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BOMBARDlMAN 
• 

ETTILER 
Bir şehirde müteaddid Almanlar, bombaları 

ev ve dökkinlar şehir civarına 
tahrib edildi düştüğünü söylüyorla 

Londra ı (A.A.) - İ~ hava. n Berlin t (A.A.) -D. N. B.: 
dahiU emniyet neza.retleri tebliii: 31 Ağustosu 1 E.ylule La 

Bu sabah dÜŞIWlm mtlhkn bir t&J ııece, gece yarısından dört 
yare kuvveti Kente sahUlnden aşarak eonrA...Bcrlinde tekrar alann 
şimalden Tlme.ııe dotru teYeıh etmiş- biri kırk geçeye kadar sürm 
tir. Tayyare dart ba.tal'J"&ları faali - Münferid hareket eden 
yete geçmişler ve hüeum eden avcı tayyareteri Beriine yaklaşmışlarsa 
tayya.relerimlz d~nı d'atıtm~lar- tayyare dafi bataryalarımız B 
dır. Şehirde ve Kent'in flmali şarld üzerine bomba atılmasına mini ol 
mıntakasında muhtelif mahallere muştur. Yalnız bazı bombalar 

t 

Hitler ve Mussoliniye 
bir protesto telgrafı 

gönderildi 
bombalar a.tılllllf'tır. civarına dü~müt ve mrrıi', r~t•id 

Bir ~hlrde mUtea.dd.ld eY ve dti.k.. hasara sebebiyet venniştir. 
kinlar tahrib ectilmlf, blı' çamaşır - Ingilizlere eöre 

Bükreş 1 (A.A.) -B. Maniu, o t Af •k d k• hane, blr gar Ye bir dere kenannda Londra 1 (A.A.) - Salahiyet 

=;~it~:~:r:kB.T~~:n~:~;a;ıirMa~e~: Kütahyada kurulacak elektrik santrali r a ri a a 1 evler, has~ı;e!n~~. :~~~.~- tar mahfel(l~~vam~1f-~c:~~:.~~ 
~~~:: vhe~~~m~~r~i~a gz;;:t::~i~a:~n~ lstanbula kadar bütün mintakanin FranSIZ kuvvetiari .- s· A .k 1 t . . .. 1 -ı 
~r~~~Ç~iZi:;~lr.~~~;;:~:::"~~ Evv•"'':~~::~.~~::!:~":k.~r:.~~:~~,:k Kütahya ingilizlerio beraber L- ır merı a ı gaze ect gozı e-l 
tarihi milli mec(js. tarafından ittihaz den İktısad Vekili Hüsnü Çakır gece! ınıntakasında kurulacak büyük san- Londra 2 (AA.) Orta AfrikRda 

1
• f b 

e~ilen Transilvanya komitesinin e.,. Eskişehirde kalmıştır. Vek.il Eski§e - tral i.şile meşgul olacak, rarbt Ana _ bulunan hür Fransa kuvvetlerinin • • 
~ı reisi sıfatile, Transilvanyadaki hlrdeki wtklklerinden sonra Bursaya dolunun dfter merkezietinde vücude hepsinin General de Gaulle ile bir- zm ır uar ı ır 
~acar ekalliyeti ile beraber Rum~n gitmiştir. Vekll mütealnben .şehri - getirilecek elektrik santralları, ma_ le~tikleri reamen bildirilmektedir. 

e seriyetinin de Macaristan& ve- mlzde ve carbl Anadolu vil~yeUerirı_ den va.ziyeti ve İktısad Veklletlnl a- Gabon arazisi valiai de bütün as- b h ed e ' 
ren Mihverin hakemliğini Ru - de tetlı:iklerde bulunacaktır. Hüanü Ilkadar eden dlter ~er üzerinde teL askeri ve aivil makamlarile hür arış m eş er ı ır 
men milleti namına bütün Çakır bu seya.hati esnasında. bllhassa kl.k:ler yapacaktır. Fransa bayrağı altına girmi~tir. e 
ru~umla protesto ederim. Bu karar hükfunet1n uzun müddettenberi ü - Küta.hyada kurulacak büyük elek
mılliyet prensibierini ve en iptidai zerinde durarak hazırlamakta oldu - trik santralında Seyidömer linyit_ 
adalttt mefhumlarını reddcıtmekte Au büyük elektrlkleşme plAnı hakkın- lerinden Istifade edilecek ve i:stan • 

(Denmı 3 üncü sayfada) da tetklklerde bulun.a.ca.ktır. (Devamı 3 üncü ııayfa.d:ı) 

Edirnede Sinanın nefis 
bir eseri tamir ediliyor 

1 Harbin birinci 
• • 

senesının 

bilançosu 
Amerikaliiar, Almanyanın 

ci hana hükmetmek emelleri 
~ _ suya düştu diyorlar 

Nevyork 1 (AA.) - Nevyork 
matbuatı harbin birinci seneainin bj... 
lançosunu yaparak harbin yeni sah
nelere genişlediğini i~aret etmekte -
dir. 

Gazeteler Ingilterenin kahraman
I ca mukavemetinin Almanyanın ci -
hana hükmetmek emellerini suya 
düşürdüğünü yazıyorlar. 

Almanyanin bir 
senelik harb zayiall 

Edlı d Berlin 1 (A.A.) - İlk harb se-
:ne e mevcud kıymeUI ta.r1ht eserlerden Rüstcmpa.ıy.ı. ktı.rvansıtnyı- nt!sinin bilançosunu çizen Alman ga-

~n~umt müfettlşllkçe Uı.mirine devam edUmeldedir. Yakın bir zaman_ zeteleri, Alman zayiatının cem'an 
Binanın bu tahe.seıi de harabiden kurtarılmış olacaktır. 39,000 ölü, 140,000 yaralı ve 

Resiluler, kArvansaray hakkında Trakya. Umuml MüfeLt.lfinl komutan 20.000 kayıptan ibaret olduğunu 

Sovyet- Alman 
hudud anlaşmasi 
Berlin ı (A.A.) -D. N. B. bil~ 

diriyor: 
28 Ağustos 1939 da aktedilen 

doatluk ve hudud muahedesile ta
yin edilen ve bududda hukuki vazi· 
yetlerin halüne aid Alman - Sovyet 
ler anlaşmaaı 31 Ağuatosta imza 
edilmiştir. Dostane bir hava Içinde 
cereyan eden müzakereler bir ayda 
bitirilmi~tir. -------
Romanyada 
niimayi,ıer 
Londra ı (A.A.) - Bükretten 

haber verildiğine nazaran, Roman~ 
yaııın müteadd.id mınlakalarında, 
Viy.sna hüküm kararına karşı pro -
testo nümayi,leri yapılmıştır, vu -
kubulan hldiseler bilhasaa Bükret
te ve T raneilvanyanın payitahtı o
lan Cluj tehrinde ciddt mahiyet ar
zeylemi~tir. -------

Amerikada silah 
altına davet edilenler 

,.....-.... ...,__._ . ....,_ ........ __ . __ ........ , ..... ... 
1 i HŞimdi Amerikada bile bir lnrilizle bir ltalyana, bir 
i Almanla bir lıııiliıı:i burada olduğu gibi ayni salonda 
! bu kadar Mmimt bir tekilde görüJiürken 
i ve •ilenirken röremezainiz.)) 
'-. ... -.. -..... ------ ___ ........................... _. .. ..,~ ...... .., 

lzmirdeki 30 Ajuatoe Zafer bayrama meraabninde Maarif 
Belediye Rwl, Komutan ve V ali eörütürlerken 

İzmir 1 (Huausi) - İzmir fua - da Fransız, İngiliz, Amerikalı, 
nmn hergünü baoka bir muvaffakj... yet, İtalyan, Yunanlı, İranlı, 
yet içjnde geçiyor. Bir kaç günden- lonyalı, Macar, Yugoslavyalı ve 

Londra 2 (A.A.) - Nevyorktan beri Yunanistan, Suriye, Filistin ve eırlılan bir arada görünce 
bildirildiğine göre, Ruzvelt 16 Hindistandan fuarı ziyarete gelen .... söylemiştir: 
Eylulde bir senelik bir talim devre.- ler bir hayli artmıttır. aŞu anda, Amerika da dahil 
ai için milli muhafıziardan 60 bin İz:mjr fuarını ziyarete gelen bir mak üzere dünyanın hiç bir 
kişilik ilk kafileyi ailah altına davet Amerikalı gazeteci, dün sece fu - de bu kadar mUtecani• bir 

(DeftiDI 1 iuci II&YJ:&a&l 



Hergün 
---···-

Romanya meselesi 
.. Hal/edildikten sonra 

- Y uan: Mullillin Birıren ..J 
C ihan Harbi bir mütareke ile 

biteli yirmi iki sene oldu. O 
jtarekeyi de bir takım muahede
le gl1ya bir sulhe bağlıyan aiya -
in üstünden yiımi sene geçti. Bu 
ıddet eanasında Romanyanın ha-
bna kısa bir göz atmak, tarih ve 
aset bakımından hesabııız deralet 
armak için kafidir. Koskoca bir 

cl içinde telkiki ancak mümkün o-
ilecek olan bu denlerden burada 
bsetmeğe imkan yoktur; fakat, 
vzu üzerine sadece bir dikkat 
betmek mümkündür. 
Bugün hududları üç cihetten de -
mi tolan büyük Romanya, Paris 
ro~larının adlarını taşıyan me~ -
r muahedelere hakim olan mü~ • 
ek bir ruhun eseridir: 
1 - Almanyanın canlanmasına 
ıni olmak. 
2 - Avrupanın muhtelif siyasi 
eyanlarını, muayyen bir hakimi-

aiyasetinin elinde alet olarnk 
lanmayı temin eden bir manivela 

, ·ude getirmek. 
Bu iki gaye ile vücude getirilmi~ 
ın büyük Romanya, yitml sene 
ja<lı. Yaşadı, fakat ane kendi 
edi rahat. ne halka verdi hu -

ı 1» bunun için, bu yinni senelik 
· ,amıya yaşama denilemez. Haki -

f;_ , te. Romanya, mütemadiyen 
N vnıyan bir siyaset kazanı oldu: 
...... i Gerek dahilde, gerek haricde. Ni

} Çünkü, yapılan büyük Ro -
nya, kendi kendisine ayaküstün -
durabilecek olan bir memleket 

iildi. Onun o haJile yaşaması için, 
1diaini vücude getiren tiynsi kuv

ı in devam ve Romanyanın da bu 
ı vvete hizmet etmesi lazımdı. 
