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IDilll Şef dün Anhara a 
audet buuurdular 

Ankara 17 (A.A) _ Re .sıcumhur isınet İnönü bugun saat 15.35 de 
otomobille. Kırşehirden hareket ederek BlUCı üzerinden Ankaraya sa
at 20.50 de a vd et buyur.ınu.şlnroır. 

Büyük MUlet Meclisi P.eisl Abdülhalık Renda, Genel Kurmay Ba.ş.. 
kanı .M ... reşal Fevzi Cakmak. Vekiller, Cumhuriyet Halk Partısı Umu. 
mi Kfi.tıoi l"lkri 'I'uzcr ve mcb'uslar Milli Şefi Dikmende karşılamış. 
l:ırdır. Ankara \ialısl Mılli Şcflmıze Ankara vilAyet! hududunda mü
Uıkl olmustur. 

Milli Şefin lzmirlilere selam ve muhabbetleri 
Izınlr ı 7 (A.A.) - Ankaradan şehrimize dönen Bel ed ı ye Reisi Dr. 

Behçct Uı, .kendl.sınf t:ıı~hyan gazeteellere şu beyana.ttn buıunmu.ş
tur: 

.-Relsictimhurumuz aziz Milli Şcfimize hemşerilerlmlz!n dcrln ta. 
hassurlerinı ve t.nz:nı tını arzederek :fuar günlerinde Izmırl şeref_ 
ıcndlrmelermi iStlrhanı ettim. Büyük Milli Şefimiz çok samımı sevlm
lı tcbessiımlerıle ayn hasret1 duyduklarını ifade buyurarak İzmirii
Iere seltım ve muhabbetlerini coturmekli~imi emir buyurdular. 

Diakineye 

Verilirken 
ı 

'lmanlar alli o ünde: 
'1 1 

492 tayyara 
kaybettiler 

Londra, 18 (A.A.} - Yeniden 
ontrol edilen rakamlar reıın en 
•şredilmiştir: 

Dünkü Cuma alcşamına kadar al
gütı. zarfında İngiltere ve civarı 

zerinde Almanların zayi ettikleri 
yyarelerin adedi 492 yi bulmuş

ur. Bu suretle vasati olarak gür de 
82 Alman tayyaresi düşürülmüş 
>ulunmaktadır. Şöyle ki: Pazar gü
tü 66, Pazartesi 62, Salı 78, Çar
amba 31, Pertembe 180 ve Cuma 

75 tayyare. 

............................................... _ ........................................................ . 
Tinos hadisesi 
Yunanistanda 

infial uyand1rd1 

1 Hindi Çini Japon 
melalibat1n1 

reddetti 

Ayni altı gün zarfında İngiliz ha
va kuvvetleri 115 tayyare kaybet
mişlerdir. Bunlardan 26 sı Pazar, 
1 3 ü Pazartesi, 1 3 ü Salı, 7 si Çar
~amba, 34 ü Perşembe 22 ııi Cuma 
~ünü düşmüşlerdir. Bununla bera
ber düşen Ingiliz tayyarelerinin pi-
1ntlarından 46 sı sağ ve ııalimdir. 
Yalbuki düşen Alman tayyarE>leri
-.in pilotları ya ölmüş veya esir edil
'llislerdir. 

Ingiliz ressamianna göre Büyük Britanya sahillerine geceleyin hücum eden Abnan kuvvetleri ve bunlan 
kartılamak üzere hanianan İngiliz avcılan 

·····soMAı::ıo·E······, iNGil TEREvE ········;·;··a·:····HrTLERr·-

Donanma 
matem içinde 

Hadiseden evvel ada 
Üzerinde iki meçhul 

tayyare uçtu 

Yunan torpidolan aeytr halinde 

Londra 17 (A.A.) - Yunan 
hududundan gelen bir habere göre 
bazı kimseler torpillenen Yunan ge
misi •<Helli) de yaralananları Tinoa 
adasından Pireye nakleden bir ka
filenin uğradığı taarruza şahid ol -
duklarını beyan etmişlerdir. 

Iki torpidonun refakatinde 6 va
purdan ibaret olan bu kafile, yara
lılardan maada adanın manaatınnı 
ziyaret etmi§ olanları da nakletmek
te idi. 

Diğer cihetten Cirid udası açı -
iında uğradığı taarruz esnasında 
Frinton ismindeki Yunan vapuru -
nun yanına 6 bomba düştüğü bildi
rilmektedir. 

Atina 1 7 (A.A.) - Jyi haber 
alan Yunan mahfelleri dini mera -
sim dotayısile Tinoıı'u ziyarete giden 
yolcuları avdetlerinde taşıyacak ge
milere refakat etnıek üzere Tinoa'a 
ııitmekte olan iki Yunan diııtroye -
rinin dün sabah bombardıman e -
dildiğini tekzib etmektedirler. 

Yunanistanda infial 
Atina 17 (A.A.) - Atina a -

janııı bildiriyor: 
Helli kruvazörünün torpillenme

si bütün memlekette derin bir nef -
ret ve infial uyandırmıştır. 

Gazeteler, dün, Tinos limanında 
irtikab edilen bu emsal iz cinayet • 
ten dolayı Yunan efkan umumiye -
sinin hissettiği acı infiate tercüman 
oluyor ve diyorlar ki: 

MUHAREBE TAARRUZ KABUL ETMEK 
ŞiDDETLENDi DURDU MU ? iÇiN HAZIRIZ , Japon har b gemileri 

Fransız karasularına 
girdiler 

Nevyork 17 (A.A.) - Tass ajansı 
bUdlrıyor: 

United Press'in haber aldı~ına go 
re, Fransız hükfımeti lündi Çinidekl 
Fransız makamatma Japonyanın me
talibatını reddetmesini emreylemi~ • 
tır. Fransız deniz kuvvetleri Hindı 
Çini sahillerinde taha.şşiid etmekte -
dir. 

Hayfon, Hanol, La.ngson vesalr 
(Denmı 3 üncii sayfada) 

Yine ayni müddet zarfmda tay
vare dafi ha taryalan da 5 7 düşman 
tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Bir Yunan vapuru 
tayyare hücumuna 

uğradı 
Atina, 18 (A.A.) - Giridle 

Yunanistan arasında muntazam se
ferler yapmakta olan bir vapur ınil-

liyeti meçhul bir tayyare tarafından 
bombardıman edilmiştir. Bombala
rın gemiye jııabet etttği zanneail~ 
mektedir. 

Odonon çekisi 300 den 
420 koroşa çıktı 

On beş gün zarfında fiatlarda görülen mühim 
yükselişin tabii olup olmadığı araştırılıyor 

Afrikada hava 
faaliyeti arttı 

halyanlar Ingilizierin 
çekildiklerini bildiriyorlar 

Kahire 17 (A.A. )- Ingiliz ha
va kuvvetleri karargahının tebliği: 

T ayyarelerjmiz T obruk limanını 
tekrar bombardıman etmi§lerdir. 
Deniz petrol Cleposuna, denizaltıla -
rın rıhtımı ile esas nhtıma doğru -
dan doğruya isabetler kaydedilmiş
tir. Bombardımanın tevlid ettiği 
yagınlar uzun müddet sonra hala 
görülmlcete idi. 

İngiliz Somaliııinde, bombardı -
man tayyarelerimiz Zeilayı ve A -
dadle'ye yakm bir adayı bilhassa 
askeri hedeflerle kıtaat taha~~üd -
lerini istihdaf etmek suretile bom
bardıman etmişlerdir. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Almanlar 
dün hücum 
etmediler 

İngilizler ise muhtelif 
Alman şehirlerini 

bom baladılar 

İngiliz Istihbarat 
Nazırının bir nutku 

İngiliz zafer 
haftası 

Londra 17 (A.A.) - Royter: 
Radyoda konu~an istihbarat nazıtoı 

n Duff Cooper, Ingilterenin herhaa 
gi bir Alman 'st:Ia te ebbuaüne ko,. 
mağa hazır olduğunu beyan eclerek. 

Londra 17 (A A.l -Hava neza_ Ingiliz halkının Alman hücumlaranaa 
retı tebll~i: tesiri altında bulunmadığını ve bel 
İngUiz hava kuvvetleri bom- hücumların dehşet saçacağına bütüa 

bardunan ta.yyare tilolan tara- İngilizlerin kat'i azmini kuvvetlen -
fındo.n dün gece Alınanyada ye_ dirdiğini beyan etmiş ve demiştir klı 
ni hedefler üzerine muvaffakiyet... Hitleri kabul etmelc için tamami
li ve geniş bücumlar yapılm~cnır. le hazırız. Şayed limdi gelmezae cici
Bu hedefler arasında Bohlen'de den inkisara uğrıyacağız. Müstevli -
bir benzin tnsfiyehanesl, iena'da nin layık olduğu hararetli iııtıkball 
Zeiss tabrikıalanı, ~bourg'da h 11 · · d w 

Messerschmitt fabrikaları, We _ kendisine aa i erınuz e rapacagı • 
mız hakkında teminat verebiliriz. 

mar'ın şimallnde KoUcgz tayya_ 
Geçen haftanın Alman zafer har. 

re depoları vardır. tası olacak yerde İngiliz zafer hatta.. 
<Devamı s üncü sayfada) 81 olduRunu hat.ırlatan nazır, sozlerL Şehrin ma.hrukat ihtiyacı Elibank tırılarak nihayet 400 : 420 kuruşu 

tarafından depo edilen ve satışma bulmuştur. 
başlanan kok kömürlerile karşılana- Yapılan tahkikat Bclgrad, İstran _ 
caksa da, istanbuldil gene t~uhim ca ve Alemda~ ormanlarında ve ek
miktarda. odun ve manga! komürü serisi sahilde nakle .hazır mühim mik 
sarfedllmektedlr. tarda odun mevcud olduğunu göster-

Dubruca meselesi 
kat'l bir safhaya 

giriyor 
1 ~------------_. l (Ba.ştarafı 3 uncu sayfadal 

Halkın mühlm bir kısmı henüz kö. miştir. 
mür yakan soba tedarık odernemiş ve Belediye, odun fiatlarının artması 
.bu sebeble kışlık ma.h.rukat olarak etrafında yaptJiı tetkilcler netice.;;ln_ 
odun tedarikine koyulmtı.1tur. Bun - de geçen senelerde oldu(tu gibi nak _ 
dan başka şehirdeki fırın ve hamam- liye masraflarının arttığı netleesine 
ıar da mühlm miktarda odun istih- varmıştır. 

lft.k etmektedirler. Odun satışları Fiat Müraknbe Ko_ 
Son günlerde odun alanların faz_ misyonunca tetklk edilmemı., oldu _ 

ınıaşması uzerine geçen yıllar oldu~u ğundan, satışlarda ihtikil.r mahiye _ 
gıbl odun fiatları yükselrneğe başla. tınde bir yükseli.ş olup nlmadığına 
mıştır. On b~ gUn evvel odunun çe- belediye karar verecek ve lfizum go _ 
kislnl 300 : 320 kuruşa tedarik müm- rilldü~ü takdirde bu tetkıkat neticesi 
'kün tken bu fiat hergün on kuruş ar. Mürakabe Komisyonuna bildirilecektir 

Çöpün tarifine 
lüzum hasıl oldu 

Çöpçüler burda eşya ve moloz gibi çöpten 
addedilmiyen şeyleri almıyacaklar 

Rumen Hariciyesinin 
bir memuru Sofyada 

temasa geçti 

Bulgar batvekili filoff Ribbentropla 
görlifÜrk en 

Sol ya, 1 8 {A.A.) - Romanya 
hariciye nezareti huııusi kalem mü
dürü Safyaya gelerek salahiyettar 
Bulgar mahfellerile temi\Sa girmiş
tir. Dobruca meselesinin şimdi kat'i 
bir safhaya girmesi beklenmektedir. 

