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EN SON 
DAKiKA 

Romanya 
kralı 
Karol 

, Oğlu lehin e 

tahtından 
feragat 

etti 
Bükre:;, 6 (A·A.) -

Rom anya kralı Karol' 
ün bu sabah oğlu veliaht 
prens Mihail lehine taht
tan feragat ettiği res
m en bildirilmektedir. 

BfHrreş 

sokaklarında 

Nümayişçilerle 

askerier çarpıştı 
Londrıı, G (A· A·) - Bükreş. 

ten bildiriliyor: Genrrnl Antones
Jrupun deınJr muhnfızlımn lhti!i.lci 
harekAta nihayet \'Onncal için bi r 
anlaşma yaptrf;'l zannediliyor- DUn 
BUkrC§te yeni nüma~ işler olmue. 
tur. Asker nilmsy:şçilcro ntcş et
miştir. Demir muhafızların reisi 
Simn'nın imznfile binlerce beyan • 
name dağıtılmıştır. Bunda Transil
vn.nyanın terki tmkid edilme:ıı:te. 
kralın istifusı istenmektedir· Bük. 
rc§le dilnkü nUmayişler esnasında 
yUzlerce kiı;i '•Kehrolsun Kıırol, 

Karol istifa etsin!" di:·c bağır; 
m.ıştrr. Polis birçok tevkifler ynp. 
mıştır. 

.l\UTRAJ .. YÜZCO l\JTAT ... \ R 

ingiliz 
donanması 
A k d en iz ve 

Eged e 

Mühim 
harekat 
yapıyor 

On iki ada 
üsleri 

Bombardıman 
edıldi 

80!{ U~L.".IU TAmron. • 

nuı.:res. 6 '"· A·> _ nun ak- ltalyan donanması 
~am bura.da ~itti Tiyatro meyda· ı flsler~ne çekildi 
nında demir nıuh::ıfızlnr tarafından 

,~.... • • •. ""fl' ) o·u.ırı ·l Ür.t'i: le) 

Ekmek işi bugün 
haliediliyor 

Darhğın sebeplerı hakkında bu sabah 
muhtelit" · cephelerden tetkıkler yapll~ı 
Vail Littlö Kırdırın ölleden ·sonra alınan 

(e4bt rıer bakkıada gazetelere 
beyanatta bulanması muhtemel 

~k"tl~t lhUyacmda. 
t'.ı htını~n ~c 'nzlyc~ 

n 1 litlliil ola. 
ltA . \ . DUn de şehrlmlzln muhtelif semt· ı mı§, birçok kişi geç \"akitlere kadar 

-

.:-.; HU~H,'A l'I lerlndckl fırınlarda ekmek bulunama- !ınnlnrın önUnde beklemiş, ekmek 

• 

tcdıuik edcmlycnler olmuştur, 

'\' kılı 1 1 
Blı-an enci kati §Cklldc halli icııp e • Z D eden el<mck 1§1 ile bizzat \•all \'e be

lediye relııl Lutrı mrdar chemmlyeUe 

d 
meşgul olmaktadır. 

Ue ooledlyc Lktı.s:ı.t mUdUrU Saffet do 

'Q ftD "elat . Belediye reis mua\'lnl LCıtfl Altsoy 

e bu ııabah meselenin muhtelif cephclo-
h b r1 tlzcrlndc temaslar ve te\•ltlflcrdo .. emşlrelerl bulunmuşlardır. llUq·· ' :Mcaeıenın bugün hnllcdiıcccği ve 

Q hiçbir tarafta ekmek darlığı bırakıl· 
Un H d :ınıyacağı anl~ılmnl<tndır. ' ay arpaşadan altnarak Vali ve belediye reisi Lfltfl Kırda· 

rın bu mevzu etrafında yapılan tetkik 

Er k•• Ü d k Ier ncUccalnde alınan tedbirlere dıılr ebe ~ en oy n e 1 :~:a:;::~:~:~~;~re beyanatta 

~·~· ~ 1 ınedfenine tevdı edildı 
< ~ttl'\ ~al'a:· ~:l:!CIJ< Saydaznm 

~ ::>~:ta\1 a~nye bir mUd 
~tı,t'°'l'lıcıııt:dlltnekte old~ 

'~ı:ur ~ıı hıuıtancatı:uıe 

Bayan \'BB!lye79 ya§ındaydı. Cena· 
us1 bu aa.bah aaat 10,30 dıı hastane· 
den kaldırılarak namazı Erenke6y 
camllnde lcılmdıktnn sonra Sahrayt• 

<Denmı 4 üncüae) 

lnblsaaıar Vekili 
Bugün te tkikleri 

hakkında beyanatta 
bulunacak 

(\"azıcr 4 üncüde): 

CUMA 

1

i\iııuşeı1 
1 Atana blyGk i 
1 elçimizi kabul ! 
1 buyurdular i 

Dün gehir cln.ltllindc otomobille 
bir :sez:mtl yaparr:·~ Floryn deniz 
k<>§kilnü ~crE'flendirdilderinl yaZdr 
ğmıız Milli Şef lsmct 1nönU, nk"8Jll 
Dolınııb:ılıc;c s:ırayınn avdet buyur
muşlardır. 