, ılbuki Romnnya ııiynuti. ~a kın 

• ibre gibi, bilhassa sekiz sene • 
:ıberi, ııağa, sola oynadı durdu. 

1 * ı Bu geçen yirmi aene içinde, 9 l 8-
ı O aiyasetinin lehine hiç bir fayda 
rıin edilmemiş olduğunu bugünün 
~iseleri çok güzel gÖ!tetiyor. 
anaanın haline bir göz atmak ka
ir. Romanya, bu yinni seneden 
fade etti mD Hayır. Çünkü, Ro
nya dahilen mütemadi sanıntılnr, 
aTSızlıklar ve mücadeleler geçir
Demek o da zarardadır. Fakat, 

1 zarar gören bir alem varsa, o 
orta Tunadan Karndenize ve E
e kadar olan Avrupa parça!!ıdır: 
manya, Macaristan, Yugoslavya. 
lgaristan, Yunanistan ve hatta 
rlciye. 
Eğer Cih~n Harbinden aonm bu 
dığımız memleketler ara~ında 
li hududlnn ve milli menfaatleri 

1 ve doğru anlamak ruhu üzerine 
ulmuş bir münasebetler devri te
edilmiş bulunsaydı bugün bu 

mleketler siyasetçe, iktısadca ve 
erlikçe çok daha mükemmel bir 
ciyette bulunabilirlerdi. Romnnt.. 

Macaristan, Yugoslavya vesai -
bütün bu mt-mlekl'tler, ayni ta -
içinde pişmiş ve birbirlerine e1 

erek yaşıyamadıklan takdirde 
•r birer büyük kuvvetlerıo haki-
etleri altına dü!lmeğe mahkum 

·iık milli varlıklardır. Bu arada 
nız Türkiye vardır ki icabında 
adi kendisini müdafaa imkanla -

1 .s sahib bulunur. Diğerleri, oncak 
irierine dayanmak sayesinde ya

'biürler. Bunu garb politikacıları 
biliyorlardı ve bildikleri için -

ki Romanyayı yaptılar. Tuna ve 
'kan memleketleri de bunu iyi 
amadikları içindir ki bildiğimiz 
ni senelik siyaset tarilıi vücude 
miş oldu. 

* eon yinni aene içinde kaybedilen 

1 
• teY vardır. Geçen bu zaman, 

SON POSTA 

Besimit Illakala • 11 Bir garanti meselesi 
Sözün kı s ası 

,., 

Inaanlar cıanlamak» aa aaima 
geç, aıhhatinden emin olmadıkları 
şeyi ııyapm4kı> da daima erken 
davranır lar. 

Muhakeme kuvveti evvel ltleyip, 
hareket kuvveti sonra ııelen olmıya 
bakınız. Hiç bh hesabınız yanlıt. \iç 
bir t~ebbU.ünüz boı çıkmaz. 

... -···--Ne imişim ben? 
E. Ekrem Talu 

B abam, büyük babam, am cam p. 
irdiler. Böyle bir nllenin evlAdı 

olduktan b~ka, ömrümün ilk, uzun 
yılları Fikretıerin, Safaların, Cenab • 
ların, Faik Alilerin muhitinde geçti. 

Gene babamın zengin kütüphane • 
sinde bütün eski divanları, Kemalln ve 
HAmidin oıır mecmua.lannı okumak 
fırsatını buldum. 
Bunların hepsine rağmen kendim

de Recai efendile Recai Zadelerin 
isrini takib etmek cesaretini bir türlü 
göremedim. Aruzdan ürküyor, mev • 
zun ve .kafiyeli söz söylemeyi ince ve 
çetın bir iş biliyordum. · [-·-·-·--... ·s,i·-eıı··i·-r··-·· .. ii ... & .. b ... ; ... ;: .. ı-e .. ri-............. 1:· .. ~r~~~~t§EJ~~fg§ 

_ uıtr~tını. 

Halbuki bu ürkeklik benlm tarn • 

Dahiliye Vekili Avcılar bayramı Valinin şehirdeki ~ıı::ıf~z~~ ~~:ü~:d~:m~~ç~~ 
t ft • J • kadar ince san'ata mutavakkıf belle. Bursaya gitti e IŞ eri diğlm şeyin kolayın kolayı oldu~unu 

Vekil birkaç aün Bunada dün kul/u/andı Dükkiln ve mağaza önlerinin :!~D!:,~nı!' .. ~:'~~n~;.,;:; 
fuz .. ulAı ı'ıgalı'nı'n o"nu"ne gibi, ben de -bugünkü c.msaline kıyn.. 

kalarak tetkiklerde 
S - b d t } } ' kebabı ·ı· sen_ kolayca şiir yapııbllimil§im de bulunacak aray urnun a op anan avcı ar mer a , geçı ıyor luı:berim yot. 

Birkaç aündenberi Floıyada la.· 
tirahat etmekte olan Dahiliye Ve -
kili Faik Ôztrak dün ak~am aaat 

aVCl pilaVl ve zerde yediler, muhtelif Vali ve Belediye Reisi Dr. Liıtfi Meıter benim cesaretimi kıran hep 
ltırda.r, ı.t1 gündUr şehirde teftişler 0 eski diva:nlar, Recai Zadenin, Kemn-

atış mÜsabakaları yaptılar yapmaktadır. Dr. L~tfl Kırdar bu te! lin, Hlıntidln ve onlar gibl1erin eser. 
tı.,lerde ba.zı klınselerin zabıtai bele- leri imiş! Meğer o korkaklı~ı bende, 
diye ntza.mnamesine aykın olnrak Yahya Kemalin, Faruk Nafizin şiir. 
dük.kdnlannın önünü caddelerin şe_ leri devam etti.r!yo.r:m~i 

19 da DenizyoUarı idaresinin Ma- Istanbul Avcılar ve Atıcılar Ku- ~abakaları yapılmıştır. Bu müsaba -
rnkaz vapurile Mudanyaya hareket rumunun aenelik bayramı dün Sa - kalaıda birinci gelenlere birer ku • 
ımı'ct'ır Faik Öztrak Touhnne nh- h d'W d ) ) d e • • . ~ . r • rayburnunda yapılmıetır. Kurum er pa, ıger iyi eıece a an ara a 
tımında vılayet, belediye, ve Em - aene şehirden çok uzak semtlerde ı muhtelif hediyeler verilnıi~tir. 

. t Müd .. r·Wü erkanı tarafından . M'' h 'k d h d f 1 n~e ur ug yapılmakta olan bayrama.w~e.rke~ın ut~ .arr.ı •w· omuz. e e atış n-
ugurlanmıetır. d 1 kolaylıkla iştirak edemedıgını göz-1 n nda bırıncılıgı Remzı, ikinciliği Cı~ 

Dahiliye Vekili Mudanya an ·· .. d b 1 d k b ki yasetıin, Ü~"Üncülügwü Muammer, • k b' k ü B onun e u un urara u sene 'Y 

Bursaya gıdece v.e ır aç g n ur bayramı Sarayburnunda tertib et - dördüncülüğü Snfder, beşinciliği 0-
sada kalarak fetkıklerde buluna - · t' vagim almıotır. Valtray atı•larında 

mı~ ır. " 
cak tır. Kuruma dahil avcılar sabahtan birinciliği Snraccttin, ikinciliği T eo-

d "}d" 5 itibaren ellerinde tüfekleri olduğu hari. üçüncülüğü Ovagim, dördün -
Bir sandal evrı ı halde Sarayburnunda tophınmı§lnr- cülüğü Arif Kızılıepe. beşinciliği Cı-
kişi denize döküldü dır. yasettin kazanmıştır. Vinçster ntıır 
Fatihte oturan HıılU, Mehmed, İb- Saat 1 l de İstikiiii marşile me - lannda birinciliği Niyazi Kızıltepe, 

rahım, Faik ve Mwıta.fa Isimlerinde 5 rasime başlanmış, bu sırada mey - ikinciliği Orhan, üçüncülüğü Mu -

:k d e·-elk' 8 ,..,... ... navndpn"a dandaki direğe Türk bayrağı ve ammer, dördüncülüğü Nejad, be -
ıu- a ıuı •' ' AOJ<"''' -. K f'l& k'l . . M·· 1 d iskelesinde Hüseytnl.n sandalını ki- ~rum ı arnası çe ı mıştır. ute - ~inciliği Osman elde etmiş er ir. 
ralıyarnk lblr gezlıltl ya,pmnk üzere akıben Avcılar ve Alıcılar Kuru - Yeplayctlarm üzüm günü 
denize a.çılmışlardır. Blrnz açıldık -ı b~ u ~aş1kanı Atı.f abvcılık ·ıı~akkında Y eşilay Gençlik Kolu tarafından 
tan oonra sandal içindeki gençlerin ır 80>:. e~. ':'e.rmıt. u mı~ ı !!porun tertib edilen ((Üzüm günün dün Hal 
bit1birlerlle ~nla.şmllnrı yüv:tlnden tanmmu~u •:ın alınması lull!_" ge - kal: Ziraat mektebi bağlarında ya -
birdenbire milvazenesi bozularak dev len ted~ırl~rı a~~atT'§ ve huznunu pılmıştır. 
rUm Iş beş genç denize dökü\milşler. avcı se am ı e se am nmıştır. Davetliler sabahleyin 8, 30 da 
dlr. Gençler et.Tnft.an yetişenler tara-l Kurum B~şkanının. söylevinden 
fmdnn kurtarılmışlar ve bir kısmı sonra davetlılere mer a kebabı, av- Sirkeciden hususi otobüsler1e Hal -
fazla su vuttuklarmdnn hastaneye 1 cı pilavı ve zerdeden ibaret bir öğ- ka lı Ziraat mektebine gitnıi~lerdir. 
kaldınlmı.şİnrdır. ı le yemeği verilmiştir. Samimi bir Yeşilaycı gençler, misnfirlere <(Ü • 

hava içinde geçen bu yemek ziya - züm günü ı nün maksadını izah et • 
Av tüfeğile oynıyan hir çocuk 

1 

fetinde yaıı m~a'::ini Ahı~e~ Kınık- mişler, biHihare güzel bir cnzın re • 
1 d la Emnıyet Mudur muavını, spor - fakatinde dans edilmiş, muhtelif 

yara an 1 c~lnr ve avcı1ar hazır bulunmuşlnrw eğlenceler tertib edilmiştir. Gerek 
Büyükderede Mühendis !Oka~ında d davetliler, gerek Yeşilaycı gençler 

d 
ır. 

