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Milli Şef öğleden sonra 
Alman elçisini kabul etti 
Ankarada bulunan İzmir Belediye Reisi de 

• 
Milli Şefe lzmirin tazimatını arzetti 

Ankara 15 (A.A.) - Reiaicümhur fa
Illet lnönü bugün saat 16 da Çankaya köt
künde Almanya büyük elçisi Fon Papen'i 
kabul buyurmutlardır. 

Mülikat bir saatten fazla aürmÜ§tÜr. 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu mülikat 
esnasında hazır bulunmuttur. 

*** 
lzmir 15 (Hususi) - Ankarada bulu-

nan lzmir Belediye Reiai doktor Behçet 

Uz bugün Milli Şef tarafından kabul e
dilmittir. Doktor Behçet Uz Milli Sefe Iz. 
mirin tazimatnı arzetmittir. 

Milli Şef doktor Behçet Uzu lzmire se
lim ve muhabbetlerini ibliğa memur et. 
mittir. 

Batvekilimiz ve bazı V ekiller fuar gün
lerinde lzmiri ziyaret edeceklerini, hele -
diye reiaimize vadetmitlerdir· 

l
r Helli. kruvazörün.ü~ liman~mızda alınmıfJ 

ıkı resmı 

··•················································· 
Makine ye 

Verilirken 

Dün ingiltereye 
1000 Alman 

ta yy ares i hücu m etti 

--.... 
BiR YUNAN 
KRUVAZÖ.RÜ 
TORPillENDi 

Belli derhal 
battı 

Gemiye meçhul bir 
denizaltısı tarafından 

3 torpil atıldı 

··················································-
Sornalide çetin 
muharebeler 

oluyor 

Son vaziget 
Çörçil: "Memnuniyet 

vermiyen bazı 
haberler aldım, diyor 

Londra 15 {A.A.) - Çörçil, A
vam Kamarasında, a~ağıdaki beya
natta bulunmuştur: 

Elçi: ~~ vazifemin başına 
döneceğim,Bulgarradgosunun 

ingilizler 
144 tayyara 
Dü,ürdüler 

Dünkü akın bugüne 
kadar yapılan en 

büyük akındır 

31 kişi kayıp 
Sornalide Harguisha'nın timali 

şarkisinde Tujargam ınevziini işgal 
eden Ingiliz kuvvetlerinin, adedçe 
faik ve tanklada ve mühim topçu 
kuvvetlerile takviye edilmiş bulu - · 
nan iki fırkadan mürekkeb ltalyaa 
kuvvetleri tarafından mevzilerinden 
çıkarıldıkları hakkında memnuni -
yet vermiyen bazı haberler aldım. 

haberi asılsızdır, digor Almanlar Ingiliz sahillerine 
9 defa hücum ettiler 

Harekat bitmemiş olduğuna na
zaran bu hususta fazla bir tey söy
liyemem. Fakat gelecek hafta ya -
pacağım beyanatın şarktaki vaziyet 

Moskova Büyük 
Elçimiz şehrimizde 

kalmaksızın Ankaraya 
hareket etti 

Moskova büyük elçimiz Ali Hay
dar Aktay, bcraberiıııic safaret 
lbaşkatibi Muammcr Harndi olduğu 
halde dün akşam saat 16 de Sva
ttetya vapurile şehrimize gel -
:rn~tir. 

Büyük elçi emniyet müdürü 
Muzaffer Akalın ve dostları tara -
fıntian kar~ılanrnı§, kendisine tah
ais edilen bir motörle Hnydarpaşa
l"a geçerek Ankaraya hareket et
llli§tir. 

Ali Haydar Aktay kendisini 
kar§ılıyan gazetecilere şunları söy
letn.iştir: 

•- Senelik mezuniyetimden is
tifade ederek memleketimc gel -
diın. 15-20 gün kaldıktan sonra 
tekrar vazücme döneceğım. An -
kara büyük elçisi Trentiyef de va
ıifesi başına dönecektir. Maama • 
fih tarihini bilmiyo!'um. 

Bulgar radyosu tarafından bir 
ıtıüddet evvel benim Moskovndan 
hareketimin Trentiyefin Ankara
dan ayrılışile alakadar olduğu yo -
lunda bikiirdi~ haber tamamen a-

Ali Haydar Aktay vapurdat\ 
inerken 

sılsızdır. Böyle bir şey yoktur ve 
evvelce de söylediğim gibi ınezu
nen mcmleketime gelm~ bulunu • 
yorum. 

Ticari münasebatımıza gelince, 
bunlar aramızda mevcud muahc
deler çerçevesi dahilinde cereyan 
etmektedir.:. 

• 
Ticaret Vekili/zmir 
fuarını mülıim bir 

nutukla açacak 

Bacvek1·1 Londra. 16 cA.A.> _Dün ın-Y giltere sahilleri üzerinde yapılan a-

l d • kınlar esnasında 144 Alman tayya-ge 1 resi düşürülmüştür. Buna mukabil 
21 Ingiliz tayyaresi kayıbdır. Bu -DUn a'kşam Ankarndıı.n hareket e. tayyarelerden 8 İngiliz pilotu kur

den ibaşvekil do&tor Refik Saydam, tarılmıştır. Düşürülen 144 Alman 
bu sabah saat 8,50 de Haydarpaşaya tayyaresinden 128 i Ingiliz tayyare- Geminin torpillendiği mahalli 
muv~t eden • AnkD.ra ekspresUe leri tarafından iskat edilmiştir. gösterir harita 
şchrunızı: .g~lştır. . . Dünkü akma İ:ftirak eden Alman 

ı Başv~kihnuzl gard:ı Iktısad Vekl- avcı ve bombardıman tayyarcleri- Atina 15 (A.A.) - Resmen 
1 Husnü Çakır, Vali Doktor nin mevcudu 1 OOO dir. bildirildiğine göre Helli ismin -
Lfıtfi Kırdar, Emniyet müdürü ve . . f • deki 2115 tonluk Yunan kruva-
şehrlmizde bulunan meb'uslar ve de- Bu, oım~ı>:_~ kadar ngıltereye ya- zörü bu sabah saat 8,30 da meç-

ilEt!d: • '!~ :-h:ıh 

deceğim. 
halyan tebliği 

halyada bir mahal 15 (A.A.) -
ftalyan orduları umumi karar .. 

gahı 67 numaralı tebliği: 
Ingiliz Somalisindeki 

hava kuvvetlerinin müesair bir su
rette iştirak ettiği çetin muharebe ~ 
ler arasında tam bir inkipf ha .. 
lindedir. 

Esirler alınmış, silahlar zaptedil
miştir. ----------------

vair mildiranı karşılamışlardır pılan en buyuk akın olmuştur. hul bir denizaltı tarafından ha-
Doktor Refik Saydam Acar. rnotö. . Almaniann hedef ittihaz ettikle- tınlmı~tır. Kruvazör batı n ldı~ H i tl er ordu reisi or•· 

rile İstanbula geçmiş ve Farkotele n noktalar arasında Londraya ya- zaman Ege denizindeki Tinoa 
1nmlştir. kın Craydon tayyarc meydanı da adasında rıhtıma bir kilometre "1 1 

vardır. Burada cüz'i hasarat ika e- mesafede demirli idi. Kruvazör ve naz1r ari 8 
Almanlarin Yeni• dilmiştir. Daha fazla tafsilat yok- Meryem bayramı münaaebetile 

tur. Mançesterde bazı fabrikalar donatılmıştı. Denizaltı dalmıt Ü Ü tü 
b. hasara uğramış ve bazı ev ler ha rab bulunuyordu. 31 ki9i lc.ayıptır. g r ş Ir oyunu olmuştur. Ölen yoktur. Portlant ü- Atina 15 (A.A.) _Bu aa_ 

zerine de bir akın yapılmış, fakat bah bir denizaltı tarafından tor- Madrid 15 {A.A.) - lnforrna-o 
Ingiltere topraklarına mhi~~~btı!rr. muvaffakiyet elde edilme- pillenen ((Helliıı kruvazörüne üç cione gazetesinin Berlin muhabiriae 

~ torpil atılmıştır. T orpillerden bi- nazaran B. Hitler, dün ordu reisieri 
par aşÜtçÜsÜz Alman tayyareleri, daha sahile ri kazanlar hizasına isabet et _ ve ba~lıca nazırlar ile görüomüştür. 

•• J J yet'ı.,meden bı'rçok noktalarda pu"s mı·•tı'r. Dı'gWer ı'kı' torpı'l hedefe Muhabir bu haftanın harbin h--
paraşut er atıyor ar " - y ...... kürtülmüşlerdir. ( Yazası 3 üncü sayfada) yecanlı bir safhasana oahid olabile .. 
L?ndra, 16 (A.A.) - Alman- Dünkü muharebeler esnasında L----------~~-- ceğini ilave eylemektedir. 

lar, Ingiliz halkının maneviyalı üze- düşürülen A1man tayyarelerinin 
ri~de tesir yapmak için çimdi yeni nisbeti dakikada bir tayyare olmuş
bır usul tecrübe etmektedirler. Al- tur. 
manlar, Ingilterenin muhtleif mın- Dün, esir edilen bir Alman pilo-
takalan üzerine büyük miktarda i- tu şunları söylemiştir: 
çinde paraşütçü olmıyan paraşütler - Ingiliz avcı tayyarelerinin pi-
a~m~ktadı~lar. Fakat bu teıebbüa lotları çok mükemmeldir. 
hıçbır netıce vermemittir. Kara Dün Ingiliz sahillerine karaı ba~-
mUhafız kıtaatı paraoütleri derhal lıca 9 hücum yapılnııştır. 
toplamaktadır. M h 1 k k u arebe er a şam ~eç va te 

Sovyetler Akdeniz 
vaziyatini nas1l 

görüyorlar ? 
Londra, 16 (A.A.) - Moskova 

radyosu Akdeniz hakkında fz\·esti
ya gazetesinin bir makalesini ne§
retmiştir. Bu makalede. Akdenizde
ki mücadelenin bu harbde hayati 
bir rol oynadığı ileri süri.ilmektedir. 
Hiç fÜphe yoktur ki, Ttalyanlar So
mali ve Babülmendebi dahi işgal et
seler, Akdenizın kontrolunu ele al
mış olmıyacaklardır. Ayni So,·yet 
gazetesi, Libyadan Mısıra karşı ya
pılacak olan bir lta!yan tnarruzunun 
muvaffakiyeti hakkında da şüphe 
izhar etmektedir. 

İzvestiya makalesınİ şöyle bitir
mcktedir: 

< Neti~;esi Akdenizin ve müstem
lekeleıin mukadderatını tayin ede-

olan bu barb, meçhul i-

kadar devam etmiştir. Ingiliz top-
raklarına parnşütle inen bütün Al
man pilotları derhal tevkif edilmil
lerdir. 

ingilizler " Yunan 
ztrhhstnt italyan 

denizalttlar bat1rd1, 
diyorlar 

Londra, 16 (A.A.) - Royter 
ajansı bildiriyor: 

Sallıhiyettnr mahfellerden Roy
ter ajansının öğrendiğine nazaran 
< Helleıı Yunan kru\·nzörü torpil
lcndiği sırada Ege denizinde Tinos 
Yunnn adası civanndn hiçbir de
nizaltısı bulunmamakla idi. halyan 
denizaltılarının bu mıntakalarda 

·-··-···-···--·-.. ························-·· ................................................. ... 

