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Ma kineye 
verilirken 

Havra limanı 5 saat 
muddetle 

bombardiman edildi 
Limanda tahaşşüd 
etmiş olan gemi 
kafileleri bomba 

Yağmuruna tutuldu 

londra, 20 (A.A.) - Evveltti 
:eee Havre Jimanı havadan §imdi
h e kadar görülmemit bir oeltilde 
~onıhardıman edilmiotir. 5 saat sü
t. n bombardıman e.ınasında Ingiliz 
.nrareleri dalga halinde liman üze-

linde .. d' lA • " ınutema ıyen ceve an etmiş 

'o~lcaelt infiliilc kabiliyetli bom-
r atını§lardır. 

lirnanda tahaşşüd etmit olan bir 
f.olc Irernilere isabetler valti olmuş, 
b~an tesisatında ve ıliğer yerlerde 

Ulült yangınlar çıkanlmıştır • • 
h ngiiU: tayyareteri Kale, Man-

8Y'ln, Ham ve diğer Alman ve Al
:an iıga)i altında bulunan limanlan 

a ınuvaffakiyetle bombardıman 
etrnişlerdir. 

Sovyet gazeteleri 
vaziyeli nasıl 
görüyorlar? 

p 

,. 

_. 

Maut aab.illerindeld tehirler arasmda mesafeyi cö&tercn harita 

ALMAN TECEMMÜ 
MERKEZLERiNE 

iNGiLiZLERi N 
• 

YENI AKINLARI 
Menş denizinda iki 

Alman gemisi 
berhava edildi 

Alman şehirlerine de 
akınlar yapıldı 

• 
Ingiltere 

üzerinde hava 
muharebeleri 

hafif/edi 
Dün Londra Uzarinde 
iki Al ınan tayyaresi 
uçtu, birj düşUrUldU 

Manşta fena havalar 
devam ediyor 

6rQvda: ((Havadaki mücadele 
Ir tiddette uzun zaman .üre- Londra 19 CA.A.) - Hava. nezareti- Londra 19 (AA.) - Hava ve 

Dte.ı. Al l · 
1
•1 A t bb.. nln fstibbarıı.t .s.ervi.si bildıriyor : dahili emniyet nezaretlerinin tebliği: 

liine man ar ıs 1 a efe '!- Evvelki gece Ing:liı: tayya clcrt ta_ Bugün hiç hir büyük hava muh -
)' • karar vermek mecburı- 1 rafmd:ın Cherbourg>a. ynpıltuı bü _ rebesi olmamı~tır. 
efınde kalacaklardır» diyor cu:mda. 2 büyük gemi bcrhavn olmuş. İki düşmnn tııyyaresi, Londra 
M - tur. Bunlardnn birinin torpito muh_ mahalleleri üzerine bombnlnr at -

d'. oslı:ova, 20 (A.A.) - Taa bil- r ibi olduğu IWUledllmektedir. B:ı.şka mıctır. Bazı hasnr ve birkaç ölü ve 
ırıyor: .. 

Rodos adası 

İngilizler 
tarafından 

bombalandı 

italyan tebliği 
yang1nlar ç1kttğ1n1 

bildiriyor 
ftalyada bir mahal 19 (AA.) -
İtalyan umumi karargahı tebliği: 
Dütman deniz kuvvetleri Bar -

dia ile aabil mıntakıısında Sidi-El
Barrani arasındaki halyan kıtaatı ü
zerine atet açmı,lardır. İtalyan bom
bardıman tayyarelerinin müdahale
ai sayesrnde ate~lerini kesrneğe mec
bur olmuşlar ve tardedilmişlerdir. 
On bin tonluk bir dü~man kruvazö
rü bir ltalyan tayyaresinin attığı tor
pille ağır hasara uğrattlmı,tır. 

İtalyan hava kuvvetleri tarafın
dan yapılan başka bir keşif bom -
bardırnan ve mitralyöz ate,lerile 
düşman kollan ve motörlü müfre -
zeleri her tarafta püskürtülmüştür. 
T ayyarelerimiz Mersa - Matruh 
mevzilerine ve diğer askeri hedef -
lere hücum etmişlerdir. 

Dütman, T obruk, Bomba ve Bin· 
gazi mmtakalanna hava hücumları 
yapmışsa da hafif zayinta ve ehem
miyetaiz hasara ııebebiyet vermiş -
tir. Avcı tayyarelerimix iki düşman 

(Devamı 3 ünciı saytada) 

Değiştirilecak 
gümüş liralar 

Bir yanlış anlama .bazı 
şehirlerde alış verişi 

sekteye uğratb 
blr çok ha.sa.rl:ır \'Ukua geUrilmiştir. yaralı vardır. Bu iki tayyareye avcı 

t~~ornsomolskaya Pravda gaze- Hasarnt tayyarelenmiz hücum etmiş ve bun- Amasya 19 (Hususi} - Üzerin-
tın~ londrn muharebeşj başlığı al- Berlin 19 (AA.) - D. N. B. lardan bir tanesi düşürülmüştür. de « 1 00 kuruş>1 yazılı gümüş para-

A~ ne~rettiği bir yanda diyor ki : ajansı bildiriyor: Essex ve SusseX kontluklannda lar tedavülden kalkmış znnniic bu-
dalı:· rn:ın hava kuvvetleri, hnvalar- 18 Eylulü 19 :za bağlıyan ~ece sahil şehirlerine ve İngilterenin ce- rada esnaf vesaire, hatta bazı mü
iii' ı hakimiyetini takviyeye ve fn- zarfında İngiliz tayyareleri Bethelde nubunda bir mahalle de bombalar esseaeler vezneleri tarafından knbul 

•2: hav ··d f • • • B d ) h · - 1 · h Id V b'ld' ·ı k d Öl ırı, a mu n aa 5\stemını yar- o e sc wıng muessese erıne ü - atı ıgı ı ırı m~ te ir. ü ve ya- edilmemektedir. Bu yüzden :ılış ve-
bi/11 muvaffak olmadıkça, Ağustos cum ederek iizerinde bariz şekilde ralı miktan azdır. rişler ve para muameleleıi st:kteye 
de ~e~inde ba§[ıynn ve 7 Eylul- Kızılhaç aHimetleri bulunan üç has- Fena rüyete rağmen, avcılarımız, uğramış bulunmaktadır. 
rı e ll tn. fevkaliide surette şi d d etle- tan ey i ve i dareye ni rJ bir binayı düşman tayyarell!rinin büyük eltse- Son Posta - Amasyadaki bu hiı
'l'th ~Rıltere üzerindeki hava muha- tahrib etmişlerdir. 9 çocuk ölmü§, riyeti ile muvaffakiyetti çarpışma - dise aadece halkın bir yanlış anla -
S,/~k· Alman hava kuvvetl<"ri için, 12 çocuk yaralanmı~tır. lar yapmış ve beş dü:Jman bombar- masından ibarettir. Filhalcika üze -
dençıd a ve Fransa muharebelerin- (Devamı 3 üncü sayfada.) (Devamı 3 üncü sayf:ıdıı) rinde u 100 kuruııı> yazılı gümüş pa-

In :ı?a ziyade yorucudur. ----------------·-------~ ralar, yavaıı yavaş tedavülden kal-

ları ~ı ı~ başkumandnnlığı. Alman- A k 1• d k dırılacaktır. Fakat bu işi devlet mli
leıı'd·tc.ıl~ereye ihrnç teşebbüslerini s er 1 ve ye e esseıteleri yapacak, bu liralar rearni 
trı.e-,.~ erı ıçin daha az müsaid bir veznelerde toplandıkça üzerlerinde 
La\'a •me atmaya ichar maksadile b k <ı bir liru ibaresi bulunan diğeı gü-
trı.alr, rnücadeleaini uzatmaya çalış- s u• • ay an u n 1 a r 1 mü§ paralarla değiştirilecektir. Bu-

t.tadır. nun için de bir yıllık bir mühl.:t kon 
rı er ik· t f 1 ·ı · · " ~d l ı ara , ngı tere ıçın mu- mu§tur. 

hir e ede, Londra muhar~besinin 
11111 Inerhale olduğunu ıınlamış bu
lidc(a~tadır. Fakat mücadele bu 
bi~ e:ı e~ daha çok :zaman aüremez. 
ti}'e~ ~ucum edenin, kendisini va
~tıla ın .. ıcablarının hükmü altında 
Alnı Clı.gı zaman yaklaşıyor. Yani. 
•ıtdaab ia~ila kuvvetlerinin, dokuz a
b; nı 11 h en İngiltere)•i bir kalkan gi
tl'letr h:afazıı etmi, olan 40 kilo
te k e ı rnühlik su aahasını geçme
bıtlı.ı~ar .. vermek mecburiyetinde 
~ saat ynklaşıyor. 

