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" En iyi mudafaa 
vasıtas1 harbe 
hazır olmak , 
Ruzveltin 
yeni nutku 

"Bugün zayıf olmak 
ıaarruzu tahrik etmek 

,,. ............................. -...... -............................ _ ................................. , 
ı 
: 

Kayseri yolunda 
feci bir tren kazasa 

! Kılıçlar istasyonunda bir marşandiz posta 
i trenine bindirdi, 24 kişi yaralandı, birçok 
:J vagonlar harab oldu 

Adana 10 - Evvelki l'ilıı Ankara Ue Ka}'Berl arasında 24 k~lnln yara
l lanınıısı ve birçok vsı.tronun harab ol.masl.le netkelenen feci blr tren çar_ 
i p~ası vu.kubulm~tu.r. 

demektir, i Ankaradan Adanaya gelmekte olan Ankara _ Adana posta trenl, f.n-
' - 1 kara Ue Kayserı arasındaki Kılıçlar lstasyonu.nda dunnuş ve Kayseridan 
1 Va.şlngt(ıc ı12 (AA.) - Amerika 1 gelmekte olan marşandizi bekleım~ir. 

(s.,ıda.) inıw. r namıvı:na aöre tn &1Us t:a.nu'eleriıılD .Alm&D aramine yaptildan bir a1aa. 
reıMamlarımn l'ödle Lontlruna". bombardımuu 

(solda) Alman 

1 rel&loümhuru Ruzvelt dün burada 1 Bir müddet sonra mar4andlz görünmü.ştür. Fakat makasçının hatası 
ooyled~i bir nututrt.a, Birleşik Aıne.l yüzünden kapalı yola glnnlş, bütün süratlle Ankara post.nsı.nın ı ~rine 
rita {lev\et.lerlnln mUU müdafıı.asını bindirm~Ur. Çarpışma çok ~JiddetAl olmuştur. Birt ~ır olmaX üzere yol.. 
temin için hazlrlanan plAnın ehem _ c ulardan 24 k~ i yaralanm ı.ştır. 

ALMAN HAVA 
TAARRUZLARI 
Sivil halktan 
400 kişi öldü 
Halkla dolu bjr 

lllekteb binasına bir 
bomba isabet etti 

Dünkü hava 
faaliyeti 

Royter b londra 12 (A.A.) 
ildiriyor: 
I Londra mıntakaaında bugün ilk 

" ann itareti saat 16 dan az evvel 
"erilmiştir. 
l Du,man pilotlım payitahta yak
aotırılrnamı~lardır. 

Londra 12 (A.A.) - Hava ne
la retinin dün akııamki tebli~i: 
Düşmanın Londra ınıntakası U -

~erindeki faaliyeti h~'kkında o-imdi 
1\ha mufassnl malümat elde edi! -

rnıotır. Hususi binalarda çok hasa
bl\t husule gelmi~ olmasına rağmen, 

u tahribat geçen gecekilere naza -
Ttl\n daha ehemmiyetsiz bulunmak -
adır. 

Dün gece hücumlara maruz kal
trlif olan mevkilere Tnymis nehri -
~in .~ansabının c;nubun~.a bir şehri 
h~ ılave etmek lazım geıır. Bu şı- -

rde- rnüteaddid t"vler tahrib edil
tnit Ve birkaç kişi ölmiiştür. Dün ge 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

AKDENIZ 
HAREKATI 
~ir lngWz gazetesinin 
d•kkate şayan makalesi 

'' 12 adada halyan 
\'aziyetinin zafı 

llleydana çıkarıldı , 

ter londra 12 (A.A.) - Manches
har c.uardian gazetesi, (<Akdeniz 
ha e.katııı başlığı ile denizcilik mu -

ttırin' b' k 1 . • '-ted' ın ır ma a esını ne~rctmeıı;-
ır. 

lti:Muharrir, bu makalesinde diyor 

Alcdenizde, Amiral Cunning 
--... <Devamı 4 üncii sayfada) 

Adanada içinde 

b~inlerce lira olan 
Ir cüzdan bu:undu 
Fakat günlerce ilan 

edildiği halde 
sahibi çıkmadı 

ı· Adur-a (H ") '•i, · . • ususı - Adana po-
ı. ıçınde b' 1 li 
Qıt Port{" ın erce 'ra pera olan 
llddid .1•

0 Y bulmuş ve fakat müte-
1ıthib ı knlara rağmen bu portföye 
r:a rna)ç_ı rn.adığından paralar Ada-

ıJI esıne t • d'l . . es ım e ı mı1tır, 

Askeri 
Vaziyat 

YAZAN 

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
•Son Posta. nın askerl 

muharriri 

t ngilizler Rerlini ve Ham -
hurg ve Bremen gibi e -

hemmiyetli merkezleri geeele -
yin bombalamakta devam et -
tikleri için Almanlar da Lon -
draya, Londra !imanına, Tay
mis sahilterine ve Taymis man• 
sabının iki tarafına gece ve 
gündüz bomba ya~dırmnktan 
geri kalmıyorlar ve kalmıya -
caklardır. Onlar ayni zaman
da Ingilterenin orta ve ,ima -
lindeki askeri hedeflere de hü
cum ediyorlar. Fakat hakika -
te bakılırsa Almanlar hava 
kuvvetlerinin şimdi Ingiltere -
de yaptıkları ve aradıkları ~ey 
intikam uçuşları olmayıp Man1 
denizi He Ingilterenin hava ve 
sernalarına hakim olmaktır. 

Bu hakikati, bir haftadan -
beri haber vermekte olduğu -
muz gibi, bu defa Bay Çörçil 
de doğruyu saklamıyan bir SfX
rill ve ifade ile söylemiştir. Öv
le iııe şimdiki Alman hava ta
arruzlannın hedefi, kat'iyetle 
anlaşılıyor ki, İngilterede ha
va hakimiyetini elde etmektir. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

BERLİNE 
AKINLAR 
Bir fabrikada 
yangın çıkarildl 
Şimali Almanyada 

Hamburg ve Bremen 
şehirleri bombalandı 

Birçok evler 
hasara uğradı 
Londra 1 2 (A.A.) - Dün Ber

Iinde bombardıman edilen hedef -
ler arasında Potadam ganndan maa
da bir emtia garı, T empelhof tay -
yare meydanı ve Tiergartene ye:ı -
leştirilen bir tayyare dafi bntaryası 
bombardıman edilmiştir. . 

Berlinele hasarat 
Berlin ı 2 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Dün gece, Ingiliz tayyareleri, ye

niden Beriinin halkla meskiin ma
haltelerine viisıl olmağa teşebbüs 
etrni,lerdir. Tiergartende bombalar 
bulunmuştur. Bu bombaların hedefi 
her halde Salıyı Çarşambaya bağlı
yan gece atılan bombalnun hedefi-
nin ayni idi. . 

Ingiliz tayyarelerinin bir kısmı, 
Alman hava dafi bataryaları tara

(Devamı 3 üncü sayfııdn) 

• 

Ingiltere İzmir fuarında 
muazzam bir devlet 
pavyonu yaptıracak 

Dün İzmirden tayyare ile Ankaraya dönen 
hüyük elçi fuan çok beğendiğini söylüyo ... 

m.iyetl ü:wrinde dwmuş ve demiştir Ayni trende bulunan Antakya baytar müdürü Şevket Tunaboy'·• kendi 

1 
ki: yarasına ~men yaıunda tnşıd~ı tıbbi malzemesile yaralananlann lm-

1 Dünya.da tahakküm zihniyetinin dadına koşrnı.ı.t ve ilk tedavilerint yapmıştır. 
lrüküm sürdüğü bu anlarda eıı Iyi mü Bir müddet sonra, Ankaradan tahrik edilen imdad tren! kaza mahal. 
dataa vası.tası ho.ıbe hazır olmak _ 1lne yetiş.mLştir. Kaza etratın.da ma.halU müddeiumumUikçe tahkiknta 
tu. başlanmıştır. 

Rwwelt, gerek kendisinin, gerek 
pı.r:t.is1nln Şi-kıagoda ~bit edilen 
programa sadık bulunduklarını e _ 

, hemmlyetle kaydettllcten sonra şöyle 
demiŞtir: 

Amerika her türlü ihtimale kar.şı 
Jwyacn.k vaziyetıte ola.caktır. 

Rcisicümhur bugiinılcü şartlara tel. 
mih ederek de şunu aöylemLştir: 

Bugün zayıf olma.k taarruzu tah _ 
ri.k etmek demektir. Bu söyledilim bir 
naztırlyeden Lba.ret değildir. Bu, dUn
ya.da son a.Ylar hAdiselerinin mü te_ 
add.id defalar isbat elıtij'l bir haki _ 
ka.Wr. 

italyanlar1n M 1s1ra 
karşı hava 

hücumlar1 s1klaşt1 
İtaııyn.dn bir milhal 12 (A.A.) - 97 

nunu:ı.tD.lı ttaırnn tebl~ı : 
Mısır s:ı.h.Ui üzerinde demiryolu te_ 

slsatı ve Solhnn -ro Si.dlbarrnni'de 
düşman asıreri mewUerl, yeniden ge_ 
ce ve gündüz bombardıman ed.Umiş.. 
tır. Yangmlar çıkarılmış, in!llft.kler 
netic-esinde ta.hrlba.t yapılmıştır. Di~ 
mn.n zırhb arabalan üzerine bom _ 
balar atılmış ve mitralyöz ateşi açıl_ 
m~ tır. 

Dil:şman, I>erne üzerine bir h:ıva 
hücumunn. teşebbüs etini§, fakat ha_ 

(Devnmı 3 üne ii ~ayfad.ı) 

ingtltereyi istila 
teşebbüsünün 
ilk işaretleri 

Londra 12 (A.A.) - Lef ajan
•ı bildiriyor: 

Bu sabahlci gazeteler, şu ilci nok
ta üzerinde durmaktadır: 

1 - Çörçilin radyo ile verilmit 
olan nutlcunda bahsettiği ve pek ya
lun olduğu tahmin olunan IstilA teh 
liltesi. 

Gazeteler, Büyük Britanyanın bu 
na kartı lcoymağ-a hazır b~h.ınduğu
nu tebarüz ettirme.kte ve bunun ılk 
itaretini de akıniann tiddedenme -

(Devamı 3 üncü sayfad:ı) 

'····················-············································································-" 
• 
lzmirde üzüm ve 

incir piyasası açıldı 
Üç saat içinde 2165 çuval incir ve 4306 

çuval uzum sahldı, fiatlar geçen 
seneden yüzde otuz fazla 

İzmir 12 (Itususl> - Üzüm ve incir çuval üzüm de (10) lira {24) kuruı
piyasaları, bu sa.bah mcrasimle iz - tan sa.tılmışLır. Bu fla.tJar geçen so 
mir borsasında açıldı. 

Garbi Anadolu mfist.nhslli için 
hakiki ba.yram olan ıhtıdlseyl müşa _ 
:hade içln lstihsal mıntakalnrından 

b";Çok çiftçiler gelmiştir. Evvelı\ ü -
züm., bir saat sonra da incir piyasası 
açılmıştır. 3 saat lçln.de 2165 çuvnl 
incir {7) llro (18) ku.rıu.ştan, 4306 

neden % 30 fazladır. 

MüstahsU sevinç içindedir. 

Fuarı ziyaret edenler 
İzmir 12 (Hususi> - İzmir fuarını 

şimdiye kadar 600,000 kişi &lynret ct.. 
miştir. 

