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...._____ Bir lnıiliz bombardıman tayyaresi aefere 
~-------

nu bayramı 
A - .. -

tatürkün muvakkat 
b· kabrine 

iNGiliZ HAVA· 
FiLOlARININ 

YENi BASKlNlARI 
Beriinde alarm 

5 saat sürdü 

hazırlanıyor 

Almanların 

Ingilterege 

akınları 

Londrada k1sa 
alarınlar verildi 

İdare ltlerl telefonu ı 20203 Fiah 5 kurut 

ingiliz filosu 
M1s1rdaki italyan 
mevzilerini tekrar 
bombardıman etti 

Barbaros günü 
Preveze zaferinin 

lonien denizinde de 403 ÜncÜ yıldÖnÜmÜ 
bir !talyan torpidosu 

İsk••••"•~:~::~~i .. u~•·- bugün kutlu/anıyor 
niz makamlarınm tebliği: Preveza zaferinin 403 üncü yıldön::-ı 
Çarşamba. sabahının ilk saaUerin- mü münasebetile, büyük Türk amiralı 

de, deniz kuvvetlerimiz, yeniden, mu- 'Barbaros için terUb edilen lhtifal bu 
TaffaltiyeUe Sldi _ Barranı mıntaka- sabah saat 10 da bQ4lamıştır. Prog -
sındaki hedefiere hücum etmişlerdir. ram muclbin~e merasime Yedek SU
Bir serl infilfı.lti müteakıb büyük bir bay okulu, Üniversite, Deniz Harb 
yangın çıkmıştır. iki saat sonra, bu okulu, deniz ve kara liseler!, izeller-
yangın hlla yanmakta. idi. den b~ka bir çok güzide zevat ve 

(Devamı 3 üncii sayfada) binlerce halk iştirak etmiştir. 
Merasime saat tam 10 da İstiklal 

marşlle başlanmış, marş Barbaros 
türbesi önündeki meydanı dolduran 
mektebliler ve halk tarafından hep 
bir a~ızdan .söylenml§tir. Bu sırada 
bir hava filosu merasim sahasının 
üzerinden uçmuştur. Limanda bulu
nan bütün gemller, düdüklerini iki 
dakika öttürmek suretile, büyük Türk 

Oakar hareketinin 
akisleri ve iki 
tarafı n zayi a t1 

Londra, 26 (A.A.)_- B. B. C. denizeisi iQln yapılan merasime ıı~tı
~~neral de G:ı~He ıle Fransız ve rak etmişlerdir. Türbeye muhtelif te

İngılız kuvv~tle~ının Dakar ~ınta- şekküller namına sayısız çelenkler 
kasından çekılmJ?~ old~kl~n. dun ak- konmuş, Vali ve Belediye Reisi Dr. 
tam r~sme~ teblıg edıl~uştir. Lütfi Kırdar nutkuna başlamıştır. 

Gerı çekılme hareketı, general de Merasim devam etmektedir. 
Gaulle'ün Fransızlar arasında kan lı B b Belediye, Preveze zaferinde Barba- Büyiik Türk Arnira ar uos dökülmesini istemediğini izhar ey-
lemesi üzerine ic:-a r.dilmiştir. rosa arnıral gemUiği eden kadirgada Barbarasun türbesi bu ak.şam 83 

(Devamı 3 üncü sayfada) bulunan iki orijinal fenerin aynen gizli projektörle aydınlatılacak VI 
-------------- yapılmasına karar vermiş ve buniarı türbenin önünden geçen gemDe.r, pro. 

r·· Askeri vaziyat ... , 
112 liraya ısmarlamı.ştır. Bu iki fener jektörlerile lbu §ehrD.yine ~tirak ede • 
türbenin kapısına asılacaktır. ceklerdir. ır çelenk konuldu 

~rı~nk~ra, 26 (A.A.) - ~ki
~,; ·1ıvl bayramı münasebetile 
tı.ıın rı eki}j ve Türk Dil Ku
hatku l:ıj!kanı Hasan Ali Yücelin 
l"llın an ıgı altında Türk Dil Ku
leri ; Renel merkez kurulu üye
ların~ e uzman, :işyar ve çalı,ıcı
hugu an kurulmu~ bir heyet, 
mu~ 0 • eaat 11 de Etnografya 
tatucl:~~e giderek Ebedi Şef A
de 

8 
ün muvakkat kabri önün

iilnı?}suz Ve derin aaygılarla e· 
lürk ~ e~ ve muvakknt ka bre 
lenJc ~ıl Kurumu adına bir çe-

l
l Mihver devletleri 1 

büyük mUşkülat 
Elektrik santrallari, hava Uzun menzilli Alman ve tereddüd 
meydanı ve bir mühimmat topları Douvre' u ı• 

İstanbula ucuz huDday 
veri rnekten vazgeçilmedi 

0Ymu~lardır. 

A. SayRt telııraflan 

fabrikasi bombalandi bombardıman ettiler 
Londra 26 {A.A.> - Hava nezare- Londra 26 {A.A.) - Reuter ajansı 

tinin Jstlhbarat servisi, dün gece sa- bildiriyor: 
at 22 den bu sabahın ilk saatlerine Düşmanın bugün ak.şama kadar ki 
kadar İngiliz bombardıman tayyıue- hava faaliyeti hafif bir mikyasta ol
lerinin Berlin ve elvarında mühim muştur. Küçük bir düşman filosu do
askeri hedefler üzerine taarruzları - tu - cenubdan Londra bölgesine yak
nı devam ettirdiklerini kaydetmek _ laşmışsa da. süraUe tardedllml§tir. 
tedir. Londra bölgesinde kısa süren alarm

Beriinin §arkındaki endüstri böl - lar verilmiştir. 
gesinin göbe~lnde kft.ln Klingenberg Hamp.shlre sahili üzeriflde bulu -

.....__ ~ elektrik sanıralma bir saat zarfında nan şehirlerle şarka do~ru dal\a u -
- ---------------- birbirinden ayrı dö.rt hücum ya- zakta bulunan fjehirler üzerine bir-
Ah\ p~tır. Büyük santral Beriinin en kaç hücum yapılmışsa. da bunların 

tUıctj.ara, 26 (A.A.) -Seki
(1) ıl bayramı münasebetile 

ev-.nı 4 üncü aayfada) 

"·••8rika -Japonya büyük sınaı müesseselerine cereyan hiçbiri büyük mlkyasta. olmamıt ve 
vermektedir. Santral üzerinde pat - mühim bir hasar kaydedilmemiştir. 

1 
..., layan büyük çapta bombalar yan - Fransız sah.iHndekl uw~ menzllli gergin igi gınlar tcvlid etmiştir. Alman topları öğleden sonra bir sa-

' Tegelseenln üç kilometre cenubun- at kadar Douvre bölgesini bombar -gitti• kçe arli yor da bulunan ve evvelki baskınlar es - dıman etmişlerdir. Bir erkek ve bir 
nasında §lddeUe bombardıman edil- kadın ölmüştür. 

b (Devamı 3 üncü s:ıyfada) (Devamı 3 üncü sayfada> 
oir J . apon gazetesı 

") diyor ki 
ı:Ponya Arnerikaya karş1 
1 arruzt vaziyat almakla 
1~~addUd etmemelidir , 

V o • Yo, 26 (A ' ) D N B 
IL ~IUri ş· .h. - • • • 
d'llltrika. ı~ b un gazetesi, Japonya-
erek d' rnunasebetlerinden bahse-

Jil ıyor ki: 
de 1 llonya. ·ı 
hı v ttieri ı e Amerika Birietik 
lı ll derec arası~ daki münasebetlerin 

• ~Uı;v el Rerııınleemesinden hızzat 
~~ tnes'uldür, Japonyanın 8 •aın.ı 3 üncii. aayfada) 

R aşvekil Moskova, 
oına elçilerimiıle 

• Ank görUştU 
dokt ara, 26 (A . 
Ltı .0 r ReEik S .A.) - Batvek.il 
"'-l'~k e},.· . · aydam buirfin Roma 
.. \Q' ıl r.ı.."'rnız H" . R clll e •vroak Uaeym agıb Ba-

r A:ktayı kvb büyük elçimiz Hay-k a ul etmietir. 

Tork -Rnmen ticaret 
anlaşması don imzalandı 
Romanyadan 18 milyon liralık petrol vesair 

maddeler ithaline mukabil bu memlekete 
pamuk ve diğer maddeler ihrac edilecek 

avanoza saklanan 
3 • 2 0 0 11· ra -: : Imza meraaimindeıı bir inbba 

ll tretlkö:y1hı Bir ~ddet evvel Ankarada b114la - manmuzdan bir saat taahhurla ha-
bt: 8alllı de Süadiye caddesinde yıp on iin e\rvel de şehrinüzde müza. reket etmiştir. Heyetimiz vapura ka

tat b~\'~ e oturan Cıı.hld adında kerelerine devam edilen Türk - Ru- dar Rumen heyetini ~1 etmiştir. 
tnli<ıdetıenbert bir rriJii.' tiouet anlaşması dün geç va - Dün hareketınden evvel kendisUc 

bir fmzalanm]ftır. göriıfen bir mubarrirlmize Rumen tl-

ı 

içindedirler 1 
YAZAN----, 

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
tSon Posta, nın askeri 

mubarriri 

Alman - Rue anlaoması 
bir emri vaki olup bu 

suretle Alman - Leh harhi aı
tık içtinab edilmez bir vak'a 
halini almadan, Hitlerin Alman· 
yayı İngiltere ile bir harbe sü
rükliyebilecek olan herhangi 
ailahlı bir harekete 5riı i§eceğini 
asla zannetmiyordum. Çünkü her 
§eyden evvel, denizlere hakim 
olmıyan Almanların, ne kadar 
büyük ve mükemmel kara ve 
hava kuvvetleri olursa olsun, 
ancak karalarda j~ gÖrl'bilen, ne 
kadar kudretli dost ve mütte
fikleri bulunursa bulunaun, ni
hayette denizlere hakim ve ada
larda sakin 5 O milyon ingilize 
nasıl galebe çalab\leceklerine bir 
türlü, kolay bir imkan bulnmı~ 
yordum. 

Bunun için lıarbden evvel
ki yazılarımda, ~imdiye kadar 
Almanyanın, bunca ağır milli 
meselelerini ha ı bs iz hall e mu
vaffak olan, Almanyaya, Bü
yük I larbde kaybettiği tam 

(Devamı 3 iincü sayfada) 
~ 1 .................................................. ~ 

• 
TROÇKI 

Alakadarlar verilen buğdayın indirilmediğini 
ve 20 para zamının alış fiahna yapılan 

zamdan ileri geldiğini bildirdiler 

Pazartesi sabahından itibaren ekmek fiatlari artacak 
Düukü gazetelerden bir kısmı 

Toprak Mahsulleri Ofisinin lstanbu
Ja arhk ucuz buğday vermiyeceiini 
ve 300 ton buğdayın şehir ihtiyacı
na kafi geldiği görüldüğünden, an
cak bu miktarda buğday veri)t'ceği
ni yazmı~lardır. 