12 Adanın 
ho ın bardımanı 

.a!~re, 20 (A.A.) - Dün ale
tiltı :elredilen bir tebliğe göre ln
trılln .~~Yareleri 12 adalardaki düş
)'ttle ha erini büyük bir muvaffaki-

~od ombardıman etmi~lerdir. 
l'tııttır osta büyük yangınlar çıkartl-

lCaİ 
trı'tı1 ":P~~d~ birçolt infilaklar ol
~ilrn; ti tıyulc bir yangın müp}ıede 

ll 1 r. 
lt ortolad k 
L~ llr, lirn ° oyunda Lerosta kıt-
~ dep an nıethali ve bir mahru
dırnln ~~I ~u.vaffakiyetle bombar-

~ıotır. Sab'kY ___ _ 
n '

1 
ugoslavya Başvekili 

e gtad 2 
lt Sa. bı k b O ~ A.A.) - Stdani: 
anıete AfVelc.il Stoyadinoviçin i-
~i ae.C\,}ur bulunduğu mahal 

er dolayıaile değiştiril-

Ank.a.ra 19 (Husus!) - Askerlik 
kanununun 58 ınci maddesine DAve 
edilen fıkranın de~iştlrJlmesl ha.kkın
dakl bnun!a ayni kanunun SS ınci 
maddesinin C fıkrasının değlştiri1 -
mesine dair kanun bugün neşredildi 

ve mer'iyet mevkiine kondu. ..,,. ............................................ , 
1 ~ \ 

Bundan başka yedek sUbaylar hak. • AsKER 1 · kındaki kanunun 3 üncü maddesinin i i 
deıiştlrllmesi hakkındaki bugünden 

!:~aren mer'iyet mevkiine glrnüş_ v A z İ y E T 

Bel diye şehirde modern 
kervansarayl r yaptırac3k 

• 
Ingiltere 

lve Amerika 
1 

1 
r--- - YAZAN 

Emelıli general 

Buralarda iş aramağa veya herhangi bir 
sebeble gelen fakir vatandaşların ucuzca 

barınmaları mümkün olacak 

Dünkü aayımızda. aon cünl~rde 
memleketin muhtelif yerleı-inden 
oehrimilıe fazla miktarda ziyaretçi 
geldiğinden oteHerde boş yt:r kal -
madığını bildirmiştilc.. Belediyenin 
ne gibi tedbirler aldığı ve alacağı 
hakkında yapmı~ olduğumuz araş
tırma sırasında belediyeden sahibi 
sali.hiyet bir zat 'muhaniriınize be -
yanatta bulunarak demi§tir ki: 

-Bu anormal' vaziyctlir. Ba-
zı mevsimlerde Ist iyaretçi a-
lor.ı baolar. Fa .bu ı.le;amlı ol -
madığı gtbi, • , a da götjiilmez. 
Her hald~b e !uar münasebe -
tile ziyant~llıJ;ilala~mı, olacaktır. 
Maamafih ~msenin otels1z kaldığı

Ltanbulda ihtiyaca 

Bizim ne gibi tedbirler aldıibmı
za gelince; ilk fıraalta, eski L.:eıvan
saraylara benıiyen ınodern yerler 
kurmak tasavvuru eskidenberi ~,er -
dır. Buralarda lstanbula her hangi 
bir sebeble gelen fakir vatanda~lan 
vesair ziyaretçileri misafir etmek 
mümkün olabilecektır. 

Bunlardan birincisine rr.isafirha -
ne demek dnha münasibdir. Çünkü 
bazı fakir kimseler iı; aramak mak- • 
sadile lstanbula geliyorlar. Temizlik 
ve SJhhat bakımından d.-ı bunları e
limizin altında bulundurmak ayrıca 
faydalar temin eder. Diğer ziyaret
çiler için misafir kalabilecek temiz 
ve KliZ kurmak ilk fırsatta 

H. Emir Erkilet 
cSon Posta,. nm a.skerl 

muharrlrl 

D ünkü yarımda Ingiltere
nin tehlikeden nasıl kuv- 1 

vet aldığını ve Belçika ve Fran- t 
aa felaketlerinden sonm, Çörçi
Ün çok enerJik idaresi altında, 
nasıl bir azim ve irade ile çalıo
maya başladığmı hülasa olarak 
anlatmı§tım. Fakat İngilterenin 
bu fevkalade ~ayretleri yalnız 
askeri sahaya inhisar etmemek
tedir. Bilnkis onu, dı~ politika 
alanında dahi, yirmi ve daha zi
yade yıldanberi göster .. mediği 
büyük bir cÜr•:t ve geniş bir 
kavrayı~la birdenbire büyiik ka
rarlar vermiş ve anla,malar ak
tetmiş görüyoruz. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

ingilizlere 10 bin 
ton üzüm 

satiidi 
• 

/zmir de . . - .. 
ıncır ve uzum 
müsaid gidiyor • 

pıyasası 

Ankarada İngilizlerle yapılan müzakerabn 
ilk safhası müsbet neticelendi 

----· .. ··----
İzmir 19 {Huausi) -Anka

rada fn~rilizlerle cereyan ('den 
müzakerelerin ilk aafhası müsbet 
bir şelcilde neticelenmi~tir. İngi
lizlere ilk partide 5 bin ton incir 
ve S bin ton üzüm satılmıştır. 
Diğer maddeler etrafında mü -
zakereler devam etmektedir. 

İn~rilizlerle lediye anlaşması 
müzakereleri de ilerlemiştir. 

Almanlarla nıüzakereler 

Diğer taraftan Alnıanlıula 
yapılan 21 milyonluk ticaret 
anlaFJlasının daha iyi işlemesi 

• 

için müzakerat yapılmaktadır. 
İzmirde incir piyuası 

!zmir 1 9 (Husus i) - Gediz 
ve Menderes havzalannda yüz 
binlerce ailenin mnişetini temin 
eden üzüm ve incir piyasaları, 
tahmin edildiği gibi gayet mü -
said şerait altında açılmıttır. • 

Bu sene ilk defa olarak müs -
tahsil ve tüccar aynı mevkide 
piyasanın ilk fiatı için rol oyna• 
mışlardır. Satıcılar gayet vakur. 
hatta tabir caizse nn7lı davran
mışlar, ihracatçılar bu yüzden 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

/zmir fuarı bu 
gece kapanıyor 

Fuarı bir ayda 750.000 kişi ziyaret etti, 
hariçten 376.000 ziyaretçi geldi 

ihracat frma~arına sipariş'er yap1ld1 
hmir 19 (Hususi)- Tem bir ay 

büyük bir muvaffakiyet içinde de
vam eden Jzmir fo'uan yarın gece 
«bu gece» saat ikiden :s•mra kapa -
nacaktır. Bu bir nylık devre içinde 
fuarın gördüğü bü.)'i.ik aliikayı kısaca 
ifade edebilmek için aşağıdaki ra -
karnlara bir göz atmak kafidir: 

Fuarı bir ayda 750,000 kiti zi -
yaret eylemiş, lz.mire hariçters fuaıı 
ziyaret maksadile 3 76,000 kişi gel -
miştir. Yurd içinden gelen ziyaret
çilerden başka dünyanın muhtelif 
yerlerinden 2 S m iiiete menııub ziya
retçiler gelmiştir. Gelen ziynre'ı,;ile
rin en büyük kısmı Suriyell, İngiliz, 
Filiatinli, Yunanlı ve Ameriklllıdır. 
Fuann açılııs günü davetli olarak 
fuan gezen takriben SO,OOO ki~lik. 
bir grupla fuara serbest kartla gi -
renler ziyaretçi aıyısınl\ ;thal edil -
memişleı-dir. 

Fuarda gerek hususi iştirnkler ve 
gerek resmi devlet i11tirakleri takrl· 
ben on milyon lırnyı bulmuştur. Ha
riçten ve yurd içinden !zmire ge -
lenlerin yaratt.klau iş hncmi bu se
ne biraz daha genişlemiş ve ziya -
retçiler şehirde takriben be~ milyon 
lira para bırakmışlnrdır. Devlet De-
mir,Yolları ve Denizyollan ve diğer 
nakil vaaıtnlarıııın fuar münasebe -
tile yaptıklan i~ ve temin edilen ha
reket te pek buyüktür. Fuardnn lz
mir kadar Istanbul esnah dn mü -
teneffi olmuş, İz:nire r.dt.nlerin pek 
büyük bir kısmı lstnnbula da uğra
mıştır. 

F uan n yarattığı i§ler meyanında 
lzmirdeki ihracat firmalarının al • 
dıkları siparişler de başkadır. Pa -
muk, zeytinyağı, hububat. balcliyat. 
üzüm ve incir üzerine istikbale aid 
anla!jmalar aktedilnıiştir. 

Başvekil Naziffide 
telkikierini bitirdi, 
Ankaraya döndü 

8afvekil İzmir fuarmda 
Nazilli f 9 (Hususi) - Da,vekil Müteakiben yeni pamuk ıslah i .. 

doktor Refik Saydam dün Nazilliye tasyonunu gezen Daşvelcil akpnı 
gelmiş, parlak bir surette karşılan- Halkevindeki ziyafette bulunduk • 

tan sonra da parka gelmiJ, halk a -
mıştır. Halkevi bahçesine giden Baş rasında oturmuştur. 
vekilimiz orada halkla konuşrnUf, Geceyi husuııi treninde gcçireD 
basma fabrikasını tetkik etmit. şere- 8a§Vekil sabahleyin Ankaraya ha • 



· 2 Sayfa 

l-l ergün 
Bugdaya ve 
Ekmege dir 

EYLÜL 
•-ı .... 20 llM -ı,ıııı R .. mı .. ae 

7 1g4o 

CUMA 

Şaban 

18 

Arabt Mae 
lB()g -Hı :ı: ır 
18S 

Bu hayal öyb vazih, ge
külenmiş bir şey değildi; zihnindeki 
a~k mefhumunu, ide~lleri ~ezc~de~, 
müphem bir hayaldı. Lakın, şımdı
lik bu kadarı ona yetiyor, onu avu-
tuyordu. . 