Ayvansarayın hacaksız 
(Romeo • Jnlyet) i don 

tutulup adliyeye verildiler 
Sevgilisi ile kaçan 12 yaşındaki kız, kanlı 

gözyaşları dökerek " Beni sevgiiimden 
ayırmayın 1 , diyor 

Dün bizim gazetede enteresan bir 
havadie vardı. Ayvansarayda ı 6 
yaşında bir afacanla 1 2 yaıında bir 
bacakııız kız: sevişmişlerdi, bakmıt -
lar ki, bu büyük atkiarına e'hemmi
yet veren yok, küçük boylarınclao 
umulmıynn bir cürotle elele 1uluf'lp 
kaçmı:tlar. 

Ayvanearayda, minimini ltıkla
rın mahallelerini, aokaklarını •or -
mağa lüzum yok. Onlar daha hat -
larını alıp gitmeden me~hur olmu,_ 
lar. 12 yaşındaki Bayan Mediha ile 

Başvekl•[ 16 ya~ındnki müstakbel zevci B:ıy 
Turan epey zamandanberi birbir -

1 
leri için yanıp tutuştuklarından, bu " • •d • ynnıp tutu~anın ale·deri, kokusu 

zm lTe gt lYOT etraftan çoktan h:ssedilmi,. Daha 

Ankara 1 2 ( Hususi) _ Bnf _.sorar ııorma7. bir. ya:Iı k~ d ın: 
vekil doktor Refik Saydam yak:!l-ı - A. be cledı, l:ım bılmez ?n'."· 
da lzmire hareket edecektir. Ba, _ rı .. haçan çoktandır !eve..rler bırhır-
vekilin tetkik ,cyahatiııi İzm!rdr.n ı lerini .. hem de na~ıl? .. . 
cenub vilityetlerine temc!id ctme•i l Ayv11n~arayın Rcımccı..Julyetı "~k 
mukarrerdir mnceralannı romantik bir hıwn ıçin· · * ı d e yMamı~l:ır. Biz. e ı:ı.n~~t~ldı~ına 

İ.ımıir 1.2 (Hwn.ıstl - B:ı.şvekfiin r.öre Turan l{eceletı sevgılısı r.ıe -
tuarı ziyaret etmek üzere Cumartesi dihnnın evi:ıin ltar~ısındaki RT~aya 
gUııü Ankarada. n İ7.mlre hareket ede- 1 r-r!ir. yanı k yanı k esrkılar söyler -
c~ i ve Pazar gecesi fuarı gezecc~i ı miş. 

Büyük elçi fnciliz puyonunda haber verümektedir, l f.v,·e!l\ [.be ııok:.ıKındnkl Ayvan· 

fzın1r 12 (A.A.) - Şehrilııizde bu_ Sefir tüccarlara, Tı.1rk - İngiliz tı ıernylı Jülyf'tirı evin .. ııh"dık. !Ji~e 
lunmaleta olan İngilterenin Ankara caretinlıı ln.k*fında oynıyacal~la.n Dün sa bahki . knpıyı te.yn"i ~ıo.yan Pırlımtc\ açt•. 
büyuk elçisi Sir Kn:ıtchvUe Higuesson m.fl8bet. rolden bah.seyle.'lllştlr. Daha sormadan · 
ve reflk:ıla.rı yıı.niar:n.da di~r zevat Scfir, fuann her n1>kt.Mını cez:nı~- zelz8l8 . -. Cn:.:ü~üz aydın , dedi .. bulduk 

bulunduğu haJ,de bu ~ah 8.5.0 de tir_. . şehrimlzde birbirini müteakıb Jki 1 bmm k.ız.cagı.~.. .. . • .. 
Seydiköy tnyyare meyünrlmd:ı.n tny Ingiliz sefirl Izmir fuarını e,şsiz bir ZCl"ClC hissedildiğini d{ınkti şehir tnb-ı - S:7ın ('[(OZtınu:t ft}idın ,kar.ık edu-

~. • - san'at oseri ola.rnk buldn~unu fev .. zd blldirmf'Ştik ğ;i nii vnoıvon:unuı dr:m .. , ncre e 
yare lle AnkarDıYa Mr.~t etm~ler · - ımı 11 • ı ld ? 
dir. • •. •• - ~aliı.de ~endigi~l beyan eylemi~ ve Bunlardan birincisi 6 yı 16 dakika ?u ~~~z • • . 

· . f · - . . Ingilterenin 941 Izmlr funruıdn mu_ 4a saneye geçe ve uykuda bulunnn D.ıgun lafına Bn} nn Pırbnta l.nş-
Izmır •. ı: , <Hususi) t- ~il ız sefıri nzzrun bir devlet p:ı vyonu inşa et tır_ birÇOk kimseleri uyanduacak bir çld_ larını ı; attı: 

fuardaki Ingiliz 36vlct ppvyonunda ml'k fizere şimdiden faaUycte geçe • dtUı olmu.şt.ur. İ'klnclsi 7,50 de \e - Düğün de ne demek, b~cak 
tertib edilen kabul :re$hi esnasında c~ nı sôylemi.t;tir. ı çuk hafıf r,eı; nl~lr. Bu htıSURta Rn. _ kndnr kız evlenir mi hiç.. He:n 
İngilız k<>lonisUe tanışnu.ş, bilhassa İngillz sefıri İzmir hafrlyatını, Ber sadhane Müı.tiirü F:ıt.ın şu malümatı Turana kız vCTilmez. IJc.i ni•nn\ı -
IngUlz tüccarlarile temas cylemiştlr. gama harabclerini de gczınlşt r. verm ;tir: (Dc\" .. mı c üncü sarf:ıda) dan ayrılmıı;hr o .. çok çnpkındır. 

16y~a,.k 

- Bak hele .. peki nerede hul -
dunuz} .. 

- Oğlanın teyzesinin evinde. 
- Oğlan mı knçırmıt':> 
- Hayır, ~imdi kızları o~lanlar 

kaçırmıyor l:i, kıı.l:u kendileri gi -
CÜyorlar. 

- Pl"ti ne :o:nmar: buldunuz) 
- · Hemen temincek •. kızın iki 

g~zü iki çe~me, ber:i Turnııdan 1\ -

yumayın diyor. 
- S:z de nyır:nll)·ın canım 1 
- Diz kızı kütibe vcrccef;iz. 
- H::ınsi l..utibe?. 
- Yok, h::ıni, l..e.lcm efendiı:':ıe 

isteriz vcrclim Turan fabrikada ça· 
lııır. 

Pc~imi~l' t~kıl~n bir or.1ul.•!ı. c:;.>· 
rukiR, ya 'lı TU Til "lin Mr.l·ıt n. nr\:A -
dacoll:.rire Tt•r:mın eı:in<~ l\iaik. 

Cvıl"' yto!:ın. t"'} :=.c. i 'nrdı, b:ı.,ını 
ü:tüp ... p "./" ç k~ı: 

- Turıı.n h~ :>ı!ldı r.1.d:hı>·ı
bı. L:.-nc!i qcldi, d .. dı. Sotl-.n.,lt!er. 

('O•T~ u a fuı::l!. a•,rf•da) 



Hergün ala• 5 Fransız sözü = 
Yirminci asır harbi 

Yazan: M \ttin Birıeıt 

İnsan israfla bareadığını varisin-
den, hasedle kladığını ise kendi-
sinden çalar. 

ıır ules Verne, cmekddr mes -
U lek.da~ Ahmed Jhsnnın ı::ıy

ıetile Türkiyede en çok tanınmış bir 
7oman müelüfidir. Fr nsız roman
cılığının bu çok nev'i şahsına mün
hasır mümessili ne bir üslüb adamı- Dikenliğe sürünmemek. uçurum
-dır, ne de cemiyet veya ferd ruha -,dan da yuvarlanmamak istiyorsan 
nun tecelliııi. O, romancı hayalini yolun ortn!lndan !ürü, zarar etmez, 
büsbütün başka bir nlemde t 1 olaş- i z.arar da vermezaın .. 
'tı~ ve insanın teknik ıçindeki 
mevkü ile bunun insanlık hayatında 
yapabileceği tesirleri tetkık ile meş-
gul olmuştur. Bu adam, eğer roman
cı olarnlc kullandığı "yaratıcı mu - ' 
hayyile kudretini teknik it.lt!minde ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--•••••••_..._,_ ..... , •• _ ••••••• - ................................... --····•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••• 
icad yapmak için sarfetmiş olsaydı, ( 
muhakkak, bir takım ke~flerin ta -
rihlerini §imdi daha geride göre - - - ) bitirdik. 

Jşte, bu Jules v~rne, havada u
ç::m gemi fikrinin en ileri giden bir 
ııaşiri oldu. Havadan daha ağır bir 
hava nakil vnıutasını, göklerde bin
le ce ferııah eeyahatlere sevkeden 
romancı hayali, onun deVlinde fe"
kalade acayib ve garib şeylerden te
Jfıkki edilirken, bugün eğer biri çı -
kıp da bize gdecek muharebclerin 
yalnız göklerde vukua geleceğini 
söyliyecek olsa, artık cıolmazhı de
rneğe takatİmiz kalmamıştır. 

Maamafih, havada uçan, demzin 
dibinde dolaşan gemileri icad ve 
bunlan büyük sergüzeştleıc sevke
den Jules Verne, bugÜnÜn hava 

muharebelerini hiç hatmnn getir -
miş değildir. Eğer getirmit olsaydı, 
bu fikrin onun romanlannda bir e
tıeri bulunmak tabii olurdu. 

* O kudretli muhayyilesine rağmen 
Jules Verne'in bile hatırına gelme
miş olan bu hava muharebeleri"'i 
bugün Avrupa fiilen taşıyor. Hava 

muharebeleri ve hava muhnreb!."le
rlnden ziyade büyük mamutelerin 
havadan bombardımanları bugün 
bir emri vakidir. 

iki ral i b birbirini 'T' •• k ı· ·z· t . t üç döviz kaçakçısı 
yara:adı 1. 1 r - ngı ız ıcare tevkif edildi 

Beyoğlunda Baynı..m soJaıtında o- m ••zakere ler ı· Gümrük muhafaza teşkilatı me-
turan İbrahim adında bir delikanlı murları, döviz kaçakçılığı hfıdise -
bir müddettenberi o clvar saltinle - lerini takib hususundaki faaliyetle -
rinden bir ttarlmla tan~. fakat rine şiddetle devam etmektedirler. 
bu kadmı, aynı zamanıda Kıımmpa- Tütün, üzüm, incir, zeytinyağı birlik ve Son iki gün zarfmda üç döviz kn-
çada. bir fabrlb.da çalışan İsrall a- fj J •• "ll • A k •tt•} çakçısı daha yakalanarak adlı'yeye 

,,~~. -"ta ı .. _ ıldır rma arının mumessı erı n araya gı ı er dında d'6er bır do= n ı ua ç ası_ teslim edilmişlerdir. Ali Ekber, Mc-
ya sevmektcdir. . . . .. nahim Maden ve Nesim isimlerinde 

Geçenlerde bir tesadüf neticesinde Şehrımıze gelen malumata n aza -1 nşnelcrln uzun 5iirmlyeceği nnlo.şıl- b ·· h T" k k bT 
birbirlerinin mevcudzyetinden haber_ ran Anlı:n.r:ı.da İngiliz korp.:ırı:ısyun ma.kta.dır. Dlter maddierin mübayaa du udç lşa tııı 1 ur kptadraıılı mu ·n 1 ın-

