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Londra semas1 
Çikan yang1nlar1n 

dumanile kaph 
Alman tayyareleri 

yeni bir bomba nev'i 
kullanmıya başladılar 

..._. Londra 26 (A.A.) - Diın gece 
Pır Alma.n. bombardıman tayyareSI-
nin attığı yangın bombasından çı -
kan :, ngından hasıl olan kahn bir 
duman tabakası sabah erken Londra 
Uzerine yayılmı11tır. Çıkan yangın -
ların adedine bakılırsa atılan bom
baların sukut esnasında zaman zn -
man açılan büyük bir zarf içnide bu
lunması imkan dahilinde görülmek
tedir. Bombalar evler arasımı düş -
müştür. Yangından müteessir olan 
tn.ıhullelere itfaiye gönderilmi§tiı. 
~frad yangın bombalarını toplama
ga memur edilmişlerdir. 

uuuun 20 Aüustos 
Türk tarihinin en şerefli bir 

aay{asını. 30 AA'uato• zafe~i -
nin arlfeaini teokil eden mü • 
him ve tariht bir gün idrak e-

diyoruz:. 
lstiklal .avaaının kat'i ne -

ticesinin alındı~ı bUyük me)' -
dan muharebesi 26 Ağustos
ta, tarihin her çağında kahra• 
man, tarihin her çağında et -
aiz, Türk askerinin tanrruzu ile 
bugün baolamıttı. 

Türh·Am 

Dünyanın şu buhranlı gün
lerinde, bugünün manası ve 
bize verdiği heyecan çok bü -
yük tür. 

Bugün, Türk tarib;nin bir 
oönüm noktasına e~iklik et -
miotir. Bu tarihi giinün he -
yecanlle kalblerimizi tutu~tur
mak, milli kudret ve kabili -
yetimizi haklı olarak övmek, 
imaniarımazı tazelemek vari -
remizdir. 

Akdeniz yolile doğru 
ticari münasebat 

teessüs ediyor 

ldu. itleri telefooD : 20203 
Fiatı S Kuru, 
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A " r· 1 ingiltere üzerinde ı iNGiLiZ HAVA 
.&f&l 1 ,..e ID ·dd 11. h 

dünkü şı 8 1 av~ KUVVETLERiNiN 
Simdiye kadar alınan malumata 

CÖre, ağır yaralı yoktur. 

ingilizler Benz 
otomobil 

fabrikasini yakitlar 

Dün şehrimize gelen Ticaret V ekili, ithalatın 
devlet inhisarı altına alınacağı 

haberlerinin asılsız olduğunu söyledi 

gezintileri . ~uh~~ebelerı iT AL VAYA YENi 
lnö~~::~~a S:~ ı~~=:! Ikı gunde 80 AKINLARI 
islirahat buyunnutlar ve alqama 
dotru tebirde otomobille Lir ge- tayyare düştü 
ziuti yapmlflardır. • 

Muhtelif yerlere gece 
baskınları yapıldı 

Londra 36 (A A.) - .ingUiz ha. • 
"a neureti istihbarat bürosunun bil
dirdiğine nazaran Ingiliz hava kuv
"etleri Cumartesi 'gecesi Stuttgrat' da 

Dııımler Benz müesseselerine şid • 
detle hücum etmiolerdir. Bu müease
acler garbi Almanyada silah ve zııh 
lı otomobil imal eden en mühim 
fabrikalardan maduddur. Bombar• 
dırnar. tayyarelerimiz tayyare dafi 
hataryalarının tiddetli ateşine "'t: 

Ptojektörlrin temerküz ettirilen zi
)'a hüzmelerlne rağmen hücumlannı 
Yaprr.ııılardır. Bombalar atıldıktan 
•onra başlıca binalar meşale gibi tu· 
!uoınuşlardır. Birbirini takib eden 
ınfilfıklar i~itilmietir. lnfilô.kların en 
eiddetlisi tayyareler çekildikten on 
d~ika sonra vukua gelmiştir. Çıkan 
Yangınlar 96 kilometre uzaktan ha
la görülmekte idi. Başka lngiliz tay
Yarderi de diğer bazı fabrikalnrn 
hücum etmielerdir. 

., 

1 

Milli Şef saat 20 ye doğnı kötk· 
lerine dönmütlerdir. 

ingiltere harbinin 
ikinci safhasi 

başladi 
Taymis, beşinci safha 

mukabil taarruzu 
kaydedecektir, diyor -

Ingiliz ta yy areleri de 
Alman merkezlerine 

hücum ettiler 

İtalyada bir :mahnl 25 (A.A.l - İ .. 
talyan orduları umumi knrargtı.hınını 
79 numaralı tebliği : 

Bir hava tilomuz Malt:ıda Halfat 

Londra 25 (A.A.) -Bugün 25 üssünü bomb:ırdınuı.n etmiştir. UÇ\If 
dün de 5 S dü,man tayyaresiııin dü- halmde bulunan 10 İngHız avcı tll3-
!iÜrüldükleri resmen bildirilmekte - yaresı bu hareketımı.ze nıflnl olmalta 
dir. Bugün dört tayyaremiz üssüne te_1C'bbüs etmişler.,c de dcrhal bom -
dönmemittir. Üç pilotumuz kurta - ba.rdıman tayyareleru1e rcfa.kat ct. -
ıılmıgtır. Dün 19 tayyare ka} bet - mckte bulunan nvcı tayyarelcrtmızl.Q 

(DeT&ttlı 3 üocil sayfada) (Devamı 3 üncii sayfad.d 

Jzmir limnnında ihracat faaliyeti 

Londra. 25 (A.A.> - .İkinci safba.• 
b&Şl~ı altmda ncşrettiği bir makalede 
Times diyor ki: 

cİngiltere ihnr,blnin• ilk snfhaSını 
bir hafta kadar süren şiddetli bir ha- 1 

fzmir enternasyonal fuarını aç - Maamaflh ne kadar tenzilath bir va. ·hnı'bl teŞk'l tıniŞtir 

Fırtınaya tutulan 
iki motör hattı, 
4 kişi boğuldu 

mak üzere, lzmlre giden Ticaret Ve- ta rife yapılırsa yapılsın, hiç şüphe - Müdafaa ~a~ında 'ehcınmiyetsiz 
kili Nazml Topçuoğlu, dün saat siz ki bu yolla yapılacak olan tica .. olmıyan insan zayia.~ verdik. :Mes _ 
1 7 40 da Tırhan vapurile şehrimlze rt sevkiyat az çok pahalı olacaktır. kenler, aıynt zamanda bazı askeri he. 
geİmittir. Ticaret Vek.ilini Topha - Akdeniz yolile Amerika ile doğ- defier hasara uğradL Fnkat bunların 
ne rıhtımında. ticari ve iktısadi mü- ru ticari münasebat tesis etmek ü- hi~iri ehemmtyetJi deA"Udlr. Avcı tny 

Akdeniz, Karadeniz ve Mprmarada 
şiddetli fartanalar hüküm sürüyor 

"Vahşi dansı,, Heybeli 
Adayı az kalsın 

eaııeseler erklnı. dostları ve gazet~ zere bulunuyoruz:. Bir hafta sonra yarelerlmiz, varşova ve Rot.terdamın Karadeniz AkdeniZ ve Mannarada Karndeni2lden ıım.a.nunızn gelmekte 
eller karoılamıotır. Namıi Topçuog- birinci vapur hareket edecektir. ailcbetine u~7amamala.rı için şehlrle- Dd gündenb~ri şiddetli tırtmalar hü. olnn Ahmed 'kaptan idaresindckı ~ 
lu kendisini karşılıyan bir muhar - Ingiliz ticart korporasyonunun rlmi.zi ihima.ye etmektedirler. Almnn lctim sürmektedir. tonluk sa.ımrya motörü KaraburunuD 

Yakıvordu ,;;imize lzmi,de~ gUzel lntibala.la eenubu ,.,ki A~P•" umumi di - ....ıatı ümidler;mlz\n ıevklnde ol - FU"tına yüzünden evvelkl gece Ka - 8 mU nç>ltında •!<ldo\11 bir rınuuıya 
d

.. düğünü. İzmır fuarının muvaffak k .. ·· L d Cl ·ı şt ft'·al ürett b tın blltü Heybe.l iadıı.da Mekteb so'kııtında b~n ... , ol•••k yilkoeldiğini ,ı;yli - " wu •• eneonne< e gö•üt - mu ur. radenW!e baZI kaZalar olmuf, ııu mo- yu.. anuuş. m e • n ga;r ıtihn.ı Kornulyosun evinde ldra.cı 1.'0- k demi ıi• kh tüm. Esa..,n lngi(t.,e ile ternot ha. (Devam• 3 lineü sayfada) tör Oelnnş, • kişi -tur. Ka - reUerine rntımen baı.n-. Motorde 
do ı b yere • o . • • 'f . lindeyiz. Fakat yazıldığı gibi miktar UYDURMA warın ta.fSUMı şudur: (Devamı 3 üncü sayfada) 

r ve arkadaşları dün gece evin ba _ lhracat mevaımının an esı 
9e.sinde «VIlihşl dansııı oynıı.mak :me- 1 a k dolayıaile lzmirde ihracatcı- henüz tayin edilmiş değildir. tn.kına. düşmüşler, bu :maksadla et- faj: temaata bulundum. kendileri- ithalatın devlet inhisarına alına- HABE' DLER [ Ku·· re k ya ri ş 1 ari J 
ro.rında döıunek üzere ateş yalanlŞ- le haııbihaller yaptık. • . cağı haberleri asılsızdır. Biz yalnız fi 
lar, takat ateş birdenbire büyfune'k Iran tranııiti me•e!esıne gelınce, mürakabe var.ifemizi yapmakta -
Jstı..oft.. · · 1 k Sun"e ve devlet yız.ı> 

•.....wl ~ince tcliı.ş:ı di.ışntUŞ - bu transıtın ra • " h 1' b. T V 1 lerdır. A+M bütun !bahçedekı' aıı-açları demiryolları arasında mu
1 

te ıt .. ır icaret eki i bir kaç ı:ün şehri-
..... _ ""'i l!ı ·ı s çın mizdf' kalarak tetkiklerde buluna -
-d~~ ... ·u"ı.ş, itfaiye gelmiş ve neticede sön- tarife tatbiki suretlı e yapı mla ı kıtı ~nktır ·w.nıırnı;,.... k da bir top anb yapı aca r. ...... • 
••• "'9~tur. An nra ... _ ........ - ... ------·-.. ·-·--·-·-

[JJaŞV8klHD""Kif8btıktek~ tetkikleri J 
Sovyetler Boğazlar 

hakkında hiçbir teşeb
büste bulunmadılar 

Moskova 25 (A.A.) - Tass 
ajanıu tebliğ ediyor: 

Sovyet hükumetinin, Balkan ya
.unadası ınıntakasında bir harb 
zuhuru halinde, Sovyet donanma
amın Çanakkale boğazından geç -
mesi için Türkiyenin rizasım taleb 
etmie olduğuna dair bugünlerde ya
buncı matbuatta haberler neşredil -
mittir. Taııa ajansı bu haberlerin 
sırf uydurma olduklarını beyan et
mei(e mezundur. 