Halbuki vaziyet bu şekilde olma
yıp hükumetin müııtahsili korumak 
maksadile istihsal mıntakalarında 
buğdayı 20 para ve hatta Diyarba
kır mıntakasındıı 40 para fazla fiat
la satın almağa karar vermesi üze
rine satıo fiatianna da 20 para zam 
yapılmı~tır 

Bu sebeble şimdiye kadar Ofisin 
6 kuruşa verdiği sert buğde.ylar 6,5; 
6,5 a verdiği yumuşak buğdaylar da 
7 kuruşa çıkarılmıştır. Bu fiatlar ser
best piyasa fiatlarına nazaran sert 
buğdaylarda 30 para, yumuşaklar 
da 20 para gene noksandJr. 

Diğer taraftan Toprak MahEulle
ri Ofisi evvelki gün değirmenlere 
450 ton, dün de 420 ton buğday 
vermiştir. 

Görülüyor ki ne piyasa Etatından 
ucuza buğday verilmekten vazaeçil-

miş ve ne de miktar 300 tona indi
rilmiştir. 

Dün bu mevzu etrafında temu 
ettiğimiz salahiyettar zevat ta vad
yeti yukarıda yazdığımız şekilde i
zah ederek, İstanbula şehrin ihtiya
cı nisbetinde buğday verilmekte 
devam edileceği ve bunun serbest 
piyasadan ucuz olup, 20 para zam
mm mübayaa fiatlarına yapılan 
zamdan mütevellid oldı..;ğunu r~ 

(Devamı 4 iincü sayfada) 
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2 Sayfa 

Hergün 
Jktısadi-· .. ·-

Kuvvetferimizde 
Tasarruf 

Y a.zan: Muhittin Birgen -

D ünyanın bugünkü ve bHhas
ea yarınki devrinde yaşaya

cak olan insanlarm her teyden ziya
de bilmeleri lazım gelen birkaç ha
kikat varsa bunlardan biri, fÜphe
•iz. ferd olarak veya millet halinde 
uraftan kaçınmak ve tasarrufu fer
di olduğu kadar milli bir vazife bil
mektir. Fakat, bunu sade bilmek 
kafi değildir ; israftan tevakki etme
ii, bir hikmet kaidesi olarak, insan
lat, eervet pe§inde koşmaya bnşla
dıkları zamanlardanberi bilirler. 
Bilhassn zamanımızda lazım olan 
tey, bu bilgi üze: ine evvel& bir ah
Ilk, aonra da bir çalışma tarzı ve 
bir te§kilat kurmaktır. 

Mesela, c~kmek nuhranı vadıı 
diye fırınlara koşup bir yerine üç, 
bq, on ekmek alarak, kendi lı:uş 
kafasınca, ayarını temini' etmek is
tiyen adam öğrenmelidir ki bu yap
tıiı hareketle hem kendi kendisine, 
hem de millete büyük fenalık eder. 
Çünkü bu ekmekler birkaç gün aon
ra kuruyacak ve atılacaklır. Bu ha
reket, yarını deminn değil, ~<tah
rib» etmektir. Bu aaırda l-,ir millet 
beraber doymayı veya beraber aç 
kalmayı bilmez ve bunu kendisine 
ahlak yapamazsa, hali yaman olur. 

Gene mellela, öğrenmeliyiz ki. 
Türkiye için se1lüloz tedarik etmek 
lıalen çok mü§kül bir işdir; fakat 
~olay dahi ol!!a, elimize geçen en 
ufak kiiğıd parçasını bile ç.öp tene
kesine atmnk bir israftır. Kullanıl
mıf, lüzumsuz olmuş kağıdiarı bir 
tarafa biriletirrnek kumbaraya para 
atmak nevinden bir feydir. Bu, hem 
}rize küçük bir inıddır, hem de 
memleketin evvel& sellüloz, saniyen 
}ıarid mübadele ihtiyaçlarını tehvin 
edecek bir yardımdır. Damlaya 
damlaya göl olduğunu biliriz. Fa
kat, bu damla bir tarafran değil de, 
her taraftan birden geldiği zaman 
göl deiil, deniz yapmnya kadirdir. 

Bir misal daha 1 lstanbulda. sene
vi iki yüz milyon metre mikabı çöp 
toplanıp denize atılıyor. Bunun için
de, memleketimizin muvaffakiyetle 
tekrar kullanabileceği bir takım 
maddeler vardır. İstanbul Belediye
ai bu serveti mahvetmek için her ae
ne bütçesinden mi.ıhimce para ~rfe
aiyor. Bu çöplerden istifade etme
nin çok basit usulleri vardır. Nden 
dolayı bundan biz de istifade etmi
yelim) 

* Bu misalleri aıralavıp gitmek ka
bildir. Fakat, bunları uzun uzun 
aaymaya hiç te lüzum yoktur. İıJin 
mühim tarafı, memlekette bu !'evi 
aervetlerden istifade temin edebil
mek için, evvel.i manevi aahada, 
sonra da arneli olarak çalışma ça
relerini bulmaktadır. 

Mesela, bugünlerde Uğıd, demir 
vesaire gibi bazı maddelerin mem
leketçe hususi kıymetleri vardır. 
Bir taraftan halkı bunları toplama
ya ve ondan sonra da toplanan 'ey
leri halktan almayı tanzim etmeğe 
matuf bir faaliyet g östermek, sonra 
da halk bu işe alışttkça, bu far~liyeti 
~dare eden teşkilat, bu mühim iktı
sad meselesinde meleke kesbettikçe, 
yavaş yava§ sahayı genişletmek ka
bildir. 

Dünyanın nerçye gittiği henliz 
ınal\mı değildir. Yannın ne olacağı
nı kestirrneğe de imkan yoktur. Bu
nun için, bilhass.'\ Avrupanın her 
tarafında her memleket, kendi ken
Cliaine kifayet etmek üzere çalı~ma 

1 paulleri aramakla meşguldür. Bizde 
1 de bu yolda bir faaliyete ihtiyaç 

1 
:vardır. Bu faaliyeti kimin idare et
mesi, nasıl hareket eylemesi lazım 
aeleceği ayrı bir meseledir. !'vtühim 
olan şey, bug{in için de, yarın i~in 
C:Je iktısaden çok b iiyük faydaları 
olan bir faaliyete ilk hareketi ver
mektedir. 

Modem bir ikt:sftd anlayı~ı böyle 
bir faaliyeti bize bugün hı>r zaman
dan daha kuvvetle emrediyor. 

1-" .. t!!:..~~:~:: .. ~:!~: .. 
TAKVIM 

EYLÜL 

27 -Eylill 
a 

CUMA 

Şaban 

25 

Arabf ııene 
18M -Hı:ur 
146 

SON POSTA 

Resimli Makale: ıs Dost sözü e 
Sözün kısası 

Muhatabını aldattığını sanabilir 
Si_?, fakat şı:ıyed 0 , aldanmı.ş gö : 
runmekte lınen!a.at bulduysa kl _ 
min aldanm~ olduğunu düşün. 

Zeki görünen ilcrke.s zekl olma 
dığı gibi budala görünen de mut : 
laka ıbudala de~ildlr, maskeyi taı_ 
dınp altına baknuya çalış. 

Spor ve kaşkariko 
~---- E. Ekrem Talu 

A. şa~da oku.yac:ı.~ınız bi~ 
mahsı hakikat, ve yürekler ll 

cısıdır. Bu gülünçlü dramm bltiP~ 
!asl~ı çok evvelden duymuş, ra'J 
bu sutunda mevzuubahs etmek i# 
memlştim. Şimdi haber alıyuruın f 
ildııc1 bir faslının oynanması için lı" 
zırlıkta bulunuluyorm.Uf.. Bu sefflı 
artık 'baklayı a~zımdan çıkarmak ~ 
cab ediyor ve me.seleyl, old~u sil! 
efkAn umumiyenln ıttııa. ve takduiıı' 
arzcdiyoruın. 

Geçen Mayısta, Mısırda. iki rıslf 
yapmda ilden Galatasaray - Fent' 

J 
b.ahçe muhtelitlni avdette buraya f! 

r eri . ~~~~~ e r :ıaınan, Galata.ııarayın en iyi unsur, 

-.ı.--;;;;~:-~------------~=-::~=---~~--~----------~ ...................... ----~----~==~.:::~ ........ J Wxmdan ~ur~ vapuru taçırdı~-dan dolayı Ytmanlstanda kalml.f ı'I-

Dil bayrami K ••ı ••bh J • J h N f• V k·1· 0 
zaman a~zdan atıza pek Jtu'' u u ane erın ıs a ı ata e 11 =~~~.S§::U:::\~v:!·:~~-1! 

bütün yurdda du•• n sabah ğı ve ibu suretle en kuvveW bir utJ' 

kutlulandı işine başlandı T k -11· ~o:~~:ıı;:p~~:ıı:aoa;:~a:::S ra ya ya g 1 1 mevkiinin kaybettlrlldl~i ~ılınıfcı. 

Dil bayramı, dün bütün yurdda ou··n .Evvelki gün A.nkaradan şehrlmize nızSpgour:<i=~ c~~edındena actmae.,.,.~•nınvar' t~ 
kutıuıanml§tır. Bumeyanda şehrimiZ- Rektörün reisliğinde kütübhaneler ı ..., ............ ·- .. deki Halkevlerinde toplantılar tertib ~:~oNafı.~ Vekili General Ali Fund futbolde de tatbik edilmesini, ba 
ed.Umi§, dll inkılabmm ehemmiyeti mÜdÜrlerinin Ve fakültelerden 1

. d~n sabah Trakyaya hare- sportmen ruhlu vatanda.tlarımız ıç'f hakltında konferanslar verilmiş, yeni b • f ket eLmıştır. G~~eral Ali Fuad Cebe- riSine biraz da nefret k&tıla.n hatf". 
ve eski dilden örnekler okunmuştur. ırer pro esörün iştirakile bir toplanb yapıldı soy kendJslle ıortışen bir mubarriri- ve teessürle karşılamışlar ancak -ışlf 