. · all b · d ıh ........ 1 ıl ü . ı· k ilm . :ın kl e o ar op ama a ır ar. dar olan Ibrah!mle, Isr u vuz en ...... .1 .. ~ı e ya,p an m zakerelere ı~ ıra miktarlan tesbit ed emış o ıa a . .. .. 
kavgıeya tut.uşmu.şlarsa. da etrattan etmek üzere istanbul, Adana ve İzmir , beraber, İngiliz Ucaret heyetinin Ege Suçlular, ter.tıb olun.~ n .. cu rm u 
yapılan müdahale neticesinde her i_ nunıtn.kaların'dan lhroç edilecek mad.l ve Samsun rnınt.akalanndan 10 mil- meşhudlar sayesınde suçust..ı ynka -
!dsı de teskın cdılmişlerdir. Fakat ikl dcler oirlık aznlarındnn ve milhim yon Uralık tütün nln.cak'la.rı anlaşıl _ lanmışlardır. 
rakib genç arasmda.ki bu barışıklık 1 ihraç fimıalanndan b::ı.zı zevnt davet l maktndır. Bu sene tütün ekilen sa. Kaçakçılık işlerine bakan asliye 
kr.sa bir zaman surmü.ş, niluıyet. dıinl ed~erdir. İstanbuldan ve İzmir_ hn geçen seneki kadar oldu~u halde 5 inci ceza mahkemesine sevkolu
ayni kadını seven iki del anlı Bay- den mühim tütün flrmalarının mü_ mn.hsul kalite itibarlle yüksektir. nan maznunlardan Nesim ve Me -
ram ro~nğında bırbirierine tesadüf m.essıller~. İzmir zeytinyağı, üzüm, İngiliz ticaret heyetinin bunlardan nahim evvelki gün sorguya çekildik
etmişlerdir. 1 incir 'blrl'k:leri auı.lnrındtın birer he- başka d~cr maddelerimizden de mü- ten sonra, tevkif olunmuşlardır. 

Bunlardan İbrahim. sarho~ bir yet Ankaraya gitmişlerdir. Bu mad_ bayan edecekleri ve ayni zamanda Ali Ekber hakkında da dün tevkif 
halde olduğundan birdenbire İsrailin delerin fıatları ve stanclardlznsyon geniş i.th.nlat yapacakları blldirllmek- karan verilmiştir. 
yakasına. )'npı..cmı.ş: tipleri tesbit edilmiş olduğundan, gö_ tedir. Kaçakçılık teşkilall mcmurlnrı: 

«- Sevd~ım kadından vazgeçmez. faaliyetlerine devam etmekte ve ye-

sen aeru ö1dürürii:m,. demiŞtir. ~bra- Arkadaş mm yUzügvü ı U j Bir adam sahte doktorluk ni ihbarlar üzerıne tahkikat yapmak-
blının bu tehdidi Jtnrşısında Israll tadırlnr. 

dcrhaı bıçağ.nı çekmiıı: çalan bir genç k1z yaptı gw ı iddiasite -----
•- Adam o yle öldürülmez, böyle 20 f } d 

wdürmur.D tevkif edi di mahkemeye verildi esna yı ınm 

S.. .. k 1 ozun ısası ~ 

Bir mant;k·-;ahibi_j 
E. Ekrem Talu 

E skiden, Adalar, E.reuköy, 
Bakırköy gibi bazı semtler· 

de icrayı nhenk eden sivrisinekletiıı 
artık yaz, kış ta ayırd etmiyerek, 
hemen hemen bütün lstanbulu istila 
etmesi üzerine, buna kar§ı, nlökadar 
makamların ne yapmak tasavvurun
da bulunduklarını meslektaşlanmız· 
dan biri öğrenınek mernkına düş
müş. Diyor ki: 

- Bu bahis üzerinde kendisile 
konuştuğumuz bir zat bize şu söz· 
leri söyledi: cıHükumet ı.inisinek 
mücadelesi değil, sıtma :nücndelesi 
yapar. Bir yerde sıtma mücadelesi 
yapması için de, orada sıtmalı ad~
dinin muayyen bir miktara çıkması 
lazımdır. İstanbulda ise sıtmalı nde· 
di bu miktarn henüz çıkmamıştır. 
Binaenaleyh mücadeleye mecbur 
d!."ğiJizı 

Ya ı Bu sözlere siz de şa~tınız, 
değil mi? V allah yalanı m yok ı Ben 
bu beyanatı, intisar etmiş olduğu 
gazeteden aynen aldım. 

Hala, bu sözleri tefsir etmi~. ka· 
farndaki mantık mefhumile telif e· 
debiimiş değilim. Kıyns yolile için· 
den 9ıkayım dedim, olmadı. Öylo 
ya 1. lstanbuldn, sıtmnyı önlemek i· 
çin onun etrafa ıyıce yayılmasını 
beklemek, herhangi bir yangını. 
tekmil bir mahalleyi sarmadım ıı.ön· 
dürmeğe kalkışmamak, kavgaya tu· 
tuşmu;; iki kişiyi, bunlardan biri vu· 
rulup yere serilmeden, nyırmağu te· 
şebbüs etmem~k. denize düşmÜŞ 
bir adamı, bol su yutup ta dibe in· 
meden kurlarmağa koşmamnk gibi 
bir şey oluyor. 

Demek ki, o zatı şerifin k tt\ )ince. 
fstanbullular, ıtmaya tutulrr:ndan 
sivrisineklerden kurtulamıyacaklar. 

Zehi hikmet! 
Eğer, hiç te ihtimal verrr.ediğiın 

gibi, Sıhhat Vekaletinin de diişün~ 
cesi bu ise, lstanbullular içih yapa· 
cak tek bir şey kalır. O da, kendi 
aralarında, rakamı dolduracak ka· 
dar fedai bulup onlara malaryn. 
tropika ve dnhn da, adlarır.ı bilme· 
diğim sıtma nevilerinden a~ılntmak· 
tır. 

Jster inanalım, ister in:ınmıya -
lım: Avrupanın iki büyük mamure
si, dünyanın birkaç güzel medeni -
yet merkezinden ıikiai, yüz kiloluk, 
beş yüz kiloluk, bin kiloluk bomha
ların altında bulunuyor. Patindığı 
yerde derhal aöndürülrnesi :rıüşkül, 
büyük bir yangın çıkaran bomba -
lardan, bunların b!."ş yüz metrelik 
bir kutur içinde müth~ tahr\bat ya
panlarına kadar her cin'l ve her hn
cimde bu tahrib vasıtalan kah bir 
l'lehrin, kuh bir diğerinin üurine dii-

Dlye İbrahime sa,pla.ma~n başlamış_ cezasına çarptınldı 
tır. lfakat isminde 22 yaşlarında §ık Dün asliye 4 üncü ceza mahkeme- Zira, sivrisineğİn mazarratı o 

İbrnlıim de sarhoş olma.ruıa r~ - ve güzel bir kız, Fatihte nıi:..ııfir git- sinde Nccib isminde birinin sahte Belediye dün de tehrin muhtelif mel'un hastalıkları bulaşt\rmaktarı 
men bıça.,~m c:ıkannış, o da İsrnile tiği lıir arkadaşının 30 liıu kıyme - doktorluk yapmak suçundan duru~- semtlerinde teftişlere devam etmiş- ibaret de_iildir. Y ezid hny~an, bit 
nynl tar:z:da mukabele etml~lr. tindeki yüzüğünü çalmıştır. masınn. başlanılmıştır. tir. Bütün ibtarlara rağmen dük - kere dadnndı mı, insanla:-ın rahat 

Sokak ortasınd..-ı btr mMdct de _ Bilahare yakalanarak cldli) eye ve Sirkccide Dr. Horhoroninin yn - kanlannın önünü kirleten 20 esnaf ve huzurlarını 0 mertebe kaçırır, 
rilen genç kız, Sultanahmed 2 nci nındn çalışan Necibin, dektorun ba- yıldırım cezasına çarptınlmşıtır. herkesi canından öyle bizar eder ki 
sulh cezada yapılan duruşmasında: zı hastalarını gizli olarak teda,; et- Büyük d erede Nesimin fırınında sinir harbi onun yanında sıfırdıırı 

u- Evet, bu yüzüğü aldım. Zira, tiği iddia olunmaktadır. Maznun, 36 kilo eksik fırancaln, Yeninıahnl- a~ağı kalır. 

üyor. Kör l ir düMÜ mütenkib, et
rafında mı: .ltelif kesafetle tahribat 
yapan bu bombayı yirminci asır me
deniyeti, kendi kendisini tehıib için 
icnd etmiştir. 

vam eden bu kanlı mücadele ı:al:ıeta. 

mn müdahale- lle önle"lmiş, arbede 
esnasında LYa.rıı.ln.na.n kavgacıların her 
ikis1 de tedavı altına nlınmı~lardır. 

Tedavılerinl mütea:kıh haklarında 

kanuru takDxı.t~ ba.şlanaca.ktAr. 

pek ho!'iuma gitmi~ti. dayanamadım» mahkemede bu iddiayı reddetmiş lede Mehmed Eminin fırır.ında 34 Işte, hiç olmazsa onun bu kötU· 
demi tir. ve Horhoroninin yanında yardımcı kilo, gene Yenimahallede Abbasın lüklerinden kurtulmak için, birn% 

Hakim, lfakati 1 ay 3 gün müd- sıfatı ile çalıştığını söylemişt;r. fırınında 43 kilo eksik ekmek bu - evvel dediğim gibi, bir iki yuz. hetn• 
detle hapse mahkum ve tevkif et- Duruşma, şahidierin celbi için ta- lunmuş, bunlar müsaderc edilerek şerinin sıtma nöbetlerini ve kinirı 
miştir.__________ lik edilmiştir. fırın ahibierine ceza yazılmıştır. şiringalarını göze almaları iceb ede-

Jules Yeme'in romancı muhay
yilesi ile icad edemediği bu havn 
harhini. onun okuyucul:mndıın rnü
rek.keb bir nesil, muvaffakiydle tat 
bik ediyor. Acaba. bu nesıl bu mu
vaffakiyetten dolayı bir de iftihar 
duygu~ duyuyor mu? 