7 num.anı.da oturan l(J yasm a Ke • Yemeklerden ııonrn evvelce ha - dün bu suretle nezih ve güzel bir 
mal dün evlerinin n.r.kasmdakl bah • zırtanan hedeflere hakiki atı~ mü • gün geçirmişlerdir. 
çede avlanıtken, ev tüfe~tn!n patla- --··..--· .... ••••••••• ............. -···--··············· .. ···--··--····················~ 
masile elinden varnlarunış, Beyo!Uu ~ 1 1 1 i 
hastanesine kaldınlmı.,tır. ISTER NAN, STER NANMAl 1 

Bir sarho~ kavgası 1 
suıtann.hnıedde arzuhnlcntk yapan Cava ne diCcr şark memleket - e.derek burada türkçeleştirılml:~ 1 

All Haydar sarhoş o1d~u halde ev_ leri 'l'iil'lkiyenln fQm sanayiine n - dublaj f11mler Için de menşe şa -
velkl gece Tavukpazann~n oturan l~ka g&+...ernı~er. Yapılan Türk hadetnamesi lstem~erdlr.. :

1 Kerlmi blr d~mir ~rçasile başından filmiert hakkında malfunat iste - Haklarıdır, lstıyetıillrlcr. Fakat 
yanılamıstır. Yarnlı tedavi altına a - nıişler.. gazetede ikinc! bir fıkra daha g6 _ • 
Immıs Ali Havdar vnkalanm~tır. Memnunlyet. verecek, hoşa g de- rüyonız: 

Dalkanlarda Macaristandan Türki
reye kadar çok mükemmel bir te -
~nüd aiya eti ve feyizli bir kalkın -
ma, - milli, siyasi, iktısadi ve as -
keri - hareketi için kullanılabilirdi. 
Bö:rle bir .siy.:ıset, bugün yeni harb
den doğacak olan Avrupada bu mil 
Jetleri çok daha iyi bir vaziyette bu
lundurabilirdi. lııraf edilen zamana 
acımamak kabil deiildir. 

T emen ni edelim ki bu milletler, 
bundan aonrasını iyi yapmayı bil • 
sinleri 

dluhittin c2Jie9en 

cek blr haberdlr. _ •BU 1şln hem maddi kazanç, 
Ha:klka.ten İstanbulda yapılmış, hem de kültür propagandası nok

vasıtnnın hele servetin noksnnlı _ 
• ~ına ra~en muvaffakiyet.ıe blti _ trunndan mem1Pkete faydalı olaca. 

6 ğı tahmin edilmektedir.• 
rllmlş eski yenı birkaç filmimiz 
vardır, yentleri de olacaktır, gön... 
derebUlrlz. 

Ancak bu mUnasebetle gazetede 
ikinci blr fıkTa görüyoruz. Şöyle 

denilm iş: 
- cDün yerli film şirketlerinden 

bazıları Tlcaret Odasına müracaat 

Harlee satılan tıer malın geçer. 
akçe ve iyi fiat bulunmak IJartile 1 
fayda getirece~ı muhakkak. Ynl _ : 
nız Amerikada yapılıp burnda dili i 
türkçeleştırllen fllmln yabancı ! 
memlekette Türk kültUrUnUn ta _ 
nınmasına hizmet edece~lne: 

ISTER INA N, ISTER INANMA 1 
'-·············--....... ·---.... ···· .......... _.. . ._._ ..... _ ............................. / 

retile mütenasib olmıyaca.k göze ba- Ben ştir diye onlann dudaklanndan 
tan vaztyeUere so'ktu'klarını' tesbit et- ve kalemlerinden dUıkülen incilerJ 
miştir. Ezcfunle bir taJnm dDkkfı.n _ bellerni.şlm .. · 
Ia.r önlerini sergi .haline koyduğım _ Cocuk.luğumuzda: 
dan, tahta ve tcneke pa.rçaln rlle ön _ Ayağıma basma, devranı bozma. 
lerint ko.patmaktadırla.r. Ayni zaman Unk:ıpanında, arpacı oflu Feyzul-
da bir kısım dükkdn sahibieri de, lah! .. 
sandalye atarak kaldırım Uz:!rlnde O- Ve: aEveleme, develeme, ıieve kuşu 
tunnaktadırlar. Doktor Lütfi Kırdar, kovalnma ... :ı; 
alAkadarıara bu kabU 1Aüba10iklere Tarzında.ki, saçma diye hor gördü
müsaade etmemelerini emretmıştır. ğümüz sözlerin bir gün gelip de •ha
Bu şekilde mbıtaı belediye nizamna. ıkiki ve modern şiir• öme~l olarak 
meslne aykırı hareket edenler şld _ .taklld edileceğini akla. getırseydim 
detıe cezalandır:ılaca.klardır. Halid Fahrilerin, Nurullah Ataçları~ 

Sarhoş bir gencin 
tabaneası bir başka 

genci yaraladı 
Evvelki gece Sirkecide bir gen -

cin tabanca kurşunile yarnlnnmnsile 
neticelenen bir hudise olrouştur. 

Ahırkapıda oturan Mehmed Se
ven adlı birisi çok fazla sarhoş ola
rak Sirkecide Dayahatun cnddesin· 
den geçerken belindeki silahı çekip 
ha,·aya iki el ate~ etmiştir. Bu sıra
da caddeden geçmekte olan elek • 
trikci Halim ve Bursalı Hüseyin adlı 
iki kişi müdahale ederek Mehmedin 
elinden tabaneayı almak ist<'mişler
dir. Mehmed silahı vennemek ister
ken tabanca ateş almış. çıkan kur
§Un Hüseyini sol ayağının diz kapa
ğ:ndnn yaralamıştır. 

Yaralı Hüseyin derhal Ciilhane 
hastanesine kaldırılarak tedavi altı
na alınmı~tır. Suçlu Mehmed yaka· 
lanmış ve hakkında tahkikntn baş
lanmıştır. 

Müddeiumumi muavinlerinden 
Tahsin hadisenin tahkikatına cl koy 
muştur. 

Bir tramvay ihtiyar 
bir kad1 na çarpti 

Mecidiyeköy ~ Sirkeci hattına iş
liyen vatman Ahmedin idaresinde
ki tramvay arabası dün Beyoğlunda 
İngiliz konaoloshanesi önünde cadde 
nin bir tarafından diğer tarafına 
geçmek İstiyen 70 yaşında Makridi 
adlı bir ihtiyar kadına çarpmış ve 
ba,ından yaralamıştır. Yaralı kadın 
hastaneye kaldırılmıotır. 

takdirlerine arzedilmek Uzere yığınla 
şaheser hazırlardım. 

Manhaza, bakıyoruro da, geç kal
mı.ş değilim. Bugünden işe koyulur • 
sam bir senede, acaib isimli bir mec_ 
mua da ben ortaya çıkarabilece~im. 
Bunun Için bir deneme ya,ptım. Halid 
Falırlnin pek 'beğenerek medhettiği 
şu .şiiri aldım: 

O, yalnız ayna satardı, 
Ye bir gün Aynıılıçarşıda Öldü, 
'l'alib bu ya, 
Tabutuna taşıyanlar 
AyruısızJardı! 

Ve buna bir nazlre yazdım .. 
Ba ın Iyisini yemez, sııtnrdı, 
Dalkapanında vardı dükldinı ... 
Bal gibi adamdı! 
Baldıziyle bal ayı yn.şa.orken 
Balkondan düştü ... 
Ye öldü .. 
Ölüsünü .. 
Balltabaklan taşıdı!. 
Blr çırpıda çıkan ıbu .şllrden yarım 

saatte, alimallah ibir düzüne yazıyo
rum. 
Şairmişim meğerl 

Lüküs Hayatta. Hazı.mm dedi~i gl. 
bl: !Ne im~im. ben?b 

C. ~kL!em. rc.,aLu 

Bir genç ktz kuyuya düştü 
Sn.ınatyoada Hacıhıı.ınzn. mahallesi 

Mekteb sokağında 14 nurnarnda otu 
ran Mürüvvet adlı genç bir kız dü~ 
evinin kuyusuru:lan su çekerken mü_ 
vazene.~ini kaybederek kuyuya düş_ 

mUş, etraftan yetişenler tarafından 
.kurtarılmıştır. Mürüvvet yaralı ve 
ba.ygın bir halde Cerrahpa.şa hasta • 
ne.sine kaldırılmış, tedavi altına a _ 
Jınmı~tır. 

1•Son Po•taH nın edeb9 telrika•ı: 35 linde katlanmı~ bir çevre ile dtiııdü. 
Paşa bunu onun elinden alıp Yu -
su fa uzattı: 

yor, ısrarla kendilerini alıkoymak 
istiyordu. 

battal .sigarayı derin haz ile içine 
çeke çeke içti. 

- Ne var, Yusuf ağabey? Ne 
istiyorsun ;ı deyip yakla~tı • 

. .... ·. ~ ·.· .. 
. ,J§!!!_!!J!l. BA 

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 

- Şuncağızı al. koynuna koy. 
Bunu alelhesab veriyorum. Emrimi 
yerine getirdiğin vakit ııeliı beni gö
rürsün. 

Yedibelanın çehresinde u fak u -
fak ter taneleri belirmeğe başlamış, 

- Vallah, paşam .. dedi; herifci yüzünün rengi aolmu~tu. Gözleri u
oğlunun ipi sapı yok ki, nasıl kan- falıvermiş gibi, ikide birde kapak -

~-......... . . . 

Sizin mahallede bir deli ldris 
ı~ .. tanıyor musun} 
Naaıl tanımam} (İ m arnı işa

) bunun başını derde ııaldı, aa
oğlu salozl 

Hah, tamami Onu biı yerde 
r, ne yaparsan yap, karıyı ona 
boşat. 

edıbela kimin huzurunda bu -
UVunu unutnrak, ba~ındaki fe~ 
r...mrukta 'öne eğdi ve ensesini 

E
ağa ba!l:ladı. Pa~a ona ce~aret 

ek için hemen ilave etti: 
Sen bu işi, dediğim gibi in -

~ 
kıvır, sonrasını bana bırak. 

, delikanlı'? 

u1uf mütereddid bir tavır ta • ... 

dırayım > larını kaldırıyor, açıp kapıyordu. 
Paşa, manidar aurette bir gözü - Karnının üzerinde kavuşmuş bulu-

nü kırptı. nan ellerine hafif bir raşe gelmi~ti. 
- Artık ne ha1t edeceğini sen Vücud, zehrini öz.lüyordu. 

