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Parti Grnpu 
bugnn 

toplanıyor 
Ankara 20 {Hususi) - Patd 

grupu yann saat 1 O dn toplanmağn 
davet edılmiotir. 

Hükumetln son 1 5 günlük dıt v• 
iç ioler hakkında izahat vereceAl 
tahmin edilmektedir. 

ı. ' ı 
··: •• o ' : , . 

. . ' a 
ma eni n u 

Ayrıca demir, alümingom, 
ÇÖRÇiL HARB 
V AZiVETiNi 

ANLATTI 

n ike/ madenierine de rast/andı Cümburreisimizln lstanbula muvasalatlanndan bir inhba 

İngilterenin 

Kızılcahamam 19 tHuswıi ınuha -
blrlmizden> - Bir müddettenberi ka. 
zamız hududları içinde çal~malardn 
bulunan Maden Tetklk ve Arama 
Enstitüsü mühendisieli evvelkı gun 
Güvem nahlyesinln Salın yaytası ci -
varında J4ıkd.n~ı eteklerinde çok ge. 
nlş bir sa:hn.yı kaplıya.n muhtelif ve 
zengin mndenler meydana çıkarmış. 
!ardır. istila projesi 

r 
............................................ , Bunlann ba.aında., altın madeni gel. 

l melrtcdir. Yapılan tetkiklere göre bu 
Çörçil diyor ki: cc Kuvvet- 1 maden 300 .sene durmtı.dan lşletll~bi • 
lerimizin hiçbir zaman va- ! lecek kabUıyette ve zerıglnllkt.OOır. 
sıl almadığımız bir derece- i Dl~er tarartan ayni cıag e~!tlerin-

l d ıd ğ d ilk f : de ve muhtell! yerlerde antımuvnn, 
e o u una a v ı ızı)> • gumuş, nıkel, alümlnyom, demir ma. 

........... ,................................. donlerine de tesadilf edUmiştlr. Bu Kıztlcahıırnamdan bir görünÜJ 

Akd • d ma.denler de altın madeni gibi zen . malzemesine ve çeşidli kAzma k rek da tnhminen 150 • 200 sene evvel hat. 
enız e ve gln ve ışletme kabUiyetJ fazladır. ve buna mümasn bir takun dletlcre riyat yapılmış, fakat o zaman ves:ı. 

"' DJ#er tarartan muhtelif yerlerde ra.slanm.ıştır. Mütehassıslann .soyle - ıtın noksa.nl~ı ve bilgisizlik yüzün -

Şarkta harekat parça parQa yapılan araştırma. ve hat diklerine göre, .şimdi bile insan aya. den ış nkamete ~ra.mıştır. Tetklkler 
rtya.tıta toprak altından bazı maden A'ının nadiren bastı#ı bu topraklar_ devam etmektedir. 

Ç.örçll 
Londra 20 lA.A.) - Bnşvekil 

Çörçll bu akoam Avam Kamar sın· 
da mühlm bir siyasi nutuk ırad ot
miştir. Çörçil evvel&. 19 1 4 hıırbi ıle 
timdiki muharebe arasında bir mu
kayese yapmış ve bu dofaki Ingiliz 
zararlannın ölü, esiı:, yarnlı ve ka· 

(Devamı ( lincü sayfada) 

1 Iz m ir fuarının 1 
L Londrada akisleri J 

lord Hal i faks 
Ticaret Vekiline 

bir mesaj gönderdi 
Fuarda Ingiliz pavyonu 

merasimle açıldı 

izmir fuar1n1n aç1 1 
• • 

35 bin kişi b 
Foarda izdibamdan 6 
kişi hafif yaralandı, 
14 çocuk kayboldu 

Gece fuarı 63.723 kişi ziyaret etti, fuar 
gazinosunda bir ziyafet verildi 

nd u 
Ticaret Vekilinin 

söylediği 
mühim nutuk 
Paramız yakında 

Avrupanın en sağ
---··-- parası olacakbr, 

"lhtikAra karşı yeni 
kararlar verdik , 

«1 ktıaadi bünyede yer al
m If her lerdin bir aıker 
kadar mukaddeı 11cuilesi 
vardır. Bunu takdir etmi
yenler naz.arımızda aıker 
karağından larhsı:ıdır.» 

Milli Sef ., 
Milli Şer di1n saat 10.20 de Hay- ı zahur tn d!.'f.ıaUa 

darp~a garına muva.saıat ed n hu- muşlardır. 

susi trenle şehrtmlıe gelmışlerd r. j Milli Şef r tırnda bulınan 
T.renden n~·eıı !bır çehre ı" inen motorone b run er. I"lO ör d 

Mılli Şef kendisini karşılıyaıılura ayrı FlorJa den· ko.şku e gl m 
ayrı iltıfatta bulunmuşlardır Cum. Cumhurre 1 akşam geç 
hurrcisımlz peronda ilerlerken uzer. kadar köşk e ah: ıyurm 
gA.hı dolduran halk tarafından şid. dır M Ili Şef 19 da elvard 
detle alk~lanmı.şlar ve bu coşkun te- !.' nt yapın 1 rdır 
········································································································ 
Busabahki .. 

n Y 
Telgraflar 

"Y1ld1r1m harbi 
haftasi netice 

vermedi, 

~e i·r~ 

Amerikan gazelele -
rinin fikir ve iddiaları 

Nevy'Or , 21 AA 
ma bu ı, In ilız lı va kuv e rın n 
Alman kuvvetlerine karşı go te d k.. 
lerı muva.ftakıyetten mutehruıs ol. 

ingiliz Har· c iye 
Naz1r1n1n nutku 

muş gorünmekt.edirler. 
New York Times dıyor Id: ~ z ler, Al 
Bu buyük hava muharobesın n ha. 1 

gorUnUşu herk ın bır ha- dığını soyluyorl r Alm 1 b:ıhr 
kikat qlarak kabul eU!ği Alın n h:ı_ Ing I rentn ı k bulundu 'll 
va kuvvetlerı knhir faikryctının isbat ı rın yısın n da.h9. fazlası ı 
edilmemiş olmnsındadır. bat rmı.ş bulunuyor. 

New York Herald Trıbune diyor ki: Bunlnnn h P 1 çok l'nt d v c dif 
Yıldırım ha.rb haftası yıldırım ne. Alman mille er geç hakıkatı b r~ 

tıceleri vermem~tır. İnglltcredc ve cekt r 
co~rnfi vaziyette Alınan,ya ilk defa 
olarak havada bir mukavemet gör. 
müştür. işte bu yeni bir şeydir. 

İngilizler "Sovyetler} 
anlaşa~ağımıza 

Almanya Romanya eminiz, diyortar . 
·1 M 1 Londra, 21 (A A.) - Dun Lordll . 1 e acar ara Karnarasında Ingiliz • SOvyet ınüna 

scbatındnn bahseden Lord Cnldecott. 

hakemlik yapacak de;:;:!~~v!~·akı sefırmılz Sır S arror 
Londra, 21 (A.A.) - Transilvanya Cripps, Moloto! Ue yaptığı göruşmıt 

ha.dkında Macarların Rumenler ara- ler esnasında mUşkUl olan vaz t 
sında herhangi bir anlaşmaya varıl- cesaret ve muvaffakıve~le baş:ı.rımc 

dı~ına dair hiçbir cmare yoktur. tır. 
Bükreşten verilen bir habere göre Moskova göru.şmelerın n bır anlal 

thtilfıf mihver devıet.ıerının hakem- mayn mUncer olacn~ım umtd edeli 
Iı~Lne tevdi edOecektir. lirıZ.» 

Olülerin altın dişlerini 
sökerken yakalanan adam 

. 

Jz.mir 20 -- Ticaret Vekili 
N azmi Topçuoğlu bugün Iz -
mir fuannın küşad Tesminde 
beklenen nutkunu söylemiştir. 
Yelcil Fuarın iktıaadi faydala
nnı anlatmış. buraya gelen 
dost memleketlerin mümesail
lcrini aelamlamıf, Jzmirin fuar
dan istifadesini temin etmiş -
tir. Bundan sonra 1931)-1940 
yılının bizde de harb yılı gÜç· 
lüklerile dolu olarak geçtiğini 
aöylemiş. Lu müşkülat karşı • 
aında derhal dış ticaretimuin 
yeni şartlar.ı intibakının temi • 
nine çalışıldığını, bu meyandn 
harici ticaretin teşkilatlandırıl
dığını, biriilcler kurulduğunu 
bildirmiş, ıthnlut maddelerimi
zin de aynı sistem dahilıne a
lındığını naklederek demi tir 
ki: 

· Mezar soyucusunun senelerdenberi bu işi: 
yaptığı, ayni suçtan mahkum olduğu anlaşıle 

- Butun bu te kil'ltın ru -
hu, ihrocat ı. e ithalat tacirleri -
mizin fnaliyct sahnlnrını, bu 
faaliyet yurdun yüksek men -
f atlerile uhcnktnr bir suTettc 
inki af ettiği müddetçe ve ınki-

(Devamı 3 uncu snyfad;ı) 

Sabıkahnın üzerinde 
18 altın diş bulundu 

ı 



2 Sayfa 

Hergün 
Ihtiyac--;;~· alet 

Yazan: Muhittin Birgen 

p ransıziann bir eözleri vatdır 
ki çok doğrudur; tıihtiyac, 

llet halkeder» derler. Harb z.aman
lannda, ihtiyaçların kamçısı altın -
da, milletierin bir takım yeni ::yeni 
ketiller yaptıldan, yabud, memle -
ket içinde henüz tecrübe edilmemio 
bir taltım teşebbüelere airi~p bunda 
muvaffak olduklan daima görül -
rnüttür. 

Manbk bizi tabiatten daha 
sık aldatır. 

Gözünün aördüğUnü mantı· 
ğına inkar ettirmeye kalkiJma. 

-~--=-~~ ------- ı 
~--- ·-~-------- - - ... -

SON POSTA Ağustos 21 

!S Görünen hakikat, düşünülen hakikal = 
Sözün ' kısası ~ 

E. Ekrem TaJu 
_j -····-Çöpü tarif 

\ 
• 
1 atanbul Belediyesi temizlik iole

ri müdürlüğü, Reislik makamı
na müracaat ederek, evlerden, çöp
çülere olur olmaı: eoya döküntüleri 
verildiiinden bahsile çöpUn tarifini 
istemit. 