Bir kamyonet bir 
bekçiye çaTph 

.. • , • w Ayrıca Sarıyerde börekçı Meh - cek tir. 
Denizde bir erkek cesedi Muddeı~mumılıge .. da~et med Alinin fırını pis oldu~undan, Amma kim bilir? Belki 0 zaman 

Dün Bakırköy _ İstanbul a.sfaltı ü
zerinde r~ı blr :kaza olmw;, hiidise 
zabıta ~ adliyeye intikal ederek tah_ 
klkat::ı. ib~tır. 

bulundu İstanbul Cümhuriyet Müddeıumu • mahallebici Şevki kalaysız kabda da, ayni mantık deryası :r.atı 
Şilenin Kayakoz köyü iskelesi cl • millğlnden: mahallebi yaptığından, Bayram is - mücadeleye ne ·vakit başbnacağını 

varında 30 yn.şla.rında tahmin oluna. İstanbuldn bulunnn Mersin hfıkimi minde bir kasab da manda etini ko- soran gazeteciye: 
bilen çıplak bir erkek cesodl bulun- Şevki Kuyulunun moın.uriyctimizc yun diye sattığından c~zal:ındırıl - _ Artık iş isten geçti. S·tıl'alılıı~ 
muştur. müracaat.!. mışlardır. 8 şoför d': ~nrıhıeo;kizl otod- nn sayısı o kadar arttı ki mücadele· 

BakırltQyüoden ~ehre gelmekte o - Hcnfu: hüviyetl tesbıt olummıynn * mobil kullandıklan ıçın a - arın a nin de faydası yoktur! 

vftuiıNtin c23U.qP-n 
lan şoför Hal din idaresindeki 3577 mağnnknn lblr kazaya mı. yoksa bir takibata geçilmiştir. 
nwnaralı kamyonet, birdenbire yol cinnyete mi kurhan gittiği mahalli İstanbulda bulun.dufu anla.şıl~n A_ 

Ü7.crinde elinde blslkletıe yaşa olarakj zn.bıt.a ıve adliyesince araştırılmakta- yrunoı.k c. Müddehımum.lsi Hfiınid .ı\k_ r . .. l ""'\ 
gUmekte ol:ın Ndzım isminde bir bek- dır. lca.yın m.emuriyetimize müracaat!. lr Küçuk haber er ) 
çiyc rama.mı}tır. Şoför süratle giden ı - · · 
kalnyonu durdu.mnaya vakit bul ama_ /" ··-·······-·---····· .. --··-·····-....... _. ••••••••••••••• _ .......... _. ...... ·-···-···, Tamir edilecek okullar - Çarşam_ 

Askerlik işleri: 

ı 1 ~· lbdkçl Nbm da kamyonun ö- STER aNAN ISTER INANMA ı ba 15 inCI, Süadiye 7 nci ilk okullıı:ın Hastabakıcılığa talib 0 an ar nunden .kaçamıyamk tekerleklerin ' esas'lı surette trunJrJne karar Yerıl -
çağınlıyor altına. yuvarln.nmı~tır. Kaza blr an • mişt4:r. Aynen Çarşamba 18 inci oku-

Fatih A!kerlik Şubesi den: Şube- da vuklibulrnuş ve bekçinin çok agır Adana muhabirimizden IJU kı- mağazasında yangın çıkmış ve l::ı. ikniorifer yapılacaktır. 
mız va.sıt:ısile hnsta.bakıcılır ve hem_ urette tvaralanmasUe net.ıcelenmlş • sa haberi aldık: fakat belediyenin yangın sön - Askerilk dersinden lkmale kalnn. 

rnzıiı b tir Adana (Hususi) - c~yhnn dürme otomobili o dakikada ıar _ Üniversite tallm taburunda, 
~ rellğe ta1lb a.,ağıda adları ~ n_ d f r benz.insiz ve bozuk oldugw undan • y~:mn 15 Elrlül 940 günü sab:ı.hı Ya.rolı Cerrahpaşa hastanesine kal- belediyesin e aa ıyet tavsumış askerilk dersinden lkmale kalan kız 
k~ görrneğe talib oldukları Gülhn- dırılarak tedavi al.1ma ıılınrnıştır. bir haldedir. Bunun oayanı dik- yangın mahalline gelelJlf'.mi~tir. ve erkek taıebenin imtihanları 30 Ey_ 
ne, Gümüş<;uyu ve Ha}ldarp:ı.şa has- kat bir misali oudur: Cadcledı!ki halk tenekelerle su lüle tehir cdilmi§tlr. 
tanelerine mümca.atıa knyıdlarını Müddeiumumi Ankaraya Evvelki gün Ceyhan tüccar - tnşımnk suretile yangının önünü Kanalizasyon Inşaatı - Belediye, 
Y3Jltırnıalan· nAn olunur. gitti lanndan Said Akmanın pamuk almışlardır. Taksim Sıraserviler caddesinde ka _ 