Başvekil dün 
Ankaraya döndü 

························-········ .. ····················-·······················;1\ .................. -

Hakkı Saydamın cenazesi 
dnn merasimle kaldırıldı 
Merasirnde Başvekilimizle birçok V ekiller 

ve meb'uslar hazır bulundular 

Cenaze alayından iki intaba 

Bütün Yunan milleti tarafından 
duyulan acı ve hayret hi siyatına bu 
ani ve işitilmemiş darbeden miıte -
vcllid çok derin bir nefret ve infi~l 
inzimam etmektedir. Bu darbenın 
malum ahval ve ernit içinde indi -
rilmi olması ok derin bir his iyat 

'd tmekt dir. 

Temizlik işleri için yeni b1t tali -
matname bazırlaanke~ belediye ile 

Başvekil doktor Refik Saydam, 
dün akşamki ekspres! e Anknrn) n 
dönmüştür. Başvckil istasyonda Ti
caret V ekili N zmi T opçuoğlu, vali 
ve belediye reisi doktor LCıtH Kır -
dar, Parti idare heyeti reisi Fikret 
Sılay, Istanbul komutanı, Üniversite 
rektörü, şehrimizde bulunan meb'us
lar, Parti, vilayet. belediye erkanı, 
müe seseler direktörleri ve dostları 
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Hergün Resimli •a.Jrala 1 ~ lspangol darbımeseli = = Sözün kısası 1 
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Fransada degişen 
Kıymetler 

Yazan: Muhittin Birgen.,J 

1871 de Fransa. mailubiyetin Aci aaz dinlemeyi bilenler 
araaından ziyan gören çıkma
mııtır. 

Sen hep tatlı aöz dinlemek 
iatiyenin ikibelinden kork. 

Doktor, g~;;aın 1 ~ 
\, E. Ekrem Talu _J 
S ıhhal Vekiıleti, )stanbul 4 

da bazı doktorların kendi • 
l~rine fazla reklam yaptırdıklarını, 
bır takım yüksek yüksek sıfntlarla 
kendilerini lüzumundıın ziyade met 
~ettirdiklerini görmüş, mesleğin a -
gır başlılığı ile telif edilemiyen bu 
hali yasak edecekmi~. veyahud ki 
etmiş.. Bu yasağın müeyyidesi de 
çok şiddetli ımış, doktorluktan 
men' e kııdar varacakmış •. 

Aklıma §U fıkra geldi: 

kara günlerini kanlı bir ihtilal ile 
karfJiamıştı. Sosyalizm tarihi,pin bü
yük hidiselerinden biri olnn Paris 
Communa!l, on sekizinci asrın son
Ianna doğru Fransnda eskimi~ bir 
rejimi yıkmak üzere ba~lamış olan 
bir halk hareketi - bir ihtilal - idi. 
Krallığı da imparatorluğu da eon 
bir hamle ile temiı.ledi ve kanlı dal
galannın önüne katarak sürükleyip 
götürdüğü bir rejimin yerine ütüncü 
Fransız cümhuriyetini kurdu. 

Bu defa, Fransa 1871 dekinden 
daha aiır, daha «toptan» bir mağ
)Gbiyete uğradı; 18 71 de Paris, u
zun bir muhasaraya mukavemet et
miş, onun multavemeti esnasında 
cenuh Fransası, galibiere karşı koy
mak üzere. yeni ordular teşkiline bi
le tCJehbüs etmi~ti. Bu defa ne Pa -
ri! mukavemet edebildi, ne de ce
nubda herhangi bir hareket yapıl -
masına imkan kaldı. Alman ordula
n, kar§ılannda yıılnız buldukları 
Frasnayı çiğneyip geçtiler. 

·r-hhOhOŞ e -hOO~oOOrOOOOOoOOOOOiioOO.ooobOOOeOOrO-ıOOOeOOOrOiOOOOOOOOOOOOOOOOOJ 
Bir adnmcağızın, mal mülk ola • 

rak kırk tane keçisi varmış. Bu kırk 
keçinin senelerce ne artar ne de 
eksilir olduğunu gören zavallı, gi • 
dip, şeyhine danışnıış. Şeyh demiş 
ki: 

- Oğlum 1 Sen Allahı gücendir • 
mişsin. Mutlaka ibadette, yahud ki 
diğer farzların ifasında kusurun var. 
Cenabıhak senin rızkını, refahını c• 
nun için nrtırmıyor. Dün Büyükderade Bir aşk faciasının Ti~aretVekili bugün 

BJ~ ~l~~dı b 1 lzmire gidecek 
Tu.-e Mubamıme aıd":, = i inmiyen tafsilitı Dün aabah Ankaradan tehrimize 
evden d tın saa.t 11 de yangın çıımu., aelen TJcaret Vekili N azmi Topçu-
ve ç.ok kısa blr zamanda teTeıDÜ ede- Eb N • oğlu bugün vapurla İzmire hareket 

Keçilerin sahibi düşünmüş: Ze • 
kntımı veriyorum.. hacca gittim.. o
rucumu muntazam tuttum .• kelimei 
şahadet dilimden düşınüyor.. belki 
de birkaç namazımı kaçırmış1mdır. 

Milyonlarca muhacir, milyonlar
ca insanın uğradığı sefalet, birden
bire yıkılıveren büyilk hülyalar, bü
tün bunlar, nihayet üç haftalık kısa 
hir zaman Içinde bütün Fransayı 
çalkaladı. Buna rağmen, bu defa, 
Franaada en küçük bir asayişsizlik 
hareketi görülmedi. Fransız ır.illeti, 
ken<lisini hnrabiye sevketmiş olan 
bir tarih devresine karşı ne bir in
tikam hareketi gösterdi, ne de üçün
cü Fransız cümhuriyeti. Jtendi!!ini 
tedrict bir surette silip süpürecek o
ian yeni bir devlet yaratma hare -
ketine karoı, biç olmazsa timdiye 
kadar, ufak bir mukavemet tecrü -
besine girişti. 

ret bütün t.ntıara etrayet etmJ.ttır. e acıye davasının şahidieri dün İstanbulda edecektir. ~ekil İzmirde Euıınn açı-
HAdiseden itfacye haberdar edUtn _ istinabe yolile dinlenildı.ler lı§ında bulunacak ve bu münase -

Bunu böylece aeyhe arzetmiı 
Şeyh: 

- Hahl demiş; tamami Sebeb' 
budur. Sen bu andan itibaren na • 
maza germi ver. Görünün, tez va
kitte muradın hasıl olur: 

clye ltadar ateş, o aıre.da tıMetle es- _ betle bir nutuk a<Syliyecektir. 
mekte olan ~A.nn tesirila yanan e- Btr müddet evvel Ankarada feci 'bir ve e.ralanndaki sevdanm şlddetlnden V ekilin iç ve dıt ticaretimizin a-
vin arka.cuna Isabet eden İskele soka- cinayet iflenınJ4, ebe Na.ciye Isminde baJI8ct.mlşlerdlr. na hatlan hakkında yeni bazı ted-

Demek ki, üçüncü Fransız cüm -
huriyeti, Fraaız milletinin ruhunda 
çoktan ölmüş olan bir tarih de\rri 
Idi. Onu ortadan kaldırmak için ne 
lçtimai bir hareketle yıkmıya te -
tebbüs etmeğe lüzum varmış, rıe de 
üçüncü Fransız cUmhuriyetinde ken
disini müdafaa kabiliyeti bulunu -
yormuş. Cemiyetler tarihini iyi hi -
le n ler, bu neticeyi görilyorlardı: 
göremiyenler de görüp öğrenmit 
oldular. Şimdi Franı!lz milleti, ııü -
kOnet ve tevekkülle bir taraftan ü
çüncU cümhuriyeti tarihe gömerken 
bir tarafta da ayni ruh içinde dör -
dilncü cümhuriyeti kurmıycı çalı01 -
yor. 

* Franaada bir devrin nasıl yıkıldı-
iını ve diğerinin nasıl başladı~ını 
anlamıya yarıyan mühim hfldiseler
den biri de ton günlerde cereyan 
etti. Fransızinno C. C. T. harflerile 
ifade ettikleri büyük arnele teşkiliitı, 
Umumi Mesai Konfederasyonu, kı
aa ve gayet sakin bir umumi içtima 
yaparak, kendi nizamnamesinde bir 
değişiklik kabul etti. Bu deği~ldik, 
rıizamnamenin ikinci maddesinde a
mele sendikalanna gaye olnrak gös
terilen «sınıflar mücadelesin düs -
turunu ortadan kaldırmak ve bunun 
yerine abütün iktısadi kudretler n -
rasında tesanüd» kaidesini koymak
tan ibarettir. Küçük bir değişme. Fa
kat. bu değişen birkaç kelime için
de, Frans.ıınm bütün içtimai felse -
fesi ve teşkilat eiııtemi yaşıyor. Bil
hana bu konfederasyonu senelerce 
Idare etmiş olan umumi katib 
Oe arkadaşlannın kapı dı~arı 
edilmeleri Fransada gayet eessiz, fa
kat o nisbette derin bir felsefe ve 
hayat inkılabı vücude gelmie bulun
duğuna delalet eder: 1871 deki 
mağlubiyet. Itapıyı C. C. T. hare -
ketine gayet genit açmııı ve Fran -
aayı bu hareketin inltişafına iyi ha -
ı:ırlamıth. 9-40 mağlubiyeti ise C. C. 
T. nin bütün rolünü değiştiriyor, ya
ni onu ortadan kaldırarak yerine 

