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[Milli Şef TokattaJ 
Cümhurreisi yollarda 

yüzlerce halkın coşkun 
tezahürlerile karşılanıyor 

Milli Şef Sivasta 
· şehir işlerile de 
alakadar oldular 
'fo kat 11 (Hususi) - Milli 

Şef İsmet İnönü vaktin geç olmuı
tıa rağmen yüzlerce halkın cookun 
Ve içden tezahürleri arasında saat 

~O de Turhaldan Amuyaya hare-
et buyurmuşlardır. 

. Sivas, 11 (Huauııi) - Büyük 
lnısafirimiz Milli Şef İsmet İnönü 
tetkiklerde bulunduktan ve şehir iş
lerile çok yakından alakadar olduk
tan sonra 15,35 de halkın cookun 
Ve içten gelen tezahüratı arasında, 
tehriınizden ayrılmı§lardır. 
b Sivas 11 (A.A.) _ Şehrimizde 
l ~~unına'kta olan Reiaicüm~ur lıı~et 
nonü bugün 1ehir içinde bır gezınti 
taptıktan sonra, Vali, Komutan. 
~alk partisi, Hnlkevi, Vil~yet ve 
oelediye erkanı ve bütün Sıvaıılıla-
tın candan sevgi tezahürleri arasın
da &aat 15 35 de trenle Tokada mU 
teveccihen 'hareket buyurmuşlardır. 

Sivas Li&esinde ziyafet 
. Sivas ll (A.A.) _ Dün oehri -

lnızc şeref vermiş olan Reisicüm • 
~ur İsmet lnönü §erefine akşam ta
tihi Sivas lisesinde Belediye tarn -
fından bir ziyafet verilmi~tir. Milli Şel trenden inerlerken 
b Büyük miaafirimiz şerefine Sivas S T Şefini görmek ümidi ı kın sevinç te:uıhürleri geç vakte ka-
aştanbaşa bayraklarla donatılmı~ ı mıştır. evg.ı 1

-"olduran binlerce hnl- dar devam etmiştir. 
Ve her t f 1 kt ·kı I d latıl- ile caddelerı o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• ara e e rı er e ay ın •••••••••••••••• •••••••••••• •• • • • •• ••• • 

çi~·d·e··in·ğ·i·iiii·e·rın· Hin? ~ii~i ~ngilterede . 
yerini Amerikalılar komıtesının ~übayaa ~~smı 

tutuyorlar kat'i cevabı w.~~~~~A~dı!~r .. ~~ 
btı'rokyo 11 (A.A.l - Reuteı ajansı Kongre reisi um.um. i Par.lrunento 26 A~ustosta kısa bir 

dlrıyor: müddet için müzakerelerini tallk e -
b_'rıcnt.sın'den Domel ajansınıı. gelen va/inin davefınl decekıtr. Bu tarihten evvel harbin 
ır telgrafa nnznran mahalli Japon b / l . idaresi hakkında müzakereler cere. 

askeri mnkamatı, İnglllz imtiyazlı ka U e mzyor yan edecekt:r. Bu müzakereler esna. 
~ıntakıısındnn çekilen İngiliz kıtaa. R .sında ba~vekll beyanatta bulunacak_ 

1 ının Yerine Amerikan kıtaatının ge. Bombay 11 (A.A.) - oyter tırBu hafta Avam KamarMmdn bir 
!ekıerı hakkında ve bu hususta İn- aı'anııı bildiriyor: . . · 1 h 
~~tere ile Amerika arasında müza- Hı·ndistan milli kongrehaı b'r~ıııı mübayaıı. resın nin i dasını tcklif 
ı. R a ırıne eden mali kanun projesınin tefcrrü-
'ereıer cereyan cttiıı;ine dair deveran Mevlana Azad, oyterH~ud t tu··au·· tden 6 dJ w b' ülakatta ın s a ntı incelenecek ve bu mevzu etra _ 
~ . Şayialara karljı büyük bir en - yaptıgı ır m ' beyanat iize- fındn Çarşamba gün'(! lordlar kama. 
e ııhar etmektedirler. hakkında yapıl~n. soHn. d' tan umu- rasında Hlndistanm muhtemel sta _ 

'y. İn l .... rnek ıçın ın ıs 
~ .... _ouıurı Shimbun gnzctesi, g liz rine g~r~ş dan vukubulan da- tüsü hakkında son günlerde yapılan 
;;;ıoaattnın yerine geçmek ve İngUlz mt valısı tarafı~ . tinde olmadı _ ibeyanata ald müzakereler cercyan 
1• enafiını müdafaa etmek üzere 700 veti kabul et~e Rnı~eA ... d mu"na _ edecektir. 
,iş·u 'Id' . tr eıa .... • ---------
b 

1 k bir Amerikan kuvvetının Ş:ıng ğını bı ırmıo ık. . . hi bir sebeb 
ay k uzatma ıçın ç 

b Yolunda oldukları hakkında mat. aoayı d·w• • b an ederek kat'f ce-
Ceı.ıa.tta çıkan haberin doğru olabUe. görme ıgım i e~aliye önümüzdeki 
~ını yıızınaktadır. vabın umum 3 ~ ü sayfatla) 

----~C~D~e~va~m~ı~3~ü~n~c~ü~~~y~[a~1~a:)~----~(De~v:a:m:•~-u_n_c __________ __ .....__ r izmtr tuarı gelecek_] 
Salı günü açılıyor 

Liman da 
heyecanlı 
birtakib 

Zabıta evvelki gece heyecanlı 
bir tarassud ve takib sonunda mü -
him bir hırsızlık ve kaçakçılık ha -
disesini meydana çıkararak faille -
rini cürmüme~hud halinde yakıtla -
mıştır. 

Idare ftleri telefcmu ı Z020J 

MOSKOVADAYENI 
KARARNAMELER 
NEŞREDiLDi 

3 mühendis 
mahkum oldu 
Tenbellik yapanlar 

hakim huzuruna 
çıkarılacaklar 

Moskova 11 (A.A.) - Royter: 
Fena imalat dolayıaile müdür ve 

milhendislerin hapis cezasına çar -
pılmaları hakkında son günlerde in
ti,ar eden karamameye tevfikan ilk 
mahkümiyetlerin verildiği haber a
lınmıştır. Kusurlu kondansatör i -
mil eden Uç şahıstan biri 8 ikincisi 
6 ve diğeri de 5 aeneye mahkQm 
edilmişlerdir. 

Bugün neşredilen iş kararnameai
ne göre ufak hırsızlıklar ve bilro ve 
fabrikalarda intizamaız hareketler 
yapanlar bir seneye kadar ceza ııö
receklerdir. Diğer bazı kararname -
lerde tenbellik yapan ve vazifeleri
ni terkedenlerin şimdiye kadar ol -
duğu gibi hikim ve fabrika murah
hasları huzuruna değil, bundan 
böyle münferid hakim huzuruna çı
kanlacaklan tasrih edilmeketdir. 

BALKANLARDA 
ARAZi 

MESELELERi 
Romanyaya dair 

bir İngiliz gazetesinde 
çıkan makale 

Londra ll (A.A.) - Bıılkanhırdnk! 
arazi meselelerini t.etklk eden Man _ 

AMERiKALI 
PiLOTLAR 

iNGiL TEREDE 
lOOpllot 

vazife aldı 
Yüzer kişilik pilot kafileleri 
Ingiltereye akın ediyorlar 

HAVADA BÜYÜK 
BiR CARPISMA 

DAAA OLDU 
Almaniann 

yeni bir akını 
Çarpışmada yüze 

yakın tayyare düştü 
Londra ll (A.A.) - Reuter: Londra 11 (A.A.) - Royter a-
Clare transatıantık deniz tayyare- jansı bildiriyor: 

sinde yolcu olarnk gelen genç Amo - Bahriye, hava ve dahili emniyet 
rlkallı pilotlar hakkında ~enilcll!U- nezaretleri müııterek tebliği: 
ne göre, fabrfknlnrla İngntcrcdekl Pas de Calais boğazı üstünde bu 

(Devamı 3 üncü sayfadaı (Devamı 3 uncü ayfado) 
clıester Gardinn gazcte.si. aRomnn - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ·······························-····················-
yanın taksirob serlevhası altında B •• d 
şunları yazmaktadır: ugun mezar an 

Bulgarlar mctallbatındo. çok mnte. 

dil davranmakt.adırlar. Göründü~ne b l k l k 
göre bu hudud tashlhatı pek makul ı·r o·· u·· .Çl arı aca 
ve dostane bir surette tera edilebıle-
ccktir. Dobrucıının cenubundakl Bul-
gar ckalliycti kesir bir vaziyette bu. 
ltmmaktadır. Mecid isminde biri, bir hastane hadernesinin 

verdiği ilacı içti ve şüpheli bir şekil<le öldü Buna muknbU Romanya lle Macn. 
rLort.nn ara.sında daha fazla mUşkil -
lO.t mevcud bulunmaktadır. İstanbul zabıta ve adliyesi dün Eyübde oturan Mecid isminde 

Bir tazylk altında Rumcnler, Tran. yapılan bir ihbar üzerine ııüpheli biri üç gün evvel vefat etmiş ve def
snvanynnın ga.rb hududunda bir mik bir ölüm hadisesinin tahkikatına el nine izin verilerek cenazeııi kaldı -

(Devamı S üncu sayfada) koymuşlardır. (Devamı 3 üncü ~yfııd 
············································································································································~~ı~.·················· 

Yelken ve at yarışları 
Dünkü yelken yar1şlarında sert havadan iki tekne batt1 

ingiliz, Alman, İtalyan 
pavyonları hazır, 

fakat ortada mal yok 

Ehemmiyetli miktarda kiiğıd yük 
lü olarak Tunadan tran~it suretile 
gelen Macar bandıralı bir vapur bir 
müddet evvel Boğaz methalinde 
karaya oturmuştu. Vapurun bu şe -
kilde liman yakınlarında karaya o -
turmuş olmasından ve kaptanın da 
tahlisiye işlerile meşgul bulunma -
sından istifade etmeyi tasarlıyan 
tayfalardan Hüseyin, Mehmed' ve Dünkü yelken yarı§larından güzel bir görünÜf 
Ali adlarında üç açıkgöz vcpurdaki Yelken yüzme tc,vlk miis:ı.:baknla- 3, Fenerbahçe, Deniz klUbü ve İstlk- 1.12.10 ile üçüncü olmuşlardır. 
kağıdiarı aşmnağa ve bilahare de rının lklncl8i dün QOk sert bır hava. ırıı bırer şarpl ile girmişlerdir. Serbest yelken yarışlan 
şehrimizde satınağa karar veımiv - da cereyıın etmiş ve bu yüzden iki Serbest tckuelere Ise 6 yelkcncl iş.. 25 lık kn.bayolcde Anadoludan HI~ 
lerdir. şa.rpl batm.ış ve hemen kurtanımış - tirıık etmiştir. Neticede: mct, 25 llk ördekte Galatasaraydan 

Bu mnksndla harekete geçen hır- lardır. Demirspordan Feyynz 1.8.2 aat ile Nedim, 18 Ilk ş:ırpUerde Onlatns:ıray. 
ııızlar. evvelki gece geç ,·akit nnlao- İnttzam içinde yapılan yarışiara blrlncl, Galatasaraydan Bürhan 1.8.54 dan Biırhıın, 12 lik küçuk şarpılerde 

(DeviiiDI 3 lincü sayfada) Galatasaray 6, Demirspor 6, Beykoz ile f.klnci, Deniz klUbünden Nejad (DeYa.au t üncü sayfada) 

1 O Posta!) adına fuarı gezdirmek lut -

ı z.mir ll (Hususi) - nuncu 
z E f ) funda bulundu. . l 
ınır nternasyonal unrınm açı ı - Iktisadi olduğu kadar kültür~ 

~ltıdan bir hafta evvel funrı inceden barışcı bir müessese olan İzmır 
•rıceye tetkik eylemek fırsatından is- fve Dr Behçet Uzu(\ tabiriyle bu 
lifade ettim. fuarımızı hazırlıyon uan, • 1 1 · ' deki 

R . in~aat ma zemea temının 
~e bn,aran kıymetli Belediye eı - sene (Devamı 3 iDcö SA7fada) 
••ıniz Dr. Behçet Uz. bana «Son 



2 Sayfa 

~ 

1 
Birgen..J 

Hergün 
}hracat işi 
~ Yazan: Muhittin 

\ B asıt ve snthi bir görü.şle hük-

Japon nazın Matmı.oluı. tah&Wnl 
Ameriknnın POl'.tland şehrinde yaptı. 
O znman çok fa.kirdi, blr taranan 
üıuverslteyc gidiyor, bir taraf
tan da fabrikada çalı.)ıyordu. Bu 
müddet z.ıı.rfıntia fabrika müdürünün 
knrısmdnn çok himaye gördti ve ona 
minnettar oldu. 