Milli Sef Atina elçimizi 
kabul ettiler 

1stanlıu l , :; (A·A·) - Cumarte
si gUnU \'azifcsi başına dönecek 
olan Atinn büyük elçimiz Enis A
knygcn, evvelki gün saat 12 de \·e. 
d:ı ve tazimlerini arzetmek Uzerc 
Reisicumhur lsmrt lnönü tıırafm· 
dan kabul buyrulmuştur. 

ingiltere 
B ir teh like 

halinde 

Yunanistana 
her yardımı 

yapacak 
Jngiliz Hariciye N a%ırı 

beyanatta bulundu 
(,:m..:ı-.1, :; (,\. ,\.) - nöyier: 
Dün nkııam Jordlnr kıunarıısındn 

harp vaziyeti hak!:mdn beyanatta 
bulunan hnrich·c nazırı Jord Hali· 
faks, Romany.;dn bugünkü vaziye. 
ta müncer Qlan hadiselerden bah· 
setmiş, bundan sonra Yunanistan. 
dan bahsederek İtalya tarafındnn 
çıkarılan hadiscleıi anlatıma \'C de
miştir ld: 
"- ttah-an heyecanının Uzerine 

istinat ettiği tahrif olunm·~ itti • 
bıım kadar esastan iı.ri bir şey ola
maz· 1talynn mntbuatındaki teh _ 
diller, daha az cesur bir milleti 
korkutabilirdi. Fakat ı;u ciheti Elen 
bUkümetinin \'C milletinin şerefine 
olarak kaydedilmelidir ki bu tahrik 
ve tehlike karşısında tamamilc sa
kin· hllaraflıklnrını idameye azim. 
knr knlmııılar, gnyribitarırf hare -
ketler için kol'lllju)arınn hiçbir be. 
hane Yennemişl<'r, fakat ayni zn
manda herkese kar§ı kendi mülk: 
tama.miyellerinl ve istikliılleriu· 
mUdafaııya azre"tmiş bulunmuşlar 
dır· 

lnr;iliz hlik\ımeli. Yunanistan. 
istiklalini sarih surette tehdit ede· 
cek herhangi bir hareket ihlima _ 
linde. Yunan hükümetine iktida -
nnda buluMn bütün yardımı yap. 
mak için kendisini bağlı telnkki 
etmektedir-,, 

1 LAN iŞLERi: Tel. 20335 

Asker 
aileleri 
MALi VE BEDENi KUDRETi OLAN 
HERKES YADIMLA MÜKELLEF 
Hazırlanan talimatname· 
tasdik ve alakadarlara 

tebliğ edildi 
Yardım, erzak ve ev tedariki veya bunların temi

ni için para tevzii şeklinde yapılacak 
A11kara. 6 - Dünkü Hesmi ga· ı §arttır. Bu §artları haiz olmıyan 

zctc ile Vekiller Heyetinin tasdiki· asker ailelerine yardım yapılamaz. 
ne iktıran eden bir talimatname l"ARD/,\I MÜDDETi: 
ne;rolunmu~tur. Bu talimatname Askere gidenin yukardaki şartla· 
hazcrde ye scf erde askere gidenle· n hai~ ef radr ailesine askere git· 
rin ailelerine yapılacak yardım hak tikleri günden terhis edildikleri ta-
kmdadır. rihe kadar ·yardım yapılac.ak, fi. 

Talimatnameye göre: rarda ve izinsiz bulunan askerlerin 
A · ı\skere gidenlerin ailelerine ailelerine firarları veya izinsiz ola. 

yardım edebilmek için bu aile c(· (De,·amr 4 Uncüclr.) 
radından birisinin hazerde veya 
seferde 45 günden ziyade müddetle A m erı·ka da 
askere alınması. 

B · Yardım istiyenlerin bu as· O 
kerin U<.UJ \"C füruundan 1..e\'ce ye rd u tech izatı 
erkek 'eya kız kardeşi olması. 

C • Bunların askerin C\inde o· 
turmakta bulunması. 

D · J\s.kcre gidC'n tarafından 
bunların ötedenberi yiyecek vesair 
ihtiyaçlarının temin edilmekte bu·' 
lunmasr. 

E · Harici mahalliye göre idare 
ihtiyaclannı temin edecek ne ıren~ 
dilcrinin re ne de aSkere gid~ 
set\'C!t \'C gelirleri buJunmamaSf 

~ 

iç in 

Beş milyar 
dolar 

tahsisat 
(Yazıcı 4 üncüde) 

KUMAŞ VE DERiLERE " TORK 
MALI ,, OAMGASI VURULACAK 

Bu basustakl Vekiller Heyeti kararı 
yarından sonra mer'lyete girmektedir 

,Japon \'tıAalıh 

(Yazısı 4 il:ıdhk) 

~ 

er'' ! 

Amerika 
harbe 

gire rse 
Almanya ile 

değil 

Japonya He 
çarpışacai< t!r 
Bunun için .Japonyanın 

hareketi Amcr!kada 
büyük bh· dil;knt)e 

takip olunuyor 
( Ya ... ısı 8 m·üd •) 



R A B ~ R ,- Abam Poıta• 

1 . ~-~---...... --1·2Jiteldee',,, ~ Otobüslerin pe~ 
be pazannda_O .. ;~tll 
malannıiit~ 

27 Yazan : :Kadiu;aff,- J<,a/tı 
Çivi buhranı · 
Hariçten çivi gelinceye 
kadar burada imalat 

Uç lr...:umak çıktı; revakların 1 çe\Til.miş olan bir topu g&te.rdi: yapılacak 
g~ bir sıra odalarm açıldığı - Bunun &ğzma bağlaym.ız! 

