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Çarşamba 18 Eylül 1940 -----,-

Müsabaka 
k uponu 

c ~ 

... ~~.~~ .. I.~~~~! 
Vaziyete 

umunıi 

bir bakıt a ir haftaJanb cri u m umi va -
ziy ette b üyük b ir dcğiıiklik 

~nıııtır. Hatta hı:.r p vaziyetı 
~ (lamam ile ycrınde saymak -
~ır) bile denile b i lir. Fıl~ak ika 

hafta e v vel, gazetemız :.on 
hzılarını yazdığı sırada, lngilte
~y, karıı yapılacak me, hur isti
lıı.ı hareketinin artık a~ifesinde bu
it ~~iumuz kuvvetle s öylenmek
d }dı. Dün tekrar yazıya bati• -
~tnız sırada dünya a hvali hak-

da bir fikir edinme k için ga
tet,lerle ajanslara şöyle bir ıöz 
:azdirelim dedik, ıördük, k i ln
l~erenin istilası sözü hala tek t ü k 
~~rlanıyor, fakat (arife) keli
) •1 artık ortadan kalkmıf, onun 
-:.tı~e, harbin u zun sürmek ihti
~1 bulunduğu g ib i sözle r ka"m 
"- 1Ya baılamıt. Bu y e ni sö zlere 

4 ~tan harp va ziy e t ini ilerlemİf 
;:ıı. hatta gerilc m !; bile addet-

k lazımgelmektedir. 
~arp vaziyet inin böy le durak 
tı.k ., olmasından hayli manalar 
lı.ı aıılabilir. Ç ünkü Almanların 
ttlt ha~talar içinde taar~uza g~çe: 
~· l~rı o kadar çok soylenmıştı, 
1 rııhayet b öyle b ir ihtimale ina
~lar bulunmıya başlamış, hatta 
li,. rruzun vukuunu m erakla bek
~ı'"ler de olmuştu. Zaten bizzat 
iıt mantar da Avrupa har binin be
ltt rn:~~l İngiliz topraklarında b i· 
t egını ve son d arben in kıştan 
~kel İnd irileceğini ayla rdanberi 
'1a .çok tekrarlayıp durmuılardı. 
k. kıkati halde d e incilterey e 
tı_ttı bir istila hareketi yapıl ıp da 
d' tılrılrnadıkça, Almanların , im-

l)'e kadar Avrupa kıtasında ka
~lllıt oldukları muvaffakıyet -
tllın büyük hükmü olamaz. in -
İıt tereye karıı is t ila taarruzunu n 
~ Yapılmasına artık imkan kal
~ dığı h e m e n hemen kat' iyet 
ti~~betrnek üzered ir. Bir ke re in· 
ltr~~ tayyare ve m üd a fa a kuvvet
ıı_ 1~in hergün b iraz d aha ar ttığı 
til~ız surette görün üyor. Sonra i n 
\ ~.ler ço k kuvvet li surette m u -
't~.') llarruu bile geçiyor:ar. Me
li\' liamburg, B ertin şehirlerine 
~lıntaıaman akın yaptıktan baı
'-h' ~lrnanyanın b ilhassa Manş 
ı.-~rnde yığ ınlarla yaptığı hazır
~ rı da m üessir s u rf'tte bomba
tıl~rlar. Bu ıerait içinde artık in
~k ereye kartı, Holandaya, Bel -
~y~ olduğu gibi, baskın sure • 
"'i ' ıhraç hareketi yapılması ka
~:ı•~ıyacağına kolaylıkla hük
~· ebıtiriz.. Çünkü baı;kın hare
lt 1 

•ncak b ir dütmanı ıafil av
._._~ıa yapılabilir. Halbuki Al
'fict rı ar, iki buçuk aydanberi, İn -
~'°'Ye kartı yapmayı tasavvur 
~ leri bütün harekeOeri ıırasi
~t~l>arak inıilizlerin mukabil 
~ ~ler almasına adeta bililti
() k 11llkan ve m eydan verdiler. '-t kdar, ki Fransız sahillerinden 
~ e ı: e d e n A lman ta y yareler i 
Çt) ndra ü ze rin e azami bir 
._.;ek ıaatte v armak kabil olma
~ be yin e Alman t ayya releri-, 
~ •:tan üç y üz, dört yüzlük 
tıli~ eler!~ akınlarına rağmen, ln 
t'ıtı Payıtahtı üzerine çokluk va
t~ •d!ldarını ve b üyük b ir İf gÖ
~) edıklerin i resmi tebliğlerde o -
h~~z. 
Qut .. 
~ .un bu a hva l, yukarıda de -
~t~ız gibi, b ir hc:ıftadanberi va-
1\ı 'V e h içbir değiıiklik olmadığı
,tı~· Ya h u t olduysa da ancak 
tii:t 1 

surette vukubulduğunu 
s~l'rnektedir. • 

l..:"1Yaa• • }' ""ltk 1 vazıyete ge ınce, onu n 
~y ;n~a da söylenecek fazla bir 
lıı~bho tur. G eçen hafta b iraz 
~~ 'Ilı vaziye tte bıraktığımız 
~e~~~ada, dahili hadisa t s ü -
~~ "'Csb e tmiye baılamıı ve 
·~ ~tal Antonesco idares i istik 
~ h1ıİrnin edecek ıibi görünmek
~i le llhrnuştur. Rumanyanın da
~tıd· '.'rnekct lerden kurtulması, 
lltıilı1'~i~ selameti muktezası ol
ıft eh rıbı, Balkan sulbü itibarile 
~Otı ernrniyeti haizdir. General 
~lirı 'SCo'nun tesis ettiği idare 
~ ile _gelince, bunun Rumanya 
~ "ide hayırlı mı, yoksa za -
~t;-'1 • olacagını ancak vukuat 
~İclebilec:eği cihetle, o hususta 
~~lcen rn\italea yürütmiye kal
~lı ta kariler için bir fayda 

Yoruz. 

~ TASViRI EFKAR 

~-~:•aa_r ~ediai fev-,. Sof!• ıçtımaa çajırıldı 
h'ttı11nd' 17 (A.A.) - Stefani 

h an· 
~ °'ıg ... 
lt;ıt ile M n~şrolunan bir kararna
,ı_ de E cb usan Meclisi 20 Ey -
'"\'Yet cv.kalade ıurettc ic;timaa 

Cdıl nı iştir. 

MÜSTAKiL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

Telı. Tasviriefkir İstanbul 

Öpülmesi değil, ke_çilm?si ıcap 
eden eli sakın öpmeyiniz! 

Bir arap şairi 

(Şerhi 'l n cl sııhlic-nl • Je\ 
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Reisiciimhur 
lnönü Ankarada 

, İngiliz Başvekili 

harp vaziyetini 

anlattı: 

"HİTLER 
FIRSAT 

BEKLİYOR,, 
• 

Başvekil Doktor Refik Saydam 
Nazilliye hareket etti 

lzmirden 
Ordu teıkilibnda 2so
ki ıllik bir za1lata 

mukabil siviller ara
aın da 10,000 öltl veya 

yarah var 

lıal.:yanfar Sollumu iıgol etmiı bulunuyorlar. Harita, 'a 
meulıii ,ödermdtedlr 

Ankıır.ı . 11 (:\ .. \ \ - Rei ı
cuıııhuı h:rnıel l ııontl lıu guıı sa· 
ııl W de şchı ı ıııı.t.c ık•rımuşlcı· ve 
guıda Gcnclk•ı, ılllll B.ışkıuıı 

Marc,al Fevzı ı;aknınkla Vekil
ler. Pa ı ti Gcrı..ı ::;ek ı eten ve 
Paı tı l 'munıi lılıııı llcyeli ıiı:a
laı ı, )f,.buslar. Cl'ııclkuı mor ve 
i\lilli l\I udafna '.'\ :, .. ıptı cı kanı le 
\ 'ek.'iletler i\I U3lt"şı:, ve uınuın 
ınuıi.ırlerl l\l eı l.H 1-'.cımutaııı ,.e 
Emı.l\ı't nııuluı·ı ll·ıı.ıfınclıın ı.e
luıııl:ınnıışlarclır. \ lı ve Belerlı · 

' '" ı:eı"ı Ne\'Za Tundoı;ıtn Mılli 
$efı vıliıvet lnııluauıu!a ı..aı ıla
rnıştır. 

Başvekilin tetkikleri 
İ .r.mi r, 17 (1\.A. ı ··- Ba;<vekil 

Doklor Refik Say,iaııı dun fuaı
ılakı ıetkikleı i Psıııısındı. yeıli 
pav.1onla dan maııda i ıan, Ma
can tıın ve Yujlo~fa,·ya pav
yorıl:ırını da tctktl, r.tmlşlcrdıı. 

ltefı k Saydam, ecnll>i (lllV~·oıı
l annı ziynıctiııtie ıınvyonhırın 
meıı~up olıfu,ı'.':u tfo\ lctiıı konsolos 

v,• ınünıessılleı ı t. uıfındaıı ve
ı ıle:ı iıahatı ılmıenılıılcııfir. 8ıış
vekıl akşama ıl.;,;.,. ı u ·,ıu Bclctliye 
IM~ı doktor Hel·çct t:z'la l<-ı
ılife kale~.,. knıla r ı;ıkıııışlar \'" 
Bclı•ıl iyl'nin oı ıı.ı ln iıışn rttıı dıği 

~azinoıla bi r müıldf.'t istirııhat 
etıııı~lerdlr. 

Başvekil dliıı ~iıin!ekl gczin
tıleı ı esııasınd:ı. iııııu· sahasın -
daki yeni mahnllelt>ıi ve açılım 
caddeleri de tetkik ı ylt.mişler.dlr. 

Başvekil Nazilliye gitti 

Başvekil saat h'.SU da Alsan
caktn n hususi _trc.ıle Nazilliye 
hareket etmiş, lzm:raen ayrı lı r
ken h:ılkın ı;os•ı> .. t•iı;-ı amimiyct
teıı rok nıutclıassi~ olduklaı·ını ve 
leşekku rlcrıııın 11evgill lznılı llle
ı e ıbliığını Rel~dıvf• l~eısinden 
ı iea clnıişt r. • 

l.ondra, 17 {A.A.\ - Buı:ün üf:
lcdeıı sonra Avam Kamaı asında 
~oylediğı nutukta Chuı·clıill demiştir 
kı: 
Trablusgaı pte itaiyan ordu~unun 

:1erl harckctı vardır. Sollunı mınta
kıısı nda olun iki iıır,:iliz müfrezesi 
çckilnıı~tir. Duşınan l.ala müdafaa 
mevzılcrıınizden bir miktar mesafe
Je bııhınnıaktadır. 

Hitler fırsat bekliyor 

16 MİLYON 
AMERİKALI 
MECBURİ 
ASKER 

MISIRDA 
HAREKAT 
HARBİ 

BAŞLAMIŞ 

-----------------------------------------------------------------....! 
ingılterenin ve Jrlandanın istila- R 

sı maksadile Alınan ı,eınl ve nıav- oosevelt bunun 
İngiliz müdafaa 
hattı zorlandı ALMAN 

ÜSLERİ 
bombalandı 

Bazı mıntıkalarda 
askeri hedefler 

delik deşik edildi 
l..ond ı ıı, 17 (A.A. ) - rtcsnıcn bll

clırildı(:;ınc gore, Jn~::lı. lıa\'D ı.ııv -
ı•ctlerının lıııı lıln 1dr. ı ,•si noktasın
r!an lıu~ uk elıenını•y<''ı ol:ın ıtuşma
ı.ın askerı tıedeflı•rirı' l.ıı rşı lıu,·unı 
ları ı;:iltikı;e şıdıh•L i.C'shı• 1 ınektc·ılı ı. 

Pnznn ımz:ırte-;=v' 1·:.rlıynn ~Pre 
( Devam ı sayfa. 3. sütun 2 de) 

Antonesco tekrar 
askeri h izmete 

ahndı ve 
Korgeneralliğe 

terfi etti 

Yen iden muvaz%af hiz "nete 
alınarak Korgeneral/ite 

ttrfi eden Antoneıco 

Büktcş, 17 (ı\ .A.) 1~nıl cııı.r-
name ılc Tuıngencı ıı.l JI: ntoııe ('ll ye
niden muvıızznf hıırnıc tt• ulınınış ve 
Korgcıll'rıılligc tnvi ı dtlmıştir. 

ı r-1 Harp vaziyeti l~ . LONpRA y A 
_L ~ YENi HAVA 

nalıırırıın ya,•ılmaısı devam etmektc
cln. Fıısatın° musait. old~ğunn hil~- r--aebebiai anlattı--, 
ı.ıettiği anda Hitlr.rı•ı bıı· tcşelıbus l "A . d I ta lg an La r bu ~apnınsını bcklcnı<>ılyiz. D~şn~nn g~- merıka, mukad erat 

lngiltere harbi Ak I 
İngıliz adaları iızerınde. M.an, se- JD arı oldu 

ııileriııe ve ın:ıvMlarıııa ınkar cdı- yolları üzerinde en hareketin Mısıra 
lomcz ı,11· euretle cııiJi hasarlar ver- _ .. _ 
dirilmıştir. Avonı l~ııırıarasını temin guksek donum karŞl O/madığlnl 
edebılııinı ki geçen zamıın zarfında 

1 

noktasında bulunuyor so··yıu··yorlar malar ı nda, Fransa ve Almanya ha· 
valarında vukubulmakhı olan kar
fılıklı tayyare ha rpleri bir hayli 
k'ôlrı\ık b•r ıekilde cereya n ettıgi 

ıçın bu çarpı~maların mahiyeti pek 
aınlatılamamı , , ha tta bunlara ıimdı· 
ye kadar bir isim bile verileme
mı ,t i. Halbuki Al manların fİmdı ar
t ık pek deva m l ı bi r ıek ıl almıı olan 
tayyare taarruzları ile, İngi l iz le rin 

de onlar• karı• ayni 'iddet ve de
vamla yapt ıkları mu kab ı l taarruzlar 
•Ç•n ln ıılltere harb ı demekte tered-
dut ry lememek laumdır. 

Al manların bundan elfvelki son 
harplere Fransa harbi idt. Bu harp 
k:ıırada cereyan ettiği, kullanılan 

yenı vesaıte ve tııtbık edılen birta
kım yenı &evkulceyf Ve tabye llLul

!erıne nğmen, eskı ve yeni butün 
l<ara harplerındeki umumi kıııdele• 
re uygun olarak yapıldığı ıçın ona 
Fransa harbi demekte tereddOt e -
dılmemitti. 

lngiltere semalarında bugün ya -
pıl makta olan tayyare harbine ge

l ınce bu, t imd iye kadar gorulmemıt 
yeni bir ha rpt ir. Cilnkü tayyarenin 
•tadından ve harp vallla'1 ol.-rak 
i&t ımalıne baılanıldıg ındanberi, bir 
memlekete münhasıran bu silihla 
taa rruz ed ilerek onu felh ve i5tıla 

ya k al k ı ,mak ilk defa vukubuluyor. 
Ondan dolay ı dı r, lo üç haftadanbero 
batlam ıt olan Alman hava taarruz
larını n hakı ki mahiyetini anlamakta 
herkes tereddüt ed ıyor. Buna kah 
l<eııf taa rru:r.u, kih Almanlıırın bız

zat dedıkleri gıbi (sıliıhlı istıktafl, 

kah yoklama hareketleri gıbi 151m 1 
lferıliyordu. Halbuki bu üç haftalık 

hava muhuebeleri. esaslı surette İ 
tetkik e dıldıği takdırde. iıin bir j 
trıccrü bc lfeya istiktaftan ıbaret ol· ı ı' 
madığ ı na ve A lmanların, lngiltere• 
ye karıı baıka turlu taarruza im• l 
kin göremcdıklerınden ::io ayı, •ım- 1 
dilik visı mıkyuta bir tnyyare har
bıle nctıce nlmıyıı çalıttıklarına 

hiıkmetmek zarureti hasıl oluyor. 
( Devamı sayfa 3, ıutun 4 te) 

görülmemiş 
mania atışları 
6 saat sürdü 

ku'\·vetlcrınıiz denizde, karada ve " 
!ınvndn kılt'i olnrııK inkiş:ıf etmiş- \'a~iııgton, 17 (A.A.) - Amerika Beılin, ı 7 (A.A. \ _ D.N.B. ajan-
tı r. Birleşik Devletlerı Reisi Roo;:evclt, sının Rom ada ki a ktrı muhabirı bU-

Af:'u. 'os "onuna knrlar zayiat. ıa- dün 16 milyon Aıncıikalıyı istihdııf dırıyor: 
l:nmlaı .rıı vermiştim. eden Amcı lknn nıccburı askeri hlz- lllısır hududun<lıı So.lum civarında 

Eylblun birincı :,aıısındn eı kek, met l:nnunuııu imzalı.ııııştır. ilk fogillz mudafna hattının zorl:ın-
karlın ve çocuk olaııık tahminen ıki nooscvclt, bu nıüıııı.sebctle yaptığı nınslle Şımuli Afrik'l cephesinde ha-
bin kiş! i."ılıntı~ ve yiııe tahminen se- beyaimtla denıi~tır ki: ı cket harbi başlanıışl: r 

Londıa, 17 (A .. \.) - :Şıddctli ha- ıdz blıı kisi yaı·a!.ınnııı;t:r. Hava B r· ·ı· -
1 • cAıncıı"ka Biıle•:L: I>evletleri, mu- u ngı ız mtıdnrnn luıttında ıııuh-\ ıı taanuz arın.n ba8 ıviırrı t.ıı ılılcıı- ı b ı ı ı... olıful'•u bu '" 