Gündüzleri, kaynanaamın hiz -
m~tinden bir aralık yakasım lc.urta
rabilirse hemen odasına çekiliyor, 
büyük bir haz il~: bu hayali lözleıi
nin önünde canhndırıvordu. 

Bu masumane tahayyülUn n~ teh
likeli bir teY olduğundan haberdar 
değildi. Hayalinde dereec derece 
t~ellür eden a~. ayni zamanda 

1
önlündeki di~er bütün kayıdlan 

KocUJ kendiaino 

SON POSTA 

divaçta, «&şıklıkı> devresini takib 
eden «arkada,lık» safhasını da at

klakayıdlığa erişmi~ti. Saimin 
en ağır sözleri bile timdi ona bat
mıyordu. Hayal, onu hakikatten 
öyle uzaklaştırmı~h ki, evli olduğu
nu bayağı unutmuş gibi idi. Nikahın 
kendisine tahmil eylediği vazifeleri 
mihanik.i blr Jınkıyad lle ifa ediyor
du. 

Analılından elan mektub gelme
mişti. Önceleri aüciine giden bu ili
male de aonra sonra alclırmaz oldu. 
Dünyada, muhayyel a~kından aayri 
hiçbir 1eyden, hiç klnueden teselli 
beklemiyordu. 

Hal hiSyle devam edip dururken, 

:a= Küçük eser, büyük eser 

Askerlik işleri: 

Sözün kısası 
-····-

Hor Belişa, 
Horsihorsi 

Horti, 

Arkadatının saatini çalan bit 
genç kız 20 gün hapse 

mahkum edildi 
Sultanahmedde P'a.hrlye ısmınd' 

bir arkada.şınm kol saatini çalan pe.. 
rihan adında bir kı?:, Sulta.nahme4 
birinci sulh ceza hAktmlnin urarll' 
20 gün hapse mahkOm edllml.ştır. 

Lakin .. 
Lakini, falanı yok! Ölüm Al .. 

lahın emri. Hepimiz öleceğiz. 
Müjgan adeta alıklaşrrıgtı. 1(1" 

mıldamadan, kocasının yüzüne b• .. 
kıyordu. O, gene ters tera hitab eld: 

- Ne duruyorsunuz) Unıb' 
yaksanızat 

Kadıncağız, titreye titreye ~u~ 
fağa girdi. Rafın üzerinden indır~ 
ği lambayı yaktı, dışarıya çıkar cl~ 
Kocası önde, kendi arkada mer 1 
venden çıkınağa ba~ladılar. Sof,.,>' 
geldikleri zaman Saim durdu, dö~ 
dU. 

- Çenesini bağ!adınız mı) ~ 
- Ben mi} Hayır 1. Bağlatofl 

mı lazım dı) . tit 
_ Ne biçim insnnsınız) ! H ıç a 

görmediniz mi, örnrünüzde ~ 
Affedersiniz, Bilmiyordum· .. 
Öldüğünil neden anlaJıl1 

( Arkatı var) 



' Amerika ingiltereyel iran setiri dün izmird·e 
mühim bir nutuk söyledi uzun menzilli 

tayyare~er veriyor 
Vaşington .19 (A.A.l - Reuter: 
Amer.ka hariılye ve bahriye neza -

tetıerl uzun menzilll 17 b tipinde as
keri bombardıman tayyarelerinin tL 
cari tipi olan 299 b modeli dört mo
tôrlü tayyarelerio yaban~ılara satıl
masına müsaade etmiştir. 

SalA.hiyettar mahfellerde bildirildi_ 
~ine göre, hizmette bulunan muhte -
lif 59 arasından birçok eski 17 b mo
dellerinden ve ayni modellerin son 
sıstem bombardıman tayyarelerio • 
den ordu namına verilen siparişlerin 
baZılarından istifade etmek imtlya -
zının veril~e~i ingiltereye temin e
dllmiştir. 

Bu tayyarelerio saatte azami 300 
llı.il sürati olduğu ve 3 bin millik bir 
llı.e.~te katedebilecekleri söyleornek • 
tedlr. 

Askeri 
Vaziyat 

CBaştarafı ı Inci sayfada) 
Filhakika birçok on seneler te

teddüd, kararsızlık, azimsizlik ve 
iradesizlik gösteren ve ancak tefer
riiat kabilinden meşgaleleri kendine 
i1 edinmiş olan Jngilizlerin, büyük 
tehlikeler karşısında birdenbire de
ii~erek dış siyaset sahasında tekrar 
Cesur, geniş gören, cüretli ve ihatalı 
adamlar olduğunu görmek kadar, 
bu zamanda insanı müteselli «len 
bir tey olamaz. Çünkıi ancak bu 
tahavvül 'ayesinde onlar, şu son üç 
dört hafta içinde, harbin bidayetin
denberi yapabildiklerınden çok da
ha fazla olarak Arnerikaya yanaşa
bilmişlerdir. Amerika ile anlaşmak 
bilhassa ~u anlarda İngiltere için ha
Yati bir ehemmiyeti haızdir. 

Evet Ingiltere, uzun süren tered
düdlerden 1onra, dı~ siyaset idra
kinde birkaç haftadanberi yapmağa 
c
1
.üret ettiği büyiik ve esaslı değişik
ık sayesinde, nihayet bugün yanın
~a muazzam bir devletin bulundu
$Iunu hissedebiliyor. Bu devlet şi
rali Amerika devletleri birliğidir. 
ngilterenin, Amerika ile güttüğü 

Yeni siyaııetten, ilk kazancı da 50 
ınuhrib almak olmuştut. 
l Filvaki lngiltt:re, Amerika ile o
an Yeni anla~may:ı Yarmak için bu 

devlete birçok İnRiliz deniz üslerini 
terketmiş olduğu gibi Kanada Ye A
Vustralya dominyonlan, şimlai A
~erika devletleri birliğınin bir nevi 

llllayesini bile kabul etmek mecbu
ri:yetinde kalmıtılardır. Bunlara ba
kılırsa, 50 muhribi:-ı Ingiltereye pek 
~ahalıya malolduğu ve hatta Ingiliz 
ımparatorluğunun Arnerikaya satıl
ınasına başlandığı zannedilir: fakat 
~u hüküm doğru değildir. Çürıkü 
lu . 50 muhrib, kanaalimize göre, 
ııgılterenin Arnerikaya terkettiği 

feylerin tam bedelini değil, bu be
delin ancak ilk küçük bir taksitini 
leşlci} etmektedir. 

d ~ilvaki lngilterenin, Arnerikaya 
sönı:r: üsleri vermekle olan kazancı, 

llluhribden çok daha fazladır, 
Yani Birleşik Devletl~rin, tam ve 
~üt:kabil bir itimndla, i~hirliğidir. 
h u ışbirliği, yalnız kalan ve yalnız 
~fına harbeden Ingiltere ic:in bu

fun hiçbir bedel ile ödenemiyecek 
adar büyük bir kazançtır. 

r' ~irleşik şimali Amerika devletle-

tınııı, harbe girmeksizin dahi. lnı:!il-
er · 1 g'l enın tarafında bulunması ve n-

t'~ tereye muhrib, uçak, uçak motö
g~) Ve her fey göndermesi yMi In
i ~.teı-enin neticede gaıih gelmesini 
hıı~;rek buna sulh halinin bütün 
1 .aıılarile vardım etmesi, elbette 
ııngılizlerin ~ mü~kül anlarında ynl
tıız llladdi müdafaa kudretlerini art
lallnakl;ı. kalmaz, ayni zamanda on
t kl lllanevi kuvvetlerini de des-
e Eeıneye fevkalade hizmet eder. 

lcad lhasıl Amerika bugiin her ne 
ın· ar birçok sebebieric harbe gir
bi'Yor ve giremiyorsa da pek yakın 
ın~ t~rb jhtimaline kanıı görülme
taJ ll' hız ve ölçü ilc hazırlanmak
lethır, Dünya kurulalıberi hiçbir dev
~ıtl ~ bugün Amerikanın harb ha
tah ı~ına aarfettiği miktarlarda, bir 
0 aı~at kabul ettiği görülmemiştir. 
nİ/ırıni senede kaybettiğini bir iki 
trıe b telafi etmek ve harbe gitmek 
ktt:V ul~Yetinde kalırsa behemehal 
o za et ı girmek kat'i kararındadır. 
trıer'lclllana kadar, eğer Ingiltere, A
day~n:~.n. tU ve bu yardımlarile, 
tıa.lll ılırse ne iilal Fakat, daya
l:ıirli.:'.z~a. §imnli Amerika devletleri 
l.iye~ı jşte .. böyle bir ihtimal ve va
ınaru 0 ~ugu znman hiçl:>ir tehlikeye 
ha.~ırİ almamak azmile şimdiden 
lııgilt anınaktadır. İşte Amerikı:ının 
hiıU dreybe Yardımlarının ba, sehe

e u ınelhuz tehlıkeye kar~ 

Mihver devletlerinin 
yeni bir planı!. .. 