<ıÇöpü tarife ne hacet, ne meta
dır biliriz!» demeyin. Onun, yeıine 
göre muhakkak ki türlü türlü evsa
fı vardır. Son günlerde Freneanın bu ıuh 

içinde çok çalıotığını görüyoruz. Dil
haua benz.insizl~e çare bulmak için 
gazojen sahasında yapılan 5rııyrd -
lerden geçen gün bahsetmiştim. 
Fransızlar bu i;i ileri götürüyorlar 
ve ayda bir milyon ton ağaç kömürü 
utihsali için hazırladıkları bir planı 
muvaffakiyetic tatbik ediyorlar. 
Şimdiden gazoenli otomobiJJer do -
latmıya baolamışlardır. 

················································-···············································································-··················································································· 
Aslında farsca olan ve han leh -

çeainde çôb telaffuz edilen çöp ke· 
limesi hakikatte değnek, çubuk ma
nası ifade eder. İranlılar hastona 
çôbudest, yeni cl değneği derler. (_ ........ Ş~e~h~i_r _____ l_l .. _a_b_e_r_l~e-~r_• ___ • _.JJ 

Bir ame:e odunla Eminönü meydanının Odun ve kömüre 

Bizde de bazan bu anlamda kul
lanıldığı görülür: <ı Kurnda oyna ki 
bir tarafına çöp batmasın» tavsiye
ai buna miııaldir. 

Fakat, it burada kalmıyor; bir 
Fransız kimyageri otomobil matör
lerinde muvııffakiyetle kullanılabile
cek bir madde icad etmiştir. Car -
bure de ealsiumdan istihsnl edilen 
bu madde -aldehid- yüzde elli ni~ -
betinde benzine karı~tmldığı zaman 
muvaffakiyetic kullanılabiliyor. Ilk 
tecrübeler yapılmış ve ~imdilik bir 
fabrikada istihsal edilen bu mndde 
aatılığa çıkanlnuştır. Pek yakın bir 
zamanda, bu maddenin yüzde elli 
değil, yüzde yüz nisbetinde kulla -
ıulaeağı da nnlaeılmıştır. Demek o -
luyor ki benzinin gördüğü işi, gazo
jen de görebileceği gibi bu yeni mııd 
de de ayni igi pekiıla yapabilecek -
tfr. 

arkadaş1n1 öldürdü nark konacak 
Evvelki ııün Kadıköyünde feci bir lanzİmi İŞi bitti 

Gene mesela halk arasında, bir 
kızla erkeğin bao göz olmalarına ta
vassut edenlere <<çöpçatan» denir. 
Sonra: Kibrit çöpü, süpürge çöpü., 
bunlar da hep odun parçası, kıy -
mık, sap manasınadır. 

* Bu hadieeyi kaydetmekte iki mak-
udım ı.·ar: 

1 - Türkiyede benzin yoktur, di-

Erek iştialli motörlere karşı göster
ğimiz alakasızlık yanlıttır. Ne 
iJJi müdafaa, ne iktısııdi hayatı -

mız hayvan motörile yürüyemez. E
ıicr benzin yoksa, sentetik benzin 
rvardır: aazojen vardır; tazyik edil -
'mit gaz bulmak ihtimali vardır; e -
lektrik vardır. Hatta, bunların hep-

lainden de ayn ayrı istifade etmeyi 
\mümkün kılacak usuller vardır. El -

Erir ki motörü aevelim, motörü ha
tımızın hergünkü yardımcım yap
ıya karar verelim. Fransızların ~im 

di kullanmıya başladıkları madde 
~e ayrı bir misaldir ve ihtiyaç daha 
•pek çok ıseyler doğuracaktır. 
1 2 -- BugünkO medeniyelin te -
mellerini teşkil eden memleketler 
arasındaki bu muharebe, her yerde 
ıoJduğu gibi, bizde de bir takım ih -
tiyaçlar doğunnuştur ve doğurmnk
ftadır. Acaba, neden dolayı bu ih -
tiyaçlar, bizi ferdce ı.·e devletçe ye
ni yeni teşebbüalere atılmıya ,.e dün 
rnemlekette yapılmıyan işleri yap -
mıya sevkedemiyor~ 

Her iki meselenin de ne kadıır 
mühim olduğunu bu satırları okuyan 
herkes takdir eder. Fakat, takdir 
etmek kfifi değildir; devlet olsun. 
hususi müessese olsun. ynhud ferd 
olsun, bu iııtikamette harekete ~eç -
meği, hep birden i~ edinmcliyiz. 

dluh/ttin. c2Jirf1eH 

Dıt piyasalardan zahire taleb
leri devam ediyor · 

cinayet işlenmiş, hadise dün adli -
yeye intikal etmiştir. 

Kadıköyünde Körler tokağında 
9 numaralı Muradın ardiyesinde ça
lışan Ahmed oğlu Şükrü ile Ömer 
oğlu Ahmed, odun istif ederlerken, 
iıı yüzünden kavgaya tutuşmutlar
dn. Bu kavga esnasmda fazla hid -
dete kapılan Ahmed, eline geçir -
diği büyük bir cxlunu var kuvveti 
ile ŞUkrünün ba~ımı. indirmlştir. Şük
rü bayırın bir halde yere yuvarlan -
mı§, aradan kısa bir müddet geçtik
ten sonra yediği ağır darbenin te -
sirile nezfi dimağiden ölmüştilr. 

Dlin adliyeye sevkedilen h&dise
nin faili Ahmed, sorguya çeldidikten 
soma tevkif edilmiştir. 

Vak'anın tahkikatına el koyan 
müddeiumumi muavini T ahain tah
\ikatı süratle ikmal ederek Ahmew 
ceza kanununun 448 inci maddeııine 
göre 2 nci a~ırceza mahkemesine 
vermiotir. 

Suçlunun duruşması eürmü meş
hud kanunu hükiimleri dahilinde ya
pılacak tır. 

-------------------
Deniz ticaret 

mensubarının Ücret 
tarHeleri hazırlanıyor 

M ünaltalat V eklieti denizleıde 
çalışan billimum deniz ticaret men
sublannın meBailerine mukabil ala-
caklan ücretler hakkında bir tarile 
hazırlamaktadır, Bu tarifeye göre 
gemilerde çalışan kaptan, çarkçı, tel
sizci, eerdümen ve ateşçiler için muh 
telif ücretler tesbit edilecektir. Bu 
ücretler derecey~ göre ve gemilerin 
tonajına göre de tayin edilecektir. 
Bu hususta aynen gemilerin tonaj 
derecelerini gösterir bir liste hazır -
)anmaktadır. Bu liateler tesbit edil
dikten sonra bütün gemi sahibieri 
çalı~tudıklan denizeilere buna göre 
ücret vereceklerdir. Münakalat Ve-

Hleti bu husustaki telkikierine de -
vam etmektedir. 

Askerlik işleri: 

Za.'hl.re ve ~lı tohumlar için dış Şubeye davet edilenler 
pJya.<;:Uardan talebler devam etmek. Eminönü Yer1t Askerlik ~ubesln _ 
te Ise de mahsullerimizin de~"r fiat- den: 
la satılmMlllı teminen ihracatçılar 
teklifierin daha müsa!d bir dereeeyl l - Şubemiz -6/2018 sıra kaydında 
bulmasına lntızan tercih etmektedir. Tb. alb:ıy (319 - 99} Abdullah ~lu 
ler. Yunanıstan hafta içinde yapı _ Mehmcd Hamdl. 
lan 125 bin ktloluk kepekden başkıı 2 - Şubemiz 31833 sıra kaydında 
tonu 23 liradan 150 bin kilo daha kc. süvati asteğmen (30517) Fevzi o~u 
pek 18teanektedir. 1318 dojtumlu Hüseyin. 

Macaristan Için 1'15 tDn rasplskn, 3 - Şubemiz 1/161 sıra kaydlnda 
Amerika tçln SO ton ha~haş tohumu, piyade yüzbaşı 525.328 Mustafa ~lu 
Yugoslavyn Için 30 ton kuş yemi tıı- 1305 d~umlu All Fuadın acele ola-
lebt vardır. rak şubeye mnracnatıan. 

. ... · _ .... ~ /".·. ··.;·_:_ ....... 

Yazan : Ercümend Ekrem Talu 
Sarığına sırma i lenecek, pa-

dişah meclisine ~ireceksin. 
-- Yaşa, be hatunl 
-Sen de sağ olasın hoca r:fendil 
Imam kafi dercced"! tavlanm•ı;tı. 

Onun bu haleti ruhiyesini istismar 
etm k pek kolay olacaktı. Kadın, 
yanıbaoında yerde duran heybesin
den bir takım şeyler çıkardı. 

kıymetli tılısımlom aldı, çakşırının 
cebine indirdi. Memnun, tatlı ümid
ler besliyerek yoluna devam etti. 

O gün, Merkez Efendiye cr:nuze 
götürmüo. helalından üç meddiye 
almıştı. Bu kadtır güzel, tatlı müj
deler almak için çingeneye dört ku
ruş vermiş, çok mu idi~ 

Belediye son günlerde birdenbire 
yükselen odun ve kömür fiatları 
hakkındaki telkikierine dün de de-

Eminönünden Unkapanına kadar olan sahanın 
istimlikine yakında başlanacak 

vam etmiotir. 
Belediye kömür ve oduna nark 

konurken asgnrt bir tarife hazır
lanması :için fiat nıürakabe komis -
yonuna bir teklif yapmıştır. Odun 
ve kömUrc konulacak nark fiat mü
rakabe komisyonunun yarınki top
lantısında tesbit olunacaktır. 

EminönU meydanının tanzimi ip 
bitmiştir. Belediye üç milyon lira mü 
tedavi) eermaye ile Eminönünden 
Unkapanına kadar olan sahanın da 
islimlakini karariattırmış ve bu hu-
susta faaliyete geçmiştir. İetiml&k 
ioine pek yakında başlanacaktır. 

Diğer taraftan belediye istimtak 
kanununun İatanbulda tfttbiki aıra -

Kıskançlık yüzünden 
bir köylü tabanca ile 
arkadaşını vurdu 

Yalovanın Çiftlik köyünde renc;
perlik yapan Hamazan oğlu Seyid 
bir müddettenberi ayni köyden Zeh
ra adında ııenç bir kadını sevmek -
te, ayni köyden Hasan oğlu Ali de 
Zehraya kar11 ayni hiesi beslemek -
tedir. 

Bu yüzden iki genç arasında ge -
çenlerde bir münazaıı olmuş, köy -
lülerin müdahalesile hadise yatıııtı -
rılmıştır. 