bilirsin. Onu da biz öğretecek de - Onun bu hali bir aralık hocanın 
ğiliza, sana? ı gözüne çarptı. Kendisini o saat bir 

- Bir defa düşüneyim, pa1am. telaş aldı. Ister misin birdenbire he-
- Düşüneceği yok. Hemen ya - rifin tutarağı tutsun da mahiyetini 

rm, olmazsa öbür gün, tekmil ha - meydana çıkarsın~ 
herini almalıyrm. - Velinimetimi Bize ruhsat ver, 

Oralarda dola~an bahçıvana aea- artık, gidelim 1 Yusuf efendi kulun 
!endi: em rini yerine getirecek. Onun Için, 

- Baksanal Bizim Hüaeyini ça- vaktile aemte dönelim, olmaz mı) 
ğır, buraya gelsin. Diye yalvarmaia başladı. Paşa: 

Biraz •onıa gelen utaiına u.ul • - ETken daha, canım 1 Biıer 
ca blı emir ,enli. U .... J.kd n • • terbet lgin de ~ı. p.lenıilüa.. di • 

Ebülhayır efendi dayanamadı. 
d:ıyanmağa da vakti yoktu. Ferhad 
pa~anın yanına gitti, kulağına kn -
dar ırakuldu ve hakikatı, pek az 
tağyir ederek, ona ikrar ediverdi • 

- Peki öyle ise, buyurun .. 
Ruhsatını bu suretle koparır ko -

parmaz, birer temenna ile aokağa 
fırladılar. 

Tam zamanında çıkmışlardı. Üç 
adım gider gitmez, Yedibela önce 
bir nira attı, sıkasından da imama, 
kamına, del! ldrise, hatt! Ferhad 
paşaya ağız dolusu küfürler ııavur -
du. 

Ebü1hayır efendi mütevekkililne 
dinliyor, hem de herifin yanısıra 
yürüyordu. Bir aralık: 

- Iki gözü m 1 dedi. Şurada şu 
cami avlusuna girelim de, bir sigara 
yak, dinlen ı 

Y edibelanın, nasılsa bir iyi ta ra ~ 
fına ııeldl. Yolda§1nın nasihatini dino
ledi. O saatte önü bombat duran ta· 
dırvanın peykesine çöküp kupiı -
DUt • .,...nda huu •nh laulanaa 

Ondan sonra ferahlamıştı. Artık 
yolda da, kayıkta da akılh uslulu -
ğunu muhafaza etti. Ve paşaya ver
diği sözü tutacağına dair imama da 
ayrıca vaadde bulundu. 

-16-
Yedibela, Deli ldrisin peşine dü~

müştü. Bu i~de onu teşvik eden, ne 
imaını karısına kavugtunnak, ne de 
bilmediği tanımadığı bir paşanın 
emrini yerine getirmek kaygusu idi. 
Osküdarda, eline sıkıttminn çevre
nin içinden tam iki tane, çil çil al -
tın lira çıkmıttı. Alelheaab bu ka -
dar olursa, acaba bakiyesi ne olur
du) Kara cümlesi kıt olmakla be ~ 
ra her YedibelA bunu hesabiarnakla 
asla zorluk çekmemişti. İşte, Deli 
ldriale uğra1mak hevesini ona veren 
bu Idi. 

Bir akpmüstü, Deliyi Se1impa -
ta yoku~unun tenha bir noktasın -
da mııtladı. 

- Ulan, buraya ııel, Idrili dedi. 
Seninle azıcık lı:onupcaiun. 

Deli ..,. dante heaıea Icabet etti. 

Elleri, her vakitki gibi, bir sicim 
parçasını kıvırmakla • meş~ul idi. 
Gözleri de çipi) çipil oynuyor, mu- . 
hatabının yüzüne manasız bir na -
znrla bakıyordu. Yedibela sordu: 

- Evlenmi~sin, öyle mi, halka
bağı}. 

Deli İdris, mağrur bir eda ilc c~ 
vab verdi: 

- Evlendim, yni Çoktaaanl.. 
Ve ilave etti: 
- lmamın karısını aldım. 
- Iyi ha lt ettin, kerata 1 
Deli afalladı. Gözleri, evlerinin 

içinde daha ziyade fıldır fıldır dön-
rneğe başladı. -

-Kızdın mı, ağabey). Danlma 
sen bana. 

Yedibelilnın, Deli fdriain üzeıin
de acayib ve derin bir tesiri vardı. 
Bunu o zamana kadar hilmiyen Yu~ 
suf lakırdıya üst perdeden devam 
etti: . 

- Ulan, sana kızmayıp da, kime 
kızayım) Söyleaene be 1 

(~..-) 
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Telgraf', Telef'o11. Ve Telsiz Haberleri 
1Hindistandan gelen nadide Tuna enternas~onal 

Baz. FranSIZ Afrika ı· . f k d meseleleri 
Ticaret Vekili. Nazmi 
Topçuoğlunun beyanatı ~w:~~m~:~:~:;.~ir~ eşya ZIDJf uarına on n Viyanada bireksperler 

İzmir ı (A.A.) - İkinci haftasım cahınç dolu idi. HincUstandan gele - konferansı toplanıyor (Ba.cıtarafı 1 inci sayi:ıd ') 'ğirrıiz maddeler tütün barsak ü ~ 
le:~n fiatlarını tesbit için Ank~rada züm ve incir gibi harb kacağı• lis -
nıu~akereler yapılacaktır. 'ı alnız tesinde yazılı olmıyan maddeler ol
eskıden sn~_ı~~arında. m~tabı~ kalın- ı doğundan ihracatta müşkülıita tesn
mış bazı tutun pnrtılerı yenı anlaş- düf edeceğimizi zannetmiyorum . 
maya göre Almanyaya gönderilmek Basra yolu ithaH\t ve ihrncatımızı 
tedir. •. ... . tam manasile tatmin edecek bir yol 

tamamlamaya yaklaşan İzmir enter- rek İngiliz imparatorluğu pavyonun- Berlin 1 (A.A.) - D. N. B. bil-
ruısyonal funrı dün gece en kalabalık da.ki yerlerine yerleştJrllen nadlde eş_ diriyor': 

:••········••••• Y AZAN •••••••••••••••• 

Emekli general 1 
H. Emir Erki /et 1 zamanlanndan birini Jrnydebniştir. ya bfiyük bir n1Mtn ne seyredilmek _ Alman hükumetinin daveti üze-

Pnvyonlar ve n traksiyon sahası hm. tedir. :rine T una enternasyonal meseleleri 
•• :?.~~.Posta.nın nskerı muharrırı 1 

T ·~'k:ii:~~ .. ;ı:j .. b·~~~'k .. ;;·~~·;ı. 
la d Fransa mağHib olduğn sıra
ı/k? teşekkül eden Mareşn) Peten 

tı um f b" I (j' . e ı ve ıttat mare~ in ken-

Macaristan da 
" 

bugünden itibaren 
terhis başliyor 

Romanya güç 
şartlar aittnda 
karar1n1 verdi 

hakkında Vjyanada pek yakında a -
lakadar hükumetierin eksperleri a -
:ra!lnda müzakereler cereyan ede -
cek tir. 

Almanyaya go~derecegımız ve değildir. Çünkü vapurlarin kolayca 
Alnıanyadan alacagımız maddelere nakledilen binlerce ton eşynyı tren 
kıymet konduktan sonra biriikiere 1 k t k •· k''] h • b "d l . . . . e sev e me muş u >'e atta u -
nı o an ıhraç maddelerı bırlık aza~ .. • · • k" d B k d • k 
1 

. . gun ıçın ım ansız ır. u ·n ar ço · 
arı arasında taksım edılecek, diğer b 1 k t k b'l d ~'Id' R g~~ı harbe devamda hiç bir fayda 

l:kTrnedikleri için düşmanla müta .. 
hir ek akdett.iler. Halbuki fr,gilizler, 
ka ısırn Fransızlar ve dünya ef -

b.!
1 lımumiyesinin - denilebilir ki -

tıy"k • rıin ~ bır kısmı Fransız hükumeti -
• t ransanın dışında harbe devam .. rnea· . 
rn·ıı· ını mantıkan lazım ve hatta 
y~ 1ı Ve vatani bir vazife addedi -
li ~ ardı. Nitekjm harbe devam fik
n rıınl başlıca mürevviçlerinden Ge -
'V cra De Gaulle İngiltereye ~;itmiş 
F'~n etrafına asker ve sivil birçok 

Budapeşle 1 (AA.) - Macar 
ajansı bildiriyor: 

Transilvnnyanın ye,niden Maca -
ristana dönmesi mün~ebetile, kral 
naibi Amiral Horty, K1>nt Telekiye 
bir mektub göndererek başvekile 
aulh yolu ile tadil için 22 sene sar
fettiği kıymetU faaliyetten dolayı te
şekkür etmiştir. Kral naibi, haneiye 
nazırı Kont Cııaky'ye de bir mektub 
göndererek kendisine milletin en ha
raretli minnettarlığını bildirmit ve 
hariciye nazınna Macar liyakat ni
şnnının büyük haçını vermiştiı. 

Versayın kurmut olduğu Belgrad 
Tuna enternasyonal komisyonu, mu
hasematın başlamasından sonra da
hi Fransız ve Ingiliz işbirliği altın -
da fııaliyete devam etmiştir. Bil -

a _ hassa düşman devletlerinTuna yolu 
ile Almanyanın iaşesine karşı ma -
ll'ım sabotaj te§ebbüsleri naznrı dik
kate alınırsa, bu vaziyet, artık da
ha fazla süremezdi. Viyana eka -
perler konferansı, yeni muvakkat ni
zamat üzerinde ltarar alacaktır. 

Bükreş l (AA.) - Rador 
jan1ı bildiriyor: 

29-30 Ağustos gecesi toplanan 
~alıanat meclisinin, Rumen _ Ma -
car müzakerelerinde Mihver devlet
lerinin hakemliğini kabulü hakkur 
da aldığı karar, fevkalade güç ve -
rait altında alınmı~tır. Cenubu var
ki Avrupasındn sulhün idamesi ile 
alakadar olan Almanya ve ltalya -
nın teşebbüsü ile toplanan Viyana 
konferansı, öyle şernit içinde cere
yan etmişti r ki, Romanya, Roman
yanın siyasi mevcudiyetinin kurta ~ 
rılması He mahvolmnsı ihtimali arn
sında birini seçmesi icab eylemiş -
tir. Düşmanlarımız tarafından yapıo
lan harb tehdidi ve Alman ve Ital -
yan hariciye nazıriarının Viyana 
konferansında iki günden fazla kal
mnlarının imkansızlığı, lü:z.umlu en 
kısn bir mühlet iç.inde karar alması~ 
nı icabettirmiştir. 