~ ll sayılı evin çatısını tutU4 _ ıbir .ka.dm kendl.sinden yüz çeviren es- Şahidierden Fethiye Ca.mgöz de, biriere de temas edeceği tahmin o
turm~. k1 nişanlısı çocUk mütehassısı doktor doktor Mehmed Allnin Ha.se:ti hasta.. lunan bu nutku ehemmiyetle beklen-

Vak'a yerine gelen İstlnye itfaiye. Mehmed Altyt tabanca Ue öldünnU.,- nesinde bulundu~ sırada, Naclyenln mektedir. 
sinin bütün gayretlerine ~en Mu- tü. HAdise ebe lle doktorun Anadolu. kendtsini alma.dı~ı takdirde öldllrecc- Nazmi Topçuoilu lzmirde bulun
harreme ald olan a.hş3.b en yanmak- da K-adıba.nda blrltkte çalıştıkları ~- ~!nden bahsetıt~ini, bu yüzden arka- duğu müddet zarfında ihraç mev -
tan kurtarmak ka.bll olama.uuş, İske. nad3. bqlıya.n m.aceranm, feci blr Ştl-~ Mehmed Allyt Jtruı ettik_ sim i hatlanaıcı olmak münasebetile 
le caddesinde Katma adında. bir ka- ~de netıcelenl.şlnden ibarettir. tz _ lerini, söylem.lştlr. alınacak bazı hazırlıklan gözden ge-
duun mutaısam.f bulundulu ll sayı_ mlr otelinde cereya.n eden ibu luızjn Şahldlerden aldı~ı iza.hat ve tafsL çirecek, ltlialat ve ihracat birlik _ 
lı evin yalnız çatısı yandıktan sonra ._ __ , lM1 mfitea.kıb söz alan müddelumu _ lerinin vaziyederinl tetkik edecek -

ve ....u.uı va.k'anm duruşmasına, An_ ateş &ılenmlştlr. kara n~eza ma.hkemesinde nakzen mı Feridun Ba.gana: tir. ___________ _ 
Muhar.rem.e ald evin 5000 llra.ya sf- bnkılmnktadır. - Mnznun Na.clye enelce istanbul 

gontaıı olduA'u e.nl~dı~mdan yan _ HAdisenin İstanbulda bulunan bıı- 1 lnd atırcezamnda memur bulunu-
grnın ne suretle çıktı~ zabıt.aca a _ yordu. Bu tarihte ben de ayni mah.. 
re..ştırılma.kitadır. sı .şn.hldlerl de, istinabe yollle ikincı keme<ie müddelumum1 muavini lıdim. 

Tayyare model musabakası 
bugıın yapılacak 

a#ıreeza rnabkern~de. dün dinle- Na.cjycnin doktorla bu mralarda nı 
n~~~~ -~~ı anla.şılıyor. HalbuJd da.. 

Fn.hriye ~M. zehrn, Aliye, Zey- ha o vakit kocasından ayr~ı.,.tı 
neb, Mualll Ören l.slmlerlndeki bu Demek ki, evli bulund:uJu halde ni ~ 
.,a.hkUer, doktorln ebenln lıtanbulıln şanlruunış Bu clhetln de zapta geçı
nasıl nl~nlandıklarmı anla.trnışlnr; ri:lıne.'llnl isterim. 

Sahte şehadetname 
Sahte tehadetname yapmıya kal

kışan genç bir maarif memuru suç 
üstü yakalanmı§, zabıta "e adliyece 
hakkında takibata a~çilmiştir. 

Mahmud iemindeki suçlu, adli -
yede bir varifeye girmek istemiş, 
bunun için de bir orta nıekteb te -
hadetnameai temin maksadile çare -

Bir müddet evvel Türk Hava Ku
rumu tarafından Calatasaray lise -
sinde orta okullar, re•im ve elioi öi
retmenleri için açılan <ıUçak model
cilik kursu» nihayet bulmuttur. Bu
gün saat 1 O da öğretmenierin kurs
ta yaptıklan tayyare modelleri a -
rasında Zincirlikuyuda bir mUsa -
baka yapılacak, bu müs.ııbakalrırda 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ve 
maarif erkAnı, lise müdUrleri hazır 
bulunacaklardır. Davetliler aahah -
leyin 9,30 da Calatasaray lllesinde 
toplanacaklar, buradan husust oto
büslerle Zincirlikuyuya gidilecektlr. 
Tecrühelore saat 15 de başlanacak
tır. 

genç ikadının evvelce evli oldu~un _ Demiştir. Alınan ifadeler Ankara- I t M k d. • ·· er aramış ır. aznun en ısıne mu-

cıUçak modeleilik lrurııun nun 
modellerini ihtiva eden sergi de dün 
nkşam kapanmıştır. 

Ekmeğe yeni bir zam 
yapdmıyacak 

Dün sa'bah gazetelerinden biri ek
mek fiatına yapılan 20 para 2ıı.mdan 
bafka yeni bir zam daha ya.pılaca
~mmn ba.hsetmiştir. Yaptıtunm taıı.. 
kikatıı nn.za.ran. ekmc~e yeniden zam 
ya;pılmMl dü.şünülmemektedlr. 

başka bir hayat anlayıiJı ve it ti -
kiHi.tı getirrneğe karar veriyot. ki 
mağlfıbiyet arasındaki zaman zar -
fında, Fransada bir anlayıt. bir ha
yal tCJkilatı ve bir iıı felsefesi yaşa
mış ve Blmüştilr. 

dan, blllhare doktorla sevışti~inden ya göndeTilecektlr. 

, Dünkü yüzme müsabakalar• -------
latanbul au aporlan ajanlığı ta- Türk bayrak yawJı: Adnan, Fik-

rafmdan tertib edilen yüzme teşvik et, T urguddan mürekkeh Beşiktaş 
müeabakalarının dördüncüsü dün '\. takımı 5.34.2, Hikmet, l~mail, 
Büyükclerede yapı)mıetu. Müsaba - Besimden mürekkeb B takımı. 
kalara Beşiktat yüzücüleri iştirak et- Alkeri liseler au aporlan bayraım 
mi~tir. Alınan neticeler funlardır: Askeri liseleri su sporları bayra-

l 00 metre aerbest: İsmail 1.40. 1, mı bugün Kuleli lisesi önünde yapı-
Oğuz. lacaktır. Müsabakalara saat 15 de 

100 metre sırtüstü: Necati 1.39.4, İstiklal marşını müteakib söylenecek 
Adnan. bir nutuktan sonra haşlanacaktır. 

100 metre kurhağalama: Hikmet İ&tanhul -Ankara tenis mttçı revanp 
1.45. 2,Fikret. İstanbul ve Ankara arasındaki to-

200 metre serbest: Hikmet 3.42.1, nis maçlarının revan~ı bugün Ta -
Turgud. rahya kortlarında yapılacaktır. r· ·······--··········-······-·· ............ ·-·························-············· .. ······ 
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Almanyanın İngUtereye t.arşı - cı8 Akustos 1918 tnrihi Alman : 

hava ta.nrruzu At';ustosun 8 inci ordulan için bir matem günüdür .• i 
günü başladı. Hakiknten öyle, ikinci Oiyomun ~ 

Ve ertesi gün çıkan bir Alman yenilmez mağrur orduları .son blr: 
gazetesinde şu cümle göıiildü: taamızu nfuteaktb zafer ümidint ~ 

- u8 A~ 1940 truıhi Alman o gün uy.betmlşlerdi. Anlaşılıyor E 
eUfı.hları için bir şeref gUnOdlir .• 

Fakat niçin Alınanlar me.seld 7, ti, bugünkü nesil dünkünUn inti - i 
yahud g Akııstos gününü seçmedi- kamıru almnyı, lekesini silmeyl dtl- ! 
ler de 8 ~tosu seçtiler? Bir Frnn- IJünmü.ştür. Fakat bu gerçekten~ 
.sız meslekda.ş bunu düşünmüş ve böyle ml? Almn.n ordusunun 8 A- E 
nihayet lbuldu~unu 8Mmu;: iustc.s tarihini seçerken büsbütün : 

hür kazdırmak için aalahiyet veril -
diğine dair sahte bir vesika hazırla -
mış ve Mığırdıç Ütücüoğlu isminde 
bir mühürcü ile anlaşmıştır. Mührü 
yaptıran auçlu, bununla sahte bir 
oehadetname tanzim ederek, ndiiye
ye müracaati eırasında işin meyda
na çıkmasile, auçüstü yakalanmıştır. 

Müddeiumumilik hadiseye vazi
yed etmiş ve .uçluyu hakkındaki 
tahkikatın ikmali için, dün emni -
yet müdüriyeline aevketmiştir. Vak'a 
etrafındaki tahkikat derinleştiril -
mektedir. ---------------

Dünkü ihraç faaliyeti 
Dün Bulgaristan, • Yunnnl8tan ve 

Çekyaya 45 bin limlık ihrnca t yapıl

mıştır. 
Çekyn.ya 50 bin kilo keten tohumu 

30 bin aded barsa:k; Bulgnrıstana 

80 bin kilo palamuıt hill!l.sa.sı ve Yu
oanıstana 115 bin 1dlo kepek gönde
rilmiştir. -------

Askerlik işleri: 
Şubeye davet edilenler 

Beyolla Yerli Askedlk Şubesin • 
den: Muhabere a.st.e~en Habiıb o~lu 
Mü.nlf Saruha.n 137397) ne deniz rna
lrJne ıte~en Kırkataçlı 322 do~umlu 
Ahmed ollu Hüsntı COşkun (322-
S9'7-18) in ıtubeye a.eele olara.k gelme
ler! UAn olunur. 

Adamcağız dönmüş evine, see • 
cadeyi aerrniş. Be~ vakitten mnada; 
kaza, vitir, nafile .• boyuna kılmağa 
koyulmuş .• lakin, aksilik bu ya : Her 
gün bir başka sebehle lreçiler de l>l• 
meğe, eürü gitgide seyrelmeğe baş -
lamış. Nihayet bir akııam, çoban, 
tek baoı::ıa kalan bir uyuz tekeyi g~ 
tirip: «Alın, ne yaparsanız yapın. 
Ben bu hayvanın pe§inde dağ ta~ 
dolaşamam gayril» diye kapıdan 
bırakmış. 

Fakir düşen adamcağız da, is • 
yan ederek namazı, niyazı terket • 
mi~. 

Bir gün, teke, bahçedeki fidan • 
ları kemirerek kamçı aapına dön -
dürmekle mefgul iken, en kıymetli 
bir gül ağacına saldırdığını gören 
aahibi, öfkelenerek: 

- Bana bak, tekel diye bağır • 
mış; iki rek&.tlık haysiyetin var .• 
şimdi seccadeyi serer, aenin de ca
nına okuruml. 