Mat&uoka geçenlerde Avrap&ya geL 
mi.§ti, memleketine dönerten AmerL 
ka yolunu tercih eW. sebebini sor
dular, PorUand tablikası müdürünün 
kansını görmek l.stedi~inl aöyledi n 
şunu Dı\ve etti: 

- O, benim lçtn ikincı bir annedir 
iyi bir Japonun gözünde 1a8 anne 
ikinci bir Allahtır. 

SON POST 

Sözün kısası 
-····-

BebekJ 
E. Ekrem Talu 

Boğaziçi 

K öşe/erinden: 

J[ aç yıldanberidir, GöksU 
mezarlığının asude muhi -

tinde ebedi uykusuna dalmış bu -
lunan bir dostum, bir gün, şundall 
bundan konuştuğumuz sırada: 

medilebUir ki ihracat i§inl 
devletin inhis:ırı altına almak, bu. 
gün devletin idaresi nitında para ka
zanan ihracat taeirierini ortndan 
kaldınıınk ve onlann, .tufeyliı:ı oln -
:rak para kaza.nmalnnna mflni olmak 
gibi hayırlı blr netice verir. Bilhassa, 
harici mübadelcmlzln tanziml için 
vüeude gctird~imiz birliklerin iyi jş_ 

lemediklcrl, taeirlerimiün evvell bir
birlerile nn:la4mayı, sonra da işlerını 
memleketin umumi ihtiyaçlan ve 
menfruı.tıcrfle telif et.meli becererne
dikleri yapılan tecrubelerle görü1_ 
mekte olduinı bir zamanda bo nevi 
fıkirlere düşmek QOk. kolaydır. 

Fllkat, acaba işin içyüzü böyle mi
dir? Acaba, 'bu memlekctln milli mu
b::ı.dele lhtıyaçlarmı tanzim için bir 
s~ ve pren8ip davası açıld~ tak
dırdc mc.<>eleyl bu kadar bastt b r şe_ 
kilde gormek ve ona göre b'r hal su
ıretine gitmek do~u olur mu? Bu su_ 
ale tereddüdsüzce .hayır!• cevnbını 

verebiliriz. 

T ...................... e ................ i-·r····-..... ii ... a ............... ; .. ; .. i ... e ... ;; .... ~ ................... J 
is enderun-istanbul te üç k·ş·yi lise ve ortaokuııara 

- «Dikkat ediyor musun} de • 
mişti. İstanbulun güzelliklerini id -
rak ve ayırd etmek hususunda ya
bancılar bizden ileridirler. Marınıı
rada Büyükndayı, Bostancıyı, Mo -
d ayı.. Boğaziçinde Bebeği, T arnb
yayı.. lstanbul içerisinde Cihangirl 
seçerek tercihan oralara yerleştik -
lerini dü§Ün, sonra da bu snydığınl 
yerlerin hususiyetlerini gözönüne 
getir. O zaman, o yabancıların get 
çekten zevk sahibi olduklarını sen 
de teslim edersinlıı 

apur setarieri a yankes c w parasız taleb e 
baş,adt 1 alinacak 

Bebeği ötedenberi severim. fa
kat otunnamışbm. Bu köy bana 
ziyadece kuytu ve ıssız gelirdi. Şiırı 
di, bir müddet orada misn!iıi111· 
Mümkün olduğu kadar tramı;ayt 
ihmal edip, vapurla gidip geldik -
çe ve sabah akşam, Bebek koyu • 
nun değişen güzelliklerilc ülfct e'/
ledikçe ısınınağa ve sevrneğe bn~ -
ladım. Evvelce beni ürküten ° 
kuytuluk ve ıssı:zlıkta bile bn~kıı 
tad buluyorum. 

İ~portacının parasını, bir adamın cüzdanını * He~den evvel söyliyeUm k1 bu 
bahts, nazar1, felsefi, do!hnatık ve Bugün ilk olaTak Dumlupınar aşırdı, 10 liralığı da alıp kaçarken yakalandı 
dokf..riner bir wulle Jıalledilemez. vapuru yola ~ıkıyor 
Bunu bu usulle halletmek tstiyen1er, 
nnca.k kn.falannı bayata ve i~erln 
dinamizmine d~i1. blr taknn fıkir -
lere ve <!~ktrinlere baflamı.ş olıı.nl r
dır. Fter lblz, 4JU veya bu doırtr·ntn 
muvıı.rtakiyetıni temin etmek de~ll de 
Türk memleketinin l4lerinl halletmek 
Istiyorsak büsbütün bafka türlü dü -
şün~lz. 

Bir saat içerisinde Tahtaknlede peşine katarak, kendisi ortadan kay 

Evveld, şunu düşiinccetlz ki, Tür
kiye. dünyaya bir sistem kabul ettir
mcAe 'kadir memlekeUerdcn dli;Udlr. 
Yani, biz dünyaya şeldini biz veremc. 
ytz; bDiı.kls, dünya, hangi şekli ala -
ca.ksa biz de onun ıçinde bulunaea
lız. HlUen, dünyada bir takım dev_ 
leUerle beraber lbir takım sistemle _ 
rin de mücadele halinde bulundu~u 
malfun olduğuna göre bizim kendi 
tesfsat. ve teşklldtmıızın tanzim! Işi 

de, mücadele halindeki sistemlerin 
neticede kendi aralarında alaen.kları 

vaziyetlere b:t~lıdır. Şu halde, şimdi
den hlç bir feye karar veremeylz ve 
fevlıalAde zamanlara mahsus fevka_ 
IAde ve muvakkat tedbirlerle gemi
ml:ti yürütrneğe çalışırız. 

Banlyen, harici tıcaretın devlet in
hl.sarı eline alınması key!iyeU, bizi 
afirükliye :ııü.rilkliye, bütün mübııdP1e 
sisteminin _ ve hnt.tA ıstıhsal siste _ 
minln - devlet elinde toplamaya ka. 
dar görurür. Bu. dl~er bir memlekPt
te yirmi ik1 senedenberi tecnıbe edi
Up mfuıbet bir netice vennedi#i mu. 
hn.kkak olan bu usuldür. Eğer kafa _ 
mız, mt~yycn bir doktrlne saplanıp 
kalmış de~llse böyle bir hal şekline 
osla taraftar olamayız. 

Salisen, ihracat i'ilcrimlzin birlik _ 
ler yollle Idare edilm~! Wnin, r 
ikısım tacirlerin iyi niyetle hareket 
etmemel('ri yfufinden, iyl n('t1cP1er 
vennediğine hukmetmek, yanlış b'r 
yoldan gitmektir. Mcvcud b·rliklf.'r, 
bir takım zarureUerin sevklle ye hat
tll., yumurta Jwmen kapıdan çıktık

tm sonra. alel1lcele yapılm~ şevlPr
dir. Bu birl'kler ııcrulunün lvi net ce 
vcnnesi çok mfunkündür: çünkü, tn_ 
rihte bu nevi tesklllit, ba.şka 13imler 
ve başka şekUlPrle mükemmelE'n y:ı_ 

şamış ve devirlerinde çok faydalı 

aletler olmuşlardır. BIE, bu ustılü her 
türlü lptidat hazırlıktan mahrum o_ 
larak, lblr hamlede meydana kovd•ık. 

Bunlar bugün şeklen ve ismen m!'v
cuddurlar. Halbuki onlara ruh, ah -
lfık, vicdan ve şuur vennek 10.Zımc1ır 
Mademki t.arihtekJ mümasn teşkilAt
lar, kendilerlne mahsus ruh, ahUık, 
~ur ve vicdana sahlb olmuşlardı. 
yenl devirlerin bu nevi teşkilliUannın 
da bunlıln lktfsa.b etmeleri mümkün
dür, demek olur. 

<Devamı 4 ünrü !lavfncla) 

Lıkenderun ile limanımız arasın- birçok l:..imsenin ceblcıini boşaltan bolmu~tur. 
da yapılacak deniz nakliyab için ar- Osman Güney isminde cür' etknr bir Bu i ler le iktifa etmiyen suçlu, 
mntörlerle alilkadar daireler ara - yankesici zabıtaca yakalanarak, ad- biraz ileride n1ış veriş eden başka 
aında yapılan konuşmalar henüz liyeye teslim edilmiştir. bir adamın da cebindeki on liralığı 
neticelenmemiştir. Maamafih bil - Suçlu Tahtakalede Ihrahim is - kaparak, firar etmiştir. 
hnssa Jskenderunda beleliyen tica - minde birini takibe koyulmuş. Ib - Kurnazlıkin daha buna benzer 
ret eşyası ile İzmir, Mersin ve diğer rahim Ahmed isminde bir itporta - i~ler çeviren Osman, bir müddet 
bazı limanlara sevkolunncak emti- cıdan çanta satın alırken yanlarına sonra yakalanarak, dün adliyeye 
ayı fazla bekletmemek için Deniz - sokularnk, muhavereye karlJtllış - verilmiştir. 
yolları idaresi bu mıntakaya bir va- tır. Pazarlık sonunda çanta 120 ku- Bu yaman yankesiciyi sorguya 
p~r ~ahsisine karar vermiştir. Bu - ruşa aatin alınmış, i§portacı Ahmed çeken Sultanahmed 1 inc.i sulh cc.za 
gun ılk defa olarak Dumlıpınar va- de müşteriden parayı alarak, ce - hakimi tevkifine karnr vermiştir. 
puruM bazı enıa yükliyerek İzmire bine koymu~tur. Açıkgöz ynnkesi- Bir yankesici daha ... 
ve ersine müteveccihen hareket' ci bu parayı işportacının cebinden Hakkı isminde bir sabıkulı Emin-
etmişti~. Vap~r bilnhare lskende - usulca aldıktan sonra, gene Ihra - önünde Yusuf isminde birinin ce -
runa ~ıdecektir. himlc birlikte yürüyerek, fevkalade binden yankesicilik suretile 5 lira -