maddelerin bir kısmının ihracı ser- ':g~ol ~ma a \: e~d ~r. as 
best bırakılacak, lüzum gÖriilenler :r :> u~ an en mu nç 0 ugumuz 
için ise icab edecek §ekilde haıeket ~şyayı ıt?al edecek ve mecburf'n 
edilecektir ıı ıthn l ve ıhrncatımızı bu yolln yapa-

(ıAnkar~da Rumenlt•r)e yapıbn cağız. Ihtiyacımız olan bazı madde
müzakereler henüz neticelenmemiş.- leri de orta Avrupadan temin ede
tir. Rumen heyeti üç günlük tatili İs- ceğiz.» 
tanbulda geçin~cekti. Yarın (bugün) (tlngiltere ithalat şirketi tarafın
Ankarada tekrar müz.akerelere de .. dan yapılacak milbayaat üzerinde 
vam edilecektir.n Ankarada memleketimizde bulunan 

ınaız toplamıştır. n ·ı· 1 ııkd gı ~z er, Fransanın mütareke 
Vak etrnıyerek Lehistan, Çeko-Sio -

ll Ya, Norveç ve ilh ... istilnya uğ
Ynn d"~ m ıger memleketler gibi Al -

la an}~rla rnuharib vaziyette kalma
lu tıdıçın türlü teklif ve faaliyette bu
teki' ula~. Onların Fransızlara ilk 
1 _ı~Ierı Fransanın İngiltere ile bir
~tirılmesi idi. Bu bir nevi ilhak, 
F'ransada kabul görmediğinden 
t 
1~?sı~ donanmasının Ingiltereye 

iba ırnı şartile Fransanın ittifn'ktan 
h'j~. ~l~nacnğı İngiltere tarafından 

ı ırıldı. Bunun üzerine Fransa do-
l\arıtn • 
d" asınn el uzatılmnmnk şnrtile 
Jnuş;n1 , n

1
nla mütareke akdetti Fakat 

gı ız. er bu d b' .. Al • onanmanın ır gun 
g manların veya lınlyanlann eline 
b~Ç~esinden korkarak, şurada ve 
Re::ı a. ,yakaladıkları Fransız harb 
Ya : hn'be taarruz ettiler ve bunları 
1elik~ rıh veya zapteylediler. Böy
nı rı f,; em düşman donanmaları-

nnsız. hn b ·ı 'I k . ~dilme) . 'h . r gemı en e ta vıye 
erı ı tıma)' • .. .. ·ı 

miş h l ının onune geçı -
nıikt em kde_ ngiliz donanması bir 

Diğer taraftan Macar genel kur
mayının bir tebliğine göre, fevka ~ 
Iade tnlim için s.ilah altına çağırıl -
mış olan kıt'alar, 2 Eylulden itiba
ren terhis edilecektir. 

Kont Ciano ve Alman 
sefiri Romaya 

döndüler 
Roma 1 (AA.) - D. N. B. bil

diriyor: 
İtalya hariciye nazırı Kont Ciano 

saat 1 7 de Vjyanadan tayyıı.re ile 
dönmÜ§tÜr. 

Ayni tayyare ile Alman se firi B. 
Von Mackenzen de R omaya gelmiş

tir. 

Bir Arnerikah gözile 
C ar ~a vı~c edilmiş oldu. 

t ('~ erçı, lngılt~re için, dünkü müt- (Baştaralı 1 Inci sayfada) 

Saltanat meclisi, bütün ihtimalle
ri tetkik etmiş ve Romanya bu da -
kikada düşmanlan arasında tama
mile tecrid edilmiş bir vaziyette bu
lunduğu için, tek en müsaid netice
ye, yani Mihverin hnkemliğini ka -
bul neticesine varmışhr. 

Amerikada feci bir 
tayyare kaza~ı 

Nevyork 1 (AA.) - Stdani: 
İçinde 2 5 kişi bulunan bir Ame

rikan tayyaresi Va§ington - Baltimo
re - P ittsburg yolu üzerinde Lo -
vettsville' de yere düşerek parçalan
mıştır. Birçok yolcular ve bu arada 
Amerikanın müdahale siyasetine 
şiddetle muhalif olan uyundan 
Lundeeen ölmüştür. 

e ı~inin harb gemilerine ateş aç _ kalabalığı bulmak imkansızdır. Bü
~a çok çetin bir mesele olmu~ .. tün bu ecnebiler ayni salonda ayni 
bur. Jaknt mantık icabı, İngilterenin cazın etrafında durmadan, dinlen -
d uL'l an daha başka türlü hareket e- med en eğleniyor, dans ediyorlar. / B mesi güç tasavvur olunabilir _ Şimdi Amerikada bile bir İngili.zle 
t 1

' kununln beraber Fransarıın mü- bir halyanı ve bir Almanı burada 
ı:ke ı e~i ~e bütün Fransız müstem - olduğu gibi ayni salonda bu kadar Ingilizler Beriini tekrar 
nt e er~nı~ Fransız hükumetine i ta- samimi bir şekilde görüşü rken, eğ.. b d 
old:k/nk.iyad etmesi bir emri vaki lcnirken göremezsiniz. bom ar lman ettiler 
l'at an sonra artık bu meseleler Bütün bu ecnebilere bu emniyeti (Başta.rnfı 1 Inci sayfadaJ 
ne ı~lış ve hür Fransanın ~efi Ce - veren Türkiyenin kuvvetli varlığı - danlığının tebliği hakkıııda aşağıda
til: de Gaulle'un sadası fazla işi- dır. lzmir funn bir barış meşheri ~· ki mütalenyı teyid etmektedirler: 
f.'ra ez olmuştu. Peten hükumeti de dir. Bu salonun havasını ne düşman GUnün hakiki :uı.yintı motörleri 

naay · · d tncık d~ ıçın en kuvvetlendirrnek tayyareleri, ne bombardımanlar bo- düşürülen 85 Alman tayyaresi ve 
lırıınııa ı lt' Yeni nizarn ve inktlabla- znmıyor. Bu güzel bir şeydir. n tahrib edilen 3 7 Ingiliz tnyynresidir. 

tatb"k' J J 1 ıne devam ediyordu. zmire gelen Budapeşte serbest 25 Ingiliz pilotu sağ ve salimdir. Bu 
tte tımu • · b" 1 d ı, b J ·ı I k varn e . mı vazıyet oy ece e ~ uman eyne mı e şir eti n;tüdürü ve vaziyet kar§lsında Almanya 212 av 

Ziraat Vekilinin 
köylerde tetkikat1 

(tAmerika ile normal ticari mü- şirket mümessilile müzakereler ya
nnsebetlerde bulunabilmek için ça- pncnğız. 
hşıyoruz. Bizim için en miihim olan İngilizlerin bizden alacakları mal 
Amerika piyasasını yeniden kazan - lnnn bedelini ne şekilde ödiyecekle
maktır. Bu yolda yegane karşılaştı - rıni kararlaştıracağız. Mukabil olcı
~ımız müşkülut nnkliyattır. rak para mı, yahud mal mı alacağı-Kırşehir 1 (AA) - Zlrna.t Vekfil 

Muhlis Erkmen dftn şehrlmize gel - Yalnız, Arnerikaya gönderece ~ m ız henüz tesbit edilmemişti:. ıı 
miştir. 

Ziraat Veklli şehrlmize gelirken • 1 d d k A . k ll Al 
Kaman nahiye merkezinde köylüler_ lngi tere e ün D mert a 1 ar man 
le tenuı.sda bulunmuş ve bu nıınta _ 

::"~ı!~~: ~:.n:~ıı:r~~ fuerin. hava muharebeleri işgali altindaki 
Mucur ı (A.A.) - Bu sabah Kır- (Baştal'afı 1 Inci sayfada.) "ll tl • k 

şehirden ayrılan zıraat Veklll Muh - dır. Şimdiye kadar alınan raporla:rn m 1 e ere YI ye ce 
lis Erkmen yanındn valimiz ve Zira- nazaran 'bu ihnva muha.rebelerlnde av 
at müdiirfi old~ halde buraya gel_ 01 tayya:relerlmiz on bir düşman tay- go••nderml•yorlar 
miş ve hnlklıı temnsda bulunmuştur. ~~ düşürmfiŞleroir. Tayyarelert _ 
V~kil şerefine Kırşehir avcıla.r klü.- ınlzden birini kayıbet.Uk. Ö~leden az Nevyork ı (A.A) - Ameıika efk11.. 
~ü taratından Mucur b:ı~larında. bır sonra ikinci düşman tnyyare dalgası n wnwnlye enstıtüsü tarafından ya
~e zlynfeti verllmlştl.r. gelniış ve Londra mınta.kıısının ce_ pıla.n müracaat üzerine rey veren 

nubu şarktsine yakla.şmışbr. Ha\'1\ ltıütün milletin yüzde 62 si bu kış aç_ 

Londrava bt·r günde muharebesi olmuş, düşma.n ptiskür - lık oldoku takdirde Almnny:ınm ta-
]_ tülmeden e-vvel bmıbalar atmıştır. luı.kkümü altmda buluntın mffietlcrc 

Yedi• akin yapildl Mufas.<ıal raporlar henUz gelmemiş- Amerika gemilerile yiyecek gönderll-
t lr. mesin1n şiddetle aleyhinde rey ver _ 

D:~-!!..::1 ..... tawvarel- mlşlerdlr. 
Londra ı (A.A.)- Reuter: ...-u ......... u ... ----------

Bugün Pa.z..'U' günıU Londra mmta.- Londra ı (A.A.) - İngiliz hna 
knsmda verDen Dk nla.rm ~reti, ge- ve ana vatan emniyet nezaretıeri teb. 
ce yansından sonra Oreenwich saa ti- ı~ı: 
le saat 2.55 te verilmiştir. Dün gece mUn1erld veya kUçllk fi-

Alarm üç sn.at stirmüştür. Bu alar.n lolar halinde hareket eden düşman, 
son 24 saatte yedinci nlanndır. to.yyareleri hücumlarını bUhassa İn-

Haaarat gUterenın şimall şarki sanayı mm _ 
Londm ı (A.A.) - Alman bombar_ taltnl:ıınna tevclh etıınlşleroir. 