Sıhhat Vekaletinır. yaeağı ile bu 
fıkranın arasında ne münasebet var} 
demeyiniz. Bundan sonra herhangi 
bir hekimden öç almak istediniz mi 
onu, tumturaklı sözlerle methedersi
niz, kafi. 

Hele, tehdid etmek istediğinili 
zaman, ona: 

- Bir ı(aleni teşekkürnlük hny • 
aiyetin var, doktor! yann, fiilinca 
gazetede neşreder, senin de canına 
okurumi 

Dediniz mi, 
- Aman, etme 1 Niyazi le ayak

larınıza kapandığı gündür. 

E. f:kl!tun rr::,al14 

Fikret ihtilali 
Şair Tevfik Fikretin illtimfınün yıl

dönümü münnsebctıte bugün Eyüb -
sultandaki mezan başmda bir lhtıfııl 
yapılacaktır. Saat 15 ıte yapıl cnk o
lan .bu ihtlfnll Eyüb HalkeVi Idare e. 
deccktir. İhtlfale i~tirnk edenler, E
yUb Halkevinde toplanacnklar, bura
dan kafile hallnde ntezarl~a gldtle. 
cek ve mezanna bir çelenk kona.cak, 
Halkevi ba.çkanı ve dljfer hatible.r ta
rafından Tevfik Fikretln hayatını ve İnsanların ve şeylerin olduğu gibi 

kıymetlerin de ömürleri dar. Yap -
dığımız tarih devirlerinde kıyınet -
)erin çok kısa omürlil olduiunu bu 
misal ile de anlıyoruz. 

dtuhitlin c23uui'uı 

Eski harbde Alman ordularının bıışka lmlllerin tesiri altında kal _ ~ 
erklımharbiye heyetini 1dare etmi4 m14 olm~ı da mümkündilr. Bu _ ~ 
olan meşhur general • Luden _ nunla bemher Fransız meıuek:da.şı- S 
dorf,. un batıralarında §Öyle bir mızm Jyi yakıştırdıgına biz inaru- : 
cümle vardır: yoruz, ey oku}'l!Cu sen: S 

ISTER INAN, ISTER INANMA 1 i 
............. / 

Zayi - Konya Gedi.kli İhzart oku- edebl ~yetini ıtebarilz ettiren nu
lundan &ldı~ım 233 numaralı diplo _ tuklar söylenerek iht.ifa.Ie son veri • 
mamı 7l&yi ettim. Yenisini çıkaraca- lecektir. Bu akşam, muhtelif Halkev
tundan esldsinin Joymeti yoktur. lerinde de Fikret için toplantılnr tcr4 

M. E. J. P. 3 iirt çavu, Hamlll Olcay tıb edllmi.ştir. \ '··············· ..... ·· ...... ··--·- ........... 
yıp, güldü. 

etSon Po.tan nın eJ~b; telrika.ıı: 20 
Nasıl olrun} Küçüğü Burmalımes
cidde müezzin. Güzel eeai vardır, 
ıihni de açık, maşallah! Iki senede 
hafızı Kur'an oldu. Aylığı az. Bü
yük, kantarcı. Onun da bir günkü 
kazancı öbürgüne uymuyor. Üç ta
ne de nur topu "ibi eviadı var. Be
teket versin, rahmetli eyalimin vak
tinde girip c;ıktıii-ım vükela, vüzera 
konakları, o mehrum olduktan son
ta yüz.iime kapılarını kapamadılar. 
Kibar haremlerinden hala birçok 
ehpubım vardır. Eksik olma!!ınlar, 
arada sırada beni gözetiverirler. 
Kurbanda elimi, Muharrenıde aşure 
mi, Ramazanda erzakımı gönderir, 
hatırıını sordururlar. Eh, Allah bin 
hereket verein ı r ann rıza sı için k ıs
met lerini bazan ayaklarına getirdi
ğim beyler, ~anımlar .. sizden iyi ol
masınlar, beni boş döndürmez.. ayak 
terimi verirler; bohçalığımı yollar
lar. Ben de cümleaine dua ederek
ten geçinir, giderim. 

Hasılı, dulluk zordur, zor! 
Kadir mevlam insanlan hep çift çift 
yaratmıf. Herkes mutlaka e~ini bu
lacak. Yuvasını kuracak, döl, döt 
yetiştirecek. Nikahsız bat ağrılıklı 
olurmuş. Geçen Ramazan camide 
hocadan dinledim: Ere varabilecek 
yaştaki kadın, isteklisi çıktığı halde, 
dünya evnie girmemezlik ederse, 
öldüğü zaman, Mürıkir Nekirin ta -
zirlerine uirarmıo .. 

Meşhur kelamdır: Elçiye zeval ol -
maz. Onun için, kusura bakma. 

Ve derhal, araya başka söz katıl
masına meydan bırakmadıın, ilave 
etti: 

- Delirmi§ mi, bu adam} Be • 
nim bahnm yerinde olur. 

YB§iL l'JhDBA 
- . '": . ·. , . :.. :;· ,. . ~- -: : ... 

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
Likin bu kadın ne istiyordu} Ki

min neai idi) Nereden ve niçin ge
liyordu) Bir türlü, ziyaretinin mak
aadını hiila izah etmiyordu. Şehime 
hanım meraktan çatlıyacaktı. Bü
tün cesaretini toplıyarak, lrıkırdıyı 
kendi açtı: 

- Affedereiniz.. lakin.. &izi ta
Nyamadun. 

- T anımaz.aınız, hanımı m. Ne
reden tanıyacaksınız) Bana kılavuz 
Zeyrelr.li Hamdune hanım derle.r. 
Hayır işleri görürüm. 

- Ya 1 Öyle mi, efendim~ 
Şehlme hanım, hu ziyaretin biz

aat keaciiaile alikadar olabileceiini 
Gene 

olarale einirlenmeye ba§lıyordu. 
Kadın, kendisini, tepeden tırna

ğa · h ir kere daha aüzdükten sonra: 
- Böyle, genç yaşta dul kalmııı 

olmalt ta pek zor, deKil mi) dedi. 
Şe.hime hanımın bu liızumsuz 

sözlerden canı sıkılıyordu. Onun i
çin, gözlerini yerde aabit bir nokta
ya dilanio. hiç llyırmadan bakıyor
du. Ham d u ne hanım devam etti: 

- Ben bilirim. Benim nhmetli 
efendim de erken öldu. T ophdne 
müşirinin perde çavuşu idi. Iki ye
timini naaıl yetiştirdim, yokluk içe
ria.inde De türlü hüyüttüm, ben bili
rim. fÜ)tlU, iltiai de it ailç .a
hibi 

Göz kırpmadan dinleyen Şehime 
hanım bir teY dem it olmak için: 

- Ya. 6yle mi) dedi. Çok iyi .• 

Şehime hanım, kadının yüzüne: 
ıtBana ne)» diyen bir nazarla ba -
kıyordu. O esnada, civar minaro -
lerin hepsinden birden ezan oku -
yan müezzinlerin sesi yükseldi. Kı -
lavuz kadın telaolandı. 

-- Aınan, geçtim olsun 1 dedi, 
ikindiler okunuyor, ayoll Ben daha 
öğle namazını kılma dım. Y olum da 
uzak. Başıma gelenleri. 

Gene cevab almadı. Şehime ha
nım, bu ziyaretten hoşlanmadığını. 
aıltıldığını, tavrile ve sükfıtu ile belli 
ediyordu. Karı, asıl makaada te -
mu etmeyi muvafık g5rdü. 

- Ben buraya batlr.uı taraha -

- Dede Hüsnü efendiyi tunıyor
sunuz, değil mi> 

- Bakkal Hüsnü efendiyi mD 
Evet. Bizim aşağıki dükkanı tutar. 

-Ta kendisi. Dede efendiyi ben 
pek eskiden tanırım. Bizim rahmet
li de tarikattan olduğu iı;in ayni tek
keye devam ederlerdi. Uzun yıllar 
komşuluk ettik. Her halini bilirim. 
Beş vakit namazında, niyazında, her 
hususu derli toplu, cennetlik bir a
damdır. Ne hacet) Kiracınızmıt 
mademki, helbette dikkat etmiş, 
anlamıŞ8ınızdır. 

-Evet .• 
- lote, o da aize dikkat etmiş, 

beğenmio. Allahın emrile eizi ken -
dine et edinmek iatiyor. 

Şehime hanım gayriihtiyari ye -
rinden fırladı. 

, - Beni ml>. Hüaoü d ed e mi> 
-Evet, kadnum. 

- Kocanın tazesinden böylesi 
daha iyidir. Hem 3en onun gorun -
düğüne bakma. Benim diyen deli • 
kanlıları cebinden çıkarır. Bu yaşa 
gelinceye kadar ergen kalmış, hara· 
ma el sürmemiş; hep abdestile, i -
hadetile, zikrile, devranile vakit 
geçirmiş. Beş odalı, bahçeli evce -
ğizi, elinde zanaati, dcareti, Allaha 
şükür, namerde muhtaç olmıyııcak 
kadar da kazancı .. kocanın höyleel 
az bulunur, kadınım. 

- A, valiahi tuhafıma gitti 1 
- Hiç gitmesin. Adamcııiız bak 

ne türlü edeb, erkan biliyor lti, aa-
na kendi açılmadı; beni gönderdi. 
Daha dün: nHamdune hanım hem-

tire! diyordu. Huda bilir, ben o ha
nımefendi ile daha iki laf etınio a
dam değilim. Neme )lzım) Na • 
mahremimdir; olur ki aklına bir teY 

ler selir .. alınır.» 



18 Ağuatos SON POSTA g .... r" J 

ele .. on Ve Te • 
SI.Z aberleri 

İngiliz - Alman hava 
... taarruz ve mukabil 

Ad anada tohum nretme '~;!friQ-e fordda bavacılığa karşı 
gösterilen alaka 

günden unne artıyor taarruzlarından 
maksad ne olabilir? 

çiftlikleri korolacak Elli kruvazörünün 
torpillenmesi 

Adana 17 <Hu.susi> - zıraat Vekaletl burada muazzam tohmn üretme 
çHtllkler:l kurmayı !knrarlnştınnıştır. Zira.at Vekili Muhlis Erkmenin bU
günlerde buraya gelmesi, bu iş üzerinde meşgul olması bekleniyor. 

