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Ankara 17 (A.A.) - Reisicümhur fa

ı:net İnönü bu.Un saat 13 de tehrimize 
~önı:nii§ler ve aarda Genel Kurmay Ba~ 
anı Mareıal Fevzi Çakmak la Vekili er, 

Parti Genel Sekreteri ve Parti Umumi 1 -
dare Heyeti azaları, ımob'ueıar, Genel 

Kunnay ve Milli Müdafaa Vekileti erkt
nile V ekiJetler müsteıar ve müdiri umu • 
mileri, Merkez Komutanı ve Emniyet Mü
diirii tarafından aeli.mlanmıılardır. Vali 
ve Belediye Reiai Nevzad Tandoğan Milli 
Şefi villyet hududunda karıılamııtır. 

MANŞTA 1 DÜN LONDRADA 
İLK FlRTlNA 5 DEFA TEHLiKE 
BAŞLADI iŞARETi VERiLDi 

ldaTe lolerl telefcma ı 20203 

Ma kineye 
verilirken 
"Suriye için 
yay1lan şayialar 

aSIIStZdlrl, 
Ankaradaki Fransız 
maslahatgüzarının 
mühim beyanatı 

Mculahalgüz.ar: «Hiçbir askeri 
mevki ba1ka devlete terk 

edilecek değildir» diyor 

İngilizlerin 
yeni akınlan 

Gece ve gündüz 
taarruzları 

Ankara, 18 (A.A.} - FranSJZ 
maslahatgüzarı de Mogicanlt, Suriye 
vaziyeti halekında Ulus gazetesinin 
bir muharririne §U beyanatta bulun
muotur: 

Suriyedeki vaziyet hakkında 
Ubya- M.... lıudaduna Ye Mııırm diier hududlana.ı aöaterir harita 

' ', "--..:::::· .ı:...-···~~ ~ - ............. _ 
fnailia bapekili Çörçil 

Cörçilin Avam 
Kamaras1nda 
Yeni beyanati 

Ostand dört saat 
bombardıman edildi 

Mania ateşi üzerinde 
korkunç bir oyun 

son zamanlarda aslı olmıyan bazı 
oayialaT dolaotı. Bu şayiaların, man
da altın<la bulunan memleketlerde 
Fransız hülfunetinin dürüstane bir 
tekilde vazifesini ifa etmek husu
sundaki müsbet ve kat'i niyetinden 

• Türk efHn umumiyeaini şüpheye 
Bir Amerikan ga~tenn• göre Londrada bazı tıcarethaneler düoürebilmesi dotayısile çok müte-
mavnalarda balanan binlerce hasara uğradı, bir hastaneye easirim. 

Alman cukeri 6lda bomba isabet etti Size bilhassa ~u husuları tasrih 
etmeye mezunum: 

Loınd.ra l'J (A.A.) - Bug{ln Pu de Londra 17 (AA.} - Be,inci a- 1 -Yapılan imalar hilnfına ola-
Calais boPzında §iddetli bir bora u. larm Greenwich saatil~ 17,59 da ni- rak, Fransız - İtalyan mütarekena
mek~. Bu bono aonıbahann ilk fır- hayet bulmuttur: mesi Suriyeye müteallik hiç bir gizli 
tınaıMJr. KılçUk ııa.ltllyelerle her ttlr_ Londra 1 1 (A.A. ) -Hava ne _ maddeyi ihtiva etmemektedir. 

ltalganların 
Mısıra karşı 
taarruzları 

devam ediyor 

BarekA.t 
inki,af 

halinde 

, .............................................. , 
~ Askeri 
1 Vaziyet 
i 
f Afrikadahi 
~/talyan taarruzu . . 
i 
ı : . • : . 
: • 1 

r----YAZAN 

Emekli ~eneral 

H. Emir Erkilet 
«Son Post&, nın loSUrl 

muha.rriri '' Hillerin bir 
~şebbus yapmasını 

lü ihra9 hareketi bııgiin içln 1mUn- zaretinin tebliği: 2 - Yilksek Fransız komiserliği, 
m &6ı'Q.lmektedir. Pırtm& bolazda Dün gece ba~lıyan hücumlar bu manda altında bulunan memleketle
denizi kaba.rt.makta T8 sa.lıile 90k btı.. sabah erken nihayet bulmuş, fakat rin dahili ve harici emniyetini teh
yük d&lpla.r çarpmaktadır. daha sonra, daha küçük mikyuta likeye koyabilecek surette doğuda 

Londl'll 17 (A.A.) - Resmen olarak tekrar başlamı§tır. Londra • askeri mevkilerden birinin terkini 
bildirildiğine gore, Ingiliz hava kuv- nın bazı kısımlanna ve civarına bom kat•iyen tasavvur etmemiştir. 
vetlerinin harbin idaresi nolttaaın - balar atılmış, birkaç yangın çıkmıt 3 - Harici hiçbir tesir Fransız 
dan büyük ehemmiyeti olan düt • ise de süratle aöndürülmü§tÜr. E• • yüksek komiscrliğinin Beyruttnki ai
manın ukert hedeflerine karp hO - lerde ve bazı ticarethanelerde ha _ yasi faaliyetlerine müdahnle etme
cumlan cittikçe ıiddet kabetmek - sarlar vardıT. Bir hastaneye de lsa- mektedir. 

i 
halyan tebliğine göre 1 

A lmanlar İngUtereye flm
.D. dWk yalnız uçakla htı • 

cum ediyor ve bunların y-apabll
diklerf tahribatıa yet8lıiyorla.r. 

İngUtereyı 1st1lA. hareketln8 ne za. 
man J:xı.şlzya.cakları belll olmadık. 
tan ba.şk.& umumtyetle böyle bir 
ha.rekete ~bUeceklerl dahi 
me.,kQ.k addedllmeıktedlr. Hatta 
Amerikada, İngills ve Alman me.. 
de.Nyet.ıarinln yıkılma:ınası ıçın. 

sulh ll.kırdıla.n bile aôylenlp ,a. 
zılı,yorm.Uf; faka.t bu sulh un na.. 
sıl bir bu 1l3eriwı akdoluMbUe\. 
cett h19 billnemcyw. Her tel"8 
retmen İncUteren1n A1man uçak 
taa.rruzıarına. kartı mukavemeu 
devam etmekte ve onun mtı.daraa 
itudreü tırılmı4 &ddolunamamak.. 
tad.ır. Billkts bu -..ıet.tn arUıtı 
bile idd.la olunmaktadtt. Bahtı.9UI 
İngill7.lerin Almanyaya geceleyin 
yapb.tlan UÇUI ve hücu.mların te. 
Blrlerinl ehemmlyetll görenler de 
vardır. <Denmı 4 ilncil sayfada) 

b ekiemeliyiz, 
lS gün içinde sivil 

halkta 2 b. k. · ··ıd·· 
8 

. n ın ışı o u, 
bın kişi de yaralandı 

imalatta 
tezayüd var 

Avam . Karnarasi don gizli 
b1r celse akdetti 

lfld';_ondra 1 7 (AA.) - Bugün öi
.a11~.~~nra Avam Karnarasında 

tedir. bet v&ki olmuoaa da çok 1ükür ölen Ve, bir Türk gazetecisi ile konu~-
Puan Pazarteaiye baiJıyan ıece veya yaralanan yoktur. maklıiım hasebile §unu da ilave et-

zarfında Ingiliz bombardıman tay - Londra etrafındaki kontluklara meme mUsaade (':di niz: 

muharebe kum bulut-
ları arasında c ereyan 

ediyor 

ingilizierin hava 
taarruzlart yareleri. Belçika, Holanda •e FTan- bombalar atılmış, bunların ekaen.f Kederlerine karşı Türk milletinin 

aa aahillerindekl Alman iatill Uale • kırlara düterek hiç bir hasar yap _ göaterdiği sempatiden derin surette 
rini mermilerle lc:leta delik detik et- mamıttır. mütehasııia olan Fransa, Türkiye -
miılenlir. Gece yanınndan biraz evvel bir Suriye arasında ' mevcui:l münasebet-

Kuvvetli tayyare tetekltülleri Al- dütman tayyaresi bir baraj balonu- lerin itimad verici ve dostane ma- Roma 17 (AA.) - Stefani a -
man al'IIZi.ainin çok derinlerine ırir - nun hadanna çarparıı'k düflTIÜttiir. lıiyetlerini muhafaza ve idame et- janamuanı 
mi,leTdiT. Pazan Pazarteaiye bağlıyan gece meleri hususunda elinden gelen gay- İtalyan kıtaatının Sidi-Barrani 

Düpnaıa bahriyeaine de muvaf - zarfında dafi topları dört dütman reti sarfetmekte hiçbir auretlo ku- mıntakuındald barekltt, İngiliz koi-
(Deft.IW 3 uncil sayfada) (Dnamı S tineü sayfada) sur etmemeye kat'i surette azmet- lannın anudane mukavemetine rai-

------------------------;_ __ miotir. men tam inldpf halindedir. Hava 

iktiSadi devlet teşekkülleri italyanlar Afrikada ~t:u~-:t::..·~:~~.!:n:ı":.: 
\ ............................................. -" 

tJ Jgı nutultta Çörçil demittir ki: 
trıı.ıfıtrnu~i harb vaziyeti hakltında 

memUrlarlDin fBk8Üd 830dlgwl yeni bir mevki ı .. ::-o~E}.~~i_!!:l;.~~ 
ald1lar 

Başvekil izmirden ~1 aaa beyanatta bulunmayı )ii - M •• 1 b • • 1.. d • • • K hJ 1 8 ( A A ) N d h ....... ıu addetmiyorum. Hadiselerin uessese er areınının şumu U aıresıne dahlı a re, .~. · - etre i-
-.. n d len :reamt bir tebliie göre halyan-

il l'rab~::a~~ştitrt dı enilebidlir. mÜesseselerde birer tekaüd sandığı kuracaklar ların Mısır sahili boyunca ileri ha-
en h e a yan or usunun k tl · d t k ed' lk· f trıakta areketi vardır. Sollumu tut - l re e en evam e me t ır. ı -

lcilrn; •. olan iki İngiliz müfrezesi çe- ktıaadt devlot tetekkülleri me - ' sandığı te,kili hakkındaki kanunun talyan kolu Pazartesi akşamı Sidi 
trı~-:1tır. Düşman halA müdafaa murlan iÇin bir tekaüd sandıiı ku- • neşrinden önce her hangi bir ıı.uretle Baraniyi işgal etmiştir. Pazartesi 

":tı erı· · d TUI v b. k " 1 • 1 b 1 1 b h günü İngiliz batar'-·aları İtalyan kı-de b l mız en bir miktar mesafe- acagını ır aç •un evve yaz - gerı a mış u unan memur ar u ü- " 
1 u. unınaktadır. mıotık. Büyük bir memur zümresini k ümden istifade c.debilmek için, mev taattna ağır zayiat vcrdirmi§lerdir. 

trıakngılı.erenin ve Iriandanın istiliisı altıkadar eden mezkur projenin mü- zuubahs aidatı iade etmcleti şaıt - Dün 12 Alman 
l'tn •adıle Alman gemi ve m v 1 _ teakib esasları hakkında bugür. taf- tır. 
F'ır~n Yayılınası devam etm:kt:~~. silat veriyoTUz: • . Z iraat Bankası memurlarının geç- tayyaresi düşürüldü 
if atın ınüsaid olduğuna hükm tti- Sandıia dahıl ıdareler memurla- miş hizmet müddetleri için Ziraat Londra, 18 (A.A) _ Dün ln
ıt\a ll.nda Hitlerin bir teşebbüa y: _ rının tekaüdlüğe aayılacak daimi ay- Bankası kanunile tanınmıo olan hak- giltere Üzerine yapılan h ücumlar es
lıersı~r .. h~k~emeliyiz. Binaenal:yh lıklı ve ~üseccel lıizı:.ıetle~ bulun - ları ~rojede mahfuz tutulmuştur. nasında cem'an 12 Alman tayyaresi 
trıe lu ıhüyati tedbirlerimizi ida- duklan ıdared e tekaud aıdatı k e - T ekaud hakkını lıaiz. devlet memur- düşürüLniiştür. Havll şartlarının fe-D et'?eliyiz. silrneğe batlandıiı tarihten itibaren luklarında iatihdam edilenlerden te- na olmasından dolayı münferid 