Güneş şampiyon oldu, Beykoz bir yarışta 
müsabaka harici edildi 

12 kişilik biritalyan 
heyeti şehrimizden 
geçti, Suriyeye gitti 

Dün sa.babltt Scmplon ekspresile 6 asker, 6 sivıldcn mllteşckkil 12 kişi- Kadınlar arasındaki müsabakay.•. kazanan Galataaaraylılara 
lik blr İtalyan heyeti şehrimiZc gel _ bayrak verılırken 
mi4 ve transit olımıdt Su.riyeye git ·t İstanbul iltürek Ş31mplyonası dün ı KuvveUı esen bir rtızgô.r aıtmda ce.. 
miştir. Heyet ırzası ı;eynhatleri hak- altı klübün tşt.ırnntile Kumkapı ilc Sa. reynn eden mtisab:ı.:knlarda büyı.ılr ve 
k.ulda bir beyanattan bulunmaktan matya arasında müptedl ve kıdemli mühim bir sürpriz olmuş. oıı.ıata.sa -
Jı:M'\ ımrebtA! içtlnab etm tlerdtr. it't1I*ÇUer a.rumda yapılmış~ır. (Devamı 4 üoc:ü ..,., ... ) 

• r. Laa. ua yc;;a.::Jı ... v..u ava•• au-• t ax• ~ ~·~--· ,,.....,.. .... • 
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2 Sayfa SON POSTA 

Hergün 
esimil Bakala = Bilmek ; ve tatbik etmek 

Kendi paramıza 
Inanalım 

Yazan: Muhittin Birgen . . 
I ngiliz ban:knotları :hakkında Ingil-

Aptalın hafızası kuvvetli, bin
bir hadisenin hikayesi ile dolu -
dur, fakat iki vak'adnn bir netice 

çıkarmayı bilmez. Meselenin ehem
miyeti buradadır. 

Insanların çoğunda gösterileni 
öğrenebilmek kabiliyeti mevcud
dur, fakat öğrendiklerini yerinde 
tatbik edebilen az bulunur, bir 
kısım insanların muvaffak olup 
bir kısmının muvaffak olamama
ların.n sebebi budur. 

;tere hUkUınetinin ittihaz etti~ 
tedbir netıcesinde Mcr.kez Bankası, 
tnınıann sahiblerlni gişelerıne davet 
etmiŞti. Evvelki gün, bankanın ka. 
pılan onunde bir kalabalık toplıındı 
ve banka gl.şcler:i saatlerce İngiliz li. 
:rası sayınakla meşgul oldu. Bu suret. 
Je, Merkez Ba.nkn.smm elinde topla -
naeak olan parn:ı:un mikıtarını bilml. 
ş<>rUL Fak.nt, bu miktann herhalde 
:y'il!ksek olacıığ.ı muhakkaktır. E~er. 
kara. borsan m içini dupıa vuran böy. 
le bir davet, bundan bir sene evvel 
Vtat:ua gelmiş olsaydı, hiç şüphesiz, 
ba:nkarun eline bugün1tiinden birkaç 
misli fa7la para geçerdi. 

l-·-····-.. ~=-.. e-h ... i .. r ................................. b ... ., ... r-ı-e·-ri·-··--··· ... J 
Bu, Türk milleti için hapsedilmiş 

o;e ek3ilmiş bir sertııllcycdir. İşin daha 
nc:!k:lısı şudur ki, bugün St>l."best piya. 
& da uç li.ra,ya güçlUklc muşterı bula. 
1> lecek olan tm txı:nkn:otlan, vaktile, 
!Yedi, sekiz, ddkuz ve ha.tt.a daha faz. 
la Tiliık lirıısı vennck suretile tedn... 
rik etmiŞ olanla.r çoktur. Bu suret.lc, 

Okullarda ikmal 
i mti haniarına 

yarın başlanryor 
sa.de milli bir seıımaye, İngllıı lira - orta okul ve liselerde birinci, ikin. 
sında ha.pscdllmtş değil, ayni zaman. ci ve üç.üncü sınıfinrJn bütünleme 
da bu sermaye, bir renelik bir vukuaı imtlh:mlarınn yo.rında.n iUb:ı.ren baş. 
mtmam içinde eiViP gitmiştir. M\lli lana.oaktır. 

Umumı nnfus sayımı 
hazırlıkları bitmek ·üzere 
Öğleye kadar sayım bitiriimiş olacak, radyo, 

halkı meşgul etmek için zengin bir 
program tatbik edecek 

Bağazda bir ingiliz 
şiiebinde şüpheli 
bir yang1n çıkti 

Evvelki gece Paş:ı.blhçe önlerinde 
Vecedcna isimli bir İngiliz şllebinde 
bulunan mazotlann henüz n.nlaşıla
ıruya.n ·bir sebeble birdenbire a.teş al
masile bir ya.ngm çılmnış, şlleb yan • 
mağa başla.nıışiır. 

&ervetin bu acıklı zararına mukabil, Ortn okullann üçüncü sınıfmda bU
bize teselli verecek olaın yegCıne ka • tünlenıe imtihanlan 5 EylQ!e ta.dar 
ızanç şudur: Yahancı parasına deliıl, IJitirilecejc ve 7 Eylfilde eleme imti -
lkendi paraımza inananak Jazım gel • haniarına ba.§laruı.ca:k.t.ır. Türkçe, ta. 20 llkteşrin Pazar günü yapıla - Radyo idaresi, öğleye kadar ev-
diğini bize bir kere daha o~retrne~e bin.t bilgisi ve matematık dcr.slerln _ cak olan umumi nüfus sayımının lerde kapalı kalaelik olan halkı m~ 
y.u-ıya.n bir ders. Pahnlı bir ders! den :yapılacalk eleme imtihanlarında hazırlıklan bitmek üzeredir. Sayı - gul etmelc için, ogüne mahsus fev -

Uzaktan aıteşi gören deniz it!aiycsl 
~ise mahalline yetiŞerek ateşin 
fazla büyümıe.sine meydan vermeden 
~mı söndüımüştür. Biz lbu de:rsl, yirmi sene içinde 1kl muvaftaJc olan talebeler dii:rer ders. mm tam ma nasil!'! sıhhatle ve ek - k.ıHide bir program hazırlamakla 

defn. ald k: Cihan Hatblnde de istan. lerden şitahi imtiha:nlarn tAbi tutu • aiksiz yapılması için bütün tedbirler meşguldür. Radyo, ogün akşa- Zabıta ve Lhnan İdaresi hidlse hak 
kmda t.o.hkllta.t yapmaktadırlar. bul ruble, mark, kron üzerinde bir lacak, k.nz:ınanla.m orta okulu bitlr. alınmı~ bulunmaktadır. i\lanisa, Iz- ma kadar bilafasıla çalıpcaktır. 

~Uısyon yapın~. A~ır zararlara me diplomnsı verilecektir. mir, Aydın, Burdur, İsparta, Eski - Ayni zamanda, sayımdan bir kaç 
m.aı olan bu spekülAsyon, bu defa da EJeme imtihanlarınm suallerl Ma _ şehir, Kocaeli, Kayseri, Adana, An- gün evvel Tadyoda sayım hakkında 
İngiliz lirasl üzerinde tekrar edUdi. arif Vekilietinden «öncierllecektir. Ha. hra, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ bu mevzu ile alakadar profesörler 
Nitdkim ayni şey dolar fizerinde de zimn imti.han devresinde eleme im • viluyetlerinin nümerotaj kontrolleri tarafından lconuşmalar yapılacak -
:yapılmış; hatta., hfl!d da y:ı.pılmaktn tihn.n.l:ı.rmın birinden bUe muvaffak 1 bitmi,tir. Her tamEta alınan netice- tır. 
'\'C btmdan bu para oyunundan zarar olamıya.n tale'be bu devrede eleme ım ler mükemmeldir. 12 ve 16 ilkte~rinde Başvckfılet 
e<lilmektcdlr. tihn.nlarınuı üçüne de girecektir. • lstanbulda olduğu gibi, İzmirde istatistik umum müdürü Celal Ay-

Saatçi dükkanmm damm1 
delip saat aş1ranlar 

mahkum oldu!ar 

* Li.selerln üçüncü sı.n:ıflnrında bü • de şehrin büyüklüğü nazarı itibara bar radyoda sayım hakkında iza -
!Herşeyden evvel kendi kendimize t~~leme imtihanlan 4 EyH\le kadar alınarak birer «sayım büros.uıı ku- hat verecektir. 

Sıddlk iSminde bir gencin Beyazıd. 
da Ali Isminde birine aid saatçi dük. 
.kAnına damı delmek suretne girerek, 
50 saat çaldığuıı ve hArliseden bir ay 
sarıra ya.tala.ndı~ı yazmıştık. 

Te kendi pn.romıza itimad etmcml:o bıtıırlleeek ve 5 Eylfllde lise bitinne rulmuştur. Sayım, 20 İlkteşrın Pa - Mektt'!blerde de öğretmenler, aa
Ifızım gcldlğlni bize bir kere daha öğ. imtlhanlarına başlanacaktır. 7llr sabahı 8 de .. ~aşlam!ş bul.una - yımın ehemmiyeti, gayesi hakkın -
:reten bu ders vesilesile birkaç kelime Lise bitirme imtiha.nları da 19 Ey. ';"k• ht'!r yerde ogleye itadar ıkma- da talebelerle müsahabeler yapa - SUçlu, dün cürüm orta~ Ali Ue 

beraber edliyeye te&im edilmiştir. 
MiiddelumumiUk suçluları Sultanah. 
med birinci sulh ceza hakiminin hu. 
zurıunn. ç:ı:k.nrtmış; Sıddık ile All ya. 
pı.lan rorgula.nru müteakıb tevkif c. 

eöylamek isterim: lülde sona erecek, 23 Eyl\ılde devlet lıne çalışılacaktır. caklardır. 
a~gunluk ımtnınnıar:ı btı.şlıyacnktır. ······························································•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· 

Bir milletin en bUyük mnıt vasfı, 

kendi kendisine ına.:nmak.tır. Kendi 
kendisine t.narmuya.:n ve kendi kuv • 
'Vetlerini, her kuvvetten ~vvel tut _ 
nu;yan bir millet, bu asrın cnıUleh 
ltelimeslle anlad:ğı ananaya mutabık 
blr cn.ınıa kuvvet.! temsil edemez. 
Kendi kendi.mize inanmak demek. 
nyni zamanda Itenefi paramızn. da 
in.amna.k de:--ıektir. Kendi para.c;ına 

ınanmıyan, .endi milletl.pe de inan
mıyor demektir. Bir milletin her sa. 
lı.ada!ki kuvveti az ve mahdud olabL 
lir. F'a.kn.t, kendi kendisine ınanma. 
6lJlı1.D hududu yoktur; mcselii. servet 
ba.kımmdan 'I'ür.k ve İngiliZ mmet. 
leri arasmda herhangi bir mukaye • 
seyi tnsa vvum bile im.kfuı olamnzken 
lı:Mdi kondlne inanma bakımmda~ 
Tül"k milleti de İngiliz milleti kadar 
kuvvetli o!abllir. Çünkü bu bir duy 

Bütün orta tcdl'lsat müessellelerinde Münakalat Vekili Bir kurşun hırsızı 
imtihanlar 30 Eyılfile kadar bltirlle • 
cek, 1 Birinciteşrinde tedrısata ba:J. dün şehrimize geldi mahkum oldu 
lnnncakt.ır. 

Tramvavdan atlıyan 
17 kişi cezalandırıldı 

Emniyet altıncı şube memurlan 
dün şehrin muhtelif sl'!mtlerinde 
trıımvaydan atlıyan 1 7 ki~i hak -
kında ce1:a kesmişlerdir. Ayrıca is
tiab haddinden fazla yolcu alan ve 
müşterilere bilet vermiyen bir oto -
büsün §oför ve biletçisi cezaya çarp
tırılmıştır. 