S1caktan ölenler 
artm1ya başladi 

Dün de iki ölüm 
vak'ast 

kaydedildi 
Doktorların tavsiyesi: 

"Alkolü fazla 
içki kullanmayın!, 

A~ustosun ilk gUnlerlııde ba]lıynn 
ve kısa blr m{iddet devam oden s2rln 
ruı.vaıar, gene yenni şiddeUi ıııcakla
ra terketmiş bulunuyor. Bllhassa 
gUndüzleri derecei ho.rarotin şehirde 
çok yUksek hA.dlere çık~ı görülmek. 
tedlr. Havalann bu seyri, en fnr.lıı. 

knlb \'e sinir hastt\lıklarmıı miıbtelA. 

oUuılnr t\zerindc tesırini göstermek.. 
te, bayılanlar, tenalık geçirenler 00-



Hergün 
...... 

" Yazarı: Muhittin BirıenJ 

G azete sütunianna göz gez -
dirirken tesadüf ettiğim bir 

Jatatiatikten anladığım3 göre 9 39 
•eneai zarfında Bulgaristan takriben 
:yedi milyar levalık ihracat yapmış. 
~u Taknmın türkçe ifadesi de yüz 
)'irmi milyon lira kadar bir şey tu
por. Bu rakam beni biraz düşündür
pü: istiyorum ki birnz da okuyucu
larımin birlikte dü~ünelim. 

esimit •aka.la: 

Hatibin nutuklarile takib 
ettiği hedef sana iyilik etmek
ten ziyade kendisine bir kür
sü bulmaktır. 

Elde etmek istediği menfa
ali açık söyliyen adamı earez
aiz ve ivazsız çalıttıiını iddia 
edene her zaman tercih et. 

SON POSTA 

-------.-_-_ -__ ... .ı: ~--:- ·- J 
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Dost sözü 

Ağustos 16 

Sözün kısası 1 
Bekçi Bab~-

E. Ekrem Talu 

U C\4 birkaç vatanGa~ın ek• 
meğine dokunur olduğu 

için, kaç kere meYzuubahs etmeğe 
niyetlendiğim bu b•kçi meselesine 
temastan çekiniyorduın. Fakat bir 
kaç gün fasıla ile iki arkadaşım bir· 
den buna dair pek haklı no.lttai na· 
zarlarını serdettikten sonra onları 
teyid ey]emekte bir mahzur görmü· 
yorum. 

t Bulgaristan altı buçuk milyon nü
luşlu bir memlekettir. Türkiye ise 
her halde on sekiz milyondan fazla 
bir nüfus kudretine aahib bulunu -
yor. Bizim :ihmcatımız ise, en müsaid 
ve en yüksek senesinde dahi Bul -
sar nüfusunun ihracat kudretini tem
• a eden nisbete yukla~mı~tır. Vakıa 
.939 senesi bizim için geni§ bir ih -
:racat yılı olamadı; fak t, ondan ev
velki senelerio en yüksek ihracatı 

(~~~-· ________ r __ e_r_. __ ) 
Şeker fa b ri kaları 
faaliyete geçtiler 

Çürük, zararlı, ıslah ·ve iflah ol· 
maz gördüğümüz için temelinden 
yıkhğımız ve yerine sapsağlam, dip
diri medeniyelin ve zamanın icab
Iarına uygun diğer birini ikame ey· 
!ediğimiz batıl ve köhne saltanat 
rejiminin en son yadignrı ccbekçil)
dir . 

Zabıtası tensik ve ıslah edilerek 
bugünkü mükemmel !eviyesine ge
tirilmi~ bulunan bir memlekette, 
bekçinin ne Iüzum ne de manası 
vardır. 

<ıahi Bulgar nüfusunun ihracat kuv
vetile bizim nüfusumuzun ayni se -
viyede ve hatta ona yakın bir de -
receye görrneğe müsaid debildir. 

* Bu müşahede, yalnız ihracatın u-
jl'lumi miktanna göre böyledir. lh
:raç edilen maddelerin evsufına ba -
kıldığı zaman gözümüze ç;ırpacak 
daha başka hudiseler vurdır: Me -
,elii, Bulgaristan 939 senesinde elli 
bin ton y ·~ üzüm, dokuz bin ton fı
nnlanmış erik, bet bin ton çilek 
pülbü bir o kadar kayısı, takriben 
iP bet bin ton da elma ihraç etmiş. 
Halbuki Türkiye, geniş topraklarile 
bir bağ ve bahçe memleketi olmıya 
ber suretle lnyık bir memleketken, 
opun yaptığı ihracatta bu kalemleı 
ve bu rakamlar yoktur. Çiinkü, biz 
lıenüz mahsullerimize Löyle ilerie
mit bir zirant ş;ırtlan içinde ihraç 
edebilecek §Clrtlı:ırln mücehhez deği-
Jiz. 

İşin ncıklı olan tarafı da burada
~ır. Mesela, bütün Türkiyenin sırf 
<Jahili istihliik için yetigtirdiği çilek 
rnahsulü bin tonu gec;emediii gibi 
esasen bu miktann mühim bir kıs -
mında mnhsulün piçleşmiı~ unsur -
lan da dahildir. Çilek ve kayısı 
pülbü yapmıya gelince, henüz bun
ları tecrübe etmiş dahi değiliz. 

* Bir milletin en büyük kudreti, o-
nun atihsal kudretidir. Her millet, 
jlünyadnki diğer milletler amsında, 
ancak istihsal kudretlerinin yüksek
jik derecesite mevki ve itibar !!ahibi 
olurlar. Dünya pazarına giderken 
hangi millet beraberinde daha fazla, 
ôaha iyi derecede i~lenmiş, daha te
miz mal götürürse pazarda - ve bit
tabi eiyasette - o kadar fazla itibar 
görür. 

Bu bir hakikattir. Eğer biz bu 
kiknti biliyorsak, Lütün vatandaş

ların bir taraftan Türkün istihsal 
hacmini nrttırmnyı ve diğer taraf
tan da mnhsulü daha iyi, daha yük
aek derecelerde hazırlamayı ve iş -
lcmeği öğrenmeğe çalı mak mec -
buriyetinde bulunduğumuzu da an
Jamnlıyız. 

Verdiğim rakamlar ve şu kısa 
izahnt kafidir. Bunların üzerinde 
herkes derin derin diışünmclidir. 

dt u hitti~ı c23iıH1en 
Karaya oturan 

vapur kurtarıldı 

Bir hafta evvel Çanakkale dışın
Cia karaya oturan Yunan bandıralı 
Kleentis vapuru yüzdürülmüştür. 
Vapurun Hindistandan getirmekte 
olduğu kanaviçe ve çuval hamulesi 
kısmen Erzurum vapuruna nakledil
miJtir. Her iki vapurun !imanımıza 
muvasalatlan beklenmektedir. 

Bu seneki istihsalin 
fazla olacağı 

ir m yon liralık 
yo ya ılacak· 

um uluyor 
Y ollann 450 bin liralığı ihale edilerek 

inşaata derhal başlanıldı 

Ekim mıntakalarında pancarın 
tarladan çıkarılmasına ve fabrikala
ra sevkine başlanmıştır. Alpullu ~e
ker fabrikası kampanya hazırlıkları
nı tamamlama§ ve faaliyete geçmiştir 

Bu fabrikanın bu eeneki istihsa
linin geçen aenenin 802 3 tondan 
ibaret olan miktarı büyük bir nis -
bette geçeceği tahmin edilmektedir. 

Umumiyet itibarile gerek Trakya 
mıntakasında ve gerekse U,ak, Es
ki:ehir, Turhal fabrikalan mıntaka
larında dn mahsul vaziyeti iyi ol -
duğundan, teker fabrikalanmızın bu 
sene dahili istihlakin büyük bir kıs
mını luırşılıyacak miktarda istihsal 
yapacakları anla,ılmaktadır. Bu mik 
tarın 75 bin tonu geçeceği tahmin 
olunmaktadır. --------

Me b 'uslarımız Osküdar 
ve Kadıköyünde 

halkın dil eklerini dinlediler 

Bdediye yol inşası faaliyetine ge
niş bir surette devam dmektedir. 
Son olarak bir milyon liralık yol 
ihale edilmiş, bir kısmı da münaka
saya çıkarılmıştır. Belediyecc mü -
teahhide ihale edHerdc, derhal yn
pılmasına ba§lanan yollar şunla:rhr: 

Beşiktaşta Barbaros türbesinin 
etrafı tanzim olunncak ve yolun 
trotvarları yap:lacak, Fatih - Edir
nekapı refüjleri Taksim - Harbiye 
arasındaki tekle ~okulacakbr. 

Bakırköy Taş iskelesi yolları ve 
rıhtımı, Halıcı oğlu. Topçu okul yo
lu, Floryadaki bir kısım yollar, Me
cidiyeköy - Büyükdere - Sarıyer şo

seleri birer kat daha asfaltlanacak, 
U nkapanana inen Tersane caddesi, 
Azablcapıdan Calatayu gelen yollar 
Silahtarağa fişele fabrikn~ı yolu, 

Sundiye iskele yolu, Topçu Atış o
kulu - Davudpaşa iTtisak yolu, Mez
baha - Silahtarağa yolu, Selamiçeş
me - Maltepe a!lfalt tamiratı, Kaba
ta~ vapur iskelesi nhbm ve kaldı -

rımları, Akbaba - Poyrazköy - Fe
ner, Boğıuiçi - Anadolu sahili, San
yer, Kihros yollan ve bazı sokaklar. 
Belediye bunlar için 450 bin lira a
yırmıştır. 