8n1zde kar d h d hesab olunacaktır. Bu aidatı telcaüd tDevamı 2 nci sayfadJL) gruplar halinde yapılan Alman hü-
D.. ' a a, ava a -----·---·------------------- cumları çok seyrek olmuştur. 

bktlı~tın.::'kın.gemj tah,idatına ve Teyzes·lne aA Şik olan 1 1 l'llpıları -d erı hedeflerine her gece ki ngiliz gazete idaresine 
tı detli bombardımanların bomba dUştU 

~evanu. üncıi sayfada) 20 yaş ndaki. g li• 1 1 enç ~:;~:;~ ~~ (~.~~) Stre~:y~; 
ls 

ıt er İtalyan ve kat'iyen bir şey olmamıştır. Yalnız 
Pa 1 Delikanlı nihayet işi teh :lide döktüğünden Evening Standard ve Daily Herald 

nyo Nazıriarı ile . d . .. . gazeteıeıinin idarehaneı('rine bomba 

Nazilliye gitti 
Başvekil hareketinden evvel fuarda ecnebi 

devlet pavyonlarını ayrı ayrı ziyaret etti 

b gÖrÜştÜ teyzesı a lıyeye muracaat eth i.;abetleri olmuştur. Fakat hasar o ka 
oerıın 

17 
dar azdır ki mesai ke.qilmemiş ve D-~ '-!li l . . . ı· aid b• . ab ..., 

••~ (A a ) K d 3 S la Fl S d d · d b '' .. .,_. .. eıu a zmırı zıyare ıne ar aıt a -•dan: ~. - Stetanl ajan aaımpaoa a oturan ya~ rın- )ıyı o derece sarmı•tır ki teyzeaine eet treet ve ca e~ın e utun 
1taıYan . da Safiye ismin~ . bii lca,dın dün ilanı aşk mektublıu; vazr:.ağa hat _ gazeteler mu~yyen saatlerinde inti- lzmir 1 ~ (A.A.) - .. B~.o;rekill muşlar ve istasyonda vali. Fuad 

l"uıı, F'üıır Afrikası nazırı general Ter. müddeiumumiljle mqr,caat~rek, }amı§tır. Bu mektublar birbirini ta- ~ar etmişlerdır. . doktor Refik Saydam bugun ogleye Tulcsal ve komutanlar, beledıye rel-
~ ve bu er taratından kabul edil _ çok garib bir~,tin~_.!t..e qulu"Q~etur. k'b t • 'h t '"Çörçil destroyeri doiru Demirkonaltta İstirahat ettik- ai Dr. Uz, parti müfetti~i Galib Bah-
~trn.. d ka.buı emasında Von Rlb- Şikayetin m fÇzuu ı..J • • .ı e mlış vd~v~' . ay.~ <trzusunuSn f~e- ': ten sonra öileyin C. H . Partisi ta- tiyar Göker, oehrimizdelti meb'ua • 

'b_ -.. a. "'ft-._ .... rıne ge me ıgmı f{Orcn genç a ı - ( A ) B h f d fl · K"l .. k 1 · k" k t · 1 Qtll")!n 
17 
·~ bulunmu§t.ur. Safiyenin ~9is~ _ akta . 'd Londra, 18 A. • - ~ rive ra ın an oere erıne u turpar ta ftr, parti er 1101 ve aa er rıca tara• 

'n: (A.A..) - Stefanl ajan _ oturan İsma min !#.'yeğeni Y:t tehdı e bajlamı~t~~· Artık .~abrı nazırı Alexander, Amerika t:ı.rafın- Fuar gazinoaunda verilen ziyafette fından uğurlanmışlardır. 
li'lihrer Ib .. vardır. HenUz • tida ' bir tu enen te):ze e, n ıyeye mura • dan Ingiltereye satılan destroyerle- hazır bulunmu~lar ve nk~ıım üstü Başvekil, lzmirden aynlırken İz-

' Old uıun Fon Ribbentrop da genç olan ve hayatı ı''\ı"'akka~lık ' e- cant .zaruretınde kalmıştır. re verilecek isimleri Avam Knma- Inciraltına giderek bir gezinti ynp - mir halkının göstermiş olduğu sıcak 
Ulu halde İspanya dahllıye derek kazanan famail, son zaman - Dün Safiyenin iddiasını tetkik e - rasında bildirmiştir. Alf'Xander des- mışlardır. ve samimi teşyi tezahürlerinden çok 

Suner'ı kabul etm • larda tedavisi mı.itku' bir derde tu- den müddeiumumi muavini Re~ad troyerlerden birine Churchillin ı~mi- Batvekilimiz, bundan sonra saat mütehasais olduklarını ve tetek -



2 Sayfa 

iktlsadl devlet 
teşekküller i 

memurlar1n1n 
fekaüd sand1ğ1 

(Ba.ştarafa ı Jnel sayfada) 

kaüd aandığına dahil olacnk idare
lere intisab edenler hakkında 3028 
sayılı kanun (devlet tekaüd kan u -
nuna baZl hükümler eklenmeaine 
dair kanun) hükümleri tatbik olu -
nacaktır. T ekaüde tabi hizmet ml.id
deti 15 seneden oz olanlara verile
cek tazminat hazinece yeni kuıula
eak tekaüd sandığına yatırılııcaktır. 

Resimlilll 

Kaybederim, endituile hiç bir 
ite girişıniyen adam, yağmurun 
ve güneşin altında dura durn bü
tün kıymetini kaybeden bir ma -
kineye benzer. 

Pehlivan yenile yenile yenme
sini öğrenir, büyük maliyecilerin 
ilk teşebbüsleri de daima ziyan
la başlar, kaybetmekten korkma, 
yavaf yavat kazanmayı da öğre -
ninin .• 

le: 

SON POSTA 

15 Hayat düsturları 

........................................................ ( ..... i .. r ...................................................... e·r·· .. ··e-r-·1··-·-·····J 
Basra yolu i le 

ticaret i mkanlari 
temin edildi 

Romanyadan kiğıd 
ithal edilecek 

Marnuriara b1çak 
çeken bir kaçakç1 

yakalandi 

Yeni kurulacak tekaüd aandı~ına 
dahil olacak te~ekküllerden devlet, 
hususi idareler ve bf'!lediyclerde ve
ya mahsus bir kanunla tekaüd ean -
dığı kurulmu§ olan diğer idarelerde 
tekaüdlük hakkını haiz bir vazifeye 
aec;;en memur ve müatahdemlerin bi
rikmio aidatiarı ile bilmükabele o 
tarihe kadar çalıştıkları idateler tA
rafından tediye edılrnit olan yüzde 
beoler temettüleri ile birlikte hazi -
neye veyahud memutun intiaab et • 
tiği tekaüd sandığına devredilecek 
ve eandıkça tnnınmıe olan hizmet 
müddetleri tekaüdiük müddetlerinin 
hesabında nazarı ıtioara alıııacaktır. 

lhtısas mevkilerinde çnlışe.n me- Basra yolile münalc.ale yapılabil- Türk - Rumen ticari müzakerelerı·ne dünden Küçükayaaofyada oturan rnaruf 
murlann tekaüdlüklerındc tanısil va rnek için Irak demiryollannı.la ten- kaçakçılardan Jsmailin dün Kum -
dyetler.ine ve hizmet müddetlerine zililt yapılması zaruri görülmekle idi. itibaren şehrimizde devam ediliyor kapı civarında tüpbeli bir vaziyette 

Yapılan te•ehbüaler müabet n.:lice d 1 t ~ I f d göte iktiaab edebılecelderi derece " 
0 

at ıgı memur ar tara ın an gö -
vermiş ve Irak demiryollan eıntia B" rülere'- yak ] L · t · · aylığı esas olacaktır. Bu gibi me - ır müddettenberi Ankarada ya- rine kaOıd aetirtilmeainin daha mu- ~ a anma~ ıa enmıttır. 

ı k d 
"d d b d tarifelerinde mühim bir tenzilat yap 1 ı_ I T '- R ,.. • IAin faıkına vaıan l~aı"l, re.,·ı"k mur arın te aü aı ah ıı u e • pı maıı.ta o an Ütıı; - umen ti - vafık olacağı neticeaine varılmı~tır. " .... Y 

ı kı • . d 1 •
1 

k i mıştır. Bu tarifeye göre Meydanı - · ·· k l d d . "b biı hareketle memuıların elı"nden 
rece ay ı an tizerın e.n 6esı ece t r. can muza ere erine ün en ıtı a - İthal ve ihıaç tartlannda v• fiat • ekberden Bağdada kadar ton başı- h · · d d d "l . b ... kurtulmuş ve aüratle kaçmagw a baA-

Sandık idare ın edisinin sandık b b k ll B d d . ı ren ee nmız e evam e ı mı ye aş- larda mutabakat h~sıl olduOıı tak - " na eş uçu ater "n ve ağ a uan 1 B I h . • 11 
.. - lamıftır. 

mevcudunu tekaüd ve maluliyet ve anmıştır. u müzakere ere ÜKume- dirde Romanyadan her cina kereste 
yetim maaşları ilc snir bilümum taz- Basra ya kadar olan dar hatta da t~miz nam.ına. Ti.ca. Jet Vekiıleti d. ış ve mühim miktarda klOıd ithal edi- Azılı aabıkalının petine düşen me 

malın cinsine ııöre 15-20 oilin nakli· tı t d S B k •· murlar, nihayet' kendisine Küçük -minatı her zaman ve mutlnk 'bir in- care aıresı reısı ervet er ·ın, lecektir. Alakadarlar müzakerele -

ı ye ücreti alınacaktır. Bu suretle nak- d t" k"k h · d Jangada yeti§rnitler, kaçakçı ltı zor-
lizam a tediye ve tesviyeye n~üaaid ı ıcnret tet ı eyetı azasın cin rin müsaid bit tafhada devam el -

1 k h 1 
liyat bizim paramızla beher ton için T Jh S b h · • lA balığa dökerek bıçakla memurların 

o aca vee; i e tenrniye edebilmesi a.. .a ... a uncu, . •.ncı muaın .. e ~t mekte olduau ve yakın bir zamanda 32 75 kuru§ ödenmi~ olacaktır. d Ad B R h ı.. - • üzerine hücum etmittir. 
için projede sandık parasının nasıl mu uru nan ırgı; um en u u-ı neticeleneceğini bildiımektedirler. iıletilebileceği tasrih olunmıı§tur. Alukadarlar Hindistan, İran, U- meti namına Rumen milli bankası u- Memurlar kaçakçının bu fiili te-

p d kk dd ı k 
zaktark memleketleri ve Amerika mumi müfettişi Yordan, iktısad ne- Refab'.yede pul çalan bı"r cavüzünü de önliyetek kendisini kıs-

roje e muva at ma e o ara .1 • • l . d B b R .11• ı_ıvra'- yakalamıtlardır. ı e tıcarı muvasa anın temininın im- zar t n 1 .. ~ ıu mühim esas vardır: e ı en ar. ur,_ umen mı ı adam atanbulda yakalandı E d J 
kln dahiline girmi§ olduğunu aöy - bankasından Bırenıo ile Rumen a· . mniyet mü Ür üğüne getirilen 

uMuvakkat madde - Sandığa lemektedirler. t k · 1. . ,... k t . I Refahıyede adliye ba.şkıMibinin çek lamailin üstünde mühim miktarda 

d h 1 d ı d 
'~6 6 ate omeraıya ı ı;ı.ıra e mış er - . 

a i i are er e memurların ::1 5 A d l k h d " mecesinden 60 lıro.lık pul çalarak fi- esrar bulunarak müaadere olunmul-
ve 3659 (Devlet ve mtieaseseler ba- .. yni zaman a ra a ariçten en ırR l B""k 1 d h k rar eden HLkmet isminde biri İstan. 
rem kanunları) sayılı kat.unlann bi- ~ubrem mad~eler gelmekte oldu - um en er u ~eo e a a ya ·ın- bulda yakalanarak, dün Sultanahmed tur. 