~ve EJ1'Zliş tqhğa geldi; Ahmet Dedi· Şeldr TfJ8Ü'018d8 
E::s:ım glisterd1ği kapıdan geçti. Sonra. alay elli: lvl ab 
J.tm>e'li:i3nı kaim keçelerle dö;Jenmlt - Barutu ateşleyince dosdoğru O JOr 
olnn bllytlcek bir odada buldu; bu- Şamilin yanma gidersin! Son günlerde piyasada çivi bul-
rada ~en bU;-Uk Uma Han yur. Hacı Murat mahvolacağını gö- malt gUçleıtiğinden, fiat mura.ka. 

bo komlayonu dün akşam toplan. 
dun büyüklerini kabul eder; on· rilyordu; Wdn Ahmet Handan çok rntf, çivi buhranmm Aebepleri hak· 
farla 1IZWl uzun memleket illeri kendialne kwyordu: kmde. c;ivi fabtikatörlerlnden iz.'\ • 
lıakltmda görUgUrdll· Hacı Murat - Aptal"' Allahm en bUyUk ap_ hat alnu§Ur· 
o mınan kUc;Uk bir çocuktu; Omar talı!... Bir iki gün evvel bir firma na. 
Hanla birlikte tahta pa.puçlarmı Diyordu· mına hariçten bir parti mal gel. 
knrıPld köşede bırakırlar. yandan Acaba topu hemen atee edecek- mİJtir. 

Komisyon, muhtelif boylarda 
Jr.o~ ve ince meşinden çizmeler- lcr miydi? ve cinslerde olan bu mallara Ytış 
le. bir çift l:edi gibi sessiz yilrüye- o ı11ra.da Rus askerleri araamda fiyatı teıbit etmiyc salıŞmakt'1. 
~ ttc,rcılarm arkalarma kadar bir kayna§m.& oldu: saflar ılllzeldi; · dır. 
)ı91hler; aralıktan odanın içinde. selAm kumandaları duyuldu ve Ha.. Şehir Tiyatrosu da dekorların-
'-" b-'- lard da kullanmak üzere piyasadan ri. .w.&tır:> '0%Ull U%U11 ·~ar ı; ora. cı Murat: :s 

· k- ,,_ i vi aramrı, bulamamış; nihayet ya l'mneyı o ~r sterlcrdi ki - !{umandan "'Cli'-·or! 
0 

., yeni gelen bu partiden bir k11mı. 
hiç bUyilmlyeeekler ve bu arzulara Dediklerini anladı· nın kendisine ayrılmasını istemiş.. 
hiç kavugulm.ıyacak snrurlardı· Demek ki bu tu.ıağı ona Ahmet tir. Deniz yolları idare3lnln ,de bu 

İ§le Hacı Murat §imdi o odaya Han tek ba§ma. kurmamr§tı; ~ene, yolda müracaatı vardır. Bu mU. 
ral Gluk ta berabttdi· eaııcselere milmkiln olduğu mik· giriyordu; lı\küı bir A va.r Hanının 

değil bir Rus generalinin kn.r§ıstna 
çıkıyordu· 

Hacı Murat kendisinin yılulmrş 

bir dünrn7a gl:tliğini inkAr edemi. 
yordu. Blltntı ııu duvarlara, ıu ke
çelere, lcnrısıJd ~ ıedire, oca· 
ğrn ik' •nrafm& atılnut olan &),, 

ku "t. k , , ı ı postundan yapılmlf 

mln. r ~ Avar B.anlarnun ruhla
l"DlI siruniıı buluyordu; sanki onlar 
uu antla. Hacr lılurada haykınyor. 
Jardı: 

- Bu faciaya nıı.stl dayanabllL 
yorsun? öcnmnzn al? ... 

Hacı Murat elini kamasına atar 
gibi oldu; lA.kin kendi kendini sanı. 
tı: 

- Sabret! ... 
Dedi. 

İki ndun attı; Dd adım daha iler
ledi; ıakln orada generali delil hl~ 
kimseyi göremedi· O nnda kapı ka· 
pandı; ta\·an başına çökmüş gibi 
sersemledL sallandı. Beynine inen 
korkung b1r ynmruktan .IOn.r& lrl 
yan adamlar ild taraftan koll&rmı 
yakalamr§lardr· Bir bıçak Hacı Mu· 
radm belindeki ince kemeri kesin. 
cc ild tabanca ne kama yere dilf
tU; kılıcım d& mymnaya '\.-"Ü.it kal. 
madı: 

Hacı Murat her şeyi anlamr,tı; 
silkindi; etrafındakileri aarat.ı; 
batta sağa, sola, ileri geri sürllk
lecll; lAkin kurtulamadı- Beş on 
dak.lka sonm kalın ka)'Jllarla ann 
sıla bağlammştı. YU.zden fula &a· 

kerin ortasında Hunzak taleııinln 
en bUyUk kulesine ~Ulrd.Wer. 

:Ahmet Han orada Gfmrl yoluna • 

tarda derhal çivi verilecek ve bun 
Ahmet Handan her fCY beklene· tarın fiyattan komisyon tarafın. 

bilirdi, lakin generalden böyle bir dan tesbit edildikten sonra be. 
namu11uzluğu ümit etmiyordu. delleri kendilerinden alınacaktır. 

w Komisyon p!yuaea bula • 
Bunun • için ~lmdi k_ar~ıla§tJgı ı.a.· nan demirin bir kuuniyle çirt 
man hıç olmazsa. agm dolusu tU. imali üzerinde tetkikler yapmakta
kilrmeye, böylelikle bfr:ı:ıı hmç al- dır. Bu demirlerin tel \'e Mnra da 
ınayn karar .,·erdi· ı çivi haline nekadar :masrafla getl· 

LAkf 1 k d s de rilebllAceği '.izerlnde diln fabrika. 
• • 

11 g~ ~ uman an a . C: Wrletdcn malumat almmışbr· 
bır bınb~ı ıdı. topu at~~lemck ıçın Hari!]ten çivi getiriiinceye kadar 
hazırla.nan ~avu~a. çıkıştı: böylece dahilde imal edilenlerle L 

- Sana bunu kim emretti? dıırcye çnlı!jılncaktır. 

<>..VUI bir n&ibi böyle muhake. 
mw idam edilir ıai? Generalden 
emir mi nr? 

