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FRANSIZ VE 
BELÇiKA 

SAHiLLERiNE 
_YENi AKINLAR 

H ücumlar 
sabaha kadar 

devam etti 
Dönkerkta 
tahribat 

Sahillerde sıralanmı1 
bir halde bulunan 
ınavnalara büyük 

Çapta bombalar atıldı 

riitahedeyi güçlettiren prq· 
ektörler bombardıman edil
miı ve mitralyöz ateıi 

altına alınmlflır 

tWl~ndr~ 14 (AA.) - Alman is-
a ualerıne ~arşı yapılan son bü -
~ınlar halkında Ingiliz hava ne -
tareti istihbarat bürosu bülteninde 
•ı.iıdak.i tebliğ neşredilmiştir: 
d Harekat Greenwich saatile 22 
-~~ az evvelinden p.faia kadar sUr
...... tür. 

d Boulogneda rıhtımların bombar
ımanı neticesinde birçok büyük 

rangınlar çıkmıttır. 

Ostende Uzarinde 
nıa.O•t.endedn dok1nrın boınbardı -
bi nı bir saat sürmü§ ve sıralanmış 
~.talde bulunan mavnalarn büyük 

1 rede bombalar isabet etmi~ir. 
Birçok tayyare rasıdiarının haber 

~erdiğine göre bombalar patladı -
~ndan sonra mavnalarda yeşil ve 
~ızı alevler peyda olmuş ve ynn-

~n ar batlamıştır. Rıhtımdaki de -
,lYoluna da bombalar isabet et -

lnıt ve infilaklar vukua a:elerok ko
~ mavi alevler halinde yangınlar 
Çıs:ınıttır. 

h .. Birkaç dakika sonra yapılan bir 
ls~c].rnda liman methaline ve yeni 
m ırnanda toplu halde bulunan 
tı avnalara bombalar atılmıştır. Rıh
b ın boyunca sıralı mavnalara yangın 
Ornbaları ablmıştır. Bir tayyare 
-- <Devamı 3 üncü sayfaclıı) 

Romanya 
hakkında 
şayialar 

Sovyet ajansı bir Alman 
gazetesinin neşriyatım 

tekzib ediyor 

ia.n~ob~o~~ 14 (AA.) - Tass a-
A ıldırıyor: 

);ete ~man «National Zeitung» ga -
hir hı~b «~u.n~ Vestireıı gazetesinin 
ha~ erını ıktibas etmektedir. Bu 

oere 8 .. R 
"" l .. ore, omanyanın Mosko -
I~ hçıkı Cafenko, Viyana hakem -
d& R kındaki görüşmeler esnasın
hi~a. o~anya üzerinde bir Sovyet 
tcıltı/esı tesisini istihdaf eden bir 

Yaprnış ve bunun üzerine Vi
--... eDenını 3 üncü sayfada) 

llalfvekllin 
tetldk 

seya.hati 
bu~ l4 (A.A.) - Ba.şveklllmlz 
hıe'V'kı ~e gelmişler, villiyetı, 
llattıyı ;nıutıanlığını, beledJyeyi ve 
tahrıka.cn Yaret ettllcten sonro. şeker 
IIU't1ır. nda tetkiklerdc bulunmuş _ 

ÖIDeoen 
<la ten· Gonru t.ayyare knrargalıın-
19 "" ~erde bulunnn n.. .... eltUimJz 
.~ de Af ~· 

'hatıerın yon istlkam.etlnde seya _ 
e devam et.mişlcrdir. 

12:rnır 14 * 
&aat 1 <R~usıı - B:lfvekil ya_ 

8 de lı.mire muva.saıa ede. 

V azı ltieri telefonu : 20203 

İqilalerin me,lnır Spitfires tayyareteri keaif bulut tabakalan üstünde 
hedeflerine doiru uçarlarkeu 

Ask eri 
Vaziyat 

ı---- YAZAN 

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
cSon Posta:. nın asker! 

muharrlri 

ı n~ilt~~e adasına gece ve 
gunduz devamlı ve fid • 

detli uçak hücumlan yapmak
tan ve ayni zamanda, guya ln
giltereyi istila için, Fransanın 
§iı;ıal sahillerile Norveçin 
garb yniılannda muazzam küt
leler halinde türlü deniz ı.alc.il 
vaaıtalan ve bunların arkala
rında pek külliyetli Alman 
kıt'aları yığmaktan, Almanla
rın maksadı acaba sırf lngil
terey.i sulh aktine yana§tıracak 
yüksek tazyikli bir blöf manev
rası yapmak olabilir mi~ ı 

Dün 300 Alman 
tayyaresinin 

londra ya taarruzu 
akim kald1 
Teh like 

i'ar etleri 
kısa sü rdü 
Bombardımanlarda 

Lordlar Kamarasına 
da bomba isabet etti 

Londra 14 (A.A.) - Londra 
mıntakasında beşinci alarm i~reti 
bugün Greenvich saatile 19,49 da 
verilmiş ve 21 ,O 1 de niha)·et bul • 
muttur. 

Dördüncü alarmda düşman tay
yareleri bir köprüye bomba atmıt -
!ardır. 

Öğleden sonra ikinci alarm ip
reti esnasında cenubu şarki sahiline 
yaklaşan tahminen 300 dii~man 

1 
bombardıman ve avcı tayyaresi 

1 Londra mıntakasına aşmak için nev
' midane bir gayret sarfetmişlerse de 
İngiliz avcı tayyareleri tarafından 
tardedilmişlerdir. 

Şimdiye kadar bilinenc nazaran 
bu tayyareler bomba aUı.mamışlar

ldare itlerl telefonu : 20203 Fiatı S kur.ıt 

Makine ye 
verilirken 
Fransa Afrika 

mustemlekelerine 
harb gemisi 
gönderiyor 

Bu tedbir Ingiliz 
tahrikahna mani 

istanbulun Hava Kurumuna yard1m1 

Nişan yüzüklerini 
veren çiftler 

giHikçe arliyor 
Son 14 gün içinde toplanan 

lirayı geçti para 45.000 
, _____ _ 

Hava Kurumunun yapttrdtğt yüzükler 
1940 kıyameti ızbrabın d a, saa·ı 

olmak üzere alınmış detin de havadan geleceğine bütün ,.... 
milletleri inandırdı. Şüphe yok ki, 
bu ~uru canlandırmak için, son ht

Cenevre, 15 ( AA.) -D. N. B. diselerden den almağa ihtiyaç his-
bildiriyor: setmeden gölderi ııaranti etmeği ilk 

Üç knıvazör ve Üç torpido muh - düşünenler arasındayız. 
rihlnden mürekkeb bir Fransız filo- Bugün d e m illetce, havalarda da 
au CehelUttank boğazından geçe- yerdeki gibi olmak için seferber ol· 
relıı Dakar istikametinde yol almak- muıı bulunuroruz. Baksanıu, bir 
tadır. Fransı z siyasi mahfellerinin "Byda yalnız lstanbulda 1 00 bin lira
ima ettiğine nazaran bu filonun ya yakın para, şu kadar da nitan 
Fransız Afrikasına gönderilmesi yüzüğü toplanmııı •. 
Fransız müstemleke imparatorluğu- Saadeti gölderin garanti ettiiini 
nun bazı kısımlannda Ingiliz tahri- ifade eden ne güzel 1embol.. HenÜE 
kltına mani olmak üzere hükumet balayını yaşıyan çiftlerden 40 sene 
tarafından ittihaz edilen tedbirler bir yastıkta kocamııı ihtiyarlara ka -
cümlesindendlr. dar birçok vatandaıılar nişan yüzük

Vatandaşların hamiyet derecesiııl 
merak ediyorsanız. aiz d e benimle 
beraber, Hava Kurumu l.tanbul 
başkanı Rıza Oranın karşuına gele
bilirsiniz. Rıza Oran c!iyor ld ı Bir K9nada gemisine 

Japon tayyareterinden 
bir bomba dUştU 

T okyo, 15 (A.A.) -D. N. B. 
Bahriye nezaretinin bir tebliğine 

göre donanmaya mensub tayyareler 
manevralar yaparken bir tecrübe 
bombası bir hattı. yüz~nden Oshiı.ıı 
adası yakınında Pasifikte seyreden 
Enpresaof Asia Kanada vnpuruna 
düşmü~tür. Cemi mürettcbatından 
dört Çinli hafif yaralanmışbr. Bun
dan başlı:a ciddi hasar yoktur. Ja
ponlar derhal Kannda gemisine 
doktor göndermişler ve Japon do
nanmasına mensub bir mümessil 
Y okohamaya gelerek gemi kaptanı
na hadiseden dolayı teessüflerini 
bildirmiştir. 

~-----------------------------

Sovyet Uzakşark 
kuvvetlerinin manevrasi 

Moskova, 15 (A.A.) - D. N. 
B. bildiriyor: 

Krasnaia Sviesda gazetesının 

neşrettiği bir habere nazaran Uzak
şark mıntakasında küçük mikynsta 
manevralar yapılmaktadır. Uzak
şark kuvvetleri başkumandam ge
neral Stern bu manevralara nezaret 
etmektedir. 

Romanyada bir Iren 
kazası oldu 

Bükre}, 15 (A.A.) - D. K B. 
Campina gannda bir marşandiz 

treni bugün garaj hattı üzerinde bu
lunan birkaç lokomotife çarpmıştır. 
Trende bir vagon parçalanmış, bir 

lerini Hava Kurumuna voriyorlaıı. 
Siz de benim gibi elbet bunları ga
zeted e okuyor, radyoda dinliyor -
sun uz. 

- Vatandaıılann Hava Kurumu
(Devam.ı S üncü sayfada) 

KorBone bir ıacia 
Keser/e rahibinill başılll parçalayan 
halil, cinayetten sonra sinemaya gitti 
ve orada filın seyrederhen yakalandı 

Konya {Hususi) - Burada feci ı sinemasına gitmiş, korkunç bir eü • 
bir cinayet işlenmiştir. Ötedenberi künetle filmi seyre koyulmuştur. 
bir meseleden araları açık olan sey- Diğer taraftan cinayetten az son
yar satıcı Ahmed T ozcu ile Ahmed ra Ahmed T ozcunun ahırdan çık -
Tangunun son zamanlarda birbirle- madığını gören oğlu içeriye gir -
rine karşı kinleri büsbütün artmı~ - mi~, babasını sandık içinde kaniara 
tır. Bu arada Ahmed Tangu, raki- bulanmış bir halde ölü olarak bul
bini kollamağa başlamı~tır. Nihayet muştur. 
evvelki akpm Ahmed T angu, rak i- Zabıta derhal faaliyete geçmi§ Vf 

binin ahınna girmiş, orada kendisini sıkı bir araşbrma neticesinde kati -
görünce eline geçirdiği bir keserle lin Ahmed Tangu olduğunu mey -
birdenbire üzerine hücum etmiıı, ka- dana çıkarmıştır. Bunun üzerine Ah
fasına vura vura kafatasını parçala· med Tan1:11 sineronda kanlı elbise -
mıştır. Katil bu korkunç cinayeti i~ sile sükünetle film seyrederken ya -
leyip maktulün kanlı vücudünü bir kalanmıt. bir kaç lira noksanile ça1-
boıı sandığa attıktan sonra Üzerinde dığı paralar da üzerinde bulun .. 
bulunan 238 lirayı almış, soğuk - muştur. 
kanlılığını muhafaza ederek §ehir Katil 8UÇunu itiraf etmi~tir. 