Diğer taraftan Yedikule - Balık lı 
hastanesi arasın -:la ki yol, T ozkopa -
ran - Aynalıçeşmc yolunun istinad 
duvarlan, Aeıbadem, Çamlıca yolu, 
Ayazpaşa, Mete caddesinin imticla -
dı, Nişantaşı Emlak caddesi, Yeşil
köyde bir iki ~adde Liıle.li Kocara
gıb pasa, Ağaı;eşmesi, Şair Fıtnat 
sokakları, Taksi m Sıraserviler yolu, 
Bakırköy - Kazlıçe§me asfalt yolu, 
Hürriyetiebediye tepesi - Kağıdhane 
yolu, Fener yolu, Çiftehavuzlar cad
desinin Selamiçeşmeye giden kı!nlı, 
münakasaya konulmuştur. 15 gün 
içinde ihaleleri yapılarak bunların da 
derhal inşasına ba,lanacaktır. Be -
lediye ayYıca Kadıköyünde Altıyol 
ağzına giden, çok i~lek, fakat dar 
yolu da geni~etmcğe karar vermi~
tir. Belediyenin. bütün bu yo1lara 
harcıyacağı pura bir milyondur. Istanbul meb"usları, dün de me

ımilcrine devam ederek Üsküdar ve 
Kadıköy Halkevlerinde, bu kazalar 
halkının derdierini dinlemişlerdir. 
Her iki Halkevinde de kalabalık bir 

Amerika seferlerinin İzmir 1 Florya sahillerinde bir cesed 
piyasasında akislel"i bulundu 

halk kütlesi ve kaza kaymakamları Amerika, Yunanistan ve Türkiye 
hazır bulunmuş, halk meb'uslaıa arasında. doğru deniz nakliyatının 
ıehri ve şahıslsrını alfıkadar eden başlaması üzerine bUhass:ı. İ.mıir lll
muhtelif mesdelcr hakkında dilek - yasasında Amerika iÇin fazla mik • 
lerini bildirmiştir. tarda &parlşler görülmektedir. 6 A-

• Austosta Nevyork limanından hare
Y eniden halk plajları ket ettikleri ~renllcn Anghira ve 

ı k Athinai vapurlarının ayın yl.rmlsinde 
açı aca Pireye muvnsalat edecekleri tahmin 

Belediye halkın Şemsipaşadaki edUmektedlr. Marunafih bu gemileri:ı 
ve Floryadaki bedav. pliı.jlara gös- henüz nerede bulundukl::ırı h'lkkında 
terdiği rağbeti nazarı itibare almış, blr haber gelmemiştir. Bundan b::ışkn 
bu tip halk plajlarının fazlala§tınl- 21 A~tosta İzmir Jimımından Pire 
masına karar vermiştir. ve Nevyorka d~m bl.r vapur kalka_ 

Belediye hnlkn kolaylık olmak cağı ~renilın~lr. Amerika lç'n bu 
üzere bilhassa şehre yakın yerlerde vapurla tütün ve kum meyva yükle_ 
bedava pliijlar açacaktır. Bu arada necekUY. 

Dün sabah Florynda sahilde genç 
blr erkek cesedi bulunmuş, fakat hii.. 
vtyetınl tesbit mümkün olamamıştır 
Cesed Morga. kaldırılmış. lıMise tah
kikatma müddc.hımumi muavinlerin
den Turgud el koymuştur. 

Bir tayfanm ayağı ezildi 
İstnnbuld:ın Kadıkqyüne git.mekt. 

olan İsmailin idaresindeki Kadıköy 
pazar motörü dün iskeleye yana.şır . 
ken, taytala.rda.n Hasanın sağ ayağı 
iskele lle motör arasında. kalarak fe
ci 'bir şekilde ezllmi.ştlr. Yaralı tay_ 
ta Imdadı sıhh! otomobllil!l Nümwıe 
hastanesine kaldınlmı~. kaza etra • 
fmda tahk.lka.t.a. ba.şla.nmı~tır. 

Dolmabahçe, Beşiktaş. Ahırkapı ta- ----------------·--------------
raflannda da birer halk pliıJı açmak (, .................................................................... ,_ ... , ........................ , 

tas3vvurundaclır. ISTER INAN, ISTER INANMA 1 
Mühürdardaki heyelan mmta· 

kasına istinad duvarı 
yapılacak 

Bir 
1 

müddet evvel, Kadıköyünde 
Müh\irdarda Sabur Saminin kôşkü 
önündeki arazide heyel~n görülmüş
tü. Arazinin kayması burada. önlen. 
miŞ, fakat biraz lleride toprak kay -
ması gene b:ı§lamışt.ı. Belediye bu 
'kısma ibir isUnad duvan yaptırmağn 
karar venniş ve duvarın Inşasını iha. 
le et.m~. 

Istanbul bdediyesi güzel te -
~ebbüslerinden birini daha başa-

rarak bir müddet evvel ~ehrin 
iki semtinde halk hamamları aç -

nasebetile knpatılmışlardır. 
Bu tamiratın teker teker ya -

palması ve bu suretle halkın isti
fadesinin devamı mümkün oldu-

mıştı. ğunu zanneaıyoruz. Böyle olduğu 
Halkın sağlığile yakından ala- halde her iki hamamın da kısa 

kadar olan bu hamamların art - bir müddet ~çinde ve ayni za -
masını tehalükle bdclemekteyken manda miistacel şekilde temire 
dün işittik ki bunlar tamir mü - muhtac bir hale gdebileceklerine. 

ISTER INAN, ISTER INANMA 1 
'············-----··-.- . ........... .J 

c<Son Po•ta)) nrn edebi telrihaaı: 18 çalaraktan yolda KideJ"ken boyuna 
onu düşünüyordu. 

dar gitti, kapıyı çaldı. Karşısına, o 
aralık tesadüfen mutfakta bulunan 
kadın bizzat çıktı. 

.... ~. -:: . ·. , ·_ ;.·i''·,·~.·.· . . 

Yazan : Ercümend Ekrem Talu 

- Allah için hasıUi, müstesna 
bir hatun 1 Ere de varmam~ı. bak
sana!. Tam, senin ağ71nın lokması, 
Ebülhayır, eviadım 1. Bursa şeftalisi 
gibi. Ya yüzünün rengi) Yediveren 
gül yanında haltetmiş. Ya ~Ileri, a
yakları, en damı?. Allah alem di.ın
yalığı da var : hem de ganice. P<'-

O aralık kendisine kahve getiren 
Müjgiim işaretle, Şehime hanıma 
eordu: 

Allah bağışlasın!. KNime 
m H 

Evet .. öyle gibi .• 
-Emcksiz. öyle mi) Maşallah, 

günl terbiye etmişsiniz. 

Şehime hanım bu takdire sözle 
mukabele etmeyip, mahcub bir te
heaümle .yere baktı. Hoca kuTnazca 
iaticvabına devam etti: 

- Rahmetli.. memur mu idi? 
Kadın birdenbire anlamadı .. 
- Kim, efendim) 
- Zevciniz rahmetli. Aıtlteriye-

mi idi, yoksa) 
- Nıa o. acı o.. 

Utanarak, ilave etti: d erden, kocadan muhassas bir guna 
- Bugüne kadar tek ba~ıma aylıiı olmadığı halde, yangından 

yaşadım. da henüz çıkmış olmasına rağmen 
- Allah büyüktür, hemşir~ ha- Şerif ağanın evine gözü kapalı yüz 

nırri. Kullarının ba~ına devlet kuşu- elli altın saymak için .. muhakkak ki 
nu bazan geç kondurur. gerisi de olacak.. imam, göreyim 

Misafirfiğini daha ziyade uzat- seni ı Bütün ma rifetini ortaya koy. 
mayı, Ebülhayır efendi muvafık Karı ötekiler gibi bön değil, sana 
bulmadı. Kalktı. Kapıdan çıkacağı epeyce kök söktürecektir. Lakin sen 
sırada, döndü ve: böyle şeylerden, evvel A lah yıl-

- Bizim hacı da gelecek .. dedi. maz. fütur gç:tirmezsin. Bütün me-
Selam söyledi idi, unuttum. sele, hulul edecek yolu bulmakta. 

Bu son cümleyi, kadına emniyet Bunu da, ila maşallah, tayinde güç
vermek için aöylemişti. Lakin, der- lük çekmezsin. 
hal nadim oldu ve kendi kendine~ Böylece söylene eöylene caminin 
itab etti. hizasına gelince birden, bir §ey ha-

Şehime hanımın yoemabiına iyi- brlamıt gibi geriein aeriye döndü. 
dea Et.ık1eri zil 

- Siz misiniz, hocafendi? Bir 
şey mi unuttunuz) 

Ebülhayır efendi, dirseldere ka
dar sıgalı tombul kollar" seri ve 
arsız bir ııazar fırlatarak: 

- Hemşire hanımf dedi: demin
den söyliyecektim, araya fulurdı 
karıotı. Önümüzdeki Per~eın~ gü
nü ikindiden sonrn bizim mescidde 
meviUd var. Çocuğu alıp ta gelirsi
niz. Olmaz mı) 

- Peki, hocafendi. Geliriz in
~allahJ 

Tanraya em net olun, su1ta-
nımı 

Cüle güle, hocafendi. 

-9-

Aradan, üç dört gün geçmi~ idi 
ki, Şehime hanım dostu Resime ha
nımm ziyaretini iadeye giıti. O !ll

halı, ba~ının biraz ağrıdığindan §i
Uyet eden Müi,ainı me bwalt-

Heybeliadada 
iki motör çarpışt1 
Haliçte bir sandal 

hattı, içinde 
bulunanlar kurtanldı 
EvvclkJ gece üç ton kömür hamule

sile Heybeliada iskelesine yannşmnk
ta olan Mehme<l taptanın idaresin -
deki Ccyllinı Bahri motönı. o sırada 
iskeleden hareket etmektc olan Ce • 
fa.kar matörile müsademc etmiştir. 

Bu ça.r;p~a netleesinde Ceylftnı 
Bahri motörü ehomrniyetli surette 
ha.sa.ra uğramış ve batmak tehlike _ 
sine maruz kalmıştır. 
Kazayı mütca.Jub Ce!akfır motörü 

vak.'a yerinden uzaklıı.şmıştır. 
Hasarn uğnyan Ceylfuıı Bahri mO

torli kaptanı Mehmed, dün Büyük
ada sulh hMdmli!fne müracaat et _ 
miş, bu çarpma sonunda u~radıjp z:ı_ 
rar ve ziyanm mab:ıllen tesbitini :IS
temiştir. 

Bu taleb karşısında sulh hiıklml 
N.iyazi mahallinde bir keşif yaparak 
motörün zararlarını ta.yln ve tesbit 
etnu.,tir. Kazaya sebeb olan Cefakftr 
motörü aranmaktadır. 

* Sefer adında bir kayıkçınm irlare-
.sindeki sa.ndal, dün Yaltkapanı iskc
le.">inden içinde bir m~terlst olduğu 
halde hareket eder'ken, Yaninin ida_ 
reeindek:i motfule ça.r:pışmı.ştır. 

Çok GiddetU olan bu müsademe ne. 
tıcesinde sandal batmış, sandalcı ne 
müşteri et.ra!tan yet~nlerin yardı
mlle denlıden çıkarılm~ıırdır. Yani 
ynlmlanmış, hakkında takibata b:ış
larunıştır. 

Küçük çocuk'arı sinemalara 
atan müesseseter 

h1kkında takibat yap1hyor 
Emniyet müdürlüğü, hıfzıssıhha 

kanununun 167 nci maddesi muci -
bince ya~ları on ikiden aşağı ço -
cukların sinema ve tiyatrolara alın
maması etrafındaki kontrollarana 
son günlerde ehemmiyet vermi!ltir. 