Saat 18 de Ankara radyosundil Türk .. =~~~~yahati hakkında §unları bu kadarla kalaca~ını tahmın edeıtl 
Dil Kurumu umumi kdtlbi İbrahim Universftenln ilın1 çalLŞmalarının sitede Rektör Cemll Bilselin riyase B · b h teselli bulmala ça.lışmlf}ardı 
Necml Dllmen tarafından mühlm bir kendi kaynaklarına tevclh edilmesi tlnde bir toplantı yapılnııştır Top - B c-k u sapa Tr~kyaya gidiyorum. Derken timdi gene '"'itı,...ruz _. . . ı . - u Q şamı marhisarında geç.lrece- • ~ v~ ,_ 

konferans verllmiştir. Eminönü ve t~drısatınm milli re~liteye iStinad antıd.~ ~~arif. Vekaıeti kütübhanc- ~im ve yarm Kırklareline gidece~im. memleketin en eski ve en cenwın 
Halkevinde tert~b edilen milsamere _ ettirilmesi gayesini ta kı b eden Maa- ler muduru Azız Berkmanla, fakülte- Trakyada üç gün kad kal k bir takımı olan Galatasarayı bellO' 
ye, san.t 21 de ~ikUıl marşile b:ış - r~! Vek1Ueti, istanbuldaki bütün kü _ lerden bir:r .. tPror:;s~~ ve İstanbulda yeni inşa edilen yolları :ı:e di.la;: n:~ mehal yere vurmak, her ne pahasıll• 
lanmı.ştır. Bu musamcrede kalabalık tubhanelerln gerek tertib, tasnif ve ~~vcud but un kutubhanelerin mü - fıa işlerini mahallinde tetldk ettik _ olursa olsun mağlüb etmek sevd~ 
bir halk kütlesi b.uı~nmuş, Nusret Sa- ge.rck i.şleyiŞ bakımından mode~. H- durlerı hazır lbulunmuşla.rdır. Toplan- ten sonra İstanbula dönecetun. Dö _ da bulunanlar ayni Boduriyi yaJd.11' 
fa Coşkunun «Dıl Inkılabı. mcvzulu mı usullere göre ıslah edUerek Unl - tı v saat 10 . dan 12 ye ~adar 2 sa~t nüşte İstanbulda da bazı tetkiklerde da oynanacak Fenerbahçe _ ' oaıııt"' 
kon;eransından sonra, temsil şubesi versitenin bir nevi IA.boratuvarı ba- d~ an: e tm ış .. V.? Maarıf Vek1Uetlnın bulunacağım.» saray maçının arifesinde tam rııf 
~San atkA.rları. Mahmud Ye.sarJnln line getlrllmeslnf kararı tırm tı dıre~tıfleri, kutubhanelerin vaziyeti • • • • . . ' ,-
.Has bahçe. ı.,imli komedisini temsil • aş l§ · ve Universtıenln ıbirer I~boratuvarı Dahiliye Vekili Tekardağına citti ay evvel ı.şlellDlllJ (!) blr taıbaııatt 
etm~erdir. Vekfılet buna o.id hazırlıklarm ya.pıl- haline getirilmesi meselesi görüşili - Dahillye Vetlll Faik Öztrak, dün dolayı. oyundan menettlmıe~e :ın\J ' 
Beyo~lu Halkevinin tertib ett!~i masını t.Tnlversite Rektörlü~ne bil- müştür. Bugünlerde bu maksacila bir dairei intihabiyesi olan Tekirdaiına va.ftak oluyorlarm~. 

prog;ama, saat 18,30 da •bı.şlanınış _ d~~~iş ve Vekillet kü~übhaneler ~ü- toplantı daha yapılacak, ve kararlaş.. gitmi.ştir. Vekil, orada müntehiblerlle H~ ~e nasıl. bilir" ~isiniz?. Bed~ 
tır. Istiklft.l marljmı müteukıb Ev re_ d uru.~ Berkmanı Istanbul~. gön - tırılacak şekil Maarif .V ekaJetine bil- temas edecek ve bazı tetkiklerde bu _ Terbıyesı Umunı_t MudurlüAil, :sod ~ 
isi Ekrem Tur bir konferans vermiş, dermi.Ştır. Dün bu maksadia Unlver- dirilecektir. lunacak.tır. Faik öztralon seyahatını hakkında o vakittenberi yapınalt 
konferansı Ev trlosunun blr konseri Edirneye kadar temdidl muhtemel - olduh tahkika.tı bltlrmemişken 111• 

ta.klb etmiştir. Yüksek tahsil talebesinin ı Bir börekcı· eroı·n dir. DÜZ takdir edilmiyen bir ceza şiıJlcıı 
Şehrimizdeki diğer Halkevlerinde den tatbik edilesi lmlfl 

de müsamereıer tertıb edilm14, ton- paso işi neticelandiriliyor iptilası yüzünden öldü 3 erkekle birlikte hirSlZIIk trzerinden yüz elli güneeçen ı:ııı 
feranslar verUmiştir. hA.disenin kısacık bir mtiddet dali' 

Yükııek tahsil talebesinin muhte- Tahtakalede Uzunçarşıda 278 a a b" k .... 
lif tren, vapur ve tramvaylarda tek sayılı fırına aid odalardan birinde J p n Ir genç IZ imhalı şüphesiz ki pet dürüst bir pr-

paso ile seyahat etmelerini temin bir müddettenberi yatıp kalkmakta h k d"(d" reket olurdu. Rakib bir klübün e•, Çinko saklıyan 
bir dükkancı 

adliyeye verildi 

maksadile bir müddettenberi yapıl- olan 5 eyyar börekçi Sivaslı Alinin m~ a erne 8 1 1 meğine Yal sürecek herhangi bir ıl' 
makta olan temaslar bitirilmiştir. dün geç vakitlere kadar odasından Yalıköyünde vultubulan entere- rar almak, alA.kadar makamların 2.,ı, 

Devlet Denizyolları, Tramvay, çıkmadığı görülerek keyfiyet zabı- aan bir hırsızlığın muhakemesine taratııtın<lan fliphe ettirecek bir 
Şirketihayriye, Demiryollan ve Üni- taya bildirilmiştir. Bu ihbar üzerine Asliye 7 nci ceza mahkemesinde fiyettlr. ff 

Sirkecide dükkanı bulunan Ke- versite mümessillerinden mürekkeb odaya giden memurlar, Alinin cue- dün batlanılmıştır. Ne oluyor, bllmeytz? Şu spor 
rupe isminde birinin çinko sakla- komisyon tek paso işine aid forma- aile kar,ılaşmı§lar -ve hadiseden Hadisenin asıl kahramanı Anna bilhassa tutbol ~ıerine, o i4}erln ll J 
mak auretile milli korunma kanunu- liteleri ikmal etmiş ve Maarif, Mü- müddeiumumiliği mal\mıattar et- isminde 20 ya,larında genç bir kız- tilzam eyledi~i çeki düzeni bir tUt 
na aykırı hareket ettiği zabıtaya bil- nakalat Vekaletlerine göndermiştir. mişlerdir. • dır. Kıyafetinden ve hal ve tavrın- veremedik. ve ba.husus tarafkirlıJI; 
dirilmi§tir. Zabıta derhal hadiseyi Yeni pasolar ders yılı ba,ına ka- Adiiye doktoru Enver Katan dün dan hiç te hırsıza benzemiyen Anna, kabil deltil elden bırakamıyoru.ı. 
tnhkika batlamı, ve sivil memurlar dar hazırlanacak, fakülte ve ~üksek cesedi muayene etrniJ Vf" Alinin iddiaya göre, Yalıköyünde David in Bari açıktan açJia söyle.seıer _ ~~ 
ıliin Kerupenin dükknnına mderek, mekteb idareleri paso iııtiyen tale- ölümünü fÜpheli bularak morga evine pencereden ıirerek, içeriden Gal •ftft •· If. fl'" 

•· l"·. lerı· t••bı't ederek ı"cab eden tah- ,_ Id I I k k d I T d a.ı.öo")aray .... endllie;lnden in mü~teri aıfatile çinko iı<temişle:-dir. • ....., ıı;a ırı masına üzum görmü,tür. apıyı açmış ve ar a aş arı eo or, • kikatı yaptırdıktan 50nra bunlan ta- Alinin eroin iptilasına kurban oı"t- Lutfi ve Avadisi de eve aokmu,.tur. etse. Biz, mazideki fÖhretbniz ve " 1 

t::Yok!» cevabı alan memurlar du"'k- • " lanca a'·ft~ h tiınizl "' .. lebeye dağıtacaklardır. tiği tahmin edilmektedir. Dört kişi evde bulunan birçok kıy- v ...u ve neza. e e ,saı ... 
kanda bir ara:na yaparak, saklı bu- - _,.v 

•

' --·-·-·- metli e~yayı çaldıktan sonra, kaç- dan çekilmesini de bllirlz. KaşP· 
lur.an 1250 kilo cinkoyu meydana t -~ 1 k ·. ISTER INA N, ISTER INANMAl mdıırş. ar, fakat bilahare tutulmutlar- oya ne lüzum var?. 
çıkarmışlardır. Bunun Ü7erine he- ı:;; ı:;; 1 
men bir cürmüm~hud zaptı tutula- i . 1 Dünkü celsede Anna ile Teodor ~. ~ki~IH ~alli 
rak, suçlu tüccar adliyey~ veril- : Iskandlnavya. ile ticaret b~- Yalnız bu münasebetıe hatırınıı- : kendile_rine isnad olunan cürmü ,id- ./ 
mi,cir. 1: lıyor, diyorlar. .. za geldi: 1 detle reddetmi~ler, duruşma diğer Beyoğlu 6 nci noteri 

Fakat, kendi!i müddeiumumilik- Akdeniz neyse ne, fakat. Cebelut- İskandinavya. muharebenln baş • 1 iki suçlunun celbi için, talik ediJ-
te yapılan sorguııunda, mağazada t~rıktan çıktıktan sonra. Ingiltere_ langıcmdan tA §U Norveç bAdi.sele- E mi~tir. 
bulunan 1250 kilo çinkonun evvel- nın trafmı çevreliyerek, Almanya_ rine kadar, beş altı ay müddetle ! 
ce bir başkasına satıldı~ını söylemi§ nın llP.rlsinden . geçerek, Belçika, s~rbcstti, deniz yolundan be~endi~i i Türkiyenin vaziyeti hakkında 
ve buna dair hir d~ fatura göster- Felemen'k , Danımarka sahillerini gıb1 ithalA-t ve lhrn.cat yapabiliyor- ! b .. b. k f 
miştir. Müddeiumumilik bu ciheti okşıyarak dolanan yol iki tarafın du. O zaman İtalya harbe girmemiş J ugun ~r on erans 
tahkika muhtaç görerek, evrak. za- • binbir çeşid tnhrlb vasıtalarının oldu~u için Akdeniz de tehllkesizdi. 1 verıılecek 
bıtaya iade etmiştir. tehdidi altındadır. Diişünebllseydllc, düşünebllseler -J Eski Maarif Vekillerinden, Ma-

Deniz hatıra gelemez. di, muhtaç oldu~uz malın dört. nisa meb"usu ve inkılab tarihi pre-

Vali Beyoğlunun imari itini 
tetkik etti 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi 
Kırdar, dün Beyoğlu kaym.ıkamlı
ğına giderek, bir müddet me~gul ol
muştur. Vali ve Belediye Reisi ayni 
zamanda Beyoğlunun imar i1i i1e a
lakadar olmu,, kaymakama bazı 
direktifler vermi~tir. 

seçilen yol Romanqa, Viyana., b~ yıllığını birden, bir kalemde ge_ ! fesörü Hikmet Bayur, bugün saat 
Almanya, Baltık transit yoludur. tirtebillrdik, Istedikleri malın dört i 18 de Üniversite konferans salonun
Büyük kısmı karadan geçer. Allah beş yıUıgmı bir kalemde yollıyabL ,. da mühim bir konferans verecektir. 
bllir ne ~adar paba.lı olacaktır; fa_ llrdik. Fakat Jşte ıörülüyor kf dü- Hikmet Bayur bu konfetansında 
kat gene hlç yoktan hayırlı. Hele şünmek her zaman kabil deilldir,l dünya vaziyeti kalJısında 1 ürkiye

bir Jşled{tlnl görelim. evdeki hesab da pazara uymaz. ı nin vaziyetini anlatacaktır. Konfe
rans herkese açıktır. Hikmet Bayur, 

ISTER. INAN, ISTER INANMA 1 yarın da saat 15 teSehir tiyatrosu 
\ komedi kısmında ikinci bir konfe-

' ·---·--··--' rans verecektir. 