O·enı :Msrkaryan, Zehra ona±, sa. Billen mezun bulunn.n müddeiumu. ISTER INAN, ISTER INANMA 1 nalizasyon ın.şaa.tını eksilt.meyc koy-
. 1 mıt<ıtur. Bu caddenin knnalizn=on ltha Sıver, Perlhan Irzık. Ferlhn mı Hlkmet On.a.t, dün Anlmrııya git- -. ~.~ 

~~~~rt~~~ N~ek:~~:·~·===========~~~-~-;-=-====~~~·-~-=·=~~=~~~~~--~~-~---·····-·~~drn~bU~~~~ 
seven, Malika Alev, Muazzcz Baykut, -Artık bu mahallede otuıulmnz mamasını istiyen Besime hanım da 
N B~'·ta" Menta Tanmen Me <·~on Po-4all nın eJebı· telrı'kası.· 46 ae ye ·= "• • - ~ oc; a }:ıence.. dedi. Siz ne dersiniz, bil- ötekilerin tncil etmek fikrine iştirak 
dı ha Toker. Meliha Turfa.n, Bedln mem? eylemiş ve Şaban ayının ilk haftn-
Oanb:ı.Jat. NıhaJ Sevgi, Ferldc Batar, h h k d d ı · d V k 1 Şe ime anım manen o a ar sın n genç erın ger ege onu mn-
Nadlre Azcr, Sa.lme Çevik, Hayriye sarsılmıştı ki bu fikre i~tirak etti. larımı karar verilmişti. 
Torb:ı.n. _ Evet. Bir ayak evvel ne ola- Zaten, kızın eksikleri tamamlan-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• caksn olsun. Benim de artık bura- mış gibi idi. Yabancı yere gelin git-

T A K V 1 M dan sıdkım sıyrıldı. m;yordu ki sandığında ufakt.,fek 
- Hep beraber kalknlını, bize noksan çıkarsa ayıblansın. Bunlcır 
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Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
- Saim nerede .. Sa im? 1 
- Orada, evde bıraktım.. ha-

riımlann yanmda. Beni de aize gön
derdiler. Merak. etmişler. Haydi, 
gidelim. 

Kadmcnğız zar zor davrandı. 
Yerdeki pabuçlıınııı e.yağına geçirir
ken, analık hissi bir daha galib ge
lerek. .aunlini tekrar etti: 

- Saime bir tey olmada ya? 
Doğruyu söyle. 

-Yok, hayır, yengeciğim. Val
Iah bir §eysi yok. 

- Ya, aenin üstün bapn ne, 
böyle) 

- Muhtar rm imi~, ne imit) He
rifin birile altaltao üstüate boğupk. 

Tabii, kılık kıyafetim biraz hırpa
landı. 

- Rabbim dü§man §eırinden 
muhafaza etsinl 

• Şehime hnnımla Besi me hımımın 
buluşmalan firakh oldu. Jki dost 
biribirierine eanldılar. Hüngür hiin
gür ağlıyorlardı. Besime hnnım: 

- Ah, güzeliml. Kndımm!. 
Hangi imıtnsız sana toz konduran 
acaba~ Benim, güller gibi, ırzı, na
musu bütün kard~im 1 

Diyor da, yavlar, gözünden ıp 
gibi akıyordu. 

Biraz sonra her ikisi de kendile
rine geldiler. 

Oeı-ken, Besimc hanım ortaya 
bir laf attı: 

gidelim, ne dersin, kardeş? ileride yavaş yavaş ikmal edilir di. 
- Olur. Sabah olsun hele, knıar Elverir~i ki köşeye oturduğu gün 

veririz. Müjganın arkasında temiz pak, zn-
Öbür evin anahtarını İbrahim e- rif bir elbise, o gece de giyecek bir 

fendiye verdiler, onu gönderdileı. kat çama1ırı bulunsun. 
Besime hanımla oğlu, her ihtimale Hatta Saim düğün mera!iimini bi
karşı Şehime hanımdn sabahlamağa le zaid görmüş, bir arnlık annesine 
karar verdiler. bu husustaki fikrini söylemişti. La

Hepsi birbirinden bitnb, perişan- kin buna Şehime hanım bilhassa 
dı. Biraz sonra evin içini derin bir muhalifti. 
aükun kapladı. - K~ndi öz eviadım olsa bir şey 

19-

Baskın hadisesi Saimle Miijganın 
düğünlerini tacil etmeğe vesile ol
muştu. Önce, biliikis aradan biraz 
zaman geçmesini ve balkın hafıza
sında o geeeki fena tesirden iz kal-

demem. Fakat Müjgancığım ?ksiiz
dür. İçine dağıderun olur .• diyordu. 

Üç nylar o yıl sonbabara !asla
mıştı. Şaban, adeta yazdan !..alma 
ılık günlerle girdi. Meraklı bir ev 
kadını olan Besime hanım havaların 
bll iyiliğinden• istifade edeıek evi
ni ha~ tan aşağı sildirdi, l!ÜpÜrttü; 

Cevabını verir. 
Hemen Cenahıhak, cümlemizi bıJ 

türlü mantık sahibierinden muhafıı~ 
zn buyursun, arnint 

Alacak yüzünden bir 
sabıkalı yaralandı 

Unkapanındn oturan sabıkalılar ~ 
dan İbrahlınle Kadri dün br alaca}; 
meselesinden dolayı kavgn etmişler. 
bu esnada İbrahim mahiyeti anla.Şl" 
ıamıyan bir cisimle Kadrinin başınP. 
vurarak ~ır surette yaralanmasJ111\ 
sebeb olmuştur. Yaralı hastaneve ktÜ# 
dırılmış, carih İbrahim yaknlanıırıı~ 
hakkında takibata başlanmıştır. 

~ 

duvarları mermer kireci ile yeni ba~ 
tan badana ettirdi. Oda döşemelerı 
yenilendi, şilte}er attırıldı. Gelin ~ 
vinden halılar getirilerek > eriere 
döşendi. Gelin odası bir kuş kof~ 
sinden farksız olarak süslendi. 

Bütün bu hazırlıkları Müıgfıncık• 
gönlünde o ann kadar eşini dı .. yrn~# 
dığı temiz bir heyecanla takib ed•# 
yordu. Saim de müteheyyic; idi afXl# 
mn, erkekti ne kadar olsa, belli et· 
miyordu. 

Besime hanım, rahmetli koc..ısınıl1 
yüz görümlüğü olarak, vakt'le keJl: 
diııine hediye ettiği pinsa küpeh~rı 
gelinine el öpmelik vermeye haıJf# 
!anıyor, Şchime hanım da damadı• 
na, paşa babasından kalma altı11 

Piryol saati yakıştınyordu. 
Düğün, Şahanın ilk Perşenıbe 

günü için kararlaştmldı. Eşe dost!) 
o suretle haberler salındı. 

Bir gün öne~ Müjgan, analığı ~·e 
kaynanasite Ağahamamınıı, Saı~ 
de arkadaşlarile Acemoğ!unn girt~ 
ler. Kızın el ve ayak parmaklı'lrın"' 
kınalar yakıldı. 

(Arkası var) 



F ansız ı Buğda 
müstem~ekelerinde • ' • E • 

Mayi madeni mahrukat ve 
madeni yağlar hakkmda bir 

kararname neşredildi 
mücadele ruhu lisans verılmeyen maddeler Suriyenin duru;mu 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
Londra. ıa <A.A.) - General de 

Ga.ulle'c iltiha.k eden F':rallsız müs -
~ekclerlndc d~ olnn mücn • 
drue ruhundan bahsederek Times gıı. 

listes·ne ·ı 1 ed.ldi • I talyanlarla Fransızltır arasında 

telesi ~eMıde şunia.rı yaz- Ankara 12 (AA) - Tı"caret 151 "f • d b • hla.kota.dır: nan tan e pozısyonun a DK -

akdedilmiş bulanan mütnrcke 
şartlarını m.u.rakabe vazifesilc Su -
riyeye bir İtalyan heyetinin gitmi~ 
olduğunu ajanslnrımız haber ver -
diler. Bu suretle, mağlub Fransa ile 
düşmanlan arasında yapılmış olan 
mütareke tartnamesinin Suriye kıs
mına müteallik fnslını murakabe ve 
tatbik ettirmenin ftnlyaya tcveccüh 
etmit bir vazife olduğu dn bir defa 
daha anl~ılm~ oluyor. Bu h"yctin 
son zamanda Suriye makamatından 
bir takım taleblerde bulunduğu ve 
bu yüzden vaziyette ehemmiyetli 
bir gerginlik hôsıl olduğu tebatüz 

Ankara 12 (Husus!) - Ec.nebi 
memleketlerden getirilip antrepoya 
konamk veya konmnksızın vnsıta 
değiştirerek veya deği§tirmcksizin 
Türkiyeden yabancı memleketlere 
sevkedilecek mayi madeni mahru
kat ve madeni yağlarla benzolun 15 
günden fazla bir müddetle memle-

ketimizde kalabilmesi ve gideceği 
memleketin Türkiye haricinde bir 
yar olduğu veya transit edileceği 
açıkça gösterildiği vesiknlardan an
laşılmak :artile geçirilmesi hususla
rında karar ittihazında Ticaret Ve
kaletinc mezuniyet verilmcr,i hnk -
kında bir kararname ne§rolundu. 

Fransız milli rubunun dirilmesinin Vekaletinden tebliğ edilmi,tir: day, 152 tarife pozisyonunda mı _ 
evveıa Fr~ mııstemlekelerinde 2/134 77 sayılı kararnamenin sır, ve 153 tari fe pozisyonundaki 
ba.şlamış olması hayre!o edilecek bir sure? ta~bikine müt~air talimatna- arpanın «ihraçlannn lisans verilmi-
~ ..ınJY Idır ç ...... " ..,____ da. menın uihraçlanna lısans verilen» yen)) maddeleri havi bir numaralı 

""bl • UuAU, ~ • ......,....,ın - "Jrin • •• }i 1 • d b 1 b thal d hilıflde 6iynsi hııynt, çtirfiklük ve en. ı cı ve uçüncü ste enn e u u - "steye i e ildiği bildirilir. 

trtka nn'anclerlnden k.urtulamazken 
Fransız mustemle.kelerinln idnre a : 
damıa.n F.mnsa.nln itıbarmı, yalnız 
Afrikada d~il. dünyanın uzak kö -
§elermde de ;>~ getirmiş oldu. 
lar. 

l{anada a 
hazirianan 
tayyareci .er 

Ottawn :ıa (A.A.) - Reuter: 
İrnprım.torluk. pılot yetlş!irme pH\

Illl nııuc.lbınce Kanadn.da. hazırlanan 
ılk ta.yyarecüer, bu Q3 sonımd:ı. im _ 
l>al"G(t()rluk anuha.rlb kuvıvetlerlne n 
tihaac edeceklerdır. Ant.reıunnnlann~ 
1lJ{ bltin'nJer, müşahidlerdır. Pilotlar 
"e 'tqpçu.L:ır bir ay sonra hazır olncak.. 
lal'dır. Pllot, müş:ıihid, topçu ve atel
~e eri olarak ynzılanlnnn miktan 12 
biııdlr, Bu ser.viıslere haftada. 700 kişi 
!ka'buı olunmaktadır. 

Romanyada af 
ran edildi 

l3ükreş 12 (AA.) -D. N. B.: 
Siyasi sebeb veya cüninılet dola

r~sile eski rejim tnrnfından ruah -
l urn edilmiş olan birçok kimseler, 

ral ve ba•vekil Cenernl Antones-
t11 tarafından imza edilen iki ka -
rdarnarne ile affa mazhar olmu.şlaı -

ır, 

(Baştarııfı 1 Inci sayfada) 
Almanlar bu malesadianna va -

tahiliderse lngiltereyi derhal ~
~a teşebbüs edecekleri a~ikardır. 

unun, evvelce de her sırası geldik
Çe haber verdiğimiz gibi, gerek Al-

d
blan snhillerinde ve gerek i~nl e

ıl . lık rnış memleketler kıyılannda ba-
k ç_ı gemisi, mavna, motörbot ve ını 
l e~ıı:ıi az ne kadar vapur Ynrsa cüm 
7'nı, Çörçilin de nutkunda beyan l unduğu üzere, Danimarka, Ho -
"nda, Belçika ve Fransanın ~imal 
; oinıali gnrbi sahillerinde topla
ti)~·lar ve bunların arkasında da is
tt~ h_~reketi :yapacak olan mütead-

B~umenler taha~şüd etmtJerdir. 
Al UtÜn bunlar, hava hak~iyeti 

tnanlarca alınır alınmaz harekete 
~Çeceklı-r ve diğer yandan para -

1 tc;iı)ei ve havadan inme kıt'aları 
llgiltereye ineceklerdir. 
c. Alınanların şimdiki gece ve gün
la uı hava hücumlanndan maksad -
tn~~ işte bövle bir istila hareketini 

Utnkün kılmaktadır. 
b Ancak, bunun birinci şattt olan 
e~~a hakjmiyetini Almanlann elde 
h ıp e.demiyecekleri ve ingiltereye 
c ~a ve denizden inecek ve çıka -
.. ~1 . olan Alman tümenlerinin, In -
"'

1 ı:t ' -u 1 • '"d f · tQ' • ıı; vvet en ve mu a aa sıste -
llı~tı enerek Ingiltereele tutunup 
t 

1 
unarnn:acaklnrı henüz kafi au -
te b .. IJi değildir. 

lı Ancak Almanların ikişer üçer yüz 
~tklı gruplarla. Ingilterenin cenu
lırı e 1 rınrhayı orta ve eimnl kısımla
Jlı ı. hilha!lsa gündüz. istedikleri za
' lltıdn 7i••llr,.t edebilmeleri Ingiliz 
ı: Ucak filnlaTtnın bu .nbi akınlan 

f'lJetrıı W k~ f" 1 d•V• o oo tn k r- v ,. n ı ı;re me ıı;:ını go .. ter-
ltae/t-di~. Bu miithiş mücad,.lelerin 
'b; \ .. nt-t"cesini anlamak için daha 
':l..--ıt afın v,.va on gün bel:lem,.lc 
c:! ~;ı."t-tindeviz.. Ciinkii bu k.adnr şid
c! ı hıw .. nıuhar,.bt"J,.ri daha fazla 
.''"arn f'd,.nıivt"rek mutlak bir n,. • 
r .. v 

ttı k e ''amıak vevl\hud azahp sön-
e rn .. rl-ıı..;",.'in~,.dir. 

___ ?~_rı: -~4t. 
rıo Yaşında biı kadın 

1man hava 
taarruzlar1 

So yet- ingiliz 
görüşmaleri 

(Baştarafı ı Inci snyfada) Londra 12 (AA.) - Royter a- ettirilmektedir. 
ceki insan zayiatının yeklınu 400 ö- jansnm diplomatik muharririnin sa- Suri~e kıt'ası harp sonunda Os • 
lü ve 1400 yaralıya öpliğ olmakta- lôhiyettar bir kaynaktan haber al - manlı Imparatorluğundan ayrılarak 
dır. Insanca zayiatın en büyük kıs- dığına göre Sovyet adiri Mai.sky, muvakkat bir zaman ıçın Fransız 
mı, halkla dolu bir mektcb üzerine dün akşam hariciye nezaretinde mandası altına konulmuş bizce ya -
biı bomba isabet ederek bu mekte- Lord Halifaksı ziyaret etmiştir. Mü- kından malıim olan bir :nemleket _ 
bin yıkılmasından doğm~tur. Lon- llkat esnasında Baltık meselesinin tir. Uzun seneler Osmanlı lmpara -
dranın prk müntchasında bulunan müzakere edildiği bildirilmektedir. torluğunun eczasından bulunmuş ol 
bu mektebe evleri yıkılmış olan s k .

1 
b• mak itıôarile de bu memleketin mu-

Londralılar muvakkaten iskan eda- a arya ŞI e 1 k dd • . k b k d h mi•lerdi. a . er~tına ıştıra a ımın ar. t-r 
" Sunyelı, her Osmanlı kadar hak sa-

Tahn"b edilen tayyareler İzmlr 12 (Husus1) - İskenderuna hibi bulunmuştur. Cerek Osmanlı 
Londra 12 (A.A.) - Reuter ajnn. giderıken ta.gny.yfib eden Sakarya şL Imparatorluğu tebaası olmak itiba -

sıııdan: "nkü uha.r bed _ lebl hakkında şeh.rimJ:ı,de bulunnn rile, gerek ondan sonraki manda altı 
tn Dü ı: ~ibe !ı~ı:ı~ :! ~hibine malftmat gelm~tir. ŞUeb idaresinin aekenesini te~kil eylemek 

yyn.ros ~ edilmek . u Itnlyruıla.r tarafından muayene edil- ımasında Suriyeiiierin yUksek bir 