O gündenberi dargın bulunan Se
yidle, Ali dün sabah köy odaınnın ö
nünde birbirlerine tesadüf etmişler, 
tekrar kadın meselesini tazeliyerek 
kavga etmeğe başlamışlardır. 

Bu esnada Ali tabancasını çek -
miş ve rakibinin üzerine iki el ate0 
etmiştir. 

Çıkan kurşunlardan biri boşa git
miş, diğeri Seyidin göğsüne isabet 
ederek ağır surette yaralanmasına 
sebeb olmuştur. 

Hadiseyi müteakib kaçan Ali, jan 
dnrmn tarafından yakalanmış ve ifa
de veremiyecek kadnr yarası ağır 
olan Seyid tedavi edilmek üzere 
Cerrahpaşa hastanesine getirilmiştir. 
Yaralının aıhhi ı.·nziyeti tehlikeli -
dir. Hadisenin tahkikatınn Yalova 
müddeiumumiliği d koymu tur. 

aında maruz kalınan bazı müşkül&tı 
nazan dikkate alarak kanunun ta -
dili için Dahiliye Vekaleti nezdinde 
teoebbüate bulunmuştu. 

VeUlet bu hususta etüd yapıl -
masını bildirmiş, hukuk müşavirliği 
de tetkiklerini bitirerek raporunu 
hazırlamağa başlamıvtır. Bu rapor 
bugünlerde Dahiliye VeUletinc gön 
d erilecektir, 

Dün iki tramvay 
kazasında 

iki kadın yaralandı 

Mekteblerde tedrisat 
ilkteşrinde başlıyacak 

Orta okul ve liselerde ikmal im
tfhanlarile yeni talebe kayıd ve ka
bul muamelesine 2 7 Ağustosta baş
lanacak tır. Bütünleme imtihan,na -
nnı müteakib lise bitirme imti -
haniarına ~ Eylllldc, orta okul ele
me :imtihanlarına da 7 EylCılde ba§
lananacakbr. 

Sirkeci - Edirnekapı hattına itli - Imtihanlar ve talebe kaydt Eylöl 
yen vatman Mehmedin idaresindeki 2 5 ine kadar bitirilecek, tedrlsat 1 
ll O tayılı tramvay, dün Atikıılipa- Te~rinievvclde başlıyacaktır. 
şa caddesinden geçerken Hayriye a- , , 
dında bir kadın tramvaya atlamak Jıletle metresinın burnunu 
iatemiş, muvaffak olamıyaralc ro - kesen bir adam tevkif edildi 
morkun altına düııroüvtür. KasunJ)9.f&da oturan Sabri Dur is-

Bu sukut neticesinde Hayriyenin mlnde biri lruıkanı;lık yüzünden met. 
sol hacağı tramvayın altında kal - rest Zehra lle kavga etınl.ş, bu ııırn • 
mış ve feci bir şekilde ezilıniştir. da jlletle kadının bumunu uçıırınuş; 

Yaralı kadın sıhhi imdad otomo- bundan sonrn kadının kUpelerıni de 
bilile Haseki hastanesine kaldınl - rorla kula~ından almıştır. 
mış, kaza etrafında tahkikata bat -
la nmıştır. 

Bostancıda oturan Azize adında 
bir kadın da dün Erenköy caddesin
den geçerken vatman Caferin ida-
resindeki 1 70 sayılı tramvayın çarp
maaile başından yaralanmıştır. Ya-
ralı kadın tedavi altına alınmı\!, vat
man ynkalanamk hakkında takibata 
başlanmıştır. ---------------------
Müddeiumumiliğe davet 

İst. C. 1\lüddelnmıımillğ:inden: 

İzmir aza muavini 7084 slcil .sayılı 

Handanın memuriyetimiz birinci 
tetkik lbürosuna müracaati. 

Yaralı Zehra hastaneye nakledile-
rek tedavi altına alınmış, suçlu ıı.d -
llyeye sevked~tlr. 

Sabri, .ııulh ceza bA.kiml tarafından 
sorguya çekildikten sonra tevkif olun 
mll.'} ve dtln muhakeme edUrnek üze. 
re 2 nd ~rcezaya sevkedilmiştir. 

( KUçUk haberler) 
Yedek puça fiatlan - Otomobil 

yedek parça ncenta.la.n parça nevi 
ve sn.tl§ fiatlarını gösteren llsteyi 
Mıntnkn. Ticaret Mfidürlüğüne vermiş 
lerdir. Fiatlar Mfimka.be Komisyo -
nunda tetklk edilerek kft.r nisbetleri 
tesbit edilecek ve satışlar buna göre 
yapılacaktır. 

1"'' •••• ··--·-·-··· ••• ·-······ .............. -·-•••••••••••••• ·~ ............................... ' 
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Dünkü Ihraç faaliyeti - Dün Ma. 

ca.rlstana 30 bln lira tutarında 52 bin 
kilo hurda bakır llira.ç edilmiştir. Ro. 
manyaya mUhim miktarda zeytın 

sevkiyatı dnam etmektedir. Dünkü 

Bir adam size heba olmuş serve
tinden bahsederken: <<Bir çöpü m bi
le kalmadılı> dediği zaman bir değ
nek parçası dahi kalmamış olduğu
nu söylemek i!tiyordur. 

Ayni şekilde, mahalle aralannda 
zıpzıp oynıyan fırlarnaların: tıÇöı -
çöp 1 ı> sayhası, yuvarlannn kafa n -
nın tahta parçaları, ağaçtan düş • 
müş dal kınntıları arasına sokuldu
ğunu bildirmek içindir. 

Her türlü müzehrafata çöp ad!nı 
ne diye verdiğimiz mahlm değildir. 
Biz bunlara topyekun süprüntü di -
yebilirdik.. ve hatta bir zamanlar 
galiba dedik de., sonra bu kelime -
nin uzunluğundan mıdır~ Yoksa, 
hele bir de terkib yapılırsa talfıffu
zundaki güçlüğünden midir) Yerine 
çöp tabirini ikame eylemişiz. 

Ve işte, bugünkü ihtilaf buradan, 
bu yeraiz ve galet tabirden doğu -
yor. Bize kadar intikal eden izahata 
göre, bazı «gözleıinden çöp aldır -
mıyan» hemşeriler, kapılarının ö • 
nüne gelen çöpcülere, çöp olmıyan 
çöplerini zorla aldırtmnlc hususunda 
ısrar ediyorlarmı~. 

Temiz lik işleri müdürü delik so
ba borulannın, kınk sandalya ve 
küp gibi şeylerin, molozun, konser
ve tenekelerinin de çöpten madud 
olup olmadığını anlamak istiyor. 

Ötekileri bilmem amma, oduna, 
tahtaya taallCık eden döküntüler, e
timoloji bakımından {çöp) ailesine 
şüphesiz ki dahildir; ve çöpcü tara
fından redde uğrarnaması iktıza e • 
der. 

Maamafih bu davanın ~n aınelt 
hal yolu, çöp kelime!inden vazgeçe
rek süprüntüye ıiicu etmektir. O 
vakit, süprüntünün, süpürge ile sü -
pürülebilen şeyler manasma gelece
ğine göre, sayın temizlik müdürii -
nün uykusunu ve rahabnı kaçıren 
eşyanın temizlik arnbalarına ndcmi 
kabulü meşru olur. 

İşte <cçöpııün iyi kötü bir tarifini 
şuracıkta yapıverdim. 

Dinince dinlensin. rahmetli Mil -
Jetler Cemiyeti, bir vakitler kendi -
sinden istenilen ( mütearnzın tari • 
fi) ni bu kadar da yopamarnıştıl 

c. ckee"ı rca.Lu. lzmir gazetelerinden birinde o- tandaşiara sıhhi faydaları aniatı -
kuduğumuza göre, bu sene garbi larak tavsiye etmek yerinde ola -
Anadolunun hemen her yerinde bilir; fakat bunun mecburiyel ha
sıtma artmı~. Alınan tedbirler a - line konularak geceleri şehirde, 
rasında her ~hsm birer cibinlik kasahada ve köyde b~rkesin ci -
kullanması mecburi tutulacakmış. 

ihracat 30 bln kllodur. Finlandlynya k bl • 
trenlc oıı: vayon ya.pmk tütün sevke- Parasız yatılı me te erın im-

Bu iş vilayet ve belediyelere ha _ binlik kullanıp kullanmadığım 
vnle olunacak ve köylerde dahi kontrol etmenin mümkün olnbi -
eibinlik kullanılması temin edi - leceğine biz inanmıyoruz. Fakat 
lecekmiş. Bu tarzda bir tedbiri va- ey okuyucu sen~ 
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sayfalan arasına koydu. 

Böylece, etekleri zil çal:ııak 
mahalleye, Hacı Babanın kahvesine 
geldi, oturdu. 

Sıcak, boğucu bir hava vardı. 
Kaç gündür İstanbulun Üstünde do
lapn yağmur bulutlan bir tüılü bo
şalamıyorlardı. Kahvenin çardağını 
saran kahkah.1iar gccesafalar, boru 
çiçekleri ııolmuş. pörsümüş Jc.,.isleri
ni garib garib birer ttırafa eğmişler
di. Sıcaktan bitkin bir hale gelen 
kediler, yağınura İfaret eden yıtlfln
malarına devam için gölge ve serin 
yerler arıyorlardı. Validc camisınin 
kocaman sperme;;et mumlnnnı an -
dıran beyaz minarcierine baktıkça 
insanın içine: ııHa. şimdi eriyecek .. n 
korkusu geliyordıı. 

Çardakta aaılı saka ku~u. kefesi
nin içinde kımıldamadan ve ötme
den, ııersem sersem etrafına bakını~ 
yordu. 

- Hacı baba! Yap bakalım ba
na okkalı bir sade kahve! 

-- Peki Hocafendil Nargile ıç
miyeceğin mi? 

dDmiştlr. tihan kayıd müddeli 
Zahlre mevnıdatı - Dün İstanbula uzatıldı 

Toprak Mahsulleri Ofisi namınn 18 Maarif Vekfı.letı lise ve orta okul. 
TC tüccar nn.mına 9 vagon buğday ln.ra parasız yatılı olarak girecekler 
ııelm.lştır. Oflsin 1ıaytn etU~i fiattan için açılacnk müsn:baka imtlhanına 
satışlar yapılmakta, serbest piyasa_ girmek lstiyenlerin kayıd müddetini 
da 10 : 12 paralık bir fark devam et. 27 A!'lustosa kadar temdid etmiştir. 
mektedlr. Dün 6 vagon da e.rpa gel • İmtıhaniarn 2 Eylfılde ba.şlanncak, ~ 
miştir. Eylülde bitirilecektır. 