dım:ın tnyyarelert dalga halinda dfin Şl.mall gaııblde bir şehre atılan yan 
öğleden sonra gece şlJruı.li garbt sahil gm bombalarından birçok yangınlar 
nuntakasma hücum etmişlerdir. Dilş_ çıkınışc;a da MJlSi söndfirlllmüştür. 
man tayyarelerinin faaliyeti bir kaç Belediyenin damına vesair bazı bi
saat sfirmüştür. Büyük has:ı.r olmuş, nalara yüksek ikudrette bomılalar 
müteaddid kimseler yarnlanmış, lba_ düşmüştür. Bazı ki:mSelerln ölmüş ve 
züan da ölmü.ştUr. yaralanmı.ş olmasına mğmen hücu _ 

Uşakta kurtuluş bayram1 
mun genişilAine nnzarnrn zayla.t nz
dır. 

Alınan son ~rlar dün 85 düş -

Romanyada Viyana 
rnukarreratma karş1 sesler 

yuksaimiye başladi 
(Baştararı 1 Inci sayfa.cl:ı.) 

ve daimi müşkülat kaynağı olacak 
karışıklıklar yuvası yaratmaktadır. 

Ekselansınızdnn bu karann jptn
lini diler ve bu ricamı bir muhtıra 
ilc teyid edeceğimi arzcderim. 

Transilvanyn cyaleti 'Ve Rumen 
milleti muvafakatirniz olmadan hiç 
bir zaman bu kararı kabul etmiye -
ceklerdir. 

Sarkikarahisaraa zelzele , 
Uşak, 1 - U§llk ve Gediz bu

gün kurtuluşlarının yıldönümünü 
aınlı ve emsalsiz tezahürntla kutlu
)amışlardır. 

:ıruı.n tayyaresinin dilşfırüldüğünfi gös Şarkikarahisar, 1 (Hususi) _ Bu 
temıektedir. sabah şehrimizde orta şiddette bir 

Bu harekrıt esnnsında 37 tayynre _ z,.,Jzele olmuştur. Hasar yoktur. 
miz! kaybettik. Pilotlardan 25 i .sağ ============== 

Afrik ~k- dururkt"n Frnncızl&rın, lz.mir fuarındaki Macaristan pav - cı tayyaresi pilotu ve bombrırdıman 
llllist n ~ 1 Ütıtüva hattı ve Nieg,.r yonu mürnesaili Jozef Core §Unları tnyyareleri mürettebatı kaybetmiş 
81 al~ ek:Ierile F ran~ nın manda- söyl~miştir: demektir. Ingilizler ise 12 pilot kay SO D k • k man.ı:ı.bmda ve Ltverpool'c!a l iman 
tnüat J nkı eski Alman Kamerun c lzmir fuannın muhteşem gü _ bctmişlerdir. Almaniann talim gör- D 8, 1 a, Alman tebliği tesısatı merkezi İngiltercde tayyare 

ve salimdir. 

rarın~rn bkesinin mü.,ter~k hudud - zelliği, bu ehrin mnzisini bilenler müş tayyaredieri yenilernek ıçın Berlin ı (A.A.) _ Almnn ordulan malzeme fabrikalan bombardım~n 
ainin ~ .. 1~!unan Çad müstemleke - için daha kolay anlaşılıyor. Ameri- maruz kaldıkları müşkülata göre bu Çörçil " hava ba$umnndanlıi;ı tcbUAi: edilmiştir. 
ten hük~ ı ~e askeri amirleri Pe - kaya kadar dünyanın her yerinde fark büyük bir ehemmiyeti haizdir. Bir denizaltı İngilizlerin 15 bin ton Dün gece İnglllz tayyarelcri Ruhr 
ro.) de C rnetı?den nynlnrak Gene - nçılı:ın yüzlerce fuan görmüş ve tet- k hakimiyetini almak luk nunvegan oasue Ismindeki ge_ havzası ve Berlin uzerinde uçarak 
tihak /ulle un hür Fransasına il- kik etmiş bir mütehnssıs sıfatile 1z ~ Vurdun ele trik'eşme p!anı misini batmnıştır. Bu muvnffaklyet muhtelif mahallere bombalar nbnış_ 
ve K c ıverdiler. Şimdi de Kongo mir fuarını mütalea edince, bu ese- (Ba.ştarafı 1 ind •;nfad ) Üzereyiz n dedi sayesinde Alman denizaltünrı tara - la:rsa da o.z hasar yapmışlardır. 
dın g~:;~~· mü~te1mleke1eri, Ça - rin Atatü

1
rkün ruhunun devam et - bula kadar bütün mıntalmnın elek _ Londra 2 (A.A.) İngiliz tından üç gün zartında batmlan ge- Dün gündüz da,ntanın tayyare za-

devam k gı rnısa e uyarak harbe tiğini ve nönü idaresindeki yılmaz, trik lhtiyaeı ka:rşüa.naca.ktır. İktısad başvekili Çörçi) dün lngili.c tayyare- mllerin lulcml ıoo tıin tonu bulmuş.- ylatı 133 dür. Hava muhnrebelerinde 
F'ra~ız ara~ verlişl~rdi::-. yorulmaz cesur Türk milletinin ha- Vektli Hüsnü Çakırın gatıb! Anado - cilerine göndermi' olduğu me~a!ın tur. üçü gece tayyare dafi ba.taryruarnnız 

rlinen b mu.stem ekelerinde gö - şarıııını görmek mümkündür. Bil - ın vllayctlerindeki seyahati on gün son cümlesinde şu sözleri sarfeyle _ ın A~osu ı Eyl(lle bağlıyan gece tarafından 14 ü de yerde imha edU-
Afrika Fra~:~ı h~.reket1Iekrin bütün hassa eşsiz paraşüt kule.!ini kaydey- kadar devam edecektir. miştir: muhart"bc ve aveı t.ayyarelerlmlz İn. m~lerdlr. Bunlardan başka '74 balon 
rayet d' z must,.m e elerine si- lemek isterim.» Vekil şehrimizde Sümerbank fab - uNnzilerden havalar hakimiyeti- gillz ndclnrına karşı hücuml:ı.rmn de. da tnhrib edilmiştir. 
~ez; r:k:. L~mi~~ce~ledri bb~line - Fuarı şimdiye kadar, on bir gün- rlkalru1le Yerli M:ıl133' Pazni-Iannda ni yavaş yavaş, güçlükle. fakat mer- vam etmişlerdir. Kent F..sse konUuk- Alman tayynı-elerinden 32 si yok -
ııır gösterme · ya 1uzlerın e ır te - de 228.000 kiııi ziyaret etmi~tir. tetkikler yapat'aktır. harnetsizce koparmak üzereviz. ı) }ai'ında tııvyare meydanla:rt, Taymis lamnda bulururuı.mtştır. 
rne) M & ve tayanın nıuhte- ;;;;;;~~~~~==~~;;~~==~~;;~~~~;;~==============~;;~;;~;;;;;;;;~;;;;~~==~~======~====~====~==~===7==~========~==~====.====.~== 
knbi) ot:~ b~arekatını güçleJtirmesi Sor Postanın tarihi telrikaıı : DERDLI MEHMED BEY Mehmed derler .. toprağıın Aydın - Derisi, pembe damarlı Paros 
\'errne . kır Tunus isyanına vesile _ Merhaba gaziler ... Merha - dır.. merrneri gibi pembe beyazdı. Kaıı -
rıunla 8b pe b az düşünülebilir. Bu _ ha serhad şehba7Jnn .. merhaba din Pala bıyıklı adamı !fÖstererek i- ları ve gözleri sanki Bihzndın ka -
'Ko ngo Fa er Çad, Kaınerun ve karde~lerim.. lave etti: leıninden çıkmıştı. Uciverd hareli 
General dransız ~üstemlekelerinin _ Merhaba yiğit beyim ... Şöy. - Babamın emektar kullarından gözlerine, zeka, altın to~u halinde 
ilt'hakl eACn.ulle e yani Ingiltereye ] b bu yiğiti alıp gönül kervanile yola serpilmişti. Kirpikleri, oya gibiydi. 
OPtÜvn hı frıknnın garbinde ve e uyur... çıktım .. yol şaştı .. Estergon niyeti Alt dudağı az ilerde, "~ aşağı kw~ 
r . attının şimalinde c· k" Yazan: Re§ad Ekrem -Merhaba civan beyim ... .Şöy- · ı b K Ih' h d" .. rık idi. Eski Yunan san"ntkurlan -"Zı snhillerind k' f T • Nıne or- 1 ı e u 121 ısar anına uştum ... 
lllüstemi k . e ı ngı ız iegerya Dı'ye sordu. Aydın lı yioit cevabı h indi dolmacıklarınn cl uzntma - e geç.. . Karagöz bey: nın Efe b os heykellerini hntırlntı -
ı e esınd · "b 1 ., 1\1 h b I b · Y ı~1ısır S d en ıtı nren ngiliz - vermeden elindeki siniyi uz.attı. Sa· yız. . . - er a n as an eyım... n, - Benim yiğit beyim .. vol şaş - yoıdu. Eller i ve ayakları, bir insan 
Vıısaln ~ ?~ına kadar yeni bir mu~ rı Balahan külbastı kehablnrını bir - Bre yiğit ti:r: o bey e söyle gel- nıma gel... tığına iyi olmuş.. biz de I.::.Stergon yapısımn esaslı parçaları olmakla 

ll"n)u•mesdısuınrek 'hlizm.1e.t edl\er. - Merhaba Derdli Mehm«>d .,.~zı'lerı' bir alay serdenocçdileriz. .• knlmıyordu; Derdli Mehmed bey ~ 
•vı tarafa çekerek sofrada yer açtı Si- sın. · · ...... ., .ıının Ş 1 ngı ız - ı 1ısır Slida- bey ... Ba ım tacı ol, derd\m ortağı Seni bırakmavız ... Estergoıın bile de, o yapıyı ayni zamanda süsle -

d 
ap denizi u"z · d k' p ninin ortasında nar gibi kızarmı• - Bre "' igwit Derdli Mehmed be- 1 B · d b h 'b' d ' an dAn'ılen lı'm cnn I e lı ol ı su- .. " o • • • enım yanım a otur... aötürür •. boynun n c:ehidlik muska - yen irer mücevl\1erelgı ıy .. ı. ll 

'" 8 dumanı üstünde iki hinai duruyor- ye söyle gelsin... 1 ,. d e , f · · -~aPto) d ~ nı ta yan aren Bu son sözü söy iyen ı nn ım sını takar, serhndli kıyafetine sokup Kıya eti ı~e. e!\ ı ogu cırmın 
aahilin~:k~gu l ",f', Hind Okyanusu du, etrafı da çepçevre ;>ilav yığını Aliciğin gözleri bir kere o taş Ali idi. Derdli Mehmed bey: güzel bacıınn turna telleri takıp ö _ Aydın hfmedanlnrından olduğunu 
KI enyadan 1 Ha~ l~z müst~mblf'kesi idi. Ağır ağır doğrulan Aydın h. merdiveni öğrenmi,ti. Başır.ı çevi - _ Bre gazi sen benım ııdtm öğ- lünce bırakmayız... isbnta kafiydi. Başında, uzun ve 
ngili ~1 eşıstanın gar inden Yandım Alinin sunllerine tane tane rip merdivenden bir nevch·an yi - renmi sin .. sen de bana adını ba _ _ Bre meded şehbaz beyim ..• sivrice beyaz bir keçekülah vardı. 