Bu cümleden olmak üzere dün 
akpm ~hrin muhtelif yerlerindeki 
sinema ve tiyatrolarda memurlar 
ani araştırmalar yaparak kanuna ay
kırı hareket eden müesseseler hak -
kında takibatta bulunmuşlardır. 

Zabıtanın bu kontrollan devam 
edecektir. --------

Harbiye caddesi 
geni,letilecek 

Belediye, liD.ri:ıiyede Yedek Süba.y 
okulunun önündeki bahçe duvarını 

geri aldırmaktadır. Bu suretle yol lbiı 
~daha geniJ}lem.ı., olacaktır. Geri a
lman .kısma trotva.r yapılacaktır. 

yorgan kaplıyor buldu. lı~ini bırak
masına razı olmıyarak: 

- lstifini hiç bozma, kardeşi de
di; zaten çok oturacak değilim. Ço
cuk evde yalnız, ben de çabuk dö
neceğim. Çok göreceğim geldi idi 
de, uğradım. Sakın kahve Iilan pi
şirmeğe de kalkma. 

- iyi ettin, geldin. J;Jenim rle sa
na diyeeelderim vardı. 

- Hayrola~ 

- Bizim Saim, evvelsi günderı-
beri gümrüğe devam e.diyor. Y ek
ten yüz kuruş nylıkla girdi. 

- Oh ı Mübarek olsun ı Daha 
büyük mesnedlere eriştiğini görür
aün inpllah ı 

- Sağ ol, Şehimeciğlm. Oğlanı 
ne kadar sevdiğini bilirim. 

T abü değil mi ya) Elimde 
büyüdü. 

- Öyle 1 Bir annesi d~ ee.n sa
yılırsın. 

- Helbet. 
Besime hanım bu tasdik cümlesi

ni bel~cht. 

Uzunca yaşamtş bir adam, bek· 
çiyi gördükçe, meşin kırbnlarla çe~ 
meden su tnşındığı, sokakta kaldı
rım üzerinde odun yan]dığı, ohlnkı 
umumiyeyi vikayeten ev basıldığı, 
gece yarısı acı acı yangın ba.ğırıldı
ğı, kadınların kılığına kıyafetine 
dair evlere tebligat yapıldığı kötü 
ve iptidai günleri hatırlar. 

Şehirlerimizia inkılab sayesinde 
yenileşen dekoru içinde bekçi sip
sivri kalmıştır. Ne kuşu, ne de de
veyi andıran acayib kıyafetile, za
vallı adamcağız. sopnsız. sanksız. 
gucuksuz. çarıksız. kendini kim bi
lir ne türlü garib hisseder 1 

Bekçi baba geçiyor deyince, ku· 
laklanmız ga)'Ti ihtiyari, uzun ve 
canhıraş köpek havlamnlannı, ucu 
demirli sop'a seslerini, gözlerimiz, 
köşe ba~ında kürklü gucuğu ile hey
beili bir gölge arıyor. 

Polisin ndı var, kendi yokken, 
bekçi, mahallenin ayni znmandn u
şağı olan biricik muhafızı idi. Bu· 
gün, o müzaaf işlerden ne birine, ne 
de ötekine yanyor. 

Hele, ay başlarında kapı kapı 
dolaşıp, hiçbir kanuni hakka ı:e 
hadde i&inad etmeksizin aylık top
lamast, kendi kendini nezzamı alem 
addeden o zavallı için haysiyet km
cı olduğu gibi. kendilerini normal 
ve kudretli bir zabıtanın himayesin· 
de bilen vatandaşiarn da füzuli gö· 
rünmektedir. 

Herhalde, gece tüynsında, me
deni ve modern Lir rejimin sa:ı.•ısız 
nimetlerine geçid Tesmi yap -
tıran bir cümhuriyet vatandaşı 
için bekçi babanın düdük sesi ı-a
dar müz'iç, mazinin henüz tamnn·i
le kopmadığını ihtnr eden bir say} a 
olamaz. 

Bekçi baba, üfiirükçü hacı cfen
dilerin. kurşuncu Habibe Molla1a· 
nn, cc E kese inn il ı• okutan mahalle 
mekteblerinin. tekkeleri:ı, entarinin 
muasırı, arkadaşı idi. Ötekiler tari
he gömüldü.. Bekçi baba elimdik 
duruyor. 

Hikmeti nedir? Kimse bilmez. 
Bazı an'aneler, hem de en luzum
suzlan. inkılab rüzgarının önünden 
böyle kurtulurlar. 

Fakat ne de olsa göze bntıyor
lar .. haklı olarak. 

c. ck.l!~ln rc:alu 

Mıs1rçarş1smm tadil plam 
Mısırçarşısında belediye tarafın .. 

dan başlanan dükkiin istimlaiı.lcrinin 
kısmı azamı bitmiştir. Çarşının ta -
dil planı hazırlanmıştır. Yal..ında 
keşif yapılacaktır. Tadil planına gö
re bir kısım dükkanlar kaldırılmak 
suretile çarşı biraz daha geni,leti .. 
lecek, geniş pencereler açılacaktır. 
Belediye buraya soğuk hava depo
ları da yapmak niyetindedir. 

bir dileğimiz var. Reddetmezsin u
manm. 

- Ne imiş o'? 
- Seninle biı alışveriş etmek is-

tiyoruz. Müjganı bize gelin ver. 
Şebimc hanım böyle bir teklif 

karşısında bulunacağını aklına bile 
getirmemişti. Ne cevab vereceğini 
§aşırdı. Elinde tuttuğu mendille yel
pazelendi.. yutkundu.. zihninde, 
münasib bir karşılık aradı. Besime 
hanım ise, kaplamnkta olduğu yor
ganın üzerinden başını kaldırmıyor, 
pek tabii gördüğii bu tereddiidün 
neticesini sükunla bekliyordu. 

Nihayet Şehime lıanım dile gele
bildi. 

- Nasıl olur~ dedi; kız daha 
küçük. 

- Küçük olur mu} Bizim oğla
nın tam d engi. 

- On dördünü yeni bitirdi, ayoll 
- Ne çıkar} Be.n köıeye otur-

duğum vakit on iki yaşımda idim. 
Şehime hanım bu ırınzeretin red

dedildiğini görünce yenisİnı arada. 
- Sonra, ben ne yaparım) 

üıUa 
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İtalyanlar Ingiliz 
Somalisini niçin istila 

etmek istiyorlar? 
ı-·····••••••••• YAZAN •••••••••••••••• , 

Emekli geneTal 1 
H. Emir Erki/et ! 

•Son Postaıının ruıker1 muharrirl 1 
················································ 

os.fta 

İngiliz SomzJiainin m vkiiru gösterir 
harita 

ransanın çökmesile !talya
nın, Avrupa ve Afrikada, 

Ondan istediği yerleri derhal alma
~ Ve ilhak etmesi kol.ıydı. Fakat 
h lrn?nya ile 1 talya, alı§veri.§ işini 
~rbın sonuna yani sulha bırakmış 

io.rünüyorlar. Bunun bir faydası, 
~ıhverin dünyayı taksim hakkında

ı fikirlerini örtrnek olacaktır. 
lt ~!arbin sonu, tarnAnrdan birinin 
~t ı. mağlubiyeti demektir. Bunun 

~ın halyanın Tunusu bırakarak Lib
~~daki kuvvetlerini, Mısıra tnarruz 
'~ın, Bingazi - Mısır hududunda tah
~d ettiği ve doğu Afrikada, Ingiliz 

•0 rnalisine karşı ciddi harekata ~:i
tı§tiği görülmektedir. 
. Sudan ve Kenyadn İtalyan hnıb 
ıcraatı sadece Cass le ile Ingilizierin 
tahliye ettikleri Moynleyi almak ol
rnu,tur. Bundan mnksad, imdilik 
~udnnda ve Kenyadn birer tedafüi 
~eri emniyet noktası elde etmektir. 

akat İtalynnlann, Ingiliz Somalisi
lle karşı askeri hareket yapmaktan 
~aksadlan burnsını tamamile istila

ır, Niçin~. 
Evvel& İtalyanlar doğu Afrikayı 

~rnarnile ele geçirmt-k istiyorlar. 
Ara.nsız Somali inde Cibuti limanile 
dısababn - Cibuti demiryolunu 

~esair lüzum gördükleri noktalan 
ı gal etmek haklarını mağlub Frnn
~ ile yaptıkları müt~reke neticesin-

e zaten kazanmışlardı. Şimdi de, 
jn~nk hafif Ingiliz ve yerli kuV'\•et-

J~~n müdafna ettiği, Ingiliz Somn
ısın' f"J ı ıı en ve harben işgale çalışı-
ro~lnr. halyanlar eğer bu teşebbüs
]~rınde muvaffak olurlar ise, evve
t·k ~udandan Kenyayn kadar olan, B r~~en 4000 Km. lik, Şnp denizi, 

abulrnendeb boğazı Aden körfezi 
V~ nihayet Hind Oky~nusu sahilleri
ni, aralıksız surette ellerine geçirmiş 
0 ncaklnrdır. 

SON POSTA c; .... ~" 1 

a ele Ve Te • 
SI.Z &aberler· 

' Yeni temyiz azaları 
Ankara J 5 (Husus i) - Açık 

bulunan temyİz azalıklanna tayin 
edilenlerin isimlerini bildiriyorum: 

rinci ağırceza reisi Refik, Birinci ti
caret reisi Faiz, Ikinci ticnret reisi 
Münir, İzmir ağırceza reisi Süreyya, 
Bursa hakimi Calib. 