((Son Poıta)) nın edebi telrikası: 60 erkek de katarız. Zaten haftada bir 
oraya posta tatarı gider. Sizi de o
nunla ayni zamanda yola çıkanrız. 

lur mu~ Değil mi Hacı hanım~ 
Söylesene 1 Orada put gibi ne diye 
duruyorsun~ Yoksa, hanım kızımı
zın gül cemaline mi tutuldun} !BilL .,VLUIIBA 

**''Wiillltd4Y?M ... . -. -. ,. -. . . : " ... -, .. . .... ~ . . . 

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
Y erneltierini çoktan yemişlerdi. 

Bununla beraber, aezdirmeden, u -
sulcacık ıidip kahvaltı hazırladılar. 
Büyücek bir aininin içinde, tertibile, 
nizarnile getirip misnfirlerinin önüne 
koydular. Onlar gerçi biraz nazlan-
dılar .• 

- Vallah tokuz; vapurda dün-
yanın yiyeceğini yedik! diye ya -
lancıktan yemin ettilerae ele, yolcu
luk iştihalannı epeyce açmt§tı. Tep
sinin içindeki nefia kaymak pey -
nirini, kızılcık reçelini, Tirilye zey -
tinini, evden yapılmış koyun aucu -
ijunu silip, aüpürdUler. 

Hacı Etem Efendi de ~ 
bir ibti • 

bul, kıpkınnızı ve ((iileç bir. siması 
vardı. Müjgi.nı pek aevdi. 

- Ma1allah 1 Aferin bizim Saim 
oğlanal latanbulun en güzel kızını 
kendine karı edinmiş! diye iltifat 
etti. Kendisine uzatılan mektubu a
çıp, yiiksek aesle okudu. 

Besime Hanımın ölümünü henüz 
duymamışlardı. Bl}na ailece hayıf -
landılar; kadıncağızın meziyetlerini 
aayıp döktüler. Yaşı nı hesablayıp, 
pek genç gittiğine hükmettiler. 

- Mağlıca, annenin yanına vara
cağmıpın, öyle mi kızım} diye sor
du. 

- Evet, efendi amca. 
yavru m. Pe Id. evlidım 1 

- Eksik olmayın 1 
- Amma, önce birkaç gün, bizi 

de §eteflendirmek prtile. Bursa -
mızı gezin, görün. Kaplıcalarımıza 
girin. Pek tifalıdır. Ziyaretler ya -
pın. Camileri, türbeleri dola§ın. Ol
maz mı? 

Müjgan, bir ayak evvel analığına 
kavuımak istiyordu amma, Hafize 
kadın, Hacı efendinin teklifini ka -
bu le pek teşne idi. Yol arkadatma 
meydan bırakmadan, cevabı o ye -
tiştirdi: 

- A, elbette 1 Buraya kadar gel
dikten sonra, biritaç gün kalınz ar
tık. Vakide aizi rahatsız edeceğiz 
amma, artık kusura bakmazsınız. 
Yorgunluk almadan öyle uzun yola 
çık ılmaz. 

Aksi talebde bulunmanın müna
sebetsiz düteceğini takdir eden Müj
gan da, naçar, boyun eğdi. 

- Fazla rahatsız etmezaek, bir 
Iki aece kalırtL. dedi. 

Saf, iyi yürekli, mükrim bir Türk 
kansı olan Hac\ hanım: 

- Ya! Ya!. dedi. Güzele bak
mak aevabmış, derler. Ben de de -
mindenberi sevab kazanmain ui -
ratıyorum. Burada kalınağa gelin
ce, başımızı.n üzerinde yerleri var. 
Bir defa ele geçirdik, tez kaçırır mı
yız, hiç) 

Evce bunlar ne temiz inaaniardıl 
Müjgan bu aileye birden pek ıaını -
verrni~ti. Hayriye ile Huriye adını 
taşıyan evin kızlarını da beienmiş, 
sevmişti. Onlara her baktıkça. ıöz
lerinin içi gülümııüyor, ve kendi mu
habbetini ızmar ediyordu. 

Miıı gibi yonca kokan, tiril tiril 
dö~eklerde rahat ve deliksiz bir uy
ku uyudulaT. Sabahleyin erken u -
yandıkları . akit, Müjgan doğru pen
cereye koştu ve hafif bir ııis bıba -
kaaından henüz sıyrılma~a baehyan 
yemyeoil. tehri doya doya 

Sabık temyiz mahkemesi azıısı~ 
dan adiiye müsteşarı Ferid Y3~ 
Beyoğlu altıncı noterliğini derııh r 
etmiş ve Galatada Billur sok11 

Taptas hanında 5 y!'\zthaneainde ç_~ 
lışmaya başlamı,tır. Emektar ve o~ 
güzide bir hukukcumuz olan f:J 
Yasanın yeni vazifeııinde de mu 
fak olacağını şüphesiz bilir ve kcı" 
disini tebrik ederiz. -

Müddeiumumiliie davet 
Istanbul Cünıhuriyet Müddei&IJ"~ 

ıniliğinden: lataııbulda bulunan B' ıli 
dırma eski hukuk hakimi H~J 
Üstünelin acele memuriyetiı? 
müracaatı. ,/ 

doirulmÜg, bir yandan, kısacılt J~ 
buiunu tüttürüyor, bir yandan ' 

- Ne olur~ diyordu. Bizi b~~ 
gün ılıcalara aötürseler de, kü~ 
lünün havuzuna bir dalıp çık ıl' 
Ne zamandır omuzuma kulunÇ ıt 1 

riyor. Hazır buraya gelmi~ken ~ ~ 
dan da kurtulur, İstanbula pJrıP 
dönerdim. ~ 

Kocakan meğer Allahtan b\r 
bir teY dilemeli imiş! Az aonr• ~~ 
pıdan içeriye. kahve getirrnek 
giren evin büyük kızı: ~ 

- Annem selim aöylüyor .. d lt ' 
Eğer isterseniz. birazdan heP r:J. 
likte Kiikürtlüye gidecefiz. E. eiJ; 
babam araba tenbih etmiş, net 
ise gelecek 

Müjgan: d,11 
- Ne zahmen. deyindye ka 

Hafizc kadın gene yetiatl: 1111' 
- Hay Allah, babandan d~· 1~1 

neoden de razı olsun, kızcııgııl3'" 
Ölmüşlerinizin canına rahme~~ 01 
de, demindenberi onu düşünUr 
dum. Omuzuma, lstanbulda ye 
di idi. Kolumu kaldıranıa~ 
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ele:fo Ve &aberler· 
Askeri Ticaret Vekaleti emrine '.~~r~e ' 

.< va.ziyet ~ .. 
........... ~,· ... ~~t=~::i;~;[:~::.t~,i pam k, fındık mnbayaası , B~r~:a:~:ü:;:ı:r; 

Hindi Çinide 
muhasamat 

durdu 

1 9.179 tonluk bir 
·Alman gemisi 

yakalan dt 
• Ren m ın takasını ha - ı• ç • re 1. tah s • s e dı• ı 1. Yazan: Selim Ragıp E me'" · l§gal ettiren ve asırlardan - ı Y 

Singapur 26 (A.A.) - Britlsch U- Ottawa, 26 (A.A.) - Bahriyo 
nited Press ajansının haber verdiği - nazın B. Macdonald bugün gazete
ne göre, Japon kıtn.ntı tarafından cilere yaptığı beyanatta, Kanadanın 
çevrUmemek için şimdi Fransız kıt- cıPrince Robert o adındaki silahlı tl
aları Langson nehri sahillerine doATu caret kruvazörünün Meksikadaki 

ıatenen ve özlenen Alman bir- A !i::"p~~~~i~~nn::ı~~lbR~ : 

.-.. ,:ı .. ~._Avuaturyanın ilhakı ve Sü- 1 a ------------- maya gitti, talyan ricalite mühim 
ÜYiilc b" na~at:ına bdesi auretile, Ankara 26 (Husus!} - Doğrudan mfibayaası için de ayni Ve - olduğunda şüphe bulunınıyan mü -
~bilen ıt mlı~yas~a tahakkuk etti- do~uya müstahsilinden pamuk mu- klUet emrine iki milyon liraya kadar zakereler yaptı, aonra Beriine dön- çekilmektedirler. Manzaı'lru'llo kl d 'T' • açı arın a w eser ıa-

dor .. 8_Y iıtlerın Dnnzig ve Ko- · Ytizu d h bayansı için Ticaret Vekrıleti emri - kredi tahsisine dair koordinasyon he- dü. lspanyol haricıye nazırının bu 
elkQk bO. en er halde neticesi ne 6 milyon Uraya kadar kredi tahsisi yetinin verdiği kararlar İcrıı Vekil- seyahatten az evvel Beriine gelme
aha nı h ır harb çıkarmasının ve aen üstalısır d ı dık t f d ~Aft-'lk d'lm t l si ile ehemmiyeti büsbütün artan bu 

V.i.şi'nln ne§retıını., oldu~u resını bir mindeki Alman elu.pres tilebini zap. 
teblige Jstinad eyledi~i zannolunan tettiğini bildirmiştir. 