Armatörlerle yapılan konutma - bir meharetle onun da iç cebinden aını aşırmış sonra, yakalanarak, ad
Inno dn yakında biteceği zanno - cüzdanını aşırmağa muvaffak ol - liyeye verilmiştir. 
lunmaktadır. Seferler haftada bir muotur. Bu it bittikten sonra, Ihra- Dün Sultanahmed 1 inci sulh ce
ve munta:zam tekilde yapılacak - hime önden koşan bir adamı gös - za mahkemesinde duruşması yapı -
tır. tererek: lan maznun, suçu deliJlerle sabit o -

Bundan ba~ka Yunan Hellime -Aman, yetiş, bu adam senın larak 9 ay müddetle hapse mahkum 
Line kumpanyası da lzmir - le tan - cüzdanını çaldı, kaçırma 1, edilmi~ ve derhal tevkif olunmuş -
bul ve Amerika - Pire arasındaki Demiş ve lbrahimi öteki adamın tur. 
deniz seferlerini Mersin ve lsken - ...................................................................................................... - ••• 
deruna kadar uzatmak niyetinde - !!iri, çocuk yüzünden bir Kahveden sandalye a,ıran 1 
dir. Bu hususta kumpanya temas - adamı demirle yaraladı ay hapis yalacak 
lara başlamıştır. Bu vaziyette A - Dün Ortaköyde, bir çocuğun dö- Kapalıçarşıda Hiıscytnln kahvesine 
merika ve Yunanistan ile İskende - vülmesi yüzünden kanlı bir vak'n giden Büsarnettin isminde bir m~te. 
run ve Pire arasında ticaret nakli - olmuştur. Ortaköyde Osman7ade ri, kalkarken oturduinı sandalycyf 
yatı yapılması mümkün olabilecek- han 1 1 nurnarada oturan sebzeci de brrlikte götürmüştür. Bir müddet 
tir. Sami, Ortaköy Iskele gazinosu gar- .sonra kahveci J.ş1n far.kına vnnnı.ş ve 

Meb'uslar1mız ha km 
derd~erini diniiyecekler 
Her sene olduğu gibi bu yıl da 

meb'uslarımız vilayet :çerisinde do 
Inşarak halkın dileklerini dinliye -
ceklerdir. Bu münasebetle mebus -
lanmız tesbit edilen günlerde Hal -
kevlt"rinde halkla lconu,malar ya -
pacaklar ve bu konuşmulardan tes
bit ettikleri notları alakadar daire -
lere vererek intacını temine çalı~a -
caklardır. 

Konuş'malnrın yapılacağı Hal -
kevleri ve konuşma tarihleri sıra -
siyle öyledir: 

12 Ağustosda Beşilctat ve Bey -
oğlu Halkevlt"rinde 1 3 Ağustosda 
Eminönü ve Fatih Halkevlerinde, 
14 Ağustos Eyüb Halkevinde, 1 5 
Ağuslos Üsküdar ve Kadıköy Hal -
kevlerinde. 16 Ağustosda Yalova -
da, 26 Ağustosda Beykoz Halke -
vinde, 2 7 Ağustoscia Bakırköy Hal
kevin de, 28 Ağustoada Çatalcııda, 
29 Ağustosda Sarıyer Halkevinde, 
9 Eylulde Silivri Halkevinde, 1 O 
Eylulde Şişli ve Şehremini Halkev -
lerinde, ll Eylulde Şile Halkevin -
de, 14 Eylulde Büyükada Halke -
vinde. 

sonlarından Mehmedin, komşusu o- polise müracaatL-ı henüz o civarda. 
lan bir çocuğu d<ivdüKü:ıü görerek bulunan Hfısamettinl yakalnmı.ştır. 
müdahale etmek istemiştir. Bu yüz- Kahveden sandalye a.şıran bu ga
den garsonla Sami arasında başlı - rlb müşteri diin sirkat suçundan nd
yan münakaşa kavga safhnsına dö- llyeye vernerek, Sultanahmed ı inci 
külmüş, garson Mehmed Samiyi de- sulh cezada yn~n du.ru.şmruı ro.. 
mirle başından ağır surette yarala- nundn ı ay 5 gün mürldetıc hapse 
mıştır. Yaralı Beyoğlu hastanesine 

1 mahkfım edilmiştir. Hl'ıkiın, Hüsa -
kaldırılmı~ garson hakkında tdki -1 mE'ttlnln dcrhal tevkifini de ko.rar 
buta başlanmıştır. altına almıştır. , ........................... -......................................................... -............ , 
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Fransız gazeteleri bir buçuk ay. rfste işgnl altında mı kalm~lnrdı, 
vatan uğrunda ean mı vermi.şlerdl? 
cidden merak cdlyorduk. Faknt 
dün merakımız zail oldu, bazılan
nın tsimlerin.den mürekkeb uzun.. 
ca bir liste gördük, ve ö~rendlk kl. 
harb ıstlyen.lerln arllSlndnn harb
de ölen hiç kimse yoktur, hepsi de 
bugün Fransa haricinde yaşamnk

lık fasıladan .sonra tekrar gelmiye 
ba.şladı.kbn zaman bize )abancı 
gibi görünm{i.şlerdi. Sayfalann al-

tında senelerdenberi alışkın oldu • 
ğumuz tmzalardan yalnız iki tane-
sini bul:mu.ştuk. Bunlar tehlıke 

başladıöı zaman: 
- Ur:ı.rb etmlyelim, bizim l~ln tadırlar. Bu mtfharrlrlerl okumuş 

felll.ket olur, dlyen.lcrdi. ve müdafruı ettikleri lmnaatln Mı-
Buna. mukabil, harb :Lst.iyenler - mimlyetlne lnnmrıış olanlar için 

den, mütemadiyen Alman dfi4mRn- bu mü.şahndenln çok acı 'bir miişı.ı.. 
ıı~ım körükliyenlerdcn hiç kimse hade olac~ma biz inanıoyurz, fa- i 
yoktu, bunlar ne olmuşlardı, Pa- kat ey okuyucu E:en: 1 

ISTER INAN, ISTER INANMA 1 i 
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uSon Postan nın edebi tefTikası: 14 bulunduğu tarafa elini uzatıp ora -
dan kocaman bir anahtar aldı ve 
dülekandan dışarıya çıktı. Kadınlar 
da kendisini takib ettıler. 

de sokağı gören odada onları ieti -
rahat ettirdi. Elile pişirdiği kahve -
leri içirdi, ondan sonra da evini 
methetmeğe başladı: y 

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
llayırlı gündür diye, ertesi Per- Şekerci sokağının kö~eııine ge -

tembe sabahı iki kadın sımsıkı fe - lince her ikisi de derin birer nefes 
racelendiler, yaşmaklandılar. Ba~ - aldılar. Bakkal Şerıf nğanın he -
lan yerde olarak, ve duvuc cfıplc -.men oracıktald dükkanını tanıdılar. 
rinden yürüyerek ve titriye:ı clle - Besime hanım, yaşının verdiği ce
rindeki eemsiyeyi .:tiper alorak yo- saret ve salahiyetle kapıya kadar 
.kuşt m a§Dğı Aksaraya indiler. gitti. Içeride, tezgah başında, bem
Me hur kabadayıların oturağı olan beyaz bıyık ve sakallann çevrele -
sıra kahvelerin bizasında bir pnrça- diği dudaklarını kımıldata kımılda
cık qa helecan geçirdiler. ta bir ş~yler okuyan takkeli ihtiya-

Öyle ya: Kıyafetlerinde en e - ra hitab ile: 
hemmiyetsiz bir kusur, yürüyüş ve - Şerif ağa aiz misiniz} diye 
bakışlannda en ufak bir laübalilik, sordu. 
ırz ehline yara~mıyacak bir ser - -Evet, ne istiyorsur.uz} 
bestlik görülmü~ olsa, kahvenin çar - Evi gezmeğe geldik. Bizi 
dağı altında çubuk tüttüren, nar - bekçi Rüatem çaVUf gönderdi. 
Bile tokurdatan kodamanların tazi- Adam hiç ses çıkarmadı. No -

bile deiildi. hud. I:Miriilc:e ve piriaç kutulanıuD 

Bakkal. bitişik kapının kilirune 
o anahtan soktu, gıc.ırdatarak çe -
virdi, açtı. Sonra, e~ikten, yukarı -
ya seslendi: 

-Yahu! 
Paytak bir kadın sesi, Rumeli 

şivesile cevab verdi: 
- Ne var) Ne istersin koca) 
- Hatunlar geldi. Evi gczecek-

lermiş. Bir yol içeri al, ge:zdir baka. 
Şehime ve Besimc hanımiara 

döndü, ilave etti: 
- Buyurun. Bizim ev uşağı ile 

görü~ün Kay ri 1 
Ev kutu gibi ve tipşirindi. Insa

nın yüzüne gülüyordu adeta. Şerif 
ağanın karısı da doğrusu temiz ve 
kıvrak ~adındı. Her taraf gül gibi, 
duvarlar bembeyaz, camlar pırıl 
pınl, tahtalar gıcır gıcırdı. 

Ev sahibeai misafi.-lerini ~ıülüm
seyen bir çehre ile karşıladı. Tam 
dültkinın üetüne tesadüf eden ve 
ayni zamanda hem caddeyi. hem 

- Kapıdan içeriye adınıımızı 
attıl4 daha da hamdolsun, ne ben 
ne de erkeğim hastalık yüzü gör -
medik. Bizden önce burada bir 
şeyh efendi otururınuş. Kutupmuş 
kendisi. Anlaşılan onun nefesi sin
miş. Bizim Şerif ağnnın benden ev
velki hanımından olma bir kızı 
vardır: Hanife. Oneağızı da bura -
da gelin ettik. Sanki diyeceğim: 
Burayı alanın kısmcti açılır. Darda 
ise feraha çıkar. Bu katta üç, a~a -
ğıda bir odamız vardır. Mutfak da 
aşağıki kattadır; :;ok feruhtır. Bir 
kapısı bahçeye açılır. Çeşmc hemen 
karşımızdadır. Içme suyunu ora -
dan getirtiriz. Bununla beraber ku
yumuzun suyu da tatlıdır, sabunu 
köpürtür. Bahçedeki ,·işne, erik, 
teftali ağaçlarını Şerif ağa kendi 
elile aoıladı. Yedi Vt!rcn giıllerini 
de gene o dikti. Size kısmet olur 
da, intallah safayı babıla oturur -
sun uz. 

Bu ~ne imtihanlar 4 - 5 
Eylii:lde yapılacak 

Bu sene de lise ve orta okullam 
parasız yatılı olarak alınacak talebe 
için Maarif Vekilieti 4 Eylulde baş
lamak üzere bir müsabaka imtihnnı 
açacak br. T alibler 1 7 Ağu•tos Cu
martesi günü saat 1 3 e kadar bulun
dukları yerin lise müdürlüklerine, 
lis~ olmıyan yerlerde orta okul mü
dürlüklerine, vilayet merkezlerinde 
de Maarif Müdürlüklerine ).>irer is
tida ile müracaat edeceklerdir. 

Parasız yatılı imtihanına gire -
bilmek için fU oartJarı haiz olmak 
icab eylemektedir. 