Y ıpratma hareketi 
devam ederken 

Hillerin londraya 1 

girişi tarihi 
Fin hududunda 

28 Sovyet fırkas1 
tahaşşüd etti 

Adiiye müfetti~lerinden Rahmi 
Anadolu, Bedri Köker, İstanbul bi-

Bu husustnki kararname yühck 
tasdike iktiran etmigtir. 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
A lmanya ile İngiltere arasın

da yıpratma harbi hergün 
bir parça daha şiddetini artırıyor. 
Bundan birkaç gün evvel Ingiliz sa
hillerine akın eden ve Manş deni
zindeki gemi l:alilderine saldıran 
tayyare ve hücum batlannın hare
keti bunun bir delilidir. Mücadele, 
böylece, mütehavvil bir §iddetle u
zayıp giderken dünyanın diğer nok
talannda da, bu harekat ile aliıka
dar bir takım hadisder oluyor. Me
sela Jngiltere Uzakşark filosunu ge
ri aldığı gibi Çinin beynelmilel 
mıntakalanndaki kıt'nlarını da ih
tiyaç gördüğü sahnlııra nakletmeye 
başlamıştır. Şimdiye kadar diplo
matik te:ıebbüslerle Ingiltereye böy
le bir karar verdinneye muvaffak 
olamıyan Japonyamn, hu hal, el
bette k.i ekmeğjne yağ sürmektedir. 
Çünkü Çine kar~ı icrn ettiği hare
kette kar1ısma dikilen engellerin bi
rer birer ortadan kalkması Jnpoif'o. 
yanın işini kolaylastırmaktadır. ln
giltereyi böyle mühim bir karnr 
vermeye sevkeden amil, Uzakşark 
meselelerinde Amerika ile Sovyet 
Rusyanın, kendi kanantince, pek 
yavaş hareket etmeleridir. Nitek.im 
bir Ingiliz tebliği, Jnı;:ilterenin bu 
noktai nazannı açıkça ifade etmiş
tir. Bundan başka ehemmiyetli te
Jakki edilmek lazım gelen bir gün 
hadisesi de Ispanya ile Portekiz a
rasında ahiren yapılmış olan itılaf
tır. Bu anlaşmaya göre, her iki 
memleket birbirinin tomarniyetini 
kefalet altına almaktadırlar. Portc
ltizle Ispanya arasında okıedilen an
laşmanın mühim noktası, bu muka
veleden evvel tarafların ba~ka dev
letlerle yapmış olabilecekleri mua
hedelerin bu vesikaya tesir icra ede
miyeceğine dair olan kayıddır. Por
tekizle Ingiltere arasında ötedenbe
ri bir ittifak mevcud olduğunu bi
lenler yeni mukaveleye böyle bir 

15 Ağustos hakkında 
Londra gazetelerinin 

mütaleaları 
Helsinkide komünist 
nümayişleri oldu 

Eden, haki kl 
harb ancak 

başladı, diyor 

İtalyanlar 170 
ta yy are 

kaybettiler 
Londra 15 (A.A.) - Dün nk -

ııam rndyoda nutuk söyliven B. E
den ezcümle :ıöyle demiştir: 

Londra 15 (A.A.) - Press As
sociation"un havacılık. muhabiri, iki 
ay evvel İtalyanın harbe girmesin
den itibaren orta şarktaki hava rnu
harebelerinin biliinçosunu yapmakta 
ve vakit vakit neşredilen resmi ha
berlere istinad ederek 1 9 Haziran -
danberi İngiliz hava kuvvetlerinin 
muhtelif tipte 1 70 İtalyan tayyare
şi imha ettiğini bildirmektedir. 

Bizim için hakiki hnrb tanrruza 
geçtiğimiz ve düpnana kendi top -
raklarında hücum ettiğimiz zaman 
ba:ılıyacaktır. Harblcr bu suretle 
kazanılır ve bizim ~·apmak istedi -
ğimiz de budur. 

Alman pFOpağand:ısı harbin 
1940 yazında nihayet bulacağını i
lan etmişti. Biz bn~ka türlü düşünü
yoruz. Bize göre, Ingiliz imparator
luğunun bütün kuvvetİnı ortaya k.o
yncağı hakiki harb ancak ba,lamıf
tır. 

]ngiltere harbinin ikinci safhası 
açılmakta görünüyor. Kendimizi öv
miyoruz, fakat kendimizde sükun 
ve itimad hissediyoruz. 

Musul ve Basrada 
birer konsolosluk 

tesis ediliyor 
Ankara, 15 ( Hu!!usi) - İktı!!a

di münasebetlerin inkişafı dolayı
aile hükumet Musul ve Basrada bi
rer konsolosluk tesisine karar ver-

mi:ıtir:.:·----------

İtalya Yunanistandan 
Ingiliz garantisinden 
vazgeçmesini istemiş 

Atina 15 (A.A.) - Royter: 
İtalyanın Yunanisıana müracaat 

ederek İngiliz garantisinden vazgeç 
mesini istediğine dair olan haberler 
hakkında burnda hiç bir malfunat 
mevcud değildir. 

B:r Yunan kruvazörU 
torpillendi 

Zayi olan İngiliz tayyarelerinin 
adedi 18 olduğuna göre nisbet on 
İtalyan tayyaresine mukabil bir İn
giliz tayyaresidir. 

ingilierede 
ta yy are i malati 

Nevyork 15 (A.A.) - Nevyork 
Tay mis gazetesine göre, İngiltere -
nin tayyare imalatı timdi ayda 
2000 e yükselmektedir. 

Gazete diyor ki: 
İngilterede demiryolu şebekeleri 

ve elektrik santralları şimdiye ka -
dar Alman hava • bücumlanndan 
müteessir olmamıştır. İngiliz pilot -
lannın Ruhr mıntaknsmdaki tebe -
ketere elektrik santralianna verdir
dikleri hasar bu vaziyeıle taaruz 
teşkil etmektedir. 

S1caktan ölenler 
artm1ya başladi 

(Baştarafı 1 inci sayfadal şartın dereedilmesini son derece 
ğalmaktadır. manalı bulmakta kendiletini haklı 

İstanbuldndd ıbu şiddetli sıcaklar görebilirler. Maamafih Ispanya ile 
ölüm vnk'a.lar.ınm da artmasına se - İtalya arasında herhangi bir nnlaş
beb olmuştur. Y:alruz son günlerde manın mcvcud olabileceği kabul e
sıcağın tesirile ölenlerin adedi nltı, dildiği takdirde, bu iki devletin, 
yediyi geçmiştir. Adliyeye intikal eden müstakbel hadiseler kar8Js1Jlda, bir
bu gibi vak'alarda daha zıyade ikalb birinden emin olmak için bir nnlaf
sektesi ve nnjln dö ıpuatrlnin verata ma yapmayı lüzumlu görmüş olma
sebeb olduğu ve bu kabil anzala.rın larını da kuvvetli bir ihtimal olnrak 
miinhasıran sıcaklarm te3irlle vulru- mütalea etmek mümkündür. Bu 

(Başta.r.ııfı ı Inci sayfada) buldufu anl~tır. hal, Cehelüttıınkn karşı vukubula-
Dün de sıeaim tesirile fenalık ge_ cak bir hareket karşısında Portekiz 

isabet etrrıemişler, fakat p)aja ~ide- çlren 2 kişi kurtulanuyarak, ölmüş_ vaziyelinin dddiyetle mevzuubahs 
rek patlamışlardır. . .. lerdir. olacağını göstermektedir. Bu iki hu-

(ıHelliıı mürettebatından bır ~ışı BunlardAn biri Tepebaşında Br.is - disenin manası ,udur ki mücadele 
ölmüş, 29 kişi yaralanmışbr. PlaJda tol otclinde oturan eski Osmaı~ı ııiddet icesbettikçe, Ingiltere, dağı
sademe neticesinde ölen bir kadın meb'uslarından, Ankaralı avukat Şuk nık kuvvetlerini toplamaya ve on-
3 1 inci kurhan olmuştur. ru Nasidlr. " _ _ ları merkezin ihtiyacına göre yeni-

Bir sahil gemi!i, yanmalrta olan A~~at o~. holunde dun bir mu- den taksim etmeye lüzum görüyor. 
HeJJi'yi çekrneğe teşeb?üs e-tmişse de vekkilıle göruşurkcn, birdenbire üze- Ayni zamanda harb vaziyelinin in
halatlar kopmuş ve bıraz sonra da rine fe~alı~ t~lmbş v~ birknç dakika kişafı da, bunun henüz dışında bu-

b 
t içinde muş b'b. . ese munyene c - lunan devletleri bir takım emniyet 

Helli atmış ır. den ndllyc ta ı ı Enver !{aran, Mor_ t db' 1 • 1 k diyor Bu 
d verile malUnıat _ft..,in 1~ ~ ~ t• e ır en a maya sev e • 

Londra aıı n .ga ~ c uzum gorm.uş ur. tedbirlerin kafi bir tesirde olup ol-
((Helliıı ismindeki .Yun.a.n kruva_- Bundan ~kn Sanyerde oturan d kl .. . d d 

- - .. t'orpillenmesı munnsebetı- Fatma isminde bir kadın da dün kı_ m.~ ı_ an uzen~ e urmuyoruz. 
zorunun .• b E sa bir baygınlığı müteakıb vefat et.. Çunku bu, ayrı bır mevıudıır. 
ı Assomption d ını ayramının . - 5 m G 
e, d 'zinin bütün adalarında bır m!.ştlr. e!bJt UC:aatlt G~neç 

ge enı d d y · Evvelki gün de, Tophanede Hasan " 
enlik ve Tınos n asın a unanıs

ş h tarafından her sene gelen Isminde blı1 sıca~ın tesirile, sekteJ 

Londra 1 S (A.A.) - Gazeteler, 
Alman propagandncılnrının Parisin 
sukutundan sonra 15 Ağustosu, Hit 
lerin Londraya muzafferane girişi 
tarihi olarak tesbit etmi;, olduklarını 
hatırlatmnktndırlar. 

Helsinki 15 ( A.A.) - Havne: 
Yeni kıtaatın gelmesinden sonra 

Finlandiya hududunda bulunmakta 
olan Sovyet kuvvetleri 26 fırka o
larak tahmin edilmektedir. 

Bu vaziyet karşısında Finlandi -
yada tekalifi harbiye ve iziıılılerin 
geri çnğırı)ması gibi tedbirler alın -
mı:ıtır. 

Daily Telegraph, diyor ki: 
15 Ağustos tarihinin Hitler tara

fından Londra §ehrinde dünyaya 
sulh dikte etmek için intihab edil
miş bir tarih olduğunu herkese innn
dırmak gayesi takib edilmiştir. Böy
le bir hayal, Hitlerin kehanetinin 
§Bşırrnaz olduğu nkidesini suya dü-

Moskovadaki Finlandiya elçisi 
ani olarak Helsinkiye avdet etmi:ı -
tir. Elçinin yeni Sovyet metnlibatını 
hami! olduğu znnnolunnıaktadır. 7 
Ağustosta Abo şehrinde 1 O Ağus • 
tosta da Helsinkide komünist nü -
mnyişleri olmu~ ve oldukça endi,e 
uyandırmıştır. 

fÜren Dünkerk hadisesi ilc imha e -
d ilmiştir. 

Arnavudlukta isyan 
devam ediyor 

Lo nd ra 15 ( A.A.} - Bclgrad
dan gelen haberlere göre, Arnavud
lukta örfi idare iliın edilmiştir. 

Üç nakliye gemisinin memleke -
tin muhtelif noktalanna asker çı -
kardığı bildirilmektedir. 

Arnavud n1iretleri mukavemete 
devarn etmektedir. 

Mücadele eden silühlı Arnavud
lann adedi 5 bin ile 1 5 bin arasın
dadır. 

Muharebenin merkezi İşkodranın 
cenubudur. 

Davud Hoca hadisesi 
Atina 15 (A.A.) - halyanların 

vatanperver, Yunan makamlarının 
ise meshur bir şaki iliin ettikleri 
Davud Hocanın Yunan mahkeme -
leri tarafından iki defa idama mah
kum edilmiş bir mücrim olduğu bil
dirilmektedir. Davud Hoca beş de-

fa da müebbed küreğe kadar giden 
muhtelif hapis cezalarına mahkum 
edilmiııtir. Hakkındaki polis dosya
sı Oavud Hocanın ~kavet han•ket-
lerine kurban olanların hem müs -
lümanlar hem de hirsıtiyanlar oldu
ğunu göstermektedir. 