- Evet-

Liselerde öğleden 
sonra mutaıeaları 

- Göreyim"· 
Ahmet Han saraya bir adam Maarif vekaleti yeni bir 

koıturdu, ıeneral Ghık'wı melrtu- talimatname hazırlıyor 
bunu getirtti· Binbatt onu bqnı
d:ı.n sonuna kadar okudu. Sonra 
baJ)IUı ti&ğa 110la aalladı: 

• - Burac:!A id&m edilmesi ) 'Ullı 
değildir; aadece tevkif edilmetl 

Orta tedrisat milesseaclerinde 
Öi~leden sonra yapılan mUlalealara 
dovam mccburlyctlnln kaldınlmuı 
b:ılckmdn bazı talebe velileri MAa· 
tir Vekilliğine mUra.c.aatta bulun • 
muşlardır. V~kilet geçen yıl öğle· 

emrediliyor· don sonra ancak dışnrdıı b1r J~I~ 
• Ahmet Han Hacı Kuradm hir m~gul olan talebeye izin vermiş 
Rus dU!PTlanr olduğunu. gblicc Şa- v~ herhangi bir yerde ç:ılrşmıyan 
milin müritleri araınnl\ '-ıniiğ!ni. t.nh~boysc mektept~ alrkonmuştu. 

. .•. . • Bu yıl da dışarda işi olM lale 
emir dinle:nıedıgını, ha~tA ltu! gar. b.lye Wn '\'erlleeekUr. Bu husııBt~ 
nizonunu odunsuz bıraktığını anla- , bir t~lim:ıtnamc hazırlanmaktadır. 
tıyor; bol tilylll kanı. kalpağı.om 

U.StUndekl beyıu ear__ığnı d~ blr ilı. 1 KOCOK HABERLER , 1 
tllllcl bayrağı oldugıınu soyltlyor· · : : : ~ .. 
du- Lakin blnba!jı)-r knndıraml}·or· 
du. 

Rus binbapu: 

- Generalden emir getirmeli· 
siniz! 

Diyordu· 
(Devamı nr) 

PeDala MIV ~! 
Gaıtp cleilJ mU Asıl ilk söy~a· 

me.1.. dtalar clolchınlmul 1i. 

• Maliye vekili .ll'uat Ağralı dllnkU 
\'aplU'la lz:mirden ıerlmlu gelmiıtır. 
Fuat Ağralı bir müddet burada l<a· 
ll caktır. 

0 Jdckteplerln yaz tauı devresinde 
çalışmağıı. ba§ltyan bnva. kurumu 
kamplarında 31 atuıtoa akşamına k&· 
dıır iki ay içinde 34.61 ı uçuıı yapıl· 

mrıtzr. Bu UÇU§lardan U.193. U Eti· 
mesut moUSrJü tayyaro kampma ve 
22.418 i tnan.u pllnörcUlUk kampmR 
aittir, 

0 Dikili zclzelcslnde harap olan 

Sal.ı günü mnpldlibw 1ı:u1 balaıac!utmn bu 
.J nolda)'a gelr ıetmes • ~ 

Dikili kıır.aam1n Kabakum köyü ile 
Rtrgamanm Ovacık k&ytı yakmcla 

uğur-saz maaar?, - a, oı..ü • c1111m tutahhl· Kale· 

S Al.J gtintbıb iyi blr ıta .... JliWJ..., FUat twna llirle. 
olmadığını söylerler- BU· mektıea .ıtı .....,,, alMuJor ve 111 

mcm nedense, lstenmfyen blttba h'dbtle •lt.-ell olaJoram: yb. 
,-akalsr da 0 gUnlıtl guet.e1ertn lerce Polll lçladm lılrtala k çir 
sayfalarmı doldurup ~ınr· ~ lrlll 111 ,.......... dljw poll91erfn 
Salmm g.uetelerlno do dikkat e- ~ea Ml'ft9btl ebUtml
dersenb u.lıyr tyt ~ 1or; lıll&klll aıttavor· Ttlrk poll· 

u- _. llal keadl llllformuau ıt,_ıertra 
hak vermıımek pek de enn:ıa 11-· hUe .ıavaı ve, ~ı ı.atnı
mez. 

f,te birkaç ser1e~1ıa: dea ~ kadar vuff~f. 
ı _ Te...-klfhane mı mahartbc nln ellll bolnnryor 11nı~uuz ! 

meydanı mır 

2 - 1}sküda.r te\•Jdthallt'Jfdnch 
kanh bir \'aka· 

S - Esrar tüccan bir poU.. 
4 - Tevkifhaneye eroin k"!:r 

ra.n bir kadın· 
Daht?. mı lstlyorsunuz f 
5 - 12 yaşrnda bir ~ocuk arkıL.. 

ılaşmr hıçnkladı· 

''Olı hele 5üktir!,, dcifl mL için· 
de polis ve t<ıvltlfluuıo bulunmryıuı 
hlr zabrta. \ııka.'fl· ~rti h~byan 
12 ;\":ışmıfa, hıı;ai;'lll bile Dfl. oldu· 
~ttnu bilmemesi lilzımgelen bir ~o. 
cuksa dn,. 

Duulnr<bı.n hcrblr1 Uzcrlnde sü· 
1unlıren yazı yszmak kabil· l.1ne 
hunlar birer duman halinde telik· 
t:f WilSC (]C yangmm buhmclu!nna 
:ınlntır. llele te\'ı.ffbaııc iı;i gibi 
7,amaa s:unaa damaoı ~öJJllncni 
_,,.t'llt Olu1'9ao 

Fa.kat asıl lserfndc cfÔrula.cak 
noktat 

Bir «libi tanınmam11 bir 
imza md1taJa.e 

Y &.vt yeal meemaalar çaka· 
yor. Baluyoraz ki daha ilk 

;;iirdüJtlmls lııfr ima., Tltrlr edflhl
yatmm bllnwJis llulf 1eıat lllUar. 
rirle ba.~ladığmı flia ediyor· 

1tk ı;ördliğtimiz Wr imza cı.cı::ı. 
Alıtaıımryonır· Ba bnap ~
h~bir ycnfo teııad8f ettllfmln h:ı· 
hrlanuyonız. 