Dünkn ynzme ve 
atletizm mosabakaları 

çok unzeı oldu 
Galatasarayın senelik yüzme şampiyonasında 

sırtüstü Türkiye rekoru kırıldı 

Prensib itibarile böyle bir 
şey kabil ve variddir? ı Eğer 
olmasaydı bay Çörçil son nut
kunda «gemi ve mavnalardan 
mürekkeb muazzam kütlele -
rin arkasında vapura atlamak 
ve deniz üzerinde de çok teh -
likeli ve neticesi meçhul bir se
yahate çıkmak için emir bek -
)iyen pek çok Alman kıt'alan
nın mevcud ııiyetinden bahset
tikten sonra ı(biz bu kıt'nların 
buraya gelmek teşehbüsünü 
yapacaklannı kat'iyetle iddia 
edemeyizıı demezdi. Çörçi -
lin bu sözü Almanların In -
giltereyi bilfiil istilaya kalk
mayarak mahaza şiddetli bir 

Düıürülen tayyareler çok vagon ve .lo~~.motifler. ~attan 
Londra 14 (A.A.) _ İngiliz have çıkm ışlardır. Bır olu ve beşı agır ol-

dır. 

lzmire gelen Suriye taktml yeniidi 
nezareti tebliği: mak üzere 14 yaralı olduğu resmen 

(Denmı 4 iincü sayfada ) Gece yarısından saat 20,30 a ka • bildirilmektedir. 
1 dar düşiirülen dU.,man tayyarelerl _ --------------

,.......,..,. ........................ ~~~~lııııllllllllııııiiiiiiiJ <Devamı 3 ü,neü ı.ayfad.ıl Kesik bir 

Değiştiri/emiyen 
• 
Ingiliz liraları 

Merkez Bankası sahibierinden elde kalan 
sterlin miktarı ile niçin değiştirilemediğini 

bildiren birer mektub istiyor 

çocuk başı 
bulundu 

Dün Sultanahmed civarında bir 
araada oynamakta olan çocuklar bu
rada iki aylık kadar tahmin oluna
bilen kesik bir çocuk ba ı görerek 
büyük bir -korku ve tellişla keyfi -
yetten maha11i polisi haberdar et -
mişlerdir. Ars:ıya giden memurlar, 
ha'kikaten, burada vücudünden ay -
nlmı~. cinsiyeti malüm olmıyan ke-

- Ellerinde sterlinı bulunup da muayyen sik bir çocuk başile kar§ı laşmı~lar -
~~=~,~~ Bankasına tevdi edcmiyenlcrden banka birer dır. Hadise müddeiumumiliğe bildi
~ _.u. ... ,.:;u.u. Bu mektubda elde knlan 5terlin mik- rilmiş ve kesik baş adiiye doktoru 

e neden imkan olamadığı tasrih edilecektir. tarafından muayene edil miştir. 
tutulduktan sonra vntanda~ların zarara uğ- On beş gün evvel bu feci akibete 

~~llıııi!He -ı~oıet bir karara vanlacağı umulmaktadır. uğradığı tesbit edilen küçük ölü -
müddeti zarfında toplanan sterlinleri bir nün bir cinayete kurhan gittiği kuv-

.:=~=~t:ev~d~i~ ................ v~e~t~le.ta~h~mii~n~o~l~unmaktadır. 

Dünkü atletizm müsabakalanndan bir intıba 
Galatasaray dcniııcilik şUbesinin rekorunu kırdı. Alınan dereceler 

senelik yüzme ve sutopu şam,plyoDJlSı lnrdır: 
dün Büyükderedc bliyılik bir muvaf- Büyükler: 100 Serbest - ıvı<ı.ıuıı .... 

fa.klyetJe yapıldı. Müsabakalarda 1.5.1. 
Mahmud 100 metre sır.tüstıi Türkiye 



Hergün 
Riotn m-;hkemesi 

Yuaıu Muhittin Bfraeo 
ln.aanlarin çoiunCia ırtalil2 ol -

daklan haaletlu mum dyuı Ki
bl titrek, aönllp aZSnmemelerJ ete
cek rllzglnn lı:uYVotli olup olma
maama ballıdır. 

DOnyada herkes f7l t-eya fena 
tablatil olabUtr, lylye Yeya fo • 
D.af& meyledeblllr, yatadılı mu ~ 
hJtlo kartılattıiı va.t.inta bab • 
IUZo 

' Sözün kısası 
Şapkam-.... -

\, E. Ekrem Talu 

Ş apkam eskidl. Onu, üç se • 
ne evvel yedi buçuk liraya 

almı~hm. Tethir edildiği dükkan ca 
mekanının önünden günlerce geç • 
mi~ •. kenc!,iııini _nazadanmla tetkilı( 
etmı§, begenmı§, oktamJ§, fiatını 
kendi bütçe imkanlanmla ve tedi • 
ye kabiliyetimlc ölçmÜ§, bu parayi 
verdiğim takdirde nereden, ne kıa
mnk lbım geleceiini hesablamı§, VQ 
nihayet bir gün -herçibadabad
diyerek dükkandan içeriye dalıp, 
aynanın karşısında uzun uzadıya mu 
ayene ile baııuna yakıştırdıktnn aon-

~ ftD.I& ~dığı felAketin alu
.. ..Uerln.l aramak karanndadır. 
Bu mmnleketln -.tradıiı fellketin 
~UlU 4• malChndur. Zavallı 
Pıan-. mUtareke prtlannı kabul ve 
Imza etmlı oldulu halde bJlo bqUn 
'-rbden ..-e oaun tahribatından kur
blhnut bulunmuyor. Eaki mUttefild
ahı tayyereleri tarafuıdan atı:lan 
hoınbalar, hlll bazı Franaa tehJrle
dnin biraz daha haıab olmuına ee
beb oluyor. Vakıl, bu bombalan 
atan tayyareieı onla n F tan•aya de
lil, urutf olarak lıuımlanna kar11 
kullanıyoılaı: fakat, bu bit kelime ---····--·-·-·-·---

( 1
• e h .- r .••• a b e r 1-e···--··r ............. ~···················•]mu ra ~rn:~d~~7t~b~~n mizacıma intt• farkıdır. Neticede harab olan Fran-

.z tebridir. 
ı Bunun &ibi. F ranaa bu KD n en müb 
rem Ihtiyaç maddelerinin tedarikin
den Aciz bit hrıldediı; bu derdiere 
Cleva bulmak Için çırpınıp duruyor. 
Deva bulabilecelue dahi bunu bu -
luncaya kadar çok ıstırab çekec:ek
tfr. 

Bu vaziyette, Fransanın felaket -
ten dola)"l mea'ul aramaa ve buııla
n eezalandınnrık istemcal ıayet ta• 
int g<Srllnür. Fakat, acaba bu mea'ul 
'\"eya mea'uller kimlerdir~ 

Bunlann mea'uliyet dereceleri ne 
olabilir~ Bütün bu ltierden dola)"l 
tekmil Franaanın me•'ul oldu~nu 

kabul etmek daha tabii bir fel1efe 
prureti deiil midir) Fakat, fcl1efe 
tarahndan bu tarzda g!Srünen mese
leye kanwı ve nizarn tarafından ha
kıldı~ zaman, hal batka türiii olu -
yor. Bit cemiyetl Idare edenlere o 
Idarelerinden dola)"l bir mea'uliyet 
tcrettUb edebileceğini göstermek de 
bııyahn beka ve aellmeti hakımın
dan bir zaruret değil midir) 

Şu halde, mcaeleyl 8yle ı8ren -
ler de haklı, böyle g8renler de haklı 
~emektir. 

* Hangi taraf haklı olursa olaun, 
YÜali tudur ki marc§al hükGmctJ ta
rafından ne§Tedilen bir kanun mud
bince Riom' da bünyesinden evvelce 
!.u .Utunlarda babaettiğimiz bir 
mahkeme kuruldu ve bu mahkeme, 
meruime aid ltierini bitirdikten 
eonra timdi mahkeme aaıl meaeleye 
.ınnit bulunuyor. 

Riom mubakemcainin felaeft tara
lıııı ihmal edecek oluraak, neticede 
fUtlU teallm ederiz Id orada coreyan 
eyliyecek olan dava, dUnya tarihi -
Bin blly{lk davalanndan biri ola -
cakbr. Şimdiki halde Iki hava nuın 
aleyhine ikame edilmlt bir töhmet 
Iddiasının tetldki ile baelıyaeak olan 
muhakeme emaaında birçok Fra.naız 
elyaset ve Idare adamlarının par -
makltk 8nünde oturduklannı ve kon
Cillerine sorulacak bin tUrlU auale 
cevab verdiklerini 1lheceğiz. Bu 
eualler ve cevablar arasında, eler 
Fran~ızlar için mühim olan m .. ele, 
fellketlerin mes'ulleri hakkında bir 
fikir ve Jeanaat aahibi olmak lee, 
dünya için de bu arada, aon Avru-
pa tarihinin bir takım karanlık nok
talannın aydınlablmıt olduğunu 

aörmek vcaileai elde edilecektir. 
Mubakeme ne kadar uzar, mcvzuun 
derinliklerine ne kadar fazla dalaraa 
pünyanın dikkati ve merakı o dere
cede fazla uyanacakbr. 

dlufıil.i.in c23uu;•H 

Bir ihtikar iddiası 
tahkik ediliyor 

Küçükpazarda Kıbleçe§me cad -
deainde terzilik yapan Muzaffer Ma
ni dün :ıabıtaya müracaat ederek 
Sultanhamamında kumat aatan RUlo 
AiYazar adında birinin maiaza -
~~mdan 66 kuruta aatılmaaı l&rım le
lan kol aatarını 60 kuruta aldığını 
~ylemittir. 

Zabıta bu ihtiU.r iddiası etrafın
da tetkiklerine ehemmiyetle devam 

ı etmektedit. .. _ ............. -...... ....-.....-............ _. 

TAKVIM 

-&·ıuı 
2 

EYLÜL 

15 Arabt MDe 

RumiMDI 
1g40 

PAZAR 

Şaban 

13 

19 20 
12 

1868 -Hıııır 
183 

ı 

--! -- bak ve talihime ittirak eden vap • 
kam neler çekmiııtil 

~--;;~~~~:7;-~~----~~~~--------~~~~~-=~--~~~--------~~--~--~--~-----. ...... .:~ .......... J İatanbulun kahbe havamna alda-

Dir katil 18 Dilencilig-ı kaldırmak ı· çı· n Otomobil - -~:~~~ı~:!:::;E~:~::~~~~:·~ 
m!~k:~a:d~di yenı bir f ormnl bulunacak çarpan bir ~~~g~~:?t:~;~t~%:~:g~ 

On gün evvel tevk.ifhanede itlo
rıen clnayctin muhakemeai 2 nci a -
iırceza mahkemesinde dün neticeye 
varmıthr. 

Dün de yakalanan bir dilencinin üstünde 10 
alhn, 4 gümüş, 30 kağıd para bulundu 

HA.diaenin 1uçluııu Receb Kı:ula
ğaç evvelce de yazdığunız gibi, hır-
sızlıktan düttüğü tevkifhanede ka
tilden mevkuf Şükrü ile tanıtmı§, ar
kada, olmu§lar; Şükrü Rccebi ku
mara alıştırmı§br. 

Fakat Receb her kumar parti -
einden parnlannı kaybederek çıktı
~ından, gitgide Şükrüyc di1 bileme
ie başlamıştır. Nihayet bir gün bu 
yüzden çıkan bir kavga sonunda bir 
denbire tehevvüre kapılarak, arka
datını vücudünün muhtelif yerlerin
den ti~lemio ve öldürmüttür. 

2 nci ağırceza mahkeme~i euçu 
delillerle sabit olan Recebi ceza ka
nununun 448 inci maddesine göre 
18 1ene müddetle hapse mahkum 
e tm it: bunu hakkında verilen cak i 
mahkQmiyet kararlle birle§tirerek, 
19 aene, 4 ay 20 güne çıkarmı~tır. 

Sakarya şiiebinin bugUn 
Marsine varacag1 tahmin 

ediliyor 

Birçok kimacierin dilenciliği, kar
lı bir meslek haline koyarak dilen
rneğe kalkması §ehirdeki dilencilerin 
miktarını pek ziyade arttırmıgtır. Be
lediye, bu vaziyet karoısında dilen -
cileric daha esaslı bir şekilde mü -
cadeleye karar vermigtir. Dilencıliği 
kökünden kaldırmak için esaslı ted
birler dütünülmektedir. 