Y aZDn: Selim Ragıp Emeç 
Ili Yunan kruvazörünün 
Tinos adası önlerinde ve 

mahaJii yortu ~enliklerine i~tirake 
hazn ve demirli bulunduğu bir sı -
rada meçhul bir denizaltı tarafın -
dan torpillenerek batınlması, şim -
diye kadar sakin bir manzara ar -
zeden Ege kıyılarında vaziyeti ger
gin bir hale sokmuştur. Bu hadise -

r-~~·1:~~ ~;;;:~:·~··ı •Son Posta:~~nın askeri muharrirl 1 
················································ 
G eçen Pazar günü, Almonlar 

Biiyük Braanyayn büyük 
hava taarruzları yapnıı~lar ve Port
land ile Duvre ve Man~ta bir nak
liye gemi kafilesine tevcih ettikleri 
bu taanuzlarda 400 uçak kullan -
rnışlardı. 

Ingiliz filosu 
Akdenizde tekrar 

faaliyete geçti 

T rablusgarbde 
muhtelif sahiller 
orubardırnan edildi Iki gün evvel de. ingilterenin 

muhtelif yerlerine 1 000 kadar Al -
ınan uçağile muazzam bir hücum 
Yapıldı. Belki yarın ve öbür gün 
1200, 1500 ve daha çok uçakla 
Ingiltereye yeniden lıücum edildi -
ğİni duyacnğız. 

Fakat, lngiltereye, gittikçe artan 
uçak sayılarile ynpılmaktn olan bu 
AJman hücumlarından acaba mak
sad nedir' 1 Gnye, acaba dedikleri 
gibi. yıpratma h rbi yapmak mı) 
Yoksa bu Ağustos mehtabı.1da İn -
ailtereye yapıineağı söylenen ihrac 
taarruzuna hazırlıkta bulun mak 
nıı ~ 

Almanların bu hücumlardnn mak 
tadları, eğer Ingilteredeki başlıca 
demiryolları. köprü, liman ve fabri
llaları yıkıp yakarak Ingilizierin 
maddi ve manevi nıuknvemet kud
:retlerini z&fa uğrattıktnn ve kezalik 
nakliye gemi knfilelcrine taarruz e
derek İngiltereyi yiyecekaiz '\'C ynka
calcsız bıraktıktan sonra oraya bir 
ordu ihrac etmek veya indirmek i
ae, o znman ardları kesilmemek şar
tile, bu hava taarruzlannın hakiki 
'Ve ehemmiyetli askeri kıymetleri o
labilir. Yoksa lngiltereyi sırf uçak 
taarruzlarile yani sadece yıprntma 
harbile sulha icbnr etmek bir hayol
den ibaret görünmektedir; meğer 
lti fngilterenin iç yapısı bilmediğimiz 
bir halde çürümÜ§ ve kofiaşmış ol
aun. 

Almanların tasarı ne olur'la ol -
aun, İngilizlerin bir taraftan Alman 
tıçak hiicumlnrınn viddetle mukabc
le ederken diğer ci~etten Almanya
Ya uçak taarruzları yapmaları tabi
atile doğrudur. Çünkü, bilhassa 
rnelhuz bir taarruz nrifesinde, mü -
dafaa tarafının, mütearnzın müna -
kale ve muvnsala vnsıta ve hatlan
ru, limanlarını, hava meydnnlannı, 
fabrika, depo ve her türlü taarruz 
hazır lık ve tertibierini bozmaya te
ııebbüs etmesi ve buna c;alı~ıası la
zımdır ve tabiidir. 

Ingiltereden Almanyaya ve Al -
lllanyanın işgalindeki yerlerden In
giltereye tevcih olunan irili ve ufak
lı hava taarruzlnrının tesir ve neti
celerini öğrenmek iııtemek beyhu -
dedir. 1 lele bunlau. yalnız bir ta -
:taftan gelen çok mübalagalı ve pro
J>agandalı haber ve tebliğlerden. el
de etmeğe kalktfffink insanı büyük 
Yaniışiara sevkeder. Çünkü. her 
eeyden evvel hiç bir devlet hava tn
arnızlarile duçar olduğu zararinn 
:ne aynen ve ne de hatta takriben bil
dirrnez. Ikincisi hiç bir rasıd veya 
Pilot yapabildiği zarnrltırı tamami-

Londra 1 7 (A.A.) - Royter: 
Bahriye nezııreti tebliği: 
Akdeniz filoları ba uroandanı -

nın verdiği bir rapora göre, ku -
mandasındaki zırhlılar ve kruva -
zörlerinden mürekkeb Ingiliz deniz 
kuvvetleri Trablusgnrbde B~ia ile 
Fort-Capuzzo·yu ve civarda bulu· 
nan diğer askeri hedefleri bu sabah 
bombardıman etmişlerdir. Bombar
dıman esnasında hedeflerin tayini 
için donanınaya mensub tayyareler 
kullanılmış ve bunlardan nlınan ma
lumatn nazaran salvolar hedeflerine 
isabet etmi~lerdir. 

Bu bombardımanı müteakib filo 
halyan tayyarelerinin bombardı -
mnnına maruz kalmışsa da ha ar ve 
zayiat yoktur. En aşağı iki eliişman 
bombardıman tayyaresinin, Ingiliz 
hava kuvvetleri tayyarelcri tarafın
d n düşürüldüğü gemilerden görül-

rnüş~tu=·r~·---------------------------

Somali do muharebe 
şiddetlendi 

(Başt:ırafı l incl sayfada) 
Ingiliz Sornalisi dahilindeki bat

lıca yollar üzerinde birçok istik§aflar 
yapılmıştır. 

İtalyan tebliği 
Jtnlyada bir mahal 17 (A.A.) -

ltalya orduları umumi karargahının 
69 numaralı tebliği: 

ingiliz Somalisinin zaptı için beı 
gündenberi yapılan kanlı muhare -
beler dün azami tiddetini bulmuş -
tur. Dü§JJian bütün cephede ric'at 
etmektedir. T.ayyarelerimiz, lsken 
deriye limonının tesisatı ile liman -
da bulunan harb gemilerini bir saat
ten fazla bomb rdıman etmi~lerdir. 
Bu harekete iştirak eden bir tayya
remiz dönmemiştir. Diğer bir tayya
ye de Kızıldenizde yaptığı bir ke -
oiften nvdet etmemiştir. 

Tinos ha~isesi Yunanistan
da infial uyandırdi 

(B:ıştnrafı 1 inci sayfada) 
Yunan donanmasında matem 

Atina 17 (A.A.) - Stefnni: 
Bahriye nezaretinin bir emrile 

"H elli ıı kruvazörünün ziynı d ola -
yısile Yunan d_?nan~aSlna iki gün 
matem ilan edılecektır. 

tki nıeçhul tayyare 
Atina 1 7 (A.A.) - Royter: 

Amerika ingiltereye 
distroyerler 

veriyor 
Nevyork 17 (A.A.) - SLefani: nin Yunan milleti üzerinde hasıl et
cNew-York Times» gazetesının ver_ tiği derin tesiri anlamamak nıüm -

diği blr habere göre reisicümhur Ruz- kün değildir. Hüdisenin vukuunu 
velt, yüksek deniz mahfellerinin mu- müteakib akla gelen muhtelif ihti -
.balefetlne ra~en tnleb edilen dis - mallerden biri muharib bir denizal
tmyerlerin . Ingiltereye verilece~ini tının ynnlı~lık neticesi böyle mücssif 
Çörçil'e blldırmlştlr. bir vak·ayı meydana getirmi' olma-

İngilterenin 
ablukası 

Berlin, 18 {A.A.) - Royter: 

sıdır. Hnlbulci verj]en malumat, yor 
tu §enlikleri münasebetile geminin 
donanmış olduğunu bilclirmekte, bu 
bakımdan da her türlü hata müla -
hazasının varid alamıyacağını gös -
terrnektedir. jngiliz kaynaklannın 
verdikleri haberler ise vaziyeti da -
ha sarih göstermekte ve ftalyayı it
ham etmektedir. Ingilizierin kıınaa -

Ankara 1 7 (A.A.) - Yurdun 1 hnvacı]ığa knroı göstermekte olduk
muh.telif yc~!erinden buraya gelen Inn yakın alakaya, açık bir örnek: 
malumata gorc Hava Kurumuna aza t~kil eylemektedir. 
yazılmak hareketi, her tarafta hal - Bundan başka ineboluda kuruma 
kımızın havacılık davasına verdiği aza yazılmakta olan ve sayısı yn -
büyük ehemmiyetle mütenasib bir k d b. · b v • • 

"ekild v f k ı· d b. h l . k. ın a on ıoı ulacngı tahmın e.ı:J 1-... e e ev a a e ır ız n ın ı- l l d B Ş . . . 
af t Lt d. en aza ar arasın a n. nzıye gıbı 

§ e me~ e ır. 

Ödemişte bugüne kndar 4450 va- lsmnil Kurt, Sübyan çavuıı. Zühtü, 
tnndaşın 9 7 8 1 Jirn taahhüd ederek, Sabri, lhsa lteri, Mehmed Aydın gi
kuruma aza yazılmaları ve gene Ö- bi senede yüzlerce lira taahhüdünde 
demişin Kaya köyünden Bn. Tıra~'ın bulunmuş vatandn~lar da bulun -
ölürken mevcud parası olan on bu- maktadır. 
çuk lirayı Hava Kurumuna vasiyet Halkımızın, hnvacılığın büyük ö
etmi~ olması, diğer yandan bir kı- nemine verdikleri değerin birer ifa
sım vatandaşiann sürü ile koyun deııi olan bu hareketler burada hny

tebcrrüde bulunmnlan, halkımızın ranlıkla karııılanmaktadır. 

Hakkı Saydamın cenazesi 
diin merasimle kaldırıldı 

tine göre Elli"ye arka arkaya üç Ulaştarafı ı Inci sayfada} 

Alman ba§kumandaıılığından bil 
dirildiğine nazaran İngilterenin tam 
surette ablukn albna alınması derhal 
mer'iyete girecektir. Ba§kumandan
lığın beyanahnda bundan 1onra In
giliz sulanna girecek bitaraf gemile
rin imha edilmek tehlikesine maruz 
bulundukları, bütün mıntakanın 
maynlerle dolu olduğu ve tayyare
lerin her gemiye hücum edeceği ila
ve edilmektedir. 

torpil attıktıın sonra denize dnlao nazesi dün büyük merasimle kaldı -
tahtelbahir bir İtalyan gemisidir. nlmı~tır. 

lınmış, Şişli yolile Zincirlikuyu nari 
mezarlığına götürülmü§tÜr. Mezar -
lıkta dini mernsim yapılmış ve mer
hum, eski vekil ve meb'uslardan 
Mustafa Şerefin mezarının yanında 
hazırlanan makbere clefnolunmu§ • 
tur. Allah rahmet eylesin. 