Türk olmak, bedence, ruhca, 
hasta. illetli ve kusurlu olmamak. 
Bu cihet imtihanın yapıldığı yerin 
hastane •ıhhi heyetince dolduruln -
cak raporla tevsik edilmek lAzım -
dır. 

Müsabaka imtihanlarına girecek
terin, sınıfda kalmamış olmaları, 
ikmalieri bulunmaması da §Brtlar a
rasındadır. Imtihan günleri töyle 
tesbit edilmiştir. 

Türkçe - edebiyat: 4 Eylul Çar
oamba saat 9 da, Metamatik: 5 Ey
lul Per1embe saat 9 da .. Imtihan su-

alleri her sınıf için ayrı ayrı olmak 
üzere Maarif Vekilietinden gönde -
rilecektir. --------
lzmir fuarı için vapur ve 
tren'erde tenzi'At yapıldı 

lzmir enternasyonal fuarı müna
aebetile dünden itibaren Denizyol -
larının lzmir hattı tarifelerinde % 
50 tenzilat yapılmı,tır. Yapılan he-

sablara göre bu seneki yolcu mik -
tannın vaziyetİn normal olmamasına 
rağmen geçen seneki kadar olacağı 
tahmin edilmektedir. Aynca Dev -
let Demiryollan da İzmir hattında 
% 50 tenzilat yaptığından bilet al-

Bebek ötedenberi fstanbulun st! 

vilen ve rağbet gören mesirelerin ~ 
den biri idi. Şairi azam Ahdülhn" 
Hiımid merhumun babası ve bü • 
yük babası orada otururlardı. Hii • 
mid de orada doğmuotur. Abdül • 
hak Molladan başka Adliyt" nnzırt 
Cevdet Paşa, Mısırlı Halim Pa~· 
dahiliye müsteşarı Refik Paşantt1 
da Bcbekte yalılan vardı. 

lstanbulun azarnet devri sayı • 
lan Padişah üçüncü Ahmedin nhdl 
saltnnahnda, Bebek mesiresi Hü -
mnyunabiıd olarak anılırdı. Şimdikl 
Mısır sefaretinin bulunduğu yerde 
bir kasn hümayun vardı. Padişah~ 
lar bu saraydan bizzat pek i::stifade 
etmediler. Burası daha ziyade• 
sadrazamların elçilere vereceklctl 
ziyafet ve resmi kabullere tahsis o • 
lunmuştu; ve ancak öyle günlerdi 
açılır, fenlenirdi. 

Şimdi. gürültülü bahçenin bulurı
duğu nokta halkı~ teferıiicgfı~1 

idi. İstanbuldan ve Boğa:zın sıııt 
yerlerinden narin piyade kny.klarilcı 
buraya gelen keyif ehli, ulu uğaçlıı• 
rın .altında zevk ve safa ederlerdi. 

Bebeği, Boğaziçinin öbür köyle • 
rinden ayırd eden hususiyet, bura51j 
nm sert rüzgarlardan mnhfuziyet 
idi. Fakat, Bebeğin bu derece rn~.; 
bet görmesindeki asıl sebeb, büytl t 
üstad Yahya Kemalin ltıyenıU\C 
cıSes» man:zume3inde ifade eyle~~. 
istediği müstesna dekor güzellıfıl• 
renk zenginliği ve Bebek akşamltı • 
rının heyecan verici başkalıktır. 

c.Mevsim mütchayyil.. tııık:t 
ak§amdı, BcbektC·' 

Mısrnile Bebek §Üphesiz ki ebe • 
diyete intikal eylemiştir 1. 

Biraz evvel, Mısırlı Hnlim Pa~· 
nın Bebekte yniısı bulunduğunu so'l 
lemi~tim. Bugün yalnız arsası du • 
ran bu yalıda, Halim Paş;ı yuz )tt~l 

'k· ne: 
mak için müracaat edenler fazlalaş- otururdu. Halim Paşnnm, 1 ı 
mıştır. Fuar münasebetile tulebe ve meşrutiyette biri sadrazam ve htı • 
gruplar için de tenzilat yapılmı~br. riciye nazırı, diğeri Bursa volisi ~~ 
•••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• nafia nazırı olan Said ve Abbas 

1 ~ 
M E V L i D mindeki oğulları yetişip de ev bn

1 
1 

sahibi olunca, pederlerinin yaJısı~ 
Konservntuvnr alaturka kısmı es!d terketmişler ve oraya sık gelrıl 

icra heyeti azasından ve memleketin olmuşlardı. 
tanınmış muslkl üstadlarından Sü _ Bir bayram günü, H:ılim. Pn~ 
leymnnlye camJi eski .başmüezzini misafirlerile oturuyorken, Saıd 
merhum hafız Kemal Gürses Için Abbas beyler de tebrike gddiler·t1 
ı2/8/ı940 Pazartesi günü yatsıdan Babalarının eteğine vardıkl.~' ~ 
sonra SUleymaniye camiinde melll- sırada, Halim Paşa miııafirlenıı, 
1ekctimlzln en tanmm~ mevlldhan _ döndü, ve, eviadlarını onlara tıı 
ları taratmdan Mevlidi Şerif kıraat nıtmak istiyormuş gibi: l 
edilecektir. (Devamı 4 üncü sayrıvl~ 

Şehime hanım evi beğenmişti. 
Daha ziyade ho~una giden bakka
lın kansının gösterdiği hüsnü kabul 
oldu. Para hakkında hiç ağız açma
dan çıktılar, gittiler, 

O akşam bekçi tekrardan haber 
getirdi: 

- Bakkal Şerif ağa evine hela
linden yüz elli altın istiyormuşl 

Bu fiatı da mutedil ve muvafık 
buldular. Tellaliye, fernğ ve intikal 
harçları da ödendikten sonm Şehi
me hanımın elinde biraz parn da 
kalacak, mücevherterin satılmasına 
da mecburiyet hasıl olmıyacnktı. 
Bir iyilik te evin altında bir dükkün 
bulunmasıydı. Bu dükkan, ne kötü, 
üç meddiye kira getirebilirdi. Bu 
da Şehime hanıma bir irad olurdu. 
Bilahare, Samatyadaki evin arsası 
da satılacak olursa, onun parasına 
o vakit mücevheratın esmanı da ila
ve edilerek Çarşıda bir iki dükkan 
alınır, bu suretle rahat bir geçim te
mini mümkün olabilirdi. 

Bütün bunlan konu~tuktan, eni
ne boyuna ölçtükten sonra, bekçi 
vası&asile Şerif ağaya pey gönderdi-

ler. İlmühaberlerin tanzimini, 11?.u~ 
melenin takib ve in tacını imam uı ~ 
rine aldı. Kendisine verilecek cca)'ıı ~ 
teriıı Şehime hanımın mürüvvetitl 
bavale edilmişti. 

Imam efendi: • 
- Kendileri gibi ehli perde. 5~ 

liha ve kibar bir hanımın mahall~~ 
şeref vermelerini.. her husustan ~.; 
tün tuttuğunu, kapıya kadar ge 

1
, 

bizzat söylemekle bir cemile '/nP 

mıştı. 

E d. bi' 
Bu imam Ebülhayır e en ı ş 

tipti.. orta. boyunu. ~ah~ da .. lt~a 
gösteren vışman, bıçımsız vucu • 
dünyanın en habis ruhuna mahfntd~ 
lık ediyord~. Sureta son d.~rect'ib• 
dindar, zahıd, haramdan mucte~ i 
dürüst ve faziletli görünür, kendırı;: 
hilmiyeniere öyle satar dı. F evkııJo• 
de :zeki, kurnaz ve becerikli ol ~ 
ğunda şüphe yoktu. Bu meziyet1t:t• 
sayesinde, yirmi senedir imanılık e 
tiği bu mahallede, hiç kimseye 
dirmeden türlü dolablar ç 
yemediği halt kalmamıııtı. 

(Arkaal ~ar> 
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Fransa da 
neşrolunan muhhra 
f•··············YAZAN •••••••••••••••• 

ı 
Emekli general i 

ll. Emir Erki/et ! 
•• ~~~.~:.run askeı1 muhalTirl i 

İzmirde bir sinemada 
yangın çıktı, operatör ve ı 
itfaiye neferi yaralandılar 

( ......... : ................................... ~ .. .. 
1 ızmiriiierin 1 Koylu kadınlarımızın 
1 Milli Şefe Türk Hava 

sayg1lar1 . 
İmılr ll (HUSUBi) - Belediye 

t"e1slm1z. doktor Behçet Uz bugün 
Ankaraya lıareket etmışUr. Dok
tor Behçet Uz Milli Şeie İzmfrll. 
lerln sonsuz saygılarını arzedecek 

Kurumuna yardımlar 
p r~~·~~--~ .. ;::~i·~:~··~::·i~:i 

lı tarafından ne§rolunan muh
ı/ayı herkes gibi biz de okuduk. 
ı. randsa münferid mütareke aktine 
ıten · · d •nı mecbur addederken ve on-

lzmir J J (A.A.) - Akpm geç 
vakit Tan sinemasının film daire -
sinden bir yangın çıkmı~tır. Yangın 
esnasında •inernada pek a:z seyirci 
bulunuyordu. Film operatörü ani 
olarak tutupn Iilmlerle ağıren yan-

mı~ bir halde kendini kurtarabil -

mi§ ve memleket hastahanesine yn
tırılmıştır. Bir itfaiye neferi de cam 

parçalarile elinden yaralanmı~tır. 

Tahkikat henüz neticelenmemi~ir. 

<ve fuan şereflendlrmelerlni istfr
hanı edecektir. 

\. ............................................ wl 

"Ellerinizi aşağ1 
in diriniz, 

Başçayır köyünden Hafize Çetiner Hava 
Kurumuna SOO lira teberrü etti 

Aldın ll (A.A.) - Türk Ha-ı tnkdirin fevkindcdir. 
":a Kurum~ Aydın .. ~ubesin~ ?~O ~un~ en güzel misal, GermenciJı. 
lıra teberru eden Kotk nahıyesının nnhıyesınde yeniden te,kil olunaıfj 
Başçayır köyünden Hafize Çctiner, kadınlar kolunun iki günliık faali rn:'k son~~· bu hareketini zaru.ri ve 

m ll gostermek için, muhtelıf za
ğ al arda, Peten ve diğer rical a
ı:z anndan bir takım beyanname
mr 1.nr;şrolunmuştu. Fnkat itiraf et
d ~dıldı~ Id bunlann hiç biri, tered
r u erı büsbütün izale edecek Je-
eeede tamam teyler değildi. 

ingiltere 
Amerikadan 4.000 

tank ahyor 

Rumen-Macar 
müzakereleri 

başlıyor 
Amerikan gazetesinin 

Japonlara bir ihtarı 

altın madalya ile taltif edilmi~tir. yetleri neticesinde Kuruma y_ijz az 
Burada Hnva Kurumunun faali - kaydetmiş olmalarıdır. 

yeti gü~den güne genişiernekte ve Aydın 1 1 (A.A.) - Atça na hi 
havncılıgımızın inki~afı için yardım- yesinin Ynğdere köyünden Hafiz 
cı aza koydına hararetle devam Turhan isminde bir kndın ölümün 
etmektedir. den iki gün evvel mutasnrrıf bu • 

Bu •. husu~ta ~ilh~ssa kadınlarımı- Junduğu jki parça zeytinliği Hava 
xın gosterdıklen alaka her türlü Kurumuna teherrü etmiştir. j Başlarken bahsettiğimiz muhtıra 

se F h b d • ransanın yalnız başına ar -
men çekilmek hususunda duyduğu 
1 e~buriyetlerin sebeblerini oldukça 
ho~ u olarak izah etme!c meziyetini 
aızdir F k · .. ı· ı· k' h · a at peşın soy ıye ım ·ı 

~~ tnuhtıra yeni delil ve sebebler 

Nevyork 11 CA A.) - New-York Ti_ 
me.s gazetesinin bildirdiğine göre İn. 
gütere hiıkümeti .Amerlkndan 25 ne 
30 ton nrıısmdıı muh~tf tipte 4000 
tank satın almak için 200 milyon do. 
lar tıarfet.meye karnr vermiştir. 