Bulgar Başvekili Ankara 
ve Moskova elçilerini 

kabul etti 
Sofya 15 (A.A.} - Stcfani a -

jansından: 

B~c;vekil Filoff. Bulgaristnnın 

Moskova ve Ankara elçilerini ka -
bul etmiştir. 

Yugoslavya 
kabinesinde tadilat 
Belgrad 15 (AA.) -D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Başvekil Tsevetkoviç Vetdes'de 

bulunan yazlık ikametgfıhına tayya-

Rumen- acar 
görüşmeleri 

Bükreş 15 <A.A.) - Stcfani ajan
sındn.n: 

Macaristanln Romanya arasında 
münasebetlcre müteallik meseleler 
hakkında Macar heyetlle müzakere -
lerde bulunacak olan Rumen heyc _ 
t.i, ibu sabah Orient _ Exprcs.s trenine 
bağlanmış olan hususi bir vngonıa. 
Tumus sevcrin'e hareket etmiştir. 

Macar beyeti 
Budapeşte 15 <A.A.J - Turnu Se_ 

verin'de Romanyalılarla müza.kerat
t.'\ bulunacak olan Macar heyeti, ha.
rlciyc nezareti crkdnından iki zatıa 

tiç erkfı.nıhaııb zabıt.inden murekkeb 
olup orta elçilerden Horty'nin riya_ 
seti altındadır. 

" Muharebeyi 
genişletmek için 
en müsaid usul, 

Bir İtalyan gazetesinin 
Yunanistan ve İsviç
reye dair mütaleaları 

Roma 15 (A.A.) - Stefani a • 
jan sı bildiriyor: 

Bu sabahki Popolo Di Roma ga .. 
zetesi, İtalyanın şima) §ehideri üze
rine bomba ve beyannarn: atmak 
için. Ingiliz tayyarelerinin İsviçre 
toprakları üzerinden geçerek nlarm 
i1areti Yerilmesine sebeb oldukin -
rını yazmaktadır. Bu hal, lsviçre hü
kiimetinin Londra hükumetini pro • 
testo etmesini intaç' etmiştir. Bu 
protestolar ilk değıldir. Ve şüphe -
siz son da olacak değildir. Acaba 
İngilizler Yunanİstanı istismar et -
tikleri gibi lsviçreyi de mi kullana
caklardır~ Bu halin, muharebeyi ge
n işletmek için en müsaid usul oldu
ğunu tecrübeler göstermiştir. 

Londra radyosunun 
türkçe neşriyatı 

)kincisi, Somali kaybedecek In
~ ızlerin Afrikada, Asyada ve bü
~~n dünyada perestijlerinden büyük 
k~~ miktar kaybetmemeleri müm
k~n olmaz. Bundan ba ka Aden 

tnnın er menzuller için bir ziyaret ~albden ölmüştiir. Bu §ekilde daha 
hasta ve lbirçok vefat va'lt.'tılan mcvcuddur. 
vesilesi olduğunu hatırlatalım. Dün bu husustn fikirlerine müra-

Almanyada hububat 
rekoltesi 

re ile giderek orada bulunan hü -
kurnet erkanının bir çoğile müliiki 
olmuştur. Belgradın siyasi mehafi
linde :zannedildiğine göre, hükumet 
erkanı meyanında yapılacak olan 
tndiliit mevzuubahs edilecektir. 

Londra 15 (A.AJ - aBritlsh Broad 
Casting» 17 Ağustostan itibaren her 
sabah Greenwlch sanuıe 5.15 de _Tür 
ldye yaz saati 8.15- 31,32 metre lize. 
rinden türkçe günlük havad~ ncşrl
yatnı yapncn~mı bildinnekk!dir. Neo 
redilecek bülten saat 18,10 da verı_ 

len billtenin mab:ıdl olncakhr. 

orfezinin ve Bnbiilmendebin ccnub 
sahillerine hiikim olmak bn körfeze 
~e bu bağaza yan yarıya hükmet
B ek .. demektir. Bahusus İtalyanların 

nbulmendebde, Jngilizlerin Pedm 
ada ve kalesine mukabil evvelce i~
Q'al ve tahkim ettikleri bir Durney
tah adası da vardır. 

Işte gerek bu müstahkem halyan 
tdası ve gerek Eritre ccnub ~ahi
ındeki Assab ftalynn deniz ve ha

pa .üssü, lngilizlt-rin, müstahkem 
erırn adasile temin ettikleri Babü)

I'Jıendeb hakimiyetini, naznri ola
r~~· aarsabilirler ve hiç olmazsa ln
gılız gemilerinin Babülmendebden 
~irip çıkmalarını pek fa1.l.:ı gücleş
tırebilirler. Fnkat her nedense, hal
Yan denizaltıları, hücum botlnrı ve 
torpitolan burada. dü!!ünüldüğü gi
bi, ehemmivetli bir faaliyet göstere
mernektedirler ve bu bakımdan, ln
giliı: Somalisin'in muhtemlc zaptı 
neticesinde Aden körfezi cenub sa
hilleri lıalynnların eline geçtikleri 
takdirde dahi lngiliz)er, fttnl deniz 
\re hava kuvvetleri sayesinde, Sap 
denizile Babülmendebde ve Aden 
tc.örfezinde hakim kalarak Habe~is
tanı ve doğu AfrikA halyan mijs-

(Devamı 4 üncıi sayfa-ta) 

Helli 1912 de Amerikada inşa e- caat etU~imiz bazı alli.Jtadnrlar, bu 

d·ı . 1914 de Yunanistan ta - ıneak havalnrda. tçltinin, hele rak1 gL 
Berlin ı 5 (A.A.) - Gazetele

rin vermekte olduklan malumata 
göre bu sene orta derecede bir hu -
bubat rekoltesi ve memnuniyete şa
ynn bir sebze ve meyva reyoltesi 
elde edilecektir. 

ı mış ve N ) ı 

fı d 
satın alınmı~tır. omıa bi şiddetli alkoller n kullanılmnması 

ra n an · 'd 'b · ~ · b nl - bt f .. b tı 232 kışı en ı arettır. gerelttiı:;inı. u ann ıı.ul ımyt o _ 
murette a • • 1 " d d ı 5 -ı.. ü d tm ı 
H

elli'nin başlıcasılah an uç a e lanlarda o um avet e es nin mu-
hak1cnk oldu~unu söylemişlenUr. 

lik toptu. 

Postanın tarihi tefrikc.n: 

"' d m Alı' ancak o zaman kurtar-
ı an ı • ' w la 
d 

• ···u·n padi;,ah oldugunu an -
ıgı yıgı ı 

mış ve ayağına kapanmı§.. ge zn-
't zaman batakhane baSJiıp man gı " 

tn Hançerli Esma hanım sultan kul: 
lan eellada verildikte, Yandım Alı 
yüzüğü gösterip kuşça canın kurtnr
mıştı. Sultan Murnd, onu zincire 

Estergona göndı-rmiş, <ıEa-
vunıP k' ·ı . k 

kalemde ı gazı enm ann-terson 

d 1 w kabul ederlerse tevbekar o-
aş ıga . d 

lup fisebilülUib ga~a:nr. ~tsm". d e
mişti. Estergon iç 

1
·a e;ını?. zın1 a

nında, fidyci necat an nenuz ge me-
. on be'" virmi kadar Nemçe za-

mıt " " d d 'k' h 
b ·u· ·ı iki asılacak hay u • ı ı ır-

ı ıe. 1 . d Es 
aız, yeniçeri diladver enn en ~~- -

gazilerio en yaramaz.aa tergon 

4 larını da yenemiyerek, bıyıkintını 
bura bura, homu1dana homurdana 
dinliyorlardı. 

Yandım Ali tehlikeli bir kopuk, 
zarafet ve güzelliğinin arkasında yı
lan zehiri saklıyan bir mahluk idi. 

yazan: Re!Uid EkTem Hayatında. tiiyleri ürperten ri na. 
:ro yetlerin, hakiki knhramaıılıklar ·ve 

no içinde esirlerin hücresi ayrı idi. büyüklükleıle kanştığı va k' alar, za
Hırsızlar ile haydudlar, ayaklarında manlar da vardı. Yandım Ali, hep
demir bukağılar, «büyük zindan» sini, sesinin ayni tebii ahengi Üe an
denilen geniş bir mahzenin dört ltö- latırdı: 
şesine çakılmışlardı. Yeniçeri dila- «Bre ağalar... Herif önümden 
verleri ile Estergon gazileri de, bu- giderdi ... Ben 0 zamanlar nnh bu 
rada ve bunun önündeki, yükselt k d B k '- d k ')cl' a ar... nca ~a ar opı ım ... 
bir duvar ile çevrilmi~J taş nvlııda Nasıl ıııçradımııa üç adımlık yer
serbest gezip do)a~ı~orlardı. Yan- den ... Neye uğradığını bilemedi .. 
dım Aliyi, zincirlerinden çıkaratale V8 llah billah çınar gibi devrildi 
onlar gibi serbest bırakmııılardı. gümbür gümbür bağmımadan ... ıı 

Son günlerini yaşayan dört mah- derken, zindan arkadaıjlarından bir 
kum, daha ilk geceden yüksek aeş- taze yiğit: ııBre asılacak kah be oğ
)e aniatmağa başladığı maceraları- lut..n diye homurdanırdı. Fakat Ali, 
nı alaka ile dinlemişlerdi. Yeniçeri- bu kanlı hatırasını §Öyle bitirebili
lerle akıncı yiğitler, bu güzel ddi- yordu: 
k.anlının hiç tereddüd etmeden, hat- - Bre-ağa)ar ... Ortalık lcanştı .. 
ta bazan öğünür gibi anlattıiı ser- bre baktım ensemçe bir kıllı pençe, 

Eslrgeme derne~lnin senelik Jnr 
balosu 

Süadiye pliıj gazinosunda 
17/ 8/ 940 Cumn.rtesi günü akşamı 

ne düşmüşüm, hcrif haKırır: nBre 
ümmeti Muhammed ko~un. .. Kan 
edeni tuttumıı diye... Ben bağırı
nm: «Beni bırak ağa ... Kan eden 
kaçtı ... Bre meded ümmeti Mu
hammed kurtann beni adamın f'lin
den ... Iftira edn. vnilah bu adam 
benim düşmanımdır!. ıı Adam ba
ğırır: ııBre kan eden bu baldırı çıp
lak kopi)dir, vnilah bu gözlerim 
görmüştür. ıı Ben ağlarım: uVaUnh 
iftiradır. Bu adam benim p~~im bı
rakmaz düşm~nımdır.. hani kan .. 
hani bıçak~ ı, di) e .. . Bre nıeded 
ağalar ... Kalabalıktaıi bir yeniçeri 
dilliveri çıkar, snndıkçıyo, bağırır: 
«Bre herif bırak oğlanı... Bre tiz 
bırak bu çocuk kan edecek c;ucuk 
değildir. Hani ka:ı ~ Hani bıçak 11 
Bre sakın bu işi sen işleyip bu ma
sumun üzerine! atmış olmıyasın ... 
Bre tutun şu nabekan ... Bre tutun 
Ümmeti MuhammP.d n ılacağıl ıı Bre 
med ed ağalar •.• Sandıkçı beni aa
lar, kaçat ... Etrafıını sararlar ... Bu 
sefer bana eder: ''... Bre oğlan tiz 

nafındanım.. kefilim vardır.. bre 
ben öldüm 1.. Bre hen yandım! ... ı, 
diye yah-anr .. ben yeniçeri nğ.ıcığı
mın elini öperim .. «Senin dünya ve 
ahiret oğuJiuğun olayım benim yi
ğit ağacığım... Beni menzi)in,. 
götür, gece ve gündüz hizmetin gö
reyim ... Amma bu fakir sandıkçi 
ağacığımı dn azad et .• VaJiah kan 
eden o değildir .. !;an eden kaçmış
tır .. ben görmüşümdürl ... ıı Beni o 
yeniçeri oğulluk eder, Demirkapı 
hanlanndaki odn•ına götürür. Bili
rim ki ol yeniçeri, Yemiş iskelesite 
esnafından ortağı bulunur mnldat 
kişidir. Keseleriıı menzilliğindeki 
demir &nndıkta sn klar ... 