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

Aktör Emin Bellinin 25 inci 
san'at yılı 

gu mac;cles dir. Servetimiz yoksa knl: Şehir Tiyatrosu sa.n'atkCırların.dan 
bi.miz ve gö~ümüz de yok değ'ldi doktor EmJn Belli, san'at hayatının * ı r. 25 inci yılını doldunnll:l bulunmakta. 
Şunu da kaydedeyim: Bir zaman_ dır .. Bu müncı.scb6tle san'at'kb'a bir 

laz mark ve kron ile, bu defa dn İn. l~bıle yapılması kn.ra:laştırılmı.ştır. 
giliz lirası veya dolarl:ı derece dereec Jubile ttya.tro mevsiminın Uk ayla -
çok veya az zarara uğramış olan az rmda ya_p_ıı_a_c_a:k_·_ıır_. ---
lm.alllı parn sahi'bleri için. bir müddet 
so.nro da ayni a.kıbet altın yüzünden 
mulmdderdir. Kendi kendilerıne en 
ufak lman taşunıyan Arabistan son 
günlerde gene altın aramaya başla • 
dı ve •bi'Zde de n.ltın tıntıarı tekrar 
qynadı. Fakat, yerın sulh olup da 
bugüın Ameri:kada toplanmış olan al. 
etn:ı:ı.r dünyaya tekrar yayılmaya baş.. 
layınca bizim piynsanuzda da altın 
Sçm büyük bir teterlenme mukad • 
derdlr. 

Pa.ra.c;ı olan bir vatandaş için bu 
'V'n.tanın her tarafmda her toprak 

Bir yangın baılangıct 
Siiıtlüccde Şekmu;y:u sokağında 

Ma'ksudeye nid 23 numaralı tki katlı 
ahşa;b evde dün bir yangın başlangıcı 
olmuş, itfaiye taratından genişleme_ 
sine meydan verilmeden slindürül 
müştür: • 

pn.rçnsı bir altın mn.denl taşır. Para. 
mm bu topraJc: üzerinde işle-tmenın 

çaresini bulalım. 

llluht'tl/n c23t'r.fj1!11 

((Son PMfn)) nTTO ,.tl,.l,; tt".lrika•ı: 28 

YB§tf:..m!!JBA 
Yazan: Ercümend Ekrem Talu 

Münakalat Vekili Ali Çetinkaya Nuruosmaniye camisi avlusundaki d.ilmişlerdir. 
dün öğle trenile Ankaradan sehri - türbenin üstünde bulunan kurşuııJa. Her iki mazmm da sorgu hi\.kim -
miz e gelmiştir. V ek il Haydarpaşa rı sökerken mbıt:ı memurlan ta ra _ liğine verilerek. lY.ı.klannda Dk tah • 
gnrında Münakalat Vekaletinl'! bağ- .Jtika.t açı.ln.ca1dır 
lı daire ve müesseseler erkanı ve fındn.n görülen ve ikaçarken yakaln- ....................... ; .......................... .. 

nan sabıkalı hırsızlardan CemU Kö- ..---------------. 
dostlan tarafından kartılanmış, mo- 1 
törle Galata yolcu salonuna çıka - senin duruşması dün ÜQ{incü sulh ce_ RA D Y O 
rok evine gitmiştir. zn mahkemesinde ~pılmıştır. Mah • :....--------------1 

Münakalat Vekili şehrimiı:de bir keme neticesinde bilkim suçu snblt 
kaç gün kalarak istirahat edecek ve görerek CernU Köseyl bir ay on gün 
deniz müesseselerinde tetkiklerde ihn.psc :m.ahkirm etıniş1 suçlu tevkif 
bulunacaktır. ohınmuştur. 

1' •..... ·--·-· ··-···· ·-···· .. -. ····-·····-·-....••••••••.••••. ···-··--· ····-........... ·~ 

ISTER INAN, ISTER INANMA! 1 
Taksim gazinosUe, 'Sroıcu salonu 1 ıtirtilen Romnnyıı3ı müst.ahdiminln 1 

içın getirilen eonebi gnrsoniar Için, hik:rneti vucudü, -bize bu işleri ö~- ll 
gürültü kopt~ mra.la.rda, o,qrun. retırnesidir , 
lan int~ eden bir arkadaşımız Ayni muharrir, Romanyalı mü. : 
da bir sütun muharrlrl bu gürüL :tehassıs <!) garsonların foyaları .1 
tlüyü gayri samimi telakki ettııtini mn meydana ÇJk:mnsı üzerine dün • 
ya2al'llk nyenen şöyle de!llişti: §Unla~ yazıyordu: 

•İstaılıbulC:Ia, tamamen büyük ııOörii,yorsunuz? .Anlaşılıyor n.r _ 
gar:b şehirıleri çapında medeni bir tı.'k.. İst.a.nbulda.n garson ist~ilin. 
gazino 'Ve lokanta işletecGk müte - ce Romanyada, ga.rsonlukla nlfıka. 
hnssıs pa.tron ve garson yoktur. sı olmıyan ne kadar boş gezer t.a.kı. 
Sebebi basit: Çünkü biz, dfıne ka • mı vnrsa tQplamı.şlar ı;etirmişlcr_ 

dar, gazlnoya değil, mahalle kah. ve zannetmişler ki bu mcmlekctte 
vesine çikardık. Düne kadar lokan. hiç bir şeyden anlamazlar nasıl 
tn.da yemek yemez, eve gelir yere olsa yuttunıruz.ıı ' 
çömellr, bakır tepsi etrnfınd~ par- bt ıyazısı.nmı bu garsonlnrın hlk
nukla.rınuzln. yemek yerdik. :Sina_ meti vücudünü hiç bir ı::eyden an_ 
ennleyh modern gazinoculu~un ve lama.d~.mıza atfedeh muh:ırrırın 
lo'kanta.cılıtın bizde an'ancsı yok • .bu defOl'ki yaz.ı.sııe, b1rincinln taban 
tur. Taıksim ve yolcu salonuna ge_ taba.na zıd oldu~... 1 

. ISTER INAN, ISTER INANMA 1 1 
"-. ............... - ... - ......................... ------------ ··-···· ... ) 

PAZARTESi 26/ 8/ 19·10 

'7.30 : Program, ve memleket .s:ıat 

ayarı. 7.35: Müzik: Hn.fit mtısikl (Pl.) 
8: Ajans haberleri. 8.10: Ev kadını _ 
Yemek listesi. 8.20 • 8.30: ::'llüzlk: Hn. 
fif mtısiki progmmının d~vamı (P}.) 
12.30: Program, ve memleket saat a • 

yan. 12.35: Müzik: Fnsıl HeyetJ. 
12.50: Ajans haberleri. 13.05; Müzik: 
Fasıl Heyeti programının devamı. 

13.20 • 14: Müzik: Knrışıl{ program 
(Pl.) 18: Progro.m, ve memleket saat 
ayarı. 18.05: Müzik: Oda mu.siklsl 
(PJ.) 18.40: Müzik: Radyo Cnz orkes. 
trası <İbrahim Öıgür idareslnde.) 

'19.10: Müzik. 19.45: Memleket saat a. 
yan, ve Ajans hıa.berleri. 20: Müzik. 
20.30: Konu,ş:rna. 20 45: Müzik: Dinle
yici istekleri. 21.10: Müzik: Bestekar 
&lmaları serisinden. 21.30: Konuşma 

(Rıucyo gazete.oıi.) 21.45: Müzik: Rad-

yo Salon orkestrası. 22.30: Memleket 
saat ayarı, Ajans haberleri; Ziraa.t 
Esham • Ta.hvilit, Kambiyo _ Nukui 
Borsası <Fin.t.) 22.4:5: Müzik: Rn.dyo 
Salon Orlt~ı programının deva -
mı. 23: Müzik: Dans müzi!U <PU 
23.25 _ 23.30: Yarınki program, ve ka_ 
pa.nış. 

- Öyledir. Ve mademki gide -
cek yeri yoğmut. imam efendi e
vinden çıksın. 

bu nhvalde emreylediği hulle ya - bu hadıJeti mucib vaziyetim hafif-

- Ht'!rhalde, bütün bir mahalle 
halkı bu halin böylece devamına 
razı değildir. Malumunuz ola, hoca 
efendil 

İmam, batıını yere eğmi,, diişü -
niiyordu. Abdülmennan efendi, ar· 

pıl"ın. ]etmek maksadile: 
Zavallı imam gözlerinin akma -- Hulle için münasib kim var? 

varıncıya kadar kızardı. Nefsine dedi. Benim aklıma biri~i geliyor 
lunet edect'!k.. l'!demiyordu. Kafa - amma .. 
sının içi altüst olmuştu. Kulaklan Teli al Harndi Efendi sor d ll: 
uğulduyor, ııaçlarının kıl diplt'!ri - Kim) 
sızlıyordu. - Hafızın kaynı. 

Abdülmennan efendi :ııaha11c - Deli ldriıı mi} 
Onlar, ciddi bir tavırla 

softayı dinliyor, arada sııada, söz
lerini tasdik makamında baş sal -
)ıyorlardı. Imam yüzlerine bakınca, 
kendisine şafaat edeeek yerde: 

- Evet. Talalu selase ile boşa 
dım. 

• kadaşlanna hi tab ederek: narnma ittihaz olunan kararı hülnsa 1 - Evet. Beş on para verir, gön-
etti: )ünü alırız. Ba'!ından geçen nikahı:1 

- Doğru .. doğıu 1 dediler. 
Ebülhayır efendinin terlemesi bir 

feyezan halini aldı. 

Abdülmennan efendi ifadesine 
dl'!v..ım etti: 

- Talakınız talfıkı ric'i nıi) 
Hoca sustu. Öteki gene sordu: 

- T ala kı selase va ki olmuş di -

Bunun Üzerine yorgancı Salih a
ğa atıldı: 

- Ya, kaç gündür bir dam al -
tında nasıl oturuyorsun, imam e • 
fendi) Senin gibi bir adam göz gö
re bu hararnı işler mi) 

- Se.nki .. 
- Sankisi falanı yok. Böyle 

şeylere biz göz yumamayız. Şu an
dan tezi yok, eve haber salacak sm: 
1-latun evdl'!n çıkacak. 

- Ihtimal ki, Ebülhayn efendi 
biraderimiz. her şeye rağmen ayal
lerinden ho nuddurlar. Buyurduk -
ları gibi, öfke ile bir hatada bulun
muşlardır. $eriatimiz. ehli imana 
her türlü hatalan tamir eylemek im
kanlarını Vl'!rir. Şayed haceefendi 
karmdaşımızın el'an ayalinde gönlü 
vnrsa şu .bir kaç gün içerisinde ye -
niden karı koca olurlar. 

Salih ağa ve Harndi efendi, iki!i 
birden, softanın reyini teyid etti -
ler: 

- Imam efendi hemen ayrı çıka- farkında bile olmadan, alır, bCJ§ıır. 
c k. Badehu, mutallaka~ını yeniden Abdülmennan Efendi itiraz etti: 
tt'!nkih ve tezviç murad ediyorsa, - Caiz değildir. Hulle yapacak 
şer' an muktazi merasım ın ikmali adamın reşid ve tamülakıl olması, 
için, münasib bir kimse bu!unarak. zıfaf.n da vukuu şarttır. 
hatun iptida ana nikahlanacak, yir· Ebülhayır Efendi ke:1di ırzınıı 
mi dört saat sonra da andan boşa· taalluk eden bu bahsi şaşkın şaşkın 
narak eski Zl'!vcine rücu edecek. dinliyordu. Salih ağa, taassub gös.-

Ebulhayır Efl'!ndinin yüzüne dik tereıı Abdülmennan Efendiye: 
dik bakıp Have etti: - Aman, Molla Bey! dl'!di: bu 

- Başka türlü çıkar yolu yok, kadar ince eleyip sık dokuma sen 
hoca m 1 Je gayri! 