1 Yazan: Selim Ragıp Emeç 
zmir ~ 9 - .~el~~iy.~ reisi D~· ı tikten sonra At~tü.rkt~n saygı ile :1: 

Behçet U:t, bugun Kulturpark gazı- bahsederek demuıtır kı: talyanın Afrikada Mısıra taarruz 
nosunda İran büyük elçisi ekselans B .. d l .. ~.. 'b. k~ .1 .. k etmesile hnşlıyan harb, hukuki 
K~ . . f' b' .. wl . f . ugun e non u e• ı arnı • yu - bakımdan venı' "e tuh~f b·ır safh~ya 
azımı şere me ır og e zıya etı k k b' h . k • . • J • u n 

vermi;ıtir. Ziyafette büyük elçiden se • oca ır şn :nyet as erı, sıya~ı girmiştir. Malum olduğu üzere Mısır 
başka, vali, parti müfctti~i ve vi - mu~~1ffakbiyetLerle ~~~~.kparla~l ~ır müstakildir ve bir muahr.:de ile In
Iayet idare heyeti reisi, belediye mazısı e era er uyu .mı etın giltereye bağlıdır. Ger.e bu muahe
reis muavini, İranın lzmir ve lstan- mukadderatına maharet ve lıyakatla de mucibince lnsilterenin vaı.ifesi. 
bul konsoloslarile, İzmir korısolos - aynen ve öylece önderlik etmek - Süvey~ kanalının emniyet ve sela-
luğu erkanı hazır bulunmuşlardır. tedir. metini muhafaza ve müdafaadır. İ-

Ziyafet sonunda İzmir belediye İzmir 19 (Hususi) - İran büyük talya ile Ingiltere arasında hnrb 
reisi tarafından hararetli bir nutuk elçisi bugün fuarı ziyaret etmi§ ve başladığı zaman Mısır hükumeti, 
söylenmİ§ ve alkı§lanmıştır. Bu nut- İran pavyonunda bu münasebetle me kendisini bu harbe girmeye mecbur 
ka cevab veren ı.efir mühim bir nu- ra.slm yapılm~tır. görmedi, Mı~ıır arazisine tecavüz e
tuk irad etmiş ve iki memlekette ba- Akşam İran konsolo,sanesinde bir dildiği takdirde halyaya harb ilan 
şanlan muazzam eseriere i~aret et- resmi kabul yapılmıştır. edece~ini bildirdi. İtalya da l\1;sıra 

karşı herhangi bir tecavüz maksadı 

R. bb t c· A K olmadığını :ıöylüyordu. 1 en rop- lano vam arnarasinin $imdi, bu tecavüz fiilen ba~la-
mıştır. Fakat !'VI ısır gene hareketı.iz 

m U .. aA kati g 1. zll. ce~sal er·l duruyor. Mısır hükumetinin kanaa-
• 1 U tine göre harb, hı:-nüz Mısır merkez-

Londra 19 (A.A.) - Avam Kamara_ lerinden uzaktır. Sayed bu merkez
sı, bugün toplanrn.ış ve mutad sual - lere yakla~ır~a Mısır o zaman harbe 
ler saatinden sonra da bir gizli celse girecektir. Buna mukahil İtalyanın 
akdetmiştir. iddiası, gene ~ski tekiini muhafaza 

Roma 19 (A.A.) - Fon Ribbentrop, 
ihususı trcnle saat 11.56 da Romaya 
gelmiş ve istasyonda hariciye nazın 

Kont Ciano lle Almanyanın Roma se
llri Mackensen vesatr zevat tarafın • 
dan istikıbal olunmuştur. 

Münih 19 CA.A.) - Stetani ajan -
sından: 

Ribbentrop'un Roma seyahat! hak_ 
kında gazeteler tefsirlerde bulunmak
tadırlar. Gazeteler, ingiltereye kar -
~ı girl.şUmlş olan cidalin Avrupayı ye. 
ni baştan tensika matuf bir teşebbüs 
oldu~unu yazmaktadırlar. 

Ribbentrop Mussolini ile aıörüıtü 
Roma 19 (A.A.) - D. N. B. bildiri. 

yor: 
Almanya haricfye nazırı Von Rib

bentrop öitleden sonra saat 17 de Ve
nedik sarayında Duçe Uc ilk miliii • 
katını y3J)mıştır. Görüşmede İtalya 
harlciye nazırı kont Ciano hazır bu
lunmuştur. 

Görüıülecek meseleler 
Bern 19 (A.A.) - Havas: 
Romadan İsviçre ajansına bildi -

riliyor: 
Von Ribbentropun Romayı zi

yareti programında, bugün öğleden 
sonra aVenedik sarayında görü~ -
melerıı yapılacağı yazılıdır. 

Venedik sarayında Mussolininin 
riyasetinde von Ribbentrop ve Kont 
Ciııno tarafından müzakere edile -
cek meselelerin, bundan evvelki 
günlerde, pek muhtemel olarak 
diplomatik yollar aydınlatılmı~ bu
lunduğu kanaatini doğurmaktadır. 

Piccoloya göre, Roma görüşme
leri esnasında, dost Ispanyanın 
menfaatlerinin bahis ınevzuu edile
bileceği kabul olunabilir. Fakat Su-
nerin Berlin ziyareti ile von Rib -
bentropun Roma !eyahati arasında 
bir sebeb - netice nıünasebeti tesisi-
ni muhik gösterecek hiç bir ~ey 

mevcud değildir. 

Ingiltere üzerinde hava 
muharebeleri hafifledi 

(Ba.ştarafı 1 Inci sayfada) 
dırnan tayyaresi düşürülrnü,tür. 

Londra 19 (A.A.) - Royter: 
Ingiliz hava kuvvetleri tebliği: 
İngiltere üzerinde dün cereyan e

den hava muharebelerinde 48 düş
man tayyaresinin imha edildiği şim
di bilinmektedir. 

Dünkü zayialımız 12 avcı tay -
yaresidir. Pıılotlnrdnn 9 u sağ ve 
salimdir. 

Alııaan tebliği 

Berlin ı9 ( A.A.) -- D. N. B.: 
Alman başkumandanlığı tebliği: 
Fena hava şeraitine rağmen ha Ya 

kuvvetleri harbin idaresi bakımın -
dan mühim olan ve Londra civa -
nnda. bulunan muhtelif hedefleri 
dün de bombardıman etmişlerdir. 

Londranın birçok muhallelerinde 
büyük yangınlar çıkmıştır. 

Şimali Fransa da ve Re Içikada 
düşman tayyarderi muhtelif mahal
lere bombalar atmışlar, askeri he
deflere zikre değe.r hasaT yapa -
mamışlardır. Siviller ölmüştür. 

19 Eylul gecesi, Ingiliz ıayyare -
leri garbi Almanya üzerine bir akın 
yapmı~larsa da Almım tayyare dafi 
bataryaları tarafındn dönrneğe mec 
bur edilmişlerdir. Bu tayyareler 
bombalarını gayri askeri hedeflere 
atmışlar, ezcümle Sethel müessese
sine hücum etmişlerdir. Kızılhaç işa
retini görünür şekilde la§ımalarına 
rağmen üç hastane tahrib edilmi~ -
tir. 9 çocuk ölmüştür, ı 3 yanılı var
dır. 
Düşman zayiatı 38 tayyareyi bul

muştur. 13 Alman tayyaresi kayıp-

Glzll eelsenin sonunda Avam Ka. etmekte ve elan Mısıra kllrşı bir te
marası reisi aşağıdaki tebliğin neş - cavüz fikri olmadığı ileri sürülmek
rine müsaade vermiştir. tedir. Son taarruzun gayesi, Mısır

cırAvam Karnarası gizli bir celse ak- daki Ingiliz kıtantını hırd ve Mısır 
detmiş ve hava bombardımanları U. topraklarını bu kuvvetlerin bir üs 
zerindeki mÜı.akereye devam Olun - olarak kullanmAlarına mani olmak
muştur. Meb'u:;lar, nakllyatıa ve di- hr. Zahiren ma:ıtıki görünen bu id
ğer bahi.slerle alakarlar bazı mesele. dialann esasta hiçbir hukuki kay
ler ileri sürm\işlerdlr. Nakllyat na - meti olmadığı nıuhakkaktır. Bun-
zırı bir beyanatta bulunmuştur.~ dan ötürüdür ki Afrika hatbinin 

Lordlar kamarası, bugün topla hukuki bakımdan tuha' bir safhAya 
yapmamıştır. dahil bulunmu, olduğunu tebarüz 

Bir Fransız müstem'ek3si 
daha general de Gaulle'e 

illihak etti 

ettirmek doğrudur. 
Bu vaziyet kar~ısınd.ı İngiltere

nin durumuna gelince: Ingiliz do
nanma~ı, Akdenizde bütün haşme
tile hakimiyeti elinde bulundurmak
tadır. Ingiliz hava ve kara kuvvet-