Y ıskalanann bütün dilencilerin 
üstünde mühim miktarda para bu -
lunması, bu şahısiann ihtiyaçtan de
ğil, bu işin fazla karlı oluşundıın do
layı dilenmeği meslek haline &oktuk
larını göstermektedir. 

Birkaç gündenberi yakalanan he
men bütün dilencilerin üzerinde mü
him miktarda para bulunmaktadır. 
Dün, Eyübde yakalanan bir dilen -
cidc bir hayli altın bulundu -
ğunu yazmıştık. Daha evvel yaka -
lanan ~bir dilencinin tam 1200 lira 
parası olduğu anla,ılmıttı. 

Emniyet Dördüncü 
Şube Müdür Muavinine 

işden el çektirildi 
Şehrimiz emniyet dördüncü tU

be müdürü muavini Nazım Çetine 
Dahiüye Vek&leti tarafından gö -
tiilen lüzum üzerine itden el çek -

tirilmittir. 
Emniyet müfettitleri bu kararın 

sebebi etrafındaki tetkiklerinc e -
hemmiyetle devam etmektedirler. 

Dün ele tehrin muhtelif mıntaka
larında dilencilerle mücadeleye ge
ç.ilmiş, bu cümleden olmak üzere 
bunlardan 3 taneai yakalanarak 
haklarında takibata geçilmiştir. Ge
ne Eyübde Eyüb camisi avlusunda 
dilenen İbrahim isminde bir dilen -
ci yakalanmış, karakolda üstü a -
randığı zaman 30 lira kuğıd para ile, 
1 O altın, 4 gümüıı lira ve I 02 ku -
ruıı ufaklık çıkmıııtır. 

Esasen oehirde adedieri pek zi -
yade kabnr~n. dilencilerle müca -
dele edilmekte, fakat dileneiliği ta
mamen ortadan kaldırmak mümkün 
olamamakta idi. Zira bunların he -
men hepsinin Düşkünlerevine kal -
dmiması kabil olamadığı gibi, zin
de ve genç olanlarına da iş temin e
dilemiyordu. Belediye, zabatı ile iş 
birliği ederek, dilencileTi ortadan 
kaldırmak için yeni bir formül bul -
mak tasavvurundndu • 

Emniyet İşleri Umum 
Müdürü dün 

Ankaradan geldi 
Dün Ankara.da.n ı,eh.rimize gelen 

Emniyet İ.şleri Umum MüdUrU Ali 
Rım Çevik, Emniyet Müdiirl~ne gL 
derek Müd llr Muzaffer .Ablın.la. şeh
rimiz emniyet j,şlerln.e &id muhtelif 
mewular et.nı.rında ~üşt.ür. 

Umum Müdür İ.sta.nbulda 2 gün 
mldıktan sonra Anıltara.yoa dönecek_ 
tir. 

lakenderuna aefer yapmakta olan 
Sakarya tilebinin Rodoa adası ya -
kınlarında İtaly•n kontrol ıemileri 
tarafından çevrilerek Leroa adaama 
SÖtÜrüldüğÜnÜ Ve yapılan temaalar 
neticesinde acminin aerbeat bırakıl
dığını yazmıtbk. Öğrendiğimize gö
re Sakarya vapuru Cuma aünü Le
roatan Mersine doğru hareket et -
mittir. Vapurun henUz Menine vü
•ulüne dair alıkadariara malamat 
gelmemlf8e de en aeç buaUn Merai
no varması tahmin edilmektedir. Ge 
mi Mersinden doğru İ1kenderuna 
hare.ket edecek ve burada bir haf
ta kadar kalarak hamulcaini tamam
lıyac.tır. Leroa adaaında kontrol 
için geçen vakit geminin aylık kon
turatından hariç tutulacakhr. 

r .... ··---·--------·-... ·-··-······--·--··--· ---"' 
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Şimdiden aonra kabotaj hakkını 
kullanarak yalnız limanlarımı:r. ara
aında itHyen vapurlann kontrol e -
dilmyicceği de ümid edilmektedir. 

Leyli Tıb Talebe Yurduna 75 
talebe kabul edildi 

i • 
i 
1 
i 

Dün blr meslekdaş: 
- eBu kı§ İsta.nbulda kadın QO. 

rabı derdinin kalnUyacıı.~ını. teb. 
~etti. 

Çora.b fabrikalım daluı. az Ura 
nu raıı:i oldular, çora.plarını daha. 
m~ ~ın ~-olunu mu 
buldular, yoksa yerll i'p~lmlzi da
ha Iyi kull(UlllUI.IUil çaresini mi 

lteşfettner? 
HIÇ biri d~il. 
Meslekd~ım:ıza eöre 90rap fab_ 

rikalan bu kış kad.ın QOraplarını 
ipekten ya.pma.yı bırakarak yü.ne 
veyo. pam~a döneoeklerdir. 

- Ne münasebet? diye sorduk. 
· Şu cevabı verdi: 
- Pariste kadın çora.bı tükenmiş, 

ipek stoku ka.lnuı.dılı iÇin yenisi 
de yapıJ.n.nuyormuş bu vaziyet kar. 
~ısında Paris .kadını yazın çorapsız 
sezmiye karar v~. kışın cıa 
pamuk veye. yünlü oorap giyecek_ 
miŞ .. 

Ma.'lOm ya, bütün dllılya gibi 
İstanbul da. kadın eoyamnda moda-
nın emrini Paristen alır. ! 

Yün çarabm ipek QOrabı .lstlhl!f : 
etmek üzere olmasının sebebi bu_ i 
dur.:. 

Bu yll İstanbul Leylt Tıb Talebe 
Yurduna. memleketi.mlztn muhtelif 
liselerinden mezun 75 ~9 bı.bul e. 
d.llmi.Jtir. Bunla.rdan && sı pek iyi 
derecede, di~erlerl de Iyi derecede 
Ueelerden mezun olmuştıı..rdır. Qenç_ 
lerin Tıb Talebe Yurdund& bütün ISTER IN AN, 

~ 
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ihtiyaÇlan Sıhhat VeWetl taratm - \ 
dan temin edUecek.tir. '---

((Son Po•ta)) nın edebi telrika•ı: 48 

. - . . . .. ... "' . 
• ._A •"' •••• , •, • . ,. '("• .. _, 
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Yazan: Ercumend Ekrem Talu 
Kocasını da aeviyordu. Ukin bu 

h~ henüz iyice tebellür etmemi,, bir 
heveaten, yenilik cazibesinin doğur
duğu bir ,duygudan ibaretti. 

Bakalım, bu koca o ananın yeri
ni tutabilecek miydi~ 

Hızlı hızlı kapı çalınmıttı. 
Her darbe, Müjganın içinde ür

kütücü bir akia yaptı. 
Arkada§ları, Snimi evine kadar, 

güle oynaya tetyi etmieler, aırtınr 
takadan yumruklar indirerek, kapı
dan Içeri koyuvermişlerdi. 

Delikanlı yukanya çıktı; annesi
nin, sonra da Şehime hanımın elle· 
rini öptü, yanlannda biraz otuıdu. 
MUjaln artık çekilmir, ortadan 

tak odasına, aeccade sermekle met
guldü. Güvey, soyunup ta yataiına 
girmezden önce, UIUien namaz kı
lacaktı. 

- Seecadeniz ha:ur, aalanıml 
İhtarı üzerine .Saim kalktı, önüne 

bakaraktan çıktı, kanama mül!ki 
olmağa gitti .• 

Ertesi aabah, kan koca erken 
kalktılar. Yapılacak ziyaretleri var
dı. Saim, karısını amcasına ıötüre
cck, ihtiyann elini öptürecekti. 

MüjgAnın yi.lz akını, hanımiara 
ıösterip bah~itini de aldıktan aonra 
vazifesi •onuna eren yenae hanım 
da artık bir aedire kurulmu§, paça 
yemeye hazırlanıyordu. 

elbı.e.i de c:ld-

...... .--.·-·····-··./ 
den pek gUzeldi. Kumatmı, Şehime 
hanım, yangından kurtardtğı mahud 
bohçanın içinden çıkarmıtb. Bu, aül 
kurusu renginde ağır bir Şam ipek
liai idi. Pata babası orada piyade 
mirala)"l iken bu kumatı almıt. ae
tirmiş, bilahare kanaı Izniyar hanı
ma hediye etrnitti. O da onu, de
ğerli olduğu için, kızına, Şehimeal
nin çcyizine aaklamıth. 

Meğer, nuib MUjglnın imit. A· 
çık kumral aaçlarının ve taze teni
nin renklerilc, ıcrçekten pek uygun 
dü§mÜftÜ. O kıyafetle analığının 
huzuruna çıktıiı anda, Şehime ha
nım, dayanamıyarak: 

- Kızi dedi. Meğer aen pek IÜ
zelmipin. Ne giyaen yara§tyorl. 

Artık, ç.Qcuktan, belki tımanr 
diye esirgediii böyle bir lltifntı, evli 
bir kadından da ulıacmekte mana 
görmemioti. 

Genç çift, cl öpüp hecllyeleTini 
aldıktan •onra, Saimin urabalanna 
ziyarete gittiler. 

Onlar kapıdan çıkarlarken, Şe
hime hanım arkalanndan ae1lendi: 

- MUjglnl Emaal hanıma da gi-

arnele öldü şüp günlerce beni peııinde koııtur • 
muş, içerisindeki aaalet damgasıni 

Arnavudluk aefiri Asaf Cacuri - -zira şapkam meşhur bir fabriknı
nin oğlu Hilmi, dün aktam idare - nın malı idi- düııürmüıı, kaybet • 
sindeki 3~2 huauat pltika sayılı oto- mi§, lakin bütün bunlara rağmen za
mobililc Suadiye aafaltındnn Eren- rif biçimini ve rengini muhafaza eY.• 
köyüne süratle gelirken, ayni yolda lemiş bir emektardı. · 
yürümekte olan iki ameleye çaıp - Şimdi, ne çare ki, birbirimizden 
mıııtır. ayrılmak zaruretindeyiz Kenarlann• 

Çok ani ve §iddetli olan bu çnrp- da küçük bir sahil haritası çizen al• 
ma neticesinde arnelelerden biri o- nımın mukaddes ter izleri, bilmerd 
tomebilin altına dü§mÜ§ diğeri de kaçıncı defa dü§tüğü lekecinin elin .. 
yolun kenanndaki hendeğe yuvar- de artık isyan ve temerrüd ediyor. 
lanmıştır. fazla olarak, ötesinde berisinde gÜ• 

Otomobilin altında kalan ve is _ ve denilen sinsi ve zalim haşerenin 
minin Ali olduğu anlaııılan kazazede iğne ucu inceliğinde diş yerleri var. 
derhal ölmüş, hüviyeti henUz tesbit Zarafetime hükmeden yakınlarımi 

((Bunu artık giyemezsin ll) diyorlar, 
edil~miyen ve hendeğe yuvartanan 
arnele de ifade veremiyecek bir hal- Benden daha az müııkülpcsend 

olan birine, çar naçar, şnpkamı ve -
de Nümunc hastanesine kaldınlmış- rcceğim .• lnkin bir türlü kıyamıyo • 
tır. Hilmi hakkında adiiye ve za - rum. 
bıta takibata başlamıclardır. Alırken saydığım yedi buçuk lirn• 

dan dolayı değil. Üç yıllık yolda:
lığın husule getirdiği alışkanlıktan, 
bağlılıktan da değil. 

Bir avukati tekmalayen 
mevkuf 1 ay 10 gün 
hapse mahkQ n oldu 

Evvelki gün 2 nci ağırceza mah
kemesi koridorunda vukua gelen bir 
hadise, dün Illiliye -4 üncü ceza mah
kemesine intikal etmittir. 

CUmhuriyet gazetesi sabık ma -
kine tefi Villi BlUmeri aiır yarala -
mak ve katle tetebbüa suçundan 
muhakeme olunan Mehmed Ali, 
mahkemeden çıkinca duyduğu in -
fialin te1irile davacı vekilincı bir 
te km e aavurmuştur. V e kil derhal ti
kayetçi olmuş ve polie hidiaeye mü
dahale edeıek, maznun meşhud ııuç 
lar müddeiumumiliğine teslim edil -
mi~ tir. 