.. ord u temel olduguv nu öne ail- ___ .. __ e __ m ____ ı_n_en ___ ı_n __ ı_er_i_h_e_y_e_ı_ıar __ a_m __ a_n_,._~ ___ e_ı _ı_ş_r ... urn, temasın bir lcmadisi olmak üzere 

'"ilvaki ç k • d k k •• •• / şimdi de İtalyan hariciye nazırı 
t Al onun hem şahsının ve hem e l r e S iz UrU UZU m er Ko nt Ciyanonu:ı. Beriine ~deceği 
' in rnanyanı.ı. hakiki menfaatle - h b ri] k d G b \. narn a er ve me te ir. ar i J vrupa 

di~er bir habere göre, Hanoi'de Ja - Weser dün Manzanillodnn ha1 e
pon müfettişinin mümessillerile Hln- ket etmiş ve gece yak.alanmı§tır. 
di-Çini Fransız maknmatı arasmda Kaptan ve mürettebatın büyük bir 
cereyan etmekte olan müzakereler bir kısmı Prince Roberte nakil ve W eser 
itilafla netıcelenerek Fransız - Japon E.equi Mataca g?türiilmü§tÜr. 

ere ile b'ına ola't'ıık Hitlerin İngil- hakkında '7ekaAletı·n teblı·g""ı· harbinin en ııaıik bir safha~ında ic-
Üaell&h b harb çıkarabiJecek olan V ~ ra olunan bu ziyaretler ve bunlara 

hududundaki muhasamat nihayet We$er 9179 tonluktur. Prince Ro 

ıkt b 1 ir ihtilab. atılmasını man- karşı yapılan bu mukabeleler, el -
bulm~tur. bert 6892 tonluk hir vapurdur. 

lhtilafl: rnuyor ve Lehistnnla olan bette ki bir takım dost devlet zi -J,. tını nihay t b 1 Ankara 26 (A.A.) - Ticaret Vekft- rilmesi ve bu suretle dahlll mUba -.., tedb· l e an ır a, zaman- .._ mamdarlarının normal ~amanl-rda 
ır e velh 1 b 1'1 letinden tebl)t edUmlştir: yantın emin bir tarzda cereyanına ' · ... 

la h l ası arış yo ı e ve icra etmeyi itiyad edindikleri tM•.mi-
d a !etmek yolunu bulup ı - Çekirdeksiz kuru üzümlerin, yardım edilmesi karar altına alın - natlı siyasi tenezzühlerden sayıla _ 

Fak:t bce~ni umuyordum. standard tipler üzerınden memleke- mıştır. maz. Bir hayli uzun sürmelerile mev 
trlanb" enım zan, tahmin, hesab tirniz dahilinde yapılac:ık satışiann- Satacağı veya alaca~ı standard Up zulannın çetrefill;ğine hükmede _ 

1
ilm Alman Führerininki - da, alıcı ve satıcının talebi halinde, çekirdeksiz kuru üzümleri muayene bileceğimiz bu görüşmeler ht>kkında 

~ a uvmadı ve o. nihayet ihracat kontrolörleri tarafından mu- ettlrmek istiyenler İzmir ihracat b:ış birçok ııey söyJenebileceği gibi da
~ldı. r·lrrne~ten nefsini alakoya - ayene edilme_,! ve muayene neticesi kontrolörlüğüne müracaat e~ - ha ~imdiden pek çok şeyler yazı] -

trj tetk·~akı Almanyada bütün as- hakkında alA.kadarlara bir vesika ve- dirler. mıya da başlamşıtır. Salahiyetli Av-
lerıb~ ı at ve teknik meseleler 933 rupa kaynaklanndan sızan haber-
:ttf, lcu ~~en kısa bir zamanda gü- Al ( 1 '( A 'k J • ,.v. ]ere gör~ Berlin - Roma mihveri -
ltdiler:~rauz Ve aeti biı aurette hal- man arm ngı tereye mert a- aponya gergm IQI nin İngiltere j]e Yapmakta olduk -

berabUazzam bit harb sana • akınları gittikçe art1yor ları mücadelede hddisatın bugiin 
ord~! er rr.uazza.m kara ve ha- vardığı merhale bi,. vnkfe kaydet -
• an Yaratılmı~ olduğu için, (Bqtarafı ı Inci sayfada) (Baştarafı 1 lncl sayfada) mektedir. Londra ve mücavir mın -
Yedi 18 günde yere serildi ve Alman tebliği Amerika Birleşik devle'Llerine hü- takaların bombardımanına muka _ ir sonra. başlıyan Norveç, Berlin, 26 (AA.) -Alman or- cum için en ufak bir niyeti olmnma- bil Ingilterenin ısrarla verdiği kar _ 

d elçika ve Fransa sefer ve duları başkumandanlığının tebliği: sına rağmen, B. Ruzvelt, Ameıika şılık önünde henüz Alman istila 
a hep Alman silahlarının Alman hava kuvvetleri, cenubi halkında Japonya aleyhtarı fikirle- planının tatbikine deliilct edebile-

fakat h neticelendi. Jngiltere ve Londra üzerinde muka- ri körüklemiştir. Eğer Japon siya- cek sarih maddi ema.r~ görüleme -
ola b er b=.ti birer ask~ri oahe- hele bi]mis.il hareketlerine devam et- seti Amerikanın emniyetini tehdid mesi, bu husustaki Alman hazırlık -

Amerikamn müdahalesi 
Tokyo 26 (A.A.) - Japon hariclye 

nezaretinin söz söylemete salalılyet -
tar bir memuru, Hindi-Çini mesele -
sinde Birleşik Amerikanın müdahale 
ebnek ihtimalleri olduğunu kabul et
miştir. 

Tokyo 26 (A.A.) - D. N. B. 
Cenubi Çin Japon se!eri heyeti §e

f i, Japon kıt'alo.rının Hayfong'a ih
racının bu sabah hftdisesiz olarak ni
hayete erdiğini blldirmektedir. 

Dakar hareketinin akisleri 
ve iki taratm zayiall 

(Baştarafı 1 lnci sayfada) 
Esasen İngiliz kra]iyet hükumeti, 

Vifi hükfunetinin emirlerine itnat 
etmeği vazife telakki ~den hanSlz
lara karşı hiçbir zaman harb bnre
katında bulunmak. niyeti besleme
miııtir. n u askeri hareketlerin Al- mişlerdir. ederse, Amerika, askeri mahiyette lannın henüz tamamlanmamış oldu-

ı nB g~i ~sas]ı faydalan ol- Gündüz, Filton tayyare malzeme- tedbirler de dahil olmak üzere bü- ğunu isbat etmektedir. Bu hazırlık- Amerikada hiddet 
!)ek · elkı teferrüat kabilin- ai fabrikasına birçok bomba düıımüş tün lüzumlu tedbirleri almakta hak- ]ann ne zaman tam sayılabileceği Va~ington, 26 (A.A.) - Fran-

c;lk. Fakat Almanyanın aaıl ve bu fabrika mühim hasara uğra- lı olabilir. malum olmadığına göre bu iki dev- sıziarın Cebelüttarıka hücuınlan ve 
0 an İngiltere, adaııında, mıJtır. Hoşi Şimbun gazetesi ise diyor !etin, Akdenizdeki harekatı !ıiddet- de Gau]]e'ün kuvvetlerine kar~ı Da-

dirnd·lc ve dominyonlannda Plymouth, Portland ve Southend- ki: lendirmeyi düllünmüş olmaları, bu karda anudane mukavemetleri Va-
n ~ k ı durmakta ve Alman- de liman teaisatma ve doklara bom- Lüzumu takdirind!:, Japonya, A- arada İspanyayı da aralarındil gör- şingtonun resmi mehafılinde hiddet 
uc;~k fvvetli bir taarruz silahı balar isabet etmiş ve ciddi hasan merika Birleı,ik devletlerine karşı rnek istemeleri muhteiJ'eldir. Bu te- tevlid etmi~ ve Fransız - Amerikan 
d ılolarına aebat ve meta- mucib olmuştur. PJymouth önünde taarruzi vaziyet almakta tereddüd maslar, böyle bir zaruretten doğa - münasebatındaki gerginli~i Arttır

l'rı.\1\:a.yhndıktan bn~ka kuvvetle demirli bir harb gemisi ile Dunge- etmemelidir. Amerika Birleşik dev- bileceği gibi İ.ngihereye yapılan yar- mıttır. Bu husuı.ta Amerikan hanci-
Almaa tle edebilmektedh-. nca civarında bir askeri kampa isa- letleri, Singapur hakkında İngilte- dımların artması karşısında harbin ye nezaretinin henüz ıı".smi bir mü-

~~lar t. ann, İngilizler ve Fran - betler kaydedilmiştir. re ile yaptığı görii~melerde, Japon- alabileceği müzrnin ve sürüncemeli taleası yoktur. Fakat hüld\met er-
ander çın felaketle neticelenen Gece, hücumlar bilhassa Londra- yanın hedefine vasıl olmağa manı şelcil de tetkik olunmut bulunmak kanından bazı zevat, eski müttefi-

•on "• Fransa muharebelerin - ya yapılmıştır. Fena gÖtÜ§ §eraitine olan bütün engelleri uzaklaştınnağa gerektir. Yukanda kaydettiğ-imiz kine karoı Mihver devletlerine faal 
ra, taltriba bir ay içinde rağmen, birçok infilaklar ve bunun kııt'i surette karar vermi, bulundu- gibi şimdiye kadar bu vadide te - bir yardımda bulunan Vişi hükQ-

ad bir ordu ihraç ederek neticeainde ııenio yani'Inlar müşahe- ğunu galiba unutuyor. reşşüh eden realumat, umumi au - metinin tarzı hıneketini şiddetle 
f·ını istilii edecekleri zan- de olunmuştur, Çelik VH demir rette bu noktaların ifadesine inhi- tenkid etmişlerdir. 

tn~"lılvaki Almanların İngi - Dütrnan, Alman sivil halkına Va.,ington 26 (A.A.) - Ruzvelt İn- "ar etmektedir. Fakat hadiselerin Dakann Almanya tarafından 
ha~k i ub edebilmeleri için bun- karp açtıiı tethi1 hareketine devam glltere ve cenubt Amerika devlet-leri kararlar üzerinde haiz. bulunageldik- kontrolu, burada Amerika aleyhine 

Yoktu a. çareleri yoktu ve bugün etmittir. Almanyanın ne §imalinde, müstesna olmak üzere difer bü- leri tesiri de nazan dikkatten üZak müteveccih bir tehdid mahiyetinde 
ord r, Faknt lngiJtereye deniz- ne §ima1i garbisinde, ne de Berlin- tün memleketJere demir ve çelik ih- tutmamak lazımdır. Meşhur ata sö- telakki edilmektedir. 