Zavallı imam acınacak halde idi. T ella) da ayni fikirde idi .. 

,-------~ 

Sözün kısası ~ 
Bir odun~~fle 
Haspihal 

E. Ekrem Talu 

T ekmil çocukluiumun geç • 
tiği mahallede bu adam, 

kırk, kırk beş senedir perakende o
dun ve kömür satar. Dedeınin sıığ -
lığında onun için: 

- Kış zorlu oldu mu.. kar )ap~ 
lapa yağdı mı, keyfinden, kadayıf 
yer .. derlerdi. 

Bütün gün, dükkanının kapısının 
önünde oturur, sattığı metala avni 
renkte olan kapkara çehresinin dr -
tasında pınl pırıl yanan bnkıslarile, 

k 
w • 

so agı seyrederdi. 

Dün, o tarafiara nasılsa yclum 
düştü. Mütehassir nazarlnrım etraf
ta canlı cansız herhangi bir fişina n
:-aştınrken, o uzak devirden kala 
kala bir tek onun kaldığını görerek, 
dükkanından içeriye daldım. 

- Merhaba, dayıl 

Çok ihtiyarlamı~tı. O cevval ve 
parlak bakışlı gözler içeriye c;ök -
mü~. saçına sakalına kirli bir kat 
yağmı~tı. Her parmağı bir marsık· 
ta:ı farksız clile çenesini kaşıynrnk, 
isteksiz isteksiz cevab verdi: 

-Merhaba! 

Ayni zamanda, uzun senderin 
vermiş olduğu itiyadla kömürlerin 
yığıfı bulunduğu tarafa s::ğirtti ve 
kalbura davrandı. 

- Yok 1 d~dim. Alış verişe gel
medim. Mnhılleden geçiyordum da, 
senin hatırını sormak istedim. Ben, 
falancanın torunuyum. 

Yüzüme baktı.. yanm yarnalali 
hat:rladı. Altıma, kömür tozları tah
tal.ırının içine işlemiş bir iskemle u• 
zatarak: 

- Sa fa geldin 1 dedi. 
- Nasıl, dayı, işler yolunda mı? 
- Yohl Bu yıl hele hiç iyi değili 
-Neden? 
- Mal gelmiyor. Gelen de pa -

halı. Neyi kime satacağız, bilPmi • 
yorum. 

Çenesi açılmıştı. Durmadan ko -
nuştu .. 

- Oduna bulaştılar nark koyma· 
ğa. Odun dediğin nark kaldmr mı. 
Firesi var bu meredin. Bugün alır
sm, on gün, bir ay sonra kurur. ok.
kada hafif çeker. zarar edeısin. O 
zararı l•im ödiyecek sana) 

- $imdi, sen bunlan bırak da, 
bana doğrusunu söyle, dayı: Konu· 
lan bu nar k idare etmiyor mu? 

- Bugünlük idare etmesine e • 
der. Ve lakin, yarın.. · 

- Yarın baska. Ben bugün için 
soruyorum. 

- Bugün de, doğrusu, bize ka· 
lan kar azdır. Nah, bak: Ben hep 
yıllanmış, kuru odun satanm. 

O aralık, mostra kısmına tesadüf e
den meşe kfitüklerinin arkas:nda yı· 
ğınla, ıslak odunlara gözüm ilişti. 

u. 

- D ayı! dedim: ya bunlar ne? 
Adamcağız saf saf, yüzüme bak· 

- Ilahi, efendil dedi: okumuş, 
gün görmüş adam olacaksın: Kuru• 
nun yanında yaş da yanar olduğu • 
nu lıilmiyor musun? 

c. ekl't?.ln ~alu 

(TIYATROLAR) 
Ra~d Rn:a tiyatrosu 

26 Ağustos Pazartesi günü ak.şa:rnı 
Beşiktru} Haşimbey aile bahı_:eslnde 

KENDİSİNİN GÖI,GESt 

vodvll 3 perde 

E. SADl TEK tlyatrOS'D 
Bu gece Beylerbeyi iskele aile 

tiyatrosunda 
DAMl, ET 

ciddiyetini biraz daha arttırdı. 

- O halde bl'!ni karıştırmayın• 
Cıyabımda ne türlü hareket ederse• 
niz. e<lin. Tek, bl'!nim haberi m ol .. 
mam:ş olsun. 

- Olur, canım 1 Üst tarafını sert 
bize bırak. 

Ebülhayır Efendi. bu mahalle ht" 
yeti hi.kimesinden sadir olan veeahi 
hükmün icablarını yerine getirrne~ 
üzere oturduğu yerden ıs~ul.ot gibi 

kalktı, çekildi. Ötekiler de, müla ~ 
kalarının netice8ini mahalle!iye bil
dirrneğe gittiler. 

-14-
lmamın boşadığı Şayes•e HanıJ111 ' 

bir gecelik nikahına alacak olaıt 
müezzinin kaynı Deli ldris mahalle• 

ce, küçük yaşındanberi adeta rncC" 
zub tanınmıştı. 

yorlar. Hakikat ne merkezde ho • 
c:am) 

- lhtiyaredir. Gidecek bir yl'!ri 
yok. - Şüphesizi Nikihın lazelen -

mesi caizdir. 
Sük\ıtu ile, verill'!n kararı mütavaa - - Evet, miriml Elverir ki du -

Yirmi bl'!ş. yirmi altı yaşlarına gel

diği halde zekası inkitaf etmeıııift 
bir takım çocukluk hallerinden .,al' - Bu aualin cevabı, imarnın ten- - Yüz yatında olsa, tını ik raT eyliyordu. Y organcı Salih man ı doiıu çıkaın .• it. kitaba uydu

uçmut dudaklarından bir eoluk ehlidir. Na buyurulur. H•lDı<ıti AbciülmeDaaD aleodiı çocukluktanberi ~ıp ima -



Telgraf, Telefon Ve Telsiz Haber eri 
ı Dahiliye Vekili Manisada üzüm 

sergisi pavyonunu tetkik etti 
ı ingilizler piyasalanmtzdan, incir, ı 

italya Mısırı istila üzüm ve tütün mübayaa edecekler 
edebilecek midir? lz:miT 25 (A.A.) - Cıazetele -!Reisi ve Tefikasile İngiliz iı adam- ı . . . M:ıni.sa 2.5 (Telefonla) - Dahiliye ka.rşıJandı. Trenden indikten sonra, 

n
·n -ldıgı.. malumata göre, Lord ları. Ingiliz ticaret korpomsyonu zvestıya gazetesının Veldli Faik Öztrnk bu a.l(şam Afyon yakında açılac~ olan üzüm sergisi 

ı 
.. H ......... EE',m" e~,!~· z . .,.EAeNnre·}l·,·al"i"l"'e"'f'.···~~~i Glc-:conner, yakında Ankaraya gi- tcfleri. birin iktisad ve ticaret i - neşrettigı" • makale trenine bağlanan husıLSI vagonla pavyonunu ıtetkik e.tm.iştlr. vckil, va-

Alman - Sovyet 
mu ahadesinin 

yaldönümü 

~ o derek bilkumetle mühim ticari te - lemlerine men.sub bir çok zevat ha- şehrimize geldi. Vali, villiyet erklinı, li kontı.~ına mis:ıfir olmuştur. Ytu'lll 
maslar yapacaktır. Bu temasiann zır bulunmu~lardır. Gmla'balık bir .halk kiiUe:si tarafından sabah İzınire ih:ırekct edecektir. 

\ 
d Moskova 25 (A.A.) - Tass a- --------------------------

•Son Postntnın asker! muharrlrl: mevzuunu piyasa anmız an ıncır, Lord Clenconner, iktisadi ve ti- jansl bildiriyot: 
.............................................. : üzüm. tütün ve diğer mahsulat mü- cari mahfellerle temasından çok Atr1·ka harb·1 p1·rede şu··phet·1 b1·r • B ay Çörçil ile Yakındoğu İn· bayaası ve İngiliz aanayi ~sının memnun olduğunu ve fuan tok be- ((Büyük tarihi ehemmiyeti hniz 

giliz kuvvetleri kumonda - wemleketimize satışı meselelen teş- ğenöiğini söylemiştir. bir tarih» başhğı altındaki bnşma - k d k ' k ı d 
_._ . Ith lat V ihracat i• kalesinde alzvestiaD gazetesi diyor ya In a at Al yangin as er"l 

nının aözlerinden anlaşıldı~ını:ı gö - ki e ecc:.Ktır. aa e " - lzmir Belediye Reiai.nin ziyrı.feti ' 
re l ·ı k 1 y lerinde Basra yolunun ihtiyar edi - ki: dı:ı ehemmiyetli askeri hareketler o- leceği anla ılmakta IT. _) s sa 8Sina Ql·recek elbl·se deposu yandi • ngı tere ya ın atda, akındoğu- d İ2ımlr 25 (Husııs\) - Şebrimizde bu. Bu tarih 23 Aguw stostur. Bir se- fh 
J .. Clenconner'in :ziyafeli lunnn lord Glenconner şerefıne öt • ne evvel 2 3 Ağustos 1 9 39' aa ov- 1 

acagına U•timal vermektedir. Bu · d · askeri hareketlerden murad, şür-he lzmir 25 (A.A.) - Dün Fuar· leyln Inclrli gazinasUndn belediye yetlerle Almanya arasında n cmı 
yok ki lıalyanların Mısıra karşı gi- daki Ingiliz imparatorluğu ve \m - reisimiz tnrafmt'lan bir ziyafet veriL tecavüz paktı Moskovada imza e - Moskova 25 (A.A.) - Tnss n-
rişmelerine inti:uır olunan muhtemel parntorluk ticaret birliği puvyonla- miŞtir. dilmi~tir. Muahedenin imzası, har b janı.ı bildiriyor: 
taarruz hareketleridir. nnı gezen Lord Glenconner, akşam, Ziyafet samimi 'haSblho.llcr arasın- müşevviklerinin kötüklcdii{i Al - ıı.<\skeri harekutın Afrika sah -

Berlin _ Roma • Tokyo adlı yan Denizyollarının Bayraklı vapunm - dn geç.ti. Lord ~eden sonra Kadlfe_ mantarla Sovyetler masındaki 'haır nesi.ı başlığı nitında Krasnoia Zves-
re.,mt mevkut almnnca risalenin 7 da Belediye Reisi şerefine bir ziya- kalesine kadar blr gezinti yapmıştır. mane duruma nihayet vern.iştir. da gazetesi şunları yazmnktndıt: 
numaralı nüshasında, Dr. Herbert fet vermiştir. Ziyafette Belediye Yarın .Anknrıcya hareket edecektir. Bundan sonra izvestia, Alman ha. cıAfrikadı:ıki hıırekatın başlangıç 
'Von Berch'in ccAkdenizde savaş ve riclye nazırı von Ribentropun Mos - devresi nihayetine varmak üzeredir. 