Budapeşte, 1 1 (A.A.) - Maear 
hükumeti, Bükre~teki orta elçisi va
SJtasile Romanya hükumetine kısa 
bir muhtıra te\·di etmiştir. Bu muh
tıra ileride yapılacnk müzakerelerin 
tarzı hakkında bir takım teklifleri 
ihtiva etmektedir. 

Nevyork 11 (A.A.) - Royterı 
Şimali Çinde bulunan ingiliz ltı

taatının çekilmesini mütalea eden 
Nevyork Herald Tribune diyor ki: 

Muti ve mahcub bir millet ol ~ 
saydık bizim de timdi çekilmekli -
ğimiz bir vazife olurdu. Fakat böy
le bir millet olmadığımız için ken -
dimize ve mü~külnt içinde bulunan 
dostlanmıxa karşı ve B. Ruzvelt'in 
insani namuskarane hareket ismini 
verdiği sebeb dolay.ısile vazifemiz. 
Şanghayda lngilizlerin deruhte et -
tikleri vazifeyi bizzat üzerimize al
mak ve Japonlnra «Ellerinizi atn -
iı indiriniz» demektir. 

Umanda heyecanlı 
bir takib 

1 Bugün mezardan bir ölü 
çıkarilacak 

(Baştaraf'ı I Jnci sayfada) (B:ı.ştarnfı I lncJ sayfada) 

osıerememektedir. 
Bir İtal;an ticaret 
heyeti Bükreşte 

tıklan bir motöre bu kağıdiardan rılmı§tır. Dün ise Mecidin karısı ilej 
bir miktarını yükJiyerck sessizce li- kardeşi Eyüb merkezine müracaat; 
mana girmişlerdir. Gecenin geç sn- ederek, Mecidin aldığı bir ilaç tesi
atinde ve şüpheli bir halde ilerle - rile öldüğünü söyliycrck: 

trı··Bu seheble muhtıta hakkında 
ı ktalealar serdetmek bilinen şeyleri 
fe rarfamak olur. Bununla beraber 
~nu söyliyelim ki, Fransa. bazı 
ı mselerin zannettikleri gibi. İrıgii
Yertt mahza bir kızgınlık nöbf'ti ilc r:k a bırakıvermiş, ynni harbi kese
m Almnnyadan mütareke veyn 
" erhamet dilemil de" ildir. Fransa 
h e btduları harbedebildikleri kadar 

8 
ar ettiler, Mütarekc diledikten 

Bükreş, ll (A.A.) - Bir hal
yan iktısnd heyeti, dün akşam Bük

reşe gelmi~tir. Bu heyet Romanya 

hükumeti ile iki memleket arası~-

d k
. . i mübadelelcre müteallik 

8 ı tıcnr 

Budapeştenin siyasi mehafilinde 
beyan olunduğuna göre usule mü
teallik olan bu tekliflerin Bükre~ 
hükumeti tarafından kabulü takdi
rinde iki memleket arasında mual
laktn bulunan meselelerio tasfiyesi 
hususunun tncil edilmiş olacağı mü
tıılensı ileri sürülmektedir. 

lzmir fuarı gelecek Sah 
günü açılıyor 

yen bu motör az sonra liman da - cc- Kendisinde müzmin 
bilinde devriye vazifesi gÖrmekte o- zührevi hastalık vardı. Şiıkrü adın
lan polis motörünün nazan dikkn- da bir hastane hndcmesi bu hasta 
tini celbetmiş ve derhal takib ve tn- lığı ge!fireceğini söy]iyerek, bir ilaç 
rassud altına almıştır. verdi. ]şte, Mecid aldığı bu ilacın 

Bu gizli takib bir müddet aevam tesirile öldü.>> 

horıra bile oldukça bir inad ve se
at ·ı • ı ·· 1 e, dahi baz.ı yerlerde nskerı 

~~:ı~rn hududlannı aşncak derecek: e harbe devam ettiler. Bu. in
ltı r edilemez. Amma, Fransız ordu
ı ~Un Belçika ve Flnndr muharebe
lerınden ve Sedan yarmasından son
ı:· ancak son :zafe1~ kat'i bir iti-
1 ~ddan ileri gelen manevi kuvvct-
erın· k ] h bı aybederek iyi Vt! meharet e 

0
j1 edememit olduğu belki iddia 
Una bilir, 

t transız hükumet adamları ve riy: 1 .müstemlekelere veya Ingiltere
kı gıderek hnrbe orada dftvam cde
k ı eceklerinden, bahusus Fransanın 
~vv~tli donanması henüz nıt'vcud 
~ ~ugundan, Fransanın mağlubiye
ının münferid bir mütareke ekıine 

•ebeb 1 ... .. n k 0 amayacagı iddiası da mu-
Na aşa götürür. Bu hususta Leh, 
lt(ıorveç, Fclemenk ve Belçika hü
d tnetleri misal olnrak gösten1seler 
n~ ~enilf'bilir ki, hükumetler ancak 
d~ ~~ 2:Bfere ithnacllan olduğu tak
b~r e, millet namınn bu kadar ağır 
R~r k~r?r vermeye kendilerinde .ha~ 
" ebılırler. Aksi takdirde n.ılletı 
k e tnemleketi düşman işgaline bıra
" aralt mahza kendi can, mevki, ser-

et ves · el · · k k · · h d aır erını urtarma ıçın u-
b Ud haricine kaçmak ve bunn har
trıe devam ediliyor süs ve rengi ver
b-ek manevi ve maddi mes'diyetli 
ır hareket olur. 

ii' Biz. Fransanın mütareke aktetti
'Pı •ı.ralarda şöyle demiştik: Eğer 
rı et ın ve W eygand gibi tanınmıJ 

1 
\lrıuslu Fransız generallerile rnüta

... ~ eyi terviç eden Petain hükumeti
·•ın d f d lll.ası, Fransanın dıpn n ve sır 
tonanma ile harbe devamla, lngil
~e ile birlikte nihai zaferi istihsal 
dl)~eldcrini umsaydılar, onlar ken
d~ ıkierinden harhe devam ederler
~ Petain, Weygand ve nrkada•la-
b ın mütareke dilemeleri. har-
ı; devamda Fransa için hiç 
:~r. ~afer ümidi görmediklerinden 

ıı gelmektedir. 

1 ı . mevcud itilô.fnnmeler 
mesc e en 

dahilinde müzakere ede- İngiliz 
Somalisinde 
muharebe 

ederken, motörün birdenbire istikn- Demişlerdir. Bu müracaat üzeri· 
met değiştirerek Rumelikavası ci - ne. Eyüb zabıtnsı derhal hadiseden 
v~r~~da k~ytu bir sahile yanaştığı adliyeyi haberdar etmiş ve nöbetçi çerçevesi 

cektir. 

Havada büyük bir çarpışma 
daha oldu 

CBaştara.rı 1 Inci sayfada) 

sabah cereyan eden harlee:ia~:ymrkao: 
d dü man tayYnre 

sın an ş d' hücum etmişler ~ 
uth ve Portinn a d 
d' Derhal havalannan tayyar NC: -

ır. .. d e başlamıştır. ı -
rimizle musa hem . belli değildir. 
hrıi rakamlar enur. . . b -

O d'" man tayyaresının u 
Fakat 5 uşd"Jd"w. bilinmektedir. .. . ha e ı ıgı 
gun ım 1 • . den 19 u kayıptır. 
Tayyare enmız b 
B la beraber pilotlardan . azı ~ 

unun w ldukları ümid edılmek-
]nrının sng 0 1 ·dd• 

d
. M htelif evler, bazı an cı ı 

te ır. u w tı Ve-
olmak üzere hasnra ugro.mış r. 

. kl' de de bazı hıuıar olmu§ ·n na ıye d 
snı b' trol deposu ateş almışsn n 
ve ır pe . "1 .. ı·· " atle ııöndiıru muş uı. 
yangın sur h'. 

P ı d üz.erine yapılan ucum-
ort an 'k' ·d h 

d 
b mba parçalan ı ı gemı e a-

a o ştır Bundan ba§ka 
fif hatar ya!';u hn~r yoktur. Kara
hiç bir g~mı eb l deniz maknma-

d .. bom a ar 
ya u!en . lara ve deniz hastane
tma aıd bınn . tt'r Bir :miktnr :ra-
. r ver:mı · 1 ıııne zara d 'ddi surette yara a -

ralı ·varsa d d'cı dır Bir ölü olduğu 
nanlann a e ı az . . 
h her verilmektedır. 

a Alınan tebliği 
CA A l _ Alman ordulan 

~Berlln k~nd~nlı~ı tebl~l: 
yükSf'k kuvvetlerı muhnrebe 

a1-nn ha'VB . ,,~ -
~ l lt>Ugün Inguu m us -

ı.ayrare tilolar nd' hücum ct.. 
nınanı Portla a 

~~ır Hedeflerine ;sabet eden 
ı ı~ • lima.Dlll ın nb1m wısn tı 
lb0111'bal~ lş ve petrol depoları ya_ 
t;nhrib ed~ uın esnasında Manş de
.kl).mı.ş~ır. ~u: muhtelif malınllerde 
nlzi uzerın e .... ....,.,-ıerine 

baJ'(!InlllD ·-.14--
.A}nlan ~ nvcı ıayyarelerı!e aded
retakat e en. ..m ... avcı taYY're !Do-

t talk In~ 
çe ço d şiddetli ha va muhare-
ıan ~rnsın şta r eımdiye kadar ha-
belerı oımu u · tn'"'r ta 

lıdl~ıne göre 73 6' ız Y-
ber ver ı; • 

l.Ba§taralı l JncJ sayfada) 

g~çlüğ; rağmen «muvaffak olmu§ 
bır abıde» halinde ziyaretçileri tat
min edecektir. 

gorulmUştur. müddeiumumi muavini Hilmi vak'a' 
Açıkgöz hırsızlar, karaya yana - mahalline giderek, tahkiknta el .koy

!ır yanaşmaz derhal motördeki ka- muştur. Yapıinn ilk tahkikatı müte- • 
gıdları dışarıya çıkarmı~lar, ve po- akib mezarın açılmasına ve cesedin 
lis motörünün bulundukinn yere çıkarılarak morga nakledilmesine • 20 Ağustos Sa~ı gÜnü yalnız Iz _ 

mirin değil, bütün Türkiyenin bir 
iktisad bnyramı kutlanacaktır. 

Fuanmız büyük merasimle açıla
caktır. 

Öyle tahmin ederim ki bu tö -
rende başvekilimiz ve bazı vekil -
l~rimiz de bulunacak, fuar günle -
nnde hemen bütün vekilierimiz ın
ra ile fuan ziyarete gelecektir. 