Estergonlularln yeniçeriler 
atıılacak kah be oğlu!.. ıı diye tekrar 
diş gıcırdatıyorlardı: fakat Yandım 
Ali bunları kayıdsız bir tebessüm)e 
kar1ılıyordu: 

- Vallab nğalar kah be oğlu de
ğilim... Alnımın yazısıdır söyledik• 
le.rim... Benim ağalarım emır 
zin ••• Susayım ... 

Bre oilan l:.ize bakma .. 
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SON POSTA 

Aydın Daimi Encümeninden : 

Kapalı Zarf usulile münakasa 
(B~arafı 3 üncü sayfada) 

temleke ve marnurderi ablukaya 
devam edebilecekleri tahmin olu
nur. 

Ş b d et edilenler ı- EksUtmeye konulan iş: Ayôın. Muıtıa yolunun 61+213~6+076 ki-
u eye av Q 

1 
ıl Iometreıerı arasında 15217 lira 40 kurtıf k~lf bedelli o.d1 kaldırım i~aa- • Emhıönii Askerı ik 9 ubes n en: tıdır. 

M~ıda künleri yazılı sübay ve er- 2 - Bu işe aid şartname ve evrak tunlnrdır: 
Ierln çok acele şubemlze müracaat - a - Eksiitme şartnamesi. 
lan. men b -Mukavele projesi. 

1 Görülüyor ki, doğu Akdeniz ka
puını yani Süveyş kanalını kapaya
rak İngilizleri doğu Akdenizle Şap 
denizinden çıkarmak için Mısıra ta
arruz ihtiyacı, İngiliz Sornalisi hare
katile zail olmuyor. Hatta denilebi
lir ki ftalyanların lngiliz Somalisine 
tanrruz hareketi Mısır taarruzuna 
bir hazırlık veyahud bir mukadde
medir. 

3/1148 mrada Muh. as~ c - Bayındırlık işleri genel vartnamest. 
088~) Hakla O. 1315 'lo~umlu Nec- d - Tesviyei ttirabiye Ş088 ve kdrglr tn.şıuı.tına ald fennt uart-
dettın. n ame. 

Zafer 30 Aiuatostadır. Milli Piyango da İzmir Fua· 
rında çekilmek llzere bir Zafer Piyangosu tertib etmit-

11344 sayıda. piyade asteıtmen e - Keşif hfilasa cetveli ve sllsllei fiat 
04776) Abidin o~lu 1311 Tevfik. f - T~ ve kum grafık cetvelleri. 

6/2097 sayıda hekim önyil2lba.şı ic;tıyenler bu şartname ve evro.lcı Aydın Nafia Müdürlü~ünde gö-
(35682) AbdUrrahman o~lu 1303 dO- rebilirler. 

tir. Türkiyenin her tarafında satılığa çıkanlmıt olan bu 
fevkalado piyangoda mevcud 300.000 biletten 63·345 
tanesi mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

~lu ömer. • llh..en 3 - Eksiitme 29.8.!140 tarihinde Pe~embe günQ saat 16 da. vildyct daimt 
3/ 972 sayıda topçu as~~~~· encümf'nlnde vnpılncaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler (1) liraya 
satılmaktadır. Zafer Piyangosuna aiz de bir bilet alarak 
ittirak ediniz. Vereceğiniz paralar ebedi Türk zaferini 
temin edecek vaaıtalardan biri olan hava kUV'Yetlerl· 
mize s.arfedilecektir. 

Mısınn zaptı ise yalnız Süveyşi 
Ingilizlere kaparnağa yararnakla 
kalmaz, ayni zamanda Sudanın İ
talyanlar tarafından istilasına da 
yarar ki bu da Libyanın, yani 
nev'uma ana vatanın, Habeşistan, 
Eritre ve üç Somali diyarlarile ka
radan bağlanması demektir. Bunun, 
harbin Mihver bakımından sevk ve 
idaresinde, büyÜk bir ehemmiyeti 
olacaktır. Çünkü denizden abluka 
altında bulunan Eritre, Habe§İstan 
ve Somalideki İtalyan kuvvetleri a
na vatanla karadan bir irtibata ma
lik bulunmadıkları müddetçe tedri
cen eriyerek zayıflamağa mahkum 
olacaklardır. 

Elhasıl Somali askeri harekAtı. 
Mihver devletlerinin bir kül te§kil 
eden umumi harh programları dahi
linde mütalea edilirse, görülür ki 
bu, Mısır ve Süveyş hareketinin bir 
muknddemesinden başka bir §ey 
değildir. Mısır hareketi de ağiebi 
ihtimal Ingiltereve taarruzla birlik- , 
te başlamak üzere hazırlanmaktır. 
Caye, İngiltereyi ve İngiliz imparn• 
torluğunu alt ederek dünya haki
miyetini elde etmektir. 

( Küçük haberlar ) 

{4.1955) Yahya. oğlu 1323 do~umlu 4 - J::ksııtm"e kapalı zarf tı..c;uliledir. 
Ahmed Adnan. 5 - Eksiltıneye girebUrnek için isteklllerin 1141.30 liralık muvakkat temı_ 

2/635 sayJda piyade ast,eıtmen nat vermesi ve Aydın vtl~yet.inden bu ı~ tçln alınmı., müteahhidllk vesika.cıı 
(15217) Mustafa ZekA.I ~lu 1312 d'>_ ve Ticaret Oda.o;ı ve.->ikası bulur.mnsı ve Ilakal 5000 liralık kaldının 1~1 YllP-
~u Mehmed Nüzhet. mış olması Jil.zımdır 

9/360 ~yıda 8 inci sınıf hesah me- 6 - Teklif mektı;bları 3 üncü maddede yazılı 8aatten bir saat evveline 
muru Salih o~lu 1304 do!ıumlu F:ıhrt. kadar vilayet enciimenlne getirilerek encümen reL•dt~ine makbuz mukabi -

Oto nakliye 324-30 er All ~lu Nu- !Inde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçiinc.U mad-
rettın. . dede yazılı saate kadar geJmi~ olması ve dış zarfın mühür mumlle iyice 

oto na.klıye 327/ 1138 er Kamil otlu kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak geelioneler kabul edilmez. 
Aluned. c7217• 

(TIYATROLAR) 
~d Rıza tı;ratro"o 

Bu aqam Sfuıdiye Şenyol 
bahçesinde 

SURTUK 
komedi 3 perde 

E. SADl TEK tfyatrom 

ane 

Bu geee catnl~lu Çifte Saraytar 
bahçesinde 
KAYNANA 

vodvll 3 perd 

Beyolla Dalk slnenu.fl 
Bugün 14 de 

ASLAS ADAM, \1CDAS AZARI 
MiKt 

sini seçmlştlr. 
Babuba.t İhracat Blrlifi - Hubu -

Devlet 

• 

Denizyolları 

MUdUriUftU 
Işletma Umum 
Ilanlar• 

ı - D. Denizyoları İşletmt~'fine ald Yalova iskelesinin tamiratı kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeyc ~ıkarılllUŞtır. 

2 - Muhammen bedeli 142.16 _ lira. olup muvaltltat teminatı 1069 - lira 20 
kuru~ tur 

3 - Eksiltme 'rophanede İt4ııre merkezinde müteşekkU alım satım komis
yonunda 2 Eylül Pazartesi gürıli saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Şartname keşif ve resimleri alım satım komisyonunda görülebilir. 
5 - İstekillerin ~490 savılı kanuna göre kapalı mühürlü zarnarını makbuz 

mukabtllnde o giin saat n ihııy~t 14 e kadar komisyon reisl~lne ievdl etme-
leri llzımdır. {7388) 

1 İstanbul Belediyesi lı anları ı 
Ticaret Odası azalıtı - h Ll.mlted tıııı.t, bakiiyat ve Ya.jtlı Tohumlar İh

Müdürü Bedrl Nedlrn Göknilden in_ racat Bıruıı idare heyeti ve müra
hilal eden azalığa dün Ticaret. Oda. tab seçimi ya.pılmıştır. Bu suretle hu_ 
sı inti.ha.b heyeti toplanarak Toprak bubat l.hra.ca.t komitesi birlik haline 
Mıı.hsuller1 Ofisi şahsiyetl maneviye- in.lr.ıllb etm(ftlr. 

Tahmin 
bedeli 

1615,55 

675,00 

İlk 
teminat 

121,17 H~ıseki ve Zührevi ha.cıt.alıklar hastanelerlle sıhht 
mOessesatl fçln ahnaca.k soba ve soba malzemesi. 

50,03 istanbul, Beyo/tlu ve Ü.cıküdar sart hastalıkla.r mü
cadele merkezleri için alınacak 1500 kilo krezil. 

!JO Ağustos Zafer Bayramına 
mahsus fevkalade piyangonun planı 

lkramiye 
lkramiye 

lkramiyo tutan miktan 
adedi Lira Lira 

ı 60.000 60.000 
20.000 20. o 

ı 10.000 10.000 
2 5.000 10.000 

lO 2.000 20. 00 
30 1.000 

, 30. 00 
300 100 30.0 o 

d 
• p I.A. • Tahmin bı>dellerile ıl\~ teminat mUttarları yukanda yazılı soba VC" sooo' a 1 Ye a J 1 1 

malzemesıı~ krczil ayrı ayrı açık eks1.ltımeye konulm~tur. Şartnaml.'ler ?.:a_ 
bıt ve Muameli'ıt Müclürlü~ü lallemlnde görülecektir. Ihale 19 '8/~,tO Pazn~
te.si günü saat 14 df' daimi encümende yapılacaktır. Tallblerln ilk teminat 

3.000 lO 30.0 o 
Ot ll • s • • J makbuz vı::ya ınckttıbları v~> 940 yılına ald Ticaret Odası veslkalarile ihale . e eri.' 1 n~ma~l .. ~e gaz~.nosu günli muayyen sr.ntte daimi encüm;:e bulunmal:ı.rı. {6891) 

kıraya verılecektir. Mudurıyete muracaat. T;hmin tık 

Edremid Belediye Ri yasetinden: 
Belediyemiz hastanesi için 35 lira ücretli bir hastabakıcıya 1\ızum vardır. 