· .. >om ıır< ınınn arının ~euı:ıı "' kaddernl :\Olları üıerindo en y üksek telif istlhkunıları, topçu ve nıltral-lıeı-i gorülıııemış oınıı • n ~iılıletli ma- ı-a~·iatııı br!l,te ılöı ıiıı Londrada veril· • k d h ·ı ı · · ı 1 · J elıeıııınlvettc bir diıniım ııo ·tasın a ~·oz mevzı er vardı:·. ı ıa :ıteşı, <un gece .nııdı:ı şehrı el- nıi-th. Bır çok h;ı-ıt:ınelcr, kiliseler, · f 11 ki "I d ki ı · 
f 1 1 .,. buhınıııııktııdır. ı~ıw.lu zayı otu· ıı- •• ısıı a ngıli~ cıı.lusumın faal •ıı ıııt .ı yapı ıııış ve tanı altı snııl ·ıhideler lııı. aı a ur,rnnıışlır. Fakat 

1 1 «> rı içlıı tceııviı zc kurh:m gitmiş o an unsur arı hemen Jıo:ııen hepsi motö-•u ı muştür. lıaı il kıılİiliyetİıııİ>:,• ll'uS cdilrıı za • · !" 
\lnııııı lnyyarele•i. l.ıiıilıirinl lakıp nıılal' hayret veıccck <ll'recede nz lıir çok memlekctleı·in uğrııdığı müt- llZC{ ır ve hizınet1eriııde küçtlk V9 

cdt•ıı seıi fılolnr hnliı ılc \'e İngilız hiş ükıbelc lı igiiııe kalırnıayız. l\Iille- seıi zırhlı nrabıılal" \nrdır. 
•11yyıırc clııfil bııt ",.1 ı. rı 11 ,1 ınrvclıın '!1~1

1'.~~;ırtc~ldliitında :nrer.k 250 kişi- tinıiziıı arzuqu, zul•ne.in memleketi- fngilizlcrln ikınci ll'Ücl:ıfl\a hattan 
oku\•arnk I..onclııı 1 ~11 :ıl.ı• ııı.ı ııın ··- 'ık lıir za~lııt olmn•ıııa mukabil lı:ı- nıiz uzerlnc çoknı<:!!İllt miıni olmıyn Sldl Barr:ıni cıvaıııı,Jı.dır. 
ı uza başladıklan 1:ııııfrı Loııdıa \O hııc.uıııuııda Si' :ı ~hali arasnıda her zamandan daha ziyade azmet- H in t1i k italar 
c:hıi kaıaıılık içınıl ld - ıo.ooo l ı!"dt:ıin ölmli :V('\ ~aı ı mi" bıı\ıınınal tır. \"a:r.ıl<>miz, memlc- T nblu gaıp nı.ıl ıdxlımne İn-

() ~ ı .;ıı rıı .ıtl ı ı, c· ı i'llP m.uıl.ı~ ı ınış olması bunlaı ıı. ı.e dcrl'C<' ka di kl'tinıızın bir tecavu·.<' l:urban olmn· iPlızler bılhnssa J'.\ u,,trnly.ılı, ~ enl 
(Dev(mı sayfa 3. sütun 4 de) (Ueınmı solıife 3. Biıtım 3 de) ına maııl olmaktır. ı'ocuklarımızııı Zehındalı ve Hlndlı kıl!lııtı sokmak-

Şehre ait merak 
ettiğimiz işler 
Vali Lutfi Kırdar anlatıyor: 

Arkadaşımız Kandemir Vali Lutf i Kırdar 
ile uzun bir mülakat yaptı. Bu konuşmada şeh
rin bütün dertleri üzerinde duruldu, Bu ya
zıları okuduktan sonra, şehir mevzuu üzerindeki 
bütün meraklarınızı tatmin etmiş olacaksınız. 

'c loruıılarıınızın ınuk.ıddes miras - tadırlnr. 
lıırıııdun mahı um cdılmelcrine bü - Hındlıler l\hsn daki Jngiliz ordusu-
tiın vasıtalarla mi'ıni olmak vazife- nun başlıcıı ıstinatı:':l!ııdıı-. 
mizdiı'.• j 

ngiliz. başkumandanlığı iklimi na-
l\lecburi a kcri lı!zmeı hakkındaki zarı itibara alaraK bıın:ııı. ön snfda 

kanun nıuclbiııcc. ·100 bin ki~i silah kullannınktndır. 
altına çnğırılncaktrr. Hunların ara- lnglliz ı>ı·dusuııun ınrıdcrn tcçhiza-
ınncln ~.G bin <le lenc.i \ n rdır. tına rnğnıcn bitaraf askeri mahfıl-
Haı lıh·e Ncıarctl. milli muhafaza !er Ycnı Zclanda \e Avuııtrıılvalı kı

kıtalnrı~a mensur 3Ş.'itt0 subay vel taatııı kıymetini mimak.ı~:ı etmekte -
eri, t)iznmi orıl uya dahıl olmak üzere dir. 
15 .teşl'inirvvelde ınliracaate davet İtalyanın hareketi Mıaıra 
etnıışlır. k d •

1 
_ 

Amerika Hariciye Nazırı arşı eğı mıt 
lngiliz Sefirini kabul etti Rtım:ı, 17 (A.A.) - ı-=tefuni ajansı 

\'aşingloı'l, 17 (A.A ı - İngıltere 
nin Vaşington Bı:yul: Elçisi Lord 
Lothian, diın A \"Ustra!ya clçisile lıir
likte. Hariciye Neı::mıtinde Cordcll 
H ull ile uwn bl r görıi:ıııcde bul un-
muştur. 

Sumldığına gör~. l•u göruşmedc 
Japonyanın Çindc.ki hattı hareketi 
bahis mevzuu olım•ştur. 

Bnzı mahfillerde tahmin edildiği
ne göre. Amerika Birle~ik devletle
ri, Avustralya ıle, bundan bir kaç 
zanııın evvel Kanada ile aktedilcn 
nnlaşmıya müşabih lılr anlaşma im
znlıyncaktır. 

( Devamı sayfa 3, sütun 7 de) 

ııeşredlyor ! 

J rıgillz propagaııdapı, İlalyanlın ı• 
Mısır arazisinde Jıı •ıli: uelerine kar
'' yapmakta olduklaıı hıırekiitı Mı
sır mllleti aleyhine mutc\·ecclh her
hangi bir hareket gibi gostcı ıııiye ça• 
lışmaktadır. 

Bu münasebetle nı<"'ul mehnfllıle 
f talyaıılaı ın hır tek !\lı:m lının biılm 
kıtnatımızın harckııtı yuı:ı.mdl?n telef 
olmasına \'e~ahut :1nml:ınmasına nııı 
teessir olacnkları tPyiden beyan 
oluıımaktndır. 

Biz, lıizznt f ngılizforiTl intihap et
miş oldukl:ırı lıir toprnktn münha
sıran lngillzlcre ka• şı 1 arbcdiyoruz. 

(Devamı 11ahlfe 3 siit ın 3 de) 

Kömür fiya lan nakliye 
ücretleri yüzünden biraz 

~Bugünkü Mıs1r 
Dünya harbinde bü

meraklı nazar
ları üzerinde toplı
yan dost Mısırı bü
tün alaka verici ta
raflar ile tanımak 

daha arttırılacak Vali arkadafımı:ı:a izahat veriyor 

Konuşan: Kandemir 
Gittikçe pahalılaşan mangal 
kömürü fiyatları üzerinde de 

tetkikat yapılıyor 

........................................................ 
·c ııanııındıınb ·ıi 111umlıul \'ııll \'Pi ııu uPıhık'<>rini k •ıırlı :ıl-zır dan taf,,j. 

Rt·lı"lıF Heisı IJok JI' I.t.tfi Kırclarln l latıle drnll\eıek t •11C'\ 'VU1 etmek 1 -
.. ı,vı<' lıir kııç :ı.1'. ııılı· t ı;ıhat go- ıuılıııı 
1 ·1<~1.ı~k ,;e boyll.'l.o ~ hıın iına11 itııı (/>< a11 al •ıe ~. Evlım 1 de) 

Şi-hrıınlzdeki kok kuıııııru sallşın
d•ın halk lu, depo ıılııııl~ıı de ~ıka
yct etmektedırleı. Halk. ıkpol:ııdııkı 
kömürlerin narhtaıı fııı:lı:~-:ı sntı ldı
gıııdan \ 'C ayni zanıar.d:. eksik turtı 
ile veı il eliği ııden ı;r;ırnyr.~ ctnwklcıliı'. 

Deııo snhipleri i. c. l .tılı.111k depo
sundan nlrlıkları l.oıı•tı! uıı, ııakliyc 

iıcl'etleı iııııı fazla!.~ı ~·lızüıııf Pn de -
polarııı:ı sevkedcnıt"W 'cı"nı icldı11 t't
mektedirler. 

işte bu ~·uzdeıı cliın r;elt>d•r<' lktı
snd Müduıluğüne buzı şıt, .. yetleı ycı
pılınıştır. 

Bilhassa Ye,ill,<•~I" Aılnlar dcııo
larına komür sevki~ .ıtı ıı k lnt :o: m 

Saffet Arıkan'ın imzasını taklit 
ederek iş arıyan delikanlı 

ı;ır. ceıt·,ı;an <'dı~·.,... r ı:ıKiı fıuı ı• \ .ı 
BPledı~ l'Cl' n:ıklı\ ,. uc·rt ı tılnı ;ık 160 
kuıuş r.aıh koıını·ı~l ıı . !lailıukl lıu 
uırııra nakıl ticıl'li ::~ı.uı : 011 kıııu 
'<tı hulmaklrıılır. ~cl ıı t! .. h·lıııılc tir 
ııııklıı·c ııcretı 150 hırış lwnıııııştuı. 

ı:u riy:ıtıı.ı ı1., kır .. ~.~ ıtıı.t·dıı:-ı '"'}·l l'lüteaddit sabıkalarına rağmen hala 
len ıııckll'dı ı-. •• 

Dunun i~·iıı cluıı Liıtuıı 1 ıııııı.ık.ı ı- USianmadı Ve d un y ine tevki f edildi 
lııı;ı l·ld<>dı~·· taıııfrı d :ı 1,11 tc·ulı,. 
j!ondı>rllcıck ıınkln·" Ul ı ı tlcı lrı ı 

lııl edılınl' ı b!ldırıiı ıı t.ı. ~\hınet adınd.ı b.ir genç. m9l~-ı s.1lıte <:\ rak tanzim etmek suçla-
>\aklı:ie tıcıNleı 1111. r. zln oldu~ l tclır zamanlarda, kah subay elbı-

1 
rındnn :, ı alanını • son defa da 

tahmin edılılığırdcn k ııııı.r fı\ ıtıı ır l t 'lİ gıycrek bazı genç kızları c'l.-ı h:ıpre mahkum olunarak on girn 
{l)cımııı s I Jc !t sut un (i ılr) lcıımck "adıle dolandırmak, kah ( Deva"'l"ı sayfa .. , su tun 7 de) 

istiyorsanız 

Kan demirin 
röportajlarını Cuma 
gününden itibaren 

okuyunuz 
KANDEMİR, bir Türk muharriri aıfatile 
ziyaret ettiği Mısırda uz.un müddet otur
muş, bütün mühim şahaiyetlerle görüşmüş, 
tetkikat yapmışhr. Yaz.darına zevkle takip 
e deceksiniz. 



Şehre ait merak 
ettiğimiz işler 
Vali Lutfi Kırdar anlatıyor: 

BELEDİYE 
ZABITASI 

Talimatnamesi 

Halki alakadar eden 
hükümlerin ilanı 

TASVİRİ EFKAR 

Pamuk ipliği buhranrna1 

kar.şı tedbir alrndı 
İpliği dokumacılara Halk 
Sandığı tevzi edecek 

18 Eylfıl 194.0 ~ 

Alem yine ol ilenı···· 
Kısa bir istirahatten sonra te:; 

rar faaliyete geçtiğimiz bu sıra 
dünya haline göz gezdirince, ge-

Zabıta bir gece içinde çen fasıla esnasındıt. hiçbir '?'e~~ 
çalınan iki ev lenin hallolunmadığını, belkı d;., 

AZILI BİR 
HIRSIZ 

Yakalandı 

d b d ya buhranının eski hızile deY • 
eıızyaaiını a ul u k diııW .,, ettiğini göı dük ve kendi en 

Evvclkı gece btıınbul ıalııtasıııı ze: 
•- lıır ınuddct uğrnşt:ı-an iki hırsıılık 

b k 1 vakası olmuştur. Alem yine ol alem ... 

(Birinci Bahıf td41ı devam) ı ıerken de elleı im izi kollr.ıırnı:tı bağla- k l 
An1;ııık kendi kımdlnı dlnliyelıllmek yıp yatak ihtiyacına kııınıı seyirci arar aftı 

jçın bıle pek vakti ol mıyım ~ayın vaııyet!ııde kıılmıyoıuz. Bakınız 937 yeni zabıtai belediye tali_ 
Sıimer an ın pamuk plıj:i fiyatla-! Komisyonu da bütün tüccarları el-

rına ıam yapacafını duyan bııı.ı kım- !erindeki malları beyanname ile ibil- Eı-enkoyunde Cad<lebostaııııırla tiO Dedik. 
selerin piyasadaki ipliklerı toplıya- dirmiye davet edecektir. numaralı evde otıııuıı füfat isminde Gerçi, ıu geçen fasıla esnasın· 

doktor<lıın bö}·le dört baışı mamur bir seneslnıle İstanbuld .. bizım hastane-
mülakat alabılmck, biliyordum ki ko- lcı·imiıde 34100 haııta yattığı halde matnamesi ikmal edilmi,tir. 
lny bir ıo değildı. 1939 da bu 45 binı geçmiştir. Bina, Bu talimatnamede halkı alaka-

nık ~aklamaları üıerirıe meydana ge- D T" t D • . R . • . lıiri uyandığı ıaman duvarda asılı da ehli kehf uykusuna dalınartılflı 
len buhran hakkında ll'tkikler yapıl- ış ıcare . aıresı eısının iki av tiıicğlnin yerlııdc olmadığını F'- d o. 
maktadır. tetkıkleri göı iince telaşla yataktan fıdnyıp dünya fuunile yine a -• ar b'r 

Nihayet, hele eükiir: - ve aıd ben- yntak ,.e.anc artmadnn bu neticeye dar eden kısımlarla istifade e-
den bu hitfu eslrıı:emı)·en deierll varılmış olmnsı, bu .,de hasta lehine decekleri kısımlar, hazırlanan 
Vah ve Belcdiyv Helsının daıma şilk- bir hayli komlılnu.ııılıır bulunmuş ol- afi,lerle çok yakında ilan edi-
raııla anacağım nc.uıkel ve biıııme- duğurıa deliılct etıncz mi! Ayakta leccktir. k T . t ' CS"'alarını "OZrlcn geriıirkcn '-'enJe mıya devam etmiştik. Fakat 

1
k t.lınta a ıcarc ••lüdürlüğünde Evvelki gun Ankaradan şehrimize ·• "' .. • d ııııa 

Sanavi Birliği Umumi Katibı Halit gelen Dış Ticaret Dairesi Reisi Ser- ı;t•ıfü seccadenııı, doiaıılaki fişek kü- okuyucu ııfatile alaka ar od •• Y' 
Güleı:yüzün" iştiraklle bir toplantı vet Berkin, dün Tnkas Limited Şir- tüklükleriylc ~msa iı:wriııde du~an başka, masa b~ına geçip un • 
ynpılmı~. Yeılikule fabı-ıkasının do- ketinde bazı tetkikler yapmıştır. Bu vaı~ ıle bır Lıblonuı1• da çalındıgını ıuunile doğrudan doğruya rrıet 
kunıacılarn vermekte olılugu iplikle- arada Ankaradan şehı imize dönmüş 1 gorunce ~bıtarı va:ı:ıyetten haber - gul olarak bunları yakından t~ • 
riıı bundan ııonra Halk Sandıgı ta- olan Rumen ticaret heyeti reisi ve daı etmlştır. . kip etmek, bunları tahlil ye ter· 

tıle - o da oldu işte. tedavi de oyledır: J!l3i deki 19G70 ilk olarak 30 kadar afiş ha-
- 1938 enesının 7 ııci ayında İıı- kişiye mukabıl 19;j'l o:ı 29760 kışi ! zırlanmış ve dün Vali ve Bele-

tıınbula geldiğım zanınn gerek bizzat Doktor l.(ıt.fı Kırdar, bir liıh:ı.ıa dü· 
t<>tklklerim sonund1 'nrdığım kana- şunerek dcvnm etti: diye Reısi Lutfi Kırdara gös -

nıfın<lan te~-,:i edilmesi kararlaşmış- t.zaları Takas Linıi~C'•I Şirketine ••e- Ayn. i ıamanri •. a .'J'opkapı harıdnde- k' k · b k 
.. "" ki ı b ı ı t ıp etme yıne aş a. tır. Tevzi işini şiıııdıye kadar Doku- lerek Dış Ticaret Daire~i Rdsile gö- :\ı e a ıç~s.ının ~·anıııc a '1 uı.an det' 

at, gerek aldıgım mektuplar ve gu- - Emın olunuz lci · yatmak mec- terilmiştir. Birkaç güne kadar 
%t•telcrln ıııtekleri ı:o teıdi kı şehrııı buııyetinde olan bir tek ''atandaşın bunlar teksir t'ttirilip okaklara 
uı mühim derdi yıılsuzluktur, diye \'atuk ız kalışı, herkeaten pvvel beni, asılacaktır. Ayrıca bu iş için 
11öze başlayan Lutfi h.ırdaı ~öyle de- hem de tahmın edcmiycceğınız dere- • küçük filmlerin de hazırlanıp 
vıım etti : cedc muztnrıp ed,.r J'ı kat anlattı - sinemalarda halka gösterilmesi 

mncılar Kooperntlfl yapmaktaydı. ruşmüşlerclir. Senet Rerkin, şehri- gnzııı~ıcu J\rtıııı~ e\·ınılen 101 lırıı Mesela, istirahate geçme ., 
Bu yuzden de bir ~ok ıletllkodıı ve mizde devam C'dilıııekte olan müza- p:ırnsıl~ ııltııı bır ı:aat çalınmıştır. Önce günün en mühim mese}e;t' 
şikayetler yapılmıştı. kerelerin bu gliıılcıılc miisbet bir şe- . H;rsızlığın ustalıkl:ı yapıldığı, 1.11 ı: İns•iJtcre ve Almanya üzerııt e - Uıak malıaJlclerı, kenar semt- ı::ını vaziyette ben re )apalıilırim ki? 