Şimdiye kadar Yunanistan]a dos- Saat on ikid ... Başvekil Refik Say-
tane münasebet idame etmdc iste - dam beraberlerinde !Vtaarif ve Ti -
diğini iddia ve bunda menfaati ol - earet Vekilieri ve Riyaseticümhur 
duğu beyan olunan halyanın dün - umumi katibi olduğu halde merhu
den bugüne hattı hareketi dt-ği tir- mu n Yeniköydeki kö:küne gelmiş -
meai için ortada esaslı bir sebeb gör lerdir. Burada bulunan merhumun 

Ingiltereye taarruz rnek mümkün değildir. dostları Başvekmmize arzı taziyet 
Her ne kndar !talyan taraftarlığı eylemişlerdir. 

durdU mu? ile maruf Davut hoca namında eski On ikiyi yirmi geçe merhumun 
(Ba.ştarafı 1 fnel sayfada) bir ~eririn Yunan hududu yakınında bayrağa sarılan tabutu köııkten alın-

Berburg'da Junkers monta1 te.si.sa.. ve Arnavudluk arazisinde kntledil _ mış, cenaze otomobilile ve Ma1lak 
tına ve Frankfort'da tayyare fabri _ meai !talya ile Yunanistan münase- yolunu takiben Teşvikiye camisine 
k:asına tekrar hücwn edUmi§tir. batını bir hayli gerginleştirmiş ise getirilmipir. 

Ruhr'da demir yollnn, Almanyada de, nihayet müzakere yolile haJie _ Burada kara ve deniz kıtaatı, po-
ve lfgal alt.mdakf topraklarda bulu- dilebilecek olan bir huduel hadise _ lis müfrezesi ve mckteblilcrle, bin -
nan tayyare meydanları bombardı • sinden böyle vahim bir husumet hn lerce halk cenazeye seltım retımını 
mnnB_ ~dilbmişlherdir. teketinin doğması beklenemezdi. ifa etmişlerdir. Müteakiben ct-naze 

utu? u arek~ta. içtirak ed:n tay Şayed Eliiyi torpilleyen denizahı merasimine i~tirak eden zevat bura
yıı:relerı;ntzden 3 u fislerine donme _ bir İtalyan gemisi ise, bundan çıka _ da Ba§vekilimize taziyetlerini bildir-
mışlerdır. I ,_ A J ) Y . mi~lerdir. 

8ahil muhafaza teşkUMına men - n acaK mana ta yanın unanıstar:a Namazın ednsını müteakib, ıabut 
sub bir Hudson tayyaresi Stavanger, kcla':,§ı harebkete g~ekd knra~ılncla ol- alayın önüne alınarak Osmanbey 
fjordunda l:ıir tayynrc dnfl gemlslne u~gu ve unun ıçın c vesı. c ~ra - caddesine kadar eller üzerinde ta -
hileuro ederek ıhas"- ıır-tm•..+ dıgıdır. Davud hocnnın katlı, nıha - •mmıQtır. Cenazeyi Reisicümhuru -

...... Uı;•u. ~-ır. 1 b. b ·ı ... "' 
Güneşin çıkmasını taklb eden 12 yet arzu o unnn ır ozu§ma vcsı e- muzun, Büyük Millet Meclisi Reisi -

saat zarfındn bugün İngı1tere iizerhıe si sayılabilir. Maamafih hakikat an- nin, Başvekilimizin ve bütün Ve -
hiçbir düşman hüewnu ynpılmamış- laşılmadan ve torpili atan geminin killerimizin, Parti umumi merkezi-
tır. hüviyeti belli olmadan kat'i bir hük- nin, Ankara belediyesinin, Kızılay 

Paratütler me varmak mümkün değildir umumi merkezinin, liman umum mü 
Londra 17 (A.A.) - Reuter: tspanya dahili harbi eıınaSlnda da dürlüğüniin, Istanbul va\W Lutfi 
Dün gece Almanlar tarafından tn- buna benzer bir ~ok hadiseler ol - Kırdarın, Istanbul belediyesinin ve 

gntere üzerine atıldığı zannedilen 15 muş ve ekaeriyeti lt.alyan olduğu sa- şehrimizdeki birçok resmi teşekkül 
ka<kır pnraşüt bugün bulunmuştur. nılan bir takım denizaltıların bil - ve müessesatla, eka1liyct müessc.!le -
PnnışiltJerin yere Inmeden evvel de_ hassa Ingiliz ve bazı bitarl\f gemi - lerinin gönderdikleri yüzden fazla 
niz lstikametlnden karaya do~ fn_ lere taarruz ettikleri görülmü tü. çclenk takib ediyordu. 
mekte olduklan görülmüştür. Fııknt bunların hüviyeti kat'iyetle Çelenkleri talciben de başta Baş-

Alman tebliği tesbit olunamadığı için esaslı bir it- vekil Refik Saydam olmcık üzere 
Berlin 17 (AA.) - Alman u - ham vesikası ileriye aürülememişti. Manrif Vekili Hastın Ali Yiicel. Ti· 

mu mi karargahının tebliği: Şimdi bu geminin hüviyeti taayyün ca ret Vekili Nazmi T opçuoğlu, lktı-
Hava kuvvetlerimiz dün gündüz ettiği takdirde elbette ki tarafların and Vekili Hüsnü Çakır. Riyaseti -

ve 17 gecesi Jngiltere adasınn kar§ı vaziyeti sarahat peyda edecektir. cümhur umumi katibi Kemal Ge -
faaliyetine devam etmiştir. Londra Şayed böyle bir netice elde edi _ deleç, General Kazım Özalp, Harb 
civarındaki hnva meydanı ile tayya- ]eme.zse. 0 zaman, Akdenizde em - Akademisi kumandanı General Ali 
relere kar§ı müdnfaa mevzileri ve niyebizlik havası aznmi haddine çı- Fuad Erdem, Istanbul komutanı ls
balon barajları, doğu cenub bölgesi, kncak ve bu denize bir korsan yata- hak Avni ile diğer generaller ve 
orta Ingilteredeki harb fabrikaları, ğı gözile bakmamak mümkün olmı- tehrimizde bulunan meb'uslar, vi -
Cardiff, Newford ve Bristol liman- yacaktır. layet ve parti erkanı Ye binlerle h~lk 
lanna muvaffakiyelle taaıruz edil ~ < . m ~:;; yürüyordu. Osmanbey cnddesıne 
mi§ ve \Vight adası civannda bir .._}idiln Ut.a')ttı l..A1tiıÇ kadar bu ihtirnm yürü)ii~ile takib 

Başvekilin 
Teşekkürleri 
İstanbul 17 CA.A.) - ~vekll Dr. 

Refik Saydam, kardeşi Hakkı Sayda
mın vefatı dolayısile telgral, mek -
tub, çelenk göndermek, cenazede bu
ıunmt\lt suretne neılarmı paylaşmak 
lfıtfünde bulunan dootJıı.nna ve yurd
daşlarına en derin minnet ve IJÜk _ 
ranlannı arzebne~e Anadolu Ajan -
sını memur ibuyurmu.şlnrdır. 

Çöp ün tarifi 
(Baştarafı I inci sayfndıı) 

evierden çöp diye eski aobalar, soba 
boruları, ot minder1er, nıolozlar ve
saire verildiğinden şikôyct etmiştir. 
Belediye, hazırlamakta olduğu bu 
talimatnarnede nelerin çöp addedi -
leceğini tasrih edecektir. 

Halkın çöp diye, çöpçülere ver • 
rnek istediği, molozlar, eski eşya 
çöpten addcdilmiyeceği ve bu se -
beble alınmıyacağı için bunların ar
salara ve sokak arniarına atılması 
tehlikesi bnt göstermektedir. Bunn 
karşı belediyenin ne gibi bir tedbir 
alacağını dün alükudnrlara sorduk. 
Salt\hiyettar bir zat muharririm.ize 
§U cevabı verdi: 

- Bir kısım kimseler çöp diye 
evlerini tnmir ettirirken h;ısıl olan 
arnba dolusu molo~arı, eski ot 
minderleri, hasırları, yığın yığın hur
da eşya}, çöpçülcre vermektedir. 
Bu suretle hem çöpçü1eıin işi müt
külleşmekte, hem de n ıl çöplerin 
bir an evvel toplanması imkansız 
bir hale gelmektedir. Çöpün hnri -
cindeki molozlan çöpçülerin taşı • 
maları vazifeleri meyanında <!eğil -
dir. Bu kabil çöpleri herkes kendi 
vasıtasile kaldırınağa mecburdur.l) torpito muhribi batın1mı~tJr. Bu hü- ...................................................... olunan cennze burada otomobile a-

cumlnr esna!lında Alman avcı tay - HI" di' ç·,n· Japon metaliba ==~-------------------le takdir ve tesbit edemez. Etse bile 
onlann raporlan birkaç misli şiş!r~l
ıneden neşrolunmazlnr. Onun ıçın 
ltendini, yanlış ve hattu kasden ya
lan olarak dizilmi§ haberlere dayn
Ilan pek hafif hlikümlere kaptırını -
Yaralt vakayiin inki~nfına intizar et,.. 
rnek hem dllha makul ve hem de 
laruri bir harekettir. H. E. Erkilet 

HeJJi Yunan kruvnzörü Perşem
be günü Tinos açıklannda to~~il -
lenmez.den bir saat evvel ada uze -
rinde iki meçhul tnyyare~n uçtuğu 
ve evvelii. Yunan tayyaresı zanne -
dildikleri, fakat kruvnıör t~rpillen
dikten sonra bunların ke ıf uçuıu 
yaptıkinnnın tahmin edildiği öğ -

yareleri Ingiliz avcı1arile muhare - n . 1 
- #l--~ Bugün L A L E Sinemasmda 

beye tutuşarak bombardıman tay - ttm reddetti 
yarelerine vazifelerini muvaffaki - 1 _ K A L P A G R 1 S 1 

tl ·f · k" kt ·d·ı (Ba$arafı ı Ind uytnda) ye e ı a ım ·nnını vc;rme e ı ı er. DANlELLE DARRlEUX tarııfındun 
Dü.şmanın dün gündüzkü uyintı mevkiler ta.lıktm edilmektedir. Toukin j 

59 u hava muharebelerinde olmak ü_ körfezinde demirli bulunan Japon 2 _ K AP L A N K R A L Ç E 
zere 89 a balljt olmuşt.-. harb gemilen Fransız kara sularına 1 URN 

renihniştir . 
31 Alman tayyaresi kayıbdır. girmişlerdir. ~ GARY GRANT - CATIIER NE HEPB ı. tarafından 

.................................................... 
Mongol şef'erinin top~antıs 1 

Tokyo, 16 (A.A.). -. ~: N. ~· 
Domei ajansının bıldırdıgıne. go

te federe ve müstnkil Mongolıstnn 

tarihi telrikaaı: 6 . 