SIB beGJm yerimde ol"aal7. ,.e 
bö~·lc bir \-aslyetle Jıanlla!IUJlıL 
liu yeıni lm:ıa.nm Tiri< ~cbtyatma 
l~la.agıç oldo~ iddia edlleo 1.atın 
ınü toor bir adı olclop ı:üplıesiot. 
dlif{tntt miftfnh! 

ı\l~I hal<lc n~ vuık· krn
dl<dnla Tfrrk edf!bly..ina ba'lan
ı;-ıe olabller.eık bblllyet.t.e balondu· 
ğunu ta:unmr, tıir i1D2Sya bbul ('t· 
ttrem.lrtn edibe! n. 

yeni yerlerinde In~a cdllcccktir. Al(· 
tepe ve lnkaya. mevkilnde inşa edile· 
cek olan bu yeni köylerin tnpatma 
nezaret edecek olan J<ızılııv htyotl, 
17.mlrde:ı Dikiliye gltmı,tır. 

• KllL'!t& tütünlerin denklenmesl l· 
ılne bqlanmt§tt?'. Mllla tUtUntert ne!ıı· 
ut itibarile ı;ok i}idlr ,.e hiçbir hu· 
talık gannemt~Ur • 
~ 1 cytcıtdc bAS}ıyan ve 15 ey!Clle 

kadar devam f'dccel< olan Art\1n 
bölge efttnmılcrlnc mahws kunıtar· 
da. Ç&lrlfmalllra ôt'vam edilmekteiUr. 
Bu kurslarda önUmUzdckl ders yılı· 

na alt klA vuzlar üzerinde mllşterck 

tetkikler yapılmakta ve eğitmenli 

oltullara ait i9ler te11~t olunmaktadır. 
• DUtı !'.ab!.h Mıtt ıı.o~ te Çoruma:\ 

l»Cı ıı:uılyo l!llrcn §!ddetll bir zel:r:elf' 
Olmu~tur. Hııa.u yoktur. .ı.......: __________________ __ 

Trakya, Çc.nakkale ve 
izmitte hava yasak mıntakaları 

oluyor ~ 

Otobüslerin :ser~~ 

Tenıan lllclu olanan ba mmtakalar · 
Vekiller Be1et1ace kabal ve llb edlldl 

tanbul tarafına g~ 
ettikleri yolun bir .
rlldl· Banlar Ş ........ 
cadcleslae bun~ 
lna!JQ bqmdu 
mekt.e ve baradall 
an • Çepneme~ 'fil 
nköye geJmektedlrlll" ,. 

Trakya Çanakkale ve 1zmitte J Şar:Can Barbaroe. l<'ener adam 
tc,-stan ihdl\S olunan hava yallak (dahil)· Ccnuben Bandlrma, Kör
b8lgeleri g~el kuttn(l)' ba.gkanlrğı· peağa~. Elmalı, Kilise alanı, Çnh. 
nın talebi üzerine Veklllcr Heye· ldSy, Paşaköy (dahil). 
lince kabul olunarak dUnlıU reaml Garbcn Bababurnunun 10 kJlo. 
g:ı.zoteyle netrolunm~tur. Bu böl· metre gıı.rbı, Boıcaadanın ıo kllo-
gcler §Öyle tahdit edilml§tir: metre garbı, İmroz adasmrn 10 

Trakysda: kilometre ~arbı ve Sultan Jçmc 
(dahil}· 

Şar'kan tiiınalde Ksr&deniz l!ahi. ~imalen Yapıldıık, Pcnc. Afo-
lindo Bulgnr hududunun başladığı bey, Barbnros (dahil)· 
Ayastafanoıı mcvkiinin 15 kllomet.. lımittc: 
re 'arkından Kataden1zdeld Trak· Şarknn I{apuaı, Sapanca. (da-
ya ,.o Anadolu aahlllerini U.klben bil)· 
Kmtcaya ve buradan ''Polonez Cenuben Sapanca, Me.ısrurlye. lr
köyil, Vanlköy. Bebek, Çamurlu· nik, Gemlik, Kaymaklt 10 kilomct. 
hal'i, KUı;UkçeJnnece dnhil,. cenu - re cenubu (dahil)· 
ben Kilçükçekıneeedcn itibaren Gnrhen Boıburunun 10 kllo
Trakyanın Marmara eahillerlnin 15 metre garbt, Kartal Pa.511köy (da
kilometre cenubUndan Lima.nbumu. hil)· 
Ereğli, Muratlı. ömerbey, Bilyük · ŞimaJen Pa.şak:Bl'• Kaymaz. 
Doğanc:ı. Ede (dahil)· Bundan başka kararnamede 

Garben Türk - Yunan ve TU.rk • Türkiye ile yabancı memleketler 
Bulgar hudutları· Şlmalcn Türk • arasında işleyecek yıı.ban<."t tayya· 
Bulgar hududu· rcleriıı takip edecekleri gUzergô.h-

Çanakkalede: lar da tesblt olunmaktadır· 

Sivas kongeresinin Bir bono sahte-
21 incı yllı karhğı dal: 1 çıktı 

Evvelki gün Sıvaata 
merasimle kutlandı 

Müddeiumumilik 
tahkikata başladı 

cletteaberl tatbik = ı. 
bazı malmırl&n o ... 
ıtılmaktadJr. NeteJdıll -
bbe mektup göDdertli 
,-ucumuz töyle cJJyor: ~'1 