Melburn 19 (A.A.) - Pasifikdeki leri de İtalyan ileri hareketine karşı 
Fransız Yeni Kaladunya müst.emleke- icab eden rn1Jkab~leclen geri durma
sı, Vlchy hükfunetlnden ayrıldı~ını maktadırlar. Maamafih bir taraftan 
ve general de Gaulle'e lltihak ettiğini Ingiltereye kar,ı yapılan akınların 
Avusturalya hükümetine bildirmiş • l'iddet peyda etme•i. diğer taraftan 
tir. İtalyanın Mısıra kar~ı taarruzu, bu 

arada İspanya ve Almany;ı hariciye 
nazırlarının Romayı ziyaret etmele
ri. Mihver devletlerinin şu sırada 
ıu..ü_~t~rek ve birbirile miirtabıt bir 

Rodos adas1 Ingilizler 
tarafından bombalandı 

(Baştarafı ı Inci "ayfada) hareket1e lngiltereyi müşkiil bir 
tayyaresi tahrib etmişlerdir. Deniz mevkie düşürmek istedikleri anlaşı
kuvvetleri tayyare dafi bataryalan- lıyor. Şaved Mısır tanıruzu akim 
mız da bir düşman tayyaresi düşür- kalır ve Ingiliz adalarına İcra edilen 
müşlerdir. akınlar bugünkü tahrib mahiyetin-

İtalyan tayyarelerinin hepsi üsle- den fazla bir netice vermezlerse, 
rine dönmüşlerdir. harbin bu safhası bilaşiiphe lngilte-

12 ada üzerinde renin lehine kap:mmış ve bir yeni 
Düşman hava kuvvetleri Rodos ve ~evr~ başlamı' olur .. Büt~n c~ha~, 

Leros adalarına hücum ederek bü _ şımdı, bu muazzam cıdalın netleesı
yük bir kı.~mı denize düşen bomba • ni merak ve haklı bir heypeanin 
larını tesadüfi olarak atmışlardır. E- bekliyor • .çünkii istikba1i ve mukad
hemmiyetsiz yangınlar çıkmış ve bir deratı mevzuubahs oluyor. 
ev çok hafif hasara u~ramıştır. Za- 5 {' f1) e 
yiat yoktur. Tayyare dafl batııryala. ~ ını UCatjLfl- Jn~Ç 
rımız bir d~an tayyaresi düşür -
müşlerdlr. 
Şarkl Afrikada düşman Cassala, 

A.ssab Gi.avello, Mogadl.cclo, Dire -
daua ' ZeUn ve Kızıldenizde Mersa • 
H~hay üzerine ha va bücumlan yap_ 
mıştır. İtalynnlar ve yerliler arasın
da cem'(Ul 7 ölü ve 13 yaralı vardır. 
Hasar ehemmiyetsız olmuştur. 

İtalyan hava kuvvetleri Aden li -
manında demirli düşman gemileri -
ne hücum et.mişlerdir. 

Polonyahlar 71 A!man 
tayyaresi düşürdü'er 

Londra 19 (A.A.) - Polonya 
başvekili ve Polonya kuvvetleri 
başkumandam General Sikorski, 71 
Alman tayyaresi dü~üren ve diğer 
12 düşman layyaresi dü~ürmüş 
olmalan muhtemel bulunan bir filo 
müretlebatından 2 5 Polonyalı tay -
yareciye dün nişanlar vermiştir. 

Vugos!av ticaret nazırı 
Atinaya gidiyor 

Atina 19 (A.A.) - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: 

Yugoslavya tıcaret nazırı Andres 
pazartesi günü Atinnya gelerek 2 gün 
kalacaktır_. ______ _ 

Macar Başvekili 
Transilvan yada 

Buclnpe.şte 19 {A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Retakatinde mütenddi<l eksperler 
oldu~u halde başvekil Teleki Transıı. 
vanynya. gitmiştir. 

Japonyada zelzele 
Tokyo 19 (A.A.l - Dün doğu Ja _ 

panyanın büyük bir bö!gesinde zel • 

Ingilizlere 1 O bin ton 
üzüm ve incir satıldı 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada> 
daha iyi fiat vermek mecburi • 
yetinde kalmı§lardır. 

Ticaret V eka leti, verdiği bir 
kararla üzüm gibi ineiri de bor
sanın iştigal mevzuları arasına 
almı!ltır. İncirler, tahsis edilen 
bir s~londa niimuneleri görüle -
rek muamele görmiiş, bittabi bu 
yüzden daha iyi fiat bulmu~tur. 

Bu senenin üzüm · rekoltesi 
30,000 ton, incir rekoltesi de 
42,000 tondur, Yani incir mah
sulü geçen seneden cüz'i fnzla, 
üzüm ise yan yarıya noksan -
dır. 

Müstahsil bu sene malının sa
tılacağından emindir. Ingiliz -
lerle incir ve üzüm mahsullerini 
alakadar eden mühim bir ticari 
anlaşmanın mÜ7..akerelerine An
karada başlanmıştır. Müstahsil 
bunu öğrendiği içindir ki, kar 
payının tamamını tüccara knp -
tırmamak, anlaııma akdolunun -
cıya kadar malının tamamını 
satmamak kararındadır. 

Üzüm mahsulü için •imdi ve
rilen fiatlar, tesbit edilen asga
ri ihraç fiatma muadildir. Yani 
aradan masraf ve tüccara kala
cak cüz'i kar çıkınca müstahsi -
lin eline geçen para münasib bir 
kıymet ifade etmektedir. 

Müstahsil sevinç içindedir. 
Satışların bugünlerde artması 
nisbetinde fiatların dı:ıha · bir 
miktar yük•t>lmesi bd.:leniyor. 

Fiatlar arttı 
İzmir 19 (A.A.) - Borsada incir ve 

üzüm fiatıar:nda muhtelif yükselme
ler vukubnlmaktadır. Üzfim cınsıe
rinde vasati birer kuruş ve incirler. 

ingiliz filosu 
M1s1r sahillerinde 
ila~ yan mevzileri ni 
bombardiman etti 

Londra 19 (A.A.) - Amirallik 
dairesinin tebliği: 

Akdeniz kuvvetleri başkuman -
danandan alınan iptidai rapor İn 
giliz bahriye cüzüuımlarının, Lib -
yada İtalyan ileri hareketinin ~imal 
cenahını taeizde devam eylediğini 
bildirmektedir. 

K1z1l ordunun 
Kafkasyadaki 

manevralari bitti 
Londra 19 (A.A.) - Bu sabahlı 

Moskova radyosu rusça emlsyonun 
da., Kafkasyada kızıl ordunun yap 
mnkta oldug-u manevraların dün ni 
hnyet buldu~unu ve kıtaatın Erme 
nistanııı merkezi olan Erivan şehrin 
den geçerken halk tarafından h?ra 
retle ıı.lkışlandığını bildirınektedir. 

Alman tece11mü merkezle· 
1 7 Eylul gecesi, bahriye cüzü - rine 

tamlanmızdan bir tanesi, Solluma lngiliz1erin akın lar1 
doğru giden sahil yolunu yakından (Bastnrafı ı inci SIJ.!Iad;ıl 
bombardıman etmiştir. Ayni zaman 42 hücum 
da diğer cüzütamlar da düşmanın Londra 19 (A.A.) _ 8 Ua 14 Eylft 
Sidi-Barranideki tahanüdlerine hü- arasında Almanyaya ve ~gıı.l altın& 
cum etmiştir. ·bulunan memleketlere karşı İnglll.: 

Akdeniz kuvvetleri başkuman - hava kuvvetleri tarafından yapılmıı 
danı, bu iki bombardımanın bü - olan hücumlar şunlardır: 
yük muvaffakiyetti neticeler vermiş Almanyada ve Lşgnl aıtında bulu. 
göründüğünü kaıydeylemektedir. 1 nan Belçikn ve Fransız mıntakaların, 

16 Eylulde, donanmaya mensub da demiryollarına karşı 42 hücutr 
tayy~reler, Bi~gaziye hücum etmiş- yapılmı,tır. 
lerdir. Akdenız başkumandanı, bu Mant ~ahillerinde 
hücum esnası~da, bir ticaret vapu- Londra 19 (A.A.l _ Hava nezare. 
~~u? yakıldıgını, bir torpidc muwh- tinin istihbarat servisi bildiriyor: 
rıbının muhtemel olarak batınldıgı- Manş !imanlarına gittikçe artan dt 
n~ ve di~t-r bi~ç~k gemil~rin hasara \'amlı bir tazyik ıcra etmekte olar 
u~rat~!dıgını bıldır~:~tedır. ~sase~ İngiliz bombardıman tayyarelcri ku, 
-:lun~u İtal~an tebl~gı de ccBıngazı- mandanlığı dün gece şimdiye kadaı 
de bır torpıdo ve bır mavnanın bat- harıbde kullanılan en mühim filolar. 
tığını ve birkaç yangın başlangıcı dan birini göndererek on beş günden. 
vukua geldiğiniıı kabul ediyordu. beri Alman ıstilli pllinına karşı mer, 