vn .. t - l"ır Sudanına giden mu.- ce' ab 'erdi: ğitin indiğini ilk gören de gene o ğı .. la !.. Kan karındaşı oluruz.. sana kara - Bunun etrafına gelincik alı bir gr ep 
J.,g~·a yolu da kesildiği takdiTde - Aydının Me,eli oğullarından oldu: Dedi. kuş kanadları takanz... '!armıştı, grepinin kenarlan dn kır-
y 

1 ı~ ~ Mısır Sudanının Atlas Ok- b b 1 d nnuıııle · t'b Derdli Mehmed bey denilen yiğit - - Agwam .. noam ... Oerdli Meh- _ Bana Yandım Ali derler .. au Derdli Mehmed bey Yandım A- rnızı i er oya ıy ı. 
'~•sı" ır 1 atı, ancak Fransanın "" " ) ~ .. uva hattı, Çad ve Kamerun tir. Bu Kızılhisar hanında üç gün ~ med bey geliri. . yiğitin adı Gazi Karagöz beyrlir .. linin yanına oturmu<~tu. J\ydmın Sırtında Aydın bez.inden, rengi i-
"""Etemlek I · c· k dür safa sürer ... Estergona gide - Diye bağırdı. Tam merdivenin şunun adı Gazi Gül Mehmeddir .. Mcşdi oğulinnndan olduğunu söy - rrıon küfü bir gömlt:k vardı. Yakasın-
Iile d e en ve ıne örff'zi yo- . d d' d k b' ~ k d' l' 1 C . S B Iab dır l'ıy-n bu delı'kanlı. •n rok oıı "·edi da. tek düg~me yerine. bir pırlantn 
a d} evam edebilir. J ~t e yukanda rız.. e ı. üstün e ocaman ır yag an ı ı unun a( ı azı arı a an · · · ... .... " 1 l 
t alrı geçen Afrika Fran~ız müs ~ - Bre biz d e Estergona gideriz. asılı id i. Akıncılar, kandilin sarım - Bu oğlancıklar da gazi n t 'Oğlancık- ya~larında, bir tüysüz ııevcivan yi- tutturull!'uştu. Bfunun üzerinle ~dat-
eın ekelerı'nı'n Franaa hu"ku" m-tı"ne k w ı d b ' 1 • bo ı laumı7, ci<>er kö•elerim ızdir, turna ;;·ıui. Uzun boylu, çelimsiz. bir co - )&•tan, ön ta ra ı gayet aç; t, lı ete 

,.. - Bre biz de E•t ergon gazile - tıra ışıgı a tın a n se vı Y u eo " ~ 1 k 
B 

L- 1 lah lb ·~ · · h 1ın · d · ~· · tem kuz.ulardır... cuktu. Fakat, Hind masalJanndaki brline yakın kavuoan bir iç i ~ıeç~ 
• • • re tiz o ~~ÇTe IÖJ e, val i er yıaıhn aa na aa a an ıgını 
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4 s.,,. SON POSTA 

Milli Piyangonun Zafer Keşidesinin Zaferini kazanan 

60 000 LIRALIK en büyük ikramiyeyi NIMET AB
LA'nın Uğurlu elinden aldığı 298454 numa-

• ralı bilete Pangaltı Bayır sokak 52 nurnarada 
Beton Demir Işçisi Bay Kevorka kazandırdı ve paralarını derhal tamamen verdi. 

Zafer piyangosunun zafe· 
rini kazanan uğurlu elli 

Birinci luOO lira Nimet abianın ulurlu elinden alın~ oldu~u 243764 numaralı bUete 93 ptyarte alayı muhabere takımı narnma 
muhabere çavuşu bay Musa Turguta 1000 lira kazandırdı. 

Zafer Piyangosunun 60.000 liraaını kazanan 
6 aeııelik müşteri1i Bay Kevork NIMET 

ABLA'nın elinden panlarını alırkeıa 
NIMET ABLA 

İkincı ıcoo lira gene NİMET ABLANIN ulurlu elinden almı.~ oldu~u 256739 numaralı bilete Kırklareli Tırnalı caddesi ı nuına
rada ycmlşçı bay Yakuba 1000 llra kazandırdı. 
IIer ay oldu~u gibi bu ay da binlerce yurddatını birçok ikramiye verereJ[ yüzlerini gW.dürdü. 

Sayın mütıerilerim ikinci ketidenin devamlı biletleri geldi. lzdihama mahat vermemek için kitem saat gece 10 a kadar açıktır. Yeniden bilet almak 
ittiyenler ikinci ketideden devamlı bilet veriyorum. 

Dikkat: Hiçbir yerde şubesi olm1yan Nimet gişesinln adresi: Istanbul Eminönü Tramvay 
caddesi J\:o. 29/31 Tel: 22082 NIMET GIŞESI sahibi NiMET ABLA 

1 Son Posta 1 S 1* O 1!: 
Dün yapılan yelken 
yarışları ve maçlar 

Galatasaraydan Bürhan Istanbul yelken birin
cisi oldu. Fen er 1. Sp oru 4- O yen di, C. Saray 

Beykozla 3 - 3 berabere kaldı 

Ceb _ kol ve masa 
saatiert 

6 AY VADI': 

Avizeler At.:G 
flrllllan _ süpürıPterl 

C-t AY VADt~ 

Fotofraf 
makineleri 
8 AY VADE 

Hancul ocakları 
kinılr .obaları 

4 AY VADE 

AEG n.nUlitörlerl 
oc:aklaı:l. cezv•:erl 

4 AY VADE 

Lüksor radyolan 
•• hediyelik eşya 

O S M A N Ş A K A R ve Ş ki 
Galata, Bankalar caddEMi 59-47 Tel. 42769. Beya.ııd, tl'nlversıte cad. 

des! No. 28 Kadıköy, İskele cad. No. 1312 

Karacabey M eri n os Yetiştirme Çiftliği 

Müdürlüğünden: 
Miktarı 

kilo 
Beher kilo8u 

Kur1..14 8. 
Tutarı 

Lira Kurut 

Yulaf 950.000 a 157.000 oo 
Su sporları Ajanlığı tarafından i- yapmak imkanını bulduğundan maç Arp& 100.000 ' 60 UOO 00 

dare edilen İstanbul yelkon şampi- 3-3 berabere bitmiştir. M.wr 43.000 t 1.935 00 
yonası dün nihayote ermi,tir. F. Bahçe 4 1. Spor O Bakla 4o.ooo a 2.ooo oo 

Üç gün üstüste yapılan müsaba - Mlles.•c.~emiz hayvanatı ihtiyacı 1~1n yukArıda mürredatı yazılı dört ka. 
kalar hergün biraz dah• munta:ıam Kladıköyünde Beroll1.118POrla. maç lt'm bayvan yuni kapalı .r.arf usulile ebiltmeye lıonmıattur. 
ve heyecanlı bir tekilde cereyan ya.paca.k .oı.an P'~nerbahçe, bu takım EUilt.me !l(!:ylüll940 tarihine tesadüf eden Çat'f&JD,ba günü nat 15 de 
etmekle beraber dün havanın yai - aelmedllı ıçln I.st&nbulsporla kartı - ÇifUill Merkez binasında yapılacaktır. Mavakltat teminat ('J2:ll liradır. 
murlu, denizin ise çok hırçın olma- l&41Jl)ftlrİlk · . • ı..t~kliltre 4artname.ııi (f.J Hra mukabUlnde ÇINlık muhueb~t.sinden verJUr. 
eı son müsabakaları çok mütkül bir devresi 0-0 bıten maçı, Udnli Teminat ve teklif ıarfları elı:.8iltme saatinden blr 3&&t evvel koınlsyona 
vaziyete sokmuştur. devrede f gQl ya.pan Fenerbahçe lta_ nrılme&i ve poata ile ıbnderilecek zarfların postada vakl ııeçlkmui kabul 

Milli Şefimizin oğulları da yarıt- zanın14tır. ed·llniyeceAi ılAn olunur. ('l&lf) 
J~rı nihayete kadar takib etmişler - Çalenç kupaSI maçlari 
dır. t h. difd' Havanın çok sert olutu yüzünden 8 Ir e 1 
düıı yarı§a 8 telcne ittirale etmit. bun Qa.J.enç kupası teniıfı ma.çlarının dO-
lardan ikili yarı~ı terke mecbur ol - miflnali dün maç saatinde ta.zla N 
muştur. 

5 mil üzerinden yapılan yarıt bi
doyetten, sona kadar bir mticadele 
halinde geçmit ve yarıt büyük bir 

mur ya.ldJiınd.an lt Eylül Cum.a.rtesL 
ye tehlr edilmlştlr. 

Bu maçların finali 15 Eyltll Pazar 
günü Tarabyada yapılacaktır. 

sürprizle sona ermiştir. 
ı - Mahmud (Galatasaray} c. H. p. ocak 

ı.o; ~atBürhan (Galatasaray) kongreleri başladı 
1 04 41 C. H. P. ocak lconıırelerine dün-. . saat. d 

3 _ Feyy.\1: (Deminpor) en itibaren batlanmıttır. Dün, Kı-
t ı O 33 nalıada. Kadıköy Caferaia. Osman-• • .saat. 

Üç gün yapılan müsabakalar ne- ağa, Bakırköy Atışalanı, Bo-
ticesinde: Bürhan (Galatasaray} 29 yalık, O.manbey, Tuilaeı, GlSz-
puvan, Mahmud (Galatasaray} 28 tepe, Merd.~v~nk?.Y· Eyü~de 

-KiNiN FiATLARI 
TüRKiYE KlZilAY CEMiVEli 
Umumt Merkezlnden ı 

Harb vaziyeti dolayıaile kinin maliyet fiatlarında 
bl.aıl olan deği§iklikten kinin ve milttekkatının 1 Eylul 
940 tarihinden itibaren fiatlarının artırılması zarureti 
hlaıl olmuıtur. Bu huauata fazla malOmat almak iatiyen 
allkadarların latanbulda lqazılay deposu direktörliiiüne 
ve Ankarada Umumi Merkezimize müracaatları rica 
olunur. 