.. _ A.zapkapıya taell 111 
vell o kadar~~ 
lekl yolcular blrlb ~...J 
yor, başlan ~~ ~ 
dar pddctle yerıu--~ , 
laoplaya seyahate ~~ .4 
yortu. Bir gibı tld ~ f':j 
falan birlblrbte c-rr""..: .,,.. 
Jandıklarmı d~ ~ ~t 
etmcyf oiz· _ "_dlf • ti 

Sonra Pc.r§elll~~...I 
memcydanı yola ~ tpJ ~ 
yük ara~ .~ ,_ te 
Döylece yttk an~~ 1 
na dUıen otobös, ~, 

~~~~~e:~~~ 
nmca dakikalarca S--. ,ı 
burlyctlndo kalrYor- ~ ti 
yolun tam Karakö1e ?~ 
r.mda trann-ay makll' ~ ~ 

1 

t.ramnylar burab gtlO tll ;,ır 
)·orlar· MeselA geçen fi~ 
,·agonu burada tl~.:! l""'J 
ğı kapamrJtı· OtoDU"-ctP: f 
için ~-agooun oııab" ~ ~ 
Iazmıdı· Yolcular ııs ~;Ji 
kın bir müddet _ ~ ...... ~ 
bur ok1~· OtoDPW"_.. ~ 
de~ttrmek, ~ ~ 
deki nakil nsif.al~.a ~ 

Sivas, 5 (A.A.) _Sivas kong· ~füd~iumumi1ik dün i-kinci amltmak iyi ama =~-~ 
resinin Ebedi Şef Atatürk'ün ağır ceıada göriilen ikinci mü· den malai..• ~~~ 
başkanlığında toplantısının 21 badelebonoları sahtekarlığı da. rah:ıbın etmcdeıı g 0 ~t 
inci yıl dönümü olan 4 eylul vasmda. bir ~idin ifadesini ih· yoı ım1~"L1' ,·cya ro1

:_ 'tel ~ 
günü, dün burada. ~rasimle bar mahiyetinde telakki ederek tlrm~k. ondıın son; ~ .., 
kutlanmıştır. yeni bir saht~kirhk ha.diStsinin ıerlnıle seyrttsef ~ .., 

Merasimde Sivas mebwru Is- tahkikatına girfşilm~tir. i~ur\:Sr:!:'~tı~~,,..., 
mail Uğur. memleket hastaııa.v »u ~ı\Ylmm ~wı,l~dq.n ~~~~~~~~ 
nesi 1>aşhekimi Sırrı Alıcı ve lise lzmir belcdiye~i sabık z brta _.~ 
son smrf Webelerinden Piıliii.e rnemurlanndan 'i:le'hmet Ertll{J, , ıJll' ..t 
Yener söyledikleri nutuklarda, gene ma.ı.nunlardan Etem.in tev- , DOkUIDIC tf P' 
Sivas kongresinin TUrk Milleti. kühaned() kendisine yaptığı bir il 4 b&Jf8 
nin kurtulUJJUn<laki büyük öne· teklitln ve anlattığı bir salıte· ver en . 
mini tebarüz cttirmi~ ve Ebedi k!rlıktan mahkemede beh~t. Esnafa te\'%1 a 
Şef Atatürk'iin aziz h::ı.tıra.'!mt mi§tir. Mehmet Ertaşm anlattı· ,oııs~ -~ 
anlntmrşlnrdrr. Bundan sonra, ğına göre, maznunlardan . Etem edilmiyo .. c JJi". ~f 
başta vali Akif tyı·dogan- olmak kendisino şöyle derni~tir: _,,,_ · ..nı 
Uwrc kon(rYY>nin ~-pJandıgıw lı'se '' -Mehmet sen benım yü- uzun . Adrosi bizde ~ ıt>e1-~· 

r>· - "1 macı okuyucunı ..,,ı;: ı 
blnnsrna giderek tarihi salon zi- nlmden tevkif edildin. Bende hulaııntn.n dcrcedll'D• ~~ ~ • 
yaret edilmi§tir. Dün blitün gUn 2000 liralık bir mübadil bonosu '•Ye\'inlyc 40 IJıBlf& 51 ~!jlı 
Sivas halkı aynı suretle hu tafr var hunu san:ı. hediye edeceğim. l'edlkufo lplfü fab~ ~' 
ht salonu ziyaret etmiştir. Çıkıncn. parasını nlrrsm. Bu bo· blllyasını piyasaya t~ 1~ 

Bu tarihi glln §erefine dün no 200 J::Usur Jiralıktr. h:mirde uıre ayırır· Bu 4 b!l ti ~ J 
2600 l . pt k l t bul dokumaedar cerniyt ~"· bütün Siva.!J başt.anbaşa. ba•-ır. ıra ya ı . s an a. ge. 

J•AA ı· N 'h t ö k buld k nm Uzcrlndcdlr· ~ Iarla süslendiği gibi gece de her ıp 1 a z ·oyuncuyu u , Esr.<;tn ııty~c;sya Pd 
taraf tenvir edilmişti. O da bizi Balıkpaunnda Kara· aıu 4 balya. lpıtk de ... _:®~ 
Akşam a.'ikeri mahfilde ayrı- 1 bete göt~rdü: Bonoyu ona E~ta- ~'-ıl edilm<'nıe~~ 

ca bir de balo verilmiştir. ı ca.ktık, bır hrası 73 kur:ıı.~ uze· ırıesnllerinl tl.TJllmı-eıer ~~ 
rinden uyu§tuk. Fakat cıro nm. de knlan tmaJithaJl ,.-, lıi"'- ~ 

Gu ki d a.nıeicsini yaparken noter \'cra· ~meldcrlni aza1uyor
0
,. 

1110 
~ mru er e f set vergisi verilmesini öyledi. 1~tandıı' fı;siz ~h~ ~~~ 

Vergiyi buradıtki tal1sil şuct-leı; 1 Tn'l.t işi bir p-~ ıd ~~JI kaim. ış maı•ar almadı, defterdarlık Izmirde Jooeği nrde. ~~ MJJ~ 