eevkulceyşi imk&nlar» adlı yazısın- Rum en _ Macar Besarabyadak1• go kovaytı. ynptı!ı ikinel z1yaret esnasın- ltalyanlar. en mühim harb sahneleri 
da, halyanın sevkülceyşi vazifeleri dn 28 ~lül 1939 dn imza edilen dost- olıın Libya ve Sudanda knt'i hare -
iki olarak tesbit olunmuşlardır: Bi- b Al b Ilik ve 'hudud nnıaşınasından ba.hsedc kett- hazırhmmaktadırlnr. Sudanda 
tincisi, cımümkün mertebe fazla mik- hududlarlnda in man aşka ~eko ~~en~e~n::::ıe. ~~~ıterc ve düşmnn arazisine de girmiş bulun-
larda düşman kuvvetlerini bağla - ....._.....,.. .nuu .... v- .,. maktadırlar. Bilahare Nil nehri bo-

Atina 25 (A.A.) -Sebebi meç-
hul kalan bir ynngın esnasında Pire 
civarında ı:ıskeri elbise depoinn dün 
akşam yanmıştır. Bir kişi ölmüştür. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

Televizyon mucidi 
kalb sektesinden öldü 

Berlin 25 (A.A.) - D. N. B. 
22 Ağustosta doğumunun 80 in

ci devir senesini tes'id eden te1e • 
vizyon mucidi Paul Nipkol, Cu -
martesi sabahı kalb sektesinden öl-lnak» ve ikincisi, "Akdeniz dolay- tedb.trler a1tntyor yere sevkedl.ll"yor Fransa.ya miiracaa.t ederek hnrl>l bl yuncn inerek stratejik çemberlen-

lannda Ingiliz imparatorluğunun tlnno"k teklifinde bu1undu~ mnlfun- meden çıkmak için, İtalyan ~arki 
hakimiyetlerine taarruz» etmektir. dur. Bu teşebbÜSÜ SOVyetler İttihndı Afrika ordusunun bütün kuvvetile 
lt 1 b E • M"h d Bükreş 25 (A.A.) - Turnu - Bükreş 25 (A.A.) - Royter: takviYe et.m~. İngiltere ve Fransa- Hartorna kar"ı kat'i bir hücum ya- müştür __ . _______ _ 

a ya, irinci vazi eyı ı ver a - k b 1 w Jrn ... , a.ld ~ · t " -h·ı· h b h . . d .
1 

Sevetin müza eratının a§ ıyacngı Sovyet Besatabyası ve "imali Bu- nuı bu teşebbüse -.-yo 
1
5

1 vazıye pacağı aşikardır. Bu eımadn tahmin 1 d 'dd 1' ı ındeki ar arıcı urumı t! nıli - T 
1 

ı · " _ft,Umd ng'1ltere u··zer·ın e ~1 et 1 
kernmel ifa etmişti. Fakat o, şimdi bir sırada, ransi vanya mese esm - kevinayı terketmi§ olan 90,000 Al- bütün cllıan& """"' ur. . edilebilir ki İtalyan §imnli Afrika y 
harbe girmiş bulunduğundan, attık de ahali mübadelesi şeklinden bat- man aevkedilmcktedirler. Bu tahliye .Praroa. gazetesl~ln muharrlrJ?e ordusu, Mısıra karşı enerjik harekata hava muharebeleri 

d d b kı . ka bir sureti hal aleyhindeki Rumen arneliyesi garib bir vaziyet rrzet _ verd~l cevahda staıı:n Yoldaş demı.ş- ba~lıyarak Süvey• kanalmı zaptet -
ona üşen ve on an e · enen vazı· .. · Y Fe tabiatile ikincisidir ve bu işi İtal- muhalefeti artmakta gibi görünmek- mektedir: Ruslar tarafından i~al tir ki: meğe çalışacaktır. Pek muhtemel - (Baştarafı ı ınci sayfaaa> 

Yadan ba•kaııı yapamaz. te ve matbuat kampanyası da bü - edilmiş bulunan nraziyı· terkeden İngiltere ve Fran.sayı Idare eden dir ki Ingilizler de tedafüi bir stra- b d 12 • d a1-n...u lb tekl"fl tik, bunların mürette atın an 
Jtalya, harbe girdigvindcnberi, tün şiddetile devam eylemektc ir. Almanlar, _gene Almanlar tarafın - uı.ahtellcr. nua.-q&Illll su ı ~- teji kullanmağa karar verecekler ~ pilot hayattadır. 

'k· Gazeteler. hududu nezaret al - dan i~gal edilmiş olan devletlerin a- rini ve bar!bin kalbil ~u kadar sü. dir. ı ınci vazife bakımından onun ba- R k il tJ ı ıç· Sovye"er Bir Almanya ve halyaya akınlar tarmış olduğu ilk iş doğu Afrika _ tında bulunduran umen ıtaat e razilerine sevkedilmektedirler. Mü- m e sona ermes ın "' • Afrika harbiDin yakında kat'i Londra 25 (A.A.) _ Hava ne-
d 

1
-· k İ S Tunayı kontrol etmekte bulunan nevver tabaka l..orraine uımtakasına liği tarafından yapılan t.eşebbüsleri safhasına rnrec~gvi tahmin edilebil -8ıtı ae eri kuvvetler ile ııgiliz o- d 1 ._..__ --"Aetm...,erdir Bu yed k""' e· zareti tebliği: :rn ı· · donanmadan bahsetmekte ir er. ve amdeler de Polonyada Poznana ......,_._:a :n::uu 19' • , :"'· mekle beraber, Mısırın, Sudanın 1 f h 

' 1\ ısıni istila etmek olmu~tur. Afri- Hava mu""dafaa tedbı"rleri alınma- .. d ·ı k _.:ıı· 1 O 000 k "1"-- lk :fiyet.i ıkan döıanete devam mes uli • J ·ı· .. I k 1 • . Cumartesi gece:;i ngi iz ava ttadn 1 T .h k" • . 1 ıon. en me tcgır. • işı ııı. i_ ~•n;" ,ft_A_,e Lond- ve PariSe a: vesaır ngı ız mustem e e erının aon kuvvetleri Almanyanın cenubu gar-
'lk ngı ız a ımıyetme vuru muş sı hakkında kararnameler neşredil- L fil T b d L-1 ye:ı.ı u• wuuwıuı .. ~ - ~·'-"b 1 . h kk d k" k M ı darbe olmak itibarile, gerçi So- ] k d ·~~.a e 1 unanm man sa tn a uu u - id o.'!d~u göstcnnlştir ıu:.ı et en a ın a ı ·ara ı· an ş bl şehirlerindeki askeri hedefler Ü· 
~ali hareketi ve bu hareketin ne _ miş ve en geç 15 Eylu e ~-tr· 51• - nan Galatz limanından yahnda ir- · denizinde verilecektir. zerine hücumlar yapmışlardır. Bun· 
tıceıinde İngiliz imparatorluk kuv- ğınaklar yapılması emre ı mış~ır. kib edilecektir. Bu ltafileyi yükle - c· "d 1 d lt 1 . lar arasında Frankfurt. Ludwigo • 
"etlerinin buradan çıkarılınıılan ltal- Hududda bulunan Arad şehri a a- mek için Alman gemileri Tuna bo- Iri SU arın a ayan -~ g·ı· le • havcn ve Stuttgart bulunmaktadır. r~ Ve dolayıaile Mihver devletleri lisi Macar radyosunu dinlemekten runca inmektc bulunmaktadırlar. harb gem'ıler·· go··rulmedi n 1 IZ rln Fransa. Belçika, Hclanda ve Al-

fçıkn' az ve ehemmiyetsiz bir muvaf- m:nedilmiş ve bu emre mbuhalif ~la- Işgal edilmiş olan yerlerde Ramen ~-~ 1 1 manyada bir çok tnyyare meydan ~ 
ll ıy t d • h" reket edenlerin divanı har e verı e- ordusunda hizmet almı• olan Al - a yan ara d ı Yeıı· e. eğildir; falcat kat i ma ı - Y Atina 25 (A.A.) - Royter: )anna da hücum e i miştir. 
Bı bır darbe de değildir. ceği bildirilmi~tir. manlar, Almanyaya sevkedilmek ü- Gi "d ki d J 1 L b Tayyareler"ımizden ikisi voklu • 

d 
u sebeble i talyanların ..... ~omalı" - N--......lilen teblii zere terhis edilmialerdir. rı açı ann a ta :ra u uar b~· f su•• n gu·· h u·· cu mu "' qo~ Y gemileri görüldüğüne dair '"erilen madtı bulunmamıştır. 

i eb sonra Mısıra taanuz etmeleri Turnu..severin 2.5 (AA) - Stefani: haber hakkıncia Yunan mnhfellerin- İtalyada da Milan ve Sesto Ca -
Fa ediyor: nasıl ki. Almanların, DÜil oJcşrun saat 22.10 da hariciye f1rtınaya tutulan jki motör de ademi malumat beyan edilmek- Londra 25 (A.A.) - Kahirede lende askeri hedefleri bo:nbaıdı-
j ra.ıısanın i~ini bitirdikten sonra, nezareU matıtmat serW;i ~efi gazeteci. tedir. neJTedilen resmi tebliğ, Trablus - man edilmişlerdir. ltalya üzeri.tde 
~~gıltereyi istila eylemderi iktıza ey- ıere her iki munı.hhas heyeti namma baU1, 4 kişi boğuldU Ingiliz mahfellerinde beyan edi\.- garbda keşif kolları arasında vuku- yapılan harekata iştirak eden tay -
ıyoraa.. resmi tebli~i okumuştur: diğine göre halyan harb gemilerinin vulan bir müsademeyi zikretmekte- yarelerirnizin hepsi üslerine dön -

.
1 
Mısınn istilası Süveyşin ele geçi- Macar murahhas heyeti dün ak: - (Bqtara.fı 1 inci sayfada) Girid civannda bulunduğıına delalet dir. müşlerdir. Sesto Calende. Savoia 

~m~ demek olacağı için. bunun şam B~E; hareket etmi.,~ir. buJunan 5 t.ayfadan ü~ü bir samialla edecek bir emare mevcud deV,ildir. Fort Capuzzo'ya yaklaşmakta o· tipindeki tayyareleri imal eden mü-
;.1 ~miyeti fÜphe.iz SomaHuin zap· Heyat. öirenlldftine göre görüşme • kunt~a muvaffak olarak Kllyo.s lan bir lngiliz keşif kolu, istihkiım him fabrikaların orada bulunması 
ı e olçülemiyecek kadar büyük ola- lere gelecek ça~mba güni"ı devanı sa:hillne çıkmışla.rdD". Motör kaptanı lng"ıllere harb'lnin ikinci lazınakla meşgul bir ltalyan müf - ile meşhurdur. 
calcıır. Ancak !talya Mısırı istila e- edilıne.sinl teklll ve bundan mnada Ahmedle Meluned ve Salih adlı iki rezesi görmüştür. Ingilizler dü~ma ~ Alman tebliği 
tebilecek midir~ ftte bugün 1oru - miizakerelerin Macar arazisinde ki_ tayfa !bOiulmuşla.rdır. safhaSI ba~ladJ na süngü hücumu yapmışlar ve on Berlin 25 (AA.} - Alınan ordularl 
an bir auall in .azegedlnıo de cereyan etmesini Gene Karndenizde Ağvıı.dan odun Y İtalyan ökıürmü~lerdir. Diğet on b!ıŞimmandnnlı~ının tebll~: 