gunu ve bu pıyasanın gıda madde- ı dan ve sık temas ımkfmlannın m ev- ~· in . u1h ~a '-'-inin k.a.r rtl 
rinci maddelerinde yazılı dııire, te- ı . . k ı h d ı ·ı . .. k .. k ..,ır c ı s ceza lloiU.J.l.U a e Mekteblerdekl. randiman 

erımız. uru meyva arım ız ve mu . cu . o uşun. u 1 en surere muza ere:- te-•·•f edilm" tir 
tekkül, müessese, banka ve firket- 1 h v......, ış 
lerde veya bunların do6r•ıdan doğ- telif içkilerimiz için iyi bir malıreç ıerın ve rırnizde devamını istemiş- . nl·sbet"ı bUtUn memlekete 

olabileceğini de ticaıet ataşerniz bil- erdir. Bu taleb kabul edilmi~ oldu-
ruya veya bilvasıta btıhlaf edilen gu~ ndan, Ankarada ba•lıyan müza _ Bir sahtekar tevkif edildi bı.ldl·r·ılecek 
h • k J k 1 d 1 dirmiştir. Bu maddelerimiz için aipa- v ususı ·anun n teş i e ı mi§ tees - kereler burada intaç edilecektir. Mı.futellf doland.ır1cılık ve aa.hte -
.J' 1 d b k h' rio alımıbilmesi için nümune gönde-aus er e u anunun ne~ıi lr.ri me Şimdiye kadaJ Romanyadan pet- ~lık iŞlerinden muhtelif mahkeme- 5 Eyll':.ldenbe~ı· devam etmekte o-
1_ d 1 d · • 1 kl tilmeai ve B idnd teslimi fiat bil - u • ~a ar Ücret e geçen aınıı ay ı ı ve l Tı I rol ve mü~tııkkatı ithalatına muka- lerde duru.şmo.lan Y8iı>ılan Ahmed, lan liae bı"tirme un" t"ıhanları yarın ne-

ı h
• 1 k 1 0 diri me !li istenmiştir. üccar anrruz müaecce ızmet erinin en ço bil bu memlekete tiftik ve ya,.a k ı'h- namı diğer Şükrü Isminde bir geno t" 1 kt" 1 tı"h · I · C 

• w d 
1 

1 d . kambiyo müdürlüğüne müracaat e - .- ıce enece ır. m an netıce en u 
se.neııı, aoagı ıı : •azı • ~rt ar arre - racatı normal •ekilde devam etmi<;. - yeni bir vak'a.dan dolayı adllyeye ve. ma aünü talebeye tebli~ olunaca1

- vA 
• d b 1 k di k derek vaziyeti mahallinde tetkik et- v • ııı ._ .. aın e, u memur <lnn te !.Ü Ü tir. Görüşmeler memleketimizden il'"llmiştir. 23 Eylul Pazarteai aünü devlet lm· 

müddetine ilave olunu:-. mek üzere döviz müsaadeei istemit- Suçlu bu defa d:a.. bAlen Mllll MÜ- • lerdir. diğer iptidai maddeler ve zeytin - tihanlanna ba§lanacaktır. 
a) Memurlann bu müddetlere ---------- yağı ihracı mukabilinde kereste ve ~~~ S::!~i == ~=~;~~ Devam etmekte olan oıta okul 

aid aldıklan aylıklardan % 5 sandık o·· d b. k f sellüloz ithali etrafında cereyan et- ta.klı"d ~ ... ~-ek Vekilln ft-. ..... ıan kenn bitirme imtihanlan da H Eyh11 Salı 
aidatı ile muadili % ~ lerin baliğl un e ırço esna mektedir. t:ıUÇ.L ' ~......... - b' k h k ı d aandıkça he.!ablnrına b:)rÇ lı:ayde - } d Jd dlsinin iŞe alınması için tavsiyeler günü ıtece ' et 

0 
u i aıeai ge -

dilir. Aldığı aylık bu kanunun netri ceza an ırı 1 Haber aldığımıza göre yapılan !Yazmış takrut bunla.n: kulla.nmıya rek orta okul, gerek lise bltiıme im-
tetkiklerde bu memleketten ithal e- valdt buln.ınaın"·tır tihanlarındaki vaziyeti biter rapoı-

tarihindeki miktardan fazla olan - Dün Bakırköyde yapılan !,ontrol· d b "~' · 1 "f 'd · b"ld" k · B A dilecek aellüloz an urada kiığıd Dün Sultanahmed 1 inci sulh ce a maan ı areıııne ı ırece tır. u 
lann borçları bu ııon aylığa göre h - lar neticesinde zahıtai belediye tıı - • 1 M "f V LAJ · ·· d imalinin pahalıya malolacağı anla - mda SO'""'U""' çekilen maznunıın ne- rapor ar ann •~a etine ~n e -
aab edilir. limatnamesine muhalif hareket eden ... "- ·ı k "f 1 L 

1 ~I şılmış ve bu ı;ebeble bu madde ye- tieede tevkifine karar ver~ir. rı ere taanı o unaca .. tır. e&.a et 
b) Bu borçlar bu kanunun net - bir~ok esnaf cezalandınlmıttır. ~===:::::::::;:::::=:::=::==:::=:::::::::::::=::::::::::::=::::::::::- 1939-1940 ders yılı ıandıman ni•-

rinden itibaren 4 ay sonra ba~lamak Istasyon caddesinde çöıekçi Ca- ~ ..... _ .. _........ ·---···--·-.......... -·-·-· ·-·-"'\. betini mekteb mekteb tubit ede -

{!zere aylıklanndan sandık 1\ldatına libin fırınında hamur teknesinin pis ~. ISTER INAN, ISTER INANM ·.S rek bütün memlekete bildirecektir. 
Ilaveten ve ayni ~artlar dahilinde olduğu, knııab lhannın ve knsab Ab- • • Ortn okul ve liseletin birinci ve 
% 1 O keailmek suıetile tnhııil olu - dullahın manda etini koyun eti diye : : k fl d bü · 1 ._ 

Sözün kı s ası 
Zonguldak/ı bir 
Gencin asil heyecanı 

E. Ekrem Talu -
Z onguldaklı, tanunadı~ım bl1 

gençten bir mektub aldl!XL 
Bana hitab eden yazısını cÇelikel ıı~ 
sesinden Zeki Kandemirıı diye imztı.. 

layan bu genç diyor ki: 
cZonguldakdayım. Hergün günd 

gurub ederken bir manga asker, b~ 
lanndA ik.omutanıarı old~u halde 
hükümet kono.ğı önünde bayrak me ~ 
raslm.i yapıyorlar. Bando ile İstikl!l 
marşı ba.şlar lba.şlamaz caddelerdetl 
bütün halkın bir heykel gibi yerli y~ 
rinde mıhlanıp duıı.ı.şu, vatan, iB • 
ti.klAl, bayrak merhumlarının ruhurı
daki tesirinin en parla.k lto.desid.lt• 
Şurada sakin ve sessiz duran bir ka~ 
köylü kadını var. Derin huşil içinde, 
çalınan marşı dlnJlyorlar. Şurada bl.t 
grup maden amelesi var ki işlerin 1 

den henüz döndükim halde hiç yot~ 
gunluk hissetmeden·, zafer alayları ~ 
nın önünde koşan bayraktarlar gibi 
dlk ve vnkur blr halde duruyorıat· 

Bu, hergünkil b::ı.yrak merasiminde. 
lAzım gelen hürmeti tam nıannsıie 
ifade eden Zonguldak halkı ciddetl 
tebrik edUecek temiz vaıtandaşlardıt'o 
LAkin her Türk gibi benim de tçi111l 
yaralıyan bir M.di.seyl si.ze bildinnelt 
Lsted.im: 

11.9_94{) Çarşamba günü, gene :mu• 
tad bayrak merasiml başlarken: «~ • 
ya.kta durmııyalını. diye Hn.lkcvırWl 
arkasınA .kaçan üç kız taıebe gor ~ 
düm. Bayrağa beş dakika saygı g~ 
terrnekten kaçına.-ı bu ba.yanlnrm, bı1 
kahramanlar cilyarmda bir karış to~ 
rağa hakları olmadıklan gibi Kenııı. 
lizmi omuzlarında taşıyacak olan 111il 
nevver Tüfk gençliğini yetlştireJl 
mekteblerde işgal edecek tek sırn.ıat' 
da yoktur. Bir Türk genci sıf:ıtiJS 
onlardan utanıyor, ve 1dealleri arettı 
Garbo mukallidllğinden ba.şkn bl1 
~Y olmıyan bu bayanlara ~unu ihlııt 
ediyorum: 
Bayrağn. ibeş dakika. saygı göster " 

mek zahmetinde bulunmıyanlnr ıP 
bilsinler ki: İ.<ıtlklAJ. marşı ne fani ~~ 
yalancı bir aşkın ifadesi ve ne d~ 
kiı1li bir sokak macerasının destanl • 
dır. O ezelden ebediyete akan BüYtıı 
Türk Milletinin bütün mukaddelil!J.o 
nın ıti.msa.ll olan ny.yıldlz:ı. ilft.nı nŞ~ 
tır. Yarın, bu memlekete evlfıd ye • 
ıtoiştirecek olan genç Türk kızlan uıı 
vaziyette !böyle davranırlnrsa, biZ, iS' 
tikıbale nasıl güvenebillr, emniyctl~ 
nasıl bakabiliriz? ıı 

Haklısın, çocuğum! Bahsettiğin ~ 
ların hareketi senin sinlrlendi~in ~~ 
takbih eU!ğin kadar var. in..c:aUıJl< 
bu satırlar onların gözleri onüne dU• 
şer de mütenebbih olurlar. 

Lfı.k.in, üç kLşlnin bu türlü snygt ' 
sızlı~ından me'yus o]l.ı,p da vatıı~ 

• ' 1 
istikbalinden ümidini kesme, evlCı 
dım. 

Senin, ve senin gibilerin asil , te • 
m iz heyecanınız o Lst ikbalin r.a~l~ 
I.ıtına ve eminliğ ine en büyük 'P" 

delUdir. Seni tebcil ederimi 

c. clzl!~, rc;a.lll 
kı : Gazeteler: Lada devam e"ı melen" ı",.ı"n evvele- : i inci sını ann a tun emeye ata-

nur. sattı arı görülmü~tür. • ır; .. • ] I b I · • ih I d C 
•::·: - «Hükumet namına Almnn- mirde ingilizce öğrenmelen" }t't. ı· an ta e e erın ımf an an a u -

e) Bu borçlar için borçlunun di - Gene latasyon caddeainde Anes- u • •• •• b "t kt' c J vada okumakta olan tıılebeleri- zımdır, bu ise •öyle böyle iki vıl. martesı gunu ı eee ır. Kü U k h b 1 
ier emvaline müracaat caiz olma- tinin fırınında 125 kilo noksan ek- " " ... ç a er er~ mizdan 40 ının ıeri çağırılacakla- lık bir zamana tevakkuf eder. _ = 
dığı gibi ölenlerin kalan boıçlan da mek,d Sıık0ızkağ1 acbında Mehmedin !ı- rını» söylüyor. Halbuki Avrupada, Almanya- Askerlih /!il leri: Etıba.nk Umum l\lüdürü _ Etibllısf~ 
aranmaz. nnın a 8 i o ozuk ekmek bulun- d 1 Y 

b k kı d h ı Bu karar yerin e veri mit bir nın hemen yanı ba.,ında harb ha- Umwn Müdüıtü dün Vali "e Belcd 
Bu gibi memuılar bu kanunun muş ve u e me er er a müsa - " • 6' 

d d ı k f h bı karardır, gençlerimizin hayatla- tici bir memleket vardır Lı·, mü- Şubeye davet Reisi Dr. Lütfi Kırdan maka.ını.Il 
n_,.i tarihinden itibaren ür ıı.y zar- ere e i ere , ınn aa i erine cczn k "f · d" F k ıı; il" ~v· ,. E nnı koruma vnzı emız ır. a at him bir kısmında almanca konu- ziyaret ederek, uzun müddet gor ; 
fında sandığa yazı ile müracaat e - kesilmi ştir. büzziya caddesinde 36 I d b h b . t 1 Beşlktaş Askerlik s:ubeslnden: au- mfı..+ıı~. 

ı O f d ı gazete er e u a en amam ı- •ulur, tabsil sistemi Almanyanın- "' "' ~.,... 
derek haklarında bu madde hUk - numara ı sınanın ırını a pis iğin- yan bir cümle dah:ı görüyoıuz: ,. bemizde kayıdlı plynde tcğıneni Bt;:edlye koopemtili Betcdl>"' 
mGnün tatbik edilmemesini istiye - den dolayı cez.alandırılmıştır. - «Bu talebe Amerikaya gön- kine çok yakındır, bu m emleke- (29505) Jm.yıd nUlll.(U"a.lı Süleyman ol!"- .kooperotifi heyeti umumiyesi topı:ıft' 
b·ı· I S k ~ d C d Ah d 1 tin adına lsvi,.re derler. Bu vazı'- ı Tft ~ı- Cağ •" edek ~ tei'P •· ı ır er. ı> a ızagacın n eva ve me derilecektirı• diyor nr. 