puvan, Nedim (Galatasaray} 23 Jsllmb~. Kuçukkoy, Pendılcte 
puvan F eyyaz ( Demirspor) 18 pu- Kurtyalar, Dolayba, Yalovada El -
van almışlardır. ma lık,. Koru,: Ta!köprii, Sarıyerde, ' 

, 
Galatasaraydan Bürhan Istanbul Rumel.~kavagı, .. Kıreçbu.rnu, Tarabya, 

yelken şampiyonu olmuştur. Kumkoy ve Suleyma~ıye semt o • 

G 1 3 B k 3 
caklarının kongrelerı yapılmıttır. 

8 atasaray - ey OZ Bu kongrelerde idare heyetlerinin :::~ ıe!~at 
ı ı Istanbul Belediyesi Ilanlan 

Yakında ba~lıyacak İstanbul lig faaliyet ra~orla~ı ~ku~Uf, yeni di: 
maçiarına hazırlık olmak Üzere dün lekl~r tes.bı! edılmıf, ıdare heyetlerı 120,20 85,12 Belediye merkez btnuı Glimle kapıa ile matbaa binası 
Galatasarayla Beykozun g~nç B. yenılenmıttır. arasındski mevcud Tretuaruı aökülerek mutıll: ufalt 
,.e A. takımla'rı arasında Beyko; ça- Bugün, Halkalı, Firuz, Safra, Am Tretuar i~aaı. 
yınnda üç hususi maç yapılmııtır. barlı, Avcılar: Esenler: .Kemerbur ~ 2058,20 1114,22 Çubuklu gaz depolan tanklarında ya.ptırıla.calc boru 

Genç takımlar maçı, iki tarafın gaz, Çatal~~~.a Bahsayı,, T erkoa, ı.,lerile köpU.k testsa.tı. 
oldukça zevkli bir oyunundan son _ Kavaklı. Kuçukpazar, Çırçır; Yalo- 628,ü 47,00 Çar~amba 16 incl okul b.lorirer dalreai.nin tamiri. 
ra maçı 2-ı Galatasaray kazan ~ı va da Çalıca, Küllülc, .Kavaklık semt ~11,04 68,48 Buadiye 7 inci okul blnMının tamlrl. 
mıttır. B. takımları maçında da sıkı ocaklarının kongrelerı yapılacaktır. Ketif bedelleri ile ilk teminat mJlttarla.n yulta.nda yazılı 14!er ayrı ayrı 
bir mücadeleden sonra 2-0 Galata- c açılc eksiltıneye konulmu~tur. Şartnameler abıt ve mua.melA.t müdür_ 
saray kazanmıştır. Yeni neşriyat ) Hilü kaleminde görülecektir. huı.le 8/9/IHD Cuma günü. saat 1-4 de dalmt 

Bundan sonra A. takımları maçı encümende yapılacaktır. Talipterin Ull tem.lnat makbuz veya mektupları, 
yapılmıştır. Sıkı ve sür'atli başlıyan IJeml:ı _ Der.iz mecmuasının 68 un. ihale tarihinden 8 gün evvel (Mekteb tamirleri Için Natıa. ve di~er ıoıer ~ın 
oyunun ilk devresinde Galatasaray cU sayısı dolgun mUndericatı:ı ınti,far Fen llleri miıdUrlütüne) miirocaatla aJe,ca.kları fennl ehllyet ve 94~ yılma 
2-0 galib vaziyete geçmiştir. ebntştır. ald Ucaret odası vesikalarlle ihale gtlnU muayyen saatte dalmt enetimende 

Ikinci devrenin hemen baolannda Ç()('u.k - Çocuk Eslrgeme Kuru • bulunmaları. (7657) 
Galatasaray bir gol daha yapmıştır. mun\Jn ç\ltarmakta oldu~ı.a çOC'U'k 

Fakat devrenin ortalarından iti~ meemuMının 198 Inci sayısı renlcll K ır b d ll İlk teminatı 
baren gevoemi~. kendini toplıyan 1 bir kapak Içinde güzel biltlye ve re- et e e 
Beykoz takımı da, üetüate üç •ayı slmlerle intitar etm~tlr. 9820,69 •73ü,57 Ni~antatında Vali konatı caddesinde yaptırılacak 

kanali.zasyon inŞaatı. 

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

949,90 

056,0G 
2200.00 

IH,U 

71,25 Belediye merkez ve ren Llleri btnalarındald kalö
rirer tesisatının tamiri. 

~9.20 Belediye merkez binut.le mütteınutı.tının tam.iri. 
165,00 Fen işleri mildürlü#ü ~in Jal)tırılacak tahta 

s&.ndıklar. 

67,08 Taksim Belediye Gazinosu yanmdaki oolon ve 
bahçeye cereyıı.n vermete mah.sua elektrik binyesi 

YUksek Ziraat En.c•tıtüsü orman, .zinı.a.t, veteriner lakultelerlnde taıebe tes!satı. 
kayıd ve kabuliJ:ıe 15/A~ustoo/1940 tarihinden itibaren oo.,ıanacak n 30 ıte'lt tedelleri ile ilk teminat miktarları yukanda yazılı ioler ayrı ayrı 
f.;ylul 1940 günti ak.şarnma kadar devarn edecektir. açık ekslltmeye k'onuımıı~tur. Şartnameler za.bıt ve muamelM müdür_ 

ı - Bu yıl kabUl edUecek talebeler biyoloji, tlzllı:, kimya, ceblr, 'I'urkçe lUlü kalemtn:le görülecektır. İhale 4r9/&40 Çarf8.Inba günü saat 14 de d.ıimt 
t:ıhrir ve yabancı dUden .. Fransızca, İngilizce, Almanca dUlerden biri. bir encümende yapılacaktır. Taliplerın ilk temlnat makbuz veya mektupları, 
seçim lmtihanınn tabi olacaklardır. lhale tarihinden sekiz gfin evvel fen f41eri müdQrlütüne mftracaatla nlncak-

2 - Seçım lmtlhanı Ankara ve İstanbulda ı. 2 , 3, Te.ırlnievvel 940 eün- ları fennt ehllyct ve 940 yılına aid ticaret odası ve.cıikalarlle Ihale ııünü mu. 
lerinde vapılacak•ır. ayyen saatte dairnt rncümende bulunmalan. (75601 

3 - Enstitumıiz fnkiıltelerlne yazılmak istlyenler kayıd ve kabul tartla- ---·-----------------------
r•nı Enstıtu ıektorlu~ü ile vlldyet z!.raat, orman, veteriner mUdiirlüklerin
den tedarik edP..billı-Jer. 

4 - seçim imtlhanı Ank:.rada Yuksek Ziraat Enstitüsünde yapılacaktır. 
istanbulda lmtıhanın olncaı;ı yer Zıraat, Orman, Vetermer mlldUrlüklerine 
müracaat edilerek ö~renUecektir. 

5 - Sıhhat raporu nümunMi enstit.ü ve vUlyeUer ziraat, orman nteri-
ııer müdürlülı:lerınd~ tedar k edllır. 

Doktor Haf1z Cemal ( T 1 y A T R O L A R 
(Lokman Hekim) 

Divanyolunda 1 04 No. da hergün 

hasta kabul eder. 

Ra4id Rıza t11atrosu 
Bu aqam B~iktaş Hdşimbey 

aile bahçesinde 
AFACAN 
'WOdYil t pet'Üe ' 

) 

GAZOZLU MÜSHIL 
LIMONATASI 

Kat'iyen llft.ç hissini vermez. Blr gazoz 
veya ~panya kadar lezlz ve hot to. 
kuludur . .Müshll llft.çlarının 1lhı olan 
PÜRGOLİN'l hnftnda bir defa içmek.. 
le. hem barsakları temızleml.f ve hem 
de vücudde birikmiş mikroplan defcL 
mL, olursunuz. 
PÜRGOLİN 15 senell!t blr tecrftbenln 

mahsulud!ir. 
Emin olmak için eczanelerden PÜR -

OOLİN marka.•nnı ısrarla iste}Mniı:. 

Ekzemenın illcıdır. 
Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 krf. 

Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden: 
İstanbul Hudud-İzmit yulunun O + 300 ilA. 4 + 518 ve ll + SOO n& 

14-f-880 cl ldloınıetl'elerl ara.Eiındaki 27946 lira 71 ku.ru.t ket!! bedelll pl 
in4aatı 2218!940 tarihlnden ıtıbaren 20 giin müddeUe kapeJ.ı et.sULmeyf,. 
konulm~tl!r 

Bu işe ald mukavele proj~l vesair fennl evrak n.a.tıa. müclilrlülilnd' 
gorUlebıl:r. 

Muvakıcat teminat 2096 lıradır. 
İ.CJteklllerın Ihale tarihinden bir hatta evvel müracaatıa na.tıa mtld.ilrlll.. 

iünden al~>.caltları ve&itaya. ıstinaden bir ten memuru lcııllanac•Jrlarıo.J 

dair veslk'l, yeni yıla ald ticaret odaaı kd.tıdı ve teklif mekıtuptan Ue bir"' 
Uk.te 16/9!&40 Pazartesi ıılınü saat 16 ya kadar İzmit nafıa mödllrliitündl 
müteşekkll Ihale kom:&yonuna teklif mektuplarının verilmit ol.rn.uı ., 
mektupların 2-l!l:l dayılı b.nunun tarifatı dairesinde ya.zılm~o~ bulunm.,. 
lizımdn. (7832) 

KENDiN HiRiKTiR 
1940IKRAldlYELERl 

T. iŞ. BANKASI ı &ded ~ l.1ra.lık - 200CL- Ull • • 1000 • - 1001.- • • • 600 • - aooe.-;; 1 

13 • 250 • - 3001..- • 
1940 Küçük •o • 100 • - COOI.- • 

75 • 10 • - 17H.- • 
Cari Hesaplar 

~ll) • • • -~. 
Kqldeler; ı lhıb&&, 1 llapı, 

IKRAMiYE PLANI 
ı A&wı&oe. ı l.ıwıcııetrtD &alU • 
u:cwüo Jll.pıtu. 

Son Posta Matbauaı Nt~Jriyat Müdürü: Selim H.ugıp Emeç 

SAHJBLERlı S. Rqıp EMEÇ. 