Peıin aöyliyelim ki, dünyada zap- telkin eyle:mJ.ştir. yükliyerak limanmnza gelmekte olan (Baştarafı ı inci sayf:ulıı) İtalynnın da ölmü§ olması muhte - Ahnnn hava kuvvetleri 24 A~ustos.. 
tolunamaz mahiyette ne bir kale ,-e l 108 tonluk Deıtiziknzb motörü Kanı. Şlmdi başlıyan ikincı s:ıfha, mün _ meldir. ta harbin idaresinde büyük bir chem 
ne de bir iilke yoktur. Bu itibarla ngiliz hava kuvvetlerinin deniz ~Zl lhn.rlcindc Karaburun ferld veya küçüık gruplar tararından Ingilizierin zayiatı yoktur. lngi mfyetl ıluıiz oltı.n sınai mUe..ı;seselerln 
T arıkın kayası da, Mısır da nihaye! 1 l . k l önlerinde fll(ınndan ~lnma~tıı baş ya,pllan yıldırım hava hücumların _ lizleı yedi esir alarak dönmüşler - tahrlıbine sıstcmntik lbir tarıda mu-
%aptolunabilirler. Bu gibi meseleler la yaya J8nl 8 IR ari ~..aınış ve ıbatnu.şt~. Motö.rde bUlunan dan ibaretti İkinci safhnnm diğer dir. vaffa.kiyeUe devam etmişlerdir. 
birer kuvvet ve kudret muadelesin- (Ba,ftarafa 

1 
inci n fad.ıl Tahsin, Hiiseyin, Ibrnhim, Hiisnu a.d. . _ _ r. Porlsmouth lunanına b:ızılan çdlı: 

den ba~ka bir teY değildirler. O hal- 7 lı 4 tayfa ile Haydar rels denize dö _ bır tezabiirii de calals ve Boul~ R B }g büyük kalibreele mbalar isabet et. 
de iş muadeleyi halletmeğe dayanır. hüeum:unıı . ~- Oerey~n killmü,slerdir. Haydar rels ~ddotli dal mıntalaunna. konulan. uzun :menzUlı um en - U ar miŞtir. Bu şehirde bahrıye tesis:ıtı-

13izzat lngilizler. Trablusgaıb ve eden şiddet.ıı müsademe esnasında In gnlar arosında ilacybolmuş d~e ~ toplarm faa.liyetid!r. Ikinci safha da } na ateş verilmiştir. 
Bingazideki halyan ikuvvetlerini TU· gilız:enn dört, _bimn de blr avcı tay_ rettebat civardan gec~ekte r ~ blrinclsi gibi bizi flmdiye tn.da.r sars- an aşması Muharebe tayyarelcrimiz tarafın • 
bu milyon doğu Afrikadaki halyan ya.remız diişrnfi$ür. Ba,ygın motörü tarafı.ndan ıluırtarıl mamıştı.r. Yeni taarr.uzun yerine ve. dan gece yapüıın hücumlar netlee -
ordusunu da yüz binden fnzla tah - şı.man Afrikada Bar~ia llınanm.a mışlardır. Kurtarılan tayfalar Uma~ ya onunla ayni zamanda Akdenlzde_ Bii'krf4 25 (A.A.) _ n. N. n. bildi. sinde Bristol liman tesısatında mü-
min ediyorlar. Bunlara mukabil In- ka~ gece a~ açan iki Ingiliz distro ıumı.za get.iri1.mişlerdlr. ki dona:mn.amım, ortn. §arJttaki kuv. rtyor: him tahribat yapılmıştır. 
tiliz.lerin MıllT ve Sudanda ne ka- yerı, derbal muk~~ eden boml:ı~ • Yalovadan meym ve aebze yüklü veUerlmize, Süv~ b:nalmn karşı bir Emin bir mombada.n öÇenildi~ine İngUiz timanlarımı mayn d okıilme-
dar askeri kuvvetleri olduğunu bil- dını.an ta.yyarelerlmızın ~u~n hu- olarak İstanbula gelmekte olan Öz_ bücum ya.pılma.sına. intizar edebill- ··re Crajova'da Rumenlerle Bulgarlar sine de devam edilmiştir. 
tniyoruz; fa'kat bunlann miktan yu- cum_una u~J"aıruşlar -re p\iskiirtillmlif. laLrtal motörü de Ha,yırsızada açıL r.lz. - ~dn. cereyan eden müzakereler 25 Ağustos gecesi Almanyanın fl. 
hndaki halyan kuvvetlerinin dört- 1~· ~ ha ku lannda fırtınadan b8.t.:ıruı.k ~hii.Jrest Ne olursn olsun herşeyi ayni zih - esnasında cmıUbt J)ıobrocanın tahli • mali garbi ve cenubu garbisi (ıze -
te ve nihayet üçte birini aşamzalar. n ;~ ~· ~a . vv~_erı geçirml,ştir. Motör kaptanı 20 küfe niyetle karşılıyacalız. Uçüncü safha yesi tarihi üzerinde mutabaknt h1\ - rinde uçan İngUiz tnyyarclcrl, bof 
Fakat halyanlar ne bütün Ubya - PlemDiltm'~""'ı G ıeisv~nn~ ~ • ~- ilzüıınü denize atm~. 1notör esnasında ıztırahlı hatta nazik bir aı1 olm\14 ıve bu tarih 10 Teşrlniev _ arazi Uzerine ve mahnllelere bomba~ 
d ı.· ,_ d cwn e ~~-r. ene ıçre wıerm. müşkülAt.ıa lim.a.na ~~-·ım·d:. · - · edU 

1•t1 ·~1 rdı o- d- 64 ta &atı ıı;uvvetlerile Mısıra ve ne e gelen tayyareler aveı ta r 
1 