til •lar i:d_çıkarmak ve havadan de, askeri mahiyette hasar kayde- racıru ywıak etmı~tir. Japonya bu züdür: <ıEvdeki pazar car~ya uy • Vjp hükômetinin İ7ahı 
b- cfh.. Çünk~ek kolay bir teY de - dilmemiştir. Buna mukabil, Alman memleketler arasındadır. maz.» Vichy, 26 (A.A) -Hava& bil-
ır lngiJ· u eV"Iela çok kuvvetli sivil halkı arasında yeniden ölü ve Çok mümkündür ki Berlin ve diriyor: 
~-nd~2 ~0.~~.nma:sı vardır. Ayni yaralı vardır. Berlin, muhtelif düıı- Kavanoza saklanan para Roma görü~melerinde alınan ka - İngiliz radyoeu. İngiliz filosunun 
}>~talar)a ~~ruluyor ki, Almaniann man tayyarelerinin hücumlarına ma- rarlnr. ahvcllin ilca!!ile hiç olma7sa Dakardan uzaklaşlığını ve Ingiliz 
lıı 11.ellı.~dik1 ur.en şiddetli bir aava,ta ruz ka]mı,. fakat bu h ücumlar hiç (Baştaratı ı Inci sayfada) tatbikata l'lid 'kı!lımlarında ııekiJ de- hükumetinin Fransızlar tarafından 
~~ıli~ 'U ~rı derecede kuvvetli bir bir muvaffRkiyet vermemi,tir. yerleştirerek evinin tavanmda glzll <i;l!tirsin. FakRt asıl merakı mucib o- müdafaa edilen Fransız müstemlek.e 
rrı~tlard,ı;_,: h ordusu mevcuddur. Dün, dü~man aekizi Spitfire ol- bk yere sak.lamlljtır. Geçenlerde aile- lan nokta ~en~ miiohemdir. O dR bu arazisine hücum niyetinde bulun
~~~tleri .. tşka Büyük Britanya mak üzere 18 tayyare kaybetmi§tir. sile birlikte İzmire giden ve burada lci\Tarlann mahivetidir Bunu de bi7e, madığından Dakara kar~ı hareket
t'l "t y JY e tedhi~ ile korkutu]a- Altı tayyaremiz kayıbdır. on beş gün kaldıktan sonrtı İstanbu- sarih çehrelerile zaman gösterecek- ten vazgeçtiğini bildirmi~tir. İngiliz-
lt~Uli.ile~ kz 'Uçak hücumlarile diz Bir küçük denizaltı gemimzi, bi- la dönen Gahld evvelki gün kavano- tir • lerin verdiği izah budur. 
" 1 8oğukk ulualardan değildir. In- ri!li bir gemi kafile:me mensub pet- zu muayene etmek üzere tavan arası- 5 m ı;; Böyle bir izahm vaknyie tarna-
e ll~Uiı anlılığı (yani cesareti) rol vapuru olmak üzert;, cem·an 25 na çıkmış, fakat k.nvanozun içlndekJ ~li1n UC.aijl-f1- Gmeç mile uymadığı söy]enilebilir. İngiliz 

tı) ~~lı.']d:a~l ve inadı malumdur. bin tonililto hacminde dört vapur 3200 lirasının yerinde yeller est~inl --------------- hükumetinin kararının verBınesine 
t~r ~ab·ı manya bu harbi na - batırmıştır. hayretJe görmüştür. ı• lk M k b sebeb, hakikat te, İngiliz filosunun 
rrı· !!}'ı iıttl" ı ecektir) ı Onun Ingil - Dün Emniyet MüdürlültUne müra- e te Dakar önünde gördüğü mukavemet 
a~ "e Rec;a. edebileceği günler geç- fzmirde bir cinayet caat ederek 'bu esrarengiz çalınma ve Cebelüttanka karşı Fransız hava 
b~ ~ ÖönC'ettedir; çünkü )ngiltere, . lıMisesini anlatan Cahid, son gün - c v 1. kuvvetlerirün mukabele bilmisH hü-
11-rtJ~ lngiir he.zimcti aksbindeki Izmlr 26 (Husus!) - Gece Çayırlı- lerde evlerine bir dam tamirelsinden ogra ya cumlarıdır. 
det loı:ıla te re değildir. O kendini bahçede bir clnayet olm~. Salih fs- başka k.!msenin girip çıkmadı~ını Vichy, 26 (A.A.) - I Iavas bil-
k ~ ~ ını, ve mıı.nen ve mad - minde bir fahlS, h~iresini sokakta söylemiştir. diriyor: 
trılt tiiıı. d:ıetl;nmiştir. Her geç~n takib ettl~Inl gördüğü ömer 1sminde Bu müracaat ve iddia etrafında Ög"' retmenlerine İngiliz filosu, dün, 25 EylUl saat 

1111lıı.tııı 1 ngılterenin lehine ve Al- iblr şahsa ibücum ederek bıçakla derhal harekete geçen zabıta bir 12 de Daknr önündeki rnuhasamata 
bıı Alnıana efıhine i~lemektedir. muhtelif yerlerinden yımı.lıyarak öl- müddet evvel Cahidin evinin damını Maarif VekA.letince fik mekteblerin nihayet vermi~ tir. Fransı;! keşif tay-
"t llh_ \'e~a Ralyaya mı, yoksa fs - dürmüştür. tamir eden §ahsm Receb o~lu Hızır 4 ve 5 ci sınınarına knbuı edilen Ma- yareleri, İngiliz filosunun cenuba 
bııt~'h\ld h:) us:vaya mı ~üveniyor • • adında biri oldu~nu tesbit etmiş raşlı Kazancıoğlu Abdülkadir Sadi - doğru gitmekte oldug.ınu gÖnnÜ§-
~tt)ı~ect~ni & ~edhi, ile bir şey ya - Kont Clano Berimda ve kendisini yakalamıştır. nin cYENİ İLK COGRAFYA:o kltab_ lerdir. 
l'tt'ın \>e b ını düşünüyor) 1 Yeni Roma 26 (A.A.) _ Kont Ciano ile Dün Emniyet Müdürlüğüne getiri- ları Mılll Talim ve Tcroiye Heyetinin Vichy. 26 (A.A.) - Ha~as : 

ın Al "orna ·· k 1 • • EMİH - · lrıadı""' man ~uza ere en vazı- ibirllkte, Almanyanın Romn buyük ıen Hızınn üzeri aranmı~. cebinde ı o son değişlkliklerile eS LUTFb Fransız amirallı k dairesi. 2 5 Ey-
t\rtt ~nı ,:a ic;ın Pek pa:-lnk ol - elçisi von Mackensen ile İtalyanın lirası oldu~unu ısrarla .söyledl~i hal- Kit.a.bevl tara.!mdan haritalar ve re. lulde. saat 9.1 O da doğru İngiliz 
~1 ~"'la.k için ohun bu

1 
çıkrnazda.n Berlin .büyük elçisi Alfieri de bu aa- de taharriyat netleesinde üstünde 80 sinıler yeniden yapılarak emsalsiz Resolution zırhlısına bir torpiJ ve 

oıı b reai a d .. umma ı surette bır bah saat 8 de Romadan hareket e _ lira bulunmuştur. Zabıta bu mUhim bir nefasetle neşredUmi.ştir . 4 cü sı - cıBarhamn zırhlısına da Richeliu'nun 
~ kal ~rear:'. ıgını P.Öatermektedir. den husu.sl trenle Berllne gitmişler _ hırsızlık vak'a.sı etrafındaki tetkik - nıf 21, 5 ci 30 kuru.ştnr. Toptan alan. 38 lik toplannın bir sa~vosu isabet 
tıır. ~~ar $tÜ ıııe belki bulunanııya- dir. lerine devam etmektedir. lara biiyük tenzilft.t yapılır, ettiğini teyid etmektedir. 
~ YUilkü ~ Ve?'~hud da hiç yok- ::~============;;;;============7==~=:=:==:=~=:==:~~=:=~==--;-'~;==:==;::==~=::===77= ~ •• 1l'llnın tn' .rn

1 
dıkı vaziyette Al - 14 ıanmalı; için ümidsiz hareketler ya Basset lm:7yordu. Karşısında ken-

t .. tı • gıt · 1 Son Postanın macera romanı: • h lltlid· lltila ed erh.evı ve talyanın pıyor ve sözler söylüyordu. Bu m a isini istediği gibi arekete mecbur 
lı~~.tı ır. Bu bh İ ılecekleri pek ei1p- nasız sözlerden sonra: ·l~n bir adamın kendi memleke -
)a;~l'l Cehetr. e olunca da, ne la - -Peki amma bende böyle evrak 'nde, hele henüz herkes ayakta 
a:: oa

8
r Uttarıkn ve d R k k· ı ~en bu hakim vazı·yete sahı'r ola -~rm a ne e us- yo ı .. o 

c~k ka.bu "'e Hindistan üzerine Dedi. Öteki kat'i bir k.anaatin ıilmesi, Ingilizi deli edecekti. Fakat 
ttr .. 0 liilüror ko~mıyacalttır. ifadesi olan bu sesle: iteki ailahı, Bassetin göğsüne doğ-

" ad ı h" .. 1 d B k t'rıtltt llsile M utun meaı!le nKil- -Haydi canım, de i. u vel'ai · u uzatarak: 
~ h:n !harettı~rı8znpt ve istila et - sizdedir. Ba~ka bir yerde olamaz. - Şimdi her 1ey yoluna ıı;irer. 
•tlıtlı rbı kayb • unu yapamamak nakleden: Behçet Safa Onları ba,kaııına vermiş olamazsı - Dedikten sonra silahını biraz da-
ltrt ille Mihve etmek demektir. Bu nız. Çünkü ben sizi bir dakika bile !ta uzatarak: 
\>~ e Mısırı r devletlerinin Ingil- Demek ki cc onları> her ,eyi biliyor- şılmış; dağlardan geçmek. üzere bir gözümden ayırmadım. istasyonda - Eller yukarıya ... Öhür tarafa 
•atfedalc için n Istilalan hedefterine )ardı. Yalnız ilti nokta hakkında sü- hayli vakit kaybedilmi~; Baa!etin trenden inince doğru buraya geldi - dön 1 
~llva.trcelderl ~n ~..•on kuvvetlerini kutu tercih etmişti. Demek. ki bu izi bulununcıya kadar bir hayli uğ- niz. Emtini verdi. Başka çare yoktu. 
ti~te alt olup Unl ak.kaktır. Fakat iki noktayı aydınlatmıya muktedir ra~ılmı~ idi. Işte bu sırada, yani on- - Yok, affedersini7~ Belki yan- Basset em re itaat etti. Bu suretle 

lltk 1Üpht·li 0b~nuyacakları git- olamamı:lardı. ların k.arl>ettikleri bu vakitten isti - daki sokakta bir çay içmiye lüzum vaktin kendi istifadesine çalıştığını 
. ır hal almaktadır. Bir cihet muhakkaktı: Maktul fade ederek Basset hududu geçmi~ gördüm. r.ln hesaba katıyordu. Bir an zihnin-

~-~.._~~ Travenin yol ıukadaşı kendisi ol - bulunuyordu. Yok .. a .. · -Hayır, yalana lüzum yok. Böy den bu adamın zorbalığa değil, hi-

ls 

'f7. • '-JO\ ~~·~ duğunu Alman makamları ba~ında Yalnız şu nokta da muhakkaktı lneı·7b. ir şey olmadı. Çayı burada içti - !eye ba~ vurduğunu da dü~ündü. 
farketmemişlerdi. ki maktu] Traverııin yola eli boş çık- .. Binaeftaleyh silahını ateş etmiye-

Bu meseleyi ne zaman tahkik e _ madığına emin oldukları için onun - O halde hen içeride meşgııl ceğine kani idi. Bundan cesaret ala-
llanya debiimiş olduklan anlafılamıyordu. elde ettiği vesikaları yanındaki ar- iken zatısliniz br-Iki masayı karı~ - rak: 

l'aıı'nı Ya bir tavsiye Fakat §U da muhakkaktı ki Traver- kada;,ının harnil olarak hududu geç- tırmışsınızdrr) - Peki, ya itaat etmiyecek o -
a ~ ( sin cesedini keofettikten sonra t-pey- tiğine kani idiler. -Hayır ... Kanitırmadım ve ka- lursam?. 
~) - ldllll meclüı vakit kaybetmiolerdi. Travers Bütün bu hadiseleri kısaca an - rı$tınnam da E.vrakı sizin elinizden - Ya? .. Demek ki bana muka-

i.pan. hududu meçhul bir a- ]atan meçhul adam, en sonunda: almak iııtiyorum. Nerede ise bulu - vernet edebilteeğinize kanisinizl. Bu 

Ingiliz filosu M1s1rdaki 
ltalyan mevzilerini 

tekrar bombardiman etti 
(B~tarafı ı inci sayfada) 

. İtalyan tebliği 
ıtalyada bir mahal 26 (A.A.) - 111 

numaralı İtalyan tebli~i: 
Şimalt Afrikada, hava kuvvetlerı • 

miz, gece Eldaba tayyar meydanım 
bombardunan etrn~lerdlr. 
Düşman Tobruk'u havadan yeni -

den bombardıman etınl§tJr. DÜ§lllanın 
hareketı, kara ve denizden derhal a
çılan hava dafi bataryaları ateşi ile 
güçleştlr~ir. Bir düşman tayya.. 
resi muhakkak, iki düşman tayyare
sı daha muhtemel olarak düşürülmüş.. 
tür. 
D~man den.ia cüzütamları, Sıdl • 

Bo.rrani'ye a~ açm.ışlardır. Bir ~tl 
ölmüş, bir kamyona obüs isabet et -
miştir. 

Avcı tayyarelerinden mürekkeb bir 
gnıpumuz, Malta üzerine bir taar -
ruzl keşif uçuşu yapmı.ııtır. Bir tay. 
yaremiz üssüne dönmemlştir. 

Kızıl denizde, hava kuvvetıerlmiz, 
düşmanın bir gemi kafilesine hucum 
etmiştir. 

Sudan'da., Otrub'da düşmanın mil
dafaa mevzileri, di~er bir tayyıı.re 

grupumuz ta.ra!ında.n bomoordıman: 
edilmiştir. 

Keşif k.ollarımızın Omager'in şima
llnde Aglar-El...Zaeue civarında dfi§
manı geri püst.ürtmüştür. 

Bir torpidomuz, İonlen denizinde
bir düşman denizaltısı tarafından ba
tırı.lmıştır.Bu torpido mürettebatının 
ekserisi kurta.rılmı.ştır. 

Ingiliz hava filolarmm 
yeni baskmlar1 
(Baştarafı ı Inci sayfada} 

mi§ olan ' ibatı elektrik santralı da 
tekrar bombardıman edilm~ ve bil
yük bir yai18ln çıkarılmıştır. 

Beriinin merkezine takriben bet 
kilometre mesafede bulunan Scher -
berg demir yollarlle Beriinin ba§lıca 
mahallelerinden biri olan Charloten
burg yakininde mühim bir iltisalt 
noktası üzerine yüks{ k kudreUl infi
lAlt bombaları at~tır. 

Beriinin ~aas hava meydanı olan 
T empelhof Üzerine yapılan taarruz 
esnasında meydaııın §imal ynıısı ü
zerine bombalar atılmış ve civarda
ki garnj demiryolları da bombardı
man edilmiştir. Gece yarısından altı 
dalcika evvel Beriinin doğu banU
yösü üzerine ''aran diğer bir Ingiliz 
bombardıman tavyaresi kara batar
yalannın sürekli ateşi altında hede
fini aramak için bu bölge üzerinde 
tam yirmi dakika dolaşınıııtfr. Be1 
aydınlatıcı fişek yardımile Beılinin 
takriben 2 7 kilometre §arkındaki 
Rudersdorfta bir mühimmat fabri
kas~na nişan alınmış ve bombı:ı.rdı
man edilmiştir. Fabrikada yangın 
çıkmıştır. 

Derlinde alamı S saat sürdü 
Berlin, 26 (AA.) - Stcfani a

jansından: 
Dün ak~m saat 23 te Beriinde 

hava tehlilteai i$areti verilmiş bulun
duğuna ve bu işmetin harbin bat
langıcındanberi en ziyade devam 
etmiş, ;şaret olduğunu kaydeden 
mü~evali haberler gelmi~ti... Çünk.U 
bu işaret, 5 aaat devam etmiştir. 
Hasarat mühim değildir. 

Londra, 26 (A.A.) -Hava ne
zaretinin istihbarat avvisi bildiıiyorı 

Ingiliz tayyarelerinin dün yaptık
ları baskın emasında Kiel tersane
sinde bulunan Alınanyanın Scharn
horst kruvazörünün hemen yakının
da büyÜk bir infilalc görülmüştUT. 
Tersanenin ,Imal tarafındaki ucuna 
ve in aat tezgahlan üzerine üstüste 
büyük çapta bombalar düşmüştür. 

Boulogne' a yapılan bir baskın Uç 
buçuk saat sürmüş v~ birçok infi
lilk lar hasıl .>lmuştur. 

Raaıdlann lfadesine göre, bu in• 
filaklardan biri müthi~ olmuş ve bir 
an için bütün şehri avdınl ııtmıııtır. 
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· 4 Say"' c SON POSTA 

D!.,!~tı:~~, ı YERLI MAL 
Jcu~un koru.yucUMJ geael bqka
IU Milli Sefhnlı: Ctimhurreiaimiz le
rnet lnönllye. kurumun onunal bat
~-.nları olan Türkiye Büyük Millet 
Medisi Relaile Ba,velcile ve Kenel 
qrmay b..,kanına, kurum ba~kanı 
olan Maarif V eltiline, Cümhurlyet 
l-la.lk Partisi Genel Seheterlne, 
1llft Dil Kurumunun kurulutundan
beri batkanlıklarındı~, ııeoel eekre
ladiiinde ve üyeüklcrinde bulun
mUJ olan :r:atlara kurum aenel sekre
teriiiinden kutlama ve Nycı telgraf
Jan çekilmiştir. 

* ~\nkara, 26 (A.A.} - Sekizin-
ci dil bayramı dolayıaile bugün Türk 
Dil Kurumu Genel Sekreteri Burdur 1 
!Q'Iavı Ihrahim Necmi Dilmen An
bra radyosunda bir aöylev ver-

~'~·-----------------
TOrk - Rumen ticaret 

Kıılık laıtikleri, çizmelee 
ri, ıoıonları ue ökçel«i 
tecriibeli 11e ,ok ıağlam
Jır. Her yerde ur ar la iı • 
teyiniz. 
Umumi ıal'f yeri: lıtan 
bul BaTnatan han No. 5 

ATINA, SELANIK, SOFYA va BOKREŞTEN 
Hareket edeııı üç motörlü uDeutadte Lüfthanaal> tayyareleri, Almanya 
ve lteyne)&nilel hava hatlan ile munlazaman irtibab temin etmektedir. 

Her türlü i.za.bat Ye biletler için 

HANS W ALTER FEUSTEL anlaşması dün imzalandı 
<B&ttarafa ı Inci sayfada) Tayyare bitrtleri aabfı Umwni acentaama müracaat olunmalıdır. 

- Bugün imzaladılımız yeni anlat- ~~~~~~~T~e~lar~af~adr~e~ai:: ~HA~N~S~AFL~~U~C:_. ~G~ala~t~a~Rdı~ll~mı~~4S~.~T~el~ef~o~n:_: ~4~1~17~8!._~~~~~~ 
ma son seneler zarfında llti do.st -
memleket arasında mer1 olan anlat
nıanın bir devamından ba.tlc:a birşey 

dellldlr. Yenı anl~a iki memleket 
arumdaki ticaretin inldtafına 1mil 

lstanbula ucuz buğday 
verilmekten vazgeçilmedi 

olacaktır. (Baftarafı 1 Inci s:ıyfada) 
Memleketinizde bulundulumuz müd men bildirmitlerdir Buğdaya bu au

dtt zarfında cerek Ankarada ve ~e - retle zam yapılması üzerine Beledi
retae İstanbulda temas ettılımlz ye İktısad l,leri Müdürlüğü tetkika-
dfflet ricalinden ve müzakerelerı bir- . . . w. d 
uı.+A t.ı--• d' d'~Imi Türk h ta gınşmı~, d~gırmen ve fırınlar a ......, ne owaıen if ı& z eye k. Ei 1 ·ı . k d b w d 
tiııden ve difer zevattan &ördü~ilmÜJ ea ı at a verı mış ne a ar u.~ ay 
b---n k buld d 1 k -te'"'-- ve un mevcud olduiunu tetbıt et-_.. e. en o ayı pe mu ,......,._ 

1 
ti 

&Y ve mü~ltklrtz.. m ~ r. L'k . . d P .. 
.Haber aldıtunıza. göre yeni anla~ _ Bu tetıu at netıceaın e azar gu-

uıa 18 mfiyon liralık emtia mübade _ oü ak,amına kadar şehrin istihlak 
Iliini f.cıtihdaf etmektedir edeceği ekmek fiatlannda bir te-

o iş MACUNU 
AOızdakl mlkroplare temizler, dltlerln ••h• · 

hatıni muhafaza eder: 

tfer rerde O E N T O L dlf macununu arayınız. Mübadele edUecek emtianın başın. beddül yapılmaması lazım geldiii ne 
da ve ön pli.nda petrol ve mü,takka- ticesine vanlmıştır. Ancak Pazartesi 
tı bulunmakta olup buna mukabll sabahından itibaren elcm~ğe nm 
ltomanyaya pamuk 'ihraç edilecektir. yapılması icab edecekti:-. Bu Tam -------------------------
Bundan batka tiftik, yapak, zeytin_ ağiebi ihtimal 20 para olacaktır. 
,a~ı ve alelilmum Ihracat emtinlan- Belediye nark komi~yon•ı toplana
auzdan da muayyen birer miktar ih- rak vaziyeti tetkik ve flııtlan teabit 
raç edUebUecek ve Romanyadan da ve ilan edecektir. 
kereste, maden direkleri, kAiıd ve ___ _;. ________ _ 

tatbikatı ve di~er bazı sınal mamu
llt ithal olunacaktır. 

••·················································· 8on Posta 1\tatba.a ı: 

lff4l'lYat Miidiirü: Selim Ragıp Em~ 
&AHi eL ERi: S. Ragıp EMEQ 

A. Ekrem UŞAKLIOİL 

