 
kişi yerlerde yntmakta bulunuyorlar
dı. 14 k~i ölü ve kırk kadar yaralı 
vardır. Bunların ilk tednvileri, büyiik 
kahramanlık gostermiş olan pasif ko 
ruma ekipleri tarafından ya.pı!mıştır. 
Bombaların elvarıara duşrneğe devıım 

etmelerine ra~men çağırılan 9 doktor 
gelmiş, ve yaralılar hasl!ıncyc kaldı.. 

rılıncıya kadar pansımanlarmı yap_ 
mışlardır. 

Bir nileden 3 çocuk ölmüş ve ebe. 
veynl sağ kalmıştır. Birkaç saat son 
ra .ımrgılar içinde bir ann, bir s~ı
nakta yavrularından ölüm veya diri 
haberi beklerken görülmüstür. 

Firhll of Forth'dn, 8000 to~ı:ıtoluk 
bir şilepin bomb:ünrla ciddi hasara 
u~ratılmasıı'la muvaffak'yrt "ıiı.sıl ol. 
muştur. 

İngiliz tnyvnreleri dün aece Ham • 
burg'un halkla mcskün mghal!elerine 
hfıcum etmişlerdir. Blı: çok cv!er ha
sara uğramış ve bir çok sıvn yarnlan. 
mıştır. Bununla beraber, umumt ha. 
sar azdır. 

Dün dilşmanın umumi kayıbı, 22 
tayyaredir. Bunlardan Ikisi. hııva dafl 
bataryaları tarafından, dil'i-erlerı de 
hava muharcbeleri esnao;ında düşürüL 
müştür. 4 Alman tavvaresi kayıbdır. 

Ingilizler ne d iyorlar ? 
LOndra '9 (A.A.) İnglli7. hnva 

kuvvetlerine meno:;ub yüksek bir ç:ıh_ 

cııvet gerek ingiltere ve "Prkse AI _ 
manvnnın gece bombord•mtın1 nrını"' 
önüne gecmek için metooııır nrn.ştır_ 

3 - Düşmanın tnarruzu, siYil 
halkın mnnevlyatını sarsmış mı _ 
dır? 

Muhakkak ki diişmanın asıl 

hedefi budur. Tahrıb edilen kü_ 
çük evlerin miktarı, ~ü.şmnnın bu 
hedefe nasıl vfLsıl olmaCı ara."? _ 
tırdığı nı gösterir. Fa kal, d ii n hü. 
eurolardan en fazla mütee .. •;slr o. 
lan mıntakalara yapılan ziynret, 
bu üçüncü suale verilıon cevabın 
da aynt derecede bellğ ~urette 
menfi olduğunu sarahnUe tsbat 

1 cylemiştir. 
\.._ J 

Berlin 9 (A.A.) -D. N. B. : 
Bulutlar arasındnn ani olarak çık 

mak ~uretilc, dün üç İngiliz t~yyn -
resi Ostand limanını pike uçuşu ile 
bombardıman etmişlerdir. MüJafaoı 
bataryalarının ateşine maruz kalan 
bu tayyarelerden birisi .ılevler için
de denize düşmüştür. Mih,.ttebattan 
iki kişi kurtulmağa muvaffak ol -
muştur. 

Deniz tayyarelerinin faaliyet i 
Londra 9 (A.A.) - Ingiliz n -

miralllik dairesi tebliğ edi.ı. or : • 
Deniz kuvvetlerine mensub tay -

yareıerimiz yeniden Norveç sahiiie
ri üzerinde harekatta bulunmuşlar -
dır. 

Skwa ve Swordfisch t;pindeki 

Dahiliye Vekili İzmır seva!latı hak
kındn da şunlan söylem:şt.r: 

- İzmiri çok ıyi gördum. Kültür _ 
park ve garaj çok mül.:cmmcJ b'rer 
esf'.rdlr. İzmirde "erkes ıl$!.1:!. güc11e 
meşgul olarak cnlışm<Jkt:ı.dır.» 

Birkaç nükte 
(Bııştarafa 2 nci s!lvfada ) 

nrtist rejisöre müracaat etti ı e rol 
istedi. \Vedekind a1tistin ynşını sor
du. Her kadın gibi, nrtist ağzını aç
tı, b ir şeyler söylemek iated ;, Te
reddüd emareleri gösterdi. Bunun 
üzerine rej isör: 

Alman tebliği " . "a~~ılye_tı hazıra kesbi salah eyledi~i 
~0 .. rtı 'rürklye sinemncılığı dah:ı pek 

makta oldul<larını söyliyerf"k şunları ························-············ ·············· 

tayyarderimiz düşmanın iki iaşe ge
misini görmüş, birisinin üzerine tam 
bir isabet kaydedilmiş ve bumm 
battığı görülmü tür. Diğer bir gemi 
cidd i hasara uğramıştır. Bunun stop 
ed erek yana yattığı mtişahede e -
d ilmi tir. Müretteba t gemiyi terket
m istir. Sayılan gemiler görülebilen 
yegnne cüzütnmlar olmuştur. Bütün 
tayyarelerimiz üsll"rine dönmüşler -

- Pek nıuhterem bayaıı, 
Hakiki ya ınızı bilm~m lnzım. 

dedi. 
Hem "' lnrı· k ~ir'"trı ıyece tir. Halkımız her yerde 

t d! ~vı lfıylkı veçhile takdir etmek. 
lrıı/· Jyı film. hususile yerli film gör. 
trını: ~ok heve<ı etmektedir. Bu ise 
~ebeb fılrn sanayiimizin ileri git.rnf'.sine 
Yoları olacaktır. Dah:ı bugünden ııtüd_ 
l3ır t tnız durmadan çnlmnııktadırlar 
dı!!er arartan verli filmler ynomakta. 
llsanı t!ıraftan da: halkımızın kend 
•ua lle film .. evretme lhtiy.acını knr. 

llıak ü 
Atner·k zere en mutena Avrup:ı ve 
ınekt 1d a fılmlerinl ttırltceye ecvir _ 
fılın e 'rler. Bu da gö~terivor ki milli 
Jeıne:~nayii günden güne inkisaf ey. 

~tr. O. Ttıı:-nıl 

~kalli Yet okı,l '--• 11) Eylfilde 
~'h açıl ıa ..... k 

ı l'•trı; .. " •-ı he ""' ,..~- ~"' 1 ,., .,,., 11 ı vet 
Ve Ort k rak t . a o uıı.,~· ır. ı;o ıtoırın aı;ıln_ 

... edrıo:...,t.. b 1 ••ıl 1 ·• 'l ···ıcıılrl rd•r Rl's _ .. ıse vr ~ 
"'Ulu ll m q oıruııro,. riPvll't ort n o. 

· se h tt lrrıt ih" ı Tml' vp dPVll't nl<•ııtııuır 
... ··r a"'nı .. elde f.<.d . mıı• .. ..,ı.,b 1 'rl'<::-lntpv_ 
-~ıtı p'l•] ........ .,ı,,.,,.~ ... 
r ----~::=;::::::::==::===::
\._!_ 1 V 1\ T q fl '~ 1\ R ) 

Berlin 9 (A.A ) - Alman orduları ilfı.ve etmi~tlr: nusU yapmnğn sürüklenmlyereğlz.Bir 
başkumandnnlı~ının tebliği: 

Muharebe tayyarelen grupları, fe. 
na havaya ra~en 8 Eylül günü w 
8 9 Eylül gecesi de, Londraya karşı 

muknbele bilrolsil hucumların3 devam 

.Mecıelenin hal suretınr Plt.!Pr•!Pn plan t.ıUbik etmekteyiz ve ·~öz, göz, 
evvel bulac.al;ımı7.ı zanmıdivorum Sim diş, di.oıo mücadelesine sürüklenmlyt>_ 
dik! avcı VI' pUot zaylatımı7ı knr_ rek bu planın tatbıkine dPvıun etme
~ılıvocık ilıtlvatlarımız vardır. Sıyrı _ nin daha iyi neUce verece~ini düşii. 

ı:;etimi7 r1 .. ;;.ı~ ...... ,,ldi.- fnlr"bPlP bil. niiyoruz.:t d ir. 

ncele ediniz. zirn her geçeıı ııaniye, 

aleyhinizde olarak ya~ınızın h akiki 
bir rakamını kabartıyor? • .• 

lbrahim Hoyi 

tarihi telrika•ı: 23 

-9~:!~.~." k.zt-::0 
Yazan: Re ı; ad f.. ?r "'m 

Ded i. Yandmı Ali işitmezlikten ırayı kurmn~~ bı:ı lacılnr. Heyhr-den 
geldi. Derdli Mchmed Bey glilclü: çıkanlan ;ki kocam:ın knyun budu. 

- Gaı:i KnragÖ.! Bt·y ~t>yiJ>npı - işt iha uyandıran koku lar cık.ua:ak 
narının karagoııcoloz ~ytan< ığın - kıı:nrıyordıı ki evvela .\licik, telaş 
dan korkar... ile Yandım Aliy" koşlıı : 

Dedi. Knr<'v,Öz: Bey de gülerek: - Bre a~a lliı,iın suyumuz kul -
- V.ullah benim civnn oğlum mamışl. 

korkmam ... Knrr-goncolosun kuy • Dedi. Yandım Ali. gayet sakin: 
ruklu dede,indctl hile korkmam... - Var git ~eytanpınaıındaıı dol-
Arnma hnkiktıt söyl dim inan bana, dur! .. 
Estcrgon..ı süni,, gitmek iyidır ... Zi- Diye cevab verd!. ,.\licik durcık -
ra ki bura!lı bt> gecf! vakti hir (!Önül la dı. Gözle~ini açarak kekelcdi: 
mesiresi değildir. Amma ki senin - Pınara ... Pınnra mı \ar.ıyım 
Yandım Ali ai:acığııı aklıncı koy - tulumu doldurmağa! I. 
mu tur ki koııaklıyalım diye, biı: de San Balabaıı: 
konnk larız.. . - Benim kurındaoıım ... Oğlanın 

Derdli Mdımed Bc:vin Avdın E- üzerine ''ar:na •. v.o llah yüreği kopar 
şu ciagöz \li6i!in.. f3r«" bizim hı -

Balabn ncık tulunıu a lta n indir - şım da vardı;. Pınara oğlan gön -
rneğe ~ faknt, oradan, h ıyTctle de rtmem dersin .. bizi dnrn korsun 
seslenaı: gazi karın da,ım . .. 

- Benim ağncığım ... Vall.th Kı- Ded i. !'>onra hemen Dcrdli Meh -
zılhisarda doldurmuştum.. amma med Beye dönerek: 
imdi bizim tulıım boştur.. içinde. - Bre c-ivan yiğitim.. pınardan 

dnrnln su yoktur. su a lma i i s;ına diiştü .. vallah bu 
Bu ıs ırad.ı Giil Me h med G ız i bi r i~i şu Karagöz gazi aıncan etti .• 

knhkaha attı: G<ireyim ~eni yiğit.. seytnna kar:;, 

i~itti. Şeytan gelmiş sesleı~iyordu: 
«H ey delikan l ı 1 .. Bu Şeytanpınarın
dan gece}(:) in su a lan sabaha çık ~ 
mazl .. » Derdli Mehmcd Bey omuz 
silkti. Gönül deli leri sabııha çık -
mış. çıkmamış birdi ... Hele sevdi
ğinin sevgıli i bir şey ı:öyler de ya
pılmaz olur muydu? 

- Bre Hlisl•yin E fe çekil . . • Bre 
pınarn ben '\'arın ın 1. 
• Dedi. 

~eytanpınarının ~cytatanı n- yürü ... Ve ı:u pınann sihir rlü~~ümün 
ynklanmıza köstek vurur ... Bre bi- çözüp ümmeti Muham.ııeddt•n gece 
zim tulum da boştur .. bre hu nf' ış- yollarda sus~ız kalmıı; olanları 11ey -
tir .. susuz Y"nt•·k olmaz... tan düğünılinden kurtıır .. Bre git Dcr d li ~lehmed Bey sıı tu lun ı u-

Gazi KaragÖ"t Bey: • al şu tulumu pınar·l gitl .. Brr- gıt tiz nu almış '~'· ince uzun vi.ı.cudünün 
- Bizim tulum flo ludur. Bu pınara git ı::örcyiın seni . Dilinelen geyik yürüyi.ı<ıü ile bir çobıın yolun-

ı;ti"!Ce hepimiz ıılanırız .. sabah 0 - bt"..smele eksik olmasın... dan meşe ormnnın:ı d alınış, fece 
In hnvı r oln .. vnilah ve hill;.h pına- DP-rdli Y!ehmed Beyin Aydın u- karanlığında kaybolmuştu. Şhndi, 
ra oğlan zöndertnıt>m!.. ağı Yandım Alinin elinden tu lu - dokuz kicıi, k:ılal.ları ormanda bek-

Fakat üç sili\h arkadaşı, bilhassa mu kavrnmak lizere iken. M<'ııclioplu ıleşiyorlardı. Öyl~ ki, çığlık değil, u
Yandım Ali KamgÖ.! Beyin mnk - önledi. Delikanlı, tııluınlnrın Kızıl -, fnk bir ses i itir ı itme.ı: atılacaklar -
'!adını derhnl ımladıl.,r. O. ,,t oğlan· hisardan mah ·us doldunılmad1ığını mış gibiydi. 'ormn•ı, onler:nd'! kara 
lannın değil. Dt"rdli Mehmed Btyin anlaınıştı. E.ıtt"rtıonlu ııkıncı.arın b' d b' d d y . 
Şeytanpınannn görderilm esini iste- kendi ce'laretini tecrüb .. rlmt k is - ır per e gı 1 uru' or u. apruK -
miyordu. Y.mdım Ali: tediklerini de sczmi•ti. YolJa Yan- ların hışırtı ı vah~i bi:- scst .. Yul ve 

- Bre bemın kan kuında• ı ın .. . pım A li nğa ı'"lın nnln•tı:';ı korkunç iz h ilmiyen Hü e~in Efeden gn)Tisi, 
Bir tulum sı.~ yu n yarısr benim ilr A- va k • alar. bjr · -.iv e :c;i :ı-:le m ii i hi., 
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A. Ekrem UŞAKLIG İL 

1940 seıesinin 
Kadın, erkek kol ve cep saatlerinin 
son modelleri gelm~tir. Saat alma

dan evvel çok zengin olan 
çeşidlerimlzi gorünUz. 

İyi saa t kullanmak istiyenlerln 
nazarı dikkatine 

RLON 

Satı lleposu: Z. Saatman ~ultanhaınam Camcıbaşı h:ı.n 1 inci ka\ 

ı Devlet demir yollar• ve limanlar• 
iş letmesi umum idaresi ilanla r • 

~------

eni Kolej 
t L K - O RT A - L I S E 

Ne ha ri 
Kız 

Taksirnde Sıraselviler 86 - YENI AÇlLDI. 
Mudiirü - Eski Ş~H Tera kki Direktörü. ıu. AJJ Hqmet Kırca 

HususiyP.tleri: YABANCI DİLLER ÖÖRETİMİNE geniş mlkyasta 
ehemm iyet vermek sınıflarını az mevcudla teşkil ederek talebesinin 
çalı.,ma ve lnk!şarı, sıhhat ve inıibatile yakından aiA.kadar olmaktır. 
Meldcbin denize uAzır kalörıferli teneffüshane ve Jlmnnstıkhnnesı 
vardır. Hergtin saat •D Ue 18) arasmda t.alebe kayıd ve kabul olunur. 

\a .., Teleton: 411!)9 , 

Istanbul Emniyet 
Direktör lüğünden: 

Sandığı 

9«1!1583 
Do!dor ve eczacı a:--anıyor Emnıyet Sandığına borçlu ölü Bay Ahmed varisierine Uft.n yollle tebli~ 

İdaremııın muht< lı! yerlerınde istıhdam edUrnek üzere kısım hekimler!- Bay Ahmed, Beylerbe~·indc Hn vuzbaşında Dereiçi sokağmda eski 47, 
ne ve eczacılarıı ihtiyaç vardır. Verilecek maaş doktorlara 177 lira, eczncı. 4? mükerrer yenı 2,211 numaralı maabahçe ah.şalb bir evin tamamını birin
lara 100 liradır. Ayrıca meskcn veya mcsken bedeli verilir Serbest bulun- cı dcrcce:ıe ipotek gu.~tererck 29 4/ 928 tarihinde 351/ 13629 hesab numara
m ak \C y~ları 45 den yukarı olmamak üzere tnliblerin D. Demiryollan zat s ile Sandıttımızdan aldı~ı <t:O(}-l llra borcu 5.3.94{) tarihine kadar ödemedi -
i ! •ri Mudurlıiğüne müracaatıarı. c539h c!Wl2D ğinden faiz, komisyon ve masarifile beraber borç W84) lira (ll) kuruş:ı. 

~ varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun mucibince hakkında ıcra taldbi 
başlamak üzere tanzim oluntın ihbarname borçlunun muknvelennmede 

Muhamme.ı bedeli 1410 lira olan motörlere mahsus 150 aded sllindir baş_ gösterd i!l"i lknmctgAhınıı gönderilmişse de borçlu Bay Ahmedln yukarıda 
lık contası, ıso tak•m ikı dış ve bir ortndan mürekkeb eksoz contasıle 150 yazılı adresde öldüğü anlaşılmUi ve tebli~ ya.pıla.mamıştır. Mezkftr kanu _ 
n.ded su san•rifuj conta.cıı .şartnaıncsinde yazılı vasıflııra göre 19.9.940 Per- nun 45 incı maddesi vefat halinde teblı.gatın Uln suretne yapılınasını Ctmir. 
şembc gunu saat 00.30) on lbuçukta Hayd~:ı.şada gnr bın!l.'lı dahtllndekl dir. Borçlu ölti Bay Ahmed mırasçıları işbu Uan tarihinden ıtıbaren bir bu
komisyon tarafından pazarlık usulile satın nlınacaktır. çuk o.y Içinde Sa:ıdı~mıu mürncaatın murislerinin borcunu ödemeleri ve_ 

Bu işe girmek lstiyenlerin 211 lira 50 kuruşluk kat1 teminat ve kanunun ya kanunen kabule şayan bir ltirazlıırı varsa bUdlnnclerl lô.zımdır. Miras -
tnyln ettıği vcsaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona müra_ çılnr ipote~i kurtarmazlar veyahud b~lıyan takibi usul da.lreslnde durdur-
eantları lllzımdır. mazlarıra Ipotekll gayri menkul mezkür kanuna göre Sandıkça satılacaktır. 

Bu Işe ald şartnameler komi.~ndan parasız olarak dağıtılmaktadır. Bu elbetler nlakndıırlarca bilinip ona göre hareket edUrnek ve her birine 
c8400, ayrı ayrı ihbarname tebli~i mnka.mına kaim olmak üzere keyfiyet ilan 

Devlet Denizyolları İşletme Umum Mü
dürlüğünden : 
Loudrıı. başkonsoloslu!umuzdan bugün aldı~ımız blr telgra!ta İngiltere

deki tıılebelerımh~in hepsinin sıhhatte oldukları bUdlrUmektedir. Talebemiz 
velılerinln keyttyete muttııli olmalnnnı dileriz. c8500• 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BA 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanJ adt>di: 2M 

Zira! VP ticarl her .,evi banka muamelt'!leri 
"' 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VER~YUR 

Zir?.at Bankasında kumbaralı ve ihbarsı~ ta.sarru [ he .. .:ı oıarınja 
en az 50 lirası bulunanlara senede • defa çekueceıı: kur'a ıle aş:ığı -
dakl pliı.na göre ıkramıye daCıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lira h k 4,0)) Lira 
4 " 

500 " 
2,0JO , 

4 " 
250 " 

1,0JJ ,. 
40 ,. 100 " 

4,00J , 
100 " 

50 " 
5,0JJ 

" 
120 " 

40 " 
4,dJJ , 

20 " 
3,2JJ , 

olunur. (&148) 

,_. Bu ilan1 delterinize not ediniz ·~ 
Bayan Fatma Fual Gücüyener'in eseri olan : 

OLAY YEMEK KiTA 1 
Yedinci defa olarak basılını.ştır . .Mutbak masranarınızı israf etme

rnek, büti.ın y· •• ncklerlnizi, tatlı ve pa.~talannızı a~ız tadUe yemek için, 
nihayet, bıı kitabı alınaga nıecbursunuz. M)2 sıı.hlfe, fiatı: 32 kuruş, 
cildiisi 50 kuruş nettir. Satış merkezi: Mualliın Fund Gücüyenerin 
(Anadolu Türk kitab deposu) dur. 
Yerı: İstanbul, Yenipostane karşısında Meydancık hanında No. 10-

\ ll _ 12 dedlr. Taşra siparişlerine % 20 znrrunedlllr. 

·Karacabey M erin os Yetiştirme Çiftliği 

Müdürlüğünden: 
Cinııi Miktarı Beher kUosu Tutarı 

kilo Kuruş 
,. .... Lira Kuruş 

Yulaf 95(1 000 8 57.000 00 

Arpa 100.000 4 50 4.500 00 

Mısır 43.000 4 1.035 00 

B:ıkla 40.000 5 2.000 00 
Mües.t c.ı.emiz hayYanatı ;huyacı icın yukarıda mürredatı ynzılı dö:-t ka. 

ıem llayvnn yun[ kapıılı 1.arr usulıle eksiltıneye konmuştur. 

Ek.cıUtme ll/ EylUl, 940 tarıhine tesadüf eden Çarşamba günü so. at. ı 5 de 
Çıftlik Merkez binasında yapılacaktır. Muvakkat tcmlnnt (4522> Hradır. 
:rsteklill're ı;artnamcsi (f, ı ıı~a mukabilinde Çiftlik muhasebesinden verilir. 

'I'emınnt ve teki f rarfları e>:s:ltme .saatinden blr saat evvel komisyona 
venlmcsı ve posta ile cundcrıletek zarfların postada vaki geçllmıe$1 kabul 
ed·lıniyece~i ıllln c•hımır. C7514l 

Kızıibisar Belediyesinden : 
2/ 9/ 1040 günü saat 15 tc ihalesi yııpılmak üzere kapalı zarf usul!le eksilt

ıneye konulan kasabanın halihazır hnritasının tnnztmi Işine tallb zuhOr 
etmediğinden bir ay müddctle pazarlığa çevrilmtştir. Pazarlık 4/ 10 11940 gü_ 
nü saat 15 te Kızıllllsar belediye dairesinde ve komisyon huzurunda yapı-ı 
lacaktır. • 

İşin vüs'ati m!'.ski'ın ve gayri meskün 125 hektardır. • 
Bedeli keşif m akl uan 3000 lira olup muvakknt teminatı 225 liradır. to:; tck- ı 

liler Ankara Beledıyel,..r imar Heyeti Fen Şeflı~indcn pazarh~a i~tirak \'e
lsık:ısı alaralt bu vcsiknyı komlsyona vermeleri veyahud göndermeleri muk-l 

tezidir. 
1 Taliblerin munv\·en giin vı> saatte komi~yona müracaat etmeleri H\ .. ım -
lctır. Miiraca:tt mt:'ltttıbh öa kabul e~nı .. nu takdirde gönderilen mekttıbla

pa:zarlı~ saatiııden bir .saat evvel komi•yona gelmiş olması elzemdir. 
c8452o 

Tok ad Snlh Jtn lc lmll~ln ·l .. n: 'l'ok:l- 1 ;\ la ikAra Asliye ::\la hkeme<:in(len : 
dm sarıtarla koyunden Ali o~lı· Ha_ M"' lknran•n Kııllvya köyünden Ha -
san Kılınca iki yüz lira muknb :lin- m id karısı Sünbül ve kızı 7.ellha Şen 
de satt~ı 15 kıt'ıı tarlaların rerağını taranarından, o köyden Hamid oğ _l 
v~rmiyen Çerdigln köyünde Batumlu lu salih şen aleyhine aç:lan izaıe · 

tt'ğ' el ı 1 şüyu davasının ·cari muhnkemesl sı-
fera~ı yaptırmndığı takdirde a m-ış d . 
oldu~u Iki yüz llran:n tııhsilı hakkın- rasın a . 
da Tokad sulh hukuk hakimlığine 11_ Müddeaııleyhln ikametgAhı meçhul 
çılnn dava üzerine mfiddelalcyh Sc _ olduğundan lllmen tebligat icrası i 

ter namınn yazılan davetiye ıknmet- çin muhakcmenln 27/ 0 940 cuma gü-l 
gfthınm meçhul oldu~undan bahisle nu saat 10 a bırakılınasına karar ve-ı 
bılfı.'ebl:ğ inde kılınmış olmasından rlldigi cihetlc ycvmı mczkürda bizzat 
llAnen tebligat ıcrasına mu hakerne- hazır bulunmnsı veya bir vekil görı_ 
nin 4 1101940 tarihine tnl kine karar 

DıKKAT: Hesabiarındaki paralar bır sene içınde 50 Uradan aşağı ,.erilmtş olduğundan mumailcyhin o 1 d ermesi, . aksi takdirde H. ~1· U. Ka 
dUŞlll!~cn:erc ıkramiyc çıktığı :..a kdırde <?o 20 ta7.la.silc verılccektır. günde bizzat veya lbllvckfı.le mahke _ nun 398 ınci maddesine tevfık.~n ha~-

160 " 
K•ır aı r seı ce 4 deta, ı Isylul, ı Blrfncıka .. u•ı. ı Mart- ve ı H . .u•._ meye ~eımedlğl takdirde muhnkenıe- kın'\la gryab knrnn verlleeefiı teblığ 

------'......_ __ .......ı4iııı ... UI!IUJIIILJıiY!l!kllt r li;;;;;;;;;;;;~:=•==·==~ ~o...!~~~~~~~~k~a~lm~o~l~n_::lak üzere ila n 
0
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Emlak ve E ytam Bankasından: 
Esas Yeri Kıymeti Nev'! Mesahası Dep 
No. ut~ 

728 Kadıköy, Osmn.naıa mah. 2500,- Altında dükkfı.nı 92 M2 soo . ....-
Sö~ütıü çepne clyevrn Dut mü.ştemll ev. 
ve Çilek sokak Es 122 
mük. 122 mük. 

ı397 Emlnönü, Kumkapı Ni- 39!l.- Maa bahçe ahşap 85 M2 78 ...... 
şanca mah. Dalt:ı.ban hanenin 2 13 hi3 . 
çeşmesi namı di~er Ha-
vuzlu .bostan sokak E.ı • 
ı, mük. Ye. 26 

ına Üsküdar, BelArol Ali er. 191.- Evln 3/ 18 hl.s. 2.21 M2 3820 
mah. E.<ı. Ka.rabct kalfa 
Ye. Karakolhane sokak 
E.o:;. 47, Ye. rt1 

ı923 Eminönü Alemdar ma h. 4732.- DükkAn ve ba.h- 264.50 .M2 9'16 40 
Yerebatan Cad. P!s. 2 Ye. çeli ev 
ıo_u • 

2061 Topkapı, Takkeci rnah. 172.- Ev 
Meydan sokağı Es. 11, Ye. 
ll 

3U0 

218ı Eminönli, Hocapaşa Hob- 176.- Kargir dfikkAn 24.50 M2 35.20 
yar mah. Hamidiye Cad. 10/430 
Y. 83. paf. 25, ada 418, 
par. 6 

2.349 Eminönü, ka.palı çarşı 220.- Kargir oda 22 M2 44 ...... 
Bodrum ham ikincı kat 
E.~ . Ye. 35, pa!. 156. ada 
2792, par. 35 

2381 Emlnönfi, kapalı çarşı 800.- Kargir dükkAnın 20 M2 160 ...... 
Mah!azaCılar tıOka~ı Es. 112 his. 
Ye. 42, pat. 5, ada 2734, 
:par. 82 

2420 Bcyo~lu, E.~i.,ehlr Tatnv. 128.- Evin 20/ 48 hi3. 96.0'1 M2 25.20 
la mah; Peren Pervaz so-
kak K<~. 7, Ye. 5 

2468 Beşiktaş, Arnavutköy Es 1594.- DiikkA.rılı cv '11.23 M2 318.80 
bakkal mumhane Ye. Tay_ 
yareel Supht Rokn~ Es 9, 
9 mfik. Ye. 2, 5 

2489 Beyo~lu, BülbUl mah Ku- 42.- Arsa 28 M2 8.40 
vuncu Ho.sa.n sokak Es. 19, 
Ye 13, paf. 43, ada 558 
par. 9 

2512 Eminönü, Day:ı.hatıın 243.- Dükkfının 245/ 2058 S4 M'2 49.6C 
mah. Yıldızlı ho.n Tı~cılnr hls. 
sokn~ı Es. ı. Ye. 49, p:tf, 
160, ada 630, par. ı4o 

2S34 Emınönfi , Ldleli Es. Ço_ 218.- Arsanın 1/2 hJ3. 54.50 M2 43 ll 
ban çıavuş Ye. Mimar Ke. 
malettin mah. Es. Ano.h-
tar, Ye Mcslhpa.şa ve Şair 

Fitnat sokak Es. 6, pat. 
189. ada 761. par. 24 

84 Hey.belladn, Es. Manastır 2199.- Arsanın 28 196 hls. 2513 M2 439.sU 
Ye. İsmet İnönü ve Abbas 
paşa ve Fettah sokak Es. 
28, par. 22, ada 92, par. 2 

2610 Emlnönü, Tahtakale E.<ı . 1500- Arsa. 50 M2 200,.... 
Kahveeller Ye. KahveeHer 
çeşmesi E.s. 34, ~. Ye. 28, 

30, pat. 125, adıı 334. pnr. ı 

2619 Beyot;lu, Fcriköy E'l. Bah_ 3670.- Beş ev bir ahır ve 734 • .....-
çe Ye. ~asuyu sokak Es. bir dükkanın 1!3 
16, 18, 9 mük. Ye. 23, 25, his. 
23/ 1, 23, 25, 25/1, 14 

Yukarıda adresi ve tafsll!itı yazılı gayrimenkuller peşin para ve açık art
tırma suretne s:ıtışa çıkarılacaktır. 

ihale 12/ 9/ 1940 Perşembe günü saat ondadır. Müzayede sırasında bed 
mukadder kıymeti geçtiğ i takdirde tallblerin depozitolarını o/o 20 nisoetltı~ 
tezylr. eylemelerı ve mühür kullananların mühürlerinf Noterden tasdk cttır· 
melerl lazımdır. 

İstcklUerın pey akçesi nüfus teı.keresi ve üç kıt'a V.t'Sikalık fotograna bır· 
likte bildirilen gün ve saattl' ~ubeml:z emHik servisine müracaatlnrı. 

• 

KENDiN 

T. lŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

l"r<Atv••Yf PLANI 

(823) (7895) 

BiRiKTiR 
19 l ttKRAMı YELERI 

ı a ded 2000 liraıı~ - 2000.- u..-. 
3 • 1000 • - 3000.- • 
e • ~00 • - 3001J.- • 

ı~ • ~)O • - 3000.- • 
i U IUU • . - fOOIJ.- , • 
'1 :> • ~ • - iSl:>O.- • 
"" • ~ • .. 0~.1iJ.- ' 

b.ıı:ıuıde.r : 1 ~ub.u, 1 AL&y..,_ 
1 Allô.>L<b, 1 lıuü~u.e,rua ı.uUı • 
•cnude ) .. ı,ıa.u.r. 