Aa liye 4 üncü . eeza hlkimi dün 
Mehmed Aliyi muhakemo ettikten 
sonra, neticede auçu sabit görmüş 
ve 1 ay 1 O gün müddetle hapsine 
karar vermiştir . 

Şapkam bu üç senede, bilir mi -
ainiz ne kıymet kesbetti) Bana ka• 
ça mal oldu) 

Ben çok gezen, kısa günde ora • 
dan oraya koşup bir çok yerlere gi• 
ren, çıkan bir kimseyim. Hemen 
her gün öğle yemeğimi dıııanda ye~ 
rnek, işimin icabı, bazı kimseleric 
görüıımek için iki üç kahveye, ga .. 
zinoya, otele, müesseseye uğramali 
mecburiyetindeyim. Bütün buralar • 
da, şapkamı, fapkacığımı, içeriye 
girmesi memnu şüpheli bir şahıs gl .. 
bi kapıda alıkoyuyorlar. O, ibreC 
alınmağa layık bir itaat ve tevek • 
külle beni bekler; ve kavuştuğumui 
anda, belki de sevincimden, onu 
bana uzatan adama tabii, herk~ 
gibi bir caize veririm. 

İşte, şöyle üstünkörü bir hesall 
ettim: O muvakkat ayrılıklarla teK .. 
rar kavuşmalar, ·uç yıllık emektat 
§apkamı bana, günde on kuru§tan 
--çoğa gitmiyorum- ayda üç, yıl 
da otuz altı, Üç yılda yüz sekiz .• e-

lki randevu evi ve bir otel vet yüz sekiz liraya rnaletmişl 
kapatıldı Ben bu para ile Habiğ fabrika • 

sının bir iki hissesini satın alırdım.: 
AhlAk za.bıtası ~ iÜll de (eh.. 

rin muf'ltell! aemt.ıerl:nd.e fWiyette Şimdi, siz söyleyin: Naaıl kıya • 
bilirim~. Eski §ap karndan nasıl ay-

bulu.n:uı iki randeru evile iiZll ftı- rılabilirim ~ ı. 
huş ye.ptıran bir oteli meyd&na çı _ 
ıtannu,tır. Bunlar Kum.ke.p.ı Nişanra_ C. Ck1uun ~a.l,. 
eında. 126 saylda otumn ta.runnn., ------------
randevuculardnn J"er::de ve Dolab _ 
dereele U.leza.r ~0. ı~ sayılı Leylei Berat 
evde oturan Ka.t.inanln mlerUe Bey- İstanbul rnüftülüğünden: 1 7 /EY-
~lund& blr oteldir. 101/940 Salı günü Şaban ayının on 
ZabıtA te.ratı.nd&n ~ cürmü dördüne müaadif olduğundan md

meşhud sm~ bu evlerle otel ka. kör Salı günü akşamı (Çarşamba 
pıı.nnuş ve sahibieri a.41.iyeye veril _ gecesi) leylci berat olduğu ilan o .. 
mişlerdir. lunur. 4 

izinnamesi de dahil olduğu hald< 
llzım gelen tekmil muameleyi ta .. 
mamladı. 

din. lhtiyarın gönlü ho1 ol•un. E
mi, çocuğum~ 

- Peki, anne 1 
İki üç gün, yeni evlileri rahat bı

rakmak kayguaile eve uframıyan 
İbrahim efendi, Pazar aabahı tekrar 
göründü • 

Çocuklan tebrik ve kendllerine 
aonauz 1aadet diledikten •onra, Şe
hirne hanımdan nüfu. tezkereaini i•
tcdi. 

- Müaaade ederaeniz, izinname 
çıkartaca~ım .. dedi. 

Ukin bu bir meaele idi. Şehime 
hanımın nüfus klğıdı yangında yan
mı~tı. Şimdi t&. T ophanelere, Fındık
hiara ıidip de kayıd çıkarttırmak, 
ilmühaber almak, kapı kapı dolaş -
mak geıek.iyordu. 

İbrahim efendi bütün bu itlerin 
ve hattl ayni zamanda latanbulun 
da yabancısı olduiundan, bunlarla 
Saim tavzif edildi. 

Becerikll çocuk, bir haftada, fC· 
riat h&.klminin: u Ane Şehime nam 
bikri baliğin, İbrahim Etem efendi 
bin elhac HUsamedclinle izdiva -
cına mlnü ter't olmadıiı»na dair 

lg, nikahın kıyılmasına kalıyor ., 
du. Fakat, aksi gibi, birkaç gün e~ 
vel hükö.mct yeni bir emir çıkar ~ 
mıştı: İzdivaç ak idieri behemehal 
karı-kocanın oturdukları mahalle " 
nin imamı tarafından yapılacaktı• 
Bu suretle, Ebülhayır efendiye bat .. 
vurmak mecburiyeti hasıl oluyordU• 
Bunu da ne Şehime hanım, ne do 
Ihrahim efendi istemiyorlardı. 

Belki de, para yedirmek ııuretilo 
münasib bir hal çaresi bulunur di .. 
ye, sağa sola müracaat ettiler. Fa " 
kat hiç bir imam bu işi görrneğe ya~ 
naıımadı. Çar, naçar gene Ebülhayıf 
efendiye haber gönderildi. 

Eaasen, köpoğlu herif, bu nıüra .. 
caatı beklemekte idi. Ba~kın reza .. 
!etinden sonra vaziyeti alttan alta 
tctkik etmiş, Şehime hanımın, Ib .. 
rahimle evlenmek üzere olduğunU• 
bakkal Dedenin o işdc, kendisiltı 
beraber bütün bir mahalle halkın• 
kendi gnrezine alet ederek faka b•• 
tırdığını anlamı~tı. (Arkası var) 



Milli Şefi n tebrik 
telgraf1 

h .An.k::ı.ra 14 CA.A.) - Yugoslavya 
:a.ı: ~jeste İkincl Pierrc'in doium 
~unıü ~iiı'ı.Mcbetile, ReLslcüm. -
lı:ız- Is:ınet Inıönü bir tebr.ik telgrafı 
löndermJ.şler ve lkrn.l na.ibl Altes 
~ Paul buna btr ~ür telgra. 

e nlukabelede bulımmu.şlardır. 

lstanbulun Hava Kurumuna 
yardıma 

(Bqtanfı ı Ind aayfacl:r.) :a d~llttı bilhaaa 100 günlerde gös
~r ıkle~ .nlaka ve yardım her tür

.1tahmrnın fevkindedir. Ve biz bu 
:~. heyecan kartısında 100 derece 

utehassis bulunuyoruz. Bu eene 
Yalnız İstanbul yanm milyon lira
r~ kadar para topladı. Son J 4 gün 
ı;ınde 45 bin lira toplandı ki, ay ba
rnt kadar bu miktar J 00 bini her 
a de bulacakbr. Tüccarlarımız Ha
~a Kurumuna yardım etmek için n
s:ta ?irbirlerile müsabnka ediyorlar. 
rı nelık taahhüdde bulunanların sa
~ çok yükseldi. Eaasen bütün va
nia~a~lar, fakir, zengin bütçeleri 
d etınde kurumumuza azami yar -
b~nıı Yapıyorlar. Mesel&, 50 lira alan 
b~J Polis memuru, yüzde iki hesa-
1\.ı e senede 24 lira vermi~ oluyor ki, 
«lorum~ asli aza olmak için senede 

1.. » lıra vennek lazımdır. Görü -
b~Yor ki, bu miktann daha üstünde 
e.ır meblnğla, bütiin vatandaşlar asli 

zn olmuş bulunuyorlar. 
nı - Nişan yüzüklerini verenler çok 

U)., 

oldBu sırada çok gan'b bir tesadüf 
d u. Rıza Oran suniimi cevablan -
y ımıağa hazırlanırken Içeri. 23-24 
c 1~arında bir delikanlı girdi. Yelek 
k e ı nden çıkardığı iki yüzüğü baş -
anın masası üzerine bıraktı. 

la - Efendim, biz de zevcemle, ni
y ndYiizüklerimizi teberrü auretile bu 
,. ar ıma ikizane iştirak etmek isti -
JOtuz. 

lü ~ıza Oran teşekkür etti: Mühür
di ;~ !kutu getirdiler. Delikanlı ken
Çe~J~; Y.ü~ükleri bu kutuya atarak 

ı, gıttı. 

le ç- Görüyorsunuz ya, hergün böy
tiri ırçok vatandaşlar yilzüklerini ge-
3 7 p Veriyorlar. Bir hafta Jçinde tam 
tan~ane oldu. Biz bu harniyetli va-
1 aşiarın isimlerini hem gazete -
ere, h· d .. d . N" 

1 
... m ra yoya gon enyoruz. ı-

:.n YÜzüklerini verenlere ayni zn -
t a~da resmi bir makbuz vermek -
ye'lız. Kendi elile de kutuya attın -
olruz. Şayed, yüzük elmaslı filan 
bı~r~.bunu aynen bir de zabıtla tes-

y .. ı~oruz. 
1( Uzuklerini çok asil ferağatla 
d:Jmumuza teberrü eden vatan -

§ arı bu saadet sembollerinden 
mahrum b k k . • . Tiirk ıra mama ıçın, yerıne 

ta Hava Kurumunun nişanesini 
tı.J'§ıydan yüzükler vermek tasavvu -

n llyız 6 .. tak A · tane numune yaptıra -
tinı~d nka.~a~a gönderdik. Memleke
Çelik e yuzuk yapacak derecede iyi 
dü .. olmadığından bakırdan imali 
d .. 'unülmüştü. Fakat bakır pnıılan -
ıgınd 

riild .... ~n Ve sıhhi mahzurları gö -
llıü ~gunden, yüzükleri okside gü -
du~ eb· Yaptınnağı muvafık bul -
diy ' ılmiyorum genel merkez ne 
iki kcektirl Bu yüzüklerio üzerinde 
ti b al~d ve ortasında bir tnyyare
hulu aş ıgı ve içinde T. H. K. q40 
tarafnacaktır. Arzu edenler diğer, 

ına · lerin· hA nışan veya evleome tarih-
B~ ~~~.ettirebilirler. 

\tacı ~zukler ayni zamanda ha -
l'an 'b· avacılığa karşı sempati du -
lerj t milletin müşterek sembol -

~~klardır. N S C R - . . . 
omanya hakkında şayialar 

T e ı-o eıs·z 
• 

Iz m ·rde tev if e ilen !Amerik~da mecburi! Almanyadaki talebarnizde 
askerlık kanunu · - V 

• 
fl 

Viyanalı bir casusun 
mubakemesine başlandı 

tatbik ediliyor çagırılan 40 taleba 
m:ka.,~~n R~~~~t:·~d/:ı~e:ı!:s: Am 8 ri kaya go .. n d e rt.IJ. yo r 
kerliğe aid kanun projesi kongre ta. 

İzmir 14 <A.A.) - Türk tebaasında.n olup Vlyanada doğan İlyas ~lu 
~an Tunn isminde birisi şehrimizde CMusluk yapmak suçile tevkif 
ed.ilınlş ve n~ırcezn.d.a muhakemeslne ba.şlanmı.şt.ır. Dava. gizli celscde ce
rey:ın etmektedir. 

rafındn.n kat'i olarak tasdik edUnıiş_ Ankara. 14 (HUSIJ31) _ Hükümetna.mına Almanyada. tahsilde bulu • 
tir. rıan talebom.izden 40 ı geri ~~ırılmış, bı.ı.nlann., tahsillerine devam et • 

İlk kafile olarak 75.000 kişinin KA._ nı.ek fizere, Amerika,ya gönderilmele4-ne ~~:tarar verllnı1ştir B taı bel 
nunuevvelde siU\h altına çaA"ırılaca- bug\inderde Arnerikaya iha.reket edeceklerdir. • u e er 
ltı ta'hmin edilme~lr. Kanun pro • --:----------:------------------

Fransiz ve Belçika 
sahillerine yeni akınlar 

Dünkü yüzme ve atletizm 
mUsabaka'ar1 çok güzel oldu 

jesinde sanaylin sefeıi>er edilmesi ve Alt F h b 
iıca.b ettı~i ttı.kdirde ıa'brılaı.lann bir 1 ranSIZ ar 

(Baştarafı ı inci sayfada) 

anat 2 1,45 de ön Jimanın bir Tlhtı
mında büyük bir yangın çıktığını 
kaydetrniş. bir saat sonra ayni yan
gının şiddetle genişlediği bn§kn bir 
pilot tarafından görülmüştür. 