Ebülhayır efendi, çok tükür, ko
nuşacak birini bulmuştu. Kahvenin 
bu tenha halinde kahveeiyi işinden 
alıkoymak korkusu yoktu. 

-- Ta, Merkezefendiden geliyo
rum, Hacı! Abdullah ağanın cena
zesini götürdük . 

-- Allah taksiratını affetsinl Ko
ca adam giirledi, gitti, bel Daha 
geçen akşam şuracıkta oturuyordu. 
Hala daha, senin topa) Mahmudln 
~akalaştı. 

- Eh 1 Dünya bu. Küllü nefsin 
zaikatül mevt 1. 1 {epimiz, günü, sa
ati gelince eıramızı savacağu .. 

- Öyle. Hemen Ccnabıhak 
cümlemize im n selametı versin 1 

--- Amin! 

dan, epeyce dedikoducu idi. Kula
ğına kadar akseden en ufak ma -
halle havadisini §oişirir, günlerce la
kırdı sermayesi edinirdi. 

Neredense, Hüsnü dedenin, ken
di mal sahibesine abayı yaktığını 
ve onunla evlenmeğe talib bulun -
duğunu duymuştu. 

- Yakında diiğünümüz var .. 
dedi. 

Mahallelinin ahvalini yakından 
bilir geçinen imam, bir lahı:a durup 
zihnini yokladı. Tanıdığı ailt~lerin 
ferdieri arasında o günlerde gerde
ğe girecek kimseyi hntırlıyamadı. 

-- Kim evlcniyor) diye sordu. 
- Bakkal Hiisnü efendi. 
- Dede mn Kimi alıyor. 
-- Evet. Samntyndnn gelen o 

- Ver' Pembe kıza bir çil ik ilik, 
'Vereyim sanıı 111 yarnsıı kanadından 

~
r parça. Bunu üstünde taşırsın, 
vgiline şirin görünürs-ün. Al, bu 

urt dişi de sende kal•m. Sanğının 
üklümüne koy, hiç çıhrma. Düt

manların, senden, kurt göımiiş gibi 
orkiUn, y.ama aokulamasınlaı. 

Tenha bir yerde durdu, karının 
vermiş olduğu tılısımlara bnktı. 
Kimbilir hangi mezarlığın toprakla· 
rı arasında bulunmuş bir ölü dişın
den bnoka bir şey olmıyan g(iyrı. kurd 
dişini usulcacık sanğının kıvnmına 
yerlcttirdi. Simtiyah, borulUk bir 
deri parçaaından ibaret yarıua ka
aadım da. berinderı apmadıia 

Hacı baba: kahvesinh1 önüne u
fctcık bir havuz yapmıştı. Havanın 
ağırlığı bu havuzun fıskiyesine bile 
tesir ediyor, ondan fışkıran su nazlı 
nazlı yükuliyordu. Havuzun kena
nndaki fetleğen saksıları eararmak 
için bu 1ıcağın ve bu hava ağırlığı
DUl oir iki aüa daha devam etmesi-

-- Doldur bir de nargilel 
Ebülhayır efr:ndi, etekleri toz

lanmış latasını çıkardı, katladı, ya
nındaki iskemlenin üzeıine bıraktı. 
Şişman vücudünden fışkıran ter, 
gezi mintanının dışınn geçmişti. A
yaklarını sıkan mestlerinin yan kop
çalarını da çözdü, ferahladı. Mün
basit bir çehre ilc sağına solunn bi
rer nazar gezdirdi. Yiirenlik edecek 
adam anyordu. Lakin kahve, mu
tad hilafına, tenha idi. Anlaşılan 

bu sıcakta, kimse evinden dışarıya 
çıkmamıştı. 

Hacı baba, bir elinde toprak 
kahve filcnnı, öbür elinde nargile 
ile geldi. imama uzattı. 

- Hoş geldin Hocafendi 1 Nere
dea, 'böyle) lrak yerden geliyor-

Bu müeahabe mevzuu imarnın biç 
te hoşuna gitmemişti. Işi, gücii da
ha ziyade ölülerle olan bu adam 
herkesten ziyade ölümden korkar, 
Jakırdısı edildiği zaman da siniıle -
nirdi. Onun için, mevzuu değiştir -
rnek arzuaile: 

- Mahallede ne var, ne yok, 
hacı efendi) diye eordu. 

kadınla evlcniyormuş. 
Ebülhayır efendinin ean ~vine 

ani bir sızı girdi. Falemın sözleri: 
ıcBir dü§mamn var. Sana engel ol ~ 
mnğa çalış. cak .. ille velilkin üste -
sinden geleceksinlı> kafasında bir 
vimtek gibi çaktı. Eli, insiyuki bir 
hareketle aaniınA 1itti; oradaki 
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AsBerı ceza Manunu 
Yeni liyiha bugün 

Mecliste görüşülecek 

E 
Yeni Alman 

ablukasına dair 

Ticaret Vekilinin 
soylediği mnhim nntuk 

Y a.zan: Selim Ragıp Emeç (Ba.ştarafı ı lncl sayfada) rupa.nm en sa~ıam bir para& merte. 

1
• ngiliz adalan etrafında cereyan taf ettiği niabette rnahfuz bulundur- besine çıkacaktır. 

d h b ı ı '-l maktır. Nazmi Topçuoğlu bunu müteakı.b 
e en mu are e er ya nız te&. en d deği], vasıta itibarile de her an a- D{lnyanın geçirmekte oldulu bu em.iştJr ki: manııız bir mahiyet alıyor. Alman- mUşkül zamanlarm ien.blannı ve - Yakın bir fstikbalde döviz borç_ [~:i;:J~ i;;;:;~;·ı 

··············································· U mumiyetle tahmin olundu-
Ku üzere, lngilızler Sornali

yi İtalyanlara bırakarak oradan 
ayrıldılar. Bu, onların bu harbde, 
Manş denizindeki Jersey ve Guer -
nesey adlı Norrnan adalarından aon 
ra ilk knybettıkleri ingiliz toprağı -
dır. Sornaliyi müdafan ederniyecek 
ltadıu zayıf olan oradaki İngiliz kuv 
Vetleri belki de Süve) şin müdalan
aında işe yarayacaklardır. Harbde, 
zayıf olan tarafın yapacağı en iyi 
tey toplanmnktır. 

Ankara 20 (Hususi) - Meclis' Askeri ceza kanunundaki bazı mad 
yann 15 de toplımacakt~r. Ruzna - delerinin değiştirilmesi hakkrndaki 
mede birinci müzakereaı yapılacak llyiha meb'uslarn tevzi edilmittir. 
maddeler arıısında tekaUd kanunu- Bu iki rnühim )iiyihanın ınüstaceli -
~a . eklenecek bir fı~ra hakkındaki yet katarı alınarak yannki toplan -
layıha, devlet baremı kanununa ek tıda ·· ··,"] · 1. d' U . B goru,..u mesı muKarrer ır. _ 

th•ı 1 1 
larını kapamış ve bu nevi mOstakD te. 

yanın ahiren bu ad nlara kar§l tam memleket ekonomisinin • yaç ann diyeleri için kafi Uıtlyıı.tını hazırlnmış 
abluka tatbik edileceğini ilan etme- karşıla.ma.k üzere kurulmuş olan bu bir memleket haline girm1ş bulunnca
ei bunun delillerinden bir yeniaidir. teşkllft.t içinde çruı.şaeak tnctrlerlmlz ~ız. Eğer bu manznra içinde bir çok 

Jngilterenin Almanyaya ve Al- için para lı:azarunanm yolu memle- memlcltet.lerin ihracatıDa koydukları 
manyanın bilmukabele İngiltereye ket zarannn rekabet veya nmumun kayldlardan ve bazı ıı.hval netleesin _ 
kartı bundan evvel almıt olduklan za.ranna fırsatçılık yapmak rle~ll, a. de na.kliye şeraltinin göst.erdi~i rev _ 
abluka tedbirlerinden sonra Alman- za.m1 emniyet içinde ıtn!bit ve tnyt'la kalMeliklerden dolayı ithalo.t. lhtl _ 
yanın §imdi böyle bir karara varma- verıcı bir ~kllde ç.alışmaktır. yaçlarımızı ba.zan tnmamlle tntmın 
sının arneli bakımdan bir kıymeti Vüc~de getirilml.ş veya _gPtlrileeek edcmemek vaziyeti olmamış olsa.ydı, 
olamıyacağı zannolunabilir. Çünkü olan tt\ccnr blrllklennin bünyesi, ye- size kımşık bir dünya içinde en düZ
eaasen abluka altında bulunan · bir n1 devrın yepyeni olan t~CD.ret zlh - gün bir memleketin tasvirini yap~ 
memlekete karaı tekrar abluka il~n niyetıni a~t temsil kabıllyetinl h~- olaca.k.tım. Ancak Türk yurdu bu müş 
edilmesi biraz garibdir. Nitekim İn- lz taelrlerımıze yardım etmek ve ~öy kül yıllarm kendisine za.rurt olarak 
giliz tebliği de bu noktaya i~aret e- le olmıyanlam kap~ı Jropnmak ıçin tnhmll etti~i fedakCu'hklara sükfinet. 
derek Alman kararının vaziyette :rırı :erece~e tııımvv:tl~:i ~~hset~ - le ve en güzel bir istikb:ll emniyeti 1-İngiliz Somalisinin düşmesi ger -

çi harbin net'cesi üzerinde rnÜCBsİr 
olabilecek kadar kat'i mahiyeili bir 
netice değildir, fakat doğu Afrika -
daki İtalyan askeri kuvvetlerinin ar
tık cenub, batı ve şimal istikamet -
lerinde serbestçe hareketlerine mey
dan vereceği için Mihver de ... ·letle -
rinin Afrikadaki tasariarının husu -
IUne ehemmiyetli bir esas teşkil ede
cektir. 

İngilizler, Somali muvaHakiyet -
aizliğinin sebebini Fransız Somali -
ain.in Peten hükumetine itaat ede -
relı: rnuharebeden hariç kalmasına 
atfediyorlar. Filvaki. eğer İtalyanlar, 
Peten hükGmetile yaptıklan müta -
reke neticesinde, Fransız Sornalisi -
ni t&fatsız ve muhnıebeıı\z işgal 
etmemJo olııa idiler, Ingiliz Somali
einin i§ini, belki bu derece çabuk 
bitiremez.lerdl; fakat İngiliz Soma
lisinin iogal kuvvetlerinin pek zayıf 
olmalan sebebile, Fransız Somali -
•inin evvelden dügmüş olmaması 
rnukadder neticevi değiştircmiye -
cıekti. Çünkü lta!yanlann doğu Af
rikadaki askeri kuvvetleri oralarda
~~ Fransız ve lngilız kuvvetlerine 
pek üstündür. 