1 
,. u u.uu aı.u.y ve Y uvvvU ıo- mı.,, bu toplantıdn belediye teftıŞ ll: 

Devlet z.irnıı.t işletmeleri kuru - isminde iki elbiseci tephiraiz elbise Bizim bildiğimiz Almanyada yette biz A mıınyadaki talebemi- meni (41953) .lt&yıd numaralı Mch - ~eti reisi Samih de hazır bulunıt'tl"' 
munda teşkil edilmiş bulunan yar- aattıklnrından haklannda ceza zaptı almanca konu1ulur, Amerikada zin İsviçre dururken Arnerikaya med Emin o~lu Abd~h R~tü Göz- tur. Bir evvelki içtimru:la ayrılan °~ 
dım 1andığı ilgn edilerek memurlaı tutulmuştuı. ise ingilizce.. yullnnmalannın doğru olduğuna men Ue emekli topçu ÜS~eni (331. zatm hnzırliıdığı raporu, heyeti tl 1 

tarafından bu ııandığa yatırılan ai - Diğer taraftan 6 ncı şube memut·· Almanyada tahail etmekte o- innnmıyoruz. fakat ey okuyucu N.82) ka,yıd numarnlı Mustafa ~lu mumlye reddetani.%ir. Bunun nzcr~, 
dat ve ikramiyeler kendilerine iade lan tehıin muhtelif yerlerinde yap· Inn talebenin tahsillerine Ameri- aen: Nacl İ.stem'in aı:ele şubcmize mUra. - heyeti umumiye sa.Iruhiyetlnl heyeti olunacaktır. tıklan kontrollarda kameaiz çalı~an eaa:tları., etmedikleri . takdirde 1076 dareye devratmiştir. Heyeti idare ~ 

Bu sandığa dahil olmıyacak 14 şoförle ve markasız 5 hamala, ISTER JNAN, ISTER INANMA 1 &ayılı lmnunun m.nddeı mn.hsusu mu. n iden tet.kikat yaparak, hesabıarı , 
müeueaelen:le tramvaydan atlıyan 21 kiıılye ceza ciblnce haklannda kanunl muo.mele. ıkooperatifln alacağı müstakbel ~cl 

~k:es:m~iş~le~r~d~ir~·=-_. ........ c.zm=---~~;_.:---;;:-;:;;;;;:;:;:;;;;;;;·";;~·~~~~~~;;~·~~~·-~-~~··~··~·;··;··~··~··~~~~n~1n~~1a~~~~~ed~U~~~#~l~il~- ~~~o~l~un~u~r·~~~l~t~~~e~y~e~tl~um~u~m~i~y~ey~e~a~r~zed~e~c~ck~·~ 
Öğrendiğimize göre yeni kurula

cak tekaüd s:ındığına dahil olmıya
eak olan ve fakat müesseseler ha -
reminln şümul dairesine girmit bu -
lunan müe11eselerde mtistakil birer 
tekaüd aandığı kunnak için hazır -
lıklara ba,lamı~lardır. .................... ································ 
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16 

«Son Posta» nın eelebi tefrikaıı: 51 oldu. Eğildikçe doğrulamıyor, hele meyince, merak edip odasına giren nikahın haftasında, ufak bir ,•af'~1'1, mcrdivenleri hiç inip çıkamıyordu. Saim, acı hakikatle karııılattı. He- ) B d 1 1 gı 
Mahalle karılan buna <cyelı> deyip, men, Aksarayın meşhur bir siması a · vle d"anOır~a by o i e Ml ihalice •ıle' 

' Yazan: ErcUmend Ekrem Talu 
Ebülhııyır efendi kıpkırmızı kı

zardı ve akid formtilünil bu aefer 
tamam olaıak tekrarladı: 

- •. Bilvekftle tezevvüç ettiniz 

mi? 
Amca bey cevab verdi ı 
-Ettim! 
Imam Arııb Abdullaha döndü. 
- Siz de ınezbure Şehime hanı-

mı bilvekale tezviç ettiniz mn 
Ettim! 
Sizler de şahid misiniz) 
Şahidizl 
Allah hayırlı etain 1 
Amin! 

len ruhani ıtrı odayı kaplamıttı. Sa
imin getirip takdim eyledi~i leziz 
ahududu terbetlerl içildi. Imam e
fendiye, bir çevre içerisinde, müna
sih ayak teri sunuldu. 

Şehime hanımla İhıahim efendi 
de nihılyet başgöz olmu~lardı. 

-20-

Düğünden tam ikr ay tonıa, bay
ram ertesine tesadüf eden günlerin 
birinde, Besime hanım ansızın has
tıılanıvenli. 

Önce, kalçasından dizine doğru 
O hamamt, o tirandaz 

H 
mış er ı. gun ugüne ür, kencl 

türlü ilaçlar tavaiye ettiler. Besime olan «Surguçlu oca hanım» a ha- · d h 1 h b rın en a a iç ir haber yoktU• .lı 
hanım, günlerce, o tavaiyeleri kendi her saldılar; geldi. Hastanın ba§t u- 11 

üzerinde boııu botuna denedi. Ha- cu nda, nüzüle ka11ı tesiri mücerreb Besime hanım, arada bir, hafıı j1 
mama gitti, tere yattı; kalçaaına, yı- bulunan «Kasidei bürdel) yi okudu, yet eseri gösterdikçe, kendisine ~ll' 
kanmamış koyun postelcileri sardı; Ufledi. Besime hanım muvakkat bir zahmet veren peltek ve çetrefil cl• ( 
tiryaklı, havacıvalı merhemlere bu- iyilik hissetti; lakin çok aürmedi .• le, ııevgili dostunun adını ıınıf0t' 
}andı; kafurulu ispirtolar, kara bi- vücudünün tutuklu ğu biraz daha onu merak eltiğini etrafıodakile 
berli bal macunlan türündü. Bu arttı. Aıtık hekime baş vurmak lü- ifadeye çalışıyordu. . f 
maddi Uaçlar klr etmeyince, zorlu zumunu hissettiler. Aksarayda, Saim, koca lık hayatında MLiJfil" 
nefea aahibi olarak tanınmı~ dişili kolağaaı Hacı Emin Bey adında nın umduğu gibi çıkmamıştı. ı-;. t~ 
erkekli hocalara okundu. mütekaid bir askert doktor, icab e- bilir hangi telkin altında, ciddi>'~ııl 

Llkin hiç birinden hiçbir fayda den tedbirleri aldı. Bunlardan da ni çok defs. nobranlık derece~•.V 
görmüyor, gün geçtikçe de ağrı ba- fayda görülmedi. Bu sefer, başın- vardırıyordu. Karısına kar~ı ~~r 
caklarına doğıu yayılıyordu. Der- daki silindir şapk:\ sayesinde kendi- müşfik değildi. Onu hırpalnmı> ıl 
ken uzuvda uyuşmalaT, kımncalan- ııine sahte bir bazakat ~öhreti temin du amma, 0 genç kadın tuh~I1JI 
malar başladı. Ayni zamanda, vakit etmiş bulunan. Samntyalı doktor umduğu, beklediği nüvazişlerı 
vakit gözleri de karanyor, başı dö- Kostantİn adında bir ı,ıarlatan, iki dtı 
nüyordu. Üç defa boşu boşuna geldi, gitti. ondan mütemadiyen esirgiyor İl 

Ve bir sabah, uykudan gözlerini Zavallı Besime hnnım, hayatla Kaç kere, Müjgan, kocasını~. ~ 
açıp ta, yatağının içinde davıanmak rabıtasını sade nefes alıp vermekle kı~larında, gelip geçici hü:z:rıu;,( 
isteyince, ııağ taraf vücudünü kı- muhafaza ediyor, fersiz gözleri hep tesellisini aıamış, fakat bul'j;1~ ~ 
mıldntamndı. Bitişik odada yatnn tavana dikili, cansız bir et ve kemik tı. Saim, kocalığı, evine bar ·ırı pO 

oğlile gelinine seslenmek ist('di: 0- külç~i halinde, upuzun yatıyordu. dakat göstermekten, karısının f1l 
hanımla lbrahimden de di ihtiyaçlannı knrşılnmnktnn 
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Ve Telsiz llaber • er1. 
Amerikada 400 

bin kişi silah 
altına çağır1ld1 

Hava Kurumu paraşütçüleri 
Marsinde muvaffakiyetli 

atlama gösterileri yaptılar 

.~.ef(~E '1 Amerika Ba~riye 
, . -. Nazarına göre 

Hindistan niçin ..., 

italyanlar!n M1s1r 
karş1 taarruzları 

devam ediyor passif duruyor? Almanyantn magiOb 
Ruzvelt mecburi 

askerlik kanununu 
Imza aHi 

Yaşinaton 17 (A.A.) - Ame
rika Birietik devlotleri reisi Ruz -
l'elt, dün 16 milyon Amerikalıyı is
tihdaf edeo Amerikan mecburi as
keri hizmet kanununu imzalamı§tır. 

Ruzvelt. bu mUnuebotle yaptığı 
beyanatta demittir kla 

p • 
Mersin 17 (AA.) - Hava Ku-ı memleketin sarsılmaz bir kütle ha -

rumuna mensub tayyarelerimiz dün linde Milli Şefin etrafında te~kil ey
buraya gelmiş vali, komutan, hele - lemekte olduğu birliie işaret edil -
diye ve parti reisleri, Hava Kurumu miş, kurum gençlerinin yapmakta ol 
azalan ve milli teşekküller mensub- duğu bu seyahatlerin gayeleri ania
ları ile on binlerce halk tarafından tılmı~tır. Bundan aonra tayyareler 
hararetle kar§ılanmı~tır. Para§Ütçü - uçuşlara ba~lamıf, paratütçüler hal
lerimiz atlama gösterilerinden önce kın coşkun tezahüratı arasında mu -
Emin Ali Ynşın tarafından havacı - vaffakiyetli atiayıtlar yapmışlardır. 
lığa aid bir söylev verilerek dünya atlayıcı bayan Muzafferle Edibeye 
hadiseleri önünde Türk milletinin karşı gösterilen takdir hisleri çok iç
havacılığa verdiği önem ve bütün ten olmuştur. 

Bulgar m ec li si fevkaiAde 
içtimaa çagırıld1 

Dün Londrada beş defa 
teh!ike işareti verildi 

Y a.zan: Selim Ra gıp Emeç 

B üyük müstemlelte impara
torlukları için ötedenberi 

ayn kan cemantierin idareai ıçın 
kabul olunmuş bir esas dUatur var
dır ki ara açmaktan Ibarettir. Latin
ce Divide ut imperee denilen bu po
litika için belki birçok müateınleke
ler tatbik yeri bulabilir. Fakat Hin
distan için böyle bir politika takibi
ne hiç te lüzum yoktur. Çünkü inki
eam, orada aalen mevcud bulun
maktadır. 

«Amerika Birietik devletleri, mu
ltadderat yoUarı üzerinde en yüksek 
ehemmiyette bir daailin noktasındt. 
bulunmaktadır. Fazla uyıf olduk -
lan için tecavüze kurban 1itmi§ o
lan birçok memleketlerln uğradığı 
lnilthi§ akibete biclne kalamayız. 
Vazifemiz. memleketimizin bir te -
cavüze kurban olmuına mlni ol -
ltıalt tır.» 

Bu zengin ve geniş müatemleke
nin bu yüzden büsbütün ite yara
maz bir hale gelmemesi için İngilız
ler, çok defa orada mütevasaıt rol 
oynarlar. Bir türlü anlaşamayan 
kütleleri birbirine yaklaştırmaya ça
lı~ırlar. İki yüz yirmi beş ayn dil ve 

SOfya 17 (A.A.) - Stefnni ajansın- (Bqtarah 1 Inci ea)'fada) lehçe konuşulan, muhtelif mezheb-
dan: tayyaresi düşürmü~lerdir. "1ezkur ler hariç olmak üzere on eaas dın 

Mecburi ukeri lümıo~ hakkın -
daki kanun mucibine' .fOO bin ki~i 
ııillh altına çağırılacaktır. Bunlann 
arasında 36 bin de aonei vardır. 