!eri bınıkın; mcSPld Cllınngir gibı Rıı ı in, csa~ından l-1nlli için yeni teş- i1i!dİuE·şiiıİi.nİiı;·ıİmİeİkİ·tİeİdİiİr.iİiİİİİİİİİİİİİ 
lıir :yerde yüz binler.-e liralık apar- kıliit. yani bina la?.ımdıı Rlnn ıçın 

Dığeı· tnı·aftan Fi~at :'.\1 urnkalıe kilde ncticclcnecı:ğini soylemiştir. uıı· iZ hırakma<Iar: buıwa eşyanın çıı- ya~ılan bava harbi idi. Bu ha"' 
lıııışı bu hırsızlıgın snbıknlılarılıın 'k' rııe· 

tımunlarııı sıı ıılandığı sokaklarda, ıll' Amcrlk.ıda bıle 1 tıyük ha~tane· 
karşıdan karşıya ~ecek kaldırım l('r yapmış bir Frıuısıt mimarı ı::('tıı·· 
yoktur. Bu sebeple gözlerımi evvela dık. Bu zaUn )aptı~ı planlar ve a
o }oUara çevırdlm \e Hk sene, büt- nn pıoje \'ekiıletcc dr:ı Uısdik cdıldı. 
1:cde munaknle yapıırak ) ollııra 400 Dı::d gını glbı derhal lşC' b:ışlıımııık i
bin lirn ayırdım. !l3~ dn ise bu l çın lazım olan panı da hazırdır. Fa
mll\'on 250 bin liruyn çıkarıldı. Bu kat bu Jki buçuk nıllyon liralık mu
ı;ene de aşağı yukarı yir.c bu J..:adar- azuım işe dÜn)a bul ranı yüzünden 

ADLİYEDE 
SÜRAT 

O O 
l'\iyazi tnrafımlıın YhJıılnbllL'cPği ka- harpleri devam ediyor ve ı ı d ...... :::::::::::: K Ç K HABERLER :::::::::::: ...... mıntini veınılş ve Niyazi }ıtknlıııın- deni millet, · bil'ibirinin yıurdufl 

-·"·"·"'·"·' .. ______________ , _________ ._"".'.
11
'."·'... 1 ak polis tarafından sıkıştırılınca tahrip için uğraııp duruyor. • 

Maarifte: Poli•te: 

d r bır turlü başlıyamıyoı uz. 
- Zannederim, dcdım, lstanbul Zıra bu, gazino fılin gibı kuçuk 

temin edildi 
+ JıiıT/FiAı\'LAll - Lise ve orta + SARJJOŞl.UGUX SONU -

mekteplerde ikmal imtihanlarına de- Yeııikapıda Çakır ?ı.lehmcdln gazlno
vum edilmektedır. Geçen senelere na- sunun ıçki içen Kcıııal, Allnıı.:t, Sinois 
zarım bu sene da hu faı.la ı andıman ndlannda üç arkad~ış aralarında çı-

)Ollaı ı böyle to~ ve yüklü bır pa- blı iş dcgıldır. ll lycnluk binadır ve 
rayı ilk defa görüye>r.. sıhhat ışıdır. Hrış bır nokta dıılıa 

- Öyledir... lstnnbul Bclcdiyesı - var: Mcmlekcttekı mırnarlnr durur
nin 1937 ye kadar şehır yolları için kl'n, ncd<.'n Avıupadaıı mimar gı:tırt· 
ayırabildığl parn 200 bın lirayı geç- mışiz? Bunu da ıw!ı edeyim: Has
mcmlştir. tane bir iılemdır. B:ıı turhl tefl'rı u-

alınacağı tahmın edllmektedir. kan bır münaıaa ııcticı.:slnde masa-
Da v alar kıaa zamaada Belediyede: daki ıııezc tabaklnrile biribirleı·lnin 
ve talika.iz görülecek _.._ ..,o···ıüRDEPOLARJ - Gnln- başlarına vurııııya başlamışlardır. 

.._. n " nu suretle Ahmet ve Kemal kaşla-

Pekl, sıı bunu biıdenbire beş atı olan ayrı bır ihtı"a, jşldır. Mı
misil arttır alıılecck kcdar parayı marlarıınızdıın hlı;lıiri lıenüz boyle 
nereden buldunuı? bir l'apı yııpmamıtlır nu işte ya -

ilk sene başka ması aflarann pılacak kOçucük blr ıık aklık blitun 
kısıp bu tahsisatı 400 bın Jıraya çı-ı binanın kıynıctını duş ıı cb!llr. nen 
kardıktan sonra 193'.J da bütçeyı ken- iki buçuk mılyon lıra sıırfcdcrek 
dım yaptım ve o zamıın yeni tahsi- yaptıracağım tıu nıu:ınam binanın 
lfıt fazlasından istif.:ıdc ederek bu ku~uısuz. mı.lkcmmel olma&ını te -
yol faslını 1 milyon 25(1 bin Jiraya mlnle de mOkcllcfım ööyle bir şey 

Gl·~·en sene lstıuıbul adliyesi içln t.:ı, Şişlı, Fatih ve Unkapanında a- rından yaralanmışlur, Sinois yakııla
de munfcrld hakim usulu knbul olun- çılncak olan komıir <ll•Jıoları, Koopc- nnrnk tahkikata l·;ışlanmıştır. 
duktıın sonra eskiden mevcut bulu- ı atıfe · bırnkılmış~ıı., Şı~lıdckı depo + ise/ u TOJ'l.AJ:K ı;;s - Ak
nan ceza ve ticaret mahkemeleri el- bugün açılııl•ak, dıger depolar da uır suı ayda oturan Zehra adımla blı· 
lerındeki davaları ıntaçla, yeni teş- kaç güne kudar açılmı, bulunacaktır. kadın eviııın en üst ııcrıceresinden 
kıl olunanlar da bundan sonra gelen Adliyede : snı·karak bahçcdekı nğaçtnn incir 
ışled gormcklc meşgul bulunuyor - toplamıya başlnmıştır. Bir mıiddct 
lardı. + öL(JMf,E TEIJV/T E1'MiŞ- sonra nıuvazenesiııı lrnylıeden Zehra 

1blı1ğ ettim. yaparken mimara \erilen paraya a-

Bu müdJct zaı fında e ki mahke- Kumkapıda balıkçılık yapan ismail, inclı- ağacının dallnnııa çarpa çnr
meler mevcut davalarını bitirmiş ol- iş yü:tünden yine lınlıkçılıkla meşgul pa yeıe düşmüş vıı ağır surette ya
duklanndan ııy başındnn itibaren irfanla kavga etmiş ve kendini oldu- ralandığıııdaıı Jlao;eki ha tanesine 
yeni mahkemelerle muvazi bir şekil- rcc(!ğini söylemıştJr. 1snıall, bundan knldırılmışlır. 
de çalışmıyn başlıyacaktır. Gelen iş- başka karakola gıderken polis Mu. + SA~'DALCI KAVGASI Ka
ler mahkemeler<? müsavi surette tak- hanemi de dovmuş ve yakalanarak lıımış iskelesinde randalcılık eden 
sim olunacaktır. Asliye Dörduncü Ceza mahkemesine Osman, Hüseyin ve llnyclnr isminde 

- Tahsilat faz!ıısı" cıynmayız Sonrıı t.Jn Avıupadan ge· 
- Vergileri esaslı bir şekilde, da· len mimarin bu iş daha çabuk yap-

ba muntazam toplamak ... Bakayaya tırılabılir Zira csa"'Pn bu gibi in
bırakmamak sayesinde elde edilmiş- şantla mc:;ı.,"lll ol:ın bu mımadarın 
tir. E kiden bl.z!m -,;aridatımız 10 bu sahadaki te:;kiliithırı da mükem

Boylccc adliyede istenen sürat el- verilmiştir. üç kişi gelen bir ml!ştcrıyi lstanbula 
de cclilmış olacak, davalar mümkün Fakat suçlu mabkemede asıl da - götürmek için aralRrındu knvgn et
olduğu kadar kısa bir zıımanıla ve yak yiyenin polıs <ll'ğıl, kendisi ol- mişlerıllr. Bunlardan Jlü~eyin ve Os
tnliksiz olarak g6rlilmiye çalışıla - duğunu ıddla etmı,, mahkeme tara- man ağır yaralandıklan için hasta-mllyon küsur lira idi. Dedığım şekil- meldır. 

dt:ki tnhslliıtln bu 12 mılyon llrnyı 
gt,~ti. 

.- lstanbulun biltiin yollarını yap
mak için ne kadar paraya ihtiyaç 
vardır? 

-40 milyon lmıyı.. Fal,al bu para 
ılmdl climiıue hazır ı.uhrnsa bıle, yi
ne yollnrın hepsine birden başlıya -
mnyız. Yapınca, iyl yol yapmak lfı

zımdır. Bunun için de t"VVCI yerin nl
tından başlamak; elektrik, havaga
aı, su, kamılızasyon tesısatını yolun 
ortasından kaldırıp ~<ayn kaldırım· 
)arının altına almak irap eder. Zira 
bu kısım - lüzum görül<lfığü zaman -
nlsbeten kolay ııçılır. Bu iş de ancak 
yazın yapılabilır • .Cutun yaı bunlaı
Ja uğraştıktan onn uıl yolu yap· 
mnk kışa tesadüf eder. Kışın ise yol 
yapmak bir mesel .. dlr. \aza bırakmı
:ı.a kalkılır.ıa, açılmış ve yarıda kal
mış yerler boıulur. Diğer taraftan 
i l:ııvagazının bOtçeı.i mahduttur, 
ıuyun borulnrı azdır, elektrik kablo· 
lan noksandır... Y.ml bunları teda
rik etmek blr yandrın zaman rnese
lcsıdır, bir yandan da elektrik, su, 
ı-az ve kanafü.::ısyor. idarelerinin de, 
bizim, yollnrn talısi; edcc!'ğlmlz 40 
mılyon lirn k:ıdar bir ııara harca -
m. ları meselc!iidir. Hulüsası şudur: 
Ellmiıde milyonlnr bulunsa bile is
tanbulda bu günkt1 \ aziyette senede 
2 milyon liralıktan fazla yol ~ np
mıya maddeten imk:lrı yoktur. Demek 
ki; bütün İstaııbıılıın yollan ancak 
fO senede ikmal edilehllecelctir. 

- Jlatırlıyoı um, Ankarada, Öde
mişte vıı haşka yerler'lc yapılan baıı 
otel vesaıre gibi bin:ılnı·ın kimisinde 
çamaşırlık, kiını~indc kapı bııca, 
hattl hizmetçi oclrıları. birinde de 
merdiven unutulmıışt u ı .. 

caktır. fından ~1uaşen~ye Sl'\'kolunmuştur. neye kaldırılmışlar, Jlayılar dn ya-
A vukat stajyerlerinin imtihanı .... y ozuN u J J/.,ETLE }' A Ilı\- kalannrak tahkiknla başlanmıştır. 

Adliye Vekaleti avukal stajyerleri LA;JIIŞ - Kuçukpaznrdn oturun Jb. + KAÇAKÇTl,AR - Dün nıuh
hakkıııda ycnı bir taliınatnamtı hazır- san adında birisi, e~vclki gün met-ı telil scmtlertlc faaliyPt güsteren 7.a· 

resi Remziye K11r ılc kuvga etmış hıtn dörrlu erkek "" hiri knılın olmak 
lıyarak bütiııı memleket nıüddeiuıııu- · d 1 .. ve kadını jiletle yi.izuıı en yara a - Ulere beş kaçakçı \.•akalıY. arak ndli
mılıkleı ine yaymıştır. 

Evet, şPhrın ıııuaz.ıam hasta - Buna l{Oıe stajyerler, tcmyi;r. ıei- mıştır. . . • yey.c teslim etmi~tl:-, 
rıesıni bu ı,;"şıt unutkanlıkların kur- İhsanın dün 1kıncı s. ulh Ccııııla C.alatada eı.·oin !;atan ~lustııCıı, sile bir teıııyız azası, Ankara baro- k ı Çc b l' 
hanı olmaktaıı kurtarmak l•·ın, has- muhakemesi yapılmış, fa at cvve ce m er ıt.aşta lsınnil. Galutaıla Çin-" sundan bir nvuknt, hukuk va ceıa s ı· 
tane .) apmakta lı(•ynt•!mılcl aobret "tkiıye•"i olan .Remzıye Kar, m?hke- gene • e ım yakalar.mışlar ve eı oini ., işleri umum müdüı·leı inuen müto ~ v .... h lkb ı 1 · d 
sahlbı olmuş bır ı..hll_vete muracaat- mede davasından vr.zgeçtığini, 1 san · a sının e blrinılen alılıklarını 

şekkll bir heyet tarafından 1 birin- ı ö 1 · ı d K 1 ten başka care •·oklu.. Stad•·om da ile "'Hle eskisı gibi seviştiğini soy e- s Y emış er ır. arın ıçnrşı Kılithnne 
., ., cit.eşrln ve mnyıs aylarında imtihan " k d t lkb ı· oyledir. Bızdo biri Ank::ırnda. di •erl mıo.tir. cı mazın a o uran n ın evlnd<> 

olunacaktır. v J t el LI k · . lanlsadn olmak ılzer" lkı ~dyoın Bunun üzerine ihsan, iımmc namı· ynpı nn araş ırmn :ı ~· r ııvanos •· imtihan Ankaradn yapılacak ve 50 
vardır. Hunları "an~ıı du ayni mi- 1 na muhakeme olunmuş ve 29 lirn çlne konmuş gı am eroin bulun-" .. knzananlar barolara bildiri ecektir. d b k 
mardır. lstanbul <Jtudyoımınu yaptır· para cezasına mahkum edilmiştir. muştur. Bun an a~ n Nuri isminde 
mak için yine lıu ııılm:.rn muracnnt "' + !'OLIS R0ŞVl-J1' ISTEM}Ş- biı 1 Burs:ıdn~ bir sandık içinde ge-
ettık. ı~akat minınrlıır mız cBıze iş /THA LA T Galata polislerinden Talat Bakmaz, tirdlği ve şehırde s:ıtılınıısı yasak o-
yok mu?> diye bun.ı itiraz etlılcr. geçenlerde Altıncı Daire öniinclen gc- lıın :rn kilo köylü sigara111nı tevzi e-

Niçin böyle dOşünü.-lcr! Ynb:mcılan EŞ YA S1 çen bir arabacıyı, arabasına hnddin- derkC'n ~ııkalanarnk .heş ~açakçı hir-
kcndı mimıırlarımmı tercih edişimin den fazla karpuz yükkdiğindcn çe- den adlıveye verilrnı .. ıerılır. 
mııllııka makul ve ıııııntıki bir sebe- virmış, sonra kendiııınut'n 3 lirn niş-
bı olduğunu neden lnbul ctnıeıler? D h vet alarak bırııkmıştır. Ko·· mu·· r 

Bu ıtiraz üıenne hıtnnbul ve Arı- Q Q UCUZQ Talat, Dı.irdüııcıı Sorgu hiıklmli -
knrn Mimıırlnr Cemiyetine birer ~ıncc:ı tevkif olunmuş vcı muhııkenıc 

fiatları 
biraz daha 
arttırılacak 

mektup yazaı·ak t>lndyom yapnııya satılacak si yapılmak iizere Aslıye Seklıiıırı 
he\·esll olan nrkacln~1aronn birer ki- Ceza mahkemesine vr.ri!mlştir. 
şınin gonıfcı ılmeslnı istedim ,·e ge· + l{t,';11 /JOIWIJ.VU ÖJ)Eftl /;' 
len nrkadnşlnra cŞnndl~e kadar böy- İ ı.rl.~, HEAI }'ARtlf,,'1}1fJŞ - Boıcu 
le bir ey yaptınıt mı hıç?> dedim. hracatçılara verilen ııu ödemediğinden doluyı kendı;;ını 
cllayır, çalışır, yaparıu cevnbını primlerin kaldırılması icrnya veren nlacnklısı $cvketi, hıı 
•erdıler. J.'akat ı.en bıliyordum ki dütünülilyor demirle alnından iz hırııkııcıık şekıl· 
ehrin 1 milyon 40\l bhı llraııına mııl de yaralıyan Hüseyin adında biı ~ 

olacak olan stadvomur. bir tecrübe Tıcaıel Vekilctı, lıarıçten getirdi- dün Sekizinci Asliye Cczn nıahkcınc 

(1 inci aahifed.,n devam) 
bıraz yukselcccğı ul5.kadarlarca soy
lenmektedir. 