1 vermemiz lllimgeldiğini bildir- •ispetıı;dc doğrııdıLl' ~Jd 11"~· 

di. lzmire gittik, fakat vergiyi rika ta.rafından ı-ı.-.1' ttJ'e :.-; Ticaret vekaleti 
miktannı teıbit 

ettiriyor 

Muhtelif sebeplerle giimrük. 
Jerde kalan ve konfimentosu ve. 
ya. diğer evrakı o!nındrğmdan 
it:1al edilemiycn mallann ticaret 
vekaleti tarafından çıkarılma11na 
müııaade edildiği için clün ~ehri. 
mizdeki alakadarlara İstanbul 
giimrülderirıdc bu gibi malların 
miktar ve cinslerinin tesbiti bil. 
dirilmi§tir. 
Fa~t gümrilk idaresi antrepoln· 

r:ndaki mallarm miktarını bilmedi
ğinden hu iş güç görlilmcktedir. 

a.'ahminlc>re göre yalnız tiç mil· 
von llraya yalc:rn JapQn mnh \'ardrr. 
Bunun mühim bir ktsmı dn mnni. 
":ıtura eşyasıdır . 
1 Bundan b~kn birçok Amerikcn 
ve Alman mallnn da bulunmakta. 
dır-

tevzi edilse, mııh'\'ııı ı;ıı~ 
1 ,·erip satamadan diğer bono kil mii~kül ,ııziY"ııc~ 
sahtekarlığmdan yak:ılruıdık. Bu nıı.~c mllml•lin otsb pttıı.I 
bono da bende kaldı.,. dıırlarm nıızan diı. 

Dan bunu anlatan Mehmet ~l<'a edcrfm·J, d 
Erta§la. Etem müddeiumwnilik· --- ..,aJe 
çc sorguya çekilmiRler ve ifade. ~ • • oıı\J ,-
leri almmı§tır. Tahkikat devam T clsız ıstaı~d• 
etmektedir. salon ,,Jc ~ 

---o--- yp.pıbıııY" ..,ı~ 
iki deli kaçb ! Yeni Gnlata y~l~ısl'lılttıf~r 

Gcçc-nlerde Cemil ,.c 'fopal Ha. l:ttl P.sfndc kuruıııca Od~J off~ 
Ran adında iki eroin ınüplelbı ya.· nu tç'n· yapılnıı te~B ~~'Jıt 
kalr.ıı:n11J• bcıinci sorgu hi.kiınliğL mUhendi~Jer rıhtııı2 tıı ~Şıe.'.ı;" ~ 
ne \'Crildl.kten sonrn Mil oldukla • ve limen viırı;lcrillbit epteoY rJ 
rrndan şllphc edilmiş, hbbtadlicc rarh olacaG'Jnı tesçııece• ~ '"t> 
mUş:ıhede altına nlmmışlcrdı· Bunun önUne gc ~ • ~ ' 

Fakat. her iki deli de evvelki Juııamazsn. istaSY0~ıı. ııal~eJl 'JS' 
akfanı milfahedcıhaneden kaı:m~ - kurulacak, telefon~ J'~~ 
l:ı.ı dır. n:ı.caktır· Vapur~ il~ oP' / 

Şimdi ıwrde sPrbest serbest do berter r.alondıı. ~ ·kıı>cflt I> 
lıı.şan deliler zabıta \'e jandannn ttr. lstasyon hllk cı-tit• 
Uı.r.ıfmı1:ın şidde!lo :ırnnmıı.l:tadır. ·kat'! karnr vcrilCC 



RAB I!: a - Alcfam Poetaa . 1 

Wfil@liBJllll MflRflli-
lngilizler . Alman _i,aali .~ı.~mdaki Almanganın IStlddJ8 • &VSl• I 

Panaten donu,te 

H 
•tı • k A Eylül ıelhlee İshidyenln meni- ai11betlndekl albü.mlnle 6- tekeri 
ı er, n La 

8 
I m e, ez, mt de ...... " .,. ... r: Onu• me,·- ,.e bir bQfuk kadar yağı ile inanı V ııhnl ne nldt oNapna kolayea iyb besler de-· Bir döztine llltricl. 

n U tk .n d A •k hatırda tutmak tc;ln frenkler adm. ye ylae lnııan bir ~lök gıda lh-
Q Fransız m er 1 a da R harfi balaaa11 aylarda IAtrid- tlyamua oada birini temla etmiı, •k • ye yeelllr, derler· Aylana frenk(f! olar. Halbuki bir otunıtta • iki 

Pa n l d e v l e t le r l n e Mlmı bllmlyoJUDIZ• biç olmuu 111. dÜ:&Ünf' yiyen lstrldye merakhlan 

k b • • d tanb•lda· nlllM!UIDI bU9ealz ~ettk· nr· lstrtdyeyl yemek o kadar ko. 

a laA met e a l n es l n e tir. hterMmiz talnimlnbe lfaret laydır 1d onu taneyle deill düzü-
l n 0 t Q S l ed.lllb: Eylildea .. ,.._ kadar ay- neyle ytmek Mettir. 

H •• t Q dil Q t i S t e d i lanll llf'P91ade lstrldye yemek cıa- Vltamlnlf'rl bokhar. En mühimi 

go r ıı ~ r la r İgal altmdaki memJe- lsdlr·- Sebebi m&fl"Wl eylüle ka.. D dtamlnl olduiu•dan lıallk Yaiı-
:1"' A. - edi k ti 1 bo 1 dar aylar ~ l&trldyealq Ja\"l'U- nıa yerini tutar· A \itamlnlndft 

.l'U'ZU lmiyenler V ey· e ere o an rç arın ıamaıudll"· o ,·akit tstridye hem tat. yilzde .no ölçü ile balqık ı.uta-