Bugün neşrolunan blr kararname gece düı,ıman tayyarelerinin adedi aalikine melce teokil eden bu ııe:-ıiş 
ile meb'usan meclisi 20 EylUlde fev- bu suretle altıya baliğ olmaktadır. ülkede elbette ki siyasi olsun, dint 
kalMe surette içtimaa davet edllmlŞ- Minia ateti üzerinde ve içtimai olsun, herhangi bir ka-
tir. Londra 1 7 ( A.A.) - Dün Lo n- naat ihtilafı uyandırmaya lüzum 

drada hava müdafaa barajı büyük yoktur. O anla~amazlık esaaen 
hava taarruzları başladığındanberi mevcuddur. Ingilterenin zaman za
kaydedilen baraiların en tiddetlisi man bu ihtilaflardan istifade gözet
olmuştur. Ateş altı saat eUrmüştür. mek istediği olmamı~ değildir. Fa
Alman tayyarelerinin Ingiliz topla - kat bugün için, onun başlıca rolü, 
rına meydan okuyanları süratle dal- umumi aelamet namına, Bindin 
ga dalga geliyor ve bulutlar arasın- yüzlerce cemaatine bat vazifesini 
da saklambaç oynuyorlardı. Bu kor- gören reisieri bir araya toplamaktır. 
kunç bir oyundu. Alman pilotları Maamafih bugün, Hinclistanda va
tam barajın üstüne cesaretle pike e- ziyete hakim görünen üç ba~lıca un
diyor, yüksek patlama kabiliyeti o - eur göze çarpmaktadır: 

Harbiye ıaezareti, millt muhafaza 
kıt' aları na menaub 35,700 eübay ve 
eri, nizaml orduya dalıli olmak üze
re I S T epiruevvelde mUracaata da
l'et etmittir. ·~;;,;..;... ____ _ 
Başvekil lımirden 

Nazilliye gitti 

Manşta ilk fırtına baş!adı 
(Ba~tarafı ı Inci ~ayfad:ı) 

fakiyetli hücumlar yapılmışlır. Bu 
hücumlıır esnasında bir düşman kru
vazörü üzerine bir tam isabet kuy
dedilmi~tir. 

ManJ sahillerinde 
Anvers üzerine yapılan hücum, 3 

saat ııürmüş, büyük yangınlar vu -
kua gelmiştir. 

(Bqb.ratı ı Ind eayfada l 

helediye reiei Dr. Beh~et Uzdım 
ca etmiotir. 

Ostand, 4 saat bombardıman e
dilmiş ve Boulogneda mendireğin 
cenub kısmındaki yangından başka 

ri- h birçok yangınlar zu ur etmiştir. . 
Ingiliz bombardıman tayyarelen 

Aydıoda Beriinin şimali garbisindeki askeri 
1tınır 17 (Husu.sl) - Ba.şvekil Ay_ hedefleri de bombardıman etmiş -

4ınQa tet.1tika.tıta bulWlduktan sonra lerdir. Bir evvelki akın esnasında 
t.lazuliye hareket edecelttlr. Kendile- hasnra uğratılmıt olan Detempelhof 
~e Aydın meb'uslan retakat etmek. tayyare meydanına ve bir elektrik 

elir. santralına yeniden hücum tdilmiştir. 
Ci İ:ztnir 17 (AA.) Ba~vekil İngiliz tayyareelleri d:mıryolu ll • 

oktor Refik Saydam dUn öğleden i'tisak noktalarına da hücum f}tmiş -
~V'vel viliycte selerek vali Fund 1 lerdir. Osnabrück ve Soest'te emtia 
B lıtsal ile bir müddot cörü~müştür. istasyonlarında in:~~~~r vukua gel
ra 8.§v~kil viiAyetten aynidıktan son-ı m.Lştir. Alman sahil ı on~de 700? ton 
C rnustahkem mevki ltomutanlığını, luk ibir iaşe gemisine hucum edilmlş. 

•
1

1-1. Partisini ve belediyeyi ziyaret tir. 
ey ernişUr, Tayyareciler uzaklaşırlarken gemi 
L Doktor Refik Saydam mtiteaki _ bat.makt.a idi. Grls-Nez .. burnundaki 
Qen ya ı Lt 1 h. t ı· top menllerine de ıbir hucum yapıl -

pı maıı. a o an te ır o e ı, ga-
taj, l"ntral '- h t • • mış ve civardaki ormanlarda yangın_ 
b .. , çocuıı. aa anesı ınşaa- ı.karılm t 
nı tetkilt eylemi, ve Kültürparka lar ç ış ır. . • 

tfderek lnıiliz pavyonunu gezmi§- Taarruzların netıcelcn 
tlr, Nevyork 17 rA.A.) - Nevyork He-

h Öğle yemelini vali, komutanlar, 
elediye relai, parti müfettişi ve 

A~rirnizddti meb'uelarla birlikte 
) a gazinoaunda hueuet eurette yi-

r erıl BatveklL yemekten eonra ziya-
et e . 1 bil llne devam ederek Alman, -
1./d~n. Yunan pavyonlarını gezmiş-

r ır. 

n.et:lr 1'1 (A.A.) - Ba~ekn doktor 
lerı Ba~ dün Fuardaki teliki k_ 
tnaa, e.stıa.ruıda yerli pa.vyonlardan 
la da İre.n, Macarl.!t&n ve Yugos _ 
ı.e(a Pa~nlannı da. tetkik etmiş _ 
ıar:· Refik Saydam, eenebi pavyon
&u.b Ziyaretinde pa:eyonların men _ 
lll Olduttı devletin tonsoıos ve mü
~Ulerl tararından Terilen izahatı 

rald TrLbunc gazetesinin muhabiri
ne nazaran, Frnnsa~n avdet etmek. 
te olan Amerikalılar. Ingiliz hava kııv 
vetlerinin ya;ptıkları ihUcumlarm AL 
man t.aarruz :phinını aıtüst ettikle -
rlni beyan etmektedirler. zannedil _ 
diğine göre, bu hticumlar esnasında 
atılan bombalar, mavnalarda bulu _ 
nan binlerce Alman askerinin blme
slne sebeb vermiştir. 

Keşif uçu~lıın 
Londrn 1 7 (AA) - İngiliz ha

va nczareti istihbarat biirostından 
verilen malumata !llazaran, sahil 
muhafaza teşkilatma mensub ke§if 
tnyy"arcleri bugün şnfakln beraber 
bütün Mnnş ınıntakasında dü.,mnn 
snhılleri üzerinde devriye uçuşları 
yapmıslnrdır. 

lan büyük bombalar atıyorlardı. 1 - Ilhamlarını Gandiden alan 
Almanların lsn;bet ettlrmekle ö~il_ meşhur Hind kongresi. 

neblleceklerl hedefler arrunnda bir 2 _ Londraya istinad eden milı-
hastane ll~ ~ountstreet'de bir jezvlt raceler ve partizanları. 
evi, bam büyük rna~azalar ve ikamet- 3 _ Bu iki gruptan hiç birisinin 
gahların bulundulu mahalleler var - t h kk" ·· t h ··ı d · 
dır. r:ü:lü~:~:re p:rt~sı;:mu e emıyen 

Alman tebliği Kongrenin ist~ği, Kanada ve A-
Berlln 17 (A.A.) - Tebli~: vustralya gibi bir dominyon haline 
Sahil bataryalarımız dün yeniden gelmektedir. Aksi takdirde ker.di 

Douvres llmanını boırnbardıman et _ 
kendine muhtariyet ilan etmek iddi

mişlerdir. isabet vA.ki olan mütead- a~ındadır. 
did dÜ4IJlan tüccar gemileri müşahe. İngiltere ise Hindistanı bir do-
de edilebllll}Lştir. b minyom haline getirmeye inneticı;, 

16 Eyllıl ~lcden e?Vel havanın mu- muhalif değildir. Fakat bu Uç muh: 

~:~~~e:~i ~~i~il~t= ~~";~~~~~~~~ telif unsuru muayyen bir fikir etra-
fında birle~tirmek mümkün alnıaden ibaret knlmı.,tır. Bu uçuşlar es_ 

nasında, İngilterenin cenub ve mer- maktndır. Çünkü kongrenin beyaz 
keZinde bulunan müteaddld tayyare dediğine müslümanlar daima siyah 
meydanları, sına! tesisat ve Wh!tby demekte, İngili~ler de bu muhalif 
Ilmanı tesisatı muvaffııklyeUe bom_ cereyanlar arasında vaziyeti idaıeye 
ibardıma.n edilmiştir. çalışmaktadırlar. 
Öğleye doğru Lond.raya kar.şı mu_ Işte, Hindistanda, miittehid bir 

kabele ibllmlsll taarnızları yeniden idare yerine federal bir hükumet 
başlamış ve yekdjferlnl fasılatuz ta.. ~ekli tasavvurlan buradan doğn:ak
kib eden dalgalar halinde ve gittikçe tadır. Bu bahist~ esaslı bir kıuara 
şit:ldetıenerek bu sabaha kadar de _ vanlamaması da Hindistanın ln~il
vam et.ml.ştir. tere ile mutlak hir te~riki mesaide 

Birçdk yerlerde yangınlar çıknrıl_ bulunmasına imk&n verm~mektedir. 
mıştır. Bir hava çarınşması esnasın _ Ingilterenin intizar ııiya~eti Hindis
da üç dÜ'?Illan tayyaresi diişUrlllmüŞ- tanda bu sebeblerden dolayı :seme
tür. B ir dl~eri yerde imha edilmiş _ relidir ve hadiseleri zorlamanın 
tır. İkl Alr.ıan tayyar<'Si kaylıbdır. doV,nı olamayacağı düslincesile Hin-

Dün gündiiz ve gcee düşman Alman distan efkan umumiyesinin ya va~ 
topraklarına karşı hiç bir tnnrruz tc- yavnş inkişafa kavu~ması beklen-
-5€<bbüsü ynnmıunıstır. mektedir. Selim Ragrp F.ntf'Ç 

Tashih Li manda bir vang1n 
Dünkü sayunl2lda rİngUterenin son 

Bu srLbah saat üçe doğru Ilmanda, istilfısııı adlı yazunızın Ikinci serlev
şama.ndırnya ba~h bir maçuinda yan. hasında 1066 tarihi, bir yanlışlık e _ 
gın çıkmış, deniz itfalyesl taratından ı serı olara.lı:: 1600 olarak çıkını.ştır, tııs. 
söndürülmüştür. hih ederiz. ~erdir. 

Son Poıtanın macera romanı: 8 mesafeden dolayı Basset bir oey i~i· Sağda solda büyük kovalnr, fırça
temedi. lar vardı. Bütün salonda trebentin 

B 
C.lt aaaet, daha faz.la tereddüd ede-
h(!Yükab~nda deiildL Iki hamlede 
rini ç k ınanuı mermer merdivenle
~rn .ı r .ve methale vardı. Eğer 
birçok e~ ~.oiru çıkana bu binanın 
olmak bu~Idü küçüklü salonları 
~aklar vb bırçok kapılan, diğer so
tlttıdı ll B· llltan methalleri olmak la
tll1111k ınaya girdikten aonra, bu 
hban jalorıların içinde ve diğer 
llı ik/ı br araaında aoğukkanlılığı~ 
hele ~\ edeeeğine tUphe yoktu, 
t.llttı. y tkkalt biraz nefes te nin
ha do ... a nız burada bir eksiği, da-
v gruau b·· .. k b' f k llr(J1: K uyu ır ı:ayı no ta 
Sltdak· apıdan içeriye ıirerken kn-
tör ..... u·~ 

1
hlernurlar tabit kendisini h ... § erd' T 

aber ı. akib eden varsn ona 
tilçUk b~rebilirlerdi. Fakat Basset. 
lehirı ır zekl oyunile bunu kendi 

e Çevirme'- .. 'd' d "d" ıı; unu ın e ı ı. .. * ırınnce hayal 
kalabalık 

nakleden: Behçet Safa 

Iki adam Bassetin bulunduğu is- ve taze boya kokııyordu. Demek ki 
tikamete doğru hızlandılnr. Artık burada bir tamir vardı. 
şüpheye mahal yoktu. Şikiularını Arnele gitmi~ olduğundan ulon
bulmuşlardı. Basset bir saniye bile da da ziyaret e,decek eser bulunma
tereddüd etmeden kalbi gogsunu dığınudan kuş uçmuyordu. Ta niha
parçalıyacakmış gibi atarak, şakak- yette bir kapı vardı. Şimdi bir kö§e
ları soğuk terler i~inde, hemen sa- ye sinmi~t iken o kapıya kadar bir
ğındaki ilk kapıya atıldı. denbire atılmaya cesaret edemedi. 