resmen u; ~"""'-~'p teclir. 24 avcı m.ek üzere tevkif edllmı.ı, ve Leros a. şum ve her müstakil millet gibi hür-
ta;yya.r~ -u~· Fakaıt bunl~r- ıdasına götürülmüştür. Va.purun ser. riyet ve adalete bağlı kimseler ol -= yedıslnin pilotlan sat ve snlım. best bırakılması 1çln teşebbfuı edU _ duklannı büyük bir belugatle isbnt 

· Alman tebliği miştir. Ayni şileb daha evvelce de etmişlerdir. HnttA Hatay mescle -
İtalyanlar tarafından muayene edll- sinin hnlli sıralannda Türk Cümhu-

Berlin 12 (AA.) -Alman or- m1şti. riyet hükumeti tarafından açıkça i-
duları başkumandanlığının tebliği: fade edilmiş olan bu noktai na=.nra 

Ingiliz tayyareleri. ll / 12 Eylul Ada d U h 1" b" Pazarın a Ş p e 1 ır resmi Fransanın da ayni samimiyet-
gecesi. §İmali Almanyada, birçok Şah ak ı d le iştirak edememiş olması, Frnn -
~ehirlerin <'zc.ümJe Hamburg, Bre - ıS y a an 1 
men ve Beriinin halkla meskfin ma- lzmit (Hususi) _ Adapazarının :~:~:n b~ o::;: ::~t:::;~n olı:;ika= 
halklerini, bir kere daha, infilak ve Çarha Latife köyünden iki arahacı cek olan muahedenin, arada mev -
yangın bombalan ile bombardı - yolda giderlerken şüpheli bir adama cud girift menfaaller bakımından 
man etmiştir. Birçok yangınlar çık- rastlamıııla:nclır. Adapn.znrının A - dolayı esaslı bir şekle bağlanama -
mı., ve evlerde ve bahçeli evler ma- balı köyiinden oldugvunu söyliyen b 1 d ·ı . 1 .• 
hallelerinde hasarlar kaydolunmu'- mış u unmasın an ı erı ge mıstır. 
tur. 14 ölü ve 41 yaralı vardır. lsa- bu adamın, yapılan tahkik.atta o köv Şu halde istihlası esasen mukarr~r 

den olmadığı anlaşılmış ve Adapa- olan bii memlek~tin, hnrb vukuile 
betli müdafaa ateşi, halkın disiplinli 
hareketi ve kendi kendini muhafa- zarına götürülmiiştür. ve onun bir yan neticesi olarak bir 
r.a babsindeki makul faaliyeti, Ber- Hüviyetini isbat edemiyen bu elden diğerine intikali ~ay:ını kabul 

me,.hul cahıs hakkında knnunl taki- lmamak g•rektı"r 
linde ve diğer mahallerde daha .. .. 

0 
~ • hata tevessül edilmi•tir. ' 1 · ·· k k • b' büyük basarlarm önüne geçmiMjr. '" ıta yan mutare e omısyonu ır 

~n muharebe, avcı ve tahrib S . 1• f b ! 1 çok taleblerde bulunabilir. Yalnız 
tayyareleri filolnn, gündüz ve gece. urıye ı ut . o.cu1ar zmirde tayyare meydanlarının ve tayyare -
Londrayn knqı mukabele hilmisil lzmir !2 (AA.) _ Suriyenin !erin teslimini değil, hattti memle -
hücuml nnn devam etmişlerdir. en kuvvetli futbol takımı olan El _ ketin bütün yaşalıcı kaynaklarının 
Yangınlarla aydınlntılmı" bulunan d l • da kendilerine verilmesini isteyeb-i -

.. na ic riyazi ye mensub olan fut -
deklar Ve ].·man t·..;.,..tına, gaz ve ~ lir. Fakat bunları vermemek ve 

._. ... ~ bolculnr, idarecilen ile beraber 
elektrik fabrikalarına, bir esliha kendilerinin elden ele devredilir bir Ekspres ile şehrimi:z.e gelmişlerdir. fabrikasına ve bir baruthaneye cid- 1 15 E l Id b eşya bohçnsı olmadığını isbta et -4 ve y u e iki müsa nka ya-
d i isabetler olmu•tur. k ] b k H l b rnek Surivclilere düşer. Mal•lm o -" paca o an u ta ımın içinde a e -

C ündu""z, Southnmpton'da b"ır d 5 B 2 ll lan hakiht şudur: en , eruttan mi i oyuncu var- 1 
tayyare in~aat otelyesine de hücum- d stenilen hak verilmezse ... alınır. 

ır. 

lar yapılmı tır. Burada altı hangar 5 e 1 i1n (!/2 a.q t.f1- Cnuıç 
ve Port-Victorin'da petrol depola - Hava Kurumuna teberrUier .................................................... 
rı tahrib edilmiştir. 

Bundan başka, gece, Liverpoola 
ve cenubi ve merkezi İngiltere sahili 
üzerinde diğer liman tesisatiarına da 
hücumlar ynpılmı tır. 

Taymis mamıabında. muharebe 
tayyareteri bir gemi kafilesi fizeri -
ne hücum etmisler ve bir torpido 
muhribini ve dört tilebi ateşlemiş • 
lerdir. 
Düşmamn dünkü mecmu kayıb\ 

80 tayyareye baliğ olmuştur. Yirmi 

lngi'tereyi istilA teşebbüsU
nun ilk işaretleri 

Ankara 12 (AA.) - Bir yar -
dım olmak üzere evleome yüzük -
lerini Hava Kurumuna teberrü et -
rnek hususunda vatandaşlar arasın-
da başlamış olan hareket gün geç - (Baştarafı 1 Inci sayf (13) 

tikçe inkişaf etmektedir. sinde görmektedirler. Bu akınlnrdan 
• .., maksadın dn mültecileri yollara dö-

GafenkO geri çagrllmtyor küp münakalutı güçl~tirmek oldu
Bfrkreş 12 (A.A.) _ Stefani aja.n • ğu tahmin edilmektedir. Fakat ah~t-

ııtndan. li Londra yı terketmemiştir. 
~ bir tebliğ Moskova sefirl Diğer. taraftan kiiçük biı: armada 

Brükselin 
bombardımanı 
Brüksel 12 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
İngiliz tayynreleri, dün gece de 

evler ve gayri meskfin hedefler üze
rine gelişi güzel bombalar atmı§ -
lardır. 

Çok apğıdnn uçan tayyaıeler -
den, Brüksel civannda evler üzerine 
sekiz bomba düşmü tür. Be§ sivil 
ölmüştür. Bombalar, ayni zamanda 
evlere de büyük hasar yapmıştır. İn
gilizlerin aeçtiği hedef her türlü as
keri müesseseden çok azak bulu -
nuyordu. 

---------------------------
Romanya ordusu 

terhis ediliyor 
Bükreş 12 (AA.) - D. N. B.: 

Başvekaletin bir tebliğine nazaran 
ordunun terhisi için lazım gelen 
tedbirler alınmıştır. Bundan sonra 
tekalifi haı'hiye usulü pek istisnai 
ahvalde tatbik edilecektir. 

lta'yan'arm ısıra karşı 
hava hücumları sıkiastı 

' maştır.ı(ı ı tncl sayfacb) 
va. ııruvvetleriınizln ve hava dafl ba
ta:ryalanml'l.m müdahalesi s:ıyesin • 
de gerl püslcıÜrt.UlmU,tür. Blenhclm 
ttptnde bir dü.şm:ın tnyya.resı düşiL 
roJ:müştür. Bl:r İtalyan tnyyaresl, üs.. 
l"'fl:n-e dönımmniştir. 

Sonradan alıruı.n ba!berlere göre, bir 
ve t1t1 ~filde Adtm'in bo.mbardıma _ 
nı esnasın.dn iki düşma.n torpito muh 
r!bi bn.tırılmıştır. 

Tayyarc1erimiz, Hartum ba.va mcy 
'<Ianmı bombandıman etmişlerdir. Bu_ 
rada bir hangara tsn.bet vW olmuş. 
tur. T~erimiz, Ha..yia - Junc _ 
"*''da de!ınlryo1t.nu da. hoonb::ı.rdı • 
nıa.ın etmiofl'end1r Bura.dn ncylıtra, vn. 
gonlara -ve <lcpolıırn isa.betler olmuş 
tur. Çıkanlan yangın, u-zaktan gö _ 
nrumüştıür. Ta.yyarelerlmlzln hepsl 
Q.'>lerine döll.llliÜ.'1tür. 

Blr İngiliz ıtayyaresi, Assah'ın halk 
ıa. :meskftn mer.kez kEmı bomb:ırdı -
mnn etın.i.ştir . YerlUer nrnsmdan 1 
ölü ve 2 yarnlı vardır. 

DÜ!'!manm Addis-Mı:üla.'nın cMlu · 
hundn. Şa.şama.n kampına yaptı~ı dl. 
~er bir ha.v:a hücumu, hafif hasarata 
sebebiyet vermiştir. Bir düşman taY
yareşi d~~ ve 3 k~Ulk mü
ret.tebat.ı esir odil~ir. 
Dü.şmnn taıyyareleri, Musnvva de_ 

niz Ussüne knr.şı bir bücumn teşeb • 
lf..ıs ectmlşler<lir. 

İzmirde Atatürk 
Müzesi 

İızmıir 12 (Hususi) - İzmir beledL 
;JeSi Ata.türke ibediye edilen Kordon
da!ld. Atntürk konağının hüsnü mu
hafnza.sına. -..-e tarihi chemmiyctile 
mütenaslb bir müze haline ifrağına 
.karar vermiştir. Konak lstlmlflk cd.L 
lecektir. Atatürk müzesi muazzam bir 
eser olacaktır. 

Konak Atntürkün hemşiresine 

tiknl etnnişti. 

Beriine ak1nlar 
(Baştarafı 1 Inci •,ayfadal 

fından daha garbi Almanya üzerin
de iken geri dönrneğe mecbur edil 
mi tir. Bazı Ingiliz tayynreleri, ger 
yarısından sonra Berlin hava dafi 
bataryalan barajı üzerinden çok 
yüksek bir i:tifadan uçmu~lardır. 

lngilizler, şimalden ve ,imnli gnr
biden gelmişler ve şehir Üzerinde do 
lnşnıı.şlardır. Şehrin şimali Rarbisir.
de bir fabrika üzerine bir 
bombası atılmıştrr. Barnd 
bir }-angın cıkmış, fakat bu ynngl'l 
süratle söndürülmüştür. Şehir da -
bilinde muhtelif yerlerde evlerin ve 
büyük apartımanlann üzerine de 
yangın bombalan düşmüştür. Vnk' 
mahallerine çabuk yetisen itfaiye 
yangınları ııöndiirmüştÜT. 

Rayhştag yanıyor 
Stokholm 12 (A.A.) - Reuter: 
Evvelki gece Berlin üzerinde yapı. 

Ian nion esnasında He.."'trlan Goer n'"'l 
~e lle Potsdnmerplatrda d hi 
ynnv;:nlnr cıkmıştır. 

Aftıenbladet gazetesi dun Berlin • 
den su telgrafl çek-m~ir: 

Çatısını bir bomba baştan bru;:ı d ı 
an!.<: olan R:ıvhştng binasından bu L -

ba.h dumanlar cı'kmak:t.n old~:ıru · 
l'llnmekte i<li Zannedild~ınl' r: re. 
bu akın Berlinln şimd ive kod·u gor. 
dükü ihücuımlann en tnhrlbkftn ol -
tntıv.tllr. İnzllız p110itlnnnın nttıkl:m 
aydınintıcı fiseklE'l'le Unterdenl'ndcn 
caddesi gündüz gibi n:ydınl::ınnıış bu_ 
lunuvordu. 

Ben'lin 12 A.A.) - D . N. B . bildiri. 
yor: 

11.12 Evlül ı::ecr~i. İngiliz tnvvnre
lE'ri yenidm şimali Alınanvn Ü2' ..... n. 
de ucmut;Jar VE' bir ~.o'k .!il'lılrlerin ez. 
cümle Hamburg Vf' Bremenin halkl 
mE.'c;'k{ın mahallelerine yan!!ln w in
tnll.k bomb:ılan n.tmışl::ı.rıdır. B"r C'1k 
yanmın çıkm1ş, bir cok cv h:.ı~"'""' Uff. 

rnmıc:tır. Btr çok varnlı ve o' ı var_ 
dır. Öli\ ve varnlılann ha:ıt"ld mlktn_ 
n henüz te~ı· <'dilm('lrnı.s.tir. 

Alman tavyaresi kayıptır. 
Berli'n ıa (A.A.) - D. N. B. bildiri-

yor: 

Gafenıko'nun geri ~ınlmış old~u- filosu da Avrupa sahillerinde top
na dair olan haberi te'kztb ebnekte _ lanmakta bulunuyor. 

2- Bazı kimselerin «demir du- ÇENBERL/TAS S/NEMASJ 
varıı bazılarının da «korkunç bir a - 1 

1 
18 Eylül ,.."....,..,..,,n gfınündcn itibaren ı inci vi.zyon filmlerine bruj 

dir. 
~n Fran.!lZ sahflinden gelen 

haberlere göre, burnya yerle4tirilmiş 
olan tcı;llnr, dün İnttll~ sahiline kar_ 
Şl harekete geçmiştir. 

Polonyalı t yyarecilerin 
muvaffakiyetleri 

Imıdrn 12 (A.A.) - Dün Londra 

üzerinde cereya.n eden ıuı.va müsa _ teş dolusu)) ismini verdikleri Lon- v< ... _...~ 
demelerinde Polonynlı tayyareeller drada bu gece icra edilen müthiş Iıyaoo;ktır. Sinema. mUdlrlyeti, bt\yük !edakii.rlıklnr yapnroık bu senE' 
büy!iik bir faaliyet göstermişlerdir. baraj ateıJieri. Bey~lunun ı inci sınıf sinrmalannda gösterilccek flllmlerin ım iyi • 

lerlt'i intiha.b ve temin etm1stir. 
Dü.'}ilrülen 92 düşm.a.n tayyaresinin Alman tayyarelerini mağliıb et- 1 Sayın m"U.,terilerimlzin ısUrahntlerini temln hususunda. sinenu dnhi-

14 ü Polanya t.Lcyynreleri tnrafından tiği söylenilen bu yeni baraj takti- , 
diişürülmüştür. ğini bütün ga~z;e~te~le~r~al~k~ı~şl!a;!m~n~k~u;nd~ı!!r;. ~'~~~~~~~~It~n~d~e~b~irç~o~k~y;en~il~lk~le~r~yap~~ılm~ı~ştır~.=~~~~~~~ 

Son Postanın macera romtJ.nı: 4 
eden muhacir kafilelerini hatırlattı. 
Acaba bunlar da hakikateıı cenub
dan oimale giden bir muhacctet se
linin bir dalgası mı idi~ Sonra ken
di kendine, hayalinin bu s:ıffetine 
giildü. Almanyanın komşulannda 
Almanyanın sahillerine doitru bir 
akın arzusu nereden doKacnktı ~ .• 

Şimdilik etrafında konuşulan 
mevzularla aHikadar ol~aya çalıştı. 
Bu ümidi de boşa çıktı. !-liç kimse 
umumu alakadar edecek bir bahis 
açmıyordu. 

Bu kıt" aları daha ıyı farketmek 
için kann beyaz akislerile kamaşan 
göz.lerinin üstiine avucilc bir siper 
yaptı. O zaman bu manzaranın b" 

Hiçbir §ey yoktu, hiç kimse dışn
n çıkmamı§tı. Derin bir nefes aldı. 

nakleel en: Behçet Safa 
me kulaklarında çınladı. Kollannın 
arasında aon nefesini verirken bir 
kelime daha fazla söyliyebilmek ve 
bir kelime ile daha, en büyük eme
lini arkadaşına telkin edebilmek il
zere sarfettiği gayreti düşündü. 

Basset bir gazete 111lmadığına pi~
man oldu. Fakat artık iş i~ten geç
mişti. Tren hareket etmek üzere idi. 
Bütün yolcular büyük bir tela, için
de, fakat daima intizam <!ahilinde 
trene aaldırmışlar, çoğu aynkt':l., ko
ridorlarda dimdik kalmı..şlnrdı. Hep
si böyle karışık ve kalabalık içinde 
en Tahat ve yanındakini en az rahat~ 
sız edecek vaziyeti biliyordu. 

Fakat Lir müddet sonnı etrafm
dakiler kendisini meşgul edemedik
leri halde kendisinin etrafındakileri 
me gul ettiğini farketti. Herkes nrn
da bir mütccessis nazarlarln kendi
sine bakıyordu. Bir amlık bunu da 
tabii gördü, yedi kişi tarafından i"
gal olunan bu kampartimanda Al
man almıyan yalnız Bnsset idi. !1.1Rn
mafih bu vaziyet ve bu tecessüsü 
vavnş yavaş onu sıkmaya b ~lnd1. 
Hem bu nazariardan kurtul.nak, 