._Budin~ ~ 
---Paşas1n1n k1ZI~ hükumetinin bir kararile Mongol 

kabilelerinin prens ve şeflerinin Yazan: Reıad Ekrem 
hepsi yakında Kalgnnda toplnna- Dedi. Karagöz Bey devam etti: ı sen ne yongasın ki aöz yapısına 10-
caldardır. _ Elhamdülillah ki kılıcımız i- kulursun bı 
"B. H"tl . k b 1 etmtık çindedir ... Gece üç saatte Tatııya Yandım Ali: 

1 eri a U ı.. h vale tepeye ula~tık. Meclis oldu. - Vallah benim Karagöz Be-
l Çin haz ıriZ , G ziler eder kı ccvanış fethi olmaz.. yim ••• Sizinle bile olan Gazi Islam 

ad yu hümayun işidir.. etraftaki ağam tedbirin aniatııkça Tiryaki 
(Bıı tıtrııfı 1 Ind saytad:ı) or u h f h k d 

k.. ve kasabacık larını ta lan ede- Pnııa ru una a:i & o u um ••• ne .şu suretle devam etmı~tır: oy D d. c··ı ~1 h d 
· bl d h et ı· · I lım yüz aklıgwile döne- e ı. u ı~ e me : Buglin IngUterede hiç r e ım etıır a n ·· 

Yoktur. Bi\yük bir facfıı. devrinde ya- lim:.» Ben cıvaroşu za~tedr:rizh> .de- - Bre biz bilmeyiz .. tiz merak-
~oruz. Fakat bu devir n yni ı~man- d im. ((Çare söyle beyım !» dedıler, tan kurtulalım bey im 1. 
da büyük kahraınanlıklar dcvrldir. cıbre bir alay serdengeçti Ester- - Bre gaziler •• derim •. Tata ka-
l!u hn.fta İnglllz tarihine y.:ızılac K - gazileri dedim... Bre T ata va- lesi altına yolun taşır m ış. yorgun 

ı dık gon T" b · I 1 kl ·b· cl 1 tır. Alman zayiatının rııkam arı - ru~u bizimdirlu re 8ı:ı eyımh!o "?ıu argın av annen ar gı ı üşeriz. 1-
katıe tetklk edilmiştir. Alman znyi:ı- gösteri.•> dediler. azısı ze ır ı e Him kalesini snlı;:> azık isteriz.. Tata 
tına lftyık olduğu ehemmiyeti verme- .. 

1 
. uBenim liıf ile varoş alın - kaptanı bunu gördüktl'! fnsattır de

ttlğLnılzl tiıe temin ederim. Biz, yal- gu er· Ömer Hayyam rübııisi değil- yip kale kapılarını açıp bizi içeri a
nız düşt~ünll gördO~ümüı •kuş • d~ll:··der .• şu benim canım Karagöz- lır. bunu ynptıkta (~gelin yiğitler ai-
lar. ı Ölü Olar" lt hrsa.b ettik P'nkat bir ır ·· 1 ·c1· ZJ. evlerı·mize konduralım» dı·ye 1 ·=·ı· .. c.üğüm eder «ağa soy etme -şu gı 1- u .... 
~k yaralı ak~l:ın da yuval'lnna don yı· .. der. Ben zoı tutarım periııan etmek iııtcr. Bre ga7iler ga-
lllek Ilmidi olmaJansın duniil yoluna " 

tutsa, iki yüz ntlımız da dal kılıç 
vnro giriştikte varoş bizimdirl .. 

- Vallnh bu Tata cengini teva
rihler tafsil ile yazsa gerektir •• 

- Aman benim Karagöz beyim .. 
ağzını öpeyim •.. Bre bu T ata kalesi 
varuşu bu yoldan vallah ele girer .. . 

- Gaziler ııNe gam !. Y ıı gazi ya 
oehidlıı dediler. ((Tata vnroşu ga
r.asıdırıı diye kalktık. Hayır dualar 
ettik, iki saat ılgar ile gidip tısabah 
ola hayrolaıı diye gaziler kimi hen
dek dibinde yatar, kimi durur, ki
mi oturur. Sabah olduktn kiıfir mnz
gnl delilderinden görür ki kale di
binde Türk vardır. Cengi borular 
çalar. Ben hemen atlayıp kale dibi
ne varır bağırırım: cıBre ümmeti Mu 
hammed korkmayın .. bre biz kfıfir 
askeri değil sizdeniz.. pııdi ah kul
larıyı:z. Bre Dizdar ağa aç kapıları 1 ıı 
E.stergonlu gaziler de hendek ke
narına vnrıp çakal gibi çağrı ma
ğa başlar: 11Bre med cd k~lt- erler i 1 •. 
Bre kapıyı açın! Bre bize yoğurtl 
Bre bize ayranl Bre bize ekmekl 
Bre atlarımıza arpa ve nal! 

sarı aarı Çasar altınlarımıza ortak
•ızl» 

Hemen müşavere ederek: t~Bu 
akılsız Türkleri cümle kale içine a
lalım, ellerini ayaklarını bağlnyıp 
Çasarımıza esir gönderelim lıı der -
ler. Birkaç türkçe bilenleri kale be
denleri üzerine gelip seslendi: c.Ne 
istersiz adamlar) 1» dedi. Bizim Es
tergonlar gene çakallaştı: <ı Bre ca -
nım Serhadli kanndaşlarl Tiı. knpı
yı açın ... Aç ız. Bize yoğurt, ayran. 
etmek, atlarımıza da arpa verin yi· 
yelim ve aize dua edeli}" gide1imıı 
dedi. Kale bedenleri üzerindekiler: 
t~Baka yiğiıler ... Şehbaz 'i:'az:lt>r ..• 
Biz bir alay Serhad gnzileriviı; .. Bize 
at nnlı ve at yemi ve yoğurt ve her 
ne isterseniz verelim amma korka
rız akçesine c efa edersiniz 1 ı> dedi -
ler. Esterı:;onlar bellerindı!, kemer 
ve keselerinde olan altın ve kuruş
larını gösterdiler: cı V allah sarıca 
sarıca nltındırlıı dediler. Tattı kap
tanı hemen kalenin kapısını nçıp 
a ma köprüsünü yerine koynrnk 
cıgeliniz .. cürnleniz atlarınızla içeri 

ları serdengeçti şehbaz tuvana yi ~ 
ğitler kaleye girdi, yüzümüz de köp 
rü üzerinde durduk. On miktar ga
zi kale kapısını tuttu. Kale içre gi
renler: ((Bre urun gazilcrl •. Qü§ma
nı!. » diye nfıralnrını eEliık e vurur -
lar... Düşmanı kıra lurn iç kaieye 
tıkarlar. Tatanın varo~unu tnlıın ede 
riz •• yüz elli cenk eri kBEiri esir alıp 
zinciı:e vurduk. Ben dahi bir nded 

güzide saçlı Nemçe gulamı esir aldım 
ki Este, gon paşasına yüz kuruşa me
znd ile sattJm .•. Iyi doyumluk oldu .• 

yirmiyi aşkın fakir gazi donandı .. 
- Bre Karagöz bey senin Tnta 

cengin mübarek olur •• 
- Bre Karagöz bey T ata gazann 

aşkolsun ... 
- Bre Karagöz bey Tata varogu 

cengi gazayi ekbeı dir ... 
- Vollah yiğitler.. böyledir ... 

Ben dahi bana ve yoldaşlanmıza ve 
w] "' L' şu benim canım og ancıgım r..cra -

gözcüğüme aşkolsun derim.· • 
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8anld 
--------·~-~--~~-------· Herkes bilhassa çocuklar taranndan · alınması gayet 

kolay müessir bir müstahıardar. 

SON POSTA 

Yftksek Ziraat Enstltftsil Vete
riner Fakflltesl askeri kısmının 

kay d ve kabul şartları : 

n 
lcarp ıayet tuirlidir. Barnlc 10lucanlannt11 bilyGklerdt ve KOçaklerde 
1ebeb olac1Aı tehıikel., ,Cı 6nüne alın~rak aolucaa baıtal ıklannda bunu 

kullanmaJan faydaııdır. 

ı - Ankarn Yilksek ZiraRt Enstitüsil Veteriner Falcülteai A&kerl kısmına 
bu Y11 slvU tam devrell lLc;e!erden iy1 n pek iJi derecede mezun olan \e 
olgunluk imtihanlarını ve.rml.ş olmak tartile talebe ko.bul edilecektir. h -
teldilerin aşr.~ıdald ş:ıı t.ıarı haiz olması lA.zımd..ı.r: 

Zafer 30 Ağuatostadır. Milli Piyango da lzmir Fua· 
rında çekilmek üzere bir Zafer P iyangosu tertib etmit
tir. Türkiyenin her tarafında salılığa çıkarılmıt olan bu 
fevkalide piyangoda mevcud 300.000 biletten 63·345 
tanesi mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Hekimlerimlze ve halk ımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 .,uru~ur. 
p ',_. 

Kocaeli Vllayett 
Defterdarlığından ı 

'l'ahmlnl 
~ırl$ 

Tonu 

15 
10 

15 

Bulundu#u Muhammen 
yer kıymeti 

Kilosu Nev'i 

200 Bu sarnıeı 8) 
100 Demir kazan domu) Polb dairesi 5) 

ve lı:azan pa.rçuı ) arkasında ) 

200 Yan el tuluınb:w Defterdarllkte. 3{)) 

Blr aded burda a_ 
meliyat mBMSl • 8) 
Sanie taka.cmetre 
maa sap so 

fOO Travers alıtap t.arh) (Beher kilosu 
çl:vtsl ) 20 ku~> 80 
Lokmnobil köhne istasyonda 1050 L . 
İpek fabrika k:a&anı Bahçeclk nahl_ 
köhne ye merkezinde 300 • 
İpek fabrika kazanı Yuvacık kö-
töhne j11nde 450 , 

43S3 İpek fabrika kazanı Konca çltUfli 

Muvak.kat 
teminat 
miktarı 

8,45 

2,25 

6.00 
78,75 

22,50 

26,75 

köhne yanında 130 • 9,75 
Yukarıda miktarları yazılı bulunan eski demir kazan ve demlr o.k.~mı ve 

d emir çiviler dalrede mahfuz bulunan §eralt dalre.!inde mil7.ayedeye çııkanl_ 
mış ve Uuılest de 219/ 940 t.o.rlhlne tesadüf eden Paz.n.rtesl günü saat HI da 
Defterdarlıkttı müte,ekkil komisyonda ıcra edileeetinden talfıb olanıann 

yevmi mezklirda hazır bulunmaları ve 4artnamelertn taleb vulruunda derhal 
Defterdarlıktan ver1lece~1 tUm olunur. (7092) 

Avizeler AEG 
fırınlan _ sfipürır.terl 

C- 8 AY VADE 

lla.vagazl ocakları 

kömür sobaları 

4 AY VADE 

Lük.ııor radyolan 
n hediyelik etra 

Emniyet Um um Müdürlüğünden: 

Al - Türkiye CUmhuriyet.\ teb'asından bului.'UlUI.k. 
B) - Y941 18-22 olmak (22 dahildir.) 
C> - Beden tcşekkülleri ve 6ıhha.ti orouda ve her tkllmde faal hizmete 

milsaid olma:k (Dil rı~k§.ketı olanlıır alı.ıunaz.) 
D) - Tavır ve hareketi, ahla.kı kUSUI'6uz ve seclyesi ~lam olmak. 
E) - Ailesinin hiç b ır f!Y"la hal ve şöhrett olmamak. (Bunun için de 

zabıtıa vesikası ibraz etmek.) 
2 - İsteklilcrin muracaat istldnlo.rma şu vesikaları batlamaları lfızım_ 

dır : 
Al - . NühL'I cüzdanı veya musaddak sureti. 
Bl - Slhhatl hakkında tam te.şekkü110 Askeri hastahane raporu ve a§ı 

kfı~ıdı. 