Basset planını değiştirdi, hemen ön Bir Lnir tnm e iği geçmek üzere Ya bu kapı kapalı, kilidli ise veya
taraftan snvuşarak arkadaki büyük idi. P.asııet acele ile adamı devirdi. hud hiçbir yere çıkmıyorııa vaziyeti 
salonlardan birinde ba~ka bir plan· Müze zairi kendine gelip te Basseti çok, hem de pek c;ok f,.nala~ırdı. 
la hareket etmek kararını verdi. I liç şiddetle karşılayıncnyn kadar lngi- Ba ını havaya kaldırdı. Tavana 
şüphe yok ki arkadaki sRlonlar, di- li;: savuşmmtıı. müvnzi olarak tııtturulmu" gcni~J bir 
ğer sokağa nazır olduğu için d,,ha Müzenin hakikaten birkaç kapı~ı örtü vnrdı. Amı·lr. tavancia tamirat 
müsaid idi. vardı. Bir odndan, bir salondan ö- yoparken yf'ri :Cirletmı-mek, et:ııfa 

Bir salondan ötr-kine geçti: bü-

1 

tekine geçerken. hiç. kims.c~e görün- zararlı olmamak için bu bczi tak
yük bir camekanın önünde durarak memek mecburıvetınde ıdı. Bu su- mı~tı. ilüyük bir hevk,.Hn :nmında 
geldiği odayı ve kapıyı gözetledi. retle hem i:oini kaybed~cekti, hem belki yeni kurulan, belki ııökülmeye 
Bu suretle on defa nvni o~·unu tek- de bir müzede bu kadar hızlı yürü- l 

~ ~ ba5lanana bir iskele duruyordu. !0-
rar ederek iki kanadlı büyük bir ka- yen bir adamın na:ıa rı dikkati ve k l h k 1. d k .. k • 

b. ·· h · Ib · h!'' · · .. ı· e e ey e ın vnnın a ço yu sege pıya varınca gene ır camın arka- l şup eyı ce etmesı te ı,;:csını on ı- . · . . 
sından öteki salonda bir adam gör- ~·eceı.ıi. Nihny.-t , n"ff's ncfe~... di- ~s~lı koc-ıı. bır tabioyla da d.ıyalı .. g~~ı 
dü. Birdenbire tanıdı. B:nız evvel ğ rlerinden daha karMiılc bir ıoa-ı ıdı. Tava~a asılı 0 an bez, buyuk 
kendisini takib eden ve sabahki S. lona girip arkasını ~;;utl meye ''a-

1 
tabl~nun .. ust kısmını kapıyor~u. 

S. merr uu olduğunu hatırladığı n- kit buluncıı ta ib ed .. ,J .. rden eser Bır kopek to •nf:ndnr takıb olu
dam ... Fakat şimdi yalnız da de- olmadı~ını farkedert"l. hi•Rz ı ahat nan kedinin ani kınarı \'c çevikliği 
ğildi. etti. .. Demek ki bir iki dnı.·kn din- ile Basset varım ynmnbk iskelcye 

Ynnında sağına soluna bak'arak Lnmek fınatını t>lde eımi ti. tutundu. Yukarıdan sarkan bir ipin 1 

yürüyen ve kendi halinde bir zaval·ı B:.ı hüviik salnnun • ortilsındaki ~:Ialetile iskel~>yc tııınıtndı .. ~n. üs
lı gibi görünen. ba~~a b.iris!. v.ardı. liımbn. yı~lrı~.mn~ıoştı. ) Rlrıız ~;ı-~a.r: tunc cı~ınc.a tııv·•?a asıl. beıı ı~tı ve 

Tam Baıısetın golgesı buyuk ka-ı lardnkı kuçuJ.: lamba!nrdnn bır ıkıın heykel ıle ısk,.,l~~ın ?rkasındnkı t.ıb
pıya aksettiği bir sırndn bu iki a- yanıyor, bu koca eaha)'ı pek az ay- lonun çerçevesını elıle sar~tı. T.tblo 

olmas1 ihtimali 
daha fazla 

Nevyork 17 (AA.) - Bahri
ye nazın albay Knox bu1ün verdi
ği bir beyanatta İngilterenin Alman
yayı mağlub etmesi ihtimalinin Al -
manyanın İngiltere,· \ ma~lub etmeei 
ihtimalinden daha fazla olduğunu 
bildirmiJtir. 

Nazır, böyle olmaeından dolayı 
çok bahtiyarım, demi~tir. 

Nazır, ounlan Ilave etmi~tir: 
İnciherenin iatillaı imkAnı her 

gün daha fazla zayıflamaktadır. Al
manyanın evvelce bire kartı üç olan 
hava faikiyeti hat aoağı olmu~tur. 
Alman zayiatı kat'idir. Halbuki dil
ten birçok Ingiliz pilotu tekrar harb 
için ceri dönmektedirler: 

ingilizierin yeni 
müdafaa sistemleri 

Londra 17 (AA.) Daily 
Expre11 gazetesi havacılık muhar -
ririnin neorettiği bir makalede §Öyle 
denilmektedir: 

Londra baraj bölıesi dahilinde 
gökte ba:ıı öyle noktalar vardır kl. 
hiç bir dütman tayyaresinin bura -
dan tahrib edilmeden ıeçmesine im
kin yoktur. Müdafaalann bu kıe -
mına «harahı dan ziyade ııhava 
mayn tarlasııı ismini vermek muva
fık olur, Bu tarla d&niz mayn tar -
lası gibi herekete geçmekte ise de 
bu hueusta tafaillt verilemez. Al -
man tayyareteri bu müdafaa sistemi
nin müeaairliğini kendi zarariarına 
olarak ~izzat öğreneceklerdir. 

ÇEM B ERLiTAŞ 
Sineması 

Bug{mden Wb&ren muazzam 
programla 1.940 _ 1941 ııenesl 

mevsim fWmlerlne ba$ıyor. 

1-ÇILGIN 
GENÇLiK 

KEN MUR.RAY-JOHNY DOVNS
KA'I'HRYN KANE tarafından 

çevri.lıniş dana, müzlk ve bütün 
kalblere ne§'e 8ILQQ.Jl muazzam 

mm 
2- DOKTORUN 

CINAYETI 
Esrarlı maceralarla dolu &Jk ve 

heyeca.n fllm1 

IlAveten: 
MUAZZAM V ARYETI!l 

PROGRAMI 
ı - Meşhur kemlk:siz kız 

KIJÇtlK MARIÇA 
1ı1 - Büy.ük T:llr3t aan'a.tkArı 

EMİN ATABAY 
İLLUZYONİST ve M.ANYATİZÖR 

3 • H E R B E R T ve 
AL SiHVERS 

AKROBATİK 

(Baştarafı ı incl sayfada) 

ihasıran anavatandan gelmit 
nüllülerden müteşekkildir. 

İtalyan tebliği 
İtalyada bir :nahal 1 7 (A.A.) 

Resmi tebliğ: 
Dün gündüz Sidi-El 

lut'alanmızla :ngiliz zırhlı müfre 
zeleri arasında çetin muharebelcr 
reyan etmiştir. Muharebe çölün 
detli rüzgarından tevellüd eden 
bulutlan arasında devam ~tmekte 
dir. Düı,ıman safları arasında buh 
ran al&ınetleri görülmektedir. 

İngilizlerin hava taarruzları 
Kahlre 17 (A.A.> - İngillz ha 

kuvvetierinin tebl~l: 
Diişmarun Malta üzerıne yaptı~ı 

ki hava hücumu, hlç bir maddi ha 
.sara sebebiyet vermemiştir. Düşma 
nın bir pike taşynresi, avcılarımız 
rafında.n hasara u~atılmıştır. 

Eritre'de, biiyük bombardıman fi 
loları, Assab'da bahrlye 
hileuro etmiŞ ve bir yangın çıkarı! 
mıştır. Oorada lhangarlara ve bina 
lara tam lsabeUer ıv8.k.i olmuştur. 

dl, Ugi ve Gura hava uuovu ... uuu 

yapılan yeni bir hücumda, hangar 
lar ve binalar yakılmı.ştır. 
nn alevleri, 80 kilometreden görul 
müştür. -------

Göring londra 
üzerinde uçtu 

Berlin 17 (A.A.) - Normandiyada 
ki karargahınd!'.n Londrııya. karşı 

pılan harekA.tı idare etmekte 
mareşa.l Göring dün uzun müddet 
gillz hükUmet merkezi üzerinde 
di kull:uıdığl tayyare ile bir 
ya.pmıştır. 

1940. 1941 sinema 
mevsimine 

ALKAZAR 
Slneması 

BUGüN 
kapılarını 

Amerikanın COlumbla Film §ir
ketinin e.n iüzel filmlle 

MA ND HAK 
«SİHİRBAZLAR KRAI.I:t 

Oyruyanlar: 

WARREN HULL 
DORİS WESTON 
İnsanları heyecandan heyeca"la 
kaptıran ibüyük MACERA fllmi 

,_..11111.-- Istanbul'un en flk ve kibar halkının SinemaS\ 

lllELE H 
BU AKŞAM 
Yeni sinema mevsimine 

batlıyor. 

Bolivud'un en 1fize1 kadınları, en ıenç yıldızlarının hazırlııdı~ı 
n herwin sevecell nefts bir film: 

KADlNLAR OTELi 
Bat rollerde: 

ANN STOHERN- LİNDA DARELL ·JOYCE COMPTON 
Aynca: 1 - TAYYARB Ue getirdılimiz en aon FOKS JURNAL 

2 - RENKLİ MODA GAZETESİ 
DİKKAT: Nurnıualı blletler bugün sa.bahtan itibaren 

aldırıla.bUir. Telefon: .asas 

B!>RiS KARL OF ( Frankenstein] 
en oü.yük ve en son korku, macera ve dehşet filmi olan 

AS/LA WA YA1V ADAM 
filminde tekrar şehrffi\l.ze geliyor. 

YAŞAYA~ CESED ... I<'I'~NAl.lK ŞEYTA!III... ÖLl\IEYF.N 

Bu Cumn maLinelerden ltib2re.n 

CA."lAVAR .. 

TAKSiM Sinemasında 
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ÇörçiUn Avam 
Karnarasında 
yeni beyanati 

SON POSTA 

E.Jd F eyziati 

va~ıııBoğaziç • Liseleri Yatısız 1 
KU ft DID'S TA.LEB.a A.YJU BÖLU.ID.IZD. 

Ana, at, orta Tt ı.ı. munan tom eski talebenin t&yı41&nnı tecdlde n yeniden ta.ıebe b.J'dına bqtanmıo. 
tır. K'S.yıd için tatil 11inlerlnden mal(l& heretın aat 10 dan ıa e b.da.r mektebe mfu'aoaa.t edUebWr. t.tt. 

Santral Ustabaşısı Aranıyor 
Kayseri ve elvarı Elektrik 

T. A. Şirketinden : 
fJirbıtimla aid olup Bünyanda. bulunan ve su tü..ri>in1erlle mütehar

rüt ol&.n elektr1k santralını ldue edebllecek bblllyette bJr wtab&fl.Y8 
~ okltılund.an telibierin oirketJmJ.zt müraca.atıan llln olu _ 
nur. 

<Battarafı 1 Inci sayfada) 
clütmitna iraa ettiği hasarlan dele
ılnden az tahmin etmemeliyiz. Düt
man gemilerine ve mavnalarına ln
lclr edilemez bir surette ciddi haaar
lar verdirilmi§tir. Avam kamaraaını 
tomin edebilirim ki geçen zaman 
zarfında kuvvetlerimiz denizde, ka
rada ve havada kat'i olarak inkitaf 
ctmi~tir. 