Fuarın her türlü hazırlıkları ta -
manıdır. lnşaat .işleri dalia evvd • 
den bitirilmiıtir. Dekorasyon işleri 
noksansız olarak ikmal edilmi,tir. 
Şimdi devletlere, müess6eiCTe. 
muhtelif fırmalara aid ticnri emti -
alar vitrinieric stand ve pavyonlara 
yerleştirilmektedir. 

Bu sene fuarı ziyaret edenler, ~
raya buraya yerlC§tirilmi, küçük 
pavyonlar bulamıyacaklnrdır. Her 
pavyon bıı:lı ha ınn bir eser olmuş
tur. 

Sergi Sarayında Britanya pavyo
nu nazarı dikkati celbediyor. Bü -
tün imparatorluğu temsil eden bu 
pnvyonda İngilterede yetişen e~ya
lar bulunncak mı) İngiliz konsolos
han esi, bu hususta telefonla sordu
ğum bir suale cemazeret beyan ede
rek» cevnb vermemiştir. 

Sonra, Alman!nr da son dakika
da fuanmıza iştimk eylemişlerdir. 
Alman pa yonu hazırlanmaktadır. 
İtalya pavyonu da ayni §ekilde ha
zırlanmıştır. 

İtalyada bir mahal ll (AA.) doğı:ı geldi~n~ görünce. gecenin ka- karar verilmiştir. 1 

I·ıa1.- umı ikara ,.,.,_ 
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ranlıgından ıstıfnde ederek kaçma - Bugün hakim huzurunda mezar 1 
.., .. 1l1ll rgu.uıuın numa- " b ı 1 d Talı tebll~: ga aş amış ar ır. açılarak cesed çıkarılacaktır. Morg- • 
""-~ız Somalidınd p ... C rl Fakat, zabıta memurinn buna da yapılacak otopai hadisenin içyü-
.UQ;,~r! e M.AJe- ar n eyd · I ·· tl · d 1 b"l k · -ye Oodajcro'y.u !,mal ettik. İleri ha - m an vcrmemış wer, sura e ayrı ziınü ay ın atn ı ece tır. 

rei:etlmi d etm kt d! ayrı no~talara dagılan hırsızlann -
z evam e e r. . d" .. 1 d' B' k H' d Tayyare til , 8 d d E k pe ıne uşmu;ı er ar. ır saat a - ın milli komitesinin 

kat'i cevab1 
o.arunız u an n r o d .. h ı b' k'b · 

wıt tayynre d .__ b d • ar suren eyecan ı ır ta ı netı ~ mey anını ·uum ar ıman . d k .. 1 . .. .. d 
ederek yerde bulunan 15 ta re 'C cesın e açı goz erın uçu e ya -
t !sal> yya j kalanmışlardır •• 
am et ka.ydetmtşlcr ve dü.şmn- Em . M"d" 1 .• w.. · ·ı 
nın avcı tayyarelerile yapt~ı hücu- .. "?ıyet u ur ugune . ~etın en 
mu püstürtmüşlerdir. Tayvarele _ ~usefyın, !"11ehdn:ıed ve Alı suçlarını 
rimizin hepsi fislerine dö~üşle.. _ ıtıra etm_ı..;.ş_e_r_ı_r_. ---
dir. 

Kenya hududunda El-Uak'ı bo:ın. 
bardırnan etmek teşebbüsünde bulu
nan blr d~an tayynre.cıJ müfreze -
1Mimlz!n nteşne dü.şürülmüştfır. ln_ 
glliz pflotu yi.iz~ı esir edilmtştır. 

Ingiliz Sornalisi 
Kn'hire ll (A.A.) - Royter a

jansı bildiriyor: 
Somali: Esas mevzilerle temas 

henüz teessüıı etmemiştir. 

Bergamada zelzele 
Jzmir 11 (A.A.) - Evvelki ge

ce Bergamada üçer saniye devnm e
den iki zelzele olmuştur. 

Türkiye yollari 
Buna'da ve anrkta vazi}·eı nor ~ 

maldir. Sofyaclan gelen bir t<'lgrnf şu ha -

Harbiye - Acar 
Merinos maçı 

Ankarıı t 1 (Hususi) - Bursa
nın Acar-Merinos muhteliti Harbi
ye İdman yurdu ile bir maç yapmış 
tır. Güzel bir oyun çıkaran muhte
lit Harbiye Idrnan yurdunu 3 - 2 
yenmiştir. 

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

beri vereli: 
- «Bulgarya baplsh:mclerlıulc bu_ 

Juıum on bJnden fazla mahkum yo~ 
larda çalıştmlmak üzere btner klşl -
Ilk &TUP balinde scf~ber edllm~Şlcr
dlr.» 
Telgrnlın verdiği tal llfıta lüzum 

yok. Biner klşUik on 1 ~~ grupunun 
mem1eket yollarmda çalışmalanndan 
eelllecek Istifade sayılıp clökülü~ or. 

USaştararı ı hı ci sa) rada) 
Pazar günü \Vardhn' da topinnncak 
olan kongrenin icra komite i tara -
fından verileceğini söylemi~tir. 
Kongrenin eski reisi Nehru kısa bir 
mülakat esnaSlndn umumi valinin 
teklifi ile kongrenin talebleri arasın- 1 

da büyük bir uçurum olduğunu be • 1 
ynn etmiştir. 

ve mahi<Omlar 
lDe lüzum yok. Bırnun Içinılir ki te • 
~üfün scvki ile kaza <'SCrl O:arak 
hapse girenler bile ah ·ki bekftret • 
lerini orada ka~betmeğe nıahkiım o
)'urbr. 

Gerek Almanya ve gerek İtalya 
pavyonlarında hani harıl devam e-
den faaliyete rağmen ortnda ~fYB Arnerikah pilotlar 
narnma bir şey yok. 1 

Türkiye hnplshanelerlndekl mah -
kümla:nn mevcud\ı bunun üç mi ll . 
dlr. Yani otuz blnclir. 

Hazırlıklara bakılırsa Almanlar ngilterede 
ve Jtalyanlar mal getirmek husu - (Baştnralı ı Jncl sayfada) 
sunda Tuna yolundan istifade ede - iWer arasında yeni tnyyarelerde b)r_ 
ceklerdir. 90k ~er pilotların da mekik dolrur 

tr~~« 
ıı •••• ~ ı 

· dn~ürülm~'ftür. 
y~~ı ~ ~ 

tnyy~eıennden 14 il e-

Fuara Etibank çok zengin bir gibi gidl;> gelecekleri anlaşılm~br. 
şekilde iştirak eylemiştir. Bu pav - Bu, tayynre imallıt.mın stlraUc art_ 
yonda Beşiri petrol çalışmaları hak- masınm netJce.!idlr. Amerikalı pilot. 
landa da tatminkir malumat ve !nrdnn blrl JOO kadar pUotun derhal 
grafikler bulunmaktadır. vazife aldıklarını, ba.şka plloUarın de 

l~ Bankası fuarda güzel bir pav- niz yolUe geleeeklerini bunu miHcn
yon hazırlamış, İnhisarlar Vekaleti Job de yeni yüzer ki.şlden mürekkeb 
pa V) onu da cazib bir §e kil almış - pllot ikatilelertnin geleeelini zannet-

İmralı adasındaki cezaevinden baş
ka bütün haplshanelerimizde mah • 
kumlar hep bir aradadtrlar. Rir kı • 
sım ceza evlerinde ı;orap ~iihlan, 
mobRya lmalithaneteri n.rdır. nu -
rada çıllışan nıahkumlara satıştan 
blr kazanç ta vtorDdl~nl u.nnedf)·o • 
rum. Bunlann haricinde lılnle.rce 

mahküm herpn sabahtan ak13mn 
kadar kovuıfarcla birbirinin mu~ra
şmı dinlemekle vakit geçlrirler. Bu 
k~ıklı mMern mübıuleleslnln ne 
tehlikeli bir telkin şekli o'dnğunu tah 

Böyle eli ny:ıfı tutar, s:ığlam bin • 
IOTce vatandaşı bir çatı altuıa kapa
)'lP yıllarl'a beslemenin on!arn ft 
ruemlekete ne faydası olduğunu sor -
ma!l"a da lüzum yok. Çiinkü l'evn.bsıl 

kalır. nu şekUde kapatılan mabkü • 
rnun alıtilki ve lçtımai terbiyesinde 
6alii.'h ve teknmül beldemek hata ae. 
tn ganettir. Şu hoı"dc cezalannın 

bir kısmını bitiren mnlıltiımlan Bol
garistanm kabul ettiği sistemle veya.. 
hud daha fnydah olacak bir !Jekllde 
pek muhtaç, oldul'unnız yoll:uda ça -
lıştınnak. elbette faydalı o':acaJdll'. 
Hem kendileri Için hem memleket 1-
çln .. mahkumlar vatana hizmet et.. 
mekle 1 ledlklerl f'urun tesirini azal • 1 
tacaklar, memleket de kaza ve kader 
kurbanlarının yardınıı ile yola kava
şacak, adaı"et te bütün fazileti Ue te. ............................................... 

Ba'kan'arda arazi 
mesBie~eri 

A'lman .. dönınemişlerdlr. Mıınş ü-
rlne henuz bel devam 

deki havıı ınuhare en 
r.erın te ld~undan Jı::at1 va-ııyet an

tır. Adnan Bilaet titlni .söyleml§tir. 

relll etmiş olacak. 

~ueJ.QH [4/,ıtJ 

(Bqtarafı 1 Inci sa.Yfacl:l) !:: arazı terkcdebDirler. Ahali ID{' -
t . e.sıne gellnce, Romanyanın tam 
lrObeğinde ynşamakta olan ve Mncar 
b~an gelen yarım milyonluk ln
;''lll ınevcud olduf:u müşahede e -
<!ıl tr. Mezkür kütle birkaç asırlık ol
, ~u cihet.ıc Hitlerin kuvvet.ll u uı-

etmek 0 
.oo: .. n---.. Ur 

cak: daha sonra biluu .. ~ · 

nın edebi tefrikası: 101 - Haluk, niçin bunca zaman
danberi bana olan aşkını gizle -
din} Neden saadet günlerini ae
!;irdin} 

- Onun beni cebren ve :zorla 
Öptüğüne emin oldun mu? 

Dudak lan nı Yer ııevgilim 1 dedi. 
Sıcak ncft:lileri birbirine kımt

tı. Bir saniyc.. ıki saniye • bütün 
bir ömür böylece kaldılar. Dün ~ 
yayı unutmu~lnr. kendi saadet -
lerine gömühniişlerdi. 

ıe ı • r le lkolı:ünden kopartılmn~ istem -
l'ecekt.ır. 

Çinde Ingilizierin yJrini 
Amerikaı11ar tutuyorl1r 

(Baştarafı 1 Inci s:ıyfac!a) 

1-.ilako Shimbun gazetesi d(' Uzak_ 
:<lıitta ingilrtlere muhafız ltopek ro-
u o:1nayaeak olan Amerikanın takib 
tttığj hnt ve hareketl dildtaUe gozU
lı~ bulundurmuuu .lapuG JWJui
'aetıllden iatemektedir. 