Lortdf'!I. S ( A. A.) - Röyter 

bildiriyor: 
Hitler'in nutkunun Alman 

n.dyolan tarafmdan pllk ile ye
niden neıredllen metnine göre, 
FUhrer, fngilizlerln Alı:rıanya o· 
aerindeki hücumlarmdan bahH. 
derken demiştir ki: 

''l'ııgillz hava ku,rvetleri, iki 
yahut üç veyahut dört l:in kilo 
bomba abyor ise, biı ~imdi bir 
gecede, 150, 180, 250. 300. ~ 
bin kilo bomba atacağız. "Git· 
tikçe fa.zlalap.n rakamlar, de
vamlı alkqlarla kar!ıla.nm!ıJtır,. 
ejer İngiltere tehirlerimm kar 
fi hücumlarını fazlalqbracağı. 
m aöylel'lle, bia İngilterenin §e" 

hirlerini hü ile yek..n edece.. 
ğiz.,. 

• • • 
Lond.ra, 5 (A.A.) - Röyter: 
Londra gazeteleri FWırer'in 

nutkuncQn bir heyecan duymak 
f(>yle dursun, bunda bir [Nlnik 
allmeti, Berlin'llleri te,kin et· 
mek ihtiyacını ve en l>UyUk düş. 
manı olan lngiltel'e i!e bap ~ı
kamadığmdan dol8yı bUyUk bir 
infial hissi görmekt~:rıer. 

" Kök boya ,, li1&1Na 
tabi olarak ihraç 

edilecek 
Atakara, 5 ( A. A.) - Ticaret 

Vekiletinden tebliğ edilıni§tir: 
2/ 18477 ayılt 'tran.mamenin 

Mll"eti tatiıki!Je ~dr ı.ıt· 
matname ahlrimı mucibince 
gümrük tarife por.iayoounun 
272 C numarumda bulunan kök 
boyumm "halen lian8 verilme
mekte olan maddeler li8tesin· 
den,, çıkanlarak "ihracı liaana 
tlbi maddeler liateei" ne ithal 
edildiği bildirilir. 

~:~ 
• NeyYWk, 5 (A.A.) - Tu: Nev

york Taymt. razetealnin tıüdlrditf1le 

aand ile hariciye,maliye Almanyaya ödenmesini ıın: o1ar, ı.em de 1a,"1'11tayu ana llktara ım~ mua,·emet ett1r1r. 
ve münakalat nazırlan.. istiyor --Mr llltrldye ı.em andır, htm .,._ yüzde ıoo ölçü B ı vitamini ne Y"-

Nevyork, 5 (A.A.) -Taııs: 
Nevyork Times gazetesinin 

bildirdiğine göre, Laval, Parise 
yapnıış olduğu seyahatinden av· 
detlnde, kabinede bir tebeddül 
yaparak hariciye nazın Baudo. 
m'ı, maliye nazm Boutillet, ıw 
neral Veygan-d'ı ve münakallt 
nazın Pietri'yi deAtirmesinf 
mareşal Peten'e tavsiye etmi§
tir. 

llr nüUJ• wap•n 
torpWıatl 

Boğulanlar 
3000 kişiyi 

buluyor 
Stokholm, 5 ( A.A.) - Burada 

haber alındığına göre, paz.arteli 
aktamı bir İngiliz gemiıi "MA
rion" isminde 12,000 tonluk 
nakliye vapunınu Kategat'dıı 
torpillemiıtir. hveç'in prp aa· 
'bilinde bulunan L,.ekll limanın
dan haber almdıfma göre, Uç· 
yUz ki§iden fazla adam kurtan. 
lamamJ1tır. Boğulanların adooi 
ilç bin kişi olarak tahmin edil· 
mektedir. 

. badır- yealllnee 80yuna yazık o- meifa 110111111da ylyeeeilnlz tatlının 
Ncvyork, 5 (A. A.) - Nev. ....._ vteuda yanmunu t.elnla eder. 

york 'İ'imes gazetesine Coıtari · Fakat lstrldyealn 1enetlnl ls- Vüzd~ 8 ölçü C vitamini ILe dllle-
ca'nın Sanjose şehrinden bildi- 1 ta.balda b«maen hemen yalnız ra. rln uifıima bile yarar· 
rild" - · .. A merk ki lçealer blllr. Bir kadehe üç Is- AIM1f'1llerden tw HlzamluJan ta.. 

ıgıne gore, lmanya. e· trldye meze olar. derler ,.e dizil. marn olduktan bqka hemen hepei 
zi Amerikanın beş devletine nelerle lstrldye yerlt"r··· S&rho19 ol· yük11ek ahbeUedlr· ÇeHk madeni 
nota göndererek, bu memlekeL mactaa lıdrldyto yt"lltfJ8111l llllmf!- yhde 4.5 mUlpam oldapnclu is
ler tüccarlarının. Hollandaya ve mek, ayık kalmayı terelh eda lıı. tridye ha bakandan dana elierlne 
diğer işgal altında bulunan tmballular lçba, doiı1ıMa, .... la- yakmdll' ... Daha ehemmlyetHM çln
memleketlere olan borçlarını * ,eydir· İ•taabal BojuDlm Is. ko madealnden ylbde 20 den t 15 
Almanyaya ödemeleri için mu· trldyelf'rl, Çaaakkale Bo~ mlllıruna kMlar \"erme.idlr· ~
sirra.ne taleