
HALKIN GÖZÜ 

HALKIN KULAGI 

HALKIN D 1 Li 

Sene 1 1 - No. 3637 

eneral Gaull'ün 
be an arnasi 

Londra, 1 1 (A.A.) - İtinıadıı 
§ayan hcı.berlere göre Suri)'ede va· 
2.ı}· '>k ger'""indir. Buradakı ltal
)'an kt>misyonunun Suriyede bulu
nan butün hava üslerinin kontrolü
nü, F r.:ınsız mi.ı temleke ordusunun 
lamamen terhisınİ ve askerlerin 
llle-rnleketlerine dönmelerini taleb 
edeceji söylenmektedir. ,. 

Londra, 11 (A.A.) - Hattı üs
tüvn Fransız Afrikasındn general 
C ulle'ı.i temsil eden genernl Lnr
ınirat, Suriyedeki Fransız kuvvetle
line: hıtnb eden bir beyanname r.eş
tederc-k, İtalyan komisyonu tarafın
dan ileri sürülen talebierin ne ka
dar tehlikeli olduğunu tebarüz et
tirrnistir. 

General Larmirat bu beyanname
de diyor ki: 

- ltalyanlar, Suriyedeki Fransız 
}"Üksek komiserinden mevcud bü
l.ın Fransız tayyarelerini istemekte
dirler. 

Bu taleb, Suriyenin İtalyanlar ve 
Almanlar tarafından işgali için ha
~ırlanm ol n pl·nın taho.kkuku i
çin alılan ilk adımdır. 

General, Suriyedeki orduyu di
ğer müstemlekelere imtisalen gene
tat de Gaulle' e iltihaka davet et
trıektedir. 

A~man ar Londray1 
bo ardtın n için 
hus•tsl tayyareler 

yapmışlar 
Yangınların çoğu 

petrol dolu 
bombalardan çıkıyor 
londra, ll (A.A.) - Evvelki 

ltece Londra üzerine yapılan hava 
taarruzu esnasında, Almaniann iki 
llıotörlü yeni bir tip «Dorni<!rı> tay
fareleri kullandıklan görülmüııtür. 
b ek satıhlı olan bu tayyare, geniş 

Bez- In üzerinde İngUls tayyarelerl: Bu resim İngilh tayyarelerinl'll bir gece taiUTUzu esnasında nlmiD.IIJ Te 
Altnan nıecmualannda neşredllmlJtlr. Resimde gökii tanyan projektörlerl, tenvlr maksadlle atılan hani 

fliekleıinl, ark& plAnda cıa çıkan blr yaoguıın aydınlıtuu göriiyorsım.uz 

Berlin tekrar ~ ingiltere Askeri 
şiddetle vaziyat üzerinde dünkü 

bombalandı Eme;::;;neraı hava faaliye i 
Bir Ingiliz filosu da 
Fransız sahillerini 
bombardıman etti 

A~man matbuat1n1n 
ş~kay tleri 

Londra 1 O (A.A.) - Hava ne
zareti tebliği: 

Dün gece Ingiliz hava kuvvetleri 
Almnnya, Holanda, Belçika düşman 
i:ıgali altında bulunan Fransa üze -
rinde hücumlarına devam etmiqler-
di~ • 

Hedefler arasında, Berlin elek -
trik fabrikaları, Bremen ve Boulog
ne tezgahtan, Kiel, Wilhelmshaven 
ve \~'ismar doklnrı, Krefeld ve 
Burxelles emtia garları, Essen ve 
Barntrofda fabrikalar, demiryolları 
ve düşmanın müteaddid tayyare 
meydanları vardır. 

Tayyarelerimizden üçü dönme -

H. Emir Erkilet 
cBon Postıa ~ nın askeri 

muharrlrl 

A Imaniann İngiliz har -
ııAı ;bini bir an evvel bitir

mek istemeleri pek tabiidh. 
Çünkü uzayacak harbi, ağiebi 
ihtimal, Ingilizler kazann. Bu
nun için, Fransa mafiOb ve 
münhezim olduktan aonra, 
!\1ihYC!l'i-.. öteki ıL · lt J 

şimal doğu ve doğu Afrika n
giliz imparatorluğun& taarruz 
ederken Almanlnrın, ne yapıp 
yapıp İngiltere adasmn saldır
maları umumiyetle bekleniyor
du. Ingiliz deniz, ha va ve ka
ra erkanı harbiyelerınin fikir 
ve kanaatlerine tamamile va
kıf olduklarına §Üphe olmıyan 
1 ngiliz başvekilinin ve Ingiliz 
hükumet adamlarının hi-; ol -
mazsa söyledikleri ve tekrarla
maktan çekinmedikleri budur. 

O halde Almanyanın, fU 
anda pek ziyade teksif ettiği 
uçak taarruzlarından mak -
sadı, p~kala, Ingilterenin 

(Devanu 3 üncü sayfada) 

Son taarruzda 280 
kişi öldü, 1400 
kişi yaralandı 

Bir günde 
103 tayyara 

Londra 1 O (A.A.) - Londra 
ınıntakası üzerinde bugün saat 12,54 
de bir alarm işareti venlmiştir. A -
larm, 22 dakika sürmüş ve saat 
13,18 de nihayete ermi~tir. 

Hasarat ve telefat 
Londra 10 (A.A.) -Hava ne· 

zareti ilı-: anavatan emniye!t nezare
tinin bu sabah neşrolunan müşterek 
tebliğlerinde şöyle denilmektedir: 

miştir. 

Avcı tayyarelerimizin kendisine 
verdirmiş oldukları ağır zayiat do
layısile ve hücumlarının dün akşam 
tardediimiş olma~ı hascbile düş -
man şimdi askeri hedefleri bombar
dıman etmekle iktifa eyle.nek iddia
sından tamamile vazgeçnıi§tir. 

(Devamı 3 üncü sayfada) ~ (Devamı 3 üncü sayfada) ·-·····-·········-··-..-··-·········· ..... · ... ····--······-----· ... ··· .. ··············-··---·· ... ._. ...... .,._ ..... .__ ... ___ _ 
Seker ve karametalara 
' toprak karıştırılıyormnş 

: 20203 Fiatı 5 kur.ıı 

• 

e 1 
b u müz i ekmek 

derdi balle ilecek 
Nazmi Topçuoğlu: " Bir açhk ve kathk 
tehlikesine maruz bulunulduğunu bir an 
bile düşün m iye ma hal yoktur, diyor 
Birkaç gündenberi şehrimizde 

bulunan Ticaret Vekili N azmi Top -
çuoğlu dün öğleden evvel ve sonra 
toprak mahsulleri ofisinde şehrin ek 
mek meselesini tetkik etmi~tir. 

Bilahare gazetecileri kabul ede
rek Istanbuldaki tetkik leri ve V ekit
leti alakadar eden muhtelif mev -
zular etrafında fU beyanatta bulun
muştur: 

ıı- Toprak mahsulleri ofisinin 
tanzim satışı yaptığı şehirlerde oH
sin fiatı serbest piyasadan ucuz ol
du~'U için ve bu düşük fiatla verilen 
buğdaylardan hazineye zarar gel
diği için iddia edilen ekmek buh • 
ranını halletmek üzere verilecek 
buğday miktarını tezyidde hassas oJ 

1 
mak zarureti meydandadır. 

Halen İstanbul şehrinin hakiki 
ihtiyacı tetkik edilmektedir. Bu\ 
miktar tanyyün ettikten sonra ve ·ı 

(Devamı 4 üncü sayfada) Naz.mi Topçuoğlu ............................................................................................................ 

Kağ1d tasarrufu 
için kararlar Verildi 
Her dairenin kırtasiye tahsisatlarının yüzde 
kırkı, evrak ve matbu defterler tahsisatlarının 

yüzde yirmisi sarfedilmiyecek 

Hükumet ah vali haz.ırn dolu) ı sil e ı Ayrıc-n kiığıd sarfiyatındım ta -
hariçten kağıd tedarikinin çok müş sarruf için makinelerde ynzılan tah
kiil olduğunu ve dahili istihsa!ittı - riratın sık sntırla yazılması, Inn ya
mızın da bütün ihtiyaçları kar§ılı- zılar için bü}·ük kiı.ğıdlar kullnnıl -
yaroaclığını nazarı dikkate alarak maması ve icabında büyük eb'ad -
devlet devair ve müessesatının istih- daki kağıdiarın ikiye parçalanması. 
lak etmekte bulunduklan kBğıd mik suretierin ince kağıdiara çıkarılması 
tarında, behemehal yüzde kırk de- ve lüzumunda fazla surct ç:kr.rıl -
recesinde bir tasarruf teminine lü- masından içtinab edilmesi, müsved
zum görmüştü. delt':r için tercihan metruk defter 

Bunun tatbikatma geçilerek büt- kağıdiarından istifade olunması, a
çelerin merkez ve taşra kırtasiyl' lakadarlara tavsiye edilmiştir. 
maddeleri tahsisatının yüz.de kırkı- Daktiloların yazılarını her za -
nın, evrak ve matbu defterler tahsi- mankinden daha fazla bir dikkatle 
satının da yüzde 20 sinin sarfedil - yazarak hatalara ve binnt-tice tekrar 
miyerek maliyeye yalınlması kllrar- yazdırmak suretile kilğıd israfına 
]aştırılmıgtır. Mülhak ve husu~i büt- mahal verilmemesi, bastırılacak def
çeli daire ve müesseseleric scrma - ter ve matbu evrakın miktannın ve 
ye,inin en az nısfı devlete aid olan sayfa adedinin ihtiyaç nisbetinden 
teşekküller de ayni tahdicle tabi tu- fazla olmaması, kat'i bir mecburi-
tulmu~lardır. (Devamı 3 üncü sayfada) -
Ya buna ne buynrnlnr? 

.Ir sahada faaliyet imkanına malik
~ır. ~u tip tayyarenin Londra akın
d~~·. ıçin sureti mahsusada imal edil
ıgı tahmin edilmektedir. 

Tahlil edilen nümuneler arasında kerih 
kokulu, lezzetsiz ve kurtlu şeker, karameli 

ve marmalatlara tesadüf edildi 

Milli Şefin 
tetkik ve 

gezintileri 
1 · l .. .. .. . Belediyenin yolladığı para s;-n'atkar Afif~ye 
~met ~onu Muhendıs teslim edildi ve makbuzu alındı 

* l Londra, 11 (A.A.) - Bomba-
k~r. Saint-Paul kilisesinin civarında
~~·. ~icari binaları hasara uğıatmı~tır. 
ılıseye bir şey olmamıştır. Tek 

cam bile kırılmamıştır. Kilisenin 
~aruz kaldığı yegane tehlike civar
ra vukua gelen yangındır. Aksi is
~ka.ınete esen rüzgar alevleri kili'le· 
İn u:z:aklnştırmıştır. Yangınlar ha-

bı arı petrol doldurulmuş yangın 
0 tnbalanndan çıkmıştır. 

Ingiliz tayyarelerinin 
bir haftalık faaliyeti 

l:. l:ondra, 1ı (AA.) - Geçen 1 
i ~lulden 7 Eyıule kadar bir hafta 
x;nde Jn\;iliz tayyareleri n~ağ:daki 
"•~an. tayyare meydanlarını mu
l fakıyetle bombardıman etmiş
~rdir, 

y Fransada bulunan 20 Alman tny
laar~ ıneydanı, Almanyada 12, Ho
''ıl n ada ı O, Belçikada 2 tayyare 

ı eydanı, askeri hedeflerin gizli bu
Und V ugu ı 4 orman. 

.Y ~ndan başka 2 3 Alman demir
nıoi.ih. llt>bekesi, 1 5 Alman doku, 1 2 
rilt ırnrnat fabriknııı, 6 tan are fa b

& • 1 4 petrol tasfiyehaneaı 6 e-

Bir ,ekerci ve karemelacı camekim 

Bir müddettenberi ~ehirde ~atı -ı varılmış ve ~üsadere edilıni1tir. Bu 
lan şeker, ~ekerleme, karenıela ve vaziyet karşısında teftişleıin sıklaş
marmalatlardan bazılarının bozuk tınlmasına ve muhtelif semtlerden 
olduğu görülmüştür. Bilhassa bir nümuneler alınarak tahliiJ,.rine ka -
han civarındaki muhtelif şekerciler- rar verilmiştir. 
de yapılan bu maddelerden muhte- Diğl'r taraftan kaymakamlıklnra 
lif nümuneler alınmış ve belediye da malumat verilerek aleluTl'um gı
tnhlilhanesine gönderilmiştir. Tahlil da mad-:lelerinin ve bu arada bil -
sırasında nümunelcrin kerih kokulu hassn küçük yavruların · sıhhatlerile 
'e leuetl-erinin bozuk olmak lı, b,. - çok yakından ala ka lı bulunan yiye
raber bazılarının kurtlanmı~ ve hat- ceklerin sıkı surette kontrol edi! -
tu içlerine ince toprak karıştırılmııı mcsi lüzumu bildirilmiştir. 
olduğu tesbit edilmi~tir. Tahlil neticesinde bozuk oldukla-

Bilhaosa dan is - rı görülen şeker, karamela, fekerle-

mektebinde iki saatten 
fazla meşgul oldular • 

Cümhurreisimiz dün saat 15,45 
te Yüksek Mühendis mektebine git· 
mişler ve profesörlerden mektebin 
tedrisat sistemi etrafında izahat al
mışlardır. Milli Şef mektebin her 
tarafını ve bu meyanda laboratuvar
ları gezınit ve bazı nokı.anların ik
mali üzerinde direktifler vermiş
lerdir. 

Mekteb müdürünün bütçe darlı
ğından dolayı bazı eksikterin ta
manılanamadığını bildirmesi üzeri
ne Milli ,Şef: 

«- Bunun için ne kadar mas
rafa ihtiyaç vardır.>) 

Diye sormuşlar ve 15 bin liraya 
ihtiyaç olduğunu öğrenmeleri ~ze
rine: 

«t- Demek on beş bin lira yü
zünden iki sene geri kalmışızı) de
mişlerdir. 

Talebelerle de bir hasLıhı:ı.lde bu~ 
lunan Milli Şef saat 18 e doğru 
mektebden ayrılmışlardır. 

Cümhurreisimiz bilahare refakat
lerinde vali ve belediye reisi doktor 
Lutfi Kırdar, emniyet miidiirü Mu
zaffer Akalın ve maiyetleıi bulun-

halde T altsim 

T. C. (ı 
. o. 

Emraza Akliye ve Asabiye Haslanesi • 
/ Karantinasına mahsus makbuzdur 

..Z91"f"" 

Ku~ 

( 

Yalmı. ~iira kUTUfİUt. 

gelen 

lira' '-

hastanıo dönUş yol parnsı olan 

kuruş makbu2uın olmuştur. 
/,c.f 1~" 

(c.~ -- ~ cc.t:.t',tı..J9 Karantina memuru • 

Ne~rivatımız Üzerine bdediyenin 
sahneye çıkan ilk Türk kadın saıt'at
Hm Afifeye bir yardım mukadde • 
mesi olarak elli lira gönderdiğini 
yazmıştık. Bir refikimiz bundan bir 
kaç gün sonra Afifenin :r.ır deli ve 
üzerinde gömlek tutarnıyacak kadar 

rayı ne yapacağını ~aşırd 
etmeğe kalkıştı. 

Ne~rettiğimiz makbuz mevzuu -
bahs piıraya aiddir ve paranın Afi -
feye teslim edildiğini anlatmakta -
dır. Bu suretle Afifenin deli olma
dığı meydana çıkmakta ve iddili en 
kat"i §ekilde tekzibe uğramı~ bu • 

bir 



2 Sayfa 

Hergün 
._..., .. _ 

Kömür yerine 
Linyit 

Yazan: Muhittin Birren ..J 
G a~etelerde okuyoruz ki Tür

kıyede halkın maden kömü
:rii yel'ine linyit kullanma~ için bir 
tabm tasavvurlar veya projeler var
mıJ. Temenni edelim ki bu proje
ler yakın bir umanda tahakkı:k et
ein veyahud tahakkuka ba~lasın. 

Resimli Diakale = 

Hın bazı insanlara muhake • 
me ile mantığı öğretir. Bazı ir. -
eanları ise uçuruma çıkan en kıea 
yola .KÖtürür. -

Bir hastalığı tedavi için icad 
edilmi~ olan bir aerom o baatalı
ğa tııtulmu~ olanı öldürebilir de. 
Her tey miktann tam verilip ve
rilmemeaine bakar. 

SON POSTA 

Bir ölçü meselesi .• 
Sözün kı s ası 

-···--
Çocuğunun beynini 
Delen ana 

\. E. Elaeaı Talu 

danada bir kadın.. hayır: 
Ona kadın derneğe dilint 

varmıyor.. dişi bir mahlı:ik .• bir ca· 
n~v~r, dos_,tundan kazandığı çocuğu 
gızlıce dogurduktan sonra, beynini 
çuvaldızla delip öldürmüş ve doi· 
tu ile bir olup tnrlnya 8' ·· t•· -

•• •· O UTmU§o 
go mm u§. 

B~ canavar şimdi kanunun ve a
daletıu pençesinde, cinayetinin ce
zasını bekliyor. 

Ana, yahud ki baba katil;ne bü
tün dünya kanunlarının hükm~ttik· 
~eri ceza idamdır. Hem <le bu yolda 
ıdama mahkum olanlar, siyaset 
meydanına öbür mahkumlar gibi 
değil, yalın ayak ve arkainnnda ka-

Türkiyenin zengin yer altı ser -
vetlerinden biri de mnden kömürü 
ile onun yılkın akrabası ve hatta 
kardeşi olan linyittir. Türkiye, ik -
tısadi hayatın her aahasınd oldu
ğu gibi, maalesef, bu servetten isti
fade bakımından da çok ~e:'idir. Bu 
geriliğin aliımetlerine bak n lım: Tür
kiyede kömür sarfiyatı yakın zaman· 
lnra kadar çok mahdud b~ ll}eydi. 
Bir memleketin :kömür .arfiyatı, o
nun medeniyet seviyesinin ölçii'!Ü o
lacak kadar mühimdir. Halbuki, 
Türkiyenin senevi bir buçuk ınil
y( n ton kömür sıırietmesi çok yeni 
h.idiselerden biri oldu. Hele, nbe -
yaz kömür» denilen dü•er. sulardan 
hiç istifade etnıediğimizi diişiinür -
ııek Türkiyede mnkine hareketinin 
ne kadar basit bir faaliyet ibraz et· 

Pencerelere ra bir gömlekle aevkolunurlnr. 
Bu başkalık ta gösterir ki ana. 

baba katilini amme vicdanı öbür 

Çamaşır kat~llerden daha §eni adc:!etmek-
tedır. 

asiimiyacak Bununla beraber, öz evliıdınn 
kı!.an ana ~abanın ekseriya uz çok 

Samatyada kendisine paa ver - D d k S musamaha ıle karşılandıklarını, bir 

• 

tiğini daha iyi anlarız. 
mediği için teyzesi Ayşeyi muhtelif ere e apablacak kısmın keşfinİn yapılarak on zamanlarda baz:ı kimselerin kaç yıllık kürek mahkumivctile ya-

ı d 
•okaklara, meydanlara, ön bnhçe - k k ,~ 

:yer erin en bsçnklıyarak, öldüren süratle faaliyete geçilmesi kararlaşb lere, kçı ve pencerelere çama•ır ayı urtardıklarını görürüz. 
Memieketimizin maden kömürü lnegöllü Rü tem Adilin muhakeme- '" I:"Jalbuki bunlar i~ledikleıi suç iti-

tarfeden bir memleket olmnk bakı- sine 2 nci ağırcezada dün ba~lanıl- a.tıklan görülmü~ belediye oehrin ~rıle, elbette ötekilerden, mürn-* 
mından bu geril"ö-ine alelıtlak mah- mı trr. Kasımpaşa deresinin üstünün açık ı' kapanmasının büyük masraflara mü ~üzelliğini bozan bu tekilde manza- kunse d h v "' 1 k k n a agır cezaya nıiistahak-
rukatuın istifade etmenin ~ekli iti- Maznun aorgusunda, gayri man- 0 arn a ıp Kitmekte devam etmek- tevakkıf olduğu anlaplmıı~, fakat ralann önüne geçmek üzere bu gibi tırlar. Zim dünyaya kendiliğinden 
barile göze çarpan iptidaili&i de ila- tıki cevablar vermiş ve pnra isternek te olması son zamanlarda yeniden bu vaziyetin devamının da sıhhi ve yerlere çamaşır asılmasını menet - gelmeyip, getirilmiş .. nefsini müda· 
ve edelim: iddiasını reddederek: §ikfıyct mevzuu olmuş ve bu civarda §ehircilik bakımından doğru olma - mi~tir. Bu yerlere çama§ır asılma sı- faadan aciz zavallı bir insan yavru· 

Evlerimizin 1~ınmnsı için kömür<- ((- Bu i~ nasıl oldu, bilemiyo - oturan halk alakadariarn bnş vura- dığı görülmü§tÜr na müamaha eden aliikadar me - sunun ölümü bizatihi yürek parça• 
müracaat etmek yakm zanıanlarn rum» demiştir. rak sıhhatelrini tehdid eden bu va- Vali, Kasımpn~a <leresinin Do - murlar da fiddetle tecziye edilece!(- layıcı bir hadise iken, bu öhimc, 0 

kadar en ftZ mutad olan bir ııeydi. Bandıın .sonra, evvelce adli tıbda ziyetin izale edilmemni istemişler - Iabdereye giden ""e evlerin mütek:i- lerdir. yavruyu korumak ve kurtarmakin 
Odun ve odun kömi'rü cibi en ipti- milşahede altına nlınnn maznun dir. ııif bulunduğu kısmının süratle ka - Diğer taraftan bakkaHann gıda mükellef bulunan bir nna elinin va-
dai vasıtnlar, gene i~mizi gorm~ğe hnkkında verilen rapor okunmU§ - Dün vali ve belediye reisi doktor patılmasını ve k~finin deıhal yapıl- maddelerini kirli ve kullanılmış kn· sıta olması hiçbir kelimeni:ı tavsif 
kiı.fı gelirdi. 10-15 senedenberidir ki tur. Lutfi Kırdar elektrik ıide.re~nde bir masını fen i~ leri müdürüne em ret - v di edemiyecegıv· bı"r ""nna• ""'naatlerı"n 

d ı ""dd 1 Id k b · IP ara aarmakta devam ettı"klerı" ,..._ .. y-

ına en .ömürü .sarfiyatı bu sahada Adli tıb raporunda Rüstem A - mu et meşgu 0 u tan sonra e- mı§tir. en büyüğüdürl 
rt b 1 :ı F k b . k d"t· ih 1 1 raberinde Bcyog~lu kavmakamı ol - Beledi•-'e fen j .. Jeri mu""du""rlu··;ı;.ı. görülmüş, gıda maddelerinin mu -a mıya aş aoı. a ·at, ugun ü ı ın z:ı nen ma ü ve cezaya ehli- ,~ J ,.. •- h Dünya kurulalıdan ..,, nna kadar,· 

sarfiyat da çok azdır. Bunun artma- yeti olmadığı bildirHmel:le bernb~r, duğu halde Ka ımpa~aya gitnliş ve keşif işini süratle tnmamlıyacak ve akkak temiz kağıdiara sanlması a- beşeriyet anneyi dai;; merhftmet, 
tl Ja d na t 1 V •• • • "h vnziycti mahallinde tctkik etnıi~tir. en kısa bir zamanda fna(ivete "C - lakadarlara bildirilmi~tir .. nm ır. c a ıgının nev • ve ı mı tasrı e- · ,~ 'b şefkat, feragat timsali diye tanımış, 

Halbuki, biz madencilik hakkın- dilmediğinden, bu cihetin tahkiki Bu tetkikat neticesinde derenin çilerek bu mahzur şimdilik kımıen Halkın yiyeceği maddeleri yazılı kutsiyet bakımından onun fevkı"nde 
•_ıa "] 1 • b. b 1d d v·t· T · · d b k ·· b k 1 ge,.ti~i ,_•erlerde üstünün tamamen ız" ale edı"lmı·., olacaktır. ve kirli kflg-ıdla a 1 1 "dd tl u ı er emı~ ır a e egı ız:. op- ıçın uru ma a~ a ftUne ıra ı - '~ • ,~ y r aran ar şı e e hiç kimseyi, hiçbir şeyi kabul etme· 
ıak içindeki :kömür d marları:tı i;le- mı,tır. cezalanduılacaklardrr. miştir. 
yip ucuzcn piyasaya dökrneğe mu- ---------- Yl"rml· du""kkaAn Vali. r·ca et 
vaffak olamadığımız grbi bunları u- Bir kadın sokakta iki 1 r Tevkifhanedeki Her kavim ananın bu kutr.al şöh-
cuz fintlarln etrafa dağıtacnk ucuz retini vecizeler, dnrbımesellcrle ili\ 

Dakil Ya!ıtnlanna -da eahib llnılun - soyguncunun tecavü- soyan bir hirSlZ Vekilini ziyaret yaralama hadisesi =~i~ı:ı: ~~~~~8~:;n adına manevi 

muyoruz. Bunun için, kömür ~stih - hk • d . aalatımızı artırmak çok çetin bir mü- züne maruz kaldı a~ dt• "Id. etti• ceza ma emestn e Arab: Cennet anaların 
d ı · · b · · ş 1 Id 1 yeye veri 1 altındadır .. demekle analık 

nynk]nrı 
sıfatını 

fcvkine ca e eyı ıca ettırıyor. u ın e Fatihte Hasıınhalife mahallesinde Bir müddet evvel tevkifhanede ı.,.. t d · • · k"-1' b k taşıyan kadını meleklerin 
uunun e ncı surette .ın ı~ını e - Serezli ~kağmda oturan Meliha a- B "k T k f geçen bir yaralama vnk'nsının du -
lemek zaruridir. • _] _ _] b" dı . . eşı ta~. n aim ve havalisinde Yeni stanbul komutanı General ÇJkanr. <ı ll<1 k b b d b • · k d"kk!> ' T 1 K 1 p 1 ruşmasına Sultanahmed 1 inci s lh K- .. . tih ı~ k . . ı a ır n n era erın e ır yırmıye ya ın u on aoynn opa ema ı:e o onya konsoloeu düu Bizde de: Ann gibi yuAr olma•, 

d 
.omu~ ıks. sfa atı mm artırma 1!"1 müddet evvel tant!ltıklan K"'zım ı"•- 1 ceza mahkemesinde dün bakılrrlı"- .. 

te d d 1 
1:1 " Hasan isminde az:ılı bir hırsız, za - vi ayette, vali ve belediye Teisi dok- ... Bagvdad g"ıb" d" ı ı V Av 

ncen ın ıım e e ursun, mem e- . d b" . Id v h Id lk" tı ı ıyar o maz e: g· 

k
-:.. h t __ .t_ d ' - mın e ırı 0 ugu n e eve ı ge- bıtncn yakolanarnk ndlı"._,eye ••etı"l _ tor Lütfi Kndan ziyaret etmisler - T. lar•ft vi · • L v ...... eT anum a az v~ya ço:.: z:en- . . _ ,~ • • HD.disenin auçlusu Rifntin alela- .... anam ag ar, gerısı ynuın ag-

gin, fe1:at, mükeUd i yarar l"nyit ce .g~ vakıt evl.erıne. do~e~lerke:ı, mi~tir. dir. de bir kavga sonunda nrkndn§lan lari. darbımcselleri ann muhnbbeti· 
bn:.>Jncleri v. Tdrr. Hatta lbunlann sol.agın tenha bır yennde ıkı tahsın Suçlu hakkında 4 üncü aorgu ha- Vali ve belediye Teisi, Türkofis - Nedim ve Vedndı bıçakla yüzlerin- nin, ana şefkatinin müst~na, yük-

banlan. b~ z:at maden k:~-ur "nu-n ani hücumunn uğramışlardır. k l te Ticaret Vekili 'azmi Top,..,•oölu- sek mahı"yet"n" b ıı· t k · · ·· '"" ·ı"m ı"gWı"nce tev'·'f karan ve ·ı · ,..- • den yaraladıgvı ı"dd"ıa ed"ılmektedı"r. ı ı e ı e me ıçın soy-
- rd-"''" · d b"l k f M h 1 '"t · 1 •• 1 h .ıu n mış ve na mülnki olarak uzun müddet Iten- I · · go ngu ışe e ynnya 1 eC1" ~sa - .. eç u mu ecavıı: er me • anın yapılan tahkikat sonunda Hasanın Fakat, mahkeme hadiseyi nsliye enmıştır. 

tadrr. Şu halde, eğer bu haiiııel,.r- üzerine atılarak cebindeki 25 lira - bütün bu <lükkinları geceleri. ıkapı diııile görüm1üştür. ceza mahkemesi aalahiyeti dahilin- BaJka milletierin lehçesinde de 
dt>n layı1Jcı Veçhile ~fade eae,.ek 0• SJDI almt lar Ve bundan SOnra da ka- L!ldJ d •• d .. w .. d k" k buna benzer birçok Veeizeler bulu• 

ı ıci i erini kırmak auretile soyduğu Şofo'"rlerı'n yeknesak elbı'se e gor uguo en, oraya eev ıne a- nur. 
urııak, :flem halton ısmma 1htiyaçla- dımn kolundaki altın bilezikleri zor- rar vermiştir. rını telıvin etmiş oluruz:, lhMn de la çıkarnı ğu k.nlkı mışlardır. tahakkuk etmiştir. Maı:nun, asliye ~:ymek mecburiyeti yakında Bu suretle, ana mefhumu beııerin, 

Zonguldak 'k.ömiinınii daha lüznmlu Meliha ile Kiizımın feryadına ye- ceza mahkemesine sevkedilmi~tir. tatbik edilecek Konya İcra l\ff"nnırluiundan: vicdanında öyle bir yer tutmuştur 
Y"rlere tabsis edebiliriz. tişcn zabıta memurları kaçmak t~ - Belediyenin tnkai ,oförlerinin Konysmn YunusoUiu mahallesin - ki, onun en buhranlı, en elemli, en * 'bb- ·· d b 1 Larusun tercümesi bir örnek elbise giymesi mecburiye- den Tatn.nn Hasan karısı Ayşeye 600 meyus anlarında ruhu ısıtan tek gü-

Kömür havzamız "'imdilik mem- şel usun 'ke" . u udnan gkcclc a~ygun- tamamlandı tini koyacağım yazmı~tık. Buna bir liraya borçlu ayni mahalleden Ta • neş, biricik teselli ve biricik ııiyiliğe 
k •t"ın .,_ ı·r t•rafında mu-t•1 _::,.,:L.!r. cu arının ı ısıni e ya. a amı~1ardır. . •

1 
. d ._ 

0 
.. ,~K .. , ,m kısım şoförlenn pek pis elbise giy- 1b.rın ölü Hasanın ıbu borca kan,ı ipo. ınanç)) vesı esı 0 

ur. 

Lı·~yı"t s•r1. tı"rru"z• oe'ı"ncft, o , Tu"r- Fatihte oturan Ahmed ve Basri Maarif Vekiıleti tarafında:ı türk- l k 1 d·~· K ğl B · · d" k" • 1 v b ' ' ' '' "'' .ı "' - -'1 mesi sebeb o muştur. Maamnfıh. e- te ey e ıı;ı onyanm Yunuso u unun ıçın ır ı, ınsnn ır,ın u 
k"venin her tarahnd yavılrrn<~ bir ııu arında iki aabıkaL oldukları an- çeye tercüme ettirilmekte olnn fran- sasen zabıtai belediye talimatımme- mahallesinde ada 51 pal"Sel 18 kayıd_ kanantini de bnltalayıp onu büıııbii· 
h lde bulunur. Denilebilir ki Tmk- la lan soyguncular hnkkında kanu- sızcn Larousse'un tercümesi i;i ta - si oförlerin üzerinde numara bu- lı nhşab evin rchnin paraya çevrilme. tün teselliııiz. ümidsiz bır kucak bir 
yamn ve Anadolunun heı mıntaka- ni takibnta ba~lanm ·tır. mamlnnmıştır. Ba kitab yakında lunan kasket giymelerini fımir bu- sl yolila !cm t:'\kı"blnde butunulnrak ı:ıcnaate mütecasir olan di i:re darn· 
sının 'kendi~irı~ mah•us bir liı:ı'\ it ser- tabedilmek üzere Maarif matb.;ası- lunmaktadır. Belediye yakında el - borçlu vexeselerinden oğlu Rızanın ğacmı bile az görenlerdenim 1. 
wti vardır. f.ver bu serve•l("rı üzel Müstakil re 5 mlat' birliğinin na verilecektir. bise mecburiyetini tebliğ edcc,.Jair. ikametgA.hı meQhul bulunmuş olma_ {;;; J;; 1 ~ 
· !etir ve alınon mah<ıulü halk tarn- senel'k kongresi /"··-·······-·--··--··-··-·----·-··-··-·····-·-··-· ....... , ama btmıen ~endisine ödeme emri G. L l~t!enı. • L ,alu 
f ndan kolaylıkla kt!llanılabilir hale Müstakil Ressamlar Birliğin\n SC· : ISTER NAN IS 1 • teb1iğ edilemediğinden hukuk usulü gt"tir:hıı-k han Ttrk"venm ervet E 1 ' TER NA MA 1 1 muhakemelert kanununun hükilmle. Piyango talihlisi haldunda 
is•ihsal kudreti artar. bem <de halk. nch"k kongresi d~n Şchzadebaşın - : ~ rine tevfik'an borçlu Rıznya OD.nen bazı verlt-rde kı~ı st"rt olan mcm~t"- dalı::i Letafet apaıtımanında birlik :.· Amerikadan bir vapuı hareket üzeredir, diyorlar. Sevinmektc 1• tebllğat icros. ma karar verllml.§ ol _ bir düzeltme 

ı 
Dünkü d "ll" · 

ketimizdr, daha ivi tesbin imkan - merkeziade yapılmıştır. dare he - etmiş, memleketimize doğru ge- haklıdırlar, fakat bize öyle geli - 1 masına ~ınaen t:ırlhl 1lft.ndan -~tıba - sarım~z a mı ı pıyan~o-
1 n dde etm?iı buln .. ur. yetinin faaliyet raporunu müteakib liyormuş, içinde otomobil, liıstik, yor ki, vnpurun Türk sulanna gir- .. ren 30 gun zarfında borcunu ~.cme. nun ~~~. k~desı.nde. <ı40» bın lı_ra· 

Eğer lktıııad Vekaleti bu mt"vozuu seçime geç11miş, riyasetc ressam diğini görmeyi beklemek sonra st veya bir ltirazı varsa ıbu müddet lık buyuk ıkramıyeyı kazanan bıle-
l"vık olduğu eb~mivede jcılerse Mnhmud. umumi katibliğc Kemal, .radyo vesnire varmış. da s,.,ferlerin jntizamla de,vam e- zarfında blldlrme.o;l aksi takdirde ti, deftrdarlık pul bayii Avni Bulu-
çok iyi neticeler alabilecektir. ,.An - muhasibliğe Muııtafa Turgud, aza - Gazeteler memnun: deceğine emniyet getirmek dab 2004 sayılı ie.ra TC HlAs kanununun tun kazandığı yazılmı,tır. Büyük ik-
cak. mevzu henüz cok hamdır. 0 _ -Amerika yolu artık nçılmak dogwru olacaktır. 

8 

lhiikümlerine tevfikan icrnya. devam ı-nmiyeyi bir gün evvelki snyımızdıı 
lıklara Sabiha ve Fahri eeçilmişler- d v B caklann fenni •ekilde islt"tilmt!sin _ ISTER olunarak müteakib muamelenin icra yaz ıgımız gibi a.hçeknpıdn Mü-

,. dir. Müstakil Ressamlar Birliği, bu INA N ISTER INA N MA"'! lü h d d h dM1 tutunuz: da her muhitin l.öır.ür- , edUeceği ve rehinli gayri menku n ür arza e anında emekli albay 
sene Istanbul ve Ankaradan ba,.ka ... , ""' h us il"nen tcb' 1~ olu R · '- d k 

leTi!li en i tifad,.}i bir dilde }'a'-a- ~~~~~~~~~:!:~~~~=,..=~,~~~~~;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;~~~;;~~~;;;~~;;~~~,;;;~~~ 6 ~sa~"u;ac= ... !ı>~·~us~~u~~ ... ~~~~,·~"&~==·~~e~m~z=ı~v;:e:!a~rK~a~a~şı~~a~z~n~n~rr~ıı~şl~ır~v~e c. k oba tip~rine varıncıyn kadar ·vilayetlerde sergiler açacaktır. '-··-- ••••••• • ·-···-··--·•••••••_,. nur. 940/1174 No. dosya Uedir. bileti Bay avni satmıştır, düzeltiriz. 

her ,evin tan7İm edilmeııi iktız.a etti- Ib içare gencin iizerine çullandı. Yum- Oh olsun! Gebertainler kera-
ği için. hu uğur<!a umn CDlekl.--b ruk, tokat, tekme yağıyordu. Çocu- tayıl Onlar gebertmeı:.ae. ben &t'ber-

gun e ıscsi parçnlanmı~. ağz:ndan. teceğim. an..,.f. ı:.~ım el;r_ Bunun için ac~l.. v Jb" 
edip plAn~ iha·e'Y.et etmcktense i .. - bumundan sıcak bir kan yüzünden, - Mahallenin §crefi •. 

oynun an aşağı sızıyordu. Nerede - Sus! Şim i mahallenin ,ere--tifadn,_..; te<!ricte nnı"·ıo muntaza!n b d d 
bi,. ~lanla c~tlıo:;ma\ lanm gddiS:i ise. orncığa yıkılacaktı. finden başlarım. 
fiL- irı"'ivi7.. Z nn,.df"n'"k lkt•ss:ıd Ve Derken, sert ve kalın bir ses işi- Arkndan bir itiraz yükseldi: 

~~-~::~ ... ~.~~~~ .. ~!: .. !!~i:.~.:.~~-~~!::.. tildi.. - Olur mu bu, Abdullah Bey? 1 Yazan: ErcUmend Ekrem Talu - Dağılın. edebsizler! Elalemin Herif cevab verrneğe tenezzül et-

Runıf eı:.ne 

l&ı6 

Aıu.toıı 

t!l 

EYl.ÜL 

ll 
~amt~ene 

1940 

Arabi e:no 
185J -Hı~ır 
12!> 

ÇARŞAMBA 

Şaban 

9 
rAqam 

s. j .u. 
ll 02 

' . 

- Ne var~ Ne oluyor orada) 
Baskın. 
Ne baskını) 
Bu evdeki karı içeriye zam

para almış. 
Celen adam, bu aon cümleyi te-

kellüm edenin suratına zorlu bir şa
mar atJcetti. Bir çığlık koptu. Ahali 
biribirine karı!ltt. İçeridekiler ayn, 
dı5nndakiler ayn dövüşüyorhı.Tdı. 

Zaptiye çaVUJU yabancı mütear
rızın üzerine .saldırıp onu yak•l~a
cak oldu. Bir aille de çavuıun yü
züne indi. Bu adam herhalde :ya çok 
kuvvetli .idi veyahud ki levka1ade 
bir infialin teairi Jle kudurmuf, fU• 

Önünde herkes korku ile açılıp 
kendisine ister istemez yol verince 
meçhul şahıs evin kapısına dayandı: 

- İbrahim ağabeyl ihrahim a
ğabeyi. diye seslendi. 

Bu seslenişe hınltılı bir cevnb 
geldi: 

Sa im 1 ~n misin} 
- Benim, ağabey 1 
- Bak, §U mel"unlau."l yaptık-

larına t 
- Bakıyorum. Sen orada _yal

nız mısın} 
- Hayır. Heriflerle debelleşi

yorum. 
Bu aralık, Saimin kap.ı aralığına 

namusile oynamaktan utanmıyor medi. Kapıya doğru yürüdü. Bitkin 
musunuz~ bir halde duvara ynslannn Saimi 

Bir tek ki§i: baştan aşağı süzdü. 
-Kimsin~ Sen ne kan,ıyoısun} - Kimsin, sen~ diye sordu. 
Diyecek oldu. Ayni ses, gürler - Bu evin damadıyım. 

gibi mukabele etti: Ara b Abdullah onu bı:-aktı, bu 
- Şimdi senin leşini yere serer- sefer kapıya dayandı. hızla itti, içe-

sem kim olduğumu anlarsıni riye daldı. Önce, kalp bir heykcl 
Halk ara ında bır fuıltı oldu. gibi orada duran bekçiyi kolundan 
- Arab Abdullah geldi!. Aıab tutup dışarıya fırlattı. Arkasından 

Abdullah!. imamı. Daha sonra. yerde üstüste 
Sade bu ismin duyulması ortala- aolumakta olan lbrahimle muhtnr 

ğa dehşet ~almış gibi idi. En kor - Nurinin üzerlerine eğildi. 
kaklan usulcacık çekildiler. Öteki- - Ule. aiz kimsiniz, köpcğlular} 
ler de aralandı, mesafe bıraktılar. dedi. 

Çavuş.. Abdullaha doğru ik.i ıı.- Daha ce:vab almadan, muhtarı 
dım ilerledi.. tanıdı. 

di, doğruldu. Nuri efendinin dav• 
ranmasile, kıçınZ: bir tekme yıyıp 
dışarı, aokağa atılmaSJ bir oldu. 

Tanımadığı lbrahime sert bir 
bakış atfeden Arab Abdulbh kapı
nın eşiğine çıkıp halka hitab etti: 

- Haydi hakayı m: Edebiniz le 
dağılı n, heriflerl Ben bu e-.. in için• 
dekilere, dişi, erkek, yedi5inden 
yetmi;ine kadar kefilim. Anladını:t 
mı? 

Bu hitab kafi gelmişti. Kalabalık 
çil yavrusu gibi dağıldı. 

Bunun üzerine, Arab Abdullah, 
Saimi çağırıp: 

- Sen bu evjn damadısm. öyle 
mi? dedi. Cık, hnnımlarl\ haber 
ver: Abdullah sizi görmek istiyor, 
de. 

Hala serııem bir halde bulunan 
zavallı genç bu emre ınsiyak~ suret
te itaat etti, yukarıya çıktı. Şehirne 
hanımla evladlığı karanLk odada 
biribirierine aarılmışlar, perişan. ya· 

bir idiler. 



11 E~ül SON POSTA 

Askeri 
vaziyat 

' 
İzmirde İngiliz sefiri 

şerefine ziyafetler verildi (llqtarafı ı inci sayfad;,) 
istilasını hazırlamak ve ko
layla~tırmak olabilir. Çünkü Al
~anya, Jngilterenin havadan ve de
nızden istilasını mümkün kılabile
~ek olan paraşütc;üterıe, kıt'a nakli- Sefirin nutkundan: "Ümid kırıln,ası esasen 
Ye uc;aklarına ve seri den:z mera-

r- Bir Sovyet ---, 
L gazetesi e göre ..J 

Eski Kral Karo:un 
f :rAgatinin 

h1kikl sebebi tib~e malik farzolunabilir. Fakat Türk seciyesi::ıde yoktur 
nıılız uçak kuvvetleri ve av ut"ak Moakova 1 O (A.A.) - Tass a-

liloları faaliyette iken ,.e bir de fn- İzmir. 10 (A.A.) - Şehrtmizcle bu- l Bir t:nra1'trul İzmir schrlnin her janıı:ı bildiriyor: 
giliz aa h il müdafen sistem ı i1ler bir ı~ı:-ın . Ingi tere n Ankara büyük el-i .sene sarfettifii gayrete hayranlıkla, Pravdn gazetesi, Ki m ev' d f.ki 
halde iken İngiltere adasına ne ha- çısı Sır Knatchbull Hugessen şere •

1 
diğer tarortan d a , insanlan, s:ıadet- muhabirinin a~ağıdaki telgrafını nee

v.a ve ne de deniz yolile hakiki ve fine İzmirdeki Ingdiz b:ışkonsolosu leriooen, zeVklerlnden, r>evlnçlC'Iin • retmektedir: 
dddi bir istila kabil olmayacağı pek taratındnn bu ak~ fuar gazinasun-I den, mıtta en mtiteva.zi ihtiyaçların. Kişineve gelen ha bez Ic ı e göre, A-
aş.ıkardır. Ingiltere ada81nın dahilde da bir &iyafct, ver Imi tir. dan mahrum ederek dünyayı km, knn ğustos ayının ikinci nı fında Sov -
herhangi bir noktasına birkaç yüz İngillz sefirinin nutlru ve şidde•ıe do:!durnnlru'm )ıaptlktm yet - Rumen hududund.1 Rumen 
Paraşütçilc bir miktar askerin indi- lzmir 1 O - Fuar gnzinosundn tahrib faaliyeti tebarüz ettirtlme~e kıt' alan tarafından yapılan tahrik 
rilmesi veya herhangi bir ücra aahil şerefine verilen ziyafette İngiltere- değer bıx tezaddır. hareketlerinin hakiki iç yüzü kat'i 
Parçnt~ınn bir müfreunin çıkzmlmn- nin Ankara büyük elçisi Sir Knntch- Biz, etra!ınızda cereyan eden h!- surette aydınıat;lmıştır. 
sı, iiphesiz, daima kabildir. Fakat bul Hugessen nutkunu söylemeden disclerle üınfdınlzi !kııımayınız. Umid Alınan haberlere göre, Romon
bunlar derhal imha edilebilı:-cekle- evvel kadehini Rei*ümhur lnönü kınlması esasen Türk seeiyesinde ya kralı Karolun etrafında bulu _ 
rinden, bu gibi küçük teşebbüsler- şerefine kaldırmış, lımir 'Valisi Fuad yoktur. nanlar, birkaç zamnndanberi, Tran
den hiçbir eh('mmiyetli netice çık- Tuksal da bilmukabde kndehirıi Jn- Burod:ı İnglliz ba.yrngnu görmekle silvanyanın büyük bir kısmının Ma· 
rna.ı. Bu aebeble bahis me,·zuu o- giltere kralı majeste altıncı Geor - lulssnten moo'ud ve Türkiye Ue İn - caristana verilmesi ve Rumen ara
lan, büyük istü5 kuvvetleıicin ha· ge'un ~erefine knldırmıştır. glliZ imp:mı.torluğu arasındaki tica. zisinin tarnarniyeti için Almanya ve 
\'adan Ingiltere adasına indirilmesi Jngiliz büyük elçisi ezcüınle de • ri münasebetleri nntmnak IÇin bu İtalya tarafından garantiler alın -
~eya deni~den ndanın sahilleıine çı- mittir ki: delili verebüdii;hnizden dolayı da ması hususunda görüşmelerde bu -
"'l\rılmasıdır. Bir sene evvel fzmir beyndmilel mntrurum. lunuyordu. Gelecek olan bu karar-

Öyle ise, Ingillereye bUyük öi- fuarının açılmasında bulunmayı ü • Her ne irodax ıharb lifeti üstünüze ları Rumen efkan umumiyesi önün-
çüde bir istilA hareketini mümkün mid ctmittim. Fakat o kadar tayanı çökın~~ ~issediy~z ~dürüst, de haklı göstermek için, kmı Ka -
kılnbilmek ı',.ı'n, Almn .. ]ara bı'rı'ncı' takdir olan ve beynelmilel refaha şere ve a o.noo o an er ljeye, lu h rhang'ı bı'r ha . ~ b h 'h " ...... hürriycre, haklkate, e.d:Uete hünnet ~ n e .. ncı ae e e ı -
derecede lazım olan ey Ingiliz u- milletierin aaadctine, bu milletler a- h'I.JSUS!arınıda Türk mDlctile tngtliz tıyacı va~dı. Bunun ıçın, Karolun et-
ı;;~k kuvvetinin ve bilhassa nv uçak rasında dostluk ve iyi münaseLetle- milleti ~ında bir tdeal birl~l rafınd~.kile.r, Sovye~ - Ru~en .hu,.-
fılolannın ve bunların üs ve uç.u~ rin te!!vikine hasrediimiş oll\n bu te- d var. dudu uzerınde tahrık mahıyel!ı ha-
rneydanlnnnın, fabrika ve tesisatı- şebbüsün küşad merasimi, maalesef ır. diseler yaratmağa karar verdiler. 
nın tahribidir. Eğer Almanlnr buna geçen sene bE.t§ka bir fuann hazır - M•11 Ş f• k k Kral Karol, muhtemeldir ki böyle 
muvaffak olur ve İngiliz sahil mü- Jıklnrı zamanına tesadüf ett1. Fakat 1 i 8 IR tet l Y8 bir vaz.iye.tin Almanya ile Sovyetler 
di af~a aisternini de bozabilirler ise bu fuar öyle bir fuar ki, milletler n· gezintileri Birliği arasında bazı gcç.ims::z:liklere 
ngıltereye havadan ve denizden rasında kin ve felii.ketlerin çoğalma- aaik olabileceğine de inanıyordu. 

büyük ölçüde istil. kuvvetleri ırevk sına ve dünyanın iyi münasebetleri- (~rnfı ı inci sayfada) kral Karolun tahtlan feragatinin ha· 
edebilirler. nin ve refahının imhasına matuf o - sırada bahçede gezmekte olan ka - kiki sebebi işte budur. 

Bunun için Almanlar, yalnız bir lan bir teıebbüstür. Öyle bir fuar ki Iabalık bir halk kütlesi M:.Ili Şefi 
haftadanberi değil, Frnnsanm şimal bunun müerimleri, milletierin me- hararetle karaılamıglardır. Bilhassa 
ıahillerine yerleşmi, bulunnıalann- nafiini görmiyen körlere, he~eri re· oyun oynıyan küçük çocuklar Milli 

b
dnnberi, Ingiltereve gönderdikim fahın beyneimiJel bir saadet oldu - Şefin etrafını sarmış, elini Öpmüş
ombardırnan uçaklarına dainı:ı çok ğunu, diğer bütün milletleri feda e- lerdir. lsmet lnönü küçük yavru -

~ik tarlarda av uçakları refakat t>t- 1 derek bu saadetin bir tek milletin ların bu hareketinden mütchassis ol
tirmekte ve bunlarla bilhassa Ingiliz müruru zamana uğramaz bir hakk\ muşlar ve kendilerine iltifatıa Lu -
~v uçaklarını düşürüp bitir:-nekle olamıyncağını takdir edemiyerek, lunmuşlardır. 
~>eraber bilhassa Cf"nubi Ingiltere dünyayı fena niyetler, vahşet ve e- Cümhurrcisimiz bilahare Taksim 
l!hhil müdafaa tertibntını bozıııa~a lcmli uçurumlarınn sürüklemiş olan gazinosuna giderek bir saat kadar 
h t:rn.ıniyet vermektedirler. Son körlerden müterekkildir. kalmııılar ve jstirahat etıni§lerdir. 
d~ftada teksif olunan Almau gün- Milü Şd saat 19 da ga:ıinoclan 
J u~ Uçak hücumlarına geli:ıce hun- aynlmı"lar ve şehirde kıs.a bir ge • 
~~rın da, asıl maksadı dah:ı 8iimu1- zintiyi müteakib köşkle:rinc a,·det 
u \'e dnha seri bir surette elde et- buyurmuşlardır. 

rnek için ihtiyar edilmiş olmalan Milli Şefin tazjyetleri 
Pek muhtemeldir. Yoksa bu hücum- Istanbul 1 O (A.A.) - Reisi 
ların sırf intikam için yapılmalan cümhurumuz İsmet İnönü, rahmetli 
Pek varid değildir. SinemaSI Zeki Erokayın ailesine yaverini ııön-
.. Bu hal ve vazivet kar~ıs:ıula b- 'YARIN GECE SAAT 9 da dererek refikasile çocuklaıma tazi-

&ılız hava kuvvetlerine - budar Al- Yeni mcvsime başlıyor yet etmiştir. 
hlan hava kuvv~tlerinin ne kadar .................................................. . 
1 Uk program 

8 !ında olursa olsunlar - Ji en va-

iKi ATEŞ :o>ife Al~anlann bu mnksadma bü
tün kuvvetlerile muha1eft't f"tmek 
Ynni bir tn,.nf• 1'1 gece hücun l:ır. sa
Yesinde av uçaklarmı mümkiiıı mer-
1"'he fa h t •anouf t'tmeklf'! be .. abrr 
~~~c-r ta .. aft n, ı~'mdi yapt kları r-i
bı Alman hava kuvvetleıine "Ve 
ıınlann d"vandıkl n üs. n t"vda.,, 

fabril a •e her tü,.lü müe ~t>!Plere l,. b nz! depolanna kabil oldu ";u 
"dar f la uvi:ıt vt>rdirmt> ti,.. 

.f<ıt bug"n türlü feci ve :r ruri 
ıı"ticd .. :ne esef ve te"''~sürle " hirl 
hld\!M.ı-nuz mi'thi!$ lnı;'):'7 - Alman 
lt l\':n m" deJ .. '!.in'n m"'ntıki ve as-
erı Sf"vkul<'"Vsi mt-vzu, m:ılıivl"t vt

g Y~l •i bunlardır. Yoksa 1\lmnnla
rın. lnrtj} ,.,.,.. i!ltilasmı her m•d<-nse 
j tık mijmkün gÖrl"memekle hidd,..t
b,:erek sen bombalarını ln~Uizlein 
l 'Un ııııvurmaih düşünmü: olmn
k~rını kııbul eden (aruiyelerin ha-
ıh 1,. hif'bir münasebeti voktı.:r. 
.. Bu mi'tbU gece ve gündüz uçnk 

~"lı<:adel,.letinin ve tahribkur bom
ardırnarılann netic.e.ı!.ini kafi ruh lle kestirme.k kahil olamamalda 

.ı\jrab~"t sirndilik denilebilir ki. eğe; 
. ~_Olanlar son kuvvetlerini sarfeder 

rııi ~öründükleri bu uçak müeade
l:ı~ erini avni suretle ve daha ziyade 

tr hı;.la devam ettirerek m:~icede, 
Yani bir iki haftada, lngiltel'e hava-
lllila t"' b' hAk' • • d .. m ır n ımıyet tesıs e e-
n:ıı-:derse partivi lraybetm.a tt-nlike-
eın .. o' l B · ' 1 '1 ,.ırı-r l"r. unun ıçın. nıı:ı t,.re-ve 
~u ;;ek ağır anda soğukkanlılıkla 
~ nkcmeden ve. mücadeled!" de
r~ \'c trebattan daha lü:ı:umlu ve 
ayda)ı olııbn ..... ""'k hiçbir ,ey yoktur. 

-~J.~dt 
Kag1d tasarrufu için 

karartar varitdi 

A IN DA 
büyük ~k ve macera filmi 

Başrollerde: 

sinemanın muhte§eın yıldızı 

ALICE FAYE 
ve 

WARNER BAKSTER 
illi ve olarak 

bütün zengini ğı ve iht~amile 
IZMtR FUARI 

ı kı.snnlık bütun tafsUatne 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

SOMER SINEMASININ 
dün nkşamki küşad süvaresi pek 

parlak olmuş ve bütün şehir 
halkı gootcrllen 

MONTEKARL O 
nun 

MEÇHUL KADlNI 
lıQyiik, liiks, muhteşem, müessır 
Fnı.nsız tUminin kı:ı.hramanlo.n 

ALBERT PREJEAN ve 
DİTA PARLO'yu 

pek ziyade a.lkı.şlamı.şlardır. 

Daveten 1\lİCKEY • l\IOUSE 

Son Po&tanm macera romanı: 2 

cv~ ENTELiCENS' SERVIS B 
nakleden: Behçet Safa 

OünkU k1smm hUIAsası Jgöste.r; heme~ ~~r. şey sarah~ . 
T ra,ters muşkul•tla onu ı tm eye 

Karb, tlpDi, &!li müthi' bir geede, çalı~arak: 
Aitnanyadan hududu geçMek kaçmak - Hayır. hayır... Lüzumu yok. 
iki nrkadıı' olan Travers ve Dasset Bir şey yapamauın ... 
tstryorlnr. Fakat .soğuk çok faladır, Sonra derin bir nefes alarak ve 

göre~.CC:t der~c ke- kelim~leri parçalayamk: 
sit iblr slste pek guçluklc Uer!iyorlar. - Yalnu bir doktor olsaydı ... 
Santlerce y<ııl aldlkta.n sonra btrden Çok sıkılarak, yorularalt konu~a-
.s!.s ~de blr sllah aptlıyor ve Tra ~ biliyor cümlelerini tamamlıyamı-
vers yaro.lanıyor. Bu vaziyette . yordu.' 
çe Iran zayi ederek blr ltovula UtiCil. - Ben .. kendimi bili} otı.:ın. Ben 
ediyorlar. bittim artık... Şimdi sen... Burıla-

(Konıan dnaaı edi;ror> nn arasından kurtulmalısın. 
~ Bu kadar söyliyebilmlş olmanın 

Basset elinin üstünde sıcak ve ıs- verdi<7i yorgunluklar birde:: duru-
lak: bir ft!yler hissedince sarsıldı. verdi. Basset sordu: 

Bunun kan olduğunu anlamak - Peki ne istiyorsun} Ne yapa-
için görmeye lüzum yoktu. Basset. yım be.n} 
arkadaşının yaralandığını. yarasın- - Şurada. • • cebimdc. · · bir pa-
dan kan aktığını tabii tahn-an et- ket.·· Al onu, git. 

b ı 1 - Nt- tarafa gideyim) 
mişti. Fakat bu kadar me zu o aea- - Ge.ıiye, geldiğimiz yere ... 
iına ihtimal vermem'~ti. d ı. k 

_ Nerenden yaralandın} Elüe gerisini. için en c;.ıııo.ma is-
tediği memlekeli. yani Almar.yayı 

bir göeterdi. Basset hemen onu taadik 
ve tatmin eıti.! 

caaım, hafıf 

Parti Grupu 
saat onda 
toplanıyor 

Ankara ı O (Hususi) Parti 
grupu yarın (bugün) aaat onda top
lanmağa davet edilmiştiı. Bu top -
lantıda hükUınetin dış i;ıler hakkın
da iz.ahat vereceği tahmio edilmek
tedir. 

Öğleden aonra Meclis toplana -
c:aktır. Hazırlanan TUznarnede ye -
dek sübay kanunu Üe askerlik ka
nununda yapılacak dcğişiklikleıe 
dair encümcnden gelen la)•ihalar 
vardır. Meclisin yarınki toplantısı 
sonunda lkineiteşrin başına kadar 
tatil karan vereceği haber verili -
yor. 

VEFAT 
Babriye nazırı cshalu merl um a

miral Halilin damadı ve sa bı k Tc
kirda ğı meb'usu Diyanet İşleri mü
şavere azalığından mütc:kaid Harun 
Hilminin büyük oğlu emni)et mü
fettişlerinden Zühtü Cizerin kısa 
bir rahatsızlığı müteakıb vefat etti
ğini tcessürle haber aldık. 

Cenazesi bugünkü Çarşnmb::t g:i
nü sant on iki otuz.da Etfal hastanc
ai ittisalindeki Cenoviç apartuna
mndan kaldırılarnk namazı Teşvi
kiye camiinde kılındıktan so nın Fe
ri köy mezarlığına defnedilecektir. 
Mevli rahmet eyleye. 

- Doğru gideceği n yer ... 
Diye başlıyaralt bir ,eyler mml

daudı. Basset eği.le.rek om:rı ağ7ln
dan çıkan kelimeleri i~itnıek istedi. 
Bu mınltıları anlamaya çalıştı. Bey
hude •.. 

Yalnız birdenbire k ısılan scsh 
-O. K. 
Harflerini tekrar eder gibi oldu. 

Ondan sonra:!n müphcm bir inilti
den ibaretti. Bununin bernher Bas
set her ~eyi anlam~ gibi yaparak o
nu teselliye çalı~h: 

- Peki. me.rak etme. Her şeyi 
anladım. rx.dijini yapacağını. Müs
ter:h oL Harfi hatfine yımac:.ağım . 
Tra~nin vücudü. kendi ini zap

te.tm.e,ve çalışan kolların nrnsındn 
dikle ti Fakat c;enesi bazı şeyler 
daha sö"ıemek. r!ltanndnrı bir kıs
mını fnoıetmek ümidile titriyor, ui{
rasıyordu. Ba~et. rırkada., n- uc
mak üzere olan ruhunu dinlemf"k 
istl"r gibi ona e;rilmr'~n. Faltz:t Tra
vers son sözlerini söyliye:ncden ö
lüm gelmiş, bu Ingiliz memurunun 
gözlerini ebediven kaparnı tı. 

Bassct, arkada .. ının vi"ı-udünii 
yere uzattı. Olikikf'lnr o kadar he
vecanlar ve tehlikelerle dolu i~i. ki 
Bas.set yapa ı" n w ı . iı~i birdenbire knv
rayamadı. Vakıa arkadaşını öldii
ren kur unu ba<~ka kur•unlar takib 
etmemi~ti. fakat bundan ne cıkar? 

Hareket etmek iju·r!" bir adım 
ataca!iı ıuıada. iki dakika <'\' <'l ar· 
kadaştnın sÇylediii.i ~P71a aı ln•a 

bemeu T ~' ers iD ce-

Sayfa =' 

• er 
Devlet tahsilatında 
bu gıl fazlalık var .• 

Ankara 1 O (Hususi) - ~~nli yılba .. ından Ağustos ı 940 sonuna 
kadar vaki de' let tahsilatı 89,48 i .421 liraya baliğ olmuştur. Ce~n 
!!ene ayni tarihteki tahsilat yekunu 84,226,540 lira olmasına göre bu 
sene t hs.il:Otında 5, 2 5 4. 88 1 lira biı fazlalık görülmekte ise dt: 19 39 
ve l 940 bütçeleri aıı.uundaki far ka tekabül etmek üzere bu fazladna 
Üç milyon linının tenzili la:.ım gdmekte, binaenaleyh hakıki fazlalık 
2,254,881 liraya inhisar cylemektedir. 

ingi't .re üz ,rinde 1 Barlin tekrar 
dün!<ü hava faaHyeti şidd tle bombalandı 

(Ba.şt:ıra!ı 1 Inci sayfada> 

Ihtiyarlara mahsus bir melcee de 
bombalar düşmü<~tür. 

Pnznr - Pazartesi gecesi, Alman 
tayyarelerinin hücumu neticesinde 
280 ki .. i ölmü tür. Takriben 1400 
ağır yaralı ı; ardır. 

Dün düşmanın 52 tayynresinin 
tahrib edilmi~ olduğu şimdi teyid 
olunmaktadır. 

350 tayyare 
Londra 1 O (A.A.) - Dün g~'cc· 

nin ilk saatlerinde, Ingilterenin ce
nubu farkisine yapılan ilk hücuma 
35 O tayyare i§tirak etmi~tir. 

İngilizlerin muvı\ffakiyetleri 
Bir Hnrricane İngiliz avcı tayya· 

releri filosu, bir Junkers - 88 filo
sunu tam hedefine ynklaşır"en ya-

kalamış, bu filoya cepheden hücum 
etmiıı, beş tayyare dü ürmüş, bü • 
tün Ciloyu dağılmış ve hücumu ta -
mamile tardetmiştir. 

Bir Spitfire filosu, bir Messerschi-
midt filosu üzerine pik,., yapmı~, 6 
düşman avosını düşürmt:ftür. 

Bir Kanada Hurıicanc filosu. 
Londra ü2erinde en büyük muhare-
besirü vermiştir. Bu filo, Taymisin 
cenub ııahiline yakln~n düşman tay 
yarelerine rastlamış ve bunları Lon
don - Bridge'den Hammersmith'e 
kadar takib etmi~tir. Ru Kanada fi. 
losu, cem'an, üç Dornier bombatdı

man tayı•arc, dört Messerschmidt -
1 09 tayyaresi, üç Messerschmidt • 
ll O bombardıman avcı tnyynresi dü 

§iirmüştür. 
Dün. &,ecenin ilk ııaatlerinde. ln

ciliz hava ku'\""Vetlerine mensub bir 
Polonya filosu da, muhtelif çar -
pı~malarda, birçok Alman tt\Y)"a -
resi dücürmü~tür. 
Bir günde 103 tayyar-e düşürüldü 
Lond.rn 10 (AA.) - Havn ve e.na 

mtan emniYet nezaret!lerinin dün ak
şamki tcblıi;i: 

Büyük miktm'do. düşman tayyare -
leri yeniden Lond!rc. mıntakMına yak 
ıaşmışlar ve ~iddetli b1r hüeuma ma. 
ruz kalmışlardır. 

Alman mutemmim trr.ı!ftrnattan an.. 
la.şıldığıruı göre, Cumartesi günkü 
müroderneler esnasında rnüdatna ba. 
~tarya arı tarafından dü.şüriilcn dü.ş. 
mnn tayynrelcri 28 i bulmu~ur. Av. 
CllaJ' tarnflndnn düşürülenler 75 tay_ 
y:nre oluşuna na.z:ıra.n o gün dü en 
düsman tan-are adedi 103 \i bulmak. 

<naştarafı 1 ind sııyfad:ı) 

Abnan matbuatının netri~ ah • 
Berlin 10 (A.A.) - D N. B. 

bildiriyor: 
Berlin ve .. nir Alman ~chirleri mat 

buatı, dün gece Ingiliz tnyy nrel,..ri-
nin me!kun mahallere ve gayri as
keri hedeflere karşı yaptıkları yeni 
bombardımanlan bir kere dahn tak
bih etmektedirler. 

Beriiner Lokal Anzeiger hasarın 
yangın bombalım tarafından değil, 
fakııt a!!keji hedeflere mahsus infi
lilk bombalarile ika edildiğini yaz -
maktadır. 

Ansriff gazete i hnrek&.tlanndan 
dolayı İngilizlerin iftihar cdcmiy e
ceği ni ve Alman milletinı:ı zahirt 
sükunetinin bir infial g!zledi-;in> ve 
alınncak inlikamın yakın 
yazma ktadır. 

Alman tebliği 

Berlin 1 O ( A.A.) - Alman or
duları ba kumandanlığınm t .. b)ifi: 

İngiliz tayyareleri, dün grce de, 
şimali Almanyada her türlü askeri 
hedeften çok uzak mesaft>de bulu
nan mahaller üzerine, Berl=ne "Ve di-
ğer mahallere bombalar atmı.-lardır. 
Buralarda bazı meskenler nz çok 
hasara uğrnmıştır. 

Alman muharebe ve avcı tavyare 
leri teşekkülleri, Londrada, İngiliz 
hükumet merkezinin askeri bakım
dan ehemmiyetli heddleri:ıc karşı 

mukabele hilmisil hücumlımna de
vam etmişlerdir. Havanın miUaa-

desi nisbetinde. liman ''e dok tcsi
satı, gaz fabrikalan, cıdai madde 
imalüthaneleri, elektrik :.antraJları, 
silolar, büyük benzin depo]arı, her 
çapta bombalarla bombardıman e
dilmiştir. 

Dü:manın znyiatı, dün, 44 tny • 
yareye baliğ olmuştur. 

2 1 Alman tayyaresi kn) ıp tır. 
1 O Eylul gece•i, dü•manın b:rkaç 

hafif harb gemisi, sisli bir havada. 
Fransız sahiline yak Ja,.mış ' e m e -
todsuz bir tarzda müteaddid salve 
yapmışlardrr. Hasar yoktut. D" 
man, bahriye topçumuzun at~i ıle 
ıteri püsk.ürtülmü tür. 

Evvelce 33,400 tonilato h ... cmin
de vapurlar habrnıuı olan b!r de -
nizaltı gemici, cem'an 40,250 to -
niHito hasminde 6 silabit du~an po 
lebini daha batırmı~tır. 

versin bahsettiği evrak olacaktı., iş ~lmadı ... O halde b~ ra aa bir 
Çünkü bu pakette hakikaten bazı sanıyc fazla kalmanın bile manası 
kağıdlnr vardı ve Traverııin ccble- var mı? 
rinde buna benzer başka bn §eY de Diyordu. Başı önüne du~Hi. göz-
yoktu. leri !tarla ve yaşla kapandı. Karan· 

Şimdi Bassete hakim olan bir tek lığa daldı. Hakika.ti halde o gece 
fikir: Kaçıp bu me~'um me~ı;;;dcn artık Bassetin talihi yaverdi. Ken
kurtulmnk. Zaten Travers te ona disini ihata eden tehlikele.den birer 
üç beş kelimelik vasiyetinde bunu birer kurtuluyordu. Evvela bu te
söy1ememiş mi idi? pcden a~agı inerken etrafındaki ke-

Takib edebileceği biı tek yol sif karanlık yavaş yavaş açılmaya 
vardı~ Geriye dönmek, yani Al başlamıştı. 
manyaya doğru gitmek. lhtiyat ta Büyük çarnların gölgesini ve yo--
buna icab ediyordu. Hudud ü:ıerin- lu gösteriyordu. 
de kah:nak veya hududu geçmeye Sırtındaki elbise de. a}ağındaki 
te,ebbüs etmek arok bin defa daha pabuçlar da sağlamdı. Bütihı b1111-
tehlikdi idi. ları Travers hazırlamış. •ccrübeae 

Eğer acele edec~k olursa Ingiliz istinad ederek Bassete temin etmi:,ti. 
mukıtbil usus teşkilah ,.janı Jak Düz yola çıktığı zamıın artık kar 
T ra versin yani No. 8 ın ~on arka- dinmişti. Binz ileriden ı~ıklar gÖ
daşı olduğuna ıtid hiçbir iz v~rme- rülmeye başlamı!ltı. ((Bun:sı bir köy 
den kaybolabilirdi. olacakh diye düşündü. 

Etrafa kulak verdi, durdu. Nefes O istikametc doğru yürürken hu 
almadan yeri ve havayı dinJ,.cli. Ha- civarda ne işi olduğunu soranlara 
Hi. kar yağıyordu. Bu sonsuz ve be- ,:;receği ce\ nh ı z.ihninde tasariadı 
yaz ses~izlik Basseti korku Vt.' so- \'C biı nok.tayı, alen arkadaşından 
ğuktan titretti. Artık zavallı Trn· aldığı bir dersi hatırladı: Suğuk
vers i in yapılacak hiçbir • .ey yoktu. kanlılı~ını asla hırakmamnk. Bu su
Y erdf" uzanmış olan bu cansız \ ü- ret le hiç. kimse onun aleyhinde bir 
cudün u .. tünde kar tabaknlnrı leres- şüpheye dü .. mez, üpheye düşecek 
süm c.-tmev!" ba'llamı!lb. Ktndi n - bir dt-lil elde edemezdi. 
linin en canlı ve en parbk U7. u o- Ölen arkadaşı Traverse tP.sndüfa 
lan bu biçıuf"vi bu garib haldr. bıra- \'e onunla görü«mesi pek nagihani. 
kıp gitmek lazımdı. pek ani olmu~tu. Vakıa bu sokak 

Son dda olarak ba ını ı:e~irdi. ortasında bir tesadüftü. Fakat ka· 
Kalbi hcvccan ''e hüzünden çatlı- labalıkta. o kadar çabuk bir kara-
yacak gibi Q}muştu. Sanki bu don- ra 'bailanmıştı ki onlar 



4 Sayta 

Ticaret Vekilinin =: Ent&• sulh Hukuk Bi-

b eyanati 
Müddel: Karadenız Erelllsinin A • 

laplı na.hlyest Aşa#ı J::>ota.ncılar t6 -
yünden Tekbil ~ullanndan İs:m& -

(&.ştarııra ı inci sayfada) n otıu Ahmec1 Oktayın mtlddetaleyh 
rilmeğe başlanmış günlük 400 ton Dü.zoenln Qam köyünden K.ıptı tay • 
huğdayın hesabı görülecektir. Yap- tuınd&n Hakkln QaVW) kaırdeşl MUS.. 
mnkta bulunduğumuz tetkikat buh- t&ta aleyhine Jkame ettıti kı.sralı: be
r lı günlerde normal zamanlara delinden 000) lira a.lo.cak dava&m • 
nazaran daha fazla ekmek çıkan)- d'&Jl dolayı lıcra kılınan muhakemede 
dığı halde halkın yeraiz telaoı ek - ikametgAhının m~ul bulunm.aaı ha.. 
mekaiz kalmak tehlikesi ma.nzarası- sebUe müd.deiaJeyh na.mına. yazılınl4 
nı vermiştir. davetiyenin bllA tebl~ iade kılınml4 

Bugünler znrfında kullanılan un ol.rrı.Mmdan dolayı mfi<id~inln talebi 
fmlktarının birkaç gün evvelkilere veçhlle llAnen tebli.A'a.t ifrunna mah -
nazarnn yüzde 1 O fazla olduğu tes- kemece karor verUmi.Ş ve muhake • 
bit f'dilmiştir. me de 8/10~ tıırihlne mWındif Salı 

Dündenberi bir kısım halk fırın- günfi saat 10 a bırakılmı, oldu~un -
lara müracaat ederek hayat ekmek- dtm müddelaleyhln yevml mezki).rdn. 
lerini tazelerile mübadele etnıek is _ bızmt gc.lmedl.#l veyahud bnunt bir 
temektedirler. vekil göndemıedi#i takülrdc hakkın-

T e<Jbit edilen bu iki hô.dise bu b- da. muamele! 11Yablye yapılaca~ı 
randa, halkın birkaç günlük ekmek ll~ makamına kalm olmo.k üzere key_ 
ihtiyacını birden tedarik etmek te- fiyet Uı\n olunur. (4Z7) 

liışının büyük tesiri olduğu görül -
mektedir. 

Halkın bu tela~ ve endişes:nin ne
den doğduğu Istanbul efkan umu
miyesinin mnlumudur. r3ugün buh
ran zamanında verilen unlardan da
ha az miktarla çıkanlan ekmeğin 
§ehir ihtiyaC'ını tamamen karşılama
sı yukarıdaki noktai nazannııztn a
çık bir isbatıdır. 

Bugünkü sabah gazetelerinden bi 
risinin ha makalesinde geçen günkü 
beyan tırnın umumi mahiyette ol -
du~unu ifade ederek belediyed,. fı
nncılara un tevzii listesini tcrtib e
denleri de suii<ıtimal şüphesi nitımı 
koymaktadır. Beyanatımda kat'i -
yen bö:rle bir telmih olmad1ğı gibi 
hcll"diycnin bu i leri mürakabeye 
memur dairesinin dar teşki!iıtilf" a
zami g'l.yretini s:afetmekte olduğu
nu gördüm. 

lık tehlikesine maruz bulunduğunu 
bir an clüoünmeğe dahi ınahal yok
tur. 

Toprak ofisi bir Heyl"ti Vek.ile 
kararile teslime memur oldui;u mik· 
tarde buğdayı gim i gün;!ııe \'e hattil 
birkaç günlük ihtiyatile te.,linı etmi1 
ve vazifesini yapmıştır. Hazine za
rarının mevzuubahs olduğu yerde 
istenildiği anda toprak ofisinin tev
:ı:ie memur olduğu buğdayı bir an
da ve kendi kendine tezyid etmek 
sal&hiyetine malik olmadığı may -

SO N PO STA 

Gayrimenkul Sahş ilanı 
Istanbul Emniyet Sand1~1 MüdüriU

öDnden: 
Hüseyin Sadreddin, Hasan Taruin'"' Sara AtJyenin 21001 hesab No, sı. 

le ~ımızdan aldı~ı (8301 11rnya 'iıarşı birinet derecede ipotek edip 
vA.de.sinde borcunu vermedf#inden llak.kında yapılan takib üzerine 3202 
No. lu kanununun ~ ncı maddesl'lln matufu 40 ncı madde.~ne göre sa.tıl. 
mam icab eden Etyemczde Beyazld.lcedid mahalle..ııının Samatya cadde
sfnde 72, 76, 78, 90 yeni 78, 80, 85, 5 No. lu 78, 80 numaralı ild dükkdnı 
ve yarım masura suyu olan 76 No. lu bahçCII a~ matunU.ştemtHI.t ko. 
n-atın t:a.maını bir buçuk ay müddetıe açık arttıırnıya konmuştur. satıe 
ta.Pu s!cll kayd'ına göre yapılmakta lır. Art'.,ırmıya girmek ıstiyen (512) 
linı pey akçesı verecektıir. Millt bantmJ.arımızdan blrlnin tem1no.t rnek 
tubu da kılbul olunur. Blrılaniş bfitth vergilerle belediye resimleri v; 
Valof lcaresi ve taviz bedeli ve tellA''ve rüswnu borçluya a.iddlr. Arttır
ma ~rtnamcsl 16/9/40 tarihinden itibaren tetkik etmek ~yenlere San. 
dık hukuk Lşlerl servisinde açık bulundunılacnDct.ır. Tapu sicll kaydı ve 
sa'lr lfizumıu izahatta şartnarnede ,.e taklb dosyasında vardır. Artırını : 
ya gtmıı., olanlar, bunları tetklk ederek satılıl3 çıkarılan gn.yrt menkul 
hakkında her şeyi öılrenmlş ad ve ftll)ar olunur. Birinci artırma 31 /10/94!1 
tar.ı.hlne müsadif Perşembe günü Ca~aloğlunda kft.ln Sandııtımızda saat 
10 dan 12 ye kadar yıapılacaktır. Muva'kkat Ihale yapılabilmesi için teklif 
edilecek bedelin tercihan alınması ioob eden gayri menkul milkelleflyet. 
lertle Sa.ndık aıacatını tamnmen geç&nı., olma.'lı ,şarttır. Aksi takdirde son 
artıranın taahhüdU b!ıki laı.lınnk şartne 15/Ll/940 tarihine mtisadif cu 
nıa 8'fint1 o.yni mahnlcle ve ayni sa11t~ son nrtınnası yapılaenktır. Bu nr: 
tınna.da gayri menkul en çok artıranın üstün'Cie bırnkı~aktır. Hakları 
Tapu ,,lcfllerlle sabit olmıyan allıkadarlar ve irtlfnk hakkı sahibierinin 
bu haklarını ve ihususilc faiz ve ma.ım.r.lfe dair iddialarını lllln tarihin 
den itibaren 20 gün içinde cvrakı mü.ııb!telerlle beraber cmlremıze bildir
melerı 10-zımdır. Bu suretJe haklarını bl.ldirmemı~ okuılarla. hnOtları Tapı~ 
sicillerile sabit olrruyanbr satı'J hedellnln pavla,:ma.sındnn hnrlç kalırlar 
Daha. fazla malümat almak lstiyenlfJWin 939/2Q4 dosya numaro...cılle sandı
ğınuz hukuk işleri servisine miiraenat etmeleri 1üzumu ll~n olunur. 

••• D İ KltAT 
Emniyet ~ndı~. Sandıktan alınan gıcyrı menkulU Ipotek göstermek 

istiyenlere muh:munJnlerimlzin koymuf oldu~u kıymetfn % 40 nı teca \'Üz 
etmemek üzere Ihale bedelinin yarısına lmdn.r boı.v vennelı: suretne kolay 
lık göstermektedir. (8537) • 

H rb vnziyeti ve nakliye i,lerinin 
bugünkü şartları dahilinde vatan -
da, lar günlük tedarik edilen efyala
rı" n miıbayaasını. stok yapmak ga
yesile birdenbire tezyid ettikleri tak
dirde, bunun ani bir buhran dolur
ması gayet tabiidir. 

Vntanda~lnrı yersiz tell\~a düşür
mekten ictinab etmeği bir vazife bil
meliyiz. 

dandaclır. 1 
Yakın zamanda tamamlnnacak Devlet demiryollari ve limanlari 

tetkikat neticesinde Istanbul şehrinin 
hakikt ihtiyacı tesbit olunarak bu işletmesi umum Idaresi ilanlar• 
miktar bulday verilme~e başlana -
ca.~tır •. Bu arada ls~a_nbul Of'!~rinin Yedikule atelyesi ve elektrik santralı Ihtiyacı için 6 iyi elektrlkçl alına _ 
::ıu:ı:mın ekmek derdının halle~ılme- caktır. Kendilerine 1mtl.handa göstereceltlerl liyakat& göre yevmiye verile. 
ge muhtaç noktaları da halledılmeJe cektir. Ta.liıP olanların Istanbulda 1 ve t ncu iJl,etme, İzmirde 8 nci i'let. 
çalı~ılacııktır. • me mUdürlüklerlne müracaat et.melert. c8378» 

Nazmi Topçuoğlu dün ak~amki 
trenle Ankaraya hareket etmi,tir. 

Avrupa kıt'asındaki memleketle
tİn hemen hemen her iııtihltik eşyası
nı gayet mahdud miktarda ve veri
ka ile temin etmeğe çalı~tığı bir de
virde bol bir mahsul idrak etnıi1 o
Jan memleketimizin bir açlık ve kıt
--.:;-.:;-;;-;,;-;,;:;;=;:;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;==;;;=;;;;;.;;;;.:~=;;..;;;;;;;;;;;;=;- Muhammen be<iel! 00801 lira olan 1000 aded 1«-pçe Jj6klinde eı işaret 
:' düdü~ü fle 300 aded Şe!dötren borusu (23.9.1940) Pazartesi gunii saat 

1stanbut Valoflar DirektöriUğU il~n,arı 

Cell:ldç mcslnde merhum oa.tera~a fbn1 AlxhıRahın on bab mfiteah. 
lıUın od:ılan vakfının mütevelliyelerl Fatma Firdevs, Fatma Zehra ve 
Fatmn .1ukaddesin senelerdenbeli mütevellUıllt VB.%ifesini yapmamaları 
Ye adrP lerinin idarece meçhul olması ha.c;ebile mulen iki defa yap1lan 
mch,.ll' tebli~atn. ~en vnzıfelerı b:ı.şınn gf'lme~eri clhetle ·mütevel-
ll k en o. Iedllclikleri ilAn ve tebli~e olunur. (8545) 

Elektrik Ustabaş1s1 Aranıyor 
Kayseri ve Civarı Elektrik T. A. Şirketinden: 

Ş.rketimlze a.id olup Bünyanda bulunan ve ıu tü~blnlerile mütehar
rik ol:m elektrlk santralını Idare edebnecek ka.bUiyette bir ustnbaşıya 
ıhtipcıınız olduğundan :tallb1erin şirk.etimi:zıe mül'Qo:ı.at!a.n UAn olu -
nur. 

ı - Turk ve Tül"ld.ye Cümhuriyeti te.bUyetjnde olan ve ehliyetl kl ... 
fi görüleock z:ıto. 150.200 Ura ücret verilecekta • 

2 - Esruı.yi mfit'O.('.nattn. ehliyet ve tdısll dereeelerdnl gooterlr vesl
ka, hfiviyet cilzda.nı ve Şimdiye kada:r ç.al14t~ı yerlerden altn14 oldu • 
ğu ves:ı.ik suretlerini bir krt'a. fotoğraflıa birlikte göndemıek lfızım • 
dı.r (Esnnyi tayinde mhhat raporile iyi hta:l JtAtıdı L!tcnecektl:r). 1 Fa7.la tarsuat alın!ık istiyenlerin ya. d~ds.n d~ruya. veyahud 

\ .nektubla şırket müd:üıifi~üne müracaa.tJan. 

Beden Terbiyesi Istanbul Bölgesi Baş
h:anlığından : 

Karagümrükte Çukurbostan denilen mahalde yapılacak stadyernun 
proje, keşif ve ihale evrakının tanı.imi 1Ji HI eün müddetJe mimal'lar 
!lr:ı.sındn müsabakaya çıkarılmı.,tır. 

Girmek isttyenlerin program ve vaziyet piA.nını almak üzere Te.k.slm 
Sırnscrvllerdekl İstanbul bölgesi blna.cıınd'a spor aervl.sine müracaatlan 

(8508) 

Istanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan : 
15 numaralı Uil.n - Çivi fabrikalaril~ ithalltçı ve toptancılarının elle

rinde bulunan çivileri numaralarına göre birer ~yanname ile 10 Tem • 
muz 11»0 gününe kadar bildinneleri komı.,yonumuzun 5 numaralı ilAnın. 
da z kredllmlştt. O tarihtenberi ellerlndetl çivilen kısmen veya tamamen 
satnuş olanlarm k.lmlere hanil tarihte w ne m.uı::ta.rla. sa.ttıkle.nnı ve 
şimdiki halde ellerinde ne kadar çivi kalDuş oldutunu ikinci blr beyan_ 
n:une ile 16 Eylül 1940 Pazarteat gününe tadu Mıntaka. Ticaret Müdür
lü~üne blldınnelerl, 29 nunuı.ralı miln kol"UUUJl& karamamuinin altuuıı 
maddesine lsUnaden ilAn olunur. 

16 numn:rah ilAn: Gllmrüklerot bulunan 26 b1n ounı kahve piya.saya 
çıko.rılmı.ştır. Kahvenin muamele vergisinden m11stemt. tutu:Imıı.3ı doı.,_ 
slle 3 nu1113l'alı kahve iQln yeniden teıbl.t ~ oan •tı.t fiatJan a.p. • 
~ıda gösterilmiştir. 

Çiğ kahve )"arı toptancı czahlreeb 
çı~ kahve perakendecl 
Ka,Tulmuş ve öğütlllmft.t, perate~ 

00.301 on buçukta Haydarp~da oac binası da.hlllndeki koml.ııyon ta. 
ıafındıan açık ekslltme usullle satın alına.ca'ktır. 

Bu ı.,e girmek lstiyeıılcrin (81) liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettjği vemik.le birlikte eksiltme g(inü saa.tine kadar komisyona 
müra.oaa tıarı lı\zımdır. 

Bu ~e ald şartnameler komisyondan parasız olarak dn~tılmnktadır. 
(8142) 

S ümer Bank Gemlik Sun ği pek Fabrikası 
Müdürlügünden: 
Ma.mulA.tımızın 1/9/1940 t.:ı.rihinden itibaren mer'iyet mevkiine giren 

yen.t .sa.~ fıiat ve şartıarı aşa~ıda gö.sterllıni.ştir. 
Sunl:ipek iplifi satın almak l.'>tiyenler doitrudan do~uya fabrikaya 

yazı Ue veya bizzat müracaat edebilecekleri gibi sipartıılerin İstanbulda 
Katıreı.~lu hanında Sümerbank Birleşik yünlü dokuma ve yün ipli~ 
ta.brikala.n müessesesi merkezıne k'lydettirUebilecekleri b1ld1rilir. 
Denler Kalite Katitelere göre Kalitelere göre 

satış fiatı Krş. Denier Kalite satış fiatı Krş. 

eo I 805 250 I 570 - n 795 II 560 
m 785 m 550 

'lt I 745 300 I 555 
II 735 II 545 
ru 725 m 535 

100 I 680 350 I 543 
n 670 n 533 

ru 660 m 523 
120 I 650 400 I 534 

II 640 II 530 
ın 630 m 525 

160 I 616 450 I 527 
II 605 II 522 

m 595 m 517 

ıao I 593 : 500 I 520 

II 535 II 615 
m 575 m 510 

100 I 590 . 600 I 510 • 
n 580 n 500 

m 670 m 490 
Yukand.alı:i fiatlar toptan ve perakende satı,l&r !Qin aynidlr, ve fab-

rtkaml2ıda te.ıılim şartile muteberdir Toptan sat141ar Uzetinden aynca 
tenzlllt ya.pılrnıya.ca'ktır. Bobin üzemıdeki sa.tt~~larda bobin dııuıısı ten. 
zU edfldltten sonra bu fiatlar htblk t>dilecektlr. 

AmbellJ nakliye ve sigorta ma.srana.n müşteriye a.lddir. 0'8228. 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Baş
kanlığından : 

Cl.ruJl Miktarı Tahmin bedeli İlir:: teminat 

Odun 50,000 kilo to0 llr& 6750 kurut 
Yazı tahtıaal, lambti 
etajer ve..ire 18 kalem M66,72 ll..r& 40918 kuru~ 

Ylld.uıdıa bulurum okulumuz ihtiyacı olan yukanda cins, miktar, ta.h
min bedellerile Ulı: teminatı yanlarında yazılı 1lı:1 kalemden odun saat a 

Eskişehir Belediyesinden : açık elaUtnıe ıre d~ert saat 14,30 da lcap6lı zarf U&ulile 27.9.940 tarihine 
Belediyece alınması mukarrer bulunan 7'71 Ura 50 kUt'\14 muhammen rutJıya..n Cuma günü Gfimü~uyunda Yftk.sek Mn.hendls mektebl muhue. 

bedell1 muhtelıf valUık 935 nded ampul 191'9/940 tarihine TMtlıyan CUm& be.Un.de topla.nacak·olan !komisyonum·ıııda ihalesi ya.pılmak üzere elesilt • 
1finü s~::ı.t ı~ e ~o.dar açık ck.ıılJtmeye konulmuştur. Muvakkat ternınatı 57 meye konulmu.şlardır. 
Jir:ı. 86 kunı1tur. şart"lnınesı parasız olarak belediye mUhoındislıCHndcn ve _ isteldUerin şartnarneyi görmek ve ilt temlna.tı yatınnak üzere eksUt-
rillr. T:ılipler .şerüiti öllı·MlJllek üzere belediyeye ve mUn•Hl'li~e mürncaatları meden blr gUn evveline kadar Yıldızdaki olrulumw:a. ve ekslltme günü 
ve JhaJr ınü bclPd' cd,. bulunmaları UAn olunur. rl3237~ de ııartna.mcde yazılı belgeleıılle ve Uk temln'atla.rmı yatınn~ olarak ek • 

·························································--·-········-····· ·········· ············ ····· silttn.etlı!n. yapılac$ Oüml.lŞSuyutldak.f Yilksek Mühendts mektebl muha-
Son Posh Matbaası· Nf'JTiyat Müdürü: Selim Ragıp f:.meç sellesine gelmeleri. Teklif mekt.ublan eltsl.ltmeden bir saat evveline kadar 

~~~~~;i; 

EylUl lt 

POKER Trat Baçaklan 
dünyanın en iyi b'Cif 

bıçaklaTldır. 

Deposu : Jak Dekala ve Şür. 
Istanbul Tahtakala No. 51 

Türkiye Demir ve Çelik Fab
rikaları Müessesesi MüdUrltl
ğiinden: 

( 5) Lokomotif makinisti ahnacakbr 
Demiryollarında makinJ.ıilC ett~lne dair ehliyetntune iıbru etmet p.r. 

tlle 45 y~mdan yulı:an olmamak üzeze 3 lirnda.n 4 ~ kadu Jtvmfye 
ile 5 maklnl.st a.lınacakt.ı.r. En geç 16 EylÜl 940 tarihine k:adar mGeıssese 
mUdürlü~üne mtı.ra.caat e&ımesı. 

Evvelce mües.se..semlzden çı.kanlmış olanlarla ukerlik etmemll o1aDlarm 
müracaatları kabul edllmi;yecektir. (0075) 

•• • • 
GORUNME. içiN 

50 yaşlanndaki kadınlar 

35 Y AŞI N DA 
görünebilirler. 

Me§hur bir cilt mütehaasısı ta
rafından keşif ve eenç hayvan
ların cilt ve hüceyrelerinden 
kemali itina n. iatibaal edilen 
ve bir genç kızın taa n 1af cil
dinin unaurlanna mUtabilı olan 
((BİOCELıı tabir edden kıymetU 
ve yeni cevher. halihazırda cilt 
unsuru olan pan be ruıkteld To
kalon Kremi terltiblne kanotırıl
mıotır. Bu akpm, yatmazdan ev
vel aürünüz. Uyuduia.Dua her 
dakika zarfında clldbab. bu kıy
metli unauru m u edip bealene
cek. ve her aabah kalktıiınızda 

cildiniz:, daha saf daha taze ıra
rünecek ve gençlqeeekdr. 

Gündüzleri, b.yu (yapa) 
Toknion Kremi kullaDJDJL T..
kibindeki beyazlatıeı n ka"n" .... 
lendirici unsurlar, ciahile niifa 
ederek gizli gayri aaf maddel. 
ri ihraç ve siyah noktalan bale 
eder. Açık mesamelerl IÜ.Jatb
nr ve bu ııuretle clldinld ~ 
latıp yumuvatacaktrr. 8a .,_... 
tedbir sayesinde her kadm bir 
lcaç sene gençletebilir " 18Df 
kızların bile gıpta edeeell ~ 
nı hayret bir cilt n bir taee ..._, 
lik olabilirsiniz. 

lçel P. T. T. V. Müdürlüğünden: 
1 - MerainJI:ı Kusuıınııbelen köyü yanında Çaltılı onna.ntndu lıılıiDenll 

Mer.stn ı.stu,onunda ı.dbn edilmek şarWe c323~, aıded • mMrtıllı 
c7Sih aded c'Ja metrelik, c1685• aded c8a metrelik ve clOO. ad.ed ch IH\, 
rellk ki cem'aa •lme• aded çam d1reil1 kapalı mrf u.sul1le ~ ..
rılmlftır. 

2 - Beher adedlne 1 Ura tahmin edilen d.ireklerln m..._ bedlll 
c28'775a Ura olUP mll'T&kD.t teminatı c21B8.13a liradır. 

3 - İha.Ie J'7/V/HO tanhint müsadlf Cuma. ııt1nü saat 14 dıa U.4:oda 
İçel P. T. T. V. MMtırltitft odasında yapılacaktır. 

4 - İ3teklfler teklif mektublarını 27/ 9/ 940 Cwna güni1 saat ch a b. 
da.r koml.syon rei&l!liM 1'emıi4 bulunmaları lbımdır. 

5 - İsteı'kll.lertn ~ede yazılı vesaild ibraz etmeleri mecıbartdlr. 
6 - Bu !.,e ald flrln-.me, Mersinde. Ankarada, İstanbuda P. T. T. Mtl. 

dürlüklerinde c72• Jturut mukabilinde verilir. t6486a caecıo. 

Istanbul Kız Orta okulu Müdürlüğünden : 
420 Um k~lf bedell1 okulumuzun dersane tavanları tamir edllecelı:tJr. 

Ta.11.p olanların ll EylOO 1940 Çarşamba günü saat 2 de Beyolla 1stı.lı:1Al 
caddesinde Karlıman paajı karşısında Sing;er dik~ map,:aıan tl~\ ta • 

alım .satun .-rıırd 