Mangal kömürü fiyatları 
yükseliyor 

heı· şeyi itirnf ederek hl'r ıkl hırsız- ikinci bir mesele, İngiltere~ 
lığı kendisı .yapt~gır~ .1"' tüf7klcrle istila 'idi. Bu mesele hergün 1>ahıf 
eşyayı Merdıvrnlı ku) unde bır ar- 1 • tT yııpJıl' 
saya gömın<'k suretile sakladığını meV%uu. 0 u~or, ıs 1 anın rgiiıl 
söylemiştir. Yapılan ~ıram:ıda e.şyn - Y?Pl~?1.'.yacagı. ha~ın~a .. ~~. ot• 
lnr bulunarak !Oiahiµlerı~c tes!im edil bır suru tahmmler :_le.rı suru!uY -'· 
mlş. suçlu adliyey-.ı ~enlmıştır. 1 du. Bu mesele de hala tabmın P' 
_..;__;._ __________ 'hasını aımadı ve Almanyantl11 

ekteplerde 
havacıhk dersleri 

verilecek 

ingiltereyi istilaya te~ebbüs et~ 
bilip edemiyeceği hala an18'ı • 
madı. 

Ciinün bir meselesi de lta}ytııt• . t•· 1arın Mısıra karşı umumi bır 
Önünıiizdcki del''l sı•rıesi başıııılan arruz yapması idi. Burada bir te

itibıı ı cıı bütün ıııcktcıılt•ıde huvacılık ral>ki adımı var. Çünkü italY11~ 
yarclım sıındıklaı•ı kurnlacaktıı'. Tn- ordusu Mısır hududu üzerinde ı· 
lebL• sarırlığa fııa J;aydolncakla.rdır.1 1 I .' S IJ , · l tml• ve ' 1 . er emıı, o um u ışga e ..,. 
Çocuklara Hava Hm·umu rozet Prı 'k' f k I · da te • 
verılecc~1 havacılık fikri uyandınla- 1 1 tara uvvet erı arasın kııt'İ 
cnktır. Universitetlc de bir havacılık mas başlam~tır. Mısırlıların rı 

ki] - - d · ·ı · .. · b' k k .. oldukl• tcş ı atı vucu e getırı mesı uzcrın- ır arar verme uzere • I. 
de tetkikler yapılım.ktadır. Mektep tahmin edilebilir. İngiltere ıle le 
'erde havacılığa ait dersler verİIL'- talya arasında bu havalide 'VU ~ 
c-ı'ktir. bulacak muharebenin kat'i bit 

• -- mahiyeti haiz olacağını söyleınef: 
Kesık bafın e•rarı bir mübalağa te~il etmez. lta 

Ilirknç gün evvel Sultanahmet ci-1 yanlar bu muharebede muY~f!•: 
v:ırında bir arsada üı; aylık bir ço- olurlarsa, inıiltere, Akdenızde 1' 
cuğa ait kesik bir kafa bulunmuş,j çekilmek mecburiyetinde kalaca. 
lıir cinayet olması ihtlmalile tahki- ve bu hadise herhalde mühirrı 1' 
kata bıışlannrak, kafa tıbbı adliye havvüllere sebep olacaktır. it~I· 
kaldırılmıştı. 1 l -1· d'ldikleri takdır· 

Tıbbı udlice kesik kafa ıiıerirnle yan a.~ ~ııg up e 1 
.. ke if11' 

«ıı•ıılaıı muayene ciiin bitidlmia ve de, butun halyan mustemle I· 
" r .. 1 ~ hl'k d" be 
bunun toct~k öld~ikt~n sonrn

1 
cesed-, Pk~rdator ugiut t

1
c 1 ?.Yh~ hu!edr',seler• 

ılen aynldıgı netı•:cı;ıne varı mıştır. ı e ana aya mu ım a ı 

Sonra kafa gayet munt.u:ı:aın, öde- le kar§ıln.şır. 
tıı .bir cerrah bıı;ağilc kesilmiş his- Hulisa harp devam ediyor .,e 
sim vermekte, lıunı!aıı başka bir knç ' • 
gün de eczalı suda bırakıldığı nnla- yayılmak istidadını göstenyor • 
'Şılmnktadır. önümüzdeki k14ın harp içinde 

Buna göre kesik kafanın bir tıb w• ak n• • 
tıılebe i tarafından azizlik maksadllc geçecegıne artık muhakk ., 
arsaya bırakıldığı ihtimali kuvvet zarile bakılmakta ve kısa bı 
bulmaktadır. harp ihtimalleri büsbütün bert•· 

raf olmaktadır. 

IRAK'LA 
· ticaretimiz 

Hulasa, birinci yılını bitiren -;e 
ikinci yılına ıiren harp, harbin cfO 
ğurduğu hadiseler, meseleler, gıı• 
ileler, bütün dünyayı meşgul c j 
diyor ve uzun bir zaman mefgıJ 
edeceğe benziyor. 

• k · f · Hulasa, kısa bir istirahatte" 
ın aşa e ıyor sonra dünya şuunile yeniden ıııef 

d .. ya 

Tren ücrP-tlerinde 
yeniden tenzilat 

yapıldı 
Bağdat Ticaret Ataşemiz. 

Irak ile olan ticari temasları -

gul olmıya b~,lıyorken, un 
gailelerinden birinin de eksilrıt~ 
diğini görüyor ve «alem yine 
alem ... » diyoruz. 

, - O halde; yollar yapılamı~or 

ahası olınıya tahanıınulü yoktur. ğimlı maddelerin ~·ok ııahalıyn mal si tarafından 8 ny nıüddctle bııp"C' 
Bunun iizerlne bu a..Jcndaşlıırı, Jtal-ı olduğunu gorcrek bu fiyatı ucuzlat- mehküm olunmuştur. 
yadan gctlrttığimi1. stııdyom mllte- ıııak uı.erc tetkikler ynpnııya ba~la- + HEM iş iSTEMİŞ, JJEM P~-
lıassısı mimarla beraber Romaya mıştır. llA ÇAl,MIŞ - Hikmet adında bıı 

. Mangal kör:'ürü ıiyalları gun gcç
tıkçe yukselmekted"r. Ileledi~·c. Bir 
ny evvel başladığı td1<1kleri hüliı bı
tircmemiştir. Pıyac Mur-.ıkulıe Ko· 
misyonu da lielediy<. iktıı.al Mudur
liır~nün bu husustakl raporunu bek· 
ledığinden işi hen:iz ı uznaınesine u
lnmnmıştır. Aliıkadarıarın hir ı:ın ev
vel kiiıııfıı işini hal'elnı<'leri ve f.za
mi satış fiyatını te~lıit ctnıeleı·i lıck
lennıekt<'<li r. 

mız hakkında Ticaret Odasına Maniaada maarif 
bir mektup göndermiştir. hareketleri ı diye fecyat etmemi;: ... 

c - Hayır ... İzah ettiğim gibi, yol
r lnr, bir andn ya\>1!nbik>e<:k şeyler dc
ıı ğıldir. Bnhusus ı~t.mbul gibi darma
c d. gınık bir şehirde. Jlurada yaııılnn 
ı: işler güzden knybolu\•vı'. $ımdi bana 

tı0rsanız; geçcm nen.> snrfcdilen bir 
f milyon küsm lıin lira ıi~ hangi yol
lı Jarı yaptın diye, i~in lçınde olduğum 
b halde blrdenbıre say.ıınarn size ... 
o - Hastane meselesine gelince? 

- Cerrnbpaşnda açtığımız 50 ya-
tal.:h yeni paviyonı.ı heı.-aba katmak 

t i tcmcm. 1st.anbulul hnstane derdin<' 
çar!' bulııbllnıek için ıoor. yataklı mü-

7 J..:emmel blr hastane > !!pmnlc üıerey
l' dık. Bunun para'!ı da, planları dn, 
c ~eri de, her ,eyi hazırdır. Fakat dün-

( 

l'll), snrnn harp vaziyeti bizi ister 
f tem!'z bekletmekt,.dlr. Ancak bek -

.. 

.. 

1 Edebi Roman 

1 Rüya 
• 

1 
HULASA 1 

G€1ıç bir doktorıın annesi haa
tnclır. Doktor illdtfo kanıer oldıı
ü1tnu anlıyor. Kadın kurtulamı
JI01', Aradan 17 &cnıt gcı;iuor. 
DQktor blrdntbi'I'• aıµıi müthif 
ili te ııi1radtJ]ı merakına diişuJIOr. 
Eııı:ıtlcl bu fet:t hcıkikati kab11l ~t 
11 tk iBttımivor. Fakat rontoen U
lcti nçıua 'lllını)fo1-. 

Deı·hal cımıli11a.t vapıyorlar, 
doktor ölü.nıt'! tıuıhkt1m olduğuııu 
biln ekle beraber kendisini alda
t~< k lftllanlar arıvor. Ameliyatı 
1 ab alan bir doktor arkada ile 

~öndeı dim ve mimarların yüzde 41 lthaliit eşyasının memleket da hl - aabıkalı Refnhıyeye gitmiş ve~ orıı 
haklan olduğu halde bir fedakitiık linde daha ucuza satılnbilmeııl i(ın adliyesine kiıtip tayin edilmek u~erc 
cdCTek bunu yüzde C ya çıkardık, ya- şımdıye kadar ihrııcatçılaııı veril • müddeiumumiliğe müracaat etmış -
rısını İtalyan muLLhw•sısınn, yarı - mekte olan ıırimlerJn kııldırılmıısı ve Ur. 

1 sını dn bızim mlmarlıııa verdik. Bu bu suı'C'Ue ithnlüt eşyalnn getıren. Hıkmct bu vesile ile dnlreve I! -
suretle de, ık! st.ıdyom mlıtchassısı !erden de bundan sonrıı pı im ıılın - rip çıkaıken, başltiıtibln m:ısasındnn 
mlmal' yetiştirmiş dcluk ki lıu arka- maması düşıinülmektcdır. co lira kıymetinde pul çıılınış, lııırn-
daşlar bundan Mnra Aııadolunun bir Normal zamanlarda ihrucat mnd- yn kaçmıştır. 
çok ~erlerinde rı<·kiıli stndyomlar yıı- delerimlzln flyaUan ~tıkı!ek oldu - Dün bumda yıılrnlıınıın Hikmet 
pabilirlcr... ğundan bunları dtlnyıı piyasalnrınn Birinci Stılh Cczn nrnlık<'me"incc tı>v 

Vali \e Bclediyd Reisi Doktor uydurmak lçln hükumet tarafından klf olunarak Refnhiyeye göndcrıl -
Lutfi l{ırdann süzlerı burada bit- ihracatçılarn prim vcrllırdi. Ayni miştir. 
mcdi. Ne çare ki bir yanJan en sala- ı:amandn da bu primler iUmldt eşya- ~~=~----~~~-.--
hiyettar ağzın bu mühım beyanatını !arından alınır ve l:nrıçten gelen riçten getirdiğimiı. msddeler de çok 
kırpmıyn kıynmayışım, bir yandan mnllar piyasalnrımızda dninıa pnhalı pahalılnştığından nunların fiyatları· 
dn sahife darlığı ıtlbl ık; sebep, siıl satılırdı. Fakat harp bnşlııdığından- nı da bıraz lndirebılm~k Hııumlu go· 
- {i t. tarafını okuyabılınek için - ya- oeri ihracat maddelcl'imızln dunyn rüimıiştür. Bu husust:ı yakında k~ti 
rına kadar bekletecek ..• Günah bende piyasasındaki fiyatları yükselmiş ve bir karar verllecek ve hariçten geUr
değil :ımmn, yine affınızı dilerım. artık hükümetın prını ,.<ırmeslne lü- dlğimlz maddelerin dahilde daha U· 

J\.ANDEMİR ı.um kalmamı$tır. Diğer tnraftan ha- cuza satılması temır. olunncnktır. 

Bir kız haatahaneden 
kaçtı 

Ortnkoy Şıfn Yurdunda tedavi al· 
tında bulunan, asabi bir hastalığa 
mlipte!U Saadet, dün bir fırsatını bu
l:ırak Şifa Yurdundan kaçnııştu. 

Sandct ıabıta tarafından dün ak
şama kadar arand;t:,ı halde bir tilrlu 
bulunamamıştır. 

Mektupta, Meydanı Ekbez - okıtlıY 
den Bağdada kadar olan tren J\tanisn, (Husu~i) - Orta edi-

k] . d b' d muzda iknml iıııtlhnrıları devam ..• 
na ıyatın a ır ton eşya an 1 ı· ık k il l" l "lden ıt1 

1 k 1 
•• • S 5 • 

1 
yor. o ·u arımız v ey u 1,.. a ınma ta o an ucretın • ıs- haren uçılıırak tall·be kaydına lıBŞ 

tcrliııge indirildıği ve Bağdat 1 ıııışlardır. 

- Basra ar~sınd~ ?~ 1 S - ~ 5 i Bu sene vlliiyetin Sclimşahlar ;t 
şilın alındıgı bıldırılmektedır. l yilııde yeni açılacak Ziraat mekt!.', , 
Böylelikle bir ton eşyanın hu-ı niıı lınzırlıklnn bitmek üzeredir.-~~ 
dutlarımızdan Basraya kadarı raoğlaıılı koyünde biçki ve dı n· 

H • J' h 1 k- - d · ntııı1l nakli 32 lira 75 kuruşa yapıla- ııcı ,ıı man ı oyun e ıse çı• 
cnktır. gozlu~a ait ve köylere mahsus 11eıı1 

1 ki 1 lacak kurslarla Kula kazasında Y • 
Mektu~ta: ayrıca ra ı arın açılacak Ticaret mektebinin hs.ı~~ 

mer:nlc:ketımızd.en k.uru .me:v:ı t lıklarınn devanı edilmekte olup .d 
ve ıçkı almak ıstedıklerı baldı- yılı buşıııdn faul~vcte gcçllec~ 
rilmektedir. ~ 

llllllllllllUllUllUllllllll"UIUllUlllttltlllllftlll' 

Tefrika: 5 ı . .. 

Gibi ı 
derinden deli olurdu. Ona kendi 
ayağımla giderek bu kara haberi 
nasıl verebilirdim~ Kocası İzmir
de avukattı. Bir ay sonra mahke
meler tatil olunca, on beş gün için 
İstanbula gelmeleri ihtimali var
dı. O zaman da onu aldatmıya 
mecburdum. 

sebetim yoktu. Yirmi beş yaşı - la, beşeri ıztırapları dindirmiye Zihnine fenalık geldi. Kendini 
mın büyük bir sergüzeştinden son veya hafifletmiye koşmakla ge w dut ağacına asarak intihar etti. 
ra hiç kimseyi sevmenıişt~m. A~· çirebilirdim. - Peki ... Yeter... Hatırla-

r~ Vecizelerin Şerhi ; 
;MtUINIM ... tlUNllllNtlUtnltt"HMR ...... Ulfll 

Ôpülmeıi clegii,' 'lleıilmeıi 
icap eden eli ıalcın öpme
yiniz ! t ık sevebileceğimi de iimıt etmı- Pencereden gelen rüzgar ıol ma ... Kapat bu bahsi. 

yordum. Bizim mesleğimizin gö- omuzumu üşütmiye başladı. Zile Şükran iki elini de kaldırdı ve 
zile bakılırsa aşk, patolojinin biti- bastım. Şü.kran geldi. Pencereyi omuzlarım yukarı doğru kıstı: 
ııik komşusu, marazi değilse b!le kapadı. • - Ama .. n dedi, doktor bey, Kcsemecllğin eli öp, tıırzıııdll 

h K h bazı meseller vardır ve bunlıır ona namzet bir ru muvazenesız- - ocanın hastalığını nıçın çok müt iş, çok korkunç şey bu Yazan: M. B. S. 1 

BiR ARAP ŞAiRi 

k b · .. ı bir siyaset ve idare dersi ver • 
,.,.tle diyor, 1ıckcı 1ıct devrinde is- lz~ire git~ezsem, gen~lik·v~e- 1 li~idir. Fakat b~ hü üm ana!.'~- 1 so~· cm~y?rsun? dedim, benden intihar, ama .. n 1 mek ister. l•'ak:ıt bunların öğ'-
tcdiğinı gibi vaıarım. Bı.ı. arada nelenmden bırkaçını geçırdıgım dı ne kadar soiuk ve kaba goru- mı c;ekınıyorsun) Anladım: Ay- Ve koşarak dışarı çıktı. O za-I rettiği şey siyaset veya idare dır 
ilk' aklına gelen şry ıryahat et- Viyanaya, Parise, şimali italyaya 1 nüyordu. Sevişmeyi hayatın en ni hastalık. mana kadar ben hep İntihardan ğildir, riya 'l.'e müdııhenedir. :ııı· 
mek oluyor. Hasta. doktor şöyle bir veda seyahati yapabilirdim. büyük nimeti gibi görmiye başlaw Birdenbire durdu, bana dön- evvelki güzel serap aylarını ya ve müdahene ise, insanın sıı· 
dıışii.ııüuor: • Zaten kongre için sonbaharda mıştım. dü ve yüzüme hayretle baktı: düşünmüştüm. Şükranın sözleri kınacağı · ve uıakla~acat'1 şey,· 
cDoiiduğum ıc büyüdı71Jüm 1::- Viyanaya gitmem ihtimali vardı. Seyahat etmezsem, seya - - Nusret Bey, neler söylüyor- zihnimi asıl felaketimin üstüne !erdir. Öpülecek el, hürmet t.e. 