.,__,.,ı 'ır-· deTir geçirebiliriz. Fa..lrat bu m~ül.. -.el olarak ~it m~ r. lar atm...,.a r. un \LPJfl\Rn Y-
doğu AFrikadaki bütün askerlerile den ıs taraf dan U*iiı-ı:~ e • Karadenize gitrn~ ~re lima.nımu leri ,.enillıce tehllıltenin en büyü~ü _ Sofya 25 <A.A.l - arajova numen- yaresini kaybetmiştir. 
Sudana taarnız edemiyecelderinden r1ın ~ cl P nd " Pi erae dan ~e~eL eden kiiç.üt npurlu tır. nün geçmq olaealıru ümid ed e bUi _ Bulgar görn.ınelerine i~tlrak eden 20 Alman tayyaresi üs!crine o ön. 
lıelki _Ingiliz _ Mısır _ Sudan Jruv - ~eriyest ~e ~e uçÜç = t~ .. yüzün~ deniee açılaı~uyarae .~"&. Dördüııeü sat'hanın geçirilmesi Bulgar heyeti reisi ~enoff hiiku- memlşlerdir. 'Vetlerıne 'karşı üç misli bir tefevvuk blr "ftlikte Büy.üladere onlinde havanın düzelme_ daha .kolay ol~. !Je4inciye ge _ mete raJ>Ornnu vermek uzere Soryaya Bir Alman denizaltısı bir İngiliz 
t~ln edemezler: faltat her halde. a,tnv.şlar Te çı yangın çıkar_ sini bekl_emekteıd.irler.. Fırtına dün Unce, kimbilir bel:ki o mukabil taar_ ~ım~tir. Bu aikltant tekrar Cnı.Jova. torpido muhribinl ve 7 bin ton hac-

~~~~ karşı iki nisbetinde ayıca birnuş ===la=rd=ır=. ==-====--=~==~==~ı=:~ak~şa~m=b=~=u==ha..;;f;,;ıf;,;;lem;;;;;;;ift;,;ir;;. ====~1'\JiZU~;,:,:ta~J'(I:;ede<ıettt:=:.:~ir~.:.:,======:ıı:=~yv.:.,,.:a.~v~de;t.~etm;;~es;;;,.\ ~bek;;;;;ıe;n;m;;;,ektc;:~d~lr~.=~~m~i:;;n;d;e~b~ir~şi~leb~i=b;a.t~ı~nn~t~~t;ır;. ====• 
\ıatun)'"·Jc ' 
&oru ~ el«le etmek pnsona millik Son Po•tanın tarihi t~lrikna: 13 

zü ağarmak üzere idi. Dışarısı lC -

rindi. Sokakta in cin yoktu. Jlıcaya 
girip kapıyı sürmeledi. Fıakiyeli ha
\'1JZ ba,ındaki sedire oturdu. Avize
nin altında itlem~li çevreyi büyük 
bir heyecan. merak, dikkati~ açtı: 
lc;;inden bir atlas kese içinde bir ya
zılı kağıd ile sınna mücevheıli al -
tın bir kın içinde sapı fildışinden 
güzel bir hançer çıktı. 

yılmıyan, pazısına güvenen bir ço -
cuktu: 

Dııandaki adam da konuştuğu -
nun bir çocuk okluiunu farketmit
ti: 

lt "}Yorlar. ~ 
'\'etl a .Yanların, ikara ve tlavft kuv - B d• ;;;ı h~.rnerı. itibarile Ingilizlere uyıca e- U lft ": • 
rr:d~Ybtli bir tefevvuk temin et- Pa•aslnln klZI . 
ihti 

1
. u suretle muhakkak olnı•k 4p ~ 

b 
rrıa ıne r .. M . ·ı· d ilın 1 . agmen, ısırı ı3tl a e e-

bu l e1rınde gene şüphe ediliyorsa 
nı~r ta Yan ordusunun aslcrri k1y • 
J:ilvı ~eselesinden Ileri gelmektedir. 
di ka 1 ~op, tüfek, tank ve uçnk ken-

endın,. i - • 1 m evi s gormez; yanı ma ze -
lah} tnuvaffakiyetle sava.,tunn si -
rıanirad ~ref verdiren on lan kulla-

nı ır B 1 fl rıev· lt • un arın vası arı ve ma· 
111 , 

1 ~vvetleri ne kndar yüksek o-
\ 14\ aılihl ı . · ~:ıeu , .. arın Kıvmetlen de o nıs· 
ard~ Y~lc~elir. Bir ordunun iyi bir 
~cl:,rl 0 bılme8i için onun er ve sü-

arında . d h,!ık)lı: <'«:.sa~et. azım. seb!lt. a-
'"~ 'Y 

1 
• çevıklılc, tecrübe ve silah 

"lık.ı,;sııa.lan kullanmakta tam bir 
ttfl,, "~ 1 1enmi!l bir meleke gibi va· 

nıeh:r:u1 alma\: ge~ktir. 
(D?'I'anıt 4 iiftri nyfada) 

Yazan: R~tad E 
Soğukluk ta altın ;çki ve >:e: ı kı:n adamlar gördiL Fakat bunların 

me1c kaplannın yanıba~da ıkı çalgıcılar olduğunu tanımakta güç-
Gürcü köle uyuyordu. Patlayıncıya lük çekmedi. 
kadar yemi ler ve içmişler di. Ora - - Gü m .. gü m.. gü ın.. güm ..• 
dan, dış ta lığa ilcinci kapıyı da ay· güm ... giim ... güm .•• 
ni JiUatle açarak çıktı. Bir kaç da- Alicik fa7.la düşünmedi.. Kapıya 
l.:ika. olduğu yerde durarak w etrafı koştu. Vücudü hafifti. Ayakları çıp
dinledi: derken, ılıcanın sokaga. a • lak \'C kuru jdi. Hiç ses c;ıl.:arma _ 
çılan büyük demir kapısına yedı :se- mı;h. Kulağını kapıya koyup dinl&
kiz yumnık indi: di. Dışanda hiç :ses yoktu. Demek 

_ Gü m •. güm.. güm.. gü m... kapıya vuran kimse, yalnıulı. :Şüp-
güm ... güm •.. güm ..• güm... beli ve ürkek :ses1endi: 

Alicik kaşlannı çattı. Etıafına - Hey ... Kim o}. 
bakındı: Dışarıdan, gayet hafif: 

_ Heyl. Hamamcıl .•• llıcaeıl... - Aç!. Aç!. Yabancı değ'l! ... 
Diye cevab verildi. Alicik, bunun 

Uıcaoı 1 •• • ld Diye sealendi. Cevab yok. Tek - bir zenci ağzı o uğunu da derhal 

rar bağudı: faritettl. 
_ Hey! .• JLcac:~... - Ben ka.psyı açamana.. 

- Benim oğlum .• benim şehbaz 
oğlum .. bpıyı aç.. ben hamamcı a
ramam 1. dedi. 

- Kimi arıyorsun bu vakit) 
- Benim canım .. burada Yan -

mı~ Ali ağayı ın-arım ... 
Alicik, birdenbire, tepeden tır -

nağa dikkat kesildi; Yanmış Ali, 
Yandım Ali ... Bu adam ağasını a -
rıyordu: 

- Sabahleyin gel... Ağa m ~im
di uyuyor ... 

Dedi. Dışandaki adam. konuş -
tuğu çocuğun, Yandım Alinin at oğ
lam olduğunu öğrenince. heyecan 
ile atıldı: 

- Aman benim ft!hbaz oğlum .. 
öyle ise .ağanı uyandırma. .• Seni 
göreyim.. bir emanetim var, kimse 
görmeden sana vereyim .. gideyim .• 
tiz kaptyl ~ benim oğlum ... 

();ye yalvermaia ba,lar:lı. Alicik 
fazla diitünmedi. Karariarım bt'i ... 

- Biraz bekle öyle ise .•• 
Dedi, sonra, bir ok gibi odalan

na fırladı. Hançerini alarak peşti • 
malının kıvrımına soktu ve ayni 
~üratle kapıya döndü. Kapının a -
ğır demir kalanını usulcacık indir -
di. Üstünde duran koca:ııcln anah
tarı çevirdi. V e, sol el ile kapıyı a -
ralarken, sağ elini de hançerinin 
kabzn~ına attı. Alicik kapının ara
lığından sokağa süzülen ışık par -
çası içinde tepeden tırnağa mÜst"l -
lah bir zenci gördü. 

Adam, çıplak çocuğu • tizerek: 
- Sen yanmış Ali &ğanın at oğ

lanı mısın). 
Diye sordu. Alicik sert ve kısa: 
-Evet! 
Dedi. Bunun üzerine' zenci ku~

ğından, i«;ine uzunca bir ~ey snrılmış 
i !emeli bir çevre çıkardı: 

- Bunu Yanmı~ Ali ağaya '\"t-r .• 
Dedi. Çocuk, eline tutuşturulan 

ııeyin ne olduğunu anlamadan, zen
ci JIÖzden kaybolmuttu. Al:cik eo -

UZUNARAB 
A!iciğin gözleri sanki iki misli bü

yiımiiş, açılmıştı. Fildişi saplı han
çcri, sıra mücevherli kını ilc be -
raber avuçlannda çevirdi, dikkatle 
gözden geçirdi. Sonra, kabzasından 
tutarak yavaş yavaş kımndan sıyı
rıp çıkardı: Çelik parıltısı g~zlc.tini 
aldı. Hnnçeri tekrar kınına soktu. 
Parmakları atlas kesenin sırmalı ko
lımlanna gitti. Fakat. kulaklannda. 
ağasının sesini duyar gibi oldu. 

- Alicikl Alicikl.. Emanete h;.. 
yanetlik etme 1.. 

Çocuğun vücudiinden buz Ribi 
bir teı boşandı. Ağasının ayaltianna 
k.apanmak Uzere arkaaıl\lt 
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Kürek yar1şlar1 
(Baştararı ı inci sayfada) 10.32 ile üçüncü. 

r:ı.yla Beyko:z:un biroirine düştiı~ü es. Enk.ek kıdem.l.iler: 
nada Guncş ekipi mükemmel bir mu. Tek: Güneş 11.38 ile birinci, Bey. 
'Vaffakıy~t göstererek İstanbul kı - koz 13.21 He ikinci, Galatasaray 13.27 
d ilı kürek şampiyonu olmWJtur. Kı. ile üçüncü. 
demll yarışlanndaki müsaba.kala • İki çllte: Oala.tasa.ra.y 11.18 ile bl. 
~.n tek ve iki çifteler arasındaki ya.- rincl, Beykoz 11.39 Ue ikinci, Güneş 
rışlar sona erdiği zaman Gala.tasa - 11.~ ne ü~. . 
ray Beykoz ve Güneş ekipleri altı.şar Dör.t tek: Güneş 10.15 ile blrincı, 
pın:anla berabere idiler. Kıdemliler Oalatasaney- ikinci, Fenerbahçe ü -
arasııldaiki şamplyonlu~u tayin ede. çüncü. 
cek olan dört teklik son müsabaka Neticede Giineş 11, Galatasaray 9, 
tabiatile bütün nazariarı Uzerine çek- Beyıkoz 6 puvaaı almışlıı.rdır. 
miştl. Ömer Beslm 

Galatns:ı.ray, Güneş ve Bey1toz a - Fenerbahçe lsta b ls o msında çok sıkı bir mücadele lle baş. ' n u p ru 

SON POSTA 

üRGO i 
GAZOZLU MÜSHİL 

LIMONATASI 
Ka.t'{yen ilA.ç hissini vermaz. Bir gazoz 

~ veya şampanya kadar leziz va hoş ko. 
~.0 kuludur. MüshU ilMlarının çahı olan 
~(. PÜRGOLİN'l haftada bir defa içmek

le hem barsakları temızlemiş ve hem 
de vücudde birikmiş nıikropları defot. 

r miş olursunuz. 
PÜROOLİN 16 senelik blr tecrübenin 

mahsuludür. 
Emin olmak i9in eczanelerden PÜR -

OOLİN markasını ısrarla isteylniz. , 
lıyan yarışın 1000 metrelik mestıfe- 2 - o yen di 
s"ndcn sonm Galn.ta.s::ırayıa Beyko - L . ,ft ___ ,.,. ___ lık lmak .,__ Beyog"'lu Akşam Kız San'at Okulu Müba-. • • ta.klb tm . d . t• ıg mn.ç.....,·.uJA .......-.u· 0 ı.u.çre 
zun bırbirını e esın en ıs ı- d - Ka.dık- tn.dında. tl. F 
fade eden Gün~ ekip!, ileri tırlıya- ne~bahçe oyİs~b~Par:ınde ıd yaat Komisyonundan : 
nk rakıblerini bu ftrsattan yarı yol. "'""ı 2 0 F· ,A __ ....._... ka •·- a d 

6 
ıt k 

d:ı. bırakıp iJd fıtn boyu açarak yarışı ··~ - .,......,-,...,çe za.nmışı.w. ı - Kız EnstitiUü iiUhaz ~d~ecek .o~n Ni.şant~şın_ aüki a pa15şad o~hıa 1• 
. da bitinne5c muvaffak Ten·ls maçlari ğının tamiratı 19!10 yılı EylUlunuı: 2 ıncı Pazartesı gun saat e ı a e 

10.15 dakika o _ • kılınmak ilzcrp açık cksıltmeye konulmuştur. 
olmWJtur. . ki "llğ" Dun Modada :IStanbul Tenis ve 2 _ thale CP~alo~lunja yüksek mektebler binasında toplanan komiı;yon 

Sonlara doğru hıç d~ilse i ncı ~ Dağctl.ı:k klüıblle Moda. Deniz klübü tarafından yapılacaktır. 
elde.n lca?ııım.a.m:ağn di.'tkat eden ikı tenlsçileri a.nısında hususi bir kar - 3 _ Keşif bedeli 2842,83, muvakkat teminat 214 liradır. 
c elı rakıb Galatasarayla Beykoztın şıln.şmn. yapı.Imıştır. Çok enteresan ve 4 _ Münl\kasaya iştiıak edeceklerin mukavele, eksUtme bayındırlık iş -
!ıtaları başb~ gid'erlerken bir met. heyecamlı ~ir şa'kilde cereyan eden bu leri genel, husıısl ve fennl şnrtnameleri proje ve keşif hülAsasile buna mü. 
r e ıkadar llerıde b~unan Beykoz, Oa. ~~da Istanbul Tenis ve Da~ılık teferrl diğer ev::ıkın birer suretlerini almak içın Pazartesi ve Perşembe giin_ 
latas:lraya çn,p:ı.rız vermek ~etUe ıklubü 12 gaılibiyet, Moda Denizcilik leri ,lkul irt~resine müracaat etmelerı ve ihale için tayin edilen gün ve sa. 
Ikincı gelın.fşse de mevcud yedı ha • klübü de 2 gallb!yet kazannuşlardır. at te de en az bir taahhüt ';e 2000 liralık bu Işe benzer iş yaptıklanna dair 
l:emden altısı Beykozun diskallflye e. İstanbul Nıı.fia Müdürluğunden almış oldukları vesikaya istinaden İ.stan -
d Imes·ne ikıı.rar vermiştir. bul VJlil.yetine müracnntıa eksıltmc tarihinden 8 gün evvel alınmış ehllyet 

Kurek yarı.şlnrmın sonunda şu ne. ve 940 yılına ald Ticaret Odası ves!kalarile gelmeleri. •7277-. 
t celer elde e '1işt1r: 

K dml:ı.r, 10t.ll metre: 
T-ek: Galatasaray - 8.39 dakiknda 

birinci. . 
İkı çifte: Galatnsanı:y - 7.10 Fe . 