İngilizlerin, lmpaıntorluğun muh
telif kısımlarını, ne kadar az kuv -
Vetlerle tuttuklan hayrete değer bir 
teydir. Mesela (Burrna haric) 400 
milyona yakın nüfusu olan, Ingiliz 
Hindi!tanını idare ve muhafaza e -
den İngilizlerin 60.000 asker ve 
3150 beyaz memurdan ibaret oldu
ğunu düşünerek İngiliz müstemleke 
idare siyasetine §aşmamak kabil 
değildir 1 İngiliz imparatorluğunun 
her tarafında, on ve yüz milyonlar
la renkliyi id&1'e edenler hep bireı 
avuç beyaz İngilizden ibarettir. 

kanunu layihası vardır. azı devlet 'h I 'h . 'k • alacaklarının tahsil :sureti hakkın - yı a ann 1 tıva ettı len yeni hü -
daki layiha ile zelzeleden zarara kümleri adiiye encümeni namına bu 
uğnyan bedeli nakdi eratı hakkın - mazbatalan hazırlıyan Haııan Me -
daki lfıyihanın da ikinci rnüzakereai nemencioğlu umumi heyete izah e-
yapılacaktır. decektir. 

Paraşütçüleri n 
ün i formalart 

hakkindaki nota 
Londra 20 (A.A.) - Time• ıa- Berlin 20 (A.A.) - D. N. B. 

zetesinin havacılık rnuharriri yazı - ajansı bildiriyor: 

Almanlarin 
bir haftalik 
pilot zayiati 

yor: Alman parııoütçülerinin üniforrna 
Geçen hafta Alman hava kuv - lan hakkında hariciye nezaretinin 

vetleri için tam bir hezirnet olmuo- İniiliz hükümetine İaviçre hükOmeti 
tur. Bir hava kuvveti hiç bir zaman vasıtasile vermiş oldulu bir notada 
bu derece tenkile uğramamıttır. tunlar yazılmaktadır: 

Muharrir ilave ediyor: Tay yar e ve paraıütçü ekiplerimiz 
Alman zayiatının büyük bir yüz- beynelrnilel ksidelere uygun ünifor

de nisbetini bombardımanlarla iki malar taşımaktadır. Tan•are münt
rnotörlü avcılar teşkil etti~ne ııöre, tebatı ve paraşütçülerin milli üni -
pilot zayiatı asla 800, 900 den yani forrnalan, Alman tayyarecilerinin 
günde yüzden atağı değildir. İngi - üniformalannın aynıdır. 
)i pilot zayiatı yekunu iae ancak Bütün modern devletlerde oldu -
69 dur. ğu gibi, tayyare müretlebatı ile pa

raşütçü askerler, üniformalımnın 
üstüne hususi bir elbise giymekte -
dir ler. ingiliz tayyaraleri 

Berlin üzerinde 
Nevyork 20 CA.A) - Berlinden alı

nan haberlere göre dün ak4am Al -
man hükümet merkezinde tehlike t -
§nreti verilmlş ve bu ~et şimdiye 
kadar verilmiş olan a.lıum işaretleri_ 
nin en uzunu olm~tur. 

Gece saat 12.42 de canavar diidük.. 
leri halka dü~an tayyarelerının yak 
la.ştı~mı haber '\"ermiştir. Biraz son
ro. Berilnin gaııb mahallelerinin ha -
va müda.fao. batarya.ları gayri mun_ 
tazam fa.sıla.larla at~ etme~e ba.şla
DU$lardır. 

Sa.at 2.20 de sük~net avdet etmi' _ 
tir. 

Amerika- Kanada 
işbirliği 

Navyork 20 (A.A.) - Ameıi
kan muhriblerinin Kanada suların -
da devriye gezmeğe rnernu:- edile -
ceklerine dair 'erilen haber, bazı 
diplomatik mahfellerde Ruzvelt ile 
Mackenzie King arasında yapılan 
rnülakatın bir neticesi olarnk telak
ki edilmektedir. Bu euretle bu va -
zifeyi üstlerinden atacak olan lngi -
liz muhriblerinin anavatan sulann -
da kullanabilecekleri nyni rnahfel -
lerde tebarüz ettirilmektedir. 

Bu hareket, kanunt mü,külô.tın 
önüne geçmekle beraber İngillereye 
Amerikan diatroyerlerinin ~önderil
rnesine muadildir. 

Romaya göre Amerika - Kanada 

hir yenilik husule getirmediğini :ır ~tmear~$ı ky~ neıt~ore, çinde tahammül etmesini de bUdiı;l-
kaydetmiştir. Bu hale rağmen Al- c • ~ 1 :S ~r a - nl dünyaya göstcnniştir. 
manyanın ilanına lüzum gördüğü lfft.tttla rtnda, m~kelsetl nolyü he"tkflmentl- Ticaret Vekili nutkunu şöyle bltir-

. bl k ·ı k' . aa e in 'uc ç an ., mc n . t ' yenı ve tam a u a ı c es ısı ara- takib etti 1 1 ti sad k 1 mı.ş ır: sında fark vardır. Bundan evvelki ı tım ~ n~ yası:ı n ~ v~ s~. - - Bugünün şartJan içinde memle_ 
ablukada bitaraf gemilerin Ingiltere ~ m d es; 0 t a~ u ~ıyasfe ~ ket müdafansmm yalnız sınırlardaki 
ile ticari münasebetlerdc bulunma- t'~ a b~~ürilst=:tbik ~ asker ve tahklmatln değil, lktısadi 
lan, muayyen prtlar dahilinde ve e me 1 de alen ~-ı. d o. l- kudretle takviye ed~ mfimtezlç 
memnu etya nakliyatı yapılmadığı 81 olarak ç ışma~a mt:VUnr ur. tedbirlerle mümkün oldufu herkesin 
takdirde aerbeatti. Şimdi. yeni ka- Ta.cir 'birliklerinin size tıısvlr etti- m.nlfunudur. Yurd müdatru:ısının bl _ 
rar ile bu acrbeati kaldırılmaktadır. tım zlhnlyetteki taclrlerl ço~altaca - rincl şartı haline gelmiŞ olan iktısn. 
Bundan batka İngiliz adalarının et- ~mdan emlnbn. Ancak herhangi bir dt işlerlmlzi tesadüfe bırıı.kamayız. 
ranndan bazı kısırnlar İngilizler tn- mennda veya birlikte Ilmnun aksini Toplu Iktısadt mcn{aa.tlcrimlzl bal
rafmdan maynlerle kapatılmıttı. gÖrdütüm zaman birlik prcn.oılplnln talryan ferdt !htiraslnm meydan ver. 
Bunun neticeai olarak bitınaf gemi- hatalı oldu~na de!U. orndn ve yal - mlyeceğiz. Topra.klarımızın ebedi bek
ler, kendilerine serbest yol olarak nız 0 mevzuda sahanın tnmnmen °1- çlsl Mehmedçl~ln arkada. bırrıktık -

.. .
1 1 

d gun olmad~ınn kanı olacn~ız ve o ıa.nnm bir iktısadi soygunculu~a ma 
gosten en yer er en geçrrı~ye mec-

b ı ı d 
'-. b Il d z.<ıman gene ayni prensipiere uygun ruz 'kalmasına müsaade etmıyeee _ 

ur o uyor ar ı ıu u yo ar a on-

ı b
. 1 ·ı· 

1
. 

1 
olnrak daha müesslr ve daha kat1 ted ~z 

an, ızzarur ngı ız ıman anna t>• • '- d' d B h 
1 

Al • lblrler a.ınuı.ırtan çeklnmiyeeeğtz.ıı İktısadl bünyede yer almıŞ her fcr 
aev.r;e ıyor u. u a , manyl\ ıs-
tesin iııtemeain, •erbest deniz tica- Nnzml Topçuoğlu, bundan sonra din bir nsker kadnr mukaddes vaz! • 
ret haklannı tanıdığı bitaraf mem- sözü tç ticarete nnkletmf.ş, ıı:dış tıca_ !esi vardır. Bunu takdir ve bunun 
Jeketlerin İngiltere ile deniz müna- retirniz glbl tç tearetirniz de nızamı. ehemmfyetinl tdrnk ctmtyenlerin na. 
sebetlerini idame etmelerine vesile nı bulmaktadır.-. zarımızda bir nsker kaçağından far. 
ve imkan veriyordu. Yeni karar, - VUII.yetıerde kurdu~uz Fiat kı yoktur. 

b
. · h k t k 

1 
ı.ı Müraka'be Komisyonlan ve merkezi Bu memlekette refah ve ihuzur bu-

ır nevı a anımama o ma .. a " . . 

b b b 
• k" 

1 
d t d teışkilA.tımız bu murnknbenin uzuv - lan unsurlıırln gcnı.ş mlsafı.rperverli. 

era er, u ım nn an a or a an 
k ıd larını teşkil etmektedir. Rlr tarartan i:ilmtzden istifade eden, kazanç kay. 

a ınyor. B d b k h b.t f · Vekll.let umumt mahlvette ve dl~er naklarını rahat işleten yabancıların 

ıdunhanb aş .a t:r 
1
• ıırka gekamı, taraftan komisyonlar· m aha nt mahl - da lktısadi !bünyemfzde.k! vnzlfelerl. 