. wı kin eden, fnzflet örneği snyılııt1 
mira gitmek, irfadc dıınyayı Bu programı dahn evvele alabi - hatin içinde büyük bir eg ence sunuz? dedi, hiç böyle bir şey çekti. O sırada hava da kararı- eldir. Bu el, ahlak ve fazilete 
ilk gordüğum ı:e rocııkluğu- lirdim. Fakat evvelce içinde ya - hayatı da yaşıyabilirdim. Serve- 1 düşünmedim. yordu. Kendini ağaca asarak in- knrşı hürmeti ifade için öpülilr· 
nıım rn mesut atmclerbıi oeçfrdf- şadığım memleketlere tekrar gi- tim herşeye müsaitti.. Dünynn.ı.n j . - Pek.·i? Niçin cevap verme- tihara mecbur olan adamın buh- Alılaksıılıi'..'1 temsil ettiği için ]ce-
ğim eve t'e tnalıalleye, ablama ı1e il ı ..ı d " ")e-
l derek, hatıralarımın tatlı hiiznü- en muhteşem ote erme e, en gu- nın, emın? ranlarını tasavvur ettim. Neden silmesi lhını"elcn el ise, öpu :ı:mirli dostlarıma veda etmek, bu ., 0 cidclen guzcl, jakut lıcı· dakikamı ne dalmak mı daha iyiydi, yoksıı, zel plajlarda, gazinolarda, bar - - Kocam hastalıktan ölmedi bazı insanlar bu kirli, bu kor - mez ve öpülmemeliıJlr. Bu eh r 
gı;zııa§ı içinde orf!İrlecek kada.r görmediğim memkketlere gide - larda, en güzel kadınlarla bera - benim. intihar etti. Hatırlamak kunç, bu çirkin ölümü ötekileri- mek, ahliıksızlığıı boyun e • 
h wl b'I' ı· N l · k d 1 d ınek, ahlaksızlığı kuvvetlendir • aztn, ta1ıamıniilü Qilç bfr ııeyrı- rek yeni bir alemin sürprizleri i - her, aylarca eg ene ı m ım. e- ,enı e er en iriyor da onun i- ne tercih ediyorlardı? Şakaktan Hı'çbir "erefll ııı· 
lıat olacak.-. · d 1 k " Z 'h · d · · k d" ı· 1 ki t · t · k b' d t' · · mek savılır. .. 

Bak, düşünürken bile göz -
lerim yaşarıyor, boğazıma hıç-

kırıklar yiık lıvordu. Ablam, 

sevgili ablam, canım ablam gözü
eldi. Sımdi onun hiç 

J 

~n e_ oya anma mır .-ı nım . en 1 tıceyı ·en .ı e ım e ya a.s ır~ıy~ çın sus um. . • . gırcrc • ır an a ne- ıceyı te~ın snıı, nhliıksızlığa karşı bu. \111· 

K~J>rı adnlarını, cenubı Amenka karar verdıkten sonra bırnz ıçkı - Ya ... P.-kı ... Affcdersın ... eden tabanca kurşununun sesın- ziyeti alamaz ve almaması ıeııP 
salı illerini, Hindistanı gcçırıyor- İçmekten de korkmazdım. Fak at bil mi' ordum... 1 den mi korkuyorlardı? Elin tit- 11 eder ve ahlaksıılığı temsil eden 
dum. Bütün bu hayallerime tanı- ölüme kar§ı daha kuvvetli bir te- - Rir !·aza ) aptı. Virajda hız- remcı:.inden mi, namlunun kay- ele karşı yapılııcak nsgal'i ını.ı· 
madığım bir kndın sıcuklığı refn- Ilı arıyordum. Bir !ley ki ölii- 'ı Pidi..,Nmu,,. On yae:ında bir ço- masından mı. kurşunun vazife - kavcmct, o eli (,pmcmek "e 0ckC: 
kat ediyordu. iki senedenbcri miımden sonra hat•ramı ~cride ru~u öldürrlü hap;ııe girmf"mek sini tam yapmıyarak vücudü yaw l!n kurumasına l nı-dım etm 
k ndımi m "leğC" o k rırı ruhuna tabct'lin. Me e- :,.; ... 1 rtı, Bl'lP!arb ında bir eve rıın frılce uğratmar::ından mı, nr- !..,:t;;.ır;.;. __________ .,. __ 

') 

~ . . 
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AVRUPADA AFRIKADA 
Jngiliz tebliği lngi~z tebliği 

h uralarda lnıilten ... Alına• 
~ biitün ıayretlerini haTa hücum 
~ baarelmİ.f bulunayadar. in 
-uer ıece bava akmı.n ile Al- Londra, 17 (AA.) - Hava Kahire, 1 7 (AA.) - Jngiliz 
~1aıtaı harp sanayii merkezle- nezareti ile anavatan emniyet ne- hava kuvvetlerinin tebliği: 
,_. ve ..ıım .-heme ve bahu- zaretleri tarafından teöliğ edil - Düşmanın Malla üzerine yap -
.._ b...ain depolarını tahrip et'!'i- mittir: J tsiı iki hava hücumu, hiçbir mad-
~ hyret ediyorlar. Almanlar r.ıe o·· L d . a di hasara Hbebiyet vermemİftİr. 
"' aL • ·ı bal' · t d un gece, on ramn ve cıv - .. . . • 
!-it ~. nların ıı'! •.ıvı .a . ıyı e - d_._, 1 b ' ._ okta Duşmanın bır pıke tayyareıı, av-- dd l k rın aıu varoş arın ırçoıı; n - ) _ 
L', ~ yapıldı11 ı ıaıı e mu a- I bo b I I g· k cı arımız tarafından hasara ugra-
~ .. bilmiıil olarak in.ıil~~re~in anna m a ar atı mışhr. ır~.o tllmqtır. 
~ beldelerini gecelı gunduz- yangınlar çıkmışsa da çabuk son- Eritrede büyük bombardıman 
, laİr baftadtnberi arkasını kes- dürülmüş, bastırılmııtır. filoları, Assab'da bahriye kışfala-

~.trek bombardıman etmi.tler - Birçok ticarethanelerle sair ba- una hücum etmi1 ve bir yangın 
zı binalar hasara uğramıştır. Biı çıkarılmıştır. Gora' da hangarlara 

~8-nun neticesi olarak da Bü - kere daha bir hastahaneye bom- ve binalara tam isabetler vaki ol
~ ,llritanya ve Manda aclaauun ba isabet etmişse de telefat yok- muştur. Adi, Ugi ve Cura hava 
'lllnali ufukları ve babosua in- tur. meydanlarına yapılan yeni bir 
1,:. ~imparatorluğu merkezi sekiz İngiltere lı:ontluklarında büyük hücumda, hangarlar ve binalar 
~milyon nüfuslu Londra, ha- bir kısmı ı~öylük mıntakalara atı- yakılmıştır. Yangınların alevleri 
~ b>eydan muha:cbelerine salme lan bombalar hasar ika edeme _ 160 kilometreden görülmüştür. 
~!lfhır. İngilterenin bütün Ü - miştir. Fena hava şeraitine rağmen, 
~ ı, hu muharebelerde Alman Merkezi İngilterenin bir şehri- Asmara'ya hücum edilmiştir. Ha-
ı..."' kuvvetlerini eriterek ha~a va meydanı binalarında ve depo-
~~ukunu temin et~ekhr. ne de taarruz edılmiştir. Burada !arda iki büyük yangın çıkarıl -
~Yanın da ümidi, barbın &on bazı hasarat vukua gelmiştir. Bir mıştır. Adene hücuma teşebbüs 

'i neticesini bu ha•• meydan miktar telefat vardır. etmiş olan A - 79 tipınde bir tay-
~e~elerinde ~av': hik~!l7- Cenubi Gallcs'de ba zı nahiye- yare. avcılarımız tarafından karşı
~ lernın ederek lngıltereyt. acaz l lere ve bır §ehre bombalar di.ışe- lanmış ve hasara uğratılmıştır. 
.. :lctnaktar. Almanlar tahmm ~- rek ciddi hasarat ika etmıştir. italyen tebli;:,ı 
~Otlar ki, bu netice dele edil - Şimali şarkide de geceleyin ba- •• 
~t!n sonra denizden ~d.ularla zı mıntakalara bombalar atılmış- ialyada bir mahal, 17 (AA) 
~ Britanya ile ,imalı lrlan - F k h · ı 
l ~ııın · T k I I kt trr. a at nsarat umunııyeı e e- - Resmi ebliğ: 

il( ıstı ası 0 ay 
0 

aca ır. hemmiyctsizdir. .Şımdiye kadar Dun gündüz Sidi-El-Harranide 

~iSi! alınan raporlar, telefat miktarının kıtalarımı2la İngiliz zırhlı müfre-
~e taarruzu yüksek olmadığını göstermekte- zcleri arasında çetin muharebeler 
f\~u . r garbisindc dir. Gece varısından biraz evvel cereyan etmiştir. Muharebe, çö -ıa..:;:• panın tıma 1 

" ı · ' dd ti. .. • 1 d t 1 
C.'GIQ ve ihtimal uzun bir istik- düşmanın bir bombardıman tay- ~n şı e 1 ruzgar arın an eve -

'-i'."V'llı en L .. ·ik b muh~-he- . b" b ' b I k bl lut eden ltum bulutları aratında 
... __ uuyu ava -~ yaresı. sa ıt ır a onun a osu- dev t kt d' o·· ( 

ı.._-_-.a ede k Almanyan111 . am e me c ır. uşman sa -
~'lllt m r en~. f'k. it L- na temas etmtş ve harap olmuş - ları arasında buhran alametleri 
._ ereye karıı mutte ı ı aıya tur .. ··ı k d ' 

' lnıir t t rluğunun i - . goru me te ır. 

~ ~~~:3~~.=~~;~~ ı -... ·A·ı;;;-;;i;ri·-·· .. /~·M·;;;;d;;;;;;k~ii 
._,. \lrtan Mısırda lngılızlerle b b l d . 
ı.....'. llluhanbeyi kabul etaıef! om a an 1 harbı başlamış 
~ ebnİt ve ltalyan ukerı (1 inci sahifeden devam) (1 inci uhlf(-C- deva"') 
~etleri, INıva fı1olannın hİlna· zarfında ingıliz burr.ııardıman Uiy- Kahıre, 17 (A.A. ) _ Kral Faruk 
k- altlftQa Binga:ı.İ cibetniden .}Brelcı i, Belçıka, Ho~naa ''e l"ran- Buyuk Britanya Kı ;ıl \'e l\raliçcsine 
;.,,._ 'aaieİne ıirmittir. M•ar .. a . ahillenndeki Alm:ın lstıla üsle- bir telgraf çekeı·ck füı::kmgbam sa-

. b . rını mermılerle id~ta delık deşık et- rayıııın bombardınıanınt!an salimen .._, tı, ltalya ile har e gırme- mi-,lerdır. 
..,. L~. L-f et kurtulduklarından dolayı tebl'!klen· tıı....ı -.... an:arafl.-..,.ı muna aza - Duqman bahriyesı r. .:! dt.- muvaf~a. f kd' 

.~ ·•··· d v ' ıı ta· ım etmiş ve kcnclıleı ine gü:ı:cl 11ııı.a._ ~re Binııui hududun a kıyetli hucumlar .;{apılın~tır. Bu hü. şarısJar temenni t>yleıııi~tir. 
~•&a kuvvetlerini yeni bü - ('Umlar esnasınd:ı bl · Ju,man kru· H 
:~ L ava tartları fena 
L a!'atbin ilk ayında ıeri almıt- 'azoni uzerıne bır tıım i abet kay-
'I. 1 dil tJ Roma, 17 (A.A.) - Stı•fam aJ·an Ilı.~ ',"aenaleyh ltalyanların kar - 'e ınıc r. sından: • 
~ Yalnız inıiliz kuvvetleri Bir çok yerler bombalandı İtalyan kıtaatmın Sıcl l - Harran; 
~,tı. Anvers üzernıe .}t.pılıuı lıw:unı. 3 mıntakaııındakı harekatı, 1nglllz kol-

lıı._~anların taarruzu önünde ... aat surmuş, buyub: yan:.!lnlar vukua lıırının anudane mukıt'emPtine tılğ· 
~ ileri kıtaları geri çe- gclmıştır. men tam inkişaf halindedrr. Havıı 
~ -ı..ı S il Ostand, 4 saat bomuardıman edıl- şartları fenadır. çüııku Ghfbli rfiz-vtUUğundan maliım 0 um mış ve Boulo<>me'dn ı.1°ncııe••ın ce • • bli "' ~ b rriirı, kızgın kum fırt:n!1'51 tevlıt et-
s;e aakeri mevkiı la ye e- nup kı;.mındakı yangınr...ın lnışkn bir mektedir. 
' • ingilizler burasının düş- rok yangınlar ZUIHll' <lmı~tir. Hitler Afrika Nazırını 
~ eli..e ıeçmes.ine pek ehem- lngıl;z bombardın.nn tnyyarelerı 
~ ~ Vermemektedirler. Bunlara Kerlinin. şımall gnrblsınd<'kr askeri 
!.; • llaıl bundan sonra halyan- nedefleıı de bomb:ırdım:ın etmışler. 
~ ~uınlardan inerek Nil vi- dır. . . 
~~ d • ·1 1 k t bbü fngılız tayyıırecılni dcmıı yolu ıl· 
~' 0ıru 1 er eme e§e • • ı tı~k noktalarına ela huC'um ctmlş
~lı bulunduktan :ı.aman azım leı dır. Osnalıruck ve &ıcııt'te emtıa 
~lırta lca111Jata~klardır. • ıstasyoıılnrında infıl fikl~r ''uku:ı gel-
~ 1an kuvvetlerinm Mısır ıle mıştır. Alman ımhıli nııunıle 7000 
~~e arH111da rniiflerek olan ı ·o~luk biı- ıaşe gemı~inE: hucum edil
t.~i Sudan arazisine girerek ınıştır. 
~~b'yi letmeleri Atbare Tayy:ırecıler uz:ıkın,ı•larkeıı gcmı t' ~İli E zka~ rind ·ı l h:ılınai<taydı. Grı ... N.?'l. :,urııund:ıki 
"~ ar_a uze en .. ı ?' ~e: j top mevzilerınc rle Lir lıücum yapıl· 
~-~an MISU' hükumetım rrıış "·e cıvıırd:ıki orm:ı::ılaıJa yan· St ~dar et~İflİ. Çünkü ı?ınlar çıkarılmıştır. 
~ tes ordusu gamız.anlan Suda - Amerikalı işsizler lngiliı. 
~bunda d.eiil, fİm~linde yaralılarana kan Yerecerler 
~tundan, ıtalyanl.ar ıle te- Ncvyork, J7 (A A.J - Nevyork 
,, • daha uzun bır zaman Heral Tl'ibunc gnıc•~ıııc nnznraıı 