nerbahçe 7.18. 
Dört tek: Fenerbahçe - 6.40 Ga • 

lntas:ıra.y 7 04. 
Kadınlar a.rasmda.k! nıüsnbakayı 

Imzanan Galatasaraya güzel bir kupa 
hediye edilm~tir. 

Erkek müptediler, 2000 metre: 
TE'l<: Galatasaroy birincf. (Beyler be 

yl musabakayı terketmiştir.) 
İki çifte: Galatas.arny 10.19 ile bi

linci, Fene.rba'hçc 11.57 Ue ikinci, De. 
mirspor üçüncü. 

Dört tek: Galata.cıaray 10.16 ile bi. 
r i.ncf, Guneş 10.24 ile ikinci, Beyıkoz 

····aen&ra·i····liryö·r··k·i .... 
(Baıtarah 3 üncü sayfada) 

Devlet demiryollari ve l imanlar• 
işletmesi umum idaresi ilanlari 

Muhammen bedeli 8750::1 ( Seksen yedi b in be.ş yüz) lira olan 25(1 ton 
sürşof ya~ı 7/10/940 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usuıu ile Anka. 
ra'da idare binasında. satın annncaktır. 

Bu ~e girmek lst!yenıerin 51:125 lBeş bin altı yüz yirmi beş) liralık mu -
vakkat teminat ile kanunun tayin etti!;! vesikaları ve tekliflerını ayni gün 
saat 14 de kadar komisyon rei.,liğlne vemıele.ri lfı.zundır. 

Şartnameler 435 tDört yüz otuz be4ı kuroşa Ankara ve Haydarpaşa 
vezneler inde satılmaktadır. (7660) 

Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonu IlAnlari 
Kull:unlm14 bir yol silindir! al.ı.nacak 

Takriben on tonluk iyi kullanılmlf blr yol silindir! alınncak~ır. Satmak 
ı.sı;iyenlerin bir fstıda ıle Umwn Müdürluğümüze müracaat etmesi ve silin. 
dirln mufassal evsafile hnlihnztr durumunun ve Ankara veya ıı:ırıkkalede 

teslim :fiatının da bu meyanda bildirilmesi. (7521) 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okuluna Ait 
Bazı lzahat Ve Okula Kayıd ve Kabul Şartları 
ı - Hastabakıcı hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. :M. Vekfıletl 

taratmdan tOrdu hastabakıcı hemşireler okuluna bu sene de 38 tnleoe 
alınacaktır. 

2 - 3433 sayılı kanun nıuciblncc bu okuldan mezun olacaklar, memur 

Zafer 30 Aiuatoatadır. Milli Piyango da İzmir fua· 
rında çekilmek üzere bir Zafer Piyangoau tertib etmia· 
tir. Türkiyenin her tarafında aatılıia çıkarılmıt olu bu 
fevkali.de piyana-oda mevcud 300.000 biletten 63·345 
tanesi mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler (1) liraya 
satılmaktadır. Zafer Piyangosona aiz de bir bilet alarak 
ittirak ediniz. Vereceğiniz paralar ebedi Türk zaferi~i 
temin edecek vuıtalardan biri olan hava kuTVetlerı· 
mize sarfedilecektir. 

90 Ağustos Zafer Bayramına 
mahsus fevkalade piyangonun planı 

lkramiye 
lkramiye 
miktan IlHamiye tutan 

adedi Lira Lira 

ı 60.000 0.000 
ı 20.000 2 .o o 
ı 10.000 1 1 

2 5.000 10 00 
o 2.000 20.0 o 

30 1.000 .00 
300 100 

1 

3.000 lO 
1 

30.000 3 

30.000 2 

63.345 Yekun 

ltalyan ordusunun bu harbde hu~ 
s usi kıymetini gösterebilecek herhan
g i bir icraat henüz görülemed iği için 
b u babda bir şey söylemek mümküıı 
olmaz. Somali harekatı ise bire kar
şı on kullanmak derecesinde sayıca 
büyiık bir tefevvukla yapıldıkların
d an bunlar da bize tam bir fikir ve
rer:ıezler. Elhasıl ltalyanlann Mısırı 
zaptedip edemiyecekleri hakkında 
kat'i bir şey söylemek, bu sebeble 
imkansız gibidir. 

olup tekaüdiye alacaklardır. ~-••a•.:;=a••••••••••••••••••r# 
3 - Mezun olanlar altı senelik meeburl hizmet-lerini ordu hastanelerinde 

Yüksek Ziraat Enstı•tÜSÜ Vete• yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhl teşek
küller kendilerine açılc claı:aktır. 

4 - Tah.ıül müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda be~ riner Fakültesi askeri kısmının ura. harçlık verllecek ve ıaşe ve nbasıan tamamen okuıa aıd olacaktır. 
5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira asli maaşdan kayd V e kabul şartları: başlamak üzere maa, alacaklar ve bu miktar gittikçe çoA-nlacaktır. Bu zn

man da.hi ıaşe, giydlnnl ve barındırma orduya a.id olacaktır. 
ı - Ankara Yuksek Zirnl't Enstıtnsü Veteriner Fakültesi Askeri kısmına 6 _ Okul 15/Eyl(U/1940 da tedrisat.a. b~lıyacaJrtır. • 

bu yıl sivil tam devrell li.o;elerden Iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve 7 _ Okula kayıd ve kabul çartları şunlardır. 
olgunluk imtihanlarını vcrmı~ olmak şartile t alebe kabul edilecekt ir. b - a. _ Türkiye cumhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ı:rkından 
t eklllerin aş fiıdakl ş:ıı Uarı haiz olması lD.zımdır : bulunmak. 

A) - Türkiye Cümhur!yt>t1 teb'asından bulunma.k. b _ Sıhhatl yerinde olmak ve d urumu her iklimde vazife görme~e 
B) - Yaşı 18-22 olmak C22 dah ildi r.) müsald bulunmak. (Bunu her hangi bir hastane heyeti r aporu ile tevsik 
C) - Beden le~ekküllerl ve slhhati orduda ve her iklimde f aal h izmete ettirmek ve evraka ba~lamak Jô.zımdırl . 

rnusaıd olmak (Dil rP.k9ketl olanl:tl' alınmaz.) c _ Yaşı on altıdan a~afı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
Dl - Tavır ve hareketi, ahiA.kı kusursuz ve seciyesi sa.~lnm olmak. 8 _ Kendisi ana ve babası Hfet ehlinden olmak. (Bu vaziyet po 
El - Ailesinin hiç bır !e .... a hal ve ljÖhreU olmama k. (Bunun için de llsçe te~silc ettlr!l~rek evraka ba~lanacaktır). 

ı )!tn vesikası ibraz etme.k.l e _ En az orta okul tah.~tlini bltlrmiş olmak veya bu derecede tah. 
2 İsteklUerin muracaat istldalarına şu ve.cıik.ala.rı b~lamaları lAzım. sil gördü~nü isbat etmek <Tıısdikname suretieri musaddak olarak 

d • : eklenecektir). 
M - Nüfuı; cüzdanı veya musa.dda.k sureti. f _ Evli veya nişanlı bulunmamak. (Evvelce evlenip boşanmalnrla 
Bl - Sıhhatl hakkında tam te.şekküllü Askeri hasta.ha.ne raporu ve aşı kocası ölmüş •Jlanlar kD.bul edilirı (buna ald medent hall bildirir mi!sblt 

l : r:ıdı . evrak keza C'klenecektır>. 
c, - Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdikli suret.t. g _ Sıhhl sebebler c!J.}ında okulu 'kendill~inden terikettlğl, yahud 
Dı - Okula olmdığı takdirde askeri knn.un, nizarn ve talimatları kabul evlenmek suretne veya dl~er imibatı sebeblerle okuldım çıkanldığı, yahud 

et• ği hnkkında vellsinın ve kendlsinin noterliı:ten tnsdikll taahhüd sene- altı senelik mecburi hizmetini ynprnadı~ı veya to.mamla.ma.dığı, yahud 
d i Talebe okuldan i~tıra etmek isterse okulca tahakkuk ettlrHecek mııs. sıhht sebebler dı_,ında okuldan cı.karıldı~ takdirde tahakkuk ettr!He('ek 
ra n:m birden verir ve bu da taa.h.hüd senedin e kaydedllir. mekteb masranarını tamamen ödıyece~lne ve gösterdiği veslkaların ta • 

El - Sar'ah. uyurkt>n gezen, sidikli, baYllma ve çırpınanaya miiptelil. mamen doğru oldu~una dair noterden tasdikli ve ke!illl bir taahüdname 
olm:ı.dı~ı hakkında velilerinin noterlikten tasdikil taahh üdnamesl. eBu vermek. 
g b! hastalıklardan biri UP. okula girmezden evvel malül oldukları sonra- 8 _ Bu evrak sahibieri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
dan anlaşılanlar okuldan Ç}kartl.ır ve okul masmn:ı.rı velilerine ödetllir.) 9 _ Altıncı maddedeki evrakı tamamlıyanlar bunlan AnkaraMkiler 

3 - • Istekliler bulundukları mahallerde ki askerlik şubelerine Isli da ı! e M. M . V ekiileti ~ııhhnt !şleri dairesine. diğer vilrtyet merkezlerindekiler va_ 
n1"iracnlt edecekler ve şubelerince 2. inci maddede bildirHen evra kı ikmal llllklerine, kazadakiler ka.ymnkamlıklara takdim edecekler ve bu yol lle M . 
ctt kten sonra; Ankamda Yüksek Ziraat Enstıtüsü Veteriner Fakültesi M. v. sıhhat ışleri dairesine yollanacnktır. Müracaatların ıo Eylfıl 1940 c!:ı 
Acıkeri Talebe Amlrlı~lnt> gönderilecektir. Müracaat rnüddeti Eylüllin 25. ine s.>nu alınmış olacaktır. 
k:ıdardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edllmez. 10 _ TaHblerln kabul < dildikleri ve mektebe h areket etmeleri ayni m:ı -

4 - cıkula kayıd \'e kabul, şahadetname derecelerine ve m üracaat sıra_ karnlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 
ıun~ göredir. İstek.ii adedi tamam olunca luı.yıd ~eri kapanır ve ıı _ Kabul edilecekterin okulun ~ulundu~u Ankaraya kadar ve .ıııhiıl 
kabul <'dilenlere müracaat ettiklerı Askerlik Şubeleri lle tebliğa-t ya - muayene neticesi hastalıkları tebeyyfin edenler memleketlerine gidip geJ_ 
pıl ır. (7496) (690) mek: için sarfedecekleri yol parası kendilerine ald olacak ve <M . M . V. sıhhat 

Öcinid, 
~.-am=mr~-----~~ -------~ 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından ·alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır• 

r 

tııleri dalresi reisli~il ne hltaben ya1.acakları dllekçede bunu tasr ih ede -
ceklerdir. (606.7154) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
21.8.940 Çanıamba san.t 16 da açık elesiltmesi yapılacağı ilAn edilm~ ola~ 

lc1aremi;ı; mUstah.deminlne yaptırüncak kapotlara esas olmak üzere 211 
metre kumaş için muayyen gün ve saatte toplanan komt.syona herhangi 
bir talib miıracnnıt elımediğinden eksi1tııne 4.9 940 Çarşamba saat 15.30 da 
B. Postane karşısında Valde hanının ikinci katt.nda Idaremiz umumi deı>O 
muhasl 1 ;ğ~ odasında to•Jlanaca:k komisyonda yapılmn'k üzere lO gün müd. 
deUe uziltlımıştır. 

Beher metresi muhammcn bedeli 375 'kuruş hepsinin 1050 lira muvakk.at 

KE NDi N HiRiKTiR 
1940IKRAMIYELERI 

T. iŞ. BANKASI ı aded 2000 11ralıi - 2000.- J.1ıll 
1 • 1000 • - 3000- • e • 600 • - sooo...- • 
1~ • a50 • - aooo.- • 

1940 Küçük 40 • 100 • - 4000.- • 
7G • DO • - 1160.- • 

210 • • • - 6UO- • Cari Hesaplar K.etldeler: ı ~uba,, 1 Ab111e 

iKRAMIYE PLANI 
ı A~tos. ı iJwıcUqrua &aıtııı • 
ıeruıde yapwr. 

kır1ı gayet tcsırlidır. Barsak solucanlarının büy!iklerde ve Küçükltrde 
sebeb olacağı tehlikeler ~oz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmal.ln raydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

teminat 78 lira 75 kuruştur. \ı•••••••••••••••••••••••••••ı 
İstekillerin olbnptn.ki ş:ırtnnmesini gÖ!'t11E."k ve muvnkknt teminatıarını ······························-························· .. ································ .. ········' 

Kutusu 20 kuruştur. 

ya.tınna.k. üzere çalışma günlerinde mezkür müdürilik idari kalem Ievaırun 
kısmına. eksiitme g ün ve saa tinde de 940 senesi için muteber tic:ı.ret odası 
veo "ka31 ve muva ... kat U'mlnat ma'!CbuzUe •birlik!'c..e komisyon::ı m üracaat -

Son Posta Matbaasu Ncıriyat Müdürü: Selim Hagıp Emeç 

SAHlBLERt: S. Ragıp EMEÇ. A. Ekrem UŞAKLICiL 