yo a ar gantme ı o ara ya - t t· t " k 

1 
k . . yett.e olmak üzere rnuh ellf ıenre ni Tür çocukları derecesinde lfa e _ 

l~nrn~ma ıçı,? rnuayye~ muaye~.e şubı>leri için rnuhlk olan kfı.r mik _ deceklerinl ümid ederim. 
ıman an~a. ugrayıp ser est se~- tarlannı tesbit ctm<'ktedlrler. Müm - Yurddnşlar, 
ııefer sertıfıkası almaya rne;bur ı~ı- kiin olan nhvaldc doitrudan do~ya Çok alışkın oldu~um bu g{izel şeh.. 
ler •. Bu r;ı.uııy.ene rnerkez.len _de, 1bıt- flnt tesbitleri de yapılacaktır. 'l'esblt rin havası aıtında bir sulh yuvası 
tabı İngıl~z lımanlnrı.nda tesı~ 0 un- edilen nl.9betlerin v<'ya fiatıann te.. ve ttmsali olan fuarmızı, Mllll Şefln 
~uştu: Bıtaraf. gemı~~r. Jn?ıltere?'e cnvüz edUip rollmet'l~ini çarşı ve pa- etrafında tek bir .kayn parçruıı olnrak 
gıdemıyeceklen ve. ~ıttıklerı takdır- znrda flllen kontrol edecek müralı:abe toplanmış olan bütün yUrd çocuk -
de ba;ırılacaklan ıçı~, bu .~~~rkez- bürolan da te.şkll eclUmek üzeredir. ları gibi memleketin iktısadt hayn_ 
lere ugramak meselesı kendılıgmden Mürakabe kuvvet.ıerimizl da~ıtma_ tmda. yer almış Iber terdin de ayni 
ortada~ kalk~ı' oln~aktır. . mak've !4e en lüzumhısundan başln. sa~lnmlık. ayni bn{;lılık ıve lnançl:ı 
. "! enı tedbınn ?'enı .tara~?~~ şım- mıs olmak Için gen!4 müst~hllk küt- bll'blrfni tamamlıynn, nhenkll ve şu

dılı k bunlardır. Bınnetıc: butun d~- Jelerine hitab eden maddeler ve bun- urlu çnlış:malnr!le !bütünlüğü yap!ln 
· ·· f · • f 1 r ırnak gı n~z ~eyru~e ennı w e ce ug a .. - ların do. en ziyade harcıtııcm olan ne_ unsurlar old~unn inananık açıyo _ 

bı bır akıbet dogut'maııı çok m~~- viieri tlzerlnde tıllh~n durrnnktayız. rum. ~~ 
k?ndür. Bundan dolayı, bu tedbırın Gıda maddeleri. pnmuklu ve y{1nlü Son Posta - Gıızete sayfalannın 
bılhassa Sovyet R\ıııyn ve Japonya- mensut'.tı.t i~aat malz!'mC.'>I dert kö tabdldl hakkınnakl karar, Tlcıırrt Ve
da h usule getirebileceği w aksüliimel sele. çuv~l bu mevandndır. ·Bu v'adl- kilimfzin bu cok miilllm nntkunu hü. 
merakla beklenmeye deger. de yakmda nıı.n edUecek knrarlarımız l;lSaten nakle bizi mecbur etnll~lr. 

Bunun aebeb ve hikmeti, §Üphcı 
)'ok ki Ingilizierin idare, polis vesn
ir işlerde yerli halktan icab edenle
ri bol bol kullanabiimelen ve yerli 
halk üzerinde hakimiyetini tesis 1çin 
bizzat yerli halktan istifade etmeyi 
pek iyi bilmeleridir. Bu usul b::ırış 
zamanı için iyidir. Fakat işte harb 
bir senedir gelmiş ve İngiltereyi im
pıuatorluğun bütün kısımlıınndn, 
bilhas5a kara kuvvetleri itıbarile za
yi( bir halde yakalamı~tır. 

Evet lngiliz.ler yalnız donanma 

lzmir fuarmm açılış 
merasiminde 35 bin 

kişi bulundu 
CB::ıştarafı 1 Ind sayfad:ı) 

reisi doktor Behçet Uz fuann açılı,ı 
rnünascbetile hararetli bir nutuk söy 
lemit. fuan ziyaret edenleri eelam
)amıltır. Belediye reisi fuann chem
miyerini tebarüz etiirdikten sonra 
nutkunun sonundıı ~nlan söyle -

· anln§mall 
Roma 20 (A.A.) -D. N. B. 

ajan!ına göre, Roma gAzeteleri, A -
merika ile Kanada atasında rnüşte -
rek bir müdafaa planı hazırlanma -
aına matuf olan anla~mayı İngiltere 
için acı bir alçalma olarak tavaif et
mektedirler. 

-------------------

5 & 
G d Okuvncubrımı7dnn ]zür dUcriz. 

L. C...Aneç vlll' ır. e l-llt a'}L-11- Bu faaliyet daha şimdiden tesir inf • 
/cra ve iflas 

Rumen - Bulgar 
anlaşması 

g&sterm~tır. Fiat1arımızın ıı:ündelik 
h::ıberll'rin revşin<' tlı.bi olmaktan çı_ 
kanld~ı ve bilha.ı;sa geçen Teşrin
lerdeki gibi sarih ihtikAr hlı.dis<'lerine 
yolun lmparunı..ş oldu~unu söyliyebi _ 

Kanunu 
Ankara 20 (Hususi) -- lcın ve 

iflas kanununun bazı rnnJdelerini 
değiştiren yeni kanunun tatbikine 7 
Eylulde geçilecektir. Bu rnaksadla 
Adiiye Vekfı.leti teşkilalına geniş bir 
tamim hazırlanmıştır. 

ile politikaya güvenerek kara 'e ha
va kuvvetlerini fevknlade ihmal et
tiler. Bunlar ise öyle çabuk ve ko -
lay vücud bulur şeyler değildir .. Bu 
ııebeble onlann Afrikada Samalıden 
aonra dahn bazı yerleri kaybetme -
leri mümkündür. Ancak bu kayıb -
ların kat'i netice üzerinde müeasir 
olacnklannı söylemek vakitsiz ve 
yerııiz bir iddia olur. 

??.9:Wu&t. ............ ::-:::: .............. ········ ... . ····· 
Çinde binlerce -köy 

su alt1nda kal d1 
Pekin 20 (A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Devamlı yağmurlar yeniden t~ğ-

ynnlnr hu!ule getirmittir. Kaifang -
den haber alındığına göte, Hoang -
ho barajinn birçok yerlerde muka
vemet edemiyerek ııulan koyuver -
miştir. Binlerce köy mahvolmu tur. 
Yüz binletce kişi öliim tchlıke .. ine 
maruz bulunmaktadır. Bunların ço
ğu büyük müşkülatla kaçabilmiştir. 

mi~tir: 
Tiirk milleti her zamandan diri, 

hergünden daha gene;, taze ve kuv
vetli bir halde her manii yıkacak bir 
dinamizm ile kudretli Şefinin etra -
fında bir sevgi ve heyecan halesi 
halinde topludur. 

Metaksas yarall Yunan 
bahriyemerini ziyaret etti 
Atina 20 (A.A.) - Atina aJansı bil

diriyor: 
Gazeteler başvekilin dün Helll kru 

vazorünün Pire deniz hastanesinde 
tedavi edilmekte olan yaralı\annı zL 
yaret etti~ini ve ibunlann teker te. 
ter hatırıarını sordu~unu yazıyor -

lar. 

Fransada. mason 
Joeaları kapahldı 

Cenevre 20 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Fransız resmi gazetesi büyük 
Fransız mııson Joealarının kapatıl -
masını derpiş eden karamarneyi 
neşretmi tir. ·-------
Bir hamal ağır 

Kız 1'cahama a 20 dakika Surette yaralandı 
ceviz bUyUklügUnde Tahtakaleele Balkapanında tüc -

dOlU y2ğd1 car Avrarnın hanında harnallık yn -
Kızılca.hamam (Hu.susn _ B'rka.~ pan Mehrned oğlu Salih binanın bi

gündenberi boztık giden ha-vnln.r ru- rinci katından sırtında dolu çuval ol
hnyet cvv<'lki gün yağmura ve dolu- duğu halde badruma dUtnıüş, ha
ya çcvlrmıştlr Şiddetli yaımurln be- iından ağır ısurctte yaralanmıttn. 
raber elvnr 'ko~l<'rt' ve kazaya 2ll dl_ fade veremiyecek bir halde Cer -
klka cevız t>Uyüklülur.de dolu y~ - rahpaşa bahstanesine kaldınlan ba-

-ıiiiiiiiııııiliiıiiiıııiiiiiiliiııiııiıi--llllill· 

Başvekilimiz üç büyük 
elçimizi kabul etti 
Ankara 20 (AA.) - Baovekil 

Dr. Refik Saydam, büyük elçileri -
mizden Ankarada bulunan Haydar 
Aktay, Hamdullah Suphi Tannö -
ver ve Cemal Hüsnü Tarayı kabul 
etmiştir. -----------------

Silistre ve Balçık 
Bulgarlara geçiyor 

Bükreş 20 (A.A.) - Rumen ve 
Bulgar murahhas heyetleri dün Crai
ova kral aarayında karşılaımışlardır. 
Yapılacak ııötüşmeler, zannedildi -
ğine göre, cenubi Dobtucanın Bul
garisıana terki ile neticclenecektir. 

İtilafnamenin, r una üzerine ,ıra
tejik bir nokta teşkil eden Silistre 
mevkii ile kraliçe Marinin ınezan -

Kahlre 20 (A.A.) - İngiliz kuv - nın bulunduğu Balçık mevkiinin ter
vetlerinin Sornaliyi tahliyE.' etrnele_ kini mucib olacağı zannedilınekte -

Şap denizi Ingiliz 
kontrolü altırıda 

ri üzerine İngiliZ umumi -· ··-··~· dir. 
tarafından ncşrcdılc.n blr tcblı{tde Rumen _ Macar görü{meleri 
şöyle denilmektedir: Budapeşte 20 (A.A.) - Macar 
Şnp denizinin kontzolümuz altmda ajansından: 

ve Aden körfezinin ellmlzdc bulun - Turnuseverin'den bildiriliyor: 
ması kilçük Berbcra limanı lle Soma- Akşamki görüşmeler gece yan _ 
li sahillerlndeki diğer !küçük demir ama kadar devam etmi~tir. M\iza -
sahalarını dUşınan Için tamamen kıy kerelerden sonra neşredilen tebliğ -
metsiz bir -hale koymaktadır. 

Mussolini Bu,gar 
tayyarecisini kabul etti 
Roma 20 (A.A.) - Stefani a -

jansından: 
Duçe, tnyyrue nezareti rnüste -

şarı hazır olduğu halde Caserte tay
yare ııkndemisinin antrenman kurs
lannı takibe gelmiş olan 20 Bulgar 
talebe ve znbitini kabul etmittir. 
Bunlara Romadaki Bulgar seEiri ile 
Bulgar ataşemiliteri ve kumandan -
lan refakat etmekte idi. 

Duçe, talebe ve zabitlere aem -

de, iki heyetin 19 Ağustoata yap -
tıklafi görü~melerden sonra heyet 
reisierinin hükümetlerine şnhsnn ra
por verrnek hususunda mutabık kal
dıklan ve heyetierin Turnuseverin 
de kalacaklan bildirilmektedir. Mü -
tenkib toplantı tarihi sonra tesbit e
dilecektir. 