t:' ı::ıo iş ız hiçbir k:ıışılık ıstcmeksızın 
~~t İtalyanların doğrudan lngiliz hnrp yarıılılı:rtn,\ kan., verme· 
~' Mııır arazisine girmiş ol- ~-i taahhüt etmiştir. 
~ 1' aıal bedefelrini Süveyt Alman istila teşebbüsü 
~~••ı.~a .~evcih etmeleri ~e ~· geri kalacak 
~)ol 'Altunde bulunan Nı!v va- Londra. 17 (A.A. ı - Daily Te-
~. l'e bahusus deltasını çıgne- :egrnprı ~azetcsinin lınvııC'ılık muhaı
~ttrneleri. Mısır hükumetini 1 iri şuıılan }aınıal.ı.adıı: 
~~~de çok yakından alakadar 1ııı,"11iz hava kııHt'tlcı inin. Mant 
lt~ıt-, Jenizinıleki limanlan, ıııulrdığl ı.lnr-
~ l..::LA--a.:_:n belerdcn sonra, A1mnn ı tila tcşeb-
~~ büsü gel'İ kalacaktır. . 
• ~ Almı;.n istiliisının h:ızırlnndığı lı-

:""9tl 1 ı,· • · h 'b manlara karşı lngl1it lı.ıva kuvvet-

kabul etti 

Berlın, 17 (A.A.) - Stefanl ajan
sından : 

İtalyan Afrıknı:;ı Nazırı General 
Tcrruz.i, Fuhrer tarnfındnn knbul e 
dilmiş ve bu kal•ul c<ıııasında Voıı 
Riblıentrop ta haz:r lıuluıınıuştur. 

lngiliz Ba§ vekili 
harp vaziyetini 

anlattı 
( Bırıııc:t ~ahi/ edr.n dıtı,..ım) 

ve · hedef seçmck5n•n ynpıldıklarını 
ıo:bat eder. Hava muuaı ııa te9kil:itı 
mn da tes1rıni lsb.ı. <·tmlştlr. 

istikbalde daha kl-sir hava muha· 
rebelerıne intizar ctmelıyız. 

Hava hücumu lı~liııdı:: müdafaa 
lerttbatımıza aıt bıızı mt\ZUlnr "'ar 
dır ki bunlardan hafi cı!ıııak bah et· 
meyi tercıh ederır.ı. 

Tedblrlerimt:ı:e ni~ teferruattan 
diişnıanı haberdar v .. bize imkan cl:ı 
hillndc olan en hlıy(il; darlıclerı ın . 
rtirnıc~inı> ınıısaad' rtın• 1'l ıi:ım ıçln 
hiçlıır ı:elıcp yoktıır. 

Meclisr lıir çok şe~lcr ~oylC'ınek aı· 
zusundııyım. Bunun ıçlı· hafi cel•e 
akdetınekllğimizi trldıf cc!iyorum. 

Avam Knmarnsı t:ıı~vckllln bu tek· 
lifini kalıul elmiş• r. 

TASVİBİ D'KAK Sahife: 3 -~ 

r _,,·ı~JKER~~J16 milyon Ameri· 
Harp vaziyeti ~GöZiL~ kalı mecburi 

(1 lnoi .. >ııfeden devıım) asker 
Bly ..... ,,. muharerıı.ı ... n. ~ı .. mem Almanyanın ,,. AJraaaya .e ftaly., denk lau.- i. (1 lıııoi ....... _ 4'eva•) 
leketi" iıtili eıtilip edihwi;recetine ve"-'nl l.stltenmlıs fevldee Amerika Meksikadan da 
ve bun41an kat'i bir netice alınıp a· e k A çıkarmadaa adayı latlll leteb- iİ9 mü alaeak? 
lrnmıy;ıcağına gelince, bu ıiltunlar· yenı as erı büıüne IFırı ...... nıer. Onıua lçla,. bil 

• ... - Mcksiko, 17 (.A.A.) - D.N.B. ı • tlaki yerin mahdudiyetine binaen, ltareldt •h••- la1rtttereaıa 

onurt t.tkikini lıııatk• yuılarımıu - - -- ı rl _, _, _ t · · e diö-1 ltir h d fi • ·-- _._•arı olan 1.-ı.a •al.ere diriyor: e e eri ptlirnnye aaeeb11rd11rlsr. .r..:xc~r ~e esının v r • bırakıyoruz. habere suaaran cenubi Kalüorniada 

MI L h k 4 t 1 t bir Amerikan denu üui.i tesisi im-mra •• r.. •re a Yazan : Hak k 1 AT 1 L kanı etrafında Aı"'•:U.r..a ve Mekı;ika 
ltalyanların Mıaır • Trabluıgarp mümesaillel'İ arasında gayı·i ı·esmi 

hududundaki Sollu- me· .... ·ı'r'ni al· 1 1 1 ·ı· d ~ kereleı· carcvan .. •-Ak•-"'ir ... v"' Alman oı·ıiulan tarafınclaD Fran· o an n~ı. ız ~r usunu im~ ~nıt!k.~ir. nıura ~ ,, ~w-= ı.cu • 
dıkları malumdur. Bu ufak "• e • sız oıdulaı ının çok kısa bil' z.aman- Bu tarılıı bı~ ha.ı·p prensıpıdlr. Za.. Amuilua doaaama.a 
hemmiyetsia kaubanırı ıerip bir ta· da nıağlüp edilıııesile büyük. harp te feı· ancak du41uan oıJu.wıun orta- hareket etti 
lihi ve tarihi vardır. ltafyanlal' 1911 bugtin için nihayete ermiı uJl1abi- dan kalduılmasile elde edilebilir. ) 
de Trıblusgarba tecavüa ettilderi lir. Fransı;t ordularının nıağlübi~·eti Bu~ün için Almanya müttefiki o- Santiago -Kali~cnıı:ı- 17 ~.A..ik ı\.d-

. 1 }tal • ı'le ~ izlerd hild · Eahrive Na:ıırı Knox. Amcrı an o-vakit, bu kasabanın da Trablusgar· sıralarında Fraıı•a tupraklarılc Bu- an ~a n e mıyet l ' " ileri 
. 1 yuk Britan~·n ad~~ı aı ....... ında .Manı tl'min edemediliinıieıı ingilia ordu- nanmasma tncnsup. hnrp gem ik n-

ba aıt o duğunu ileri ıllrerek oraya ,, ·- .. . bö I bi ·~ . Hak 1 den bir .,...upun JJ rıc"ik Amer a -
denizi olmamış olaydı harbin bu- sıle Y e r .... m~!>a m~va o~- .,... _ " ,..;~ "t-vazıyed etmek istemitlerdi. Fakat tün Biddetile biraz daha \'al'laması mamaktadır. İngıltere uıe bu ha- mn Büyük Ok3 anu ı,:ıbnlP ...... h" gık t 

lngilizler o zaman bu kaub•nın Mı· b ki • bil' d' • • kimiyctten istifade edeı·ek hasımla- mele üzere dün Honoluludan are e 
c · ene ır ı. 'h d -•· t ım 1..ı ~ bildir mi .. tir sıra ve binaenaleyh o~manlı lmpa- Tabii bir mani olan '.:\1anş denızi rına bir taarruz lc\'Cl e en1em-te ~ m~ o .. uı,"11nU . v • mid 

ratorlujuna ait olduğunu iddia a. bu duı umlile tıarbe veni bir iı<tlka _ \e harbin başından.beri takip ettiği Mumaileyh, her hı;i :rn ge eDl 
· ~ · f kted' "teşekkll d'ğer ikı ~rupun ayn derek ltalyanlula uzun uzadıya ıi met vererek \'eni bir ı<afha açmış- }ıasif vazlyetı mnha nza etme ır. nıu . 1 • • • • ti 

yui müzakerelerden ıonra 1c;ıabti· tır. :Su suret.le Almarıy:ının tatbik ete bu sebepledir ki, _Alman bqko- m~~lle gıdt.'C~l~r~~ ~ıı::~i~:ıı:: 
nın Mmrda kalmasın ıtemine mu. etmekte oldtıf;"U yeni harp sistemi o- nmtanlığı düşman lıilyuk kısmını tcs- der 1~ru1;; ır eş !< \~ 

1
· ktır 

vaffak olmuılardı. !erinde duraklamak mecburiyetinde oyıılıyauık asıl kuvvetlcrıle y~nı. hır Panamanın madafaa~ı ıçın 
lan cyıldırım harbi> ili: l\fan, sahil- bit edecek kadar k!ıfi b_lı- kuv:eL~e ı rın n g n mez~ııl.'1 ta acı: . · 

Sollum'un haritaya "e goriinütU· kalmıştır. Bugün her ne kadar her tel"tiplt!nmeden soııra başka ıstıka - Snntiago -Knllfotnı.. ~7 (A.A.)-
ne nazaran Mısıra yapılacak bir ha- iki taraf ta lıav&ılan büytik ve mo- metlere sııldırmak mecburiyetinde - Knox, Pıınnmı\ kan. lına ancak hava 
relcette sevkulceyıi buyük bir e • t!cnı hava birliklı!rlle birihirlerlııin dir. . . ı yolilc taarruz edilebileceği fikrinde· 
lıemmiyeti yoktur. Bu zaptın arkaaı en hassas yerlerine saldırmnktaysa- Bu saldırı:,ın gayesi de yine lngı- dir. Mumaileyh dt•nıl:,tn· ki: 
gelmiyecekse, kasabanın ingiliz ve lar da bu saldırışlara karadan d!ğcı· liz lmparatorluğuııun ve onun ~n- cBu "ebepten do!nyı ta~yarelerinıi
lt.alyan elinde bulunması ıimdllik sınıflar d:ı iştirıık 1:ttirilemedlğindcn den g(Jnc kuvveUc,cn ordusunun ım· zin ve (lılerimizin miktarını arttırı-

ht•r iki tıırnfın mukadderatım tayin ha~ıdır. Kendi ndalurınclan ziyade uorm.> 
iki taraf için de bir zarar veya fay· edecek <ılan bir netice alınmasının müstemlekelerinden ve dün;ı.~ üz.erin- !".=...-------------
da vermez. Fakat ltalyanların lca • imkfını olamamnktnclır. deki muhtelif s:ıtı~ yerlerinden ~·np· 
sabaya tecavüzleri \le onu elde et· Hukuku Düvel kanunları hesaba tığı kazançlarla yaşamayı ezen bir 
meleri, Mısıra lcarıı tasa"vur ettik· katılmaksızın yapılım bu nkınlnrdn dustur haline sokınu'l olan İngllterc-
lıri büyük taarruzun batfangıcı iıe, gayet tabıi olan imha siyaseti takip nin bu beslenme l<ı;.ynaklaı, harbini 

Saffet Arikan'ın im
zasını taklit ederek 
it arıyan de,ikanh o "alcit Sollum'ün zaptı bUyUk bir edilmektedir. Bu akınlann hedefleri ıkinci safhası için hakiki birer hnrp 

bnata ord11lnı ı bcsliyen \'e onların hedefi olacaklardır. (Birinci salıif eden devam) mina ifade eder. Ajansların dun "" İ 
hnrp kudretlerinin teshlel'ini aı t.tı - Almanya ve müttefiki olan tal- *vvel tahli)·e edilmişti. verdikleri malumata nauran, İtal· ok "" 
r:ıcak ol:ın silah fabrikaları gelmek- la, se sizce, az k_ •ıvv~ı ve ç pro- Ahmet dün de Gümüşsuyu ci-

yanfar Sollum'den ıonra da bir ) ti k l b hed fi 1 
tedir. paganr a ve po tı a ı c u c er d .. h üzerine çevri mit 

miktar daha ilerlemiılerdir. Fakat İııı;:iltcreniıı denizlerde hnsınılnrı- (izerinde çalışmıya ve neticeyi bu va- vaı~ a. fUP ~ v yeni bi'I 
bu ilerleme hareketi daha :ıiyade na hakim clnıası ve adalarda aldığı diden kazanmıya lıııyük bir g1lyret ve uze~ı ara.o. 1~~ za.m;n ldu v 
inkitaf etmedikçe, ltalyan erkinı· kuvvetli tedbirler f;aye~lndc ııahnJe- •arfctmektedirler. sahtekarlık ıııı uzerın e 0 gu 
lıarbiyesinin maksadı ve plinı hak· rine yapılması dü~iınülen Alman: a- Bu harl'ketlerinde muvaffak ol - görülmÜ§lÜr. . . 

b. kııııııılan an:ıvatanı bugün için kur- ıluklnrı takdirde lıarpten evvel ve Ahmedin üzcrınde yıne sabun-kında ır mütalea yürütmiye imkan İ 
tulnıuş sayılabiliı'. harbin devamı mfııldetince ngilizle- dan imal ettiği mühürlerle mü -

yoktur. Hakikatte harbin biıtün incelikle- rin ileri sürmüş oldukları iktısadi h" I İf sahte bir sübay hüvi-·----------s ... s_. __ _, rine vakıf olan Alman kumandanla- abluka ve bundaki üstünlük Alman- u~ eub_m "f k". d e Milli Mü-
• rının ıla böyle sonsuz. bir işe halihn- ya ve İtalyanın lehine donmüş ola- yeı, ır nu. ~ S 81~• ıAv k • M 

zır vnziyetlerile girmiyecekleı1ni k:ı- caktır. dafaa Vekılı a et rı •? 1~ a
bul etmek lazımdır. Tahkim edilmiş Kat'i zafer ümitleri taşıyan İngil- arif Vekilliği zamanına aıt uç ta
ve ustun deniz kuvvetlerine mnlik tere imparatorluğu bu büyük tchli- ne kartı bulunmuştur. 

LONDRAYA 
YENİ HAVA 
Akınlan oldu 

{1 inci sahifeden devam) 
a~uak dalıyoılar ve :ıükı.ck infilaklı 
..ıgır bombalar atıyorlan.lı. 

Göbbels'in bombalaı.mı' olduğuıın 
iddia edebileceği caskeri hedeflen a· 
r-asında diğer bir t,act..ııc ile Moun~ 
Street'dekı cizvit l'ııpaPlarının zavi
yeaı, bir halk ~artıımun bulundu •u 
':ıır mPydan, zcne;inlere alt büyu'< 
m6kenlerin kain buı:ındıığu bir nıa· 
halle .. ilh .• vardır. 

Tnyyarc dafii bataryt laruı obüs
crl, du,mnn tayvarde,,nın l'b aiııı
!a pntlıyordu. 

Harici varoşlarda yuk&!k infilaklı 
bir çok bombalar :ıtılmıştır. Bir ta
ktm evlere isabet vald clınuş, bırkaç 
kişi olmüştür. 
Duşman tayyareleri, menıleketm 

imali şarkisinde iki mır.takada da 
~aaliyet göstermışlerdı-. Oı'alard:ı 
vnngııı çıkaran boıııL:ılar atılınıştır. 

, Ölen itfaiyeciler 
I,on,Jra, l 7 ( A.A. ı - Dün ge\;e 

Loııdl'anın nıcrkeıi mıııtııknsı iizeı ı
ııe ynµılan lıava sefoı kl'İ esııasınu:ı. 
ıtfniyc efı atlından ta-.ıları. lılr yıın
ıeını bnstırmıya r-iderl!'rken düşc:ı 
onıbaların tesirllc ı<:lef olmuşlar -

Jır. 

lngilizler 15 gtinde 
775 tayyare kaybetmişler 
Bcrlııı, 17 (A.A.) - Stefani ajan. 

sındaıı: 

Snliıhıyettar A•ınnıı nıahnfilınde, 
Ingıltercnın bir eyıc.:dcn 15 eylüle 
.. adar 775 tayyare kı.ybetmiş oldu,:u 
•oylenmc.ktcd1r. 

Mareşal Göring Londra 
üzerinde uçmuş 

Ucrlı.ı, 17 (.\.A.) - - l'\ornııımliya
dakı k:ıraıgahındaıı I.orıılıaya karşı 

,vapılan harekatı id:ırı: Nmekte ulaıı 
:ı.tnrcşal Goı iııg dıi:ı l.Zı:rı mu<ldet lıı 
•iliz hukümet mer';<e/ı ıi1.erinde kı:ı.· 
dl kullandığı tayyare ile lııı· uçuı; 
~ııpmıştır. 

İhraç hareketine mani olacak 

bir hasma karşı denmeri aşa· keyl ıaman!n~a doğru olarak kıymet- Bu kartlann bir tanesi İstanbul 
rak taarruzun ne kadar güç ve lcndlrememıştir. Buna rağmen gece- Valiairıe, diğeri de Maarif Müdü
ncticenin neye müncer olacağın.ı ~.ı gündüze katnrnk _yııptıklar~ e~e;- rüne hitaben yazılmııtır. Ahmede 
harp tnrihl '-'apraklnrından okuyabı· Jlk calışmalar saye:sınde bugun ıçın .. . b' . .1 .• t 

" ' · 1 ı bil ek•- munasıp ır ış verı mesı ıs en-liriz. Denizleri aşnr:ık hasım meınle· telılikcyı nt atmış snyı a ı m ·-,,se kt d" 
ketlerini istila muhakkak ki üstün de kat'i kurtulue :ıııeak bir 2~!er ya. me e ır. • .. v . 
bir donanmaya ihti~·aç gösh•rir. Za· rntnıakla elde. t:dllebilecektır .• :Hu Ahr:ıct ogleden son~a. A_dlıye
yıf bir donanma ile böyle bir hare· mnk•.ıtla; İngllız hava kuvve~len ri- ye teslım olunmuş ve ıkınca Sulh 
kete lrnlkışmak ımığlıibiyeti ıı1nıııa bi kara ve deniz ku~vetlerınln de Ceza mahkemesinde sorguya çe
ynzııınk demektir. harekt•tc geçmesi ve. du.'man ordol~- kilmiştir. Maznun ifadesinde şöy-

Alıııanyamn gayelli; müttefiki olan ının huyu~ kısmı ilz~yınc~e .muhtelıf le demi tir: . 
ltalvn ile müıteYeken Jngillı adala mır ve sılahların teııırlerının birleş- şB b k I B d 

· lı ..ı-ıı ·ı · •- t ektedl «- en u art an una a r·nn tna rruz edcl'ek asıl eue <' ırı mffı .ıcap e m r. . . .. . l ' :ı Seyfı admda bır mureUıplen a -

r:tMantıksızlık Mü ı-_.abakası : 24 ı dım. Arkasına bunları yazdım. 
Fak at sonra yaptığım hareketin 

Bu reıimde 8 mantıksızlık vardır. Bulunuz. 

T AF~ 1 LAT ı ı neş~inden ao~r~ kupon.tarla bir~iktc 
••• .. ••• • •• • • • • • • • • • •• • • ke ı p gondc.ı ın ız. Rcsımlcre a~ nen 
İçinde mantıksızlıklar bulunan re- tafsiliıt vcrmege lüzum yoktur. 

simler neşredllecektir. Her resimde ı Gazetelerini kesmek fst1::mlyen ka· 
mantıksız bulduğunuz yerleri ren~li rileri'!1,!z bulduklan mantıksızlıkları 
kalemle işaret edınız. Son resmın hlr kaKıdn ynzıp l?Ondcrebilirler. 

BORIS KARLOFF (Frankenstein) ..... 
fen :yük ve en son korku, macera Ye dehşet filmi olan ~ 

ASILAMAYAN ADAM 
Fi minde tekrar tehrimize geliyor 

fena olduğunu anlıyarak kutlan -
madım. 
Subay hüviyefoi ise, Haıbiye 

mektebinden sakat olarak ihraç 
edildiğimden, hevesimi tatmin i
çfo tan2im ettim. Nüfue kiğıclı, 
hüviyetteki imza ve mühürler ta
mamen sahtedir.> 

Ahmet, sorgusunu müteakıp 
tevkif olunmuştur. 

Bir Alman spor ekipi 
Balkanlara geliyor 
Berlin, 17 (A.A.) - izhar e

dilen ar2u üzerine Rayhş spor şefi 
llkt~~in ortalarında 60 kişilik bir 
ekiple Balkan memleketlerini zi
yaret edecektir. , 
1 Şöhreti dıllerde destan son sis

tem cMikrofoıılk makinelerle> 
mücehhe:ı iataııbulun en çok 

rağbet ~ren 

FERAH 
Slrıeması. Telefon: 21369 

Bugün 
Yeni mevsime bathyor 

~ ır vazıyetın zu uru 1 - • • • ilthi lıticumın1, Alnıanla-lt 1 b L- • d'v" d .<>rının m ş • ' 
.. -a. Ya ar~ il~. ı~ın e_n: nn inı;Otercye tenn"tlı: t>lllnlarını 
~ Kralını, hukwnelını, altüst etm~tlr. Fal'ı;t lnglliz tayyn- Londıa, 17 (A.A.ı - Bugün P:ıs 
~ ntolUnu ve bütün ef- relerinin büyük hnnınt yapmış ol· :Berlin, 17 ( .A.) - Stdani ajan. de Calaıs boğazınıJa ~ldJctli hır lıo-

Hitler ispanya Dahiliye 
Nazırını kabul etti 

fırtn:a Yaşayan ceset .•• Fenalık şeytanı •• 
Ölmiyen canavar ••• 

1-ASYADA 
KOPIN FIRTINI 

SESU HAY.AKAYA -
CONRAT VAYT 

CARİN LUCHERE ~ l~Yeyi diifündürmekte malarına rnjpnen .\I.nr.nlar gcnıi. ve sından: ra esmektedir. füı bora ııonbahann 
'\ t~ tutulacak yol hakkında mavna ~,.ığmıya dc\·:ım ctmektedır - :Führer, bugün \'on P.ıbbcnLrop tn .ık fırt•nasıdır_ Küçük nnkllyclerl" 
\... '~ İttifak bual olamadaiın- lcr. Almanlnr, keııdıleı·lne has ol:ın hazır olduğu halde ispanya Dahılı~·c her turlü ihraç t::ır.·l;etı bugün !çın 
~- lt.,ı,j • • • .. l'k bir seb:ıt ve mctocl!a bu hazırhlcların Naz.ıı ı Serrano Suı:cr! kabul ctml~· mkinsız görülmc!<tı•rlır. Fırtına bo
~""'hnede ıkı defa degııık ı 1

• ebebiye;t verdiği zayiatı nnzan dik- tir. Hitler, İspaıı,.-.ıl Nnzırlle uz.•Jn i;azıJa denizi kabartıı.:ıkta \'e ısahlle 

itibaren N alnemaa•nda 
Yarın son olarak TAYYARE POST ASI ve 

büyük bir sürpriz .•.•• 
2 - Ölüm Makiıesi 

~' • kate almamaktadırlar. müddet görüşmüş 5ı-. ~ok buyük dalgalar {'DrJımaktndır. 

~&a yine itin ba~ına bir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Bu cuma matinelerden J"KSl.M 

1 I Sabırsızlıkla beklenilen büytik 
.. Amerikan ı:ıncma romanı -

~~ kabinesi gelememqti. 

~ ~~':a:.~~':;1d=::a~a= r;
1 
r Hikô.ge Bir hiç yüzünden - ltalgancadan - ===~1 

•---"Mucize yaratan adam,, ___ ._ 

~~İn en nüfuzla partisi o
~ P.taaırın eni senelik İfga
~ ~ra iatiklilini abden le
~etı-.İ)oük pyret Ye ıeb.t 
~ v!oyu milliyetperverler 
• N_din iftirakini lemin e-

l ~çİn ciddi ıtalyan iatili
\ ~ karıwnda ba kabine 
4t_ l) :_nıı kilometre murabbaı 
~--- Yon nüfusu bulunan n 
~ oı:: en zeqin bir memle -
Ilı~ ed Masırın mukadderabnı 
~tt:..._~7' karar vermek sa-

~M~""• iaincle ıörememif-

~~ · 
'l~ ~--~Plen, ber ne pahasına 
~ n Vefdin de fikir ve 
~~tan sonra Mısınn, 
it.;; tini tayin edebilmek 
~~Hiyetperverlerin de 
L.-.-.P bir milli ~ im 

Loretta, Tomaso'dan ho~lanıyor-ı mün k~z.ard.ı~ı_nı görmeni istemem. 
du. Tomnso da Lorettadan. Böylcce l - Gozlerıını kapanm !. 
bir müddet sonra biribirlerine karşı . - Bı:nvo, doğr~su sen tükenmez 
duyduklan sempati sevişmelerini in- hır hnzınesin. Daınıa her meselenin 
taç etti. bal suretini bulurııun ! 

Blrgün Loretta ile Tomasa İncilin - Hayır, hayır konıplimana )fi. 
Adem ile Danadan bahseden say- zum yok. Ben sadece bir iışıkıın Lo
falannı karıştırmak Yazlyeünde bu- retta ... Bak gözlerimi kapadım hay
lundular. O gece, yine her zamanki di, söyle bekliyorum! 
gfüf, masum aşıkların temiz kalbli- Loretta sessizce yerinden kalktı, 
liğile yıldızları seyrediyorlardı, Lo- yavaş yavaş ilerledi, Tomasonun boy. 
retta del'lıı bir iç çekti: nuna atıldı, etli dudaklnmıı onun 

- Oooh ! S\lsamış dudnklarınn 'bıraktı ... 
- Niçin iç çektin J.,oretta! Tomasonun vnziyeti clnha müş-
- l\lesut oltluğuınuzu hissettiğim küldü. AnneEI, babası meçhuldü. Ki-

için Tomaso! mln miisandesinl ala<'aktı? 
- Evet Loretta, ben de o kadnr Bununla beraber, kanunun enıl'ct-

nıesudum kil tlğl nikahı akdetme!{ için rüşd sin-
- Fakat mesutsan niçin iç çeki - nine intiznren, ikisi ortıisı bir sureti 

yorsun? hal buldular ,.e ayni dnm altında 
- Çlinka bir şeyin ekııık olılnğu- birlikte yaşanııyn knrnr vcl'dllcr. 

nu hissediyorum. Her ikisinin de kız ve erkek arkn-
- Eksik olan ne? daşları iyillklerlni istborlnrdı. To-
- Bilmem, sana anlatamıyaca- masonun kız, Lorettanın erkek aı-

ğmı. Peki ama, sen de bir eksiklik kadaşlan onları bu kararlanndan 
duymuyor mu un? caydmnıya teşebbüs etttl r: 

- S le n d r Loretta? 

likte ya,amıya başlıyorsunuz? Ru 
kadar beklediniz, bir müddet daha 
bckliyelıili ı siııiz ! dediler. 

Fakat mesut aşıklara hiçbir na
ı;ihat tesir etmedi. Tomaso mini mi
ni Lir npartımaneık kiraladı: Apar· 
tımanın bir yatak odası, bir de mut
fağı vardı . Fnkat çok zarlf ve şirin
di ve Loretta bu minimini, zarif' a
partımana taşındı. . .. 

Ağustos ayının 1;1rıık bir giinüy
dü. Yine uzun uzun yuzdükten son
rıı yorgun dü~müşler, kumda dinle· 
niyorla~ı. Tomaso başını I,orcttıı · 
11111 gı,ğsüne koymuştu. Loretta par· 
maklarile onun saçlarını <luzeltiyor
du. Konuşmak, kelimelerle konuş
mak ... Uzun uzun konuşmak ... Lo· 
reıta her na~ılsa blrdrn bu ihtiyacı 
hi etti ve hatırına ilk gelen şeyi 
lfıf olsun diye sôylcdi: 

- Tomnso, en mi beni dnha çok 
duşunur ın, ben mi ııenl? 

- T b.i, ben, eni d ha çok 
ünunım, daima u~r·ne t tre 

- Sen mi beni daha çok düşunilr
sun? Bu ne hodbince bir iddia To
mnso! Bu adeta beni tahkir dem<'k
tir. Niçin sen beni, daha çok sevi· 
yormuşsun, Benim ıışkım, demek se
ninki kadar biıyük değil? 
- ................. . 
- ................. . 
Ve bir konuşmak arzusundan, bir 

histen çıkan bu münaka~n ilkbahar
da çiçek açmış bir aşk hikayesinin 
tizerJne, yaz sonuna doğru, sonba
har semasının yıldıl'lm1aıfo dolu bu· 

Sinema ilemine daima ş::heserl~r yaratan biiyük 

CECİL B. DE MiLLE 
"TÜRKÇE,, 

rejiıör 

ATLAS EKSPRESi Fil ılı 
BARBARA STANWYCK - JOEL ile. CREA 

Medeniyet diiaya11na uırlarıa nuruna .andfiremiyeceti 

bir aan'at meşalesi yakmıştır. Bu qslz harika yarın akıam 

LALE Sinemasında 

lutl:ırını topladı ve va ktilc resmi n i- ~==:.~Y~e~r l~e~r~in~ı~· z~i.:e~v~v~e~ld~e~n.:a~ld~ı~n~n=ız.~.T~e~leif~o~n~: ~4~3~5~9~5~=== kiıh ı;atısının nltımı sığınmadıkları 
için ilk sağannkta Tom:ııso fle Lortı~ 
tn lılribi rinclen ayı ıltlılnr. 

Lorctta sevilen ve "evildiğinl lıl
kn her kadın gibi kendi kaprl inin 
kurbanı olmuştu. 

Yakında da anne olacaktı. H 
ki kız aı kada l::ırma ÇOC'Ok if n 
ıni nlki hı b kli~ C'Ct klcrini \ 1 
ti. \'·dinde durmamı tı. \' .. 
k itini mkt ın n 
l To 

IMELEK Bu akıam 
Yeni sinema mevsimine 

başlıyor. 

Holıvµtnn en giizel kadınlnrı, en genç yıldızlnıının hazırJadıtı \'e 
Jıerkcsln sevecci:-1 nefis bir film: 

KADINLAR OTELİ 
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~--.s Sahife: 4 -------------------------------- TASVİRİ EFKAR----------------------- 18 EylUl 1940 ~ 

Sa ih Necati Eczahanesi Bahçekapıda Va ıfhao karşısında şekerci Hacı Bekir sokağı başındadır. Başka yerde şubesi yoktur 
• • o • • • ' • • • • • • • ıı • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ı • o • • • ı ı o , • , , , c e , , , , , e e • o , e e ı • • o • • • • • • • • • • • • ı ı e • a , ı • • , • ı ı ı ı • , ı •, • ı • • ı • • • • • • ı ı ı • ı • ı • • • t • • cı • o•• • • t • t t • • t ı ı • • • • • • • • • • t • • :~~ ... ~ 
r•"'"S"'p""O"'R""e"'I 
1--.............. utOlttttUt1• utHUIUUUtt ... 1tt1tım1tMtti 

Atletler kampa 
çekildiler 

On b1rınL1 l:hılkıırı oyunlıırına ı,
tirak etmek m:eı c n ılli takını nanı· 
zetlerı l!ltnnbul bırlrıulıklcri musa· 
baknlo rında S<'Çılen•\ ıııızu rtcsı gu · 
n ünden ıtıbarcn Belvude açılan kam· 
pa girmışlcrdır. K.ınıptn atletler Se
mih Tuı kdogun. Furuımn Tekil ve 
t.rcvfik lloke ı.arafındıtn çalıştırıl • 
maktadır. Dun at!ctl~ı imiz ılk ıın· 
tren mania rını y:ıııın:~lardır. Kampta 
bulunan atletler ~unl:ırdıı l\luzaf. 
fer, Fikı et. Samı. Cezmi. Goreı" Tu
run, Osmnn, Ruş\d, Rıza, Galıb. Ad· 
nan, Recep, l\tustaf<ı, Kemal. lluse· 
yir., Artan, Faik. Neıımıtn, Siıha, 
Jerfı, Pul.ıt.. lltuhıttın. \'asfı, ŞC'rıf. 
l\Iünır. Omer. \':ıvrıı, Ateş , Aral, 
tz1..,t, Balcl, flııyrı, Alı ve Şcvkı. 

lstanbul teoiı şampiyonası 
lstnnbul tenis ı;111npıyrına111 cuma r

tesl günu I>agcılık 1-.liıtm krıı·tlıırııı

d a başlı~·arnk ve 2'.!. 28 • 2fl eylııl ta
rlhlerinc kadar ucvaııl eı1ecek llC nl• 
lıayetlcncccktır Mııı;lıtı clınıiııasyon 
u1ulilc ya µılucııktıı 
Bulgarlar Balkan oyunlarına 

i~tirak ediyorlar 
Bulgar ~ıtlct mıt:i tnkınıı şehn • 

mizde )apılacak ol.ın Balkan oyunla· 
rıııa ıştırnk cdcceklrı ını telgı afla bıl
dırmlşleıdiı. Bu suretle oyuıılar 
Turkiye, Yunanistan. Yugosı .. vya ve 
Bulgaı istnn olnıal. ı.zere !.lort ınıllet 
arasında yapılacııktıı·. 

Türkiye biriociliii maçı 
ne ıaman yapı lacak ? 

Mllli ku me eampl~·oııu Fcncrbahçc 

~~@ 
1

' K ı z i Li TERAKKr'LisEsi E a K E K' 
18 Ey ti.I Ça•ı•mb!!_ 1 ' ş ş ANA - iLK - ORTA - LiSE ' 

7.30 Program ve memleket saat --------·• 
uyarı, 7 35 t\luzik: llııfıf progıam Tcdrıc ve tcrbıyesiııdekı cıddıyıd devlet imtihanlan neticclerile sabittir. 
ı Pl.1, 8.011 Ajans hıı~rlcri, 8.10 Ev 1 Talebe kaydı her gün (saat 9 - lXI c kadar Halil l tıfat Pn$a konagııııia }·apılır. 
kııdıııı • \'emek list,,sı. 8.20-8.30 l\l iı- :.! Aı~u cılc-rılcre ııwktcbin nıufııscal talıınatnııııırı,ı po la ile göndcdlir. 

l:.!.30 l'ı(l~ıanı \'C memleket sıuıt YAT J L 1 Nışantoşı Runıeli ve Çıııar caıldelerıııde GÜNDÜZLÜ 
ıık: llafıl 1Hoı;:ıamın devııını (Pi 1 1 :: _ Kayıt ıcııı velilerin bızzal ınektl'be gclıııelerı gerektir. ' 

<ı)arı, 12 35 l\luzık, ı~.50 AJans hıı-
bcılc•ri. 13.05 i\luzık. 13.20-14.00 !\lu- ••••••••IİİI•••• Hıçbir l'eıdc şubesı yoktur. ••••llİ•••••••••t• 
zık: füıd~ o :ılon crl.c«trası 

JS.00 Program ve memleket snat 
a}·arı, 18.05 l\lfüık: Cıızband <Pi.), 111•••••••••••• 
1 40 l\lu7.ık · Fa ıl h<'H~ll. 19.l;J l\o· 9" 
nu~ma (Dış polıtıka lıi;dı eleri), Hl.30 

1
• 

Alaturka mu:dk, Jfl 45 Memleket sn· 

Yatıh - Yabsız - Kız • Erkek 

at ayarı ve ajans haberleri, 20.00 
Müzik. 21.1& Konuşnı:ı. 20 30 Muzık. 
Anııy ve llaı ıy Ost<'nln kabare prog
ramı. 20 60 l\luzık r.eçıt konserı, I 
:!1.15 l\luzık • Slnenı 1 ·~ı1i (Pi.). 2l.30 
Hadyo gazeteci, 21.~'J i\hızık · Rıy:ı
"'ctlcumhuı bando~u ı Şef · lhııan 
l{uııçcrl. 22.::0 l\leııılc•ket saat ny:ırı, 

• 
Si 

Sııraçhanebaşında Horhor cııddesınde. Telefon: 20530 

ANA iLK ORTA LiSE 
Eski ve yenı talehenın kayıtları her gün aat 10 • 17 ye k11riıır yapılır. 

Yabaııcı dıllı!re Uk eınıOaJ'daıı itibat"en buşlanır. Son sınıfta fen şubesi de vardır. 

Tıılebc nıeklC'bin hususi otobüs ve otomobılile evlcriııe nakledilir. 

i 
1 
1 

ııiııns habeılcrı. t.ıraat. esham - talı- iııı••••••
vilfil. kanılıiyo • nu~ut bor~ası (Pi· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yatı, 2245 Muzık: Dan" ınüzi~i lll••••••••• d 
(Pi ı. 2'ı 2c;.2a.:rn Yımnki progrnm - Nişaat•flD a 
ve ka pn 111~ F' 
Satılık piyano 1 (Yatılı) 

Karakol Karıı•ıada •-----• 

LİSESİ (Yatısız) IŞIK 
( Eski F eyıiye ) 

ANA - İLK - ORTA - LiSE 
aranıyor 

(Kız - Erkek) Ç E. l{. Enımımu l\a:asıtıdan: 
Dıvnnyolu Çocuk kütuphııncsı ço- 1 _ Tuıkiyenın en eski husust ı.ısesidır. Li~an tcdrısatınıı ilk sınıflardan 

cuk koıosu için, piyano satın alaca· ı bil hemmiyct verılir. Kavıt lçın hergun müracaat 0 unı. ir. Tarifname isteyinız. 
ğız S;:ıtnııık ı~tıycnleı ırı Dıvnnyolun- ~ 

~ ~c~ KbtGp~n~I S~ıctcrli~- ~---2·--E1s1k1ı.ıa1ı1c~.n1ı1n•l5•El.~~.a1ıe.k1·a1ıı1a1r•klalylıt1lıı1r1ı1n1ı 1)H~lnlıl1e1m1c1sı•llalzı1m1d1ı1~ •••••• T1c1ır1ı1~1n1:•8ı0ı871r1ı~ ne ınuracao.t etnıelcrı. • 

ba~lanır ve buııusi e-

ile grup bınncı!lı Esl.ışehıı Dcmır- fENNf ~----------•Eski Feyziati 

" 

A 
spor takımının 'l'urkıye bıı ıııcilığı 

nıııcı içııı 22 cylul pa:ı.ıı gunli Ankıı· Emin y 1 ... • ç ı· L ı• • y t · S hh K N ' K " dıt nıdn karşıl~ışınulu• 1-"ulbol Fcdcrn'\• atı 1 B o G Az 1 s ELER 1 a ısız 1 at, uvvet ve eşe aynagı 
~~~~a~ar~~~.~:ıa~~ıı'..~eıııtı~~~~~~.~ıd~oİ , Fi~an Bes, ikfa~ : ÇAPA MARKA Tarihi tesis: 1_91~ 
paın:;ı ~ondeıilmış, fakat kendılerı- DIKl,AT: 'laptırıın ERKEK TALEBE AYRI BO•• LÜ ERDE y : ~ 
ne henuz resmen tdıl.ıgal yapılın,;ı-ı '"1 ~~IJI hayın . ve~·:· KIZ ve KL =----
mıştır. 22 cy1tıldı:- ısınııbuıcıa ııı? ınck uzcıe tnktr k.ı- k . t ı b · rmAGLAM OfŞLER veAGIZ BAKiMi MUTLAKA mııçlnnnııı b.ışlı,pıt.ı{:ıııı v~ Fcncı . gıdile gelen ı;unnet Ana, ilk , or t a ve lise !l nıfları için es 1 a e enın kayıtların ı tecdide ve yeniden t ale b e 