(~tarafı ı inci sayfada) 

100 Ku.rbaP!am.a. - Şamil 1.30.3. 
400 Serıbest - Vedad 6.14.8. 

bedel mukabilinde ihükümet tarafın_ c b 1 ~~y~::ımesı hakkında da gem i si e e Uttar1 k 

Dönkarkle taHribat 
Dunkerquete Maree havuzuna 

ve doklarda seçim garına ve ticaTİ 
dokun üç kenarındaki büyük bina
lara tam isabetler olmuştur. 

Hedefler civarında büyük infi -
luklar vukun gelmiş ve çıkan yan -
gınlardan biri 48 kilometre uzak -
tan görülmüştür. Müşahedeyi güç -
leştiren projektörler bombardıman 
edilmiş ve mitralyöz ate§i altına a
lınmıştır. 

100 Sırtüstü - Mahmud 1.19.1 
(yeni rekor>. 

Orta.la.r: 50 Sırtüstü - Kemal 
40,2. 

Dün 300 Alman tayyare
sinin Londraya taarruzu 

akim kald1 
100 Serbest - Ziya. 1.15. (Baştarafı ı Inci sayfada) 
100 Kuııba~ - Suphl 1.42.1 
Küçükler: 50 Kı.ırtxı.P!ıı.mn. _ Fn. nin adedi on birdir. Avcı ta.yyarele-

-·.. rlm.izden 4 ü lluı.yıbdır. Pilotlardan 
·~ ~2. b 60 Sırtüstil _ Oktay 46.2. iri sağ ve sallmdlr. 

50 Seııbest - Vurnl 37. Alman tebliği 
10X50 bayrak - Uç takun gtrmiş B er lin 14 (AA) - Alman or-

B takımı birinci olmuştur. M.a.vi, be: dula;ı başkumandanlığının t~liğj: 
yaz ıto.kımla.r arasındaki su topunu Fena hnva şeraitine rağmen, ha -
mavi t.akun kazanınıştır. va kuvvetleri, dün gündüz ve gece, 
M~n.ra 45 ~ü fştirıı.k İngiltere payitahbna kar§ı muka -

etm~ir. bele hilmisil hücumlarına devam et-
Türkiye atletizm birinidikleri miştir. Birçok dok tesisahna, an -

Mavnalar tahrib edildi ba,Iadı trepoıara ve rabrika binaıarına isa-
Hemen ayni r::ı.manda hücuma uğ- n:'ür~iy~~e~ birinciliklerinin betler kaydolunmuştur. Birçok yer

ıvan caıais de carnot ve garb ha- d ;usa uhtel'f un Fenerbahçe sta._ lerde yeni yangınlar çıkarılmıştır 
•luzlarında. buluna.n m:ı.vna.Inr t am ın ad m ılmı mtırınta.lk.a. atletleri a- Hava kuvvetleri, ayrıca, İngil;e • 
iB:ı.bc. 1 rosın a yap ı.ş . . b k. . d h 

Ue.:~.fttl~fhri~~~edilmlşlerdl. Havu.. Mühim btr kısmı bu""iinc bıra.kılan rdenı1n cenu ud,.~r ~sın : ava 1ı_ney -
zun mut •ı.c ı "-'Pını.1arn.nda rıhtım m .. ba.kalard al " nn arını, en ustn tesısntını, ıman-
binalarına ve gnraj yollnrma. ve li _ ları:,. a ınan dereceler şun- lan ve demiryollarını muvaffakiyet-
manın cenub münrohasında demir_ 100.' Fik t (Gala le bombardıman etmiştir. 
vt\lu Ilt isak trl-nı-- bo b . re tasaray) ll Mu D H 1 d~ .. .. no .... wu.w.ın.a. m alar za.ffer (Fenerl>ahçe) 1 ı.ı. ' - Ü§man, o andada, Belçikada 
tŞnuştur. .. • 400 _ Mellh (Fenenbahçe) 50 '7 ve Fransada birkaç küçük uçuş yap-

Anvers uzerınde Gören (GıılaUısa.rny) 53.5. ' ' mış ve birçok noktalara, mühim ha-
Gece yarısından evvel büyük bir ıooo: ;Rıza. Maksud (Fcnezıbah!:'C) sarı mucib olmadan bombalar at -

tayyare filosunun hü.cum ettiği An. 4.10.3, Adnan (Ankara) 4.19.4. mıştır. 
vers liına.nına karşı hn.rek!ıt Cıımar. ~10 Mh.n.fa: .FUiık (Galatasaray) Kcsif bulutlar dolayısile, gündüz 
tes! sn.'bahının ilk saatlerine kadar 15..2, Süha 16.9. ancak birkaç münferid hava muha-
devam et.m~ ve pa.ra.şütlere ba~la _ Gülle atma :Ateş İbrahim 13.63 rebesi olmuştur. Avcılarımız ve ha
nan ı.şıldaklarln tenvir edilen ve ne- Arat (Beşiktaş) 13,02. ' va dafi bataryalarımız tarafından 
h1r üzerinde bulunan bir çok mav • Sıri'kla. n~a.: Mu!hitti.n (Anka. aekiz düşman tayyaresi düşürülmü§-
nala.ra bombalar e.tıl.rn.ı$.ır. rn) 3.50, Vıçaropuioo (Kurtuluş) tür. İki Alman tayyaresi kayıptır. 

Londra 14 (A.A)- Londranın 3·20· Londra 14 (AA) - Bucking-

aç1klar1ndan geçti 
Gemilerin gitmekte 

olduklan mahal 
söylenmiyor 

Cebelüttarık 14 (AA.) - Roy
ter: 

İngiliz deniz makamlnn, 11 Ey -
lulde 6 Fransız harb gemisinin Ce
belüttarık açıldanndan §arktan gar
be doğru geçmiş olduklarını teyid 
eylemektedir. Bunlar, Georges Ley
gues, Gloire ve Montealın kruvazör
leri ile Malin, F antasque ve Auda
cieux torpido muhripleridir. Bu ge
milerin gitmekte olduklan mahal. 
söylenmemekteclir. 

Anadolu ajansının notu: 
Yukonda zikri geçen Georges 

Leygues, Montcalm ve Gloire kru
vazörleri, yakında in§a edilmiıı hnrb 
gemilerinden olup her biri 7600 ton 
hacmindedir. Ve 32,5 ile 36 mil a
rasında bir süratle sefer etmektedir. 
Bu kruvazörler, 15 2 milimetrelik 
9, 90 milimetrelik tayyare dnhi 8 
top ile 4 torpil kovanı ile müceh -
hezdir. 

Le Malin, Audacieux ve Le 
F antnsque torpido muhriblerinin ha
cimleri 2 5 69 ton olup 3 7 ile 4 5 mil 
arasında bir süratle sefer etmekte
dirler. Bu muhribler, 1 38 milimet
reük 5, 3 7 milimetrelik tayyare 
top ve 9 torpil kovanı ile müsellah
tırlar. 

Sur i yede 
ilaiyaniara karş1 

aleyhtarhk 
Fransızlar arasında 
G. Dö Gole iltihak 
tarafdarları artb 

Ka.hire 14 (A.A.) - Reu'er a.ıansı. 
na Suriyenin şaya..nı iUmad memba. 
larından gelen haberlere n aran, 
Suriyedeki Fransızlar gittikçe enc
ral de Gnull'e iltiha.k ctıneğc .ney • 
~.a.l bulunmakta.dırlnr. Bu mc.ı şu 
sebebiere a.t!cdllmektedı.r: 

ı - İngilizlerin hava hücı· • .. -ı es
nasında. göstenniş oldulkla.rı .. ıyuk 

ltahra.mnnlıklar. 

2 - Hattı üstuva. Afrı · 
Fransız müstemlckelerinin 
de Gnulle'e lltihak etmeler 

Matbuatın sıkı bir kontro' 
tulınasına rağmen, Suriye! 
haberleri almnğa. muV3fi!l.k 

ak i 
ral 

•u. 
cı 

k -
ıta.dırlar. Halkın arasında. _. çok 
gruplar Peta.in hükümetine k ı net 
retl.erinl alenen izhar etmel;:• dir -
ler. 

Ayni kaynaktan ö~renildl~ir. e ı. 
re, askeri eksperlerden müt~ckkll 

ilk İta.ıya.n misyonu, sivil ta. ynreci 
eks;perlerilc takviye edilml.şt . B;r 
Alma.n misyonunun d:ı. Surlyt ·c gi. 
de~i zannedilmekted.lr. 

Suriye h.a.llonda, günden güne İ -
tıııya.nla.ra lkarşı aleyhtarlık l.>ellr _ 
mektedir. 

Alman hava kuvvetleri tarnfından M~:unff ntılam("" n: .... ~ (Afyon) 6.73, ham sarayının cenub cephesinde ça-
yapııan b b d ı .1. u<o<.Oo cr .rencrıuu:ıı~e) 670 1 ·· b h f'f 1 -------------om ar ımanına, ngı ız Çekiç ;t.m • Bal 

35 
· · ı§an uç so acının a ı çe yara an-

hava kuvvetleri büyük bir hava ta- . a;_ a. cı .69, İzzet 27.42 mış oldukları tasrih edilmektedir ACI bir kayıb 
Söylenlldltlne nazaran, İtalynnlnr, 

ba.va üslerinin derhal teslimlni, de. 
m.ir.yollannm kontrolünü ve Bcyrut 
ıı.manmda. bulunan denizaltı geml _ 

Bu.,cün'ku program ıyi.iksek clrld , · 
arıuzuna geçmekle cevab vermiştir. • ' • Lordlar Kamarasına, yangın çı-

F ıh ı 200, 400, manuı, 5000, 800, fu; sdım, . . . . 
i akika ngiliz tayyareleri dün 4xıoo ve Balkan bayro.k yanşıdır. karan bır bomba ısabet et~ıştı~. 

gece istilaya hazırlanmı~ olan Al- Bugün yapılacak nUıai müsabaka _ ~asar ve telefat vukuuna daır hıç 
man donanmasını, üzerinde garbe lardan sonra milli takım nUetlerl Bal- bır haber yoktur. 
doğru gönderilen kıtaatın nakilleri kan oyunları fçln kampa. girecekler_ ·-iiiiiiiiiiiR(j(~)N[iiiiiiiiiiiiiii-
icra edilen Almanyadaki demirvor- ir ~ 
J d '" d . 
annı, eniz inşaat tezgnhlarını, Calatasaray kongresi geri kaldı 
Fransız sahillerinde Calais ile Bou- Dün yıa.pılar.ak olan Galatasarayın 
logne arnsındaki top ha taryalarını sen~fk kongresi gör.filen lüzum fize. 
bombardıman etmişlerdir. Bıüksel rinc 28 Eylftlc bırakılm~tır. 
civarında bir demiryolu muvaffa - Suriye talamı İzmirde A. Orduya 
kiyetle bombardıman edilmiştir. 6-0 yeniidi 
Osnabruck'un büyük emtia istns - rzm' • 14 cır t ş ır wıus ) - ehrimizde 
yonuna da hücum edilmiştir. On bulnma'kt.a olan surıvenln Enna El-
yangın müşahede olunmuştur. v riyazi futbol takımı bugün Alsancak 

Emmerich, Essen. Hıımm,Schwer sahnsmda İzmir şampiyonu Altınor
te'de dahi emtia istnsyonlan bom - du ile ka.rş•lnşmış, Suriyeliler ferdi 
bardımana tabi tutulmuştur. Em - bir oyun gösterdikleri için birinci dev 
den ve Flessinge' de doklarda yan - rede 2, Ikincı devrede 4 gOl ytycrek 
gın çıkarılmıştır. 6_0 ma~lüb olmuşlardır. 