Amerika donanınası 
manevraya çıkh 

Honolulu 20 (A.A.) - Arneri
kan filorunun kııımı kiillisi bir ay sÜ· 
recek olan bir manevrnyn iştirnk et
mek üzere bugün limandan har e ket 

I irim. 
Vekfl. bundan sonra tfıcrar1 tenvlr 

etJr!Pk için onlara tutacnklnn yolu 
anlntımış, neticede demiştır ki: 

T amimde kanundaki yeni hüküm
lerin tatbik tarz.ı hakkında izahnt 
bulunmaktadır. 

Amerikada bitaraflık 
kanunu tadil edildi 

- Bu münasebetle, halktan beklc
di~imlz yardunn da işaret etmek ıs -
teTim. Satıcı ile uyuşarak yüksek fi
at.la mal alma~ı kabul eden vatnn -
dasa kendi nzası hilftfına h\maye ct_ 
mı>k mümkiln de!Hldir. Fakat bu va_ 
tnndıı.,, Mtıcıvı yll~k !ia.tın Idame
sine tesvllt etti!;inl ve blnaennteyh di_ 
~P.r mü..,tehllkler Için zararlı blr ha-
reket yaptı~ını unutmamalıdır. Hal- Yaşington 20 (A.A.) - Stt>fani 
kınnzdan kendisi için kurulmuıı olan ajansından: 
teskilA.tımıza yardun etmesini bekle- Ayan meclisi, bitaraflık knnu • 
riz. Bunun birinci şartı, kötü niyet_ nunun tadiline müteallik teklifi ka-
li satıcılıırla U'"ısmaktnn fmtına eL b 1 · · B kl'f 'b' A ' J • u etmıştır. u te ı mu cı ın ct> - , 
rnek ve bunların yalrolan.ınnsını ko- mt"rikan gemileri rnültecilerin ço -
laylaştırmaktır. cuklarını tahliye etmek için harb 

Vekll bundan sonra dahilde lstlh - mıntakalarına ı:;idebileceklerdir. 
salfltı.mm korumak tr;ln alınan tt'd. ---------·----

VEFAT blrleri anlatmış, bunu rniltea.kıb hn
rict tıcaretımizin bllD.nçosnnu ve ge. 
cen sE.'ne tle mukave.cıeslnl ya.pmış bu
lunan yeni Ihracat ve döviz memba_ 
tannı sayarak şöyle demiştir: 

- Bu yeni döviz membaları norrnni 
döviz kaynaklanmızın tanınmen ha. 
rlcinde kalmakta ve bu ilk harb yı -
Imm memleketimiz tkt.ısndiyatına 
gctirdl~l pek mühim blr kazanç ola
rak telfıkki edllebilmektedir . Bu sa. 
yededir ki sene sonlarına doll-ru it _ 
halMımızın ihtiyaç gösterere~i dö _ 
viz1erln günü gününe tediye edile -
bUmesi imkft.nları elde edUmiş bulun_ 
maktadır. Yeni dövız membalarımı _ 
zın bu şekilde işlemesi 1941 senesln. 
de genl4 bir döviz thtıyatının husule 
geJJneslnl temin E'debilecek ve bunun 

Av-

Nem1lzad<: merhum bay Halndinin 
zevce.~!. Nemlizade bay Cemnl!n hem. 
şird.Sl, NemliZade bay Galib, 1.mat, 
ceıtı.ı. sıtkı, Nafiz ve bayan Ş:ıldre, 
H:ı.bibe. Sandet ve Hamiyenin vnlt'le
ıerı Veteriner Fakültesi Cerrnht EM
titUsü daçenti Tcvflk Başerin tayın. 
validesi bayan Nuriyenin Pazartesi 
günü nkşamı saat 23 buçukta vcfal 
ettiğini teessürle hııber nldık. ce na
Y.CSi bugün snat ll buçuktn Ort.'lki»'
dc Taşmerdlvenler Aladoı;nn sokn • 
jpndnki lG numaralı hanesinden k~al 
dırılarak Beyazıd camiinde öjtic 
mazı kılındıktan sonrn Edtmek 
ŞehMli~inc defnedUecektlr. 

}{ederdide allesine beyanı tazıyet 
eyler iz. 
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4 Sayftı. 

Çörçil harb 1 ingilizler 30 Alman 
vaziyetini anlattı tayyare meydanini 

bombalad1lar (Başta:ra.tı ı inci s:ıyfadal 

yıb olarak, siviller de dahil olduğu 
halde 92 bin kişiden ibaret oldu -
cunu ve bunlardan büyük b ir kısmı Al ı d 1 ·ıt e 
e ir olduğu için hayatta bulunduk - man ar a ngı er 
larını söyliyerek demiştir ki: üzerinde gece uçuşları 

Biz 1941 ve 1942 seneleri m u - } 
harebelerine ~imdiden hazırlanma - yaptı ar 
lıyız. Almanyanın, İtalyanın. Fran - Londra 20 (A.A. ) - lngiliz ha-
sanın ve Almanların eline düşmüş va nezareti tebliğı: 
sair memleketterin en sıkı bir tarz- Dün bombardıman tayyareleri -
da ablukasına devam edeceğiz. Yi- miz güpegündü.c Holanda ve Şimal 
yecek maddelerinin bu abluka hat- denizi üzerinde keşif uçuşları yap -
tını yararak içeri girmesine muhale- mı~lardır. 
fet etmek mecburiyetindeyiz. Amsterda m civarınd1:1 bir tayya-

Çörçil bundan sonra sözünii In - re dafi bataryası m~vzii ve F lessin -
gilterenin askeri vaziyetine gec;ir - gue tayyare meydanı bombardıman 
miş ve demiştir ki: edilmi~tir. Tayyıuelerimizden biri 

Bugün yalnız kendimizi 'kuv - dönmemitt ir. 
vetli bulmakla kalnuyoruz. Fakat Gece A lmany.\ ve düşmanın iş
bu kuvvetimizin hiç bir zama n vleıl gali altında bulunan topraklaıda 30 
almadığımız bir derecede olduğuna tayyare meydanına hücum edilmiş -
da vakıfız. AskıJT olarak dörtte üçü tir. 
muntazam askeri teşekküller içinde Başka tayyarelerimiz de Kiel 
çalışan iki milyonluk bir ordumuz deniz üssünü ve I lanovre petrol tas
vardır. Donanmamız harbin ba,!ısn- fiyt-haneai ni bombardıman etmiş -
gıcına nazaran daha kuvvetliclir. lerdir. 

SON POSTA 

Tamül&yar ve 
Şeffaf Dolma 

Kalemi 

Bozulmaz ve saptan dolma 
Her ele uygun ve elveriJli kalemdir. 

bu kalemi kırtasiye mağaza
nızda parasız tecrübe edebilirsiniz. 

'--------------------------~ Miknotisli mayni mağlub ettik. Ar - Leipzigin oimalinde Zschornevtz 
tık böyle bir tehlike ortadil mevcud elektrik fabrikası. Ruhr'da tir.ıdli Satılık Cam Tomrugw u 
değildir. Vukıa diişmanın elindeki garbf Almanyasında düomanın mu-
hava kuvvetleri bizimkilere narıı - vasala hatlan iizerindeki stratejik Devlet Orman İşletmesi Daday Revir 
tan adedce henüz çok faik ise d e bu- bazı noktalar. Bordo civarında 
günkü tayyare imalô.tımız A lman Ambes petrol depoları da muvaf - Amirliğinden : 
imalatının çok f evkindedir. Am e - fakiyetle bombardıman edilmişler- ı - Daday merkez deposunda istittc mevcud (814) aded muadili (400) 
rikan istihsalatı da buna ilave oln - dir • . Bu harekat esnasında iki tayya- met.re mik'ab {778) desimet.re mik'ab çnm .... tomruğu açık arttırma ilc 
rak heni.iz elimize <"eı;miye başla - remız kaybolmuştur. tıl kt 

o Al t br-· sa nca ır. 
mıştır. Maamafih bildiğiniz bütün B l' 

20 
(Am,.a~ ~ Al~ıın orduları 2 - Tomruklarm ayrıca ba4 kesme payları mevcud ve kabukları soyuı.

1 hu hava muharf"belerin"' rağmen b ker ın nd nlığı. · t bl ğ muş olup hacım knbuksuz orta kutur üzerinden hesnblanmıştır. 
1. · d k. b b d a.ş uma 11 e ı ı. tn · k d O U M_d .. e ımız e ı om nr ıman ve nvcı Al d 1 lt.ı. k tl . en· mu 3 - Tomruklara ald satış şo.r amesı An ara n rmnn mum u ur •

1 kuvvetleri hiç bir vakit vasıl olınn - tl ~~n tl en ~d ~~~ ;;.ı Y Bl; de lü~ünde, İstanbul ve Kastamonu Orman Çevh-ge Müdürlüklerile Daday 
dıklan bir derecede kuvvetlidir ler. v~ alt ıye·ı#.ehlr e de ~~:~ş 6

1
. • .,'.rl.iz t·ca - Devlet Orman İşlet.mesl Revlr Amtrli~inde görülebilir. 

d Çö. ll h ft ı nr_ nıza ı sı u an ırı .... ...., n,.ı ı - . . Bun an sonrn rı; . a a ar g...,y- t .
1 

. d 4~78 t 1 k Aınp 4 - Tomrukların beher m3 muhammen bedalı (12) lıra (-) kuruştur. 
t kçe İn.,ilterenln istUftsı nrojesi da_ re gemı erın en on n « - 5 _ istekUlerin % 7.~ muvakkat pey akçe.sile 2/ 9/ 1940 (Paz:ırte.sn gi\nU 
ha büyük müşkülaUa k'l.rş:l(I..$Illakta_ le!orth,. u_ lbatınnıştır. · . saat (14) de Daday Revir merkezine müraeaatJarı. (7564) 
d·~ demiştir. Almanyadaki askeri he- Gece hucumlarunız ce~noi Ingı~ - ----------------------------
d('flerin bombardımanı meselesinden teredeki tayyare meydanlanna ve In_ 
bahseden Çörçll, bu bomb"rdımnnın gilterenln cenub, c~nubu şnrkl sa~il
lt"ttıkçe kuvvetini art.ı.rnr:ık bir sene lerinde bulunan muhlm liman tesı -
sonra hiç bır hayal kuvvetının tasav- sallarlle miihiın petrol dcpoların:ı. 
nır cdemiyeceği derecede şıddetıene_ tevcih edllmi.ştir. . 
ct>Eini söylemiş ve bunlar ıızaferi tc- 19/ 20 A~wıtos gecesı duşman tay. 
min etmek Için elimizde e~ seri değil_ yaraleri Almanyanın muht.clif mahal 
se b 'lc en emin vasıtalard•ra sözlerini lerine mc.oıkftn mahalleler ve kırlar 
nnve etmi.ştir. fizerine bombalar. a~mışhrdır. 

tt 1 k Avcı tayyarelerımız ve l.ayyare dn. 
a ynya arşı t 1 "'M d- a tl\ a 

Bundan sonra Çörçll nutkuna de- !i ba arya arunız ~ uş.m n YY -
'\'am ederek ana vatanın ıı;iltlkçe mO_ resi dQşürmüş~e~?ir .. Alma~ tnyy~ -
tez:ıyid bir surette temin ec1ilen em- ralerinden 2 sı uslerıne donmemış -
niyetı. İngilterenin kuvvctlerini, da- lerdlr. 