Ta.lıblerın hastanelerde luzmet ettiklerine ald vesJita ve bonservislerıle bir -

bedeli teınipnt 

650,00 

245,00 

48,75 Aksaray yangın yerinde Mimar Kemalettin mahaJ_ 
lesinin Şehnameci aokagında 13 üncü ad!ıd:t 4 nü.. 
mnrntaj No. lu 21 metre murabbaı sahalı arsa. 

18.38 I•'ı:ıtıh yangın yerinde sınana~a mahalleJinin ihtı-

30.000 3 90. 00 
30.000 2 .000 
63.345 Yekun 360.000 

yn tlı soka~ınd.a 60 ıncı adada 8/1 No. ltı ve 143,15 "~~~•••••••••••••••••••••••••" metre murabbaı sahalı arsa. ' 
likte Belediye RJynsetine müracaat etmeleri llll.n olunur. (7083) 

Traş b1çaklarmın sat1ş1 % 50 ye düşmüştür. 
Çünkü: 

POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
ile evvelce 10 defa t.ra.t oluna.bilir.keıı son tekemmiilü sayesinde §Imdi 

rahat rahat 20 defa tr~ olmak kabil oluyor. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Universitede 120 lira ucretıl ml..marlık aç.ıktır. Tallblerin boruervisleri ve 

dığer ve.sikalarile lblrHkte Pazartesi ve Perşembe günlert Rekt&rlü!le mü _ 
rncaatları c7405• 

ETI BANK 
Garp linyitleri işletmesinden : 

Soma işletmesindeki işçllerimize blr ÖÖRETMEN ara.nmaktadır. ·ra_ 
Hb olanların tercüme! hallerne Balıkesir posta kutusu No. 5 §e 

müracaat etmeleri. 

Zonguldak Vilayeti Daimi Encümeninden: 
ı - Zonguldak Vilayeti içiz?,de Beycınna - Çaycuma - Kokakak.su -

Bartın yolunun Beycuma • Çaycuma arasında yapılacak (537at) li
ra l73> kuruş keş\f bedelli Km. 21+ 500 - 26+000 arasında tesvtyei 
turabiye işlle Km. 13+000 _ 26+000 a.ra&~.nda yapılacak gravtye 
şose vahidi flnt ve muham.men bedel üzerinden ve kapalı zarf usu-

'rahmln bedellerile iik teminat miktarları yukarıda yazılı iki parça arsa 
satılmak üzere ayn ayrı ncık nrtırmıya. konul.mU4tur. Şartnameler Zabıt 
ve Muameldt Müdürlü~ü kaleminde görülecektir. ihale 19/8/ 94n Pazarte.~i 
giınü saat 14 de daiml erıcüınende ya-pılacaktır. Taliblerin Uk teminat mak_ 
buz veya mektublarile ihale günü muayyen saatte dal.mt encümende bu _ 
lunmaları. {6940) 

Sıhhat 

Merkez 
ve lçtimai Muavenet 

hıfzıssıhha müessesesi 
komisyonundan: 
Ad ed 

100 
21 
10 
7D 

Cinsi Muhammen bedel 
Lira 

Koyun 80 
Keçi 100 -

İlk: temin.a.• 
Lira Kur1J4 

262 

Vekaleti 
sabnalma 

Nasıl alına.ca~ı 

Açı.k eksiitme Dana 3500 

Merkeb sıpası 1 120 

300 22 60 Pazarlık 

Zonguldak Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Zonguldak vlllyetl içinde Zonguldak • Kllimll :yolunda J&Pılaca.k 

(19994) Ura {44) kuruş k~lf bedelli 1hza.r edilıni4 ba.la.slann &ilin -
diraj i§i ve bir aekizlik köprünUn llı:mallle bir tamirat bara.lı:aıı ~ 
11 işleri vahidi fiat ve muhammen bedel üzerinden ve tapah ·sart u.. 
sullle 1618/ 940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ebiltıneye ko
nulmuştur. 

2 - Ekslltme.si 3118/940 Cumartesi günü saat 12 de Zongulda.t Villyet 
Daiml EncümenJ odasında. yapılacaktır. 

3 - Eksiitme ~artnamest ve buna müteferrl evrak Zonguldak Dalm1 En.. 
oümen kaleminde ve Zonguldak Nafia Müdürlil#tınde Pllleblllr. 

4 - Muvakkat tem..ina.t 1499 lira- ~8 kur~ur. 

5 - İşin bedeli Zonguldak Hususl Muhasebe veznesinden vertleeektlr. 
6 - Ekililtıneye ginne:t istlyenlertn ihale gününden en as eetll gllD 

evvf>l ZOnguldak Vlllyetıne müracaat ederek vUlyet mU:aııundan 
a.lllllll14 mU.teahhldllk ehllyet vesikasile Ticaret Od.asın.d.an bu yü 
içinde alınmlf vesita ve muvalCkat teminatlarını yatırdıilanDa dair 
makbuzlan ve teklif mek.tubw1u muhtevl kanunun tartti TeÇhlle 
hanrlanmlf kapalı zarnarını ihale saatf.nden b1r saat eneline ta -
dar Da.fmt Encümflllle vennelert llA.n olunur. (1t10) 

ı_ Müessesemiz çiçek ~ısı ı,ubest tç.ln cins, miktar, muhammen bedel, S U A D 1 y E p L A J 1 
ilk temınatları yukarıda yazılı hayvanlar iki grup halinde açı.k eksiitme ve ,-. ~ 

pazarlııle sıırctlle satın alınacaktır. 1 G • kb 
2 - EksULme ve pazarlık 2!91940 tarlhinde Pazartesi günü saat ll de An. azınosu açı re 

karada. Merkez HıfZL<;sıhha müessese..i Satın Alma Komisyonunda yapıla.. 

ca:ıır. Şartııamelerinl görmek lstlyenler müessese Satın Alma Koml'.!yonuna '~----· cA z ve E (; L E N c E 
müracaat ederler. 

4 - Tallblerin muvakkat teminatı ya.tırmak üzere bir gün evvel ve ka
nunl vestkalarıle birlikte belll gün ve saatte komlsyona gelmeleri. 

c4675.t c7385, 

Bandırma Belediyesi Elektrik Fabrikasına 
birinci makinist alınacakbr. 

lile lG/ 81940 tarihinden itibaren on bat gün müddetıe ebUtıneye -------------------·------- İşbu makini8te verllecek aylık ücret miktarı c80.t liradır. TaUb olacaklar 
şimdiye kadar çalıştıkları müesseselerden almış olduklan boD.Ien'is lle 
ehliyetnamelerini bir Lstidaya rapten 27/ 8/ 940 Salı gününe kadar '&lekt.ril' 

l:onulm~t ur. 
2 - Ek.cıiltmr.si 31/8/ 9-W Cumartesi günü saat 12 de Zonguldakda VUO. • 

yet Daimi Encfimer. odasında ya.pılncaktu'. 
3 - EksOtıne şartnamesi ve buna mU.teferri evrak ZOnguldak Daimt 

Encümen kalemtnde ve ZOnguldak Nafia Müdürlü~ünde görUleblltr. 
4 - Muvakka~ teminat S936 lira 9 kuru.,tur. 
5 - İşin bedeli Zonguldak Husust Muhasebe veznesinden verllecektlr. 
6 - Eksiltıneye girmek ıstiyenlerln ihale gününden en az sekiz glin ev-

vel zonguldak vilayetine müracaat ederek vUA.yet makamından a
lınmış müteahhidlik ehllyet vesikaslle Ticaret Oda.cıında.n bu :yıl 
için alınmış muvakkat teminatıarını yatır<lıklarına dair makbuz 
ve t.etıır mektubunu muhtevl lta.İıunun tarlfl vechne hazırlannuş 
kapalı zarflarını ıhale saatinden blr saat evvel Zonguldak VUAyeti 
D.:ılml Encümenlne vermeleri llln olunur. (7412) 

Eaki F eyziati 

Müflia Ihrahim Etem 
Iflas Idaresinden: 
Müflis Ihrahim Etem alacaklıla -

rına konkurdato teklif etmiştir. Bu 
teklif 2 1/8/940 Çar§ambıı. günli 
saat 1 1 de müukere edileceğinden 
alacaklıların o gün iflas dairesinde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

İflas idare azaları 
Avukat Reşad Atabek 

Avukat M. İşmil 

Yat1h Boğaziçi Liseleri Vatısız 
KIZ ve ERKEK TAJ,EBE AYRI llÖLUKLEltDE 

Ili Kiralık 41--llıııı 

1 ~~~!~d~ T~~~n..~ 
be yurdu binası bir kısım eşya. 

klr:alıktır. İçindekllere 

müracaat .................................................... 
Son Posta Matbaası: 

İşletme İdaresine göndennelerl IlAn olunur. (7385) 

, DEMIR ve TAHTA FABRIKALARI ~ 
TuRK ANONIM ŞİRKETİNDEN : 

Yumurta tuccarlarmm nazari dikkatine 
Adapazamnda bulunan fabrikamızın fırınla.nmış tal9.4 imaline baJJ.a_ 
mlf ve stoklarını hazırlıyarak satışa n.rzetmfş oldu~u Uln olunur. 

Istanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaremiz müst.aMemintne yaptırılacak knputıara. esas olmak üzere 280 

ınet.re kum~ın alınma.eı açık eksJltmeye konulmuştur. Eksiitme 21/8/ 940 
Çarşamba saat 16 da B. Footahane b inası karşısında. Valde hanının ikinci 
katında idaremit umumı depo muhasipllği odasında toplanacak Alım Satım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

Beher metre.sı muhn.mınen bedeli 375 kuruş hepsinin 1050 lira, muvakkat 
teminat 78 llra 75 kuruştur. 

An~ ilk orlıı. ve lise sınınarı için eski talebenin kayıdlarını tecdlde ve yeniden tnlebe !kaydına başlanmış_ 
B ıt~leme ımtıh:ınları 27 A~ııstostan itibaren başlıyacaktır.İstlyenlere tarifname gönderilir. Telefon 36-210 

N~rlyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHiBJ,Ui: S. Ragıp EMEÇ 

Isteklllerin olbaptakl şartnamesini görmek ve muvakkat teminatıarını ya. 
tırmak üzere çalışma gtlnlerlnde mezkftr müdürlük tdart kalem levazun 
kısmına., ekslltme gün ve saatinde de 940 senesi için muteber Ticaret Oda
sı vesikası ve muvakkat teminat makbuzlle birlikte komiayooa mtlra -