Bulgaristan 
Ingiltereye 
Teşekkür etti 
Londra 14 (A A.) - Reuterin ha. -

ber ald$na göre, Bulgar elçisi ha _ 
ricij'c nczaretine giderek, Dobrucn. 
ha.'kkındalti ron itfid.f meselesinde 
İngilterenin Bulga.rlsta.na karşı al _ 
m~ olduln! sempati vaziyetınden do
layı teşekkürlerini bildl.rmi.ştlr. 

Suriyeli ta.ltım bugün Altayla lkin
ci maçını yapacaktır. 

Transilvan yanın 
Macarlar tarafından 
işgali tamamlandı 

Budape§te I 4 (AA) - Viya
na hakem kararı mucibince Maca -
ristana terkedilen Transilvanya ara· 
zisinin Macarlar tarafından askeri 
işgali bugün bitirilmiştir. 

f~~ 
ilaveten: Türkçe PARAMOUN"f 

JOURNAL. Bugün saat ll de 
tenziHı.Uı matine 

Ka.rsın muteber tüccarlarından 

Mehmed Ali Oödekli müptelA. oldu _ 
Au hnstalıkta.n kurtulanuyarak 
14191940 Cumarte.sl günü hayata 
perini yununuştur. Cenazesi çok 
sevdi~i dosUan taratmdan kaldırı -
la.ra;k nruııazı Beyazıd cami.slnde kı • 
lındıktan sonra Eciirnektı,pı Şehtdll _ 
kindeki ma.kıberi ma..hsusunıı. defne -
d~Lir. Movlft. rahmet eylesln. 

lerinin verilmesini taleb etmektedir. 
ler. ---------------------

Milli Piyango 
.Ankare. 14 (Hususi) - Milli Piyan. 

go önüm.fuxiek:i ayın 7 sinde Adnnada. 
çe.kilecekti.r. Makinelerin sevkine bn.,. 
ıanmıştır. 

..- u DÜNY ANlN EN GÜZEL T ANGOSU 
CESAR ROMEO ve MARJORI VEANER tarafından 

S A R A Y Sinemasınde 

1 catib ~~~~.!::~~ .. ~-EK!!:~~~aı ., 
İllivekn: İzmir cn~~s;=~~~=r~~ü~~ f~Ulitile türkçe . :.i 

\.w Bugün sa.a.t ll de tenzilfıtıı matine · -
ÇENBERLITAŞ SiNEMASI 

18 Eylül Çarşamba gününden itibaren ı inci vizyon filmlerine baş_ 
lıynMktır. Sinc:ıruı. müdirlyetı, büyük feda.kA.rlıkla.r yapn.rn.k bu sene 
Bey~lunun ı inci sınıf sinemalannda gösterilecek tiltmlerin en iyi_ 
lerlnl intihab ve icmln etmiştir. 
Sayın mü.şterilerlmlzin istirahatlerinl temin hususunda sinema dahi-

llnde birÇok yenlllkler yapılmıştır. 

Yan~ k~8a.ftarafı ı Inci say!ııda) 
l'eti t 11 ı Rumen heyetinin vazi -

«BUh:ınamaz bir hal almı~tır. Son Poatanın macera romanı: 6 
t o Una V ••ti' • • "' 

da oturan ihtiyar Holandah kadın 
yok mu ;ı Hatırlamıyor musunuz o
nu) Ben onunla trenin koridorun
da, bir iki lakırdı ettim. Bana tren
den sonra bizim aranacağımızı söy
ledi. Yani sıra bize gelecek. :htiyar 
kadın bundan evvel bir seyahatin
de bu işlerin nasıl yapıldığ•nı gözle
rile görmütı. Hudud yaklaştıkçn ted
birler son derece sıkıla-1ıt. Memur
lar çoğalır, kontrollar artarmıf. 

- Tren ~efterinden biri ona 
mahrem olarak haber vermi,. Hat
ta kadıncağız bundan dolayı şef dö 
trene bolca bir bahşiı vermek mec
buriyetinde kaldığını da söyledi ba
na. 

mı ştı. Fakat sözlerinin arasında ha
kikat e yaklaşmış olan da pek çoktu 
ve bundan dolayı, Basset bir kere 
daha tiddetli bir üzüntü duymayi\ 
ha§ladı. Bereket versin ki §U genç 
Ingilizlerio sözlerini i~itmi~ti. Bunu 
da kısmetine hamledivordu. Belki 
de geveze bir Holaııdalı kadın Bas• 
aetin selametini temine, kUçük der' 
paketin Alınanların eline geçmeme• 
ai için uyanık bulunmayıı ve la7.1m 
gf'len tedbirleri almaya Basseti ikaz 
eden bu kadının sözleri vesile ola
caktı. 

ıonal z . ...... re» gazete ının na -
dilen eıtung tarafından iktihas e
rette ~~andaki haberinin açık su
duğunu b"ka!e muhalif ve yalan ol
~nd ıldırmeğe, T ass ajansı me-

ur. 

h Bu gib' • 1 
alde R ı tayıa arın çıkarılması, her 

l'aratm ornanyada bir endişe havası 
layiala;yı iatihdaıf etmektedir. Bu 
Rum e 'h son zamanlarda Sovyet -
Ve hi!~ d'~?~dunda tekerrür eden 
nin P n ıgı uzere Sovyet hükumeti
ey)iyernothAto~ıı bulunmasını icab 
tilt hed rt~·s~le~dekinin ayni tah-

B"L:~ı ıle ızah edilmelidir. 
B"k u ... qte nevedilen tebliğ 

bi!dtrı' reş l4 (A.A.) - Ro'-·ter 
Yor· B"k " lrli teb]•v' u reşte atnğıdaki res-

Y b ıg ne tedilmi~tir: 
ldisek ~nhı rudyolar bazı hudud hô
hnber)~ d n~er vennektedirler. Bu 
ltirnaeyi ttıh~ru değildir. Romanya 
lnekted' ı-iık etmemiştir ve etme
Roman ır. h udud askeri makumları 
llıe teş!bbü u

1
du_dunu her türlü gt'Ç

s enne mukavemet et -

nakleden: Behçet Safa 

Hiler oraya bir ordu gön -ı bizi böyle bir araştırm:ı için buraya 
denneye mecbur olrtıu~ ve bundiln indirmedikleri de ne malum? .. 
d?l~yı bütün tekerlekli vasıtalar:ıl Bu küç~k grupt~.n .. d~~er biri ne-
hıikumrt el koymuş. l~t'! bundan men arkaaaşının sozunu keserek: 
dolayı bizi de buralaıdc1 bırakıp çı- - Beril, dedi. Fazla gevezclik 
kıyorlar. Sen istediğin kadar kıya- etme. Ben senin yerinde olsaydım 
met kopar. Kim okur, kim dinlrr. sesimi bu kadar çıkarnıaı:dım. Hem 
Ah, ben de ... Bir daha Almanyacln bütün söylediklerin de bir tahmin
kış spor·ı yapmak mı~ Tövbeler ol- den ibarettir. 
sun... Genç kız asikar bir iğbirarla: 

Genç İr.giliz sporcusu aon r:lrn·ce - llayır, dedi. Hiç te tahmind.:n 
hiddetli idi. Başka bir sporcu kız da ibaret drğil. Görürsünüz !'iZ de. 
~öyle söylendi: Biraz sesini alçalttı, fı•kat Bass"t 

- Onların maksadı casus :ıra- dikkat ettiği için istasyonun kalabn
maktır, görmediniz mi) Biitıin tren· lığı arasmda da söylenen sözleri ta
lerde bilt'tleri nasıl gözden geç iri- mamile i~itebildi: 
yorlar. Şükredin ki yolculan teker - B<'n ne ııöyled:ms-: doğrudur. 

bizim ko · andcı yanımız-

- Bcrıce o ihtiyar kadın biraz 
hayale kapılıyor. 

- Hayır; bunak değildi ya bui . 
- Eğer söyledikleri hayal değil-

diyse, o halde her §eyi bu kadar ıyi 
bilen kadının casushığundan tüphe
leornek lazımdır. 

- Aman, ne münasebet! Gavct 
nazik ve kibar bir kadındı.. . 

- Casus nazik ve kibar olanını: 
mı ;ı I lntta öyle olmnk casuıılıığun 
başlıca evsafındnn yavru:n. Peki, 
şunu sorayım: O dn bizimle berahPr 
trende idi. Şu casus arandığını ne
reden haber almış) 

Beril ismindeki genç kız §U ceva
bı verdi: 

Bil isminde olan genç adam bir 
kahkaha kopardı: 

- Çok iyi, dedi. Bütün ~üphe 
delilleri mevcuddur. Ta kendııi 
Beril. 

Sonra biraz daha ciddileoerek: 
- Bunlara rağmen belki de hak~ 

kınız var. Maamafih kadının iddia
sına bu derece istinad ediyorsanız 
üstünüzde, başınızda, çantanızda. 
bavulunuzda olan ,eyleri bir göz
den geçiriniz ve şüpheyı davet ede
cek şeyleri yok ediniz. Mesela ben
de bir (R~n) havzası haritası var. 
Bunu bana Alman şimendiferleri 
idaresi turizm şubesi vermişti. Am
ma ne bilirsiniz, belki de karta! gÖz· 
lü bir ihtiyat zabiti, düşman devlet
ler için bu haritanın son derece mü
him bir askeri vesikn mahiyetinde 
olacağına hükmeder. 

Genç adam gene alaya 

Şimdi onu en ziyade korkutan 
gümrük araştırmaları idi. Daaset bir 
dakika içinde, cebindeki paketi 
çantasına yerleştirmek fikrinde bu· 
lundu. Belki de valiz daha emni • 
yetli idi. Sonra bu fikirden de vaz• 
geçti. 

Turistler grup u, uzakln§tı ve 
Basset istasyonda tek ba§ına kaldı. 
Valizi ayak ucunda duruyordu. 

Be~ dakika sonra müracaat et • 
tiği bir memurdan trenin Uç saate 
kadar ancak geleceğini öğrendi. 

(Arkası var) 



Toprak Mahsulleri Ofisi nden : 
ı - Ak.şchir ~nunda. ~ a.nbal' ve ida.re binaallıe saır 

işler götürü oWıa.k k:ı;poh zıa.rt usulile ebiltıneye kmıulmll$ur. Ketlf 
bede'11 1'48351.05. kırk .elti.l bin flQ yüz elli bir lira bet kurıı.Jtıur. 

.;'"!~;: ü~n~--AIM}m:~fki!H ~@LIJJÜ 
(Baıjtaraıı ı 1nc1 a&yfada> 1 Z K 1 S M 1 • .,n .. ~~~:~:~ · Bt~:~~~~ :~~J ı ER K E K K 1 S M 

2.- Elı:311tme eVl'Ül üç lJı'a mub.bil1ncte OtJıs Ulnıa:n MMürlatftn.. 
den OOna.billr. 