ı - TO.rk Te 'I'O:rkiye Oümhurlyeti tlbl~l.nde ol&n ve ehllyetl klfı 

Askeri ~ a.ta !.M_ D) ııra ueret veı11eceJclJr. 
Satılık çam, köknar tomrutu ~ hü~i~~~~~~etk:U ~':e;:!.:ı!n8C:: :U: 

vaziyat Devlet Orman Işletmesi Daday Revir tu ve.csaik wı-eııertn.t bır .ıat·a ıotohalla tıirlikte göndermek ıllzundu. 
(Bqtara.h ı ıneı aayfac!&) A • 1 • ..,. d ~~e slhhat raporile Iyi hal kAltdJ. t&tene~). 

i:.,te Avrupanın Olmal ba.tısında mır lgtD en : t almak Jst!yenlertn ya do~rud.an dotruya veyahud met.. 

bu harbin en yıkıcı'" lauılı bir af- 1- Daday merkez depo.ru.nd& iatl1:de meveud c891i'" a.ded mwı.dUl ~~~~~~~t~u~bla~~§tr~k~e~t~m~ilıd~ili~lü~tüne~~m~ür~a~e~ıl~&~tl~arı.~;~~~~~t-' Pazar günkü harekat, bugüne ka
dar Ingiliz hava kuvvetlerinin yap
tıklarının en pariağı ve en fazla ae
rnere vereni olmu tur. Dilşmanın a
ded faikiyetine büyük rabneler a -
çıldığını tahmin ettirecek bariz ae -
bebler vardır. Uzamakta olan bu 
harbin neticeaini mütezayid bir em
niyet havası içinde bekliyebiliri:ır. 

ha& C8I'eyan edip dururken, bir taç «392-ISOh metre mıltlp çam. ve .. ~. a.ded muadili c72.228t metre mlt1p 

cfuı,denberl, Mı.aınn ea.ıtl hududlann_ Köknar tomruıu açık a.rtbnna 1!e atılacaktJP. Devlet demiryollari ve ···manlarl 
~a. uzun btr müddettenben ıhttma.m_ 2 - Tomrtıkların ayrıca ba4 lte«me payla.rı meveud. ,. ka.buk1an 80JUL 
ıa hazırlanan bir ıstilA hareketınin mu, oı\C) hacım ka.bu:lrsu:a orta ~wtm Ozerinden he.sablamnıştır. Işletmesi umum idaresi ilanlari 
bqladıJını eOriı:voru:ı. Ya.nl ttalyenm 3 - Tomrutıara. aid satı.t ~esi Anıkan.da Orman Um um Mtld.ilr-
çıold.a.nbert beıtlenen Mı&ıra taarrusu lutünde İstanbul ve Ka.atamonu OrmAn Çevirp MMürliWerUe, Dad.Q DeT-
artı.k btr emrtn..tf olm&)'& ba4l&mlf- Jet Orman t~mneai Revlr Amırlltinde c6rilleıblir. Doktor ve eczacı aranıyor 
tır. i- Toınrutl&r çamların M3 mubamınen bedel1 lt.O) kuruf. İdareznizin muhteut yerlerinde i.tıhda.m ed.llmek üare twın hetlmleri-

İt&l7anların Mwr bududl&.nnda ne ve Köknarların MJ muhammen bed.ı1 10'70 kuruJtur. ne " eezacılara lhtıyaç vardır. verilecek maq doktorlar& 177 lira_ ecsa.cı.. 
kadar bir kunet toplıyank bunları 5- bteklUerfn.,. 7,5 pey ~eaı olan .mı l1ft. 30 kurula hAm.llen 10/1/MO lar& 100 liradır. Ayrıca mesken veya masten bedeli Terilir. Berbat bulUJiı' 

Tedhi1 ile sakinlerini itaate al - nuıl tetk:11Mland.ırdıkları ve tnıtıız. Pazartesi günü aat 1-' die Daday Revtr A.ınırHııne m11racaa.tlan. c8'795• mat Te Yl.fla!ı 45 den yukarı olmamak W:ere tallbl8I'tn D. Denıiryolla.n ZJI 
Sivil halka hUcum 

mak ve kargaoalığa aevketmek U - lerln 1ıC.sırdıkllruvvet ve kıt'alannın ------------------------- ~ert Mtıdürlültlne m~raeaatıarı. c539b c&W1 
midile ve bu :ıuretle bunların hUkQ- mik·tarlarını tabiatlle bllemiyoorın; 
mete tesir ederek sulh yapması va- a.nca.ıc İnc1l1%1erln verd.lıtleri malQ - Devlet Orman İşletmesi Düz ce Revir 
hlme ile Alman hücumları bilhana mat& na.za.ran İtalya.nın BJ.naasl tarlt E 1• ş D Am 
Londra sivil halkına tevcih edilmi.- hududla.nnd& tq>ladı.klan ordunun irliğinden : 
tir. Suckingham sarayına ve sevgili aa.yıoa çıok ve İncillilerln cene olduk- - Bolu • Dü:lıce fO.'ai özerinde Tata.va movldinıdekJ 1 numaralı depadi 
kral ve krnliçemizin şahı!lanna tek- ça faik oldulu a.nl~ılıyoır. Zaten t · mevcud 1231 metre 400 destmetre küp muadili 2856 aded köknar tomrul' 
rar ertilen hücumlar, barbar evsaf- talyanlar İngiliz kuvvetlerinden bir- 42 cl sayısı 48 Cl sagtsı 2UMO Salı pmü saat ı• de Dl.iscede D. Or. ~. Revlr Amlrlilinde mütf. 
larındnn manda efkAn umumiyeyi kao mlall fu:la toplamaalar Mııann ~ bmıJQonda açık arttırma ile aatıla.ca.k:tır. Tomruklaruı btr mettl 
teşvi· cibi bir maksad i.stihdaf et _ ıstUAa rtbl ıtııı: bir hıareteı. ııirlt -ı 20 Eylulde çıkıyor. 20 Eylulde çıkıyor. ~nn.tın muhammen kıymeti oa ıı.ra e111 kuruştur. aaıı.ta. a.ld oartna.meı.ı 
mektedir. Tabii bu hücumlar iatlh- rnezlerdt. Bunı~ıla beraber İnglll% lm_ İ.ttıu:ıb~ v. Bolu Onnan çevi.rce MildürliHtlerJ, A.n.ka.rada. 0rm.a.ıı umUJII 
daf ettiideri gayelerin aksine bir ak- :.,and.:ı-k Mı.!ırdaki lncuttıert mal- • Müd.lirlütü lle Düzcede Revtr Amırl!limi.zde ve tanrukla.r yerinde iÖrUt .. 
eUlamel doğurmuşlar, kral ve lı:raU- e e ve onla.n bu dlyardt.n oı.. bilir. 

çeyi müttereken maruz kalınan teh- kArnı:: ~çl~taıyanları.n bire ltal'fl 1 İ t b l B l d" . İl" l 1 Tcillblerin " '7,6 teminat ve ""-b. llzimelett ne beraber l.halede.n &~ 
Ilke gibi yeni ve mukaddes bailarla ~n~ er~ um etmelerı lbım ot. S an U e e ıyesı an an Dthıoede mezk:Qr t.amtsyona müracaatıa.rı. •85ee• 
millete bağlıımışlardır. u .u yleml$1. 

Bu hücumlar, bednam bir dıi,ma.. hll L~~elce de yuchtımıs "O- Oerrahpa.fa hut&ne.sl rontgen odaamda yapt.uıla.cak tamıra.t açık et.sflt... Zonguldak Vilayeti Daimi Encümeninden: 
na karşı ya,pılan harbi sonuna kadar e, 18 mUyon nn.tu&u Ml • meye konulm\lftır. K~ bedeli 71& lira m kurut ve ilk teminatı " lira eo 1 _ • 
ta.klb etmek azınini bütün kalbierde aırın b~ kendini mükemmel bir ~Ul'U4tur. Ke,o11 .,. tart.n&m.a Zabtt ve Mua.melt.t Müd.ürl.tilıtl Kaleminde ııö- ol~ Zongu.Jda.k vllAyeti içinde Beycuma - Çaycuma - Koka.k:su • Bartıı' 
ku•.,'"tlendirmlşlerdir. auret.te müdafaa edebUecet: blJ' or - rüleoektLr. İhıale 30!91'940 Puar~ı &11nü ısaa.t 111 de Da.!m1 ErıDümende ya_ Y un BeJ~ıcııma • Çaycuma • vasında yapılacak •8007 .. a c37:. turıJI 

duya malik bulunmaına.n ne t:adar pılac&ktır. Taliblerln üt tem.lna.t malı:buz veya mek:tublar.ı_ ihale tarf.hln - keşlt bedell! Km. :21 + 500 - 26 + 000 a.ra.und& te.: tiira.blye Wl' 
Olanler VB yaralananlar teeasüt oiun.aak bir terdJr. Eter bu den 8 rün enel Fen İfleri Miid.ürlülüne m"llnu:ıaa.tla alacakları fennt ehll- Km. 18 + 000 - ~ + 000 &raanda )'ai)ı.La.ca.k gr&'Vife f(A:>t: vahid.t fiyat 11 

ordu mcnıeud olsaşdı, fi1ı>he yok kJ, yet n 9iO yılına a.td T1.ca.ret Oıdıa&l "R&Iıkala.rUe ihale rıft,n1i muayyen aaatte muha.mmen bedel üzerinde 16/DI'KO ta.rlhf.Dden itibaren on bef gi1n m4)6-
Atustc.s .sonuna kadar za..yia.t rt. - ne Mı.cır ve ne de onun milbtetlki İn- Dalml Kneilmendıe bul nmaları (88f11) detıe tapalı a.rf uauıne elrsiltm.e:r- lr:ıQn.ulmuştur. 

karnlarını venniştlm. cUtere ba meml&ltetin btıennt1l rlbi u · J. - !lk.!Dtnıelt SOID/940 Pa.mrtesi günü saat 11.30 da. Zoneulda.kta TJlA. 
Eyhilün oirlnci yarıs.ı.nda 8I'kck. blr tebdJde ma.ru:a bulunmıyaeaklar_ 1 yet DUm1 B.ncümen.lndıe yapı.laaktır. 

kadın ve pocuk olarak tahminen 2000 c1ı. Diler cihet.ten Mıaırta İngiltere_ Gümrük Muhafaza Genel K. st. Lv. s.- Eblltme ıartnamui ve buna mütefeni 8'l'1'Ü Zoııeuldaık DtJJı11 
k.i.§l ölmU., ve gene tahminen 8000 kJ- nın buct\n Mı.tlrda ltarfılqıtı.tıarı \eh A . ı·ği l k . d Encümen kaleminde ve Zol11fU].dak Na!ıa. Müdürliitflnde görlUebUir. 
ol yarala.tı.ml§tır. Hava bombardıman llteni.n nereden, nam! ce1dillnl btıı m1r ı Sabn a ma OmlSyOnUn an "- - Muva.k:kat teminat ıı425b llrad.ır. 
larının Bebeb oldu~u bu zayiatın beı. llhu. ~ürUlı İngUtere lle l'r&n- 28/EyUU/940 ıünü .saat 11 de Jı:apalı tıarfl& 11.1t ta.kım muhafaza memuru 1. - lttn bedeli Zonguldak haruat ıruıh.....be veznesinden verilecektlt• 
u dördü ı.o .. ıdra.da verıım~ır. Bir - saııın » yı1 enel Trabltı8Carb ne elbiaest alına.catt.ır. Ta.w.rl&nmlf tutan 22780 .,.. ilk tem.in&tı da 1709 ıtrL. 1. - Eksiltıneye etrmek ı.teyenlerin ihale IJÜD(inden en u setııı ıP. 
oc>k hastnneler, kili.seler, ltıldeler ha.. Bingasly1 İta.ıyaya veren dlf sıyueb.. dır. EvaatUe prtname ve nümuneat ~nda hergün görülebutr. enel ZnıneuJd,&k vilAyetine mü.raoaat eder-S vilAyet makamından ~ 
sara uğramı.ştır. Fakat harb kabili. lerine tqmamak k.a.bU dettldir. İsteldUerin kanunJ veabları "" 1lt. teminU makbuslartle kapall zarnı mtlt&hhidllt ehllyet ve.llkulle Ticaret Odanıda.n bu yıl için a.ltnm11 ın~ 
yetlmlze ira.. edUen zararlar hayret o vakit eter 219 yıı enel Tra.blu.s. tekliflerini 0 gün au.t ona tadar oaıa.ta. Mumhaoe caddesi İbrahim Rıfat nklı:at teminatlarını y&tırdıklarına dair ına.k!btrzı ove t&kllf mekttıbuJJ 
verecek derecede az olmuştur. garb ve Bingazi İtalyaya pefke.J edll- han ikinci ka.ttaki korolayona eetırmelerl. cDUI:t muhteTl bnu.nun ıtarJtl veçhlle hazırlannııt tapalı ırartıannı ihale .saa~ 

ImalAtta tezayud meseydi bugün İngiltere Mısırda .... den bir eaat enel zonauldak vill.yet Daiml Enctkmenlne vermelen tl 

Harbin lıldayetinde başlanan büyük ~~kar~= b:aı:.;~ ;:.t Istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel -
01
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progrnml:ıra göre, imalA.tın munta - olan oldu. Ve realite §imd.J İtalyanın Işletmeleri Umum Müdürlüğünden: Susurluk Belediyesinden: 
zamnn artmasını ancak şl.mdl idrak Mısıra Bingaziden bir ı..tUI. harete Beledty~m.lz!n YenJ. Su Tüminlt Elektrik Santralı için bir makin1st al1 ' 

etmekteyiz. Dü.şmanm gayr~tJerıne tlne ba4la.d.ıtmı ve Sollum'dan lfOru~ ı - 20.000 aded .bono ka.rne.si pazarilk u.suHl lıle aa.tın ahnaca.ttır. naeattır. Taliplerin bu gibi aa.ntrallarda muvaftaklyetle hizmet et.tik:le~ 
rajpnen bu tezayüdün devam ettlll- Sid.i Barra.nJ İngiliz mildafaa mevzi- 2 - 'Eksiltm~ 23/9/·19-fO Paınrte&! gıüntl ısa.M ta de Metro hanının 6 incl dstr tudlknamelertle Beled!yemlze müraoaatıarı. Mak:1.niste bilA. bedel ~ 
ni görmek memnuniyct verici bir h1.. lerinJ. aldJiını veya al.m.a.k iizere bu. katında )'81)1la.ealttır. ve 80 Ura ü.cret verlleeekttr. (8239) 
disedır. rada. İn&llizl8I'le §iddetll bir muha 8 - Muva.klta.t ~mina.t D5 (elli bef) llradır. ...-.ı.-.ııı.-.ııı..-.ı..-.ı..-.ı..-.ı..-.ı..-.ıllıJIIII'IIıJIIII'IIıJIIII'~~~__..__..__..__..__.__.__.__.._.,~w 

O .ı k'r d · relıeye (firiftUclerinJ. eö-termektedtr: i - i&teklUertn parıws ola.ra.k verl1meltte olan tattnameıeri Lenzun.da.n 
ruU feŞ 1 atm 1 zay1af Sidi Ba:rranl tıududd.an 100 kllo _ almaları n kanunl ve.sikala.n ve muva.kka.t tem.ınatlarile J.llıı edilen 

Ordu W.,k!H\tında ancak .250 kitl _ metreden fula •bir mtwafe içeride cün ve saatte ltomiayonda hMır bulunm&lan. (8721) 
Ilk bir zayiat oımasınıa mulcabU ha- aa.hiide '" Sollam'dan Marea Md ~ 
va hücuınunda sivil ahali aruında ruh ve &IU&Una dotru usanan bir f b 1 Q • • • A E p K • ..,,.... stan u nıversıtesı . . • omısyo-ıoooo kiışinln ölmüş veya yaralanm14 ıtuu tepeler .silatle.ai 11Berinde bu _ 
olması bunlann ne derecede kaadt ve lu:nma.k;tadız. hlcuJsterin hududdan n undan : 
hedef seçmeksizin yapıldı.klarını il. aonra Ikinet ilert mev'llle.ri burada
ba.t eder. Hava müdafaa f.efkUA.tı _ d.ı.r. Bununla beraber Marea MMnth Fen Fakültesın.de ,.eptırılaea.t: 70M,ıı6 lira lretlfll labon.tıuvv dairealnln 
mızda tesirini iabat etmı.tır. ıve daha tar.k.mda mutı&reıbeler Ter _ teal.sa.t ve Qadllüı UG.ıl.IND Perttembe gün4l aaM ll de rek1nrlükte açık ek.. 

Taymi.! vadisinde 8 mnyonu geçen mete elver14U bir çok Dle'Yaller nr. ailtııne lle ihale edileoelı:ttr. Weklllerln en u &000 liralık bu glbi if}er J'SP
muaz:ıo:am nüfusun sıhhatinl muhafa- d.ı.r. tıJ'ı,na dair ekBUtmeden 8 gün evvel İstanbul V~Undm vesi.k:& almalan 
u. ve istlrahatınl temin, bunlara btl Bir de İngill2lar nc'at ederıken. her- 940 Ticaret Od.uı ve.ai.kuile 69G lJraJ3 muvü:kat temina.t vermeleri llzun. 
tıtın ihtiyaçlarını tedarik, evleri yıtı_ halde .su vesaire te.s.ı.aıa.tı tahrib ede _ dır. Adı geçen • ald tetU, tartname, mub...-ele projesi ıveatr evrak rek • 
lan veva tahliye ettir!lenlerin lhtl _ ceklerind.m İtalyanların bu ınoU: • törlükte eörülUr. •saoD. 
,.~ıarını temin vazite.si, hüktmet larda &usWI ve Arızalı blr aru1de ---------------------------
:mekanizmasını bütün al~kadar ma - mahdud ve ta.hr»> edilmlt yollardan Çankın Belediyesinden : 
karoları dunnndan bir gayret sarfet Uerlemelert mümkünaibı detllH de 
tir~' • kadar genniştlr. Bu n~r v~ pek .lrolay olm.ıyaca.ktır. Elli lira a&l1 m~lı beledi~m~ doııctortutu münba.ldtr. Talibleıtn inba-
:mu~Iii.k vazife muvnffn.kiyetle ve mü- An.ca.t harak!ta ald ald\tıma mah ltı.n ya.pümn.lt üzere evrakı mtisbt~le~ 19.9.940 & kadar beledlyeımlze ma_ 
eMir bir surette vapılmıttır. dud ıruı.lQ.mat na bu h.are.k.A.tı tsaha raca:a.tı.a.n veya. evrakı mU&bltelerini gotl1iermeıert ntn olunur. c8432• 

H f 1 ve ıne de bu huırusta. bazı ta.hmlnler-
a i ce se de bulunmaya henüz müsatd detU- Kocaeli Vilayetinden : 

Hava hüctunu hıillnde müdetaa dir. Bununla. beraber İtalyanların İzmit memleket hastahaneelilin Ihtiyacı ~ al07~• Ura. 20 kurlll mu-
tertib tımıza ald ö:ı.zı mevzular var. 3':aliU3 umumJyeUe sahil boyunca_ hanımen kıymetli ilftç v~ leva.zunı tıbbiye açık eksUtme suretlle satın ah 
dır k i bunlardan hafi olara.lı: bahset_ CapUZ7JO'dan Solhun üzerinde Bldl nacnktır. İlıale EylOlün otm:unru Pazartest gün'li sa.a.t on birde viiAyet 
meyi tercih ederim. Barranı wı Ma.rsa ~ demiryolu maknınında yapılacaktır. Muvaıtb.t temine..t BO lira. 65 k:uru~tur. 

Aleni bir ce.lscde söylenecek her l.stnsyo.nu l.stikametınde detil, ayni İsteklUerln o gün zikredUen saate kndar 940 senesine a.id Ticaret Oda.sı 
söz dünyanın ıher :bir tarafına tel _ zamanda cenubdan Oe.ra.bub'dan ve vesikası ve muvnkkat teminat mektubu veya banka. ma.kbuzu lle v!l1\yet 
grafianablllr. Dase Slwa üzerinden, dal yollle Mar. makamına şartname ve ecza li.S~Int görmek isteyenlerin de vilAyet mem_ 

Tedb rlerbnlze ald tcferrüattan sa. Matruh §a!'.luna &~u lklncl bir lekt hastahanesine müracaatlan a8656• 

İzmir Eşrefpaşa hastanesi baş tabibliğinden: 
diışmanı haberdar ve iblze imkan da_ kolla ta.a.rruz etmeleri ve bu Iki kol 
hlllndc olan en bUyük danbeleri in _ ara.sınd.a mutavnss.ıt bir lrtlbat kolu 
dirmeslne müsaade etmekll~lm için daha yilr:Qtmelerl pek b.bildlr. 
h!Qbir sebeb yoktur. Bizim için ise, şimdllik cerek İn&il- İmılr EşretpaiJa hastaneJılne muktazl 6020 lira 90 kUtU.J muhammeu 

Bu nevi ı.rtthbarat, genel kurma - tere ve gerek M.ı.sır elbetinde ftka_ bedelll ılAç 15 9.fKO tarihindan 29..9~ ta.rıhine 1ta.da:r on bel gUn müddeUe 
yınuza b~ hizmetler temin edc • y!ln lntı.,at neticelerine &Wtftnetle ve kapalı zarr usullle ebilimeye çı.ta.nlmı.ştlr. Tal.lb olanlarm teraltı mü_ 
bUirse de, 1blze d11.şmanın JU4aYJ4ı lntlza.r et.metten ba.ş.lı:a yapı.la..cat bir na.Jta.sayı ve ilAçların clna ve mi.kte.rlannı anlamAk üzere İzmi.ııde ~fpa.ta 
Dlakk d b b bir ftm ~Y yoldur. haAta.ne6i ba-ttababetine, İ.sta.nbul ve Anka.rad.a. ın.aıhallt Sıh.ha.t Müdürlük.. 
gelm~~~~ cr.zcr mal a.t rf-~ ~- · . lerine miJ.racaa.t eylemeleri ve ihale eünü o1ıan 301~/940 tarthin.e mflsadif 

Mecl. e bir çıok ~yler söylernet 'ar_ U pazartest giinü bedeli mu.hammenin yWrle 7,S tu ola.n 462 liralık bJr banka 
ll'!usundayım . Bunun için hatt eelae ' • _ ~ mek.t\t)lle birirk'te kapalı sarflann sa.a.t 11 de İzmir v!lA~ eneüm.enlne tev-
a.kdetmekl!limlz1 teklif ediyorum. c -- di eylemelerl. •8732• 

Avam Kam&rası b3şvekllin bu tek- T 1 Y A T R O l A R ) 
lifint kabul et.mlştır. - _ .,. DOKTOR ·----------.. 

B!rlnc~ ayında kıt1ıt •uan~ ır l 
na bqlı:yaca.k olan •Ra.lld Rıza. tı _ Ç P R U T 
yat.ro.!\1 ha.z:ırltkl.annı lkmal iç!.n Cildiye ve Ziibreviye mütehauı11 
ya.zlık t.eıı:na!llerlne niha.yet verrnıt Beyo~lu Yerli Mallar Puarı kar-
tır tıaında Poıta ~katı kötulııde 

· Meymenet apartımnı. Tel : oi88l$S 

Oyun yüzünden cerh 

' Beyö!'Ju Halk sinemaa 
1- KuırgL 

Bayıl&.nlar, çarpmta ve sinir 
buhranı çeken~er 

L. 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
KunılUf tarihi: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 TUr k Lirasi 
Şube ve ajani adMU: zea 

Zira! ve ticart her .,evi buıka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENlERE 28.800 
liRA iKRAMiYE VERiYOR 

zı.rut Ba.nlı:aalDda kumbarall ve ibba.rauı tuarruf he.sablat~' 
en u 60 liruı bulunanıara .enede 6 defa çet.llecek kur'a ne ~' 
4at1 pllna göre tkramiye datıtııaeattır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 ,, 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 ,, 50 " 5,000 ,, 

.120 " 40 " 4,800 ,, 

Beşikt&Jta Odun iskelesinde ara
bacı Hibeyin oilu Halil ile arnele 
İ<lmil oilu Hasan iskarnbil oyunu 
f.Iziinden kavga etmi~ler, HaJil san
J:Ialye ile Hasanı batından nğır su -
htte yaralamıştır. Yaralı Beyoğlu 
hattanesine kaldırılmıştır. 

Z - Huduel ka.hra.m.a.nlan. 
1- MUd. sınırından 12..9_-fO tarihinde aldı~ım 160 " 20 u 3, 200 '' 

1nden: ıta.sdiknanıemi zayi ettim. Yenisini DiKKAT: Huablarındalti paralar bir sene Içinde 50 liradan 
-~--......ıı...-a.u.ı~ı:ı......a..!.S&.~.Y.!lı.!~!!.!~~!..!.----~-----j_~~~~~Mir!~~·l~ni~n~~h~ükm~~n_:y~o~tj~;:;;;:;;~;;~:;=~LJ~i:&.ıiii:ILL~d~Qşmiy;;cnı;:ere ikramJye çıktıtı takdirde ~ 20 fazlastıe 

ı ı Btrlnc!Unwı, ı Mart ve ı 