Libya sahili açıklarında bu ha - h<ımetsizce yapılan 1htiyatt taarruzs 
rekat yapılırken, ayni zamanda, di- devam eylemiştir. Bir taraftan Fran. 
ğer mıntakalarda da deniz harekatı sa, Belçika ve Holanda sahUleriJı> ge. 
icra edilmi~tir. Bu harekat esnasın- miler, mavnalar, doklar, limanlar 
da hiç bir düşman deniz kuvvetine ve topçu mevz.ileri müthiş kuvvetierir 
rastlanmamıştır. taarruzuna u!!;rarken, diğer taraftar 

Akdenizin şimali şarki rr:ıntnka - da b::ıska İngiliz filoları doı;u - şlma' 
sında, düşman tayyareleri, bir va - L•:tikametin<le uçarak dilşmanın 
pur kafitemize ve bu kafileyi himn- burg'dn.ki hattının sa~ cenahmı sars. 
ye eden harb gemilerine birkaç de- mağa ve esasen birçok hasara marm 
fa hücum etmişse de hiç bir muvaf- kalmış o~an Alman garb hudu 
fakiyet elde edememiştir. stratejik gayelerinin ve iltisak nok • 

Hava taarruzları tnlarının tahribine devam etmişler 
Kahir ı 9 (A.A.) - Ingiliz ha- dir. 

va kuvvetlerinin dün akşamki teb - C!llais'de Carnot havuzunun 
liği: sahillnde 400 metre uzunlu~u kaplı 

Ingiliz hava kuvvetleri dü~manın yan bir yangın ve do~u havuzun 
tayyare meydanlanna, kıtaat tahıli- batı _ cenub köşesile gene 
datına, nakil vasıtalarına ve müna- doğu sah!lindeki tren hatları 
kale koliarına kar~ı muvaffakiyPtl; .ca daha az ehemmlyette başka yan., 
hücumlanna devam f'tmişlerdir. gınlar görülmüştür. 

İlk Mekteb 

Coğra/g 

ı6/ 1 7 Eylul gecesi Bingazinin as -
keri tayyare meydanlarına karşı ya- • 
pılan bir hücum neticesinde müte -
addid hangariarda yangınlar çık -
mışhr. Birçok tayyareler tutuşmuş -
tur. Gelmekte olan tavyare filoları 
yangınları ı ı O kilometreden gör -
müşlerdir. Düşman avcıları müda -
hale etmeğe teşebbüs etmişlerae de 
muvaffak olamamışlardır. 

Öğretmenlerine 
Maarif Vekiletince ilk 

Basvekil Nazillide 4 ve 5 ci s:nıflarına kabul edilen ML 
• ra.şlı Kazancıoğlu Abdilikadir Sa.df • 

telkikierini bitirdi, nin cYENİ İLK COÖRAFYAı. kltab. 
lan M.lli Talfm ve Tel"biye Heyetinin 

Ankaraya döndü son ddiş!kliklerile ~ıSEMİH 
Kit.a.bevl tarafından lharltalıı.r ve 

(Baştarafı ı Inci sayfada) simler yeniden ynpılarak 
reket etmiştir. bir nefasetle neşredilmiştlr. 4 cü sı 

Afyondan ıeçerken mf 21, 5 cl 30 kuruştur. Toptnn 
Afyon 19 (A.A.> - Başvekil doktor ıara büyük tenzil!\t yapılır. 

Refik Saydam, Aydın tren1ne bağlnn- -------------
mış hususi vagonların da Afyona gel. TEŞEKKÜR 
mişlerdir. 

Vilayet hududunda valinin rlyase- Sevglli babamız Sallm 
tinde ibir heyet tarafından lstlkbal e- ölümü ile olan büyük acımıza 
dilen Ba.şvekil, Afyon ıstasyonunda ve mektubla Iştirak eden 
mülki ve askeri makamlar ve büyük dostıarımıza ayrı ayrı cevnb 
bir halk kütlesi tarafından knrşılnn_ teessürümüz mll.ni olduğundan 
mışlardır. teniz vasıtasile minnet ve 
B~vekil Dr. Refik Saydam, beledL rımızın sunulmasını rica ederiz. 

ye ve vali kona~ındn. memleket işleri Ayvalıkta: Damadı: l\1. ı.utfl. 
hakkında görüşmelerde bulunmuş ve Allesi ve Çocukları: Ruklye, 
bir buçuk saat sonra Eskişehre doğru Leman, Neriman, Kenan, 
hareket eylemiştlr. İsmet Kaptan 

Maslaktaki otornobil facias1 

Dünkü şehir tab'ımızd:ı. Maslaktnl zaya otomobili kulıanan Lefterl'n 
feci bir otomobil kazası oldu~unu ve hoşluk ve ehlfyetsizliğinln seb~b ol 
Lefter isminde bir gencin öldüğünü, ı du~u anlaşılmıştır. Yukarıdakı re 
2 kişinin de a~ır surette yaralandığı_ sim, bu .şiddetli çarp~ada 
nı yazmıştık. ~IMlse hakkında zabıta lin aldı~ı vazlyeti resbit etmekte 

etmektedir. Ka - dir. 



4 Sayfa SON POSTA: 

YATILI 
,. YATISIZ HAYRiYE LiSESi KIZ 

ERKEK~ Santral Ustabaşısi Arantyor 
~da Horhor eadde31nd .. 'hleton: ~ 1 
ANA- ILK- ORTA- LISE 

Eski n yeni taıebenln byıdlan hergün saa.t 10-17 ye bd&r yaplbr. Ya.b&Dcı dUlere llk sınıftardan itibaren 
b~anır. Son sınıfta ten fUbesl de 1'8l'dlr. Talebe metteoblll h~ otobtla 'ft oUlloobUUe evlerine naldedillr. 

Kayseri ve civarı Elektrik 
T. A. Şirketinden : 

(Uıtwttmlze ald olup Bünyand& bulunan n su türbinlerile mütehar. 
ı1k olan elektrik eant.raıını lda.re edebilecek b.bUJyette .bir usta.batı;v& 
~ oldutımdan taliblerm flrlcetlmlze müracaatlan UA.n olu -
n& 

Ecza cı alınacaktır. 
Askert Fabı-lkalar Umum 

M Udürltlğftnden: 
K~ ve Kırıkkaletle istlbdam ed1lmd:: ve 1"141 !18 den 7Ukan 

obna:rrıa.k nzere iki ecıacı alınt.eaktır. 31858 UJ1lı kanun h!lkilmltrtne ,a_ 
n Dcret ver1lecekt1r. 

.Askerlltlnl yapın-ı., Te ııtclllen tekaQ.d edflmem.ll olanlardan taı.tb ol&n.. 
ların stcU veya yedek &tl.bay tı.yıd mr-o:uu'alan yazılı ıbirer teretıme\h&l 
ötıdını btr lstidaya .ba~llyarak en 1'eQ B rlndteş.rln bqma b4a.r U • 
mum .Müdürlüle müra.cuUarı. cSMS• 

lçel P. T. T. V. Müdiirlüğünden: 
ı - Merslnln Kuzucubelen köyü yanında Çaltılı ormt.nınd'an testıerek 

Uenıln ı.sta,.,yonunda. tesltın edilmek prt1Je •l23!h adecl .e. metrelik 
c73.5• a.ded c7• metrelik, .ıcs85. aded ..ıı .. me~rellk. ve clOO• aded ... met. 
rellk tl cem'a.n cMM. aded çam dtre~ı D.p&lı arf usulile eltaUtme:re çıkA 
rılmJ,ftır. 

2 - Beher aded1ne 5 lira t:ahmtn edilen dlreklerln mecıma bedeli 
c28'775• lira olup rnun.kkat. temlns.t.ı c215S.13• Ura4ır. 
ı - İbale 27/911l!O tarihine mft.sM!r cuma ,.nnn saat 10 da Me:rstnde 

İçel P. T. T. V. Müdürlü~ü odL!Ulda )'&C)ılıı.cakt.ır 
4 ..:... ~kliler ~kllt mt'ktublıı.rını 27/g/940 cuma cünü saat lh a ka. 

dar koml3yon relsll!ine vermL7 bulunmalan lAzımdır. 
a - İstoklller.ın şartnarnede ya%Jlı Te.slk1 'braz et:ın~eıi mecburidir. 
8 - Bu * ald şartn&me. Merslnde, AnkaradP., lstanbudıı P. T. T. Mü_ 

d!lrlüklerlnde c72• lrurtJ4 mukabUlnde verlllr. cMS·h cl559. 

---------------------------------------------------
Zon9.ul ak Vilayeti Daimi Encümeninden: 

1 - Zonguldak VUA.yetı !ç1nde Çaycuma - Koka~u _ B&rtın ,olunda 
~ıla.ea.k 285,620 Ura ke.'J.lf bedelll ş:>se ve sınai l.m.alA.t 141 lulpe.h a.rf u. 
aultl lle 2119/ MO tarthinden tt baren 16 ciln mU.ddet!e ekslltmer- konul
muştur. 

2 - thalesi '7/10/~ Pazarteli ro.nü saat ltl..SO da Zonaulda.kta Daimi 
EnctL"llende Yaı>ılacaktır. 