Nakleden: Muazzez Tahsin Berkantl 

Fakat hakkın vnr Zeyn,.b .. 

b 
nı af değilim Kıska:ıtlık en pya . b" .... 

.. 'd •z]ik ,.özlenrnı urumu~ 
ve unu sı "' h 

h k memi ~1imde:ı elmı tı, cr mu n e 
1 

• • 
. nutmuştum. Ne senın soz -

şeyı u • d 
J • ne de mektublann n ynz -
~ın. 1 B 
dıklann a1dımclıı k;,. mamı;tı. en 
·nlnız bir §eY biliyordum: Sen 
~urhant ııeviyordun ... Işte o ka-

d 
u bu eiiphe benı bedb&ht ar. ·~e ,.-

et eğe kafi .gt:liyordu. 
m Çok uıırab çektiuı.. çok ~ 

içinde yapdım Zeyııeb ... Bitiyo-

nam, bu bir maz.eret değildi, 
senden şüphe etmeğe, senin gibi 
dünyanın en yüksek kadınını el -
çal tm ağa halekım yoktu, fakat 
sen beni anla ve nffet sevgilim ... 
Bütün bu huysuzluklarımın biri -
cik tefnntçisi sana karşı duydu -
ğum nihayetsiz sevgidir. 

Genç adam o kadar meyus ve 
zavallı idi ki :Zt-yr.el:i bilaıhtiyar 
ona koştu ve iki elini elleri ara -
sına alarak ba~ını onun omuzuna 
day adı. 

- Emin olmak istiyordum 
aevgilim. 

- Halehe gitmek için tayyare
ye bineeeğin mrada aana ko~tu
ğum vakit bunu nnlnmamış ınıy· 
dıu} 

- Hayır ... Söylüyorum yal 
Cözleı:im:O önünde eiyah bir 
perde gerilmi"i... O zaman da 
aleme lka:şı saadet komedisi oy ~ 
nadığınıt lhükmetmiştim. 

- Şimdi artık bana inanıyor
sun değil mil 

-Bütün lkuvvetimle ... 
- Artık Tuihanı aevmediği-

HalCık yumruklarını eıkıı. 
- Alçak, namussuz. herifl O

nunla hesabımızı karşı karşıya 
göreceğiz. 

- Hayır J-tııluk, onunla kar~ı
laşmıyacaksın.. onları unutaca -
ğız, onların mevcudiyetlerini hn
tırlamıyacağız. Onlar biz.im san
detimize engel olmak için karşı
mıza çıkan iki Pelilden baskası 
değillerdi ... Bundan sonra elele, 
yan yann, bütün ömür yolunda 
beraber yiirüyect'ği:z •• Beni ııev~ 
cüğini bir dda daha söyle Ha ~ 
luk. 

Genç adam ba~nı ağır agır ka
rısıııa doğru eğdi ve ateşli bir ses
le: 

Uzakta bir saat nğır ağır sckizi 
vurduğu znm n iki genç. guya bu 
~reti bekliyorlarm ı, gibi yüz.) ü
ze baktılar. 

- Bu garib izdivacın böyle 
mes'ud bir netiC"e vereceğini hiç 
ümid etmemi tik değil mi Ze>·
neh) 

- Hayır Hııluk, ikimiz de bu
nu başka bn§kn düşünceleric ka
bul etmi~tik. 
-Şimdi) 

- Şimdi sadece birbirimizi ee-
viyoruz Haluk ..• 

SON 



( Son Posta 1 S i* o •• 
Yelken ve at yarışlan 

CBa.ttara fa ı In ci sayfadal 
Mimar mektebinden Ttı.rık birlnci Ol
muşlardır. 

At yarışları 
Beşinci hafta a.t yarışları dlln Ba. 

kırkoyde yapıldı. Berınutad büyük 
bir seyirci kütlesi tarafından heye -
canla takib edllen dünkü koşular so
nunda muhasebenin blr hesabdakl 
yaniışı gene birçok meraklının çok 
h:ı.klı iUrazına sebeb oldu ki bu ha~a 
da şu idi : Günün beşinci ve sonuncu 

ra.ber ~lar Büad, David, Baldin l i
b l eski Irurdlar lehinde netıcelendl. 

Te.t maQta Ankaradan halis İstan -
buldan Vedada. galib geldi. 

Çifte maçta İstanbuldan David -
Balodlni, Ankaradan Semih _ Şeflk: 

çifte 7_5, 6_4 yendl. 
Çift kadınlar maçında Ankara. ta

kımı gnUb geldi. 
Erkekler çift maçında İstanbuldan 

Süad, Arevyan, Ankaradan Ahmed 
Ta.ndo~an - Filips 6 • 2 - 6 _ 3 ga -
lebe çaldı. 

yarışı, sürprizle bitmLştl. Olga isimli --------------
nt birinci, Cesur da Ikinci.. Yarışların Hergu·· n 
muhasebesini yapmakta olanlardan 
bir zat, Cesurun plftseslnl yanlış he. (Baştarafı 2 nci sayfada) 
salt..1mış ve 10 lira olarak illn edll- Rnblan, ortada bütün iyiliklerı ve 

Iyi Şarap Sevenlerin Nazan Dikkatine: 
Memleketlmtzde çok ra~bet gören 

tekrar piyasaya çıkmıttır. 
Her yerde Bahçe şarabını ısrarla isteylniz. 

Toptan l&hş deposu: Perşembe Pazan No. 26 - 28 Tel: •9020 

Devlet demiryollari ve l imanlari 
işletmesi umum idaresi ilanlari 

Muham.men bedeli (472ö) dört bin yedi yüz yirmi Ura olan muhtellf 
boyda yaptırılacak 1070 aded maa cam foto~P"af çerçevesinin 21/ 8/ 940 
Ça.r.p..mba. itünü saat 15,30 da Ankarada idare binasında açık ekslltme.sl 
yapılacalttır. 

Bu işe glrmt>k i.cıtiyenl~in (354) üç yüz elli dört liralık muvakkat temi
nat Ue kanunun t.ayln ettlği vesikalan hA.ınilen a.yni gün eksiltme saatine 
kadar komisyonda isba.tı v!cud etmeleri H'ızılndır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dalresinden, Haydarpa_ 

şada Tesellilin ve Sevk Şetli~inden da.A"ıtılacaktır. (6928) 

miştl Birçok bilet sah~bleri 10 lira kusurları, uzun tecrübe ne taayyün 
fizerinden paralarını aldıktan sonra etmlş ve terdin teşebbüsüne hürmet
hesabın yanlışlığı anlaşıldı~ındıın bu Ur :bir sıstem vardır. Liberal deni. 
blletc üçer lira dn~ıtılması kararı~- ıen bu sistemin biz de içlndeyiz. Her ---- - ------------ -----------

tırıldı. Bu vaziyette henüz paralarını şekilde tadlle milsaid olan bu sis- ••••••••• ~a-n~· fl ........ .. almamış olanlar muhasebe odasına tem., tariht bünyesUc Lşlmizl görme- _ ~ 
hücum ederek itırazda bulundular ve rneğe başla~ı zaman, neden dola _ 
nihayet iŞ polise aksetti ve meselento yı yirmi iki senedir tecrlllie edilip de 
mn.hkemece halll kara.rla.ştırıldı. hiçbir müsbet neUce vermemiş bulu-
Blrhıd koşu: Üç yıışındaki halfs nan bir usule müracaat etmeğe gi _ 

kan Arab atıarına mahsustu. İkra • delim? KlmbUir, belki de bir iki sene 
m iyesl 255 lira, mesafesi 1600 metre oonra, dünya, onun bazı kusurlannı 
idi. Neticede: . ı&A.h yollJP., bu liberal sisteme yenı. 

ı - Sava U. Hakkı Tekçel, 2 - den rücu edecek? 
Sevim (Keseblr) .. 3 - Işık (Nazif). * 

İkinci koşu: Üç ve. daha yukarı Biz bize benzeriz, biz doktriner de-
yaşto. yerli .halis kan Ingiliz atıarına ~niz. Dünyanın Jcarmaka.rı.,ık oldu_ 
mahsustu. Ikramiyesi 470 lira, mesa- ~u bir zamanda kafamızı doktrlnle
fesi 2000 metre idi. Neticede: re ba~lıyarak yürümek akiım11..dan 

ı - Romans (Prens Halim), 2 - geçmez. Dünyada her millet gibi, 
Yatagan (Kara O.mıan), 3 - Sitkap Türkiye de kendisine selA.met yolu a
(Ferr:_uh _Agan) . .. rıyor. Bu yolu bulmanın llk şarUa -

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alanması gayet 
~olay müessir bir müstahzardır. 

So oc n an a 
kar,ı ııayet tesirlidir. Barsak solucanlannın büyüklerde ve Küçüklerde 
aebeb olacaA"ı tehlikeler ııöı önüne alınarak solucan hastalıklannda bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerlmlze ve halkımıza tavsiye edilen bu 
· mUstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
~ ..... v .... ""'" -- • ~.,(,. ... .. l,...t ~ 

TTçuncu k~'ju: Uç ve daha yukarı rından biri de dünya son ve kat'l 
yaştaki ha.l!S kan İnglliz atıarına 4ekllni alıneıy~ kadar, tekfunill ha . 
mahsustu. Ikramlyesf 225 lira, me - linde bulunan hftdlseleri doıturmak- 1 İ J 1 
saresi 1800 metre idi. Neticede: tan menetmemek ve kafalarımızı da, stanbul Belediyesi lanlan 

ı - Tomru rAsını Çırpan), 2 - mües.,e,selerimfzi de muayyen kalıb - - -
Parista (Sereron, 3 - Mart I (FiiL !ara. sokup şeklllendlrmemcktir. Haseki, cerrahp~a. Be~ıu ve Ztibrevi h.astalııldıuile ZeynepkAmU 
ret Atlıl. do~um evi, tcıt:ınbul ve Üsküdar sarı hastalıklar mücadele merkezlerının 

Dördüncü kGşu: Dört ve daha yu_ 
karı vaştakl Arab atıarına mahsmı • 
t u İkrnmiyesi 225 lira, mesafesi 2800 
metre idi. Neticede: 

1 - Tomurcuk m. Gilndüzl, ? --
Karakuş (H. Mutlu), S Örnek 
(H Güçlü>. 
Beşinci koşu: Dört ve daha yukart 

yaşta yerli yarım kan İngiliz atıanna 
mahsu!l hendlkaptı. İkramiyest 255 
l ira, mesare.cıl 2600 metre idi. Neti -
cede: 

1 - Olga (M CelebD. 2 - Cesur 
(Ta.lfıtl , 3 - Alceyl~n CF. Atlıo~lul . 