~~~-~ O O K TO R 411111-~ 

ÇIPRUT 
Cildiye ,. Zühroviyo miitehauı e ı 
Beyo21u Yerli H.:.tar Paı:an kar
'taında Poıb ııok•t• köşeeinde 
Meymenet apartımanı Tel • 4!!R5!! 

Devlet demiryollara va limanlara 
işletmesi umum idaresi ilanlari 

Muhammen bedeli (430) lira olan 1000 Kğ. Mayi sabun (14.10.940) Pa. 
zartesi günü saat (15) on b~te Hnydıupaşnda Gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından açık ekslltme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (32> lira (25) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin etU~l vesalkle birlikte eksiltme cünü saatine kadar 
ılromJsyonn müracaatları lAzımdır. 

Bu ~e aid f,lartnameler komisyondan parasız olarak da~ıtılmaktadır. 
(9190) 

Salılık köknar lomrutu 
Devlet Orman İşletmesi Düzce Revir 

Amirliğinden : 
Bolu. Düzce fOSası üzerinde Tatava mevkiindeki 1 numaralı depoda. 

mevcud c965• metre ve c892ı. deslmetre küp mua.dlli c:1597ı. aded köknar 
tomrufu 4.10.940 Cuma günü saat 15 de Düzcede D. Or. İş. revir lmirlL 
tınde müteşekkil ıtomisyonda açık arttırma ile satılaca.ktır. Tomrukla. 
rın bir metre küpünün muhammen kıymeti 10 lira 50 kuru.ştur. Satı~a 

aid tartnameler t!tanbul ve Bolu Orman Çevirge Müdürlükleri, Ankara. 
da Orman Umum Müdürlü~ile Düzcede revir A.mirliılimlze ve :tomruklar 
yerinde görüleblllr. 