3 - EksUtme şartnamt'!ll ve buna mtlteterrt evrııJc Dalml Jbıoümen 
Kaleminde ve Na.fıa. MOdürlyetlnde görülebWr. 

o& - Muvakkat temlna.t 151'75 liradır. 

a - !tın bedeU ~. Hl, 94.2 yıllan bütçMfnden TerUeee.ktlr. 
8 - Ek&Utmeye girmek ı,teyenlerln ihale ~ünden en az 1 rtn enel 

Zongulda.k VUlyetlne mt1racaa.t ederek Villyet makamından a.lınDııf mll
teahhldllk ehllyet veslkulle Ticaret Oda.sından bu yıl 1ç1n~ almmlJ n_ 

ll1ka ve muva.kkat teminatlarını ya.tırdı1t.lanna d.a.ir makbus ve teninat 
mektubla.nrıı ve teklife ald mektubu ha.vi 2400 .sayılı kanunun t&ritt vee
lıile hazırlanm~ kapalı zarfını ihale saatinden ıblr aa.at evvel Daiml 
Encfimen ReLsli~lne verllmesi llln olunur. c8850• 

Belediye Sular Idaresinden: 
İdaremizce m* yahut çıralı ça.m ol.m&k üzere açık arttırma lle 1150 ta.. 

ııe teleton direği satın alınacaktır. 

Artt.ırnıayıı. girrnek ütlyenler Tabiinde Sırasenilerıdeld l:d.a.re merke. 
1:1nde levazım servisine müracaatla ş:a.rtnaıneyl alabilirler. 
Açık arttırma 30/9/IHO ~'T.O.rt.Mi günü sabah saat onda ya.ptlaea.ktlr. 

ci85G• 

Cümhuriyeti 

ZiRAAT BAN 
K.uruluf tarih1: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube vt ajaıw adt'di: 2e5 

Zira! v~ ticart her .,evi banka muamelel•rl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
liRA iKRAMiYE VERIYOR 

zıraat Ba.nk.aaında kumbaralı n lbbaraıs ta.sarru.t huablanııda 
en u 60 Urul bulunanlara eeuede ' defa çetilecek kur'a ile aptı
ctald pllna ı6re ltramlJ• dalıtılaeaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 
4 " 500 " 4 " 250 " 40 " 100 n 

100 " 50 .. 
120 " 40 " 160 " 20 " 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4.800 
3.200 

Lira 
n 

" 
" 
" 
" 
" olKKAT: Henblarındaki paralar bir aent ıçınde 50 Uradan ap.tı 

diilmiYcnlere Utramiye çılttıtı takdirde "- 30 falla&Ue verilecektir. 
Kur'alar aende ' defa, 1 Eylal, 1 Blrlncıklnım_ 1 Mar' n 1 Bul. 

fUl 

Devlet demiryollar• ve lim•nlarl 
Işletmesi umum idaresi IlAnlara 

Muhammen bedel ve mun..k.kat ~!na.t miktan .,.atıda pterilmlf O
lan fl1 kalem muhtellf lAstik malzeme 4/U/ 1.940 Pasarte&1 günü na\ 
U5 de t.aa.hhüdüntı ila edemfyen mü•ea.hhld nam w h&Sabına açık üsllt,. 
me lle Ankaroda Idare binD.smda &ııtın alınacaktır. 

Bu işe glnnek isteyenlerin muvakka.t teminat lle tanunun tayin et.tı... 
ll vesikaları hlm!len ei.sUtme aaa.Une kadar kcmisyonda tsbatı Tilcw1 
etmeleri IA.zımdır • 

Ş:ırtna.meıer pru'a&lz olarat Ankarada. Malzeme Dalres1nden, Haydar. 
Pa.pda Tc.sellüm ve Se-vk Şetlilinden datlWacaktır. 

1- Tlirk ve Tttıtiye Cümhuri,yeti ıtA.bil,yetinde ola.n ve ebllyetl Wı 
e&1Uto* za.t& uıo. D lira ücret verilece.ktlr. 

tl - llsna(yi müracaatta, ehliyet ve tabsil derecelerin! gllsterlr nsf.
b, hfteyet ctlııda.ru. ve timdiye kadar ~ılı yerlerden alml.f oldu
tu T.u.t auretlerin.t bir kıt'a fotoiraıla birlikte ıönde.rmet lbımdlr. 
(~ ta.yindt sı!hha.t raporlle 1yt bal tAlıdı Jstenecektir). 
Ful& tafsilAt almak L'Jtiyenlerın ya dol'rud.a.n ~ veya.bud mak. 

tubla f)rket müdürlfifüne mü.raca&tlan. ~----~ 

Yüksek Ziraat Enstitüsil V ete• 
rlner Fakilitest askeri kısmının 

Ecnebi malı oldulu takdirde 
Yerli ın.a.lı oldulu takdirde 

Lin. lUD,ae L!T& kayd ve kabul şartları: 
ı - Anıkanı Yilksek ZiraPt ı:n.titüsll Veteriner Fakilltesı Aatert tı.wnına 

Muha.nunen bedell Mmakkat teminat 

L1n. 2628,48 Lira 
c892'• bu )"11 lhU tam devrell li&elerden ly1 n pek Iyi derecede mezun ol&ıı ,. 

--------------------------~ olgunluk ilntihanlannı vermil olmak ~&rtile talebe kabul edilecelttlr. t.. • 
Malatya Bez ve Iplik Fabrikalan T. A. teklilertn &ftAıdaki tuıu.an ham oıma:sı ıbımdır: 

A) - TOrkiye Oümhuriyt't; teıb'asından bulunmak, 
Şirketinden: B> - Ya.şı 18-22 olmak <22 dahildir.> 

0) - Beden t.e~k.tüller! ve aı.bha.tl orduda n her 1ltllm.de faal h!mıı-
Muh&Sİb alınacaktır. mfuıald olmak <Dil rP.k~ketı ola.nltır alınmaz.) 

D) - Tam le hareketi, ahlA.kı lt\l$urs~ ve seeiyeaı sallam olmak. 
Malatya. bez ve ipllk ta.briDla.n için Ie3en mtılıuebeyi idare ka.billye_ E) _ AUe,lnJn hlt: bır t~a hal ve töhretl olmamak. (Bunun 1çbl dt 

t!Dde iki nıuhasip alınacaktır. Tnlfblerln lo.sa tercüm.et hallerile Malatya.. zabıta TMI.k:a-'1 lbru etmek.) 
na fabrlka. müdOrlü~üne mfiracaatla.n.. •8655• 2 _ İlteklilerın müra.caat 1aıt.ldaların& fU vesl..ltala.rı ballamalan lAmll-

Sıhhat ve lçiimai Muavenet Vekaleti 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinden : 

dır : 
A> - Nt\!118 cQzd3l\t Teyıı muaaddd:: auretl. 
B) - ~tl hl.ti1nda tam tqekkt'illü Aatert h.utahane raporu n all 

Utı.dı. 

ı. - AnlaLra merrtez hıtw.sıhha mil~ tıı.ra.tınd:an bir maıt aene 0) - I.,J.,e mezunlye~ ve o~nluk tehadetna.mest Tey& tudtkU auretL 
zart:nd1 t&bett.h1lecek Türk Hıfzımıhha .,. Toorübei Biyoloji mecınua.sın, D) - Okula nlındıtı takdirde ukert tanun, ni2:am ve talimatları kabul 
d:ın 1500 ~ her müell ltin osm11 o.y.nc.a 100 mr a.ded olma.k 1lt:are 4ı2 !orma ettift hakkında vel1slnın ve kendisinin noterlikten tudikli taahhUd sen&
aıçık ekstltme ile b::U'itınla.caktır. di. Talebe okuldan f.~tlta etmek Isterse okutea tahakkuk ettirllecek mas.-

2.. - Elm:Utme 27/91940 Cu."llJJ. gtinil S31l.t ıı de Anlaıre. MerkH Hıf2:Lllllhba ranarı birden verir ve bu da taahhM senedlne kaydedlllr. 
nı~ e::ıtın alına komı.coyonu-...dA yap!lacaktıır. E) - 8a.r'alı, uyurktn gezen. sldlkll, bayılma ve çırpınmaya mtıpwıa 

3. - Thtvntn b&dell 995 lira ilk teminat 75 liradır. ' olmadılı hakkında velilerinin noterlikten tasdikil taa.hh0dname31. <Bil 
4ı. - f;;l:ırtruune w nürnuoostnı gôrrnck i3l;zyenler mi>.CJ!ICICJ(;}e rntıracae.t ~ibt hutalıklardan biri u~ okula ginnezıden enel maHU oldukları sonra--

edluier. d.a.n anlllfl.lanlıır okuldan çıkarılır n olrul masranarı velilerine Metıl1rJ 
6. - İd..e!dllertn muml6:ıa.t temlmtı yat.ınn:ak fuJen b1r ıtın evvel .,. S - ıstekliler btılundukları mahallerdeltl askerlik tubelerlne lstlda ,;e 

kaın.un1 vasl.!ı:ıılaJ1l,e bembor belli gün ve aa.atte tomlayona re!melert müra.cad edecekler Tc tubelt.rince 2. lDcl maddede bildirilen evrnkı ıtm.al 
.~. c&436. ettikten eonra: Ankanda Yüksek Zlra.at EnstttO.Sft Veteriner Fakültesi 

--------------------------- A.,kerl Talebe Amlrllitlne gönderilecektlr. Müracaat müddet! Eylültın 25. Ulf 

Toprak Mahsulleri Ofisi Istanbul Şube
sinden: 

Oflsimtze ald Ha.ydarpa.,a. ve Derince allolannda mevcud butday, arpa 
ve yulafiardan denizvolla.rlle İatanbula nakledilecek olanlannın naklL 
)'tm Ue 8ir.keclde vagona tarunU l,leri ık~ıklı pazarlık suretUe bir mtl 
tea.hh•de vcrlli"Cc'~t!r. Bu işe a1d ~artname ı,ubeml.z bulday muamelA.t ser
vl31nden alın bflir. Pa~'~rlıta lş·tırak edeeeklerln 23.9.940 Pa.za.~ aaa\ 
15 de L1mıı.n hMındaJd ~ubemtz binasında. hazır bulunmaları. c8879• 

Nafıa mü ürlüğün en: 
ı - Bursa. Sau'at. okulunda yapılıı.ca.l!ı:: 29357 ıtra. 61 ~ ke.,if bedelli 

tesvly~ at01yelcri inşaatı k::.np:ı.lı zarf u.s,ulile aksiltıneye konul -
muşt.ur. 