Sözün kısası yıllık ihtiyacı için lü.zumu olan sabun, soda, zey.tiny~ı ve zeytin tanesi 
kapalı zarf usulile eksiltıneye konulmlJ4tur.. Mecmuunun tahmln bedeli 

(Ba.Jtarafı 2 n ci sayfada) 6646 lira 50 kur~ ve ilk teminatı 4418 lira 49 klll11Ştur. Şartname zabıt ve 
- Bizim mahdumlarl. dedi. Ma- muameUit mürlürlü!ü kaleminde görülecektir. İhale 2318/ 940 Cuma. günü 

p llah , artık. b üyüdüler de, Bebeği saat 15 de dnlml encümende yaıpla.caktır Tallplerln ilk teminat makbuz 
unuttularl. veya mektuplan ve 940 yılına aid tıcaret odası vesl.kalarlle 2490 numaralı 

Benim için, galiba vazieyt aksine lmrrn.tnun tarifatı çevresinde haztrlı,yn.oakları teklif mektuplarını ıhale 
oluyor .. yaolanıp da, yeniden ço - kanunun tarifatı çe\ resinde hazırlcyııeakları tcklif mektuplarını ihale gü
cuklnştıkça Bebeğe şevgim artmağa nü saat 14 de kadar dnlml encümene vermeleri IA.zımdır. (7077) 

başladı!. ~ 

, 
• 

1 
Zafer 30 Ağuatoatadır. Milli Piyango da İzmir Fua~ 

rmda çekilmek üzere bir Zafer Piyangoau tertib etmit· 
tir. Türkiyenin her tarafında aatıhğa çıkanlmıt olan bo 
fevkalide piyangoda mevcud 300.000 biletten 63·345 
tanesi mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler (1) liraya 
~a~ılmaktadır. Zafer Piyangoauna aiz de bir bilet alara~ 
I§tırak ediniz. Vereceğiniz paralar ebedi Türk zaferint 
temin edecek vaaıtalardan biri olan hava kuvvetleri· 
mize sarfedilecektir. 

30 Ağustos Zafer Bayramına 
mahsus feokallide piyangonun ptaııı 

fkramiye 
adedi 

ı 

ı 

ı 

2 

lO 
30 

300 

3.000 

30.000 

30.000 

63.345 

lkramiye 
miktan 

Lira 

60.000 

20.000 

10.000 

5.000 

2.000 

1.000 

100 

10 

3 

2 

Yekun 

lkramiye tutan 
Ura 

60. 00 
2 
0.000 

10.000 
20.000 
30.000 
30.000 
30.000 
90.000 
60.000 

360.000 Bec;i ncı haftanın be$inci yarışı cid
den bilv{ik b ir s irprizle sonn erdi. 

Tenis maçları biHi 

Kapalıç:arşırla Hacı Hasan .soka~ında 16 numaralı dükkO.n satılmak 
üz~re açık nr•tırmıya konulmuştur. Tahmin bedeli 216 llra ve ilk teminatı 
16 lira 20 kuruştur. Şartname zabıt ve muamclat müdürlü~ü kalemlııde 
görülecektir. i hale 23/ 8/ 94.!! Cuma günü saat 14 de daimt encümende yapı_ 
lacaktır. Tallplerin Ilk teminat makbuz veya mekt uplarile ihale günü 
muayyen saatte dalmt encümende bulunmalnrı. (7076) ""• •••••••••••••••••••••••• .. ., 

Tenis Federasyonu tnrarından ha
zırlanan İstanbul, Ankara tenis maç_ 
ları dun Takslmde yapıldı. 

İstanbul - Ankara. karştlaşmasındıı 
fkl şehri temsil eden oyuncu1nrdnn =S=on=P=o=s=ta==ıMa-=t=b=a=as=ı=: 
blr kısmının eski, dtğer bir kısmının 
da tamamile yenı oyunculardan tcş_ 
klli, dahıı. ziyade Ankara takımlarına 
iler.:si Için bir nvanta.j sayılınakla be-

Neşrlyat Mı.idüriı: Selim Ragıp Emeç 
SAHİBLEUİ: S. Ragıp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLIGİL 

K ocaeli Vilayetl 
Defterdarlığın~an : 

Tahmini Bulundu~u Muhıunmen Muvakkat 
Ağırl~ı yer kıymeti teminat 

Tonu Kilosu Nev'! 

35 
10 

15 

200 Su sarnıcı 
100 Demir kazan domu> 

ve kazan parçası ) 
200 Yan el tulum.bası 

Bir aded hurda a
meliyat masası 
sa~e takaometre 
maa sap 

Polis dairesi 
arkasında 

Defterdarlı.kta 

, 

400 Travers ahşap tarh> (Beher kUo.su 

8) 
6) 
) 

30) 

3) 

30 

çlvLsi 20 kuruş) 80 
LokomObll köhne İstasyonda. 1050 L. 
İpek fabrika kazanı Bahçecik nahl-
köhne ye merkezinde 300 , 
İpek fabrika kazanı Yuvacık t:ö-
kohne yünde 450 ı. 

4333 İpek fabrika kazanı Konca çlfU~I 

miktarı 

3,45 

2,25 

6.00 
78,'75 

22.50 

26,75 

köhne yanında. 130 • 9,75 
Yukarıda miktarları yazılı bulunan eski demir kazan ve demir aksarnı ve 

demir çivıler dairede mahfuz t:ulunan şernit dalresinde müzayedeye çıkant 
mı.ş ve Ihalesi de 210/ 940 tarihine esadüf eden Pazartesi günil saat 16 da 
Defterdarlıkta müteşekkil kom•syonda ıcro edilece~lnden taHb olanıann 
yevmi mezkfirda hazır bulunmaları ve şartnarnelerin taleb vukuunda derhal 
Defterdarlıktan verllece~l il~n olunur. (7092) 

Anbar Inşaatı 
Toprak mahsulleri . ofisinden: 

ı - Dlynrbakır Yıldızeli Jstasyolarında yapılacak anbarlar idare bina. 
ları ile sair i~lcl' pzrlık suretile açık ekslltmcyc konulmuştur. Keşif bedel
leri Diyarbakır Için 105268,05 Ura Yıldızcll Için 35858,15 liradır. 

2 - Eksiitme evrnkı Diyarbakır icin 5 Yıldızeli için 3 lıra mukablllnde 
of ıs um um mudiırltığunden alınablll r. 

3 - Pazarlıı: 20 8 9W tarihinde saat 15 de Ankarada orls binasında ya_ 
pılacaktır. 

~ 

Knraa~aç mUeo;sesatı için yaptırıla.ca.k 0000 kilo hftddi istiabislnde ı nded 
benzin tankı açık ekslltmeye konulmuştur. 

Ke.,if bedeli 1500 lira ve ilk tomina tt ı 12 lira 50 kuruştur. Şartname :a_ 
bıt ve muamrllit müdürlü~ü kaleminde görülecektir. ihale 15/ 8 / 940 Per
şembe günü s=ıat 14 de· daimi encümende yapılacaktır. Tallplerin ilk temı. 
nat makbuz veva mektuplan ihale tarihinden sekiz gün evveı fen Işleri 

müdürlü~üne müracaa.tla alacaklan fennl ehll.yet ve 940 yılına. aid ticaret 
odası veslknlnr ilo ihale günü muayycn saatte da.lm.l encümende bulun -
malan. (6732) 

~ 

Yedikule-Bahkh h astanesi yolunun ko.tran kaplanın şo.se inşaatı kapalı 

zarf usullle eksiltıneye konulmuştur. KC41f bedeli 25,372 lira 38 kuruş ve 
ilk teminatı 1902 lira 93 kuruştur. Mukavele, eksUtme Bayındırlık ~leri 

genel, bu.o;ust ve fennt şartnameler!, proje keşif hülfi.sasile buna müteferri 
diğer evrak 127 kuruş mukabilinde fen iŞleri müdürlü~ünden verilecektir. 
İhale 22/8/ 940 Perşembe günü saat 15 de daimt encümende yapılacaktır. 
T::ıliplerin ilk +r:ninat makbuz veya mektupları, Ihale tarihinden sekiz gün 
evvel fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fennt ehliyet ve 940 
yılına ald tlr.arf't odası veslkalarlle 2490 numaralı kanunun tarifatı çev _ 
resinde hnzırlıy:ıcakları teklif mektuplarını jhıı.le günü saa.t 14 de kadar 
daimi encümenc vermeleri lA.zımdır. a6842• 

~ 

İlk teminatı Tahmin bedeli 

Yıldız birinci yatı okulunun yıllık ihtiyacı için 
16,000 adect yumurta. 
Motörlü vesnltln tamirinde kullanılmak üzere 
almacak 22 kalc:n saro.ciye malzemesi. 
Cerrahpaşa hastanesi için alınacak bir aded 
(İnctuctotherm) cihazı. 
Bo~azlçinde Emiı:gfm mnh::ı'le ve caddesinde 36-
38 numaralı Iki binaıun yıkım işi. 

Bakırk5y itfaiye gal'aj;nın t:ınıirl için rumacak 
inşaat malzemesi. 
Bakırköy K. ve B. Ş. Müdürlüğü binMındaki su 
motörü tulumbasının değişUrUmesi işi. 

Sivrisinek ve sürfe mücadelesinde kullanılmak 

24ı,OO 

101,28 

73,50 

52,50 

43,65 

60,37 

320,00 

1350,40 

980,00 

700,00 

582,00 

671,60 

üzere alınacak 34 ton mazot. 267.30 3564,00 
Tahmin bedelle·i lle lik teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı nyrı 

açık eksutmeye konulmuştur. Şartnameler Zn;bıt ve Muamelo.t Müdürlü~ü 

kaleminde görü!Pcektir. İhrıle 14 ' 81!14!' Çarşamba günü sant 14 de Daimi F.:n
cümende yapılacaktır. 1'alib!erln il!< teminat makbuz veya mektublnrı ve bina 
hedmlnden gayrı iş1er için !>40 yılınr. ald Ticaret Odası veslkalarlle ihale günü 
rnuayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (6692) 

Istanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaremiz mlistahdemlnine yaptınlacak kaputıara. esas olmak üz~re 280 

metre kumaşın nlın!llnsı açık ekslltmeye konulmuştur. Ekslltme 21/ 8/ 940 
Çarşamba san~ 16 d<ı B. Postahane binası karşısında. Valde hanının ikinci 
katında ldaremi~ U."'l'lumi depo muha.sipll~i odasında toplanacak Alını Satım 
Komisyonunda yapılacaktır. 
Beher • ır.etresi muhammen bedeli 375 kuruş hepslnln 1050 lira, muvakkat 

temına.t 78 lira 75 kuruştur. 4 - Muvaktnt temlna.t mik.tnrı Diyarbakır için 6513,40 lira Yıldızcil 
ıçin 17B2,90 liradır. Isteklllerin olbaptnki şartnamesini gönnek ve muvakkat temınatlarını ya_ 

tırmak üzere çalışma günlerinde mezkiir müdürlük ida.rl kalem levazım 
kısmına, ekslltme gün ve saatinde de 940 senesi için muteber Ticnret Oda

edUebi _ sı vesikası ve muvakknt teminat makbuzile birlikte komisyona müra . 

5 - U..teklllerin pazarlı~n iştirak edebilmeleri Için o!lsten ehllyet vesi
kası nlm ları ş rttır. 

6 - B ı:ıncl maddede yazılı lıışaat ayn ayrı l imselere ihale 
lır. «7167. caa.tıan. c6930D 

1940 IKRAMİYELERİ 

T. iŞ. BANKASI ı aded 2000 liralık - 2000.- ıırt 
8 , 1000 • - 3000.- • 
e , 500 , - sooo.- :ı 

12 , 250 • - sooo- • 
40 100 • - .ooo.- :1 

1940 KUçük 
, 

75 • 60 • - 3750.- • 
210 , 25 • - 6~.- ' 

Cari Hesaplar Kqldeler: ı §abaı, ı MAJaı. 

IKRAMIYE PLANI 
ı Atustos, ı WneUq riD ıarill • 
lerinde yapıla.r. 