Tallblerln % 7,5 teminat ve evrakı lft.zimelerile beraber ihaleden ev • 
vel DUzcede mezkiir komisyona. müracaatıarı. cS71b 

ALMANYA- İTALYA 
ve Merkezi Avrupadan timendifer ile 

HER NEVi NAKLiYAT 
TafsiiAt için: K. A. MO LLER ve Ski. 

Minerva Han Galata Telefon: 40099 P. K. 1090 

~ 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aşatıda gösterilmiŞ 0- Salılık çam, köknar lomruğu 
la.n 4f7 kalem muhtellf lAstik malzeme <1/U/1.940 pazartesi gUn\1 saat Devlet Orman İşletmesi Daday Revir 
115 de taahhüdünü ıra edemiyen m\lteahhld nam ve hesabına açık ek.sııt. 
me ne Ankarada ldare bınasında satın alınacaktır. AmirliğJnden : 

Bu işe girmek istf!yenterln muvakkat teminat Ue kanunun tayin etti- ı - Daday merkez de.po.sund& fstlfde mevc\ld c89b a.ded muadili 
ll vesikaları ht\milen eksutme saatine kadar komisyonda iSbatı vücud r392.60h metre mıklp çam ve c284ı. aded muadili c'72.228:ıı metre miltAp 
etmelerı ıru:ın1 "'r. Köknar tomru~u açık arttırma Ue sa.tılacaktır. 

Şar.tnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dalre.!!lnden. Haydar. :a - '11 klann ayrıca. bıı.ş kesme paylan mevcud ve kabuklan soyuL 
paıada Te.sellüm ve sevk Şefiliind~n dağıtılacaktır. omru. .. 

Muhammen bedell Muvakkat teminat mu~ olup hacım kabuksuz orta kutur uzerlnden hesabla.n.nnştır. ~ .. 
3 - Tomruklara ald satış şartnarnesi Ankarada Orman Umuın Mudur. 

Ecnebl malı oldu~u takdirde 18265 Lira 1369,88 Lira Iiliünde İstanbul ve Kastamonu Orman Çevirge Müdürlüklerile, Daday Dev. 
Yerli malı old~u takdirde S5046 Lira 2628,45 Lira Jet Orman İşletmesı Revir Amlrli~lnde görülebUir. 

c8925• 4 - Tomruklar çamlaxın M3 muhammen bedeli 1200 kUIU.7. 
ve Köknarlaxın M3 muhaınmen bedeli 1070 kuru.,tur. 

5 - İstcklllerJn % 7,5 pey akı;esi olan 4111 lira 30 kuruşu h8..milen 30/ 9/940 

Depolarımızda her nevi Pazartesi günü saat 14 de Daday Revir Amirliğine müracaaUarı. c8795ı. 

OYU KA lDLARI 
Mevcuttur. 

ve PERAKENDE 
Satıt yapdır. Fiatlarımızda biç bir fark yoktur. 

UMUMI SATIŞ YERI İstanbul: Kızılay Han No. 20 

Belediye Sular Idaresinden : 
ı _ İdaremfzin Feriköy üzinlnde yapılacak beton i~aatın malzemesi 

ldarece verilmek üzere, yalnız işçllljti pazarlıkla. bir müteahhide ihale 
edJlece k tir. 

2 - Pazarlık '7.10.940 Pazartesi günü saat 10 da. Taksirnde Sıraservl • 
lı!ı'dekl idare merkezinde yapılacaktır. 

1 - Pazar~a glrecek.lerln, bu gibi l..n.şaa.tta. ihtisasları oldutunu gös_ 
tertr veealk tbraz etmelerı lA.zımdır. 

f _ Tallbler şartnarneyi idare mer'kezinde, levazım. servisinden ala -

•nırıer. claBB• 

Manisa Nafıa Müdürlüğünden: 
· J. _ JG127 llr& 71 ku~ keşif bedelli Manisa. adliye binasının Ikmali 
tftl&at.l tapalı zarf usulne ek.ııutmeye ltonmWJtur. 

1. _ Bbiltme 4/10/ IKO Cuma gtinü saat on beşte Manlsa N~ Mü. 
4Qrliitü od.asmda yapılacaktır. 

ı. - Pl"Qje evrakı Nafıa MüdürlUAünde görülebUir. 
4. - :Muva.kk&t teminat d959.57ıt liradır. . 
s. _ fsteklilerln 940 mali yılına afd Ticaret Odası vesikasının ve ihale. 

4an en az s8klz gün evvel fennt ehllyet vesikasuıı da teklif mektubları.. 
ıun iclne koymalan lAzımdır. 

t. _ tat.uıuerin ~ nUDW'alı kanuna ııöre hazırllyacakları teklif 

Ankara Devlet Konservatuvarı Müdür
lüğünden: 

Ankara Devlet Konservatuvarına ginnek için yeniden imtihan açıla • 
caktır. Fazla tafsilA.t içln Konservatuvar MüdürlU~üne, Lise Müdürlükle-
rine ve Halkevlerine ibaşvurulması. o.6029, c9100ıt 

ls tan bul Limanı Sahil Sıhh\ye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

ı. - MerkezlıniZ müsta.hdeminJ için nü.munesi veçhlle d53ı. ta.kım. 
ma.a.Itasket kışlık elbise ile c9ı. aded kaput ve c-40• takım pantoı caket 
ve 40 aded tutum ı.,çı elıbisesl yaptırılacaktır. Elbiselerin behe.r ta.loml 
maakasket c26• Yra c25ı. kuru.ı k.a.putun ibeberi c20• lira ı.,çl elbi.selerlnin 
beherl 550 kurul}tan muhammen tutarı .~. lira c2!Sı. kuru.ştur. 

2. _ Eksllbne 4/10/ 940 Cuma günü saat 14 de Galatacıa Karamustafa. 
paşa soka~ında mezkiir merkez satın alma. komisyonunda yapılacaktır. 

3. - Eksiitme açık olaC81ktır. 
4. - Bu işe ·ald şartnameler merkezimiz ıeıvazınundan parasız alınır. 
5. - Muvaltk.nt temlna.t parası c347ıt lira c'72, kuruştur. 
6. - Ek.sUtmeye gireceklerin terzi olduk.laxına. dair 194{) senesi Ticaret 

Odası ve.sikalarını göstermeleri şarttır. c8855• 

·Kütahya Ta yy are Birlikleri Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından : 
il _Kütahya garnizonunda beher adedi 25170 lira 85 kuru!~ keşif be -
• delli iki aded erat pavyonu ekslltmeye .konulm~tur. 

2 - EbUtmesi kapalı zarf usullle olacaktır. 
3 _ Eksiitme 15/10!940 Salı gllnü saat 15,30 da Kütahya. Merkez Ko • 

mutanlı~ı satın alma komisyonu blna.sındEL yapılacaktır. 
4ı _ Beher erat pavyonunun muvakkat teminatı (1900) liradır. 

- Ketlf, plAn ve tartnamesini görmek iateyenler her gün. ihaleye 

• 
G 

o,nnea tertib pllnının eçbea ve IOD geldti,l 7 Ilkter 
rinde Adanada rapalaoalr 

Pamuk memleketi Adana sizin de taliinizl aJartır 
İlaarniye 'İkramiye miktan itram!n tutar' 

Ad ed Lira Ura 

ı 60.000 60.000 
ı 20.000 20.000 
z 10.000 20.000 
4 5.000 20.000 

to 2.000 ao.ooo 
10 1.000 80.000 

400 100 ı 40.000 
~.000 to 40.000 

20.000 • 100.000 
20.000 4 80.000 

44.498 Yekta ' 480.000 

Üçüncü Tertibln bundan evvelki Qelldl.i.flerinln her biı1lnd• 
(240.000) lira dabtılmıştı. 7 Birinci Teşrin keŞdesfnde (480.000) 
lira, yani evvelki çekilişlerin iki misli ikrami~ tevzl edllecekttı'· 

Büyük İkramlye (40.000) den (60.000) liraya çıkarılmı1o ayrı~ 
ca (20.000) liralil[ ikinci büyük bir ikrazrii.ye illve edilını,tfr• 
(10.000) liralık ikram.iye bir tane fazlala.ştırılmış, iki tane (4.000) 
lira yerine dört tane (5.000) Hra konınuş, (2.000) liralar üçteıı 
ona, (1.000) Iitalar kırktan seksene, (100) liralar da (200) &ta 
(400) ze çıkanlıntŞtır. 

Dört lira.lık tam biletle PlAnda yazılı .ilkramlyelerin tam.aını
nı, iki liralık yanm biletle de lbu ikramiyelerln yarısını kazana~ 
bilirsiniz. 

Ziraat, Orman, V eteriner 
F aküitelerine talebe alınıyor 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Ell$tltiisü orman, zira.a.t, veteriner fakültelerinde taıeıı' 
kayıd ve kabulüne 15/ .Alustos/1940 tarihinden itibaren ba4Ja.nacak ve 
Eylül 1940 ıünü aqamma kadar devam edecektir. 

1 - Bu yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, fizik, kimya., cebir, Ti}r~ 
t:ıhrir ve yabancı dilden cFransızca, İngUizce, Almanca. dillerden birb 
.seçim fmtihanına tibi olacaklardır. 

2 - Seçim ımtlhanı Ankara ve İstanbulda ı. 2 , 3, T~rinlevveı D40 ıaP' 
lerinde yapılacaktır. , 

S - Enstitümüz fakültelerine yazılına.k istlyenler kayıd ve kabul §artl' 
rını Enstıtü l'ekt<irlü~ü ile vU!I.yet ziraat, orman, veteriner müdflrl(iklerll" 
den tedarik edebilirler. 

<~ - Seçim lmtihanı Ank~rada Yüksek Ziraat EnstltOsünde yapııace.J~ 
İslanbulda lmtlhanın olacaj!ı yer Zi:mat, Orman, Veteriner müdürlülderl 
müracaat edilerek öılrenllecektir. 

5 - Sıhhat raporu nUmunesi enstitü ve villyeUer ziraat, orman veıeı" 
ııer müdürlüklerinden tedaxik edllir. 
Başka rapor kabul edilmez. c71S9, c4492ı. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube ve aj a.ns adedi: 286 

Ziraı ve tıcarı her nevi banka. muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28a800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tuarrut he.t&bların4", 
en a.z 60 !irası bulunanlara senede 4 defa. çekllecek kur'a lle a.tal' 
daki plAna göre ikramlye da~ıtıi.acaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 ,, 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 " 50 " 5,000 ,, 
120 " 40 " 4,800 ,, 
160 " 20 " 3,200 ,, 

Dikkat: Hesablanndakl paxalar bir sene Içinde 50 liradan :!' 
dü.pnlyenlere ikra.ıniye çıktığı takdirde % 20 fa.zlaalle verııectlt 

ı ı BlliDcLkiıuı~~t 1 Mart w 1 