bahçenın de Bcşıkw~ln maçı olduğu- 1 çocuklarıııııı adedı .hl· ••lı'lt!i kaydına ba,lanmıştır. Kay ı t için tatil gü nlerinden maada h e rgün saat 10 dan 18 e ka- l'Q'; -:.o; 

nu nazaı ı ıtıbaıa .ıl.ın lstanbul bôl· ne ('ökanlmıştır. Ev: • . 
8 

dar mektebe m ü r aca at e dilebilir İııtiyenlere t arifname gönderilir. Telefon : 36-210 ıSilf gesı Tuı kıve blrıncılıgl maçının G Suadıye ıstnsyonu )lllU. Kabine. e- iLE TEMiN EDiLİR .MUSTAHZARIN MAYi HALiNDE OLMASI DOLAY ~ 
tesrtnıevvel t.aı ıhınc tehıı edılmesl şıktaş. (.;ı!p apnı tımanı. Arna vutköy - Çiftesaraylar 1 OıSETLERiN EN DERiH YERlERiNE GiREREK ANTiSEPTiK TESiRIHi y~~ 
hn,kiinının lllC\'CUt o!dt.ğunu fedeıa . --------~ı~·c~le~f~o.'.,'.n:_: ~4:4:~:9:5:_ ______________ --:--=:-:-;--::;;-==---------=- ----- ---------
yon başkanına bıldıımlştır. Hcnuz p o K ER Tra, Bıçakları , Leyli e Nehari ' --- -~ 
bu hususta kııt'i bır lcaınr verilme- Erkek 1 • BiR HAKiKAT ! 
mckle bcıaber maçın ıkı defa olmal< dünyanın en iyi tra~ ı o eı Kız , -
UZCTC, G te,ı·iııJC'\'vdde Ankaıadıı o\ bıçak•arıdır . • J'Mubterem milıterilerimizio aazarı dikkatiııe 
nanması ıhtııııal dahılınrleclır. iLK _ ORTA _ Ll.SE 