2 - E~lltme '7/10/9-ro Po.::ar.te.sl efuıü ısant lG d& Bursa Nafla Mftdilr_ 
lD~ü ek.cıDt:me komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ald evrak şunlardır: 
Proje, va.hlt fiat 113tesl, mes:ıha. cedvell, keşif, et5utme ve ba.yın • 
dırlık işleri genel ~rtne.mesi mukavele projesidir. Tallpler bu 
evrakı Na.fıa Müdürl\itünde tetkik edeceklerdir. 

4 - Tallplertn rnünakruıaya ~tirak ede'bilınelerf IÇdn 2201 llra 81 kurUıf 
muvn.kkat temlnııt yapt1mıalan lllndan aonra bu işi yapmalta 
ehllyetJI olduklarına dair vlllyet ma.1uunında.n vtl'dka almalan, 
940 senesine ald tıcaret oda.'3Jna kayıd old~na. dair ve..-ılka cö.s • 
termeleri Uçftn(:ü maddeıda yuılı ekslltme trvralnnı görtip kabul 
ettl!tle.rlne daır ımzalamalan, usulü veç.hlle he:zırlıyacıı.ltlan ı:arnarı 

tklnı~ ı maddede yazılı ekslltme saa.tln.den bir saa.t eTVel komisyon 
relslllt\ne tmu mu'lmbUlnde vermeleri. ve M90 a&yı1ı ltanun hükiim
Jerlne uygun olarak hareket etmeleri lAzımdır. 
Postada vukubulacn.'k gecikmeler kabul Nlllm~. 

Kocaeli Vilayetinden: 

c88ı57• 

htekll çıkmadıtından dolayı 12.9,g40 tarlhfnde thalesi yapılmak Qzer9 

eksUt.me müddet! on gi\n umtılm~ bulunan İzmit - Kandıra. ve İz.mlt • De
rinı:~e yolları meodelerıne Bekirdere Te Ta.bakha.ne ocakla.rtnd11n getirllecek 
•5644• lira ,4(1. ltut'\14 k~lf bedelli 2740 metre mlkft.b ta.o get.lrrne l~lne taHb 
zuhur etmeditinden Birinciteşrinin 7 incl Pazarte.,f günü ~t on birde pa. 
ıarlık auretlle ihalesine karar verılmt.,ttr. Bu işe ald ~name. mulaı.vele 
projeı~t, ke4ır vr salr evralc vilAyet Nafla Müdürlü~Un<le ıörülebUir; Tnllb_ 
ıerin ihale tarthinden bir hatta. evvel mUracaaUa Nafıa Mfldürltı~Unden 
alacaklan vf'.sika ve Ticaret OdAuıı ve.~imsı ve 4ı23 buçuk liralık tP.ınina.tıa o 
gün zikredilen sante kadar vilAyet makamına milraea.a.tıan. c875h 

Dikili ele··Hvesin,len: 
Aylık '75 ura mnaşlı inşaat l~lerı ten memurlu~una ihtiyaç vardır. 

Tallb olnnlann bu hususa aid evrakı müsbUelerDe Dlklli Belediyesine 
m\lra.c.aa.Uan tl!n olunur. a8927• 

Askeri Tıbbiye Okulu Md. den: 
IJae mezuniyet. deırecesl •Pek I.Ji. veya clyia olmak f3.l'Ule olgunluk im.. 

Wıaııknnl ftll'tnl,f olaın.ht'd&n 1ablb, ee2JII.Cı, kimya mühendis ve uked 
muaUlm .aıuflarına t.e'k::r'ar ta.lebe alı.nacaktnr. Talip olanların Blrlnclte~ • 
rin yedinci cünll ht•nbulda Beya'Zid dlt. mektepte ~lacP.k mU..balca 
!Intibanma ce!meleıi UA.n <iunW'. c8S2-t• 

istanbul Astlye ız cl Hukuk 1\t:ıb .1 ll' 93'7 modeli satılık ~ 

kemeslnden: Müitdel: Sernlh&: . ll Ford otomobili pj 
MücJde·.aıe ·h: llıun Haydar. btık_ .. 1 w matbaa.~nda mWıarrlr. Döşemeler ııayet. temiz, llstıt. 
Müddel 8emlha tarafından mUd _ ler, piston ve selımanlan yeni 

delaleyıh İhsan Haydıır aleyhine ııçı_ defişn.iştlr Tophanede ~az -
ıa.n boşa.n.ma davası lıçln müdde!a - ' kesen 158 No. J& müracaat. # 
leyıhin 18/4)/ 1940 Qar.f3llloba ctın11 saat -------------
(14) de mahkememizde ha%lr bulun-
ması lÜZUlJ\U na.nen tebllt edUme31 ZAYi - NtıfUI tltıdlanmızı za. 
üzerine mumaUeyhin o ıınn ııeııneme. yi ettik. Yenial.n.l çıkard~ımızdan 
sı veya blr vckll ııön.dennemeslne eskllerinin hükmtı yo.1ttur. 
mebnf hakkında gıyap tararı tttthas Blrt..ta.au• BO.ürcüotıu 
oıunm\14 ve lınlA. kılman bu lurara AıtsUdJs BiBürcüofb& 
ald ilıbarnn.menln bir n üshası da ................................................... . 
mahkeme dlvanhane.slne asılmı.ş ve ı;:0n PM a 1\fatbaa!!t: 
keyfiyetın on b~ gün müddetle =· ==-===--ıı:== 
lçln tn.hklkatın Hl/ 10/1940 Ça Neşriya& 1\tüdürü: Selim Ra.gıp Emet 
etlnll saat (14) de bırakılını~ oldu~u tm.zat· 8 RallP J:MEQ 

,.rıne geçmek UAn SAH • · 

k:ıdardır. Bu tarihten eonr& müracaat ta.bul edllmez. 
4 - Okula kayıd vt kabul, p.hadetname derecelerine n m1lracaat sıra.

a:ına cOreclir. İstekli adtodi tamam olunca kayıd Weri kapanır Tf 
kabul ecWenlere müracaat ettikleri Askerlik Şubeleri ile tebllta.t :ra .-
pılır. (7498) (G90) 

Salılık köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir 

Amirliğinden : 
ı. - Karabük revirierine ba,tlı Büyilkdfrı bölgesinin Fın.dacak d«!!)) .. 

sunda 1.!tifte mevcud •583• aded muadili ,.ya. metre mlktı.b ve 59::1 duL 
met.re mikAıb köknar tom.rutu açık arttırma lle satılaeaktır. 

2. - Toanrııklarm eynea ba4 kesme payları me~ud ve kabukinn MJ.. 

ytilınu.t olup hacmi tabuksuz orta k::utur üzerinden hesaplanını.ştır. 

3. - Tomrti!dara ald gut.ııaıne& Ankarada Orman Umum MüdürlO.. 
fünde, istanbul, Zonguldak çevirge müdürlüklerinde ve Kn.ra.bük Devlet 
Onna.n İlletmesi ReTir Amirlllinde görWebillr. 

4. - Tomrukla.nn mu'haınmen bedeli cl2• lira .oo. ~ttll'. 
8. - İ.tt6kllierın " 7,5 pey akçesile 25/9/~ Ç~a. günü ...., 

d5• de Karabükteki revir merkezine müraeaatı.a.rı. c8803• 

KENDiN BiRiKTiR 
1940 IKRAMIYELERJ 

T. iŞ. BANKASI 
ı aded *O l1ra1lk - 200G.- ıue 

1 • 1000 • - SOOG.- • 
• • M • - aooo.- • 

1J lt JliO • - 1001.- • 
1940 Küçük 

40 • 101 • - fOOil.- • 
'l~ • .. 1 . .. l'lcML- • 

:m» • u • - 6:bil.- • 
Cart Hesaplar &etlddeıı ı §üa*, ı ~ ~~ 

IKRAMIYE PLANI 
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