Kocaelf 
Viiayetinden: 

imi surette artan bir nisbet dahilin -
de. Akdenize ve italyava tevclh etti. 
ltinl ve faknt Fransanın ortadan sı -
linişi şarkta ve ezcümle Sornalide İn_ 
giliz mevkiini esaslı surette rahnednr 
eyledığini ilnve etmi.ş ve c::cne şnrkta İzmıt - Kandıra ve İzınıt - Derince 
dah:ı çok mi.ıhim askert hareketiere yolları mebdelerine Bekirdere ve Ta
pek yakında şahid olun1ca~ını ilave bakhane ocaklarından nakledilecek 
cylemiştir. cem'an . 2740• metre mlkfı.b ta.ş işl 

Böbreklerden id.rar torbastllJ\ kad&r yollardaki hastalıkların mikrob. 
lamu kökünden temh:lemek için H ELMOBLÖ kulla.nıntı.. 

Böbreklerin çalışmak kudretini art.ınr Kadın, erkek idrar zorluklarını. 
eski ve yeni belso~uklujtunu, mo.ı.ane tltlhabını. bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak ve bozarkan yanmak hallerini glderir. Bol idra.r temin eder. İd -
rarda kumların, masanede taşların te~ekküliine mO.ni olur. 

DiKKAT: H ELl\IOBLÖ idrarınızı teınizllyerek mavlle.,tirir. Sıhhat V~
k!Uetinin ruhsatını haizdir. HER ECZA..~EDE BULUNUR. 

. . ' ' 
... • 1 • ~ w 

Devlet demiryollari ve limanlar• 
işletmesi umum idaresi ilanlari 

Çorçll bundan sonra İngllterf'nin Eylülün Ikinci Paznrtesi günü saat on 
Amerika Birleşik hükftmPtlerıne h'ç.- birde ihalesi yı:ı.pılnuı.k üzere açık ek- Muhammen bedell (1400) lira olan 600 ~. su verme tozu <oca~a sokulup 
bir talebe maruz kalmadan ve ken _ slltrneye konulmuştur. Keşif bedeli açıkta su vermek için) (2.9.1940) Pazartesi giinU saat (ll) on birde Haydar. 
diliğinden AUns Okyamı~unun öte .564-tD Ura 4() kuruştur. paşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiitme usullle 
tarafındaki mfistemlekel"rde bazı ils- Bu ~e ald §al'tna.me, mukavela pro- satın o.ıınacaktır. 
lPr kıraya vermek teklifi'lde bulun- jesl, keşif vesalr evrak vilAyet nafıa Bu (4c girmek istiyenlerin (1051 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
du~unu söylemiştir. müdürl~ü lle encumcn kaleminde tayin etti~! vcsaikle birllkte eksiitme günü saatine kadar komisyona müra-

Çörçilln bu nutku biitü'l meb'uslar göriileb!llr. İsteklilerin ihale tarihin- caatıarı lAzımdır. 
tarafından şiddetle alk.ışlnrla kar§l- den bir hafta evvel miiro.caatla n:ıfia Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. C75Dtn 
Ianmı~tır. 

(TIYATROLAR) 
Raşld Rıza t ı ,-atroso 

Bu akşam Üsküdar DoA'ancılar 
Ayparkta 

Yataklı vagonlar kontrolü 
vodvll 3 perde 

E. SADi TEK tıyatro~'U 
21 A~usto.s Çarşamba günii ak1aml 

Biiyükdere aile bahçesinde 
KUDRET HELVASI 

vodvn 3 perde 

müdürlUtünden alacakları veslkaya 
istinaden yenı yıla aid Ticaret Odası 
vesikası ve 423 bul(llk llralı~ muva k_ 
knt teminat mektubu veya makbuza 
ne birlllete o gün zikredilen saate ka
dar vilayet makamına müracaaUarı. 

c74.70t 

Sat1hk De~jirmen 
Ezinedc kurulu 70 beygir kuvvetin_ 

de Oazocan motörü lle 5 vals 2 Pf _ 
la n91ster lav1.4 takımları banko veeair 
takı:mlan ile beraber. Talib olanlar 
mahallinde görmesi, pazarlık içln fs_ 
tanbul Galata Necatibey cad. No: 109. 

Yeni MA 
kapı 1 TU A Gazino

sunda 
Her aqam Mısır yıldızları: 

MELIHA SELAME 
ve TABIYI ABD~LBAMIT 
tarafından arapça raks ve §arkılan ve ateş numaraları 

l'lfeşhur KEl\IA~1 HAYDAR Idaresinde 18 klşillk SAZ HEYJo;Tİ 
Bu akşam NEYZEN NİIIAD ve KAVALALI MEIIl\IED &'CceslcUr. 

Bu geceye memleketimizin kıymetli san'a.tkru-I bestek!r SALAHAD 
DİN PINAR ile BELVÜ ve TEPEBAŞI SAZ HEYETLERİ sean.slann : 
dan sonra iştirak edeceklerdir. 

.,. Surprizler, varyete numaraları.sabah saat 2 ye kadar hoş bir gece J 

Saatlerinin 
gayet zengin 

PIRLANTAU ve EJ,!\IASLI çeşidleri gelmlştır. 

• SON YENİ l\IOIH•:LLER <)OK ZAitİFTİR. 
Fiatlan fevkalıide uygtındur. Bir defa gönnenız menfaatin,z 

Z. S A A T A N 
,.. Istant:ıuı, S..ıltanhnmam. Camcıbaşı hnn, ARI.ON deposu. 

A. Ekrt-nı 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Um um Müdürlüğünden: 

Şef ahnacak 
Merkezde ihtısas nıevkii olmayan 140-170 lira aylık

lı üç teflik münhaldir· Devlet tetkili.tında veya 3659 
numaralı kanunun tümulüne giren müesseselerde hiz
met gören Mülkiye, Hukuk ve Yüksek Ticaret mektebi 
mezunlarından baremi bu maatları almağa müsaid 
olanların tahsil ve hizmet vesikalarile Umum Müdür-
lüğe müracaatları. (7511) ( 4720) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
ı - İdare ihtiyacı için a9. dokuz aded posta vagonu kapalı zarfia ek • 

siltmey~ çıkarılmı..ştır. 
2 - Muhamınen bedel d62162o yüz altmış iki bin yüz altllll4 iki lira, mu. 

vakkat teminat a9358.10• dokuz bin ÜQ yüz elli sekiz lira on kurtış olup ck
sllt.mesl 4/Eyl{ıl/940 Çarşamba günü . ı6. on altıda Ankarada Evkaf tıpar. 
tımanının üçüncü kapısından girilen birincı katındaki P. T. T. Satınal -
ma koml.syonunda yapılacaktır. 

3 - Isteldller, muvakkat teminat makbuz veya banka teminat rnektu
bile kanuni vesalkl ve teklifl muhtevı kapalı zarflnnnı o gün saat d5:o 
on beşe kadar mezkftr komisyona vereceklerdir. . 

4 _ Şartnameler, Ankarada P . T. T. Levazun, I.5tanbulda Valde banındl\ 
iklncl katta P. T. T. Levazun nynlyat oube.si müdürlüklerinden c8lb sekiz 
yüz on bir kııruş mukabilinde verllecektir. u3842. ıı6246» 

Ekzamanı n lllcıd ı r. 

Yara ve çıbnnlurcıa kullanılır. Her· Eczanede kutusu 50 krş. 

Edirne Belediye Riyasetinden: 
Belediyeınızin 260 lira ay!ıklı mühendisliği mfmhal bulunduğundan talib

lerın vesaıkl ile birlikte Edlrne Belediye Rıyasetine müracaat eylemelerı 

Zafer 30 Ağuatostadır. Milli Piyango da lzmir Fua• 
rında çekilmek üzere bir Zafer Piyangoau tertib etmit· 
t ir. Türkiyenin her tarafında satılığa çıkanlmıt olan bu 
fevkalide piyangoda mevcud 300.000 biletten 63·345 
tanesi mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler (1) liraya 
satılmaktadır. Zafer Piyangoauna aiz de bir bilet alarak 
it tirak ediniz. Vereceğiniz paralar ebedi Türk zaferini 
temin edecek vaaıtalardan biri olan hava kUVYet\eri· 
mize sarfedilecektir. 

30 Ağustos Zafer Bayramına 
mahsus fevkall1de piyangonun planı 

lkramiye 
lkramiye 
miktarı lkram.iye tutan 

adedi Lira Ura 

ı 60.000 60.0 
ı 20.000 20a0 O 
ı 10.000 o. 
2 5.000 10a000 
o 2.000 20.000 

30 1.000 30.0 o 
300 100 30.000 

3.000 lO .o o 
30.000 3 90. o 
30.000 2 60.000 
63.345 Y kô.n 360.000 

1940 IKRAMİYELERl 

T. iŞ. BANKASI 
ı aded 2000 llrallk - 2000.- 11ı1ı 
1 • 1000 • - SOOO.- • 

e • 600 • - 3000.- • 
12 • 250 • - sooo- • 

19 40 Küçük 
.o • 100 • - 4000.- • 
7~ • 00 • - 3150.- • 

:tlO • u • - 6~- • 
Cari Hesap lar Kqldele.r; ı Şubat, ı MaJU. 

IKRAMIYE PLANI 
ı Ajuaıos, ı lıwıe1tetruı larila -
u:ruıdo )'II.JıUiU. 