Suriyeli futbolcüler 

,,~:,~f~' :.~:;;;:~:.d•f :;,.,\~~:'.:":~ Mü~~~~!~~~;,~'i!~~~i~~~.k~:.~ ~-y~~~.,~~~l~~ •• 
kamet tczkeıelorinln ıııuddetı 23 ey- H ususiyetleri: YABANCI DiLLER O{f RETBtlN E geniş miky 1 • 

lüldc nihavet bulaca~ıııd:ııı henuz İs- ta ehemmiyet vermek, sınıOarıııı ıız mevcutta teşkıl eılerek tulcbP· 
tanbulda maç vaıı:ıı )'apmıyacakları sınin çalışma ve inkışafı, sıhhat ve ınzıbatı ile yakından alak 1 
kararlaştırılmamı~tır. Bununla be • olmaktır . .Mektebin denize nazır kaloriferli teneffushaıfo• ve J~~~ 
raher cum::ıı ı.c ı ınıniı hıtnnbuldn bir nastikhane~i vıırdır. Hcrgun saat (9 ıle 18) arıısınıto lalehc k:ıyıt 
takımla mııç yapm ıltırı du mubtc ve kabul olunur. TELEFON: 41150 a••••• 
meldir. Surıyelllcre karşı, Fenerbah· 
çcnln çıkarac fı ıklncl bır takımın 
031natılması da diişun!ılmcktl'dır. 

1 ASKERLİK! 
He~ktaı Aıkcrlık Şı:bcımdcıı: 
Şubemize kayıtlı piyade tcğmenı 

(2!1505) kayıt No. lu Süleyman oğlu 
Tahlı· Çağntay ve yedek topçu teğ· 

meni (-11953) k:ıyıt No. lu lllchnıet 
Bmin oğlu Ab<lullıılı Rüştü Gözmen 
ile emekli topçu usteğmeni (3:ll. N • 
82) kayıt No. hı l\lustafa oğlu N'aci 
İstemin acele şuhemize mürııcaatlıı
rı , etmedikleri takdirde 1076 sayılı 
k anunun madde! mahsusu ınucıbince 
haklarında kanuni muamelenin tat -
blk edileceği iliin olunur. 

f(adıkiiy Aslurlik Şubesinden: 
Şubemizin 188 inci sırasında ka· 

:1•ıtlı Hakkı o~lu 826 doğumlu Os -
nıun Sadlnin muıımclesini ikmal et
t irmek üzere acele şubeye muracaa
ti, aksi halde hakkıııda 86 ncı madd~ 
ahkii.mı tatbik cdilecei::i lliın olunur 

işçi arıyanlar 
+ Tf.'RCÜMAN - Fransızca, İn· 

gilızce, Turkçe iyi bilen ve yazan. 
Ankara, Efganistan Büyük Elçıligi. 

+ DOKTOR - Maaş 177 liru 
Mesken veya bedeli \·erılir. Şart· 

Serbest bulunmak. Yaş, azami 45 
?ıluhtclif )'erlerde çalışılacak. D. De
mlryollnrı Zat İolednc mürncııat. 
+ ECZACI - l\'aıış 100, Şart: 

Yaş, nzıımi 45, ScrbC"st bulunmak. 
muhtelif ~erlerde cnlışılacak. D. De
mlrvolları Zat İşlerine m!irncaat. 

Tasviri Efkar 
Nüshası (5) Kuruştur. 

Abone Şeraiti J T~~~!Y• ~~· 
Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık. •.••.•••. 750 » 1450 :t 

Üç aylık ···•••••·· .. •oo , 800 , 
Bir aylık ............ 160 > yoktu r. 

Tra~ bıçakları geldi. y e rde 

bulunur, markasına dikkat edini z. 

Deposu: Jak Dekalo ve Şiir. 
İstanbul Tahtakale No. 51 
İstanbul Limanı, Sahil S: hhiye 

Merkezi Satınalma Komisyonundan: 
1 - l\lerkczımız ıhtıyııcı için 15 ton çubuk veyahut toz kukuı t nlı

nacaktır. J{ukurtun beher kilosunun tııhnrnı bcdelı 25 kuruştan umumu
nun tuttırı ('1750) lıradır. 

2 - Ş ı tnnmeler m ı kczımız levazımından parasız alınır. 

8 - Ek,.ıltmc 24 9 'H!40 salı gunu saat 14 de Galı:tadn Karnmus

tafapa~a 11okağında mezkOr merkez satıııalmn komisyonunda yapıla-

caktır. 

4 Eksiltme ııç k olaeaktır. 

5 - Muvakkat teminat parası 281 lira 25 kuruştur. 

6 Eksiltmeye giı N't:kkı ın J!J40 senesi Ticaret Odası veslkalarıııı, 

go tC'rınclı.rı şıırttır. (8392) 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
/\eşi[ bedeli '"'o '1,5 teminatı r::ksıltmcıılıı 

i şııı ncv':t ______ ı_.i_ra_n_·_,. __ ı._ir_o. __ A_· r_. ----=Ş~e-ı:_ıı _ _:S:..:a:.:.:ıı:.:t.:_• 

.Ankara tmalfıthancsl 42 482 24 3186 16 

ikmal ln~nntı , 
28 4

,, 21 !12 13 Fi~ek c!eııosu ın~natı 2~ • ..! " 
ı _ l\cşıf, şıırtııaıııı• ve planları mııcıbınce 

ı•aµal ı z. 15 

11; Knııalı z. 
idaremizin 

ışler kapalı 
Aıık.ııadıı 

zaı f USU· yaptıracağı yuk:ı.rıdıı ıııalııyctlcri lıiı lfısalaıı yazılı 

lile eksiltmeye koıınıuştuı·. 
ll- K eşif beclcl l l' ı I, llluvakkat teminatları, ekı;iltnıe şekıl ve sauUı•ı ı 

hizalarında yatılıdır. 
fil - F.ksııtme 25/IX/!1 10 ,arşamba günü İ stanbulcla, 1\ııbııtaşUt 

l .cva:mn ve Mübayaat şubcsınriekı alım komisyoııuııda yapılacnktır. 
ıv _ Şoıtnıımeler l,cvıızıın şubesi vczııe~ınıleıı, lzmır ve Ankara 

Başmildurluklcrınden keşıf bedellcıı ni betınc!e c21~ ve HG:t şar kuruş 
mukabil ınıl<"' alınabilir. 

V - Munııka<ıtt)"D gıreccklerin mühurlu 1ekllf mektuplarını kanuni 

'-'e :ıiklc q 7 ,6 ıruvcnnıe par:ı<ıı makbuzu veya banka teminat mektubu. 

nuıı V<' şaıtnaııır1111ın cF• fıkra•ında yazılı \'esaıkı lhtıv ı edecek kopalı 
zaı flnrıııı ihale ırunu cksıTtıne saatlcrındcn bııcr saııt evvclıııe kadar 

nwıkuı komı•yoıı başkıınlığına makbuz ınuk~i°bılıııde vcı melnı liizınıdır 

r 
Eylul Çar,am b a 

m• "·J 18 
l h6 

Ruml 
Şaban Eylul 

ı s s 
rtu11: 135 

Gün: 26 

--
Vahitler 

E:ı:a nl Vautı 

s. o. s. o. - --
G ünef ~y annı.ı) 11 31 6 .. 
Öile ()S S3 1 08 
!k indJ 119 22 16 37 
A"1a111 l2 00 l? 14 

Yataı 1)1 32
1
.o 48 

fmıak (Yarınkll o·J :, ı SO 04 

(8312) 

Za yi 
Hcyoglu ıkıncı ••kulun re•mi ınüh-

1 

ıu zayı olınuştııı. Ycnısı yıqulııclı· 
gıııdan c~kı:;ıııiıı lıulrnıu :ı:oktıır. 

11a~ıııuııılım Oımı ııı 

~L-==""!~~·~--'""!'"'"----~~-----~--~~------------------------~~---:-----~~---:or·~~-----BüyÜk casus romanı Tefrika No: 27 - Ne gılıl müthiş? Epey para kazuıııyoıum Ellevcynını 

SUŞUN _ C~. 
YERiN KULAGI VAR~., z 

Nakleden: CiM MİM ' 
Geçen kmmların hula!lası 

Li::a /Jol11 eycı ısmmde gcııc- bir 
kız, Almatı Gcsı,apo ftJıııin cııııile 
il olandada lı:omıı.ııfıt lıarel•ethıi 
h1zlandıı·mak, f1l111uıılar lclıfnde 
ıtmpati ııyaııdırmak, llolanda ıru 
istilıkô.111/a rmııı 711Unlanııı çal mal.· 
va::ifesıı i ulıJlor ıe Arıısterdamıı 
gcli11or. 

[( cıuluiı ı, bfr A ıı • ikalı gazete
C'İ olarak tamtıyvı· ıe ağına da 
ahi kı .. a111f olu • bir llolandalı 
gazt'tcciyi duıü.rüyor. Onım ı•ası
tıuüe (/ıtikbal bt i> dir) iami a l-

h 

llirııcr ismuıdr.kı bu genci de 
bır gıiıı lrnnıaı du 7ıck fazla. lwy
bettirmek ırnrctile keııclılcıine ü/et 
ediyorlar. 

Ge ı ç gcı.:stecı Hirııer mııtlıış pcı
rayı ka11bcttikteıı &oıı.-a, r.viııe bit-
1.:ıı~ geliyor, crtepi ııabah kımdisiııi 
1.tima ismmdc l:uıııaı· aı kcıdıışlanıı
daıı bin ı:ıyo.rct ediyor, l;endişınin 
koıııfüıfat olduciıııt?ı, bıt bı>rc ı faz
laıilc odeycccğin!, bıma fil ıl.:abil 
de Hirncrin l:onıımıııtler lehinde 
('alışn ası teklıf iui yapıyor. 11 "ınc-, 
trreddııt iç nd d 1r Caı11s ~-
re · f, ' 1ı 

- Herif butün boH·umu odenıcyi zcıııdn. Uunıı r:ığıııen. ::\lııtk ın gös
ve üstelik bana tlu 6000 dolıır ver. tcrdiğı nazarıyata ve onun kuı'duğu 
meyi teklif ediyor. fıkir binasına hııyrcınını. Ben de 8 • 

- Eh... mator biı konıunistlm. 
- Buıııı mukabll de komuıılst - Fııkat ınsan panı ile fıkir de-

propagandc.sı rapmıımı i"Uyor. ğıe.tirir mi? 
- Holaııdada komünistlik serbest Paıa ılc dcği,..tirnıc ... Parasız 

midir, komUnlstler takıbatn uğrıırlar değiştır, sonra da fikir dcglştıı<liC"ı-
mı ? nın mükafatını gôrUr!lün ..• 

- Hayır ... Fakat bumda bu ha· Biıdcnbiı·e seııimi yumuşatt1 ın, çıp 
rcket kimseyi de kurkutacak mııhi. lak kollarımın üzcrnıdcn dokil\cıı kı-
yette değildir. ınoııomu ıyırdıııı. Boynuna aı·ılclım. 

- Tabii, teklifini kabul eltin ıı- - Haydi scvı,:-iliııı, derliııı, abılal-
damın değil mi? ca ııaınu~tulıık giitıne. n.,11 sıııın A

merikalıca biı· nasihat Vl'l't'yiııı. Bi-
Hiı ner lıayretlt• yti7.!ııııc haktı: raz (fayılncı) ol ve bu tckliCI kabul 
- Bu iş bu kndıı r kolııy mı? dedi. et. Bak ne güzel, heııı hnı·r·tnn kıır-
Beıı kahkahayı ııalı\•erdim: • tulncaksın, hem zengin olacaksın ... 
- Doğrusu fevkalade giızl'I bir Düşün bir kere.. Fr.rzcl ki bu tek

tcklif kurşısıııdnsııı. dedim. Bl'n sc- lifi knbul l'tmrdin.. Bor cuııu od<')'C'· 
nin ycı inıll' olsa}·dını, derhal knbul mıyen mufli.F biı· kumarbn7. olaı·ak 
ederdim. mı insnnlnrın nı Mıncla dolaşmak da· 

Fakat hn dlırü ttür. Yok ;ı kan;ıat sahibi 
ki biı krımunı t ola1 ::ık mı" Knltlı 

1 
Pırlantal ı ve clınııslı ımnt dehlek, bır kclınıe ile SİNGER SAA 'f i 1 

dcmcktiı . Ç unkli: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin butün hakiki e~ afı ıncşııuı 

alem olan SİNGl::R snatlcrındcı toplanmıştır. Bunun için: ı 
Sant alacağ'ınıı zaman, tcreddut uı SINGER saati almıılı~1 ;111, 

ve snalın uzeı ıııdekı SİNGER ma rkıısına, mue'!~eııemizın adrc• 
c!ıl~'<nt etmeniz ı:.~.ııııllır. oO 

SINGERNo 82-A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı 5 
lira • Emıall•ri llibi 15 Hne llarantiiiJıt• 

Ad re~ S l N G E R SAAT Mağa ı.uı - latanbul Emirıön;# 

[uırtol Sulh ,llıtlıkF.1'1Clll f:a ~kı;fııı· 

lıııınılen: 
l!ıfııt ve İ slirıı Ilı• efradı aile!hıın 

~ııyııın ve nıuşteı ek 111utasal'rıf ol
dııklaı ı Pendikte Çatra mevkıinıl~ 
kaın lcşı ını anı :.ı:n 1'. ve l!t ve 20 
No ılc tapuca kayıtlı ıkı parça muş. 
terC'k kuvu·u olan 111ufıez bostan ye· 
1111111 ıznİeı şuyuu 7.11· nıııda ııçık art
tıı ma suı etıle s:ıtılıııa..ına 1'aı tal 
Sulh mahkcıne-lnl'C karar veıilmiş 
\'!' ıki paıçanın umumvna 1700 lıra 
kıvınet Ulkdır edilmış olmııkla 14/ 
10./940 tarıhiııe mıısndıf pazıırteııı 
guııtı saat ıG de blrıneı arttırıı•a:sı 
ıcıa kılınarak kıymeti muhnmmene-

• I Jd 
11111 yuzde yetmiş bc~i clcı "'c ıeJ 
tııli ı ı zuhur ettığı L::ıkdıı'<lc ıtı ıı ~ 
yapılıırıığı ve aksi tal:dirdc e1\ \ı 
aı ttıı ıınııı taalıhiidü bakı kalıı1P ıO 
zeı e on beş gbn sonı a yani 5/l \ " ıı 
ta ı ıhınc musadl r ı:alı gunii 5

1111 
• 

1 kllt 1 
de ıkın el n rttıı nıa y:ıpılııra' ol•· 
hale lcı ıı kılınnrn~~ıwlan talıP 

i \ 1 
larııı kıymo.:ti muhnmmeııcn ıı "çt 
~edi buçuğu nisbctınde pc~· c.~ı ı' 
Kartııl Sulh mnhkeın(.'Si başk , 
- 1 1 !'Jlı gıııc muı acıınt etrn•' er ve • 1 
m ini g<iı mek istlv ... :ıh:ı ın ti'~ 1 
liıııdaıı itllı,11 en göreb•lecP.klc•· 
olunur. 

1 iSTiKLAL 
KIZ ve ERKEK-LEYLi ve NEHA~I 

Tal e be kaydına devam olunmaktadır. 
Şehzadebaşı polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 ------

f'BORS~ 

c ..... 