3. -Ekslltmıe 19/ 9/ 940 ~ günilae.t ~de Anka.mdıa. Ofiıl bi
mmll'da ~. Teld.lf m.ettu'blanm b&'\'1 zaı11ar me..k.bus muka
bOinde Ofi.sin muha.bera.t ..-vfsfne ıa.um ""~. 

tazyik ve tehdid ile yola &etirmek 

~it:;;:e~jr~t:::: j:iui::: ;~~; 1 ORTA KISI - liSE KIS 1 - MüHENDiS KlSMI 
rir. Fakat Çörçil, hemen arkaaından D l 19 E /Al p 
U~i~ ~ir Jdrn1e, bu adaJara kartı ağıT ers ere . • g U erşembe sabahı başlanacak tır. 
bı~ ıstıli hareketinin gayet g~it bir Leylt talebeDID 18 Eyl61 Çarpmba aktamı mektebde bulunması lAzımdır. 
mıkyasta olarak ve Almaniann dal- TECDI.DI KAYID • Erk* bJmında ıe _,l(U IV.a.rte&l n 17 Eylıll Balı rünleridir. Kıs 4 - Muvıalkk:a.'t tcmina't m1kıtBn c3826.33, ilç b.tın &1'tı yüz yirmi alti 

lira otuz üç ku.ru.ştur. 
ma tatbik ettikleri usul ve ihtimal da 17 Bylıll Salı LlolliWllll,,l 

dahilinde, hazırlanmakta olduğuna • ve 
18 JDylıll Qa.r1amba günleridir. 

ve herhangi bir dakikada İngiltere-
5. - İ.stekl.iler ooklif evıüı m.eya.nıına eDUtmeye gl.rebfiıMk I.Çl.J\ 

ihale tnrih1nıde nlha.yet iki Pin evvtıl Ofi.*n a:Jıa.ealı1Bn. e~ vec!d.. 
Jaı.s:ı.nı Jtoy.ı.c:ı.klaırdır. • 8593. ye, lskoçyııya ve lrlandaya, yahud ~~-------------- Telefon: 80547 

her üçüne birden harekete getirile-
bileceğine kar~ı göz: yummak hakkı
nı haiz: değildir.-. diyerek Ingiltere- 1 
nin istill1ı ihtimaline dair IÖylene-

KIZ ŞiŞli TERAKKi liSESi ERKEK 
Banka memuru alınacak ANA - ILK - ORTA • LISE. Yabancı dillere bilha1sa itina edilir. 

Emlak ve Eytam Bankasından bile~elt ~üt~n 'e.:'".r~ sö:ıem~ıı~ir. Z Şimdı, eger Çorçılın 1ozlerını, her 
Tedri.s ve terbl:re&indeki ciddiyet Devlet imtihanlan neticelerile sabittir. 

1 - Talebe kaydı, hergün saat t-18 • tadar BalU Rifat Pat& tonatında yapılır. 
Ankara merkezimlzde çal$rılın.ü: Ülllere ve M59 numaralı barem ta.. gün tekrarlıınan ve tiddetlenen Lon

nununun tarifatı Yeçhlle müktesep hatı&n oldu,lunu tev&Ut 81leme.leri dranın ve Ingilterenin gece ve gün
•.r.tile birJsine 140, üçüne 1:10 ter Ura &,.ık Te 8.,J"l'11& bu der.oelere c6re düzki bombardıman hldi1elerine 

2 - Arzu edenlere, mettebln mu ra.ssa.ı taltnıatnamesi ~ta Ue gönderutr. 

V ATILI 1 - JQa.yJd içlın Tel1ledn b.Laat mek:tebe treımeJert gerekt.lr. NÜJIUl.-
GÜNDOZLO tiL§l Rumeli ve Çınar ~de. RİÇ BİR YERDI: ŞUBESi Yokt\.11' 

lkara ta.zminatı verllmo;:k suretne b&nlı:ala.r muh:uebe.sinde ıve,a muame. mez:cedersek ~u neticeleri çıkarabi -
U.tmd.a. ça.lışnış fonne dıöı1. memur a3ınaoütır. Talib ole.n1ann ınzum.. liriz:: 
lu vc..c;Jkalarile l>irlikte bizzat veya mektublıa 30/9/1~ ta.rlhine ka.d&r umu.m t. Hava hücumları, mulcabil ab-
J;JlÜdurlü~ümüze müra.can.tıa.n . c85&h lulc B" "Ic B · d J • • a, uyu ntanya a a annı lltl-

la tehdidieri ve bunun için, blöf ma-

Beden terbiyesi Istanbul Bölgesi Başkan- hiyetinde, büyük hazırlıklarda bu -

ı .., d lunmııkla Almanların, herhalde teh-
ıgın an: likeli olan bir istill hareketine fülen 

Beden terbiyesl mükellefiyetinin ta.tbikine &.id 17/4/940 tarih ve 2/ 13268 teşebbü1 etmeksizin ve fakat her ~eyi 

Aslıerilll Işleri: 

Meslek erbaba 
çağarahyor 

Ttlrklye Demir ve Çelik Fab
rikaları Mtlessesesl Mftdftrltl· 
tllnden: 

( S ) Lokomotif makinisti alınacakbr 
numaralı İerıı \'ek.ülerl kararnameal muc.ibince İst.a.nbW Tillyetlnln bele. istila hareketini fiilen yapılacak imit 
dl,ye hududı• dahUindeki mınta.kalaruı.daki 18-20 ve belediye hududu harL gibi hazırlıyaralt, İngiltereyi yola 
cindeki ınınt.akalarda. 1!5~0 y&ft& erbk yurdd.aflarl& memur .,. iJ9l getirmek istemeleri prensib itibarile 
sa.yısı 500 ve d.a.hn tazla olan fabrika, imalf.thane ve emall m~ttakl ihtimalden uzak değildir; fakat pra-
15 «dahil• lll 35 cdahib ~ a,rıuund&kl eritek, m Te kadın :rur<lıd&fla.r tikte muvaffak olmak ihtimali az: 

FaWı Askerlik ŞubesJnden: Şube -
ınlze mensub İslAm ve p.yriblAm 
(3lıl - w dahil) d.olumlı.ılJL.rdan er 
olara.lt teMia ed..llmi4 ve terıu.i mt1 Demlryollarındt. makinislik ettiline dair ehllyetname ibru etmet ,.r .. 
tealob muhtelif sa.n'a.tla.r (.ta.b1b, d~ tile 45 Ya.tı.nd&n yukarı olmamat ti%are S lira.dan 4 ~ kadar yevm11' 
ta.blıbi veteri.nar ec::a.cı. kizn:Yagcr a.. Ue li maldn.bt alınacaktır. En lfl9 16 Eylıll 940 tarihine kad.a.r mllellel' 
vuka.t) gibi m~ek orbabmm (~k mfldtırUltOne mtıraraat edilmesi. 

beden terb iyesl ntOkelletlyetine tabi o1dukla.nnd&n meM\Ib o1duıklan na - olan bir tedbirdir. 
eübay ol&nla.ı' hariÇ) ta.h&l ve meslek Enelce müe.sseaemlzden çıkanlmıt olanlarla ukerllk etmemıt ol&nlf.rSII 
diploma.larlle birlikte bsa zama.nda müracaatları b.bul edilmiyecektır. (80'75> 

hiye müdlirlüklerinc miıracaatl& Jııısim.lerint ~4et.tirmeleri ıa.umu Uln 2 Al ı t · ı · h d olunur. ,
87

t.2. • • man ~r,. ngı tereyı ava an 

Devlet kitablan mütedavil sermayesi mü
dürlüğünden: 

ve denızden ıstıll etmek vaaıta ve 
imkiniarına mııliktir. Ancak bunun 
için, evvelemirde İngiliz hava kuv -
vetlerini zayıflatarak yenmek icab 
eder; ve bu, hatta gelen bir şarttır. 

Kltab sevk işlerinde kullanılm&t ttıere muhamm.en bedeli 2300 Ura ol&n 3. Almanlarm Ingiliz: hava kuv -
2000 ade.1 şeker çuvalı pazarlık auretUe satın alma.eaktır. vetlerini yenerek Ingilterenin hava-
Pazarlık eksiltınesi 18.IX.940 tarlhine teaado.t eden Pazarıtesl &'(l.nfl eaat sına hakim olabilmek imkanlarına 

onda Ankara caddesinde İkdam yurdu ilQ(iociı kattaki mild.ürliilı: btnuın.. malik olup olarnamasına gelince bu 
da. yapılacaktır. hususta en evvel lazım olan sayı fai

İstcklUcrin kat 'i teminat mJitt.&n olan )6G IJMllk tem1na.tl U. tanunun '- · tı' • Al ı t fı d b 1 ıuye nın man ar ara n a u un-
~ln ettJ~i v~ikalarla birlikte mOdürıoı-omns sa.tınalma Jııom.i.syonuna duğu lngillz:lerce de tasdik olunmut
muracaatıarı, şartname ve nilı:nuııe mOdilrlilkte görüle-bilir. •874il. 

Devlet Orman 
Amirliğinden : 

tur. 
4. Almanların İngiliz hııvıı kuv -

Işletmesi Düzce Revir vetlerini alt ettikten sonra İngiltere
ye havadan ve denizden asker sevk~ 
debilmesi halinde de muvııffakiyet, 

oubeye müraca.a.t.ıa.n 1l4n olunur. 

Son yoklamaya çağırılanlar 
Fatih AM.eır.lk Şubes!nden: S36 do. 

turniula.rla. bunlarla. mua.meleye tAbi 
taleıbe ve diter dotumlu era.tın son 
yokl.a.mala.n 25 Eylıll 9ı4ıO Qa.I1amba 
günü a.qa.nuna lta.d.ar U'Zn.tılm!4ttr. 

Şubem.1ze meı:ısu:b talebe ve era.tm 
bugüne kadar §Ul>eye müra.caatJa. eon 
yoklamala.rını behemehal yeptırma _ 
lan, a.k8i ta.'kdirde haklannda ceza 
muamelesi tatbl.lı: oluna.catı UAn o -
lun ur. 

* 

iri!! Yeni Kolej N~~rl 
1 L K - O RT A - Lt S E 

Taksi~de Siraselviler 86 - YENI AÇlLDI. 
Mudilril - Eski IJlJU Terakki Direktörü. &L All Ba.pnet Kırca 

Buausiyetlert: YABANCI DİI..LER ÖÖRE'l'il.dNB eenlt mikyuta 
ehemmlyet Y~rmek. emınarını as meveudla teftll ~erek talebeslniD 
ça.l.Jfma ve lnk1fafı, aı.hha.t ve inzibatue yakından alAtadar olmakta. 
Mektebln denile nlzı.r kalöriferll teneftüahane ve jimnaatıkhan&Sl 
'\'ardır. Hergün saat 111 Ue 18) arasında taıebe ta.yıd ve kabul olunur. 

Telefon: 411511 

Devlet demiryollara ve limanlari 
işletmesi umum idaresi ll8nlar1 

Bolu • Düzce şosesi üzerinde TataNa mevkllndekt ı numaralı decxıda ilk kademe Alman kuvvetlerinin 
mevcud 1231 metre 400 desimetre küp muadili 28:lı6 aded köknar tonınıiu iki~ci ve üçüncü kademedeki kuv -
24.9.940 Salı günü saat 14 de Dilmede D. Or. ~ Revir Amlrli.llni1e mUte_ vetlerin yetiııroelerine kadar tutun -
vckk1l komisyon da açık arttırma. n.e ısa.tıla.cn.ktır. Tomnıklann bir metre malanna bağlıdır. 

YerU Eminönü Aslusrtlk Şube5in • 
den: 336 do~u ve bu dottlmlularla 
muameleye tAbi eratm son yoklama.., 
lan 25/~/940 t.a.r1hirıdB sona erece -
~lnden şimdiye kada.r yolda.m.a.ya gel 
memi.t eratm muayene gilnleri olan 
17 19 aı 23, 25 Eylül günlerinde nü- Muho.mmen bedeli (1080) lira olan 1000 ad.ed kepçe Qekll.nde eı iPf'! 
f~ ~ ve okurların okur vesi • dUdüfil ile SOO aded Şe!dötren bonıısu (23.9.1940) Paza.rtesi gi1nU _.s 
k.alarile şubeye mürıı.caa.tla.n ; rrelmi.. (10.30) on buçukta. Hayda:ru>aşa.da. Oar b1nMı ~indeki kamisyon ta-
yenler bak:kında laı.nun1 tıı.kD>at ya _ uı.fmdan açık ekslltme uaulUe satın aıırı.a.caktır. 