C) - Li.~e mezuniyet ve olgunluk şoha.det.no.m.esi veya tasdikli sureti. 
D> - Okula ıılındıttı takdirde askeri kanun, nizarn ve talimatları kabul 

ettiA'f hakkında velisinın ve 'kendisinin noterlikten tasdikil taahhüd sene
di. Talebe okuldan ı:~tifo. et.mek Isterse okulca tahakkuk ettırilecek mas_ 
rafları birden verir ve bu da taa.hhüd senedlne kaydedUir. 

El - Sar'alı, uyurkE-n gezen, sidikli. bayılına ve çırpınımaya mfıptela 
olmad~ı hakkında velilerinin noteriilden ta.sdikll taaıhhüdnamesi. IBu 
gibi hastalıklardan biri ilıa okula glrmeııden evvel malül oldukları sonra
dan anlaşılanlar okuldan çıkarılır ve okul masronıırı ve!Uerine ödetlllr.l 

3 - İstekliler bıüundukları mahallerdekl askerlik şubelerine istlda ıie 
ıni\racaat, edecekler ve şubelerince 2. inci maddede bUdirllen evrakı ikmal 
ettikten sonra: Ankarada Yüksek Ziraat Enstıtüsü Veteriner Fakültesi 
A."kerl Talebe Amlrli~lnf' gönderilecektir. Müracaat müddet! Eylülün 25. Jne 
kadardır. Bu tarihten sonra müracaat knbul edilmez. 

4 - Okula kayrd w. kabul, ~rletna.me derecelerine ve müracaat sıra_ 
sına göredlr. f.cıtekli o.dedl tamam olunca tayıd işleri kapanır ve 
kabul edUeniere müracaıı:t ett1klerl Askerlik Şubeleri lle tebliAat ya -
pılır. (7-196) (690) 

ı - Zabıta memurları Için satm alınacak azı 13800, ç.oiu 14500 metre ıırt 
r er ': kışlık elbiselik kumaşın 31.7.940 tarlhlnde yapılan münakMasuıda teL 
Uf edilen fiat haddi lft.yık görülmemi4 oldulundan 2Jl.940 ta.rthine mıi.sadlt 
P~ .artC81 günü saat ı~ te yeulden kapalı zarf usulile eksutmeye konulmuttur. 

2 - Beher metresine 550 kurut fiat tahmin edilen kumSfın nümunegini Bandırma Belediyesi Elektrik Fabrikasına 
~~;0e:u~: ~~::a~~.almak istiyenlerln Umum Müdürlük Satınalma KO- birinci makinist alınacakbr. 

3 - Münaknsa.ya girmek illtlyenlerin 6982 llralık muvakkat teminat mak.. İ.§bu maklni.,-te verilecek aylık ücret ml.kte.rı trSOı. liradır. Tallb olacaklar 
b uz veya banka mektulıunu 2490 .sayılı kanunun 4 üncü madde.oılnde yazılı olmdiye kadar çalıştıkları müe.!Seselerden almış oldukları bonservıs ile 
belgelerle birlikte ::nilnakasa günü aaat 14 dt kadar komisyona vermeleri. ehliyetnamelerinl bir ~tldaya rapten 27/8/940 Salı günOne kadar 'E.lektrlk 

c7234ıı t452b Lştetme İdare.sine göndermeleri !lA.n olunur. (7385) 

• • 

fdekteb, ingillzceyi en iyi öireten blr müessesedlc. Almanca veya fransızca lhtiyarl olarak mütehassuı mu_ 
allimler tarafında..n ötretllir. MUU terbiye ve kültüre son derece ehemmlyet verilir. Alle hayıı.tı Ya.tatüır. 

Kütübhanelerl mükemmeldir. Kız ve erkek beden terblyesi ve sporla talebenin be.ienl tekenunülUnü temin 
eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak tJcaret dersleri aösterlllr. 

MÜHENDIS KlSMI: Arneli n n:uari usullerle elektrik, makine 
n nafıa. miihendlsl yet i,tirir. 

KA YID GÜNLERİ: Yaz tatııi zarfında Pazartesi ve Perşembe 

9,00 dan 12,00 ye kadar. 7 Ey!Qlden sonra 

Fa:ıla malümat Için mektubla veya bizzat müracaat edUebUlr. 

günleri saat 
her gün. 

1 

Kocaelf 
Vilaye~lnden ı 
İzmit - Ka.ndıra ve İzmit - Derince 

yolları mebdelerine Bekirdere ve Ta
b&lthane ooaklanndan nakle<lllecek 
cem'an ~2740a metre mlkA.b taş ili 
EylO.Hln ikincı PazarteBi günü ~t on 
birde ihalesi yapılmak üzere açık ek-
slltrneye konulmu.,tur. Ke,ıt bedeli 
«M44• Ura 40 kuruştur. 

Bu işe ald fiU'tname, mukavele pro
jesi, keşif vesalr evrak vl!A.yet nafıa 

mUıdürlügü ile encümen kaleminde 
göriHebiHr. Isteklllerin ihale taribin-
den bir hafta evvel müraeaatıa nafla 
müdürlü~nden alacakları ves!kaya 
istinaden yeni yıla ald TiCRret Odası 

~::;:::::::::::~~:~~=:~~~~~::~:::::::::::::=~ vesikası ve 423 buçuk llralık muvak_ 
..ı Yahh - ) atısız - Kız - Erkek 'kat teminat mektubu veya makbuz;ı 

Y 1 lle birlllete o gün zikredilen saate ka._ 
dar vilfı.yct mal..""am.ına nıfiraeaatlıı.rı. 

ıı7470o 
YR 

S:ı.raçhaneba.şında. Horhor caddesinde. Telefon: 20530 ............................ .................... .. .. 

A N A J L K O R T A L İ S E Son Posta 1\latbaıısı: 
yenilemeleri 1:\zımdır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler (1 ) liraya 
satılmaktadır. Zafer Piyangosona aiz de bir bilet alarak 
ittir~k ediniz. V ereceğiniz paralar ebedi Türk zaferini 
ternın edecek vaaıtalardan biri olan hava kuvvetleri· 
mize a.arfedilecektir . 

30 Ağustos Zafer Bayramına 
mahsus fevkalade piyangonun planı 

lkramiye 
lkramiye 

lkramiye tutan miktan 
adedi Lira Lira 

ı 60.000 60. 
ı 20.000 20. 00 
ı 10.000 10.0 o 
2 5.000 10.000 

lO 2.000 20.0 o 
30 1.000 30. 00 . 

300 100 3 o 
3. 00 lO .000 

30.000 3 9 o 1 

30.000 2 60.00 
63.345 Yekun 3 .000 

Le yU 
Erkek Yeni Kolej NKıı:' 

ILK- ORTA- LISE 
Taksimda Sıraselvilerde YEN/ AÇlLDI. 

M iidüri- Eski ŞlfU Terakki Direktörü. M. All Hqmet K.ıroa 
Hususiyetıeri: YABANCI DİLLER ÖÖRETİMİNE genl..f mltya.sta 

ehemmiyet vermek. sınıtıannı az meveudla ~kU ederek talebesinin 
çalı.,ma ve inkt~afı, sıhha.t ve inzibatile yakından allkadar olmaktır. 

Mektebln dentu nam t.a.ıörlferli teneffüshanC-'I ve 1imnastlthanC-'i 
vardır. Hergün saat cg ne 13) arasında talebe kayıd ve ka.bul olunur . 

Telefon: 41159 

Beyoğlu Akşam Kız San'at Okulu Müba
yaat Komisyonundan : 
ı - Ka En.stit\U ü ııuhaz edUecek olan Ni.oa..ntatında.ki S&itp&f& tona • 

&ının tamiratı lOtO yılı EyUllünüı: 2 inci Pazart..eai ııünü sa&t 1& dt ihalt 
kılınmak üzerf' açık ebtlt.meye konulmuttur. 

2 - İlıille CP.taıotlunJa yükaek mektebler bina.sınd.a toplanan toı:nlQ'OD 
tarafından yapılac11.ktır . 

3 - Keelf bedell 2M2,83, muvakltat temlna~ 2lt llradır. 
4 - Mlinaka.saya i.ştlrak edecekterin m ukavele, ek.siltme b&,Jln4ırbk if .. 

leri aenel, husn.sı ve fennl tartnameleri proJe vt bflt h1111Aallt bım.a mtl.. 
tefeni dfler evrakın birer suretlerini aımıı.k ıom Paza.rtea1 n Pereeınbe ıtın. 
leri .>kul föuealne müracaat etmeleri ve ihale l91D tayin ec:uım ıtm n aıL
atte de ~n az bir taahhüt~ 2{)00 Uralık bu ıoe benzer lt ,-..pt.U1arma dair 
i.cıtanbul Nafia Müdllrlütünden almış oldukları vesııtaya l8tl.na4eD lstan .. 
bul VilA.yetlne miiracaatla eblltme tarihinden 8 g11n enel alınmlf ebllye• 
ve 940 yılına ald Ticaret OdMı ve.qlltala.rlle gelnıeleri. «'1277• 

Traş btçaklarmm sattşt % 50 ye dUşmuştur. 
Çnokn: 

POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
Ue evvelco ıo deta t.rq olunıı.bilirlten son tekemmWfl • restnde flmdl 