hem biraz avunmak ümidile elini 
çenesjne dayadı, pencerenin buz 
tutan camındnn bir sel tibi akan 
manzarayı seyre daldı. 

Yakınlaşan. uzaklaşan dağlar. 

ecnebi tarafından dikkatle tııkıb e
dilmesini vagondakilerin hoş gör-

roiyecekleri de aklın geldi. Zaten 
arkasından. kompartimnndnkiler i
çinden bir mınltı da i itmişti. He~ 
men gayri ahtiyari başını çevirdi ve 
kampartimanın kapısında ünifor
malı bir adam gördü. lleiki kontro· 
lördür, diye de cebinden biletini a
ramaya koyuldu. Halbuki ünüor-
malı adam mınldanmaktn ve anla
madığı bir şeyler söylemekte idi. 
Yalnız ı<perde» ve «pencere» gibi 
bazı kelimeleri nnlıyabiliyordu. 

. yandı 
r~ ırı <H~) - Ödemişin Kl_ 
tı~n'Ylasın.da bir damdan yangın 
60 y~ ır. O sıro.da uykuda buluntın 
ll ~ndnJı:ı Fıa:tma. ateşler fçlnde 

Ölınt&Ştür. 

Sabahın taze havası kar koku
yordu. Anlaşılan o gün de kar ya
ğncaktı. O gece rahatça uyumuş ol
duğu için kendinde yepyeni kuvvet
ler hissediyordu. Fakat bu taze ha
vada mücadelesiz, sakin, kendi ha
linde ve kimseden korkmadan ge
çen bir günü o kadar t.cmenni etti 
ki arka cebini vişiren silahı. elinde.. 
ki çıı.ntnyı atıp kendisini fÜpheli 
gösterecek eşyadan da kurtulmak 
ihtiyacını duydu. 

Sonra bu L:arlı manzara arasında 
gözünün önüne zavallı dostu, ço
cukluk arkadaşı Traveu geldi. O
nun ölürken tôylediğj birkaç keli-

Bir iki defa verdiği söze pi~man 
olmuş gibi kara düşüncelere saplan
masımı., delice korkulara düşmesine 
adeta içerledi. İkide bir gayesini u
nutan bir serseri halin<.: düşinü~ ol
mak azabını duyarak hemen irade
aini topladı. 

IKINet KJSIM 

Şaşkınlık 
Tren m ah şer gibi idi. Bu seyyah 

kafileleri Basaete timale doiru akın 

Bas"et yolda, gazetesini okuyan 
bir kom,-usundnn bi-rkaç dakika icin 
gazeteyi istiyebilecekti. Şimdjlik 
etrafındakilerin ellerindeki ~nzete
lerin iri başlıklarına göz gezdirmek
le iktifa c:tti: Hiçbir mühim habeı 
yoktu. Zaten yıl71nak de~il, düşün
mek bile kayıd altına almıntş olan 
bir memlekeue Bassct için mühim 
haber bulmak kolay mı? 

tep,.,ler, baynlar arasından bir ara
lık siyahlı, beyazlı bazı cisimler. 
aksi istikamete yiirüyen, duman ıın
vuran büyük şekiller 1ıör.dü. Dikkat 
f'dince bunların motörlü kıt'aL,r, 
hattS tanklar olduğunu anladı. 

Koriaor nedense karanlı~a gÖ
mülmüş olduğu için Basset. ~ktc
ki adamın üniformasından memuri

yelini tayin edemiyordu. Yanındo
ki zat kolile dürttü ve Bnssetf": 

- Mösyö, pencerenin pe:desini 
indirin iz, diyor ... 

(Arkası var) 



Ayvansaraym hacaksiz (Romeo 
Jülyet) i dün adliyeye verildl 

kilerin torunu oluyor. (Ba.fta.rafı 1 lnel sayfada) 
Turan, bunlar bizi bao göı: etmlye • 
celder, gel bu iti biz yapalım rle -
mit. o da <cpeki» cevabını vermit. 
Çifte kumrular (Celdiler yuvahnna .. 

- Oh. oh uğurlu kademli olaun .. 
-Amma kabahat kimsenin de-

lil. kızı istedik, yatı küçük diye ver
mediler. 

- Peki ei md i ne olacak} 

Bayan gelinle, bay damadı 10r -
duk. Adliyeye götürmütleır. Tura
nın teyzesi aıkı sıkı soruyordu ı 

- Acaba hatlarına bir lt açılır 
mı} 

Cevab verdim: 
- Onların batına başkalarının it 

açmasına lüzum yok. Evlenecekle -

rine ııöre bu it nasıl olaa olacak. 
Amma aiz bizi düğüne çalırınayı u-

Modayı takib eden her ant kadın Için kıymetli tatlarlle ve neita 
itlemesile hakiketen nazarı dikkati eelbeden böyle bir barikullde 
(SIN~ER) saate sahib olmak adeta bir eaadettir. Fevkalade gU:ı.el 
ve zanf olan bu (SINGER) saatleri en mütkülpeaendleri dahi tat
min edebilir ve bütün bu mezlyetlerinden maada 1aatlerimizlrı on 
bet senelik biT müddet için velev mütterilerinin me1uliyetinden oı
aun her türlü lrızaların müe11e1emiz tarafından hiç bir ücret alın -
maksızın tamir olunacaklan garanti edilmittir. 

- Isteriz yapalım bir güzel dü-
iün. Çocuki.r kavuısun birbirine .• 
küçük aa yılmazlar hani.. ben de 1 2 
ptında evlendim. Şimdi bu yatta-

Akdeniz harekAti ı 

nu tm ayın. 

GE ç 

i GER • No. 82/A 180 Elmu ve ll pırlantalı 500 lira. 
- - Emaa.Ueri aibi oa bet .. ne aarantilidir. -

Adre.e dikkat ı SINGER SAAT Maiuuı - latanbul Eminönti 

14 Eylul Cumarte1i aktamı 

BUYüKDERE BEYAZ PARK'~ 
GOzel yaz recelerine •eda 

1 U EDDiN ve 
Arkadaşları 

(Battaı't.fı 1 Inci sayfacla) 

Lam'ın aon harekatı haklundaki ha
IMrlerin ehemmiyeti banzJir. Bu 
harb sahaModa inisiyativi aldığımı
• ve ,eraitin lehimizde b•Jlunduiu· 
IUl dair çok sarih emareler vardır. 

e0R0NMEK 

ISTEYENLERE: ~ yas gecelerlnl kapıyorus. Aynl a.m.a.nda. ROZEL kadın orkestra. 
aman veda mOaamereısi. Masalarınım trn'elden tutabilirstnıs. 

Tel: 32- 43 , Evvell, batvekilin sözlerini kay
detmek lazımdır. Şarki Akdenizde
ki filomuzun kuvvetinin iki misline 
çıkanlmasına muvaffakiyet hlsıl ol
ınuetur. Şimal denizindeki tııkviye 

Inşaat Usta Okulu Alım Sabm Komis

cüzütimlarından baızılarını çeke -
'bilmekliğimiz. Alman planianna da
hil denizden bir istiladan hiç bir 
korkumuz olmadığını göstermekte
dir. 

yonu Başkanlığından: 
N m M~ tan 

K. G. 

lıluham.men 
flya.tı 

L. K . 8. 

Tutan 

L. K. 

ı inci nevi e1cmet 30000 ıo 75 3.225 00 

Da#lıç etl 4 700 50 

L. K. 

241 87 
Sııniyen, gene ba~vekilın aözle • 

rini tekrar ederek söyliyelim ki or
taprk.a mütemadi gemi kafileleri 
göndermekte tereddüd etmedik. 

~ eti 550 29 2509 60 188 25 
~·~~~~------·-----1-650---------1--~~--~~=~~~----~~~=-~~~ 

Rodosa ve Skarpantoya kartı 
taarruzi harekat. stratejik bir ehem
miy~tten ziyade psikolojik bir e -
hemmiyeti haizdir. Filhakika, hal • 
)'l'l'"l propagandası, bu adaların bU • 
yuk ehemmiyeti ve muazzam askert 
kuvveti etrafında bir hUrafe yarat
mıttı. Bu hürafe asılaızdır. Ve 
Sydne:,· ve Orion halyan vaziyelinin 
z&fını meydana çıkarmı~tır. Bu ai -
bi ileri üsler, ancak denize hakim 
'bir devlet tarafından kullanılabilir. 

Salça 180 3() 
Tuz 650 15 
K. ~n ı~ 5 
Yumurta. 1~000 Aded 1 ~ 
P&taltes 2500 6 
B. Peynir 450 37 

SO Y•tlanndaki kadınlar, 
nuıl 35 yaşında 
g6rünehiliyorlar ? 

Sabun 1200 34 50 
z El!Ytln.Y"84lı 120() 62 

• taneaı 600 M 
Un 800 16 
Ma.kama. 600 128 

Methur bir cild mütehantsı tara- İrm.ll: 80 1'7 

Dün sabahki zelzele hndan keşif, sağlam Ve genç bir cil- Şehrlye 60 28 

( t r ı l l t d ) 
din unsurlarına müoabih o!arak genç Plrl.nA; unu 35 25 

Baş ara ı ne say a a h I 'Id h'' 1 · d T~ ı,eker 860 '"' .,., 
Z~•-• h fif ol h'-ft ayvan ann cı uceyre enn en ...., ...., 

r- ~e a muş ve ..,.... • k li . . U • 'h 1 B' 1 Bu.Igur 1350 12 50 
d

., ... ,""l d it. b 20 1 ema ıtına e ıstı aa ve « ıose » 

..u~ n en ii aren san ye sar- •L· _.:ı·ı . k 1. h Ka.,ar peyniri 80 65 
BJnb. yapmı.,t.ır. Bunun ihtlzazı 10 t~rJı~ ect en yenı ve ıymet ı cev er: Kırmızı mercl:mek 150 
saniye devam etmiştir. Zelzele bütün cıldın unsuru ?lan ~e.mbe renkte!" Sddıi 350 14 50 
lst.:ı.nbullular taratından duyulm~ _ T okalon Itreını terkıbınde mevcud- YeşU mercimek 600 7 
tur Merkez üstü bizden 75 ldlomct- dur. Her ak,.m kulanınız, uyudu - Pirinç Bunsa. 2300 15 
redlr. Bu itibe.rla. zelzelenin Marmara ğunuz her d~kika esnasında cildiniz K Fasulye 1000 ~ 50 
-.ılal.artnıdıı.n lnşiltak ettitıi talunin e bu kıymetlı cevheri manederek Ü"e1hn 
dilebUır. Bu tamamile bir tahminde~ besler ve her ııabah kalktığınazda K . ine 

00 !: 
Ibaret olup merkezinde bazı küçük cildinizin daha beyaz, daha taze ol- K . Ir 90 
basar vukuu da muhtemeldir. Zel_ duiunu göreceksiniz. Gündü-ıleri de ·~:~: 1: 14 
r.ele devam ebniyecektlr. Bunun İz beyaz (yağsız) Tokalon kremini Nohut 600 38 40 
mit _ KatndBtı ve Anndolu .sahllin; kullanınız. Bu basit tedavi ve itina 15 
daha yakın olarak Çanak"kaleye :ıca_ sayesinde bütün kadınlar 1 0-1 5 yaf ~- • 1: 2.5 
dar devam eden tahtelen bir çatlak- gençle~ebilir ve pyanı hayret bir 28 
liktan hıusule geldl~i muhakkak _ cild ve tene malik olabilirler. =atı !: 1 ı: 
br~nbul 12 <A.A.) - Kandilli Ra- /1 • O 0 K T 0 R 41--~ Çay 

17 
6 

Badhanesinden bUdlrilmt.ştır. 1 Ç İ P R U T ~~~ 2~ 
1 

Bugun yaz. saat le 6 yı 16 dakika 42 Cildiye ve Zühreviya müteha11111 Ararat 30 
B8.Ilıye geçe Istanbulda ha.fit bir zel • Beyotlu Yerli Mallar Pazıırı kar- Ta.hin 100 
zele hl.ssed1l.miştlr. zelzelanin mer - 1 111ında Po•ta ııolcatı kö,ulode PekrtıEdı 100 
kez üstt.i İstanıbuldan 75 kilometre Meymenet apartımıını . Tel . 4BMS Taıhin helvası 10() 

mesafededir. İzmit fHuswıl> _ Saat altıyı on İstanbul t:ıdncl tn&a Memunutıın- Ttı Kada.yıt 75 
.:. Yaan • 75 

beıote bir saniye devam den çok old- .. an: 
detJi bir ze12ıele olm114tur, zaylat Nütlia vun Andis ol!u ve teri'ki =• • !: 
poktur. K.omandld flı*etl m.asa.tllil.a gelen ha.. 

ı 

10 
43 
30 
17 50 
35 
17 
17 

17 
45 
57 

Adapa.zan (Hwrust> - Ba abah zinenin l.stediAt ~136 llra ~ kurul &- :tt! 10: 
D'\.t 6.15 de ~12ıde 4&1'.ktan ıarbe ~ milnk!l flrltetln hatl.t! bor. Kırmısı biber "1 15 
~'iru 3 saniye dım.m eden tlddMll eu ısas lira. 14 kuru4 oldulu anlqd- KJm;ran 4 60 
Ilir ?.ıekele o~m.u:ttur. Hasar n nt\ful.. JDMLDa. ft bunılan 11-40 li.ruı banka Yenbbu' 4 1 oo tiHIJ 58 374 rı2 
ça za.yiat yoktur. mettublle a11hdar dairere temin e. ------- ----::::--------:----------=...;_:_...:.:_ 

Za)i kftü _ ?/i/ 9oW Ctmıaıteei dilerek beJtlye m lira. borç dlllhl or_ Bır* doln&tesf 1000 8 
C(Ulil denmunda nanl Yesaıtf havl tM tara.tındMı verımeye ya.t.ırı!mı.t ol.. Ma.nll 400 Adecl 4 50 

Tut anrıı.a* 200 DeiJıet 2 
bb& tısUk1 bir aded ıcra ka.nunu n.- m.asna. 16re 2.111 ıtradan fuluı halt- Yedi ltmon 1500 Adecl 3 50 
jt ed.ilmbff,lıt Bu1anm Sultana.hmed tınıJııLkl ~ talebinin reddlM b. f 50 
..ıt htıdmlilfue cettrdttlndıt mem. :rar vertldllt IlAn cfıınur. :~ : 5 50 
nun edUıecelctir. (29041 ı 

Çankın Belediyes1nden: 
QıLnb"a beled:i~inln elıLi Ura üeretaı ittatye A.miriıti münhddir. Talip 

bultul8111ann evnı.k:ı müsbitelerlle 19.9.94<1 ta.rih1nt miBld!f Per.,embe ıtL 
ntıne kad&r mü.na.ooat.ıar.ı UAn ~unur. c8433• 

EBI l 
BEYOÖLU AÖA HAMAM No. SO =J 

ANA • İLK - ORTA kısımlar ve HUSUS! CurSla.r. Kayıd muamele,! 
hergün 9 - 12 ye lk.adar yapılmaktadır. 

Derslere ı Bırinclte'7rl~ başlana.ca.lctır. 

Urfa Belediyesinden : 
Aylık 75 i1nL ücretli belediyemiz za.bita. müdürlütil açıktır. 
Asgari orta rnekteb mezunu olmak -ve a.*erlıttni yaplJUI bulunmat 

fiLM-tır. 
Taliblerin evra.kı mfuıbi~ " f~ratıarUe birll1rt.e Urfa Belediye r!ya_ 

aetıne muro.caatlaN UAn olunur, c8534h 

~------------------------, Be~!Tu~~!!~kQk ~~~~ m~~~~:~ saat D-12 1 
'- ye kl.d:ır ya.ptlmaktadır. Dersler 1 Blrincit~ başlıyacaktır _, 

Çankırı Belediyesinden : 

Ya.ımıık kirevil 200 Demet 3 
LA.ha.na , 2000 4 50 
Plıra.w. 2000 4 50 
Ka;rnaıba.har 500 15 
l8pıaınek • 2000 6 50 
KestAne kabıı,lı 800 5 
BaJaz kabalı 1200 2 50 
T~ bMüa 1200 7 
Semi21Dtu 1200 2 50 
Ta.ııe ya.prak 200 12 
Do1malılk biber 500 10 
Taze bamya. 25() 20 
Ara.ka 450 12 
Sivri biber 75 1'7 
Çalı fa.rulyesi 300 8 
Ane K . • 1400 9 
Pancar 450 3 

Ba4 e.ngin.a.r 1200 Aded 8 
• pa.tJıca.n 10000 • .. 

HiF 1~ • 2 
Y eşLI sala.ta SOOO • 
Taze ~a.n 
M.~a.tlO't 
Dere otıı 
N ane 

1500 Demet 
1500 • 
600 • 
50() 

2 
80 

60 
50 
~ 1754 00 131 55 

İstanbul İnşaat Usta Okulunun Sl/MB,y1s/ 1941 sonuna. Gcıdar ihtiyacı 
olan mtktarlarl.le muhammen bedelleırt ve ük teminatlan yukarıda yazılı 
err.akın lMIX/1940 Pazartesi ihale günü sıı.at 14 <le Yük.se'k Mektebler 
Muhasebeciliğinıde te.şek:kill eden okuıl komisyonunca eyn, a_yrı açık ek. 
sı.ı.tmesl yapılacaktır. İstekliler şart.nameyl CUma. ve Salı günlerinden 
m:ı.atia devalr1n aı)lo1t bulundu~u günlerde a.ynd yere bat vurarak görebı. 
lirlıeır. İsteklUer Tiea.ret Odasının yeni ;yıl vesikas ve teminat makbuz-
~ llelll etin w ltomJsyona gelmeleri. •"IHI• 

~~~~~--~ .... ~~~--· 

P O K E R Trat Saçakları 
dünyanın en iyi trcı.ı 

bıçaklarıJır. 

trat bıçakları geldi. Her yerde 
bulunur, markasına dikkat ediniz. 

Deposu : Jak Dekalo ve ŞOr. 
Istanbul Tahtakale No. 51 

DEMIR VE TAHTA FABRIKALARI 
Tnrk Anonim Şirketinden : 

İkinci .sınıf t.e.svlyeci ile saç ve perçin ~lerinde çalışnJ.I t.tçlye ib _ 
tiyacnnız vardır. Taliblerin bizzat Adapazarı fabr!ka.mıza müracaa.t-

ları ilA.n olunur. 

Devlet demiryollar• ve limanlari 
işletmesi umum idaresi ilanlari 

MuhammM bedeli 1410 Ura olan motörlere mahsus 150 aded silindir b!l.f.
lık cont.ası, 1~ takı.ın iki ~ ve bir ortadan mürekkeb eksoz eontasUe 150 
aded su santrifüJ contuı 1art.name.sinde yazılı vasıtlara göre 19.9.940 Per
şembe günü saat 00.3{)) on buçukta Haydarpaşada go.r binası dahilindeki 
komisyon taratından pazarlı.k usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstıyenlerin 211 lira 50 kurWjluk kat1 teminat n kanunun 
tayin ettigl vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona mur.:ı
caatları lAzımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak daiıtılmattadır . 
rM96. 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Baş
kanlığından : 

Karagümrükte Çu:Jrurbostan denllen mııhalde yapıla.cak atadyomun 
proje, lk.e.şi! -nı ihale evra.'kının ta.nzlıni 1Şi. 15 gü» müddetle mimarlar 
uasında mi1sa.baka,ya Çikarılmıştır. 

Girmek lst.lyenlerln program ve vaııiyet plAnını alınııllt ilze!"e Taksim 
Sıra.servilerdeki İsta.nbu1 bölgesi binasında spor servisine müracaaUarı. 

(85081 

KENDiN 

T. lŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

BiRiKTiR 
19401KRAMlYELER1 

ı aded JOOO Ura1.Lk - 2000.- 11ı1 
1 • 1000 • - 3000..- • 
• • 100 • - sooo.- • 

12 • 360 • - SOOO.- • 
.o • ıoo • - •ooo.- • 
70 • oo • - n~- • 
~lU • ıl • • ~- ' 

Ketldeler~ 1 tiubal, 1 ai&1W. 
ı Atua*-, ı lıwı..:a&.qrın ı.aı.a • 
1tı ınde yapilır. 

·········································································································· 