Jctl,pünün muhnmmen kıymeti on lira :nı~ ~tur. Sat~ ald tartnameler Elhasil görülüyor ki Ingiliz hava 
İstanbul ve Bolu Orman ç~e MUdurlüklerl, Anka.ra.da Onnan Umum kuvvetlerini mıığlub ederek lngilte
Müdürl~il ile Düzcede Rcvir .A.mJrl~im.i7ıde ve tomrukla.r yerinde görille- Teye a sker göndermek kabildir Fa-
bilir. Ic 'lk k k k ı . . . b' . ü 

pıln.o:ı.ğı Uft.n olunur. Bu * girmek istiyenlerin (81) Uralık m uvakkat t.emin.at ve kanunutl 
tayin ettJği ~e birlikte ekail.tme günü &aa.Une kadar lto'mJ..'JYOO' 
m üraoaa tl arı IA.zundır. at ı çı aca as er enn ıyı ır m -

* Tallblerin % 7,5 teminat ve evrakl l.Azlmelerl lle beraber i.hıaleden oneı 
Düzcedc mezkür komlsyona m.üracaatıa.n. ~SSGCh dafaa sistemile denize atılması da 

mümkündür. Bu aebeble bugünden Beyotln Yeru Askerilk Şubesin -
Bu ~e ald tartnameler komisyondan pe.ra.sıs olara.k da#;ıtılına.kte.dır. 

(8142) 

Bursa Nafıa müdürlüğünden: 
ı -Bursa San'a.t okulunda. yapılacak ra9367 Ura 61 kur\lf k~t bedelll 

tesviye at.ölyeleri ~a.a.tl kapalı zarf usuıue eıc.sutme,e konul -
mu.ştur. 

2 - Eksfitme 7/ 10/ 0.W Pasarle6i i\inü eaat 16 d& Bursa Na!i& MOdür. 
lü~ü eksiitme ko.mJsyonunda yapılacaktır. 

3 Bu Işe nid evrak ısunlard.ır: 
ProJe. vnhit fiat listesi, mesaha oodveli, ke$f, eksiltına ve ba.yın • 
dırlık işleri genel şartnamesi mukavele projeskllr. Talipler bu 
evrnkı Nıı.fııı Müdilrl~ t.etJdlt edeooklerdir. 

• - Taliplerln münakasaya iştirak edebilmeleri için 2.201 llr& 81 ktıruı1} 
muva.kkat teminat yaptırmatan ilAn.dan eonra bu 1.§11 yapmap 
ehltyetJi olduklarına dair vilft.yet nuıbrnından vemk& almalan, 
940 scne.'line a ld tıcaret odasına iltayıd old~a dair vMika gös _ 
termeleri üçüncü maddede yazılı ebllt:me evrakıni ~ kabul 
ettiklerine dair imzalamala.n, usulü VCQhlle haztrlıyaeaklan zarfian 
ikinci maddede yazılı e'ksilt.me sa.a.Un.den bir saat evvel komi3yon 
reJs:li~c imza mulalblli.nde vermeleri w 2490 aayüı kanun htltftm
lerlne uygun olarak hareket etmeleri JAzırrutır. 
Postada vukubulac:l.k gecikmeler ık:a.bul edilmez. c88e7t 

İçel P. T. T. V. Müdürlüğünden: 
ı - Merslnln Kuzucubelen köyil yanında Çaltılı onnn.nından teslleret 

Mersin ıstasyonunda teslim edilmek şar:We c3235• aded .e. metrelik 
.,735, aded .ı, metrelik. d685, a.ded eS• metrellk ve dOOt aded cfh met. 
"Uk ki cem'an c5755, aded çam ~ laı.palı zarf wıulUe ek.sUtmeye çıia 
dmıştır. 

2 - Beher adediile 5 lira tahın.1n edilen direkierin mecmu bedeli 
c28775• lira ol~ muvakkat teminatı •2158.13• liradır. 

s ·- İhale 2719/940 tariblne mOsadil Cuma günü saat lt) dıa Menıtnde 
İçel P. T. T. V. Müdilr1ü~il oda.sında yapılacaktır. 

4 - İstekiller teklif mektublannı 27/ 9/940 Cuma günfl aat cl• a tL 
dar komisyon reisli~e vemüt bulunmaları lft.zımdır. 
5- İ.rleklllertn p.rtnamede yazılı v~lk1 lbru etmeleri mecburidir. 
6 - Bu Işe ald §artname, Mer.sinde, A.nlaLra.da, İstanbuda P. T. T. Mtl 

dilrlüklerlnde Q72• irurıJ.t mulcıbUlnde verUir. «54M• c855G, 

lzmir Eşrefpaşa hastanesi baş tabibliğinden: 
:lzm1r &,refpaşa hastanesine mukta.zl 6020 lira 90 kuru~ muhammeıı 

bedelli ilAç 15.i.940 ta.rlhlnden 219JU40 tarihine ka.d.a.r on 00, gün mnddeUe 
n kapalı zarf wıulile eksilimeye çıltarılmı.7tır. Tnll!> ola.nlann ı,eraltı m.O.. 
:oaknsayı ve UA.çlarm cins ve mJktarlannı anla.ma.k üze~ İzmirde m,tefpa.ta 
basta.nesi bqta.babeUne, İstanbul ve Ankanı.da. mahallt Sıhha.t Müdürlilk.. 

lerine müraeaa.t ey1emelerl ve ihale günü olan 30191940 ta:rihine mfba.dif 
Pua.rtesı giln.ü bedeli mu.ha.mmenin yüzde 7 /J tu olan 452 llraltk bir banta 
m~lbne btrltkte kapalı Mdlann saAt ı ı de İzmir vUA.yet cnci1menlne tev. 
dl eylcmelerl. c8732t 

Çankırı Belediyesinden : 
E1ll ıı:ro ı:ı8ll m~lı be1ed.Jycm1z ddktoıtuğu mifuba.lıd.ir. Ta.llblertn in.ba

ları y.ı.pıllruık üzere cvmla müsbttelerile 19.9..940 a. kndiU' bcledlyemize mO_ 
mc=ı.:a.t.ıarı veyoa evrokı mUsbitelerinl göndermeleri ntm olunur. c843.2• •........................................... _. ........................ -.... ···················--··· 

Son Posta Matbaaaı: N ep-i, at Müdürü ı Selim Ragıp Emog 

lcat'i hükümler vermek veya bu hu- den: 
auııta ileri sürülecek iddialara inan- 1 - 336 ~u ve bunlarla mua. Ç k B . . 
mak doğru bir oey olmaz. 'meleye tAbi dl#er ~u enı.t.ın son an ırı eledıyesınden: 

tyokla.maısına 14 Eylül 040 
niha,yet ıverilece~i evvelce lla.tl edU _ b~ beled1.yeısin1n eW 1.l.ra ücretti i.t.t.a.1ye Amirli(d. münldıdir. nJı# 
m)şse de, soııra.da.n bu mMdet ~ nün una.nıarın evra.k:ı mtısb1tıelerlle 19.9.940 tarih1nıe mimdil Pertembe ~ 
Eyl111 940 o.kŞn.rnına ka.dar U2l&tıll1lliJ- e lmde..r mllm.oa.atlan UAn olunur. c8433t 

Orhaneli İdra 1\lemurlutıından: 
Alacaklı: Kocaeli Halk Bankası. 

Borçlu: Şevki Oürson, Hanri O • 
güst.maJ1SI1er, Hanri Arnest Mayısner 

ve verese vekilieri İstanbul Bahçeıka. 
pıda 4 rilncil Vakıfluı.n 3 No. Avukat 
Methi Said Oürn.n ve Bursa.da Vehbi 

tır. 
2 - BunlardAn yoklamasını henilz 

yaptıramıya.nla.nn en geç. 25 Eylül 
oo:ı aJtşa.m.ına. kııda.r, Cumartesi ve 
PM..a.rla.rdan maada heigün saat 9 
1.14 13 a.rosında 4ubemize müracaat
lan UAn olunur. 

* CeylAn idarehanesinde Ahmed Muh- Beyotıu Yabancı A.'Jkerllk Şubesln,. 
tar. den: 336 d~wnlula.rın oon yotlama. 

Kocaeli Halk BankMının aııu:a.ıı sı 2:s Eyltll 940 akşa.mına kenar uza._ 

olan 1Jd ibln lira lle mıı.mıftan mü_ tıı.nu.,tır. Be~lu ve Beşl.lt:taş kua
teveilld 12.63 liradan dolayı 2315/ 939 ları dahilinde bulunan 336 doıtumlu 
tarihinde Orha.nelinin Oökçedağ ıs. ve bu ~ula.rla muamele~ tAbi 
tnsyonunda ihaczedilen ve beher to _ yabancılardan son yokla.m.a.la.nnı he. 
n una mahallinde 7 lira. kıyınet tn k. n üz yap~ olanların EyltllQn 
dir olun11Il ta.krlben 100 oon r.rom 16, 18, 20 ve 24 üncil gilıılerind'3 saat 
cevherinln muhafazası nwıraflı ve 9 dan 18 e k.n.dar şubemlze mürac 
külfetJi oldu~ndan lcra. ve mo.s ka. ederek yoklıa.ma.lannı ya.ptırm.aıan ve 
nunWlun 133 üncil maddesinin son cezalı ikalmamalarına dik.lı::n.t etme • 
fıkrası muciblnce .sa.tışma karar ve- leri il!n olunur. 
rllmşltir. 1/10/ 940 saıı günü saat --:;::::::::::::::::::::::::=:::::::;::--
10 dan 12 ye kadnr dairem1zde 2 tn.. ( Kü Ok h b l ) 
ci arttırması billcra en çok arttırana ç a er ar 
ihale edilecektir. Arttmına.yn . .,..·--··• 
edenler muhammen tıymetln % ye_ Ticaret VeklleU mÜ5teı!ja.n - Bir 

di buçu~u nisbetinde teminat akçe- mTiildde:tenbeV ,:!1 şetihr~:...,.., bulunan 
81 veya. mını bir bankanın teminat ca.reu eıı..a e . mus~~ Halld 
mektubunu ibraz eylemeleri şarttır. ~~· KişDir bugün Ankaraya gi -
Malıcuz cevherler alıcıya mahallinde eec ır. 
teslim edilecektir. Te&lm muamelesi M~, dün Mınta.ka T'ıca.ret 
ıçin mahn.lli meikftra gidip gelme MüdürliWüne gelerek mevcud işler 
yol tazminatı ve ve.sa.it ücreti ve ~nda bazı i.mıba.t ~tır. 
ım.ra.rıye tezkeresl, % iki buçıık ku _ Dünkü ihracat - Dün Finla.ndlya 
rwı deliAliye v~ bu hususta ka - ve İsveçe kara ,w.tıe 29,900 liralık til
nunen sartı lAzun gelen bilcümle tün Ihraç edilm~tlr. İsviçre, Maca • 
masraf alıcıya alddlr. Mal kendisine ristAn ve Bulga.ristana da p3la.mut, 
ihale edilen kim.~ fev1talfı.de haller fmdı.k, balık, ba.rsalk, da.n sa.tılınış_ 
miistc.sna olma.k üzere kendi tara. - tır. 

fında.n temin edUecek ibir ba.~külle -------------
15 gün içinde cevherleri tn.rttırarıık 

teslim alm$ veya. trenle sevkettir • 
m~e meoburdur. Bu takdirde cev _ 
herleri.ı\ .baktkl ml.ktan vagonların 
sevkiyat tru'lhlle numaralan mcmu_ 
riyeUmlzce tesbit ve Devlet Demir _ 
yollan Işletme mUdürl~Unden soru
larak ta.ha.kkuk ett irilecektir . Yuka • 
rıda yazılı şartıara riayet ed llmed i~i 
tn.kdlrdc ihale kararı feshedUerek ye_ 
niden arttınnaya çıkarılır, 1kl art -
t.ırma a.ra.sındald fark vesaır mas -
zatlar blrinci m.ü.tteriden tansil o • 

KENDiN 

T. iŞ. BANKASli 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

BiRiKTiR 
1940IKRAM1YELER1 

1 &decl 2000 llr&lık - 2000.- UJ' 
1 , ıooo , - sooo.- 1 

• 1 600 1 - 3000.- • 
ıı 1 2~ • - sooo.- • 
40 • 100 • - .ooo.- • 
'lO ıt 00 • - 8150.- • 

210 1 • • - 6250.- • 

Ketideler ı ı §ula&t, ı AlaJJI.t 
ı ~ ı hiw:itetria ' &arMt • 
leriwle J&pdır. 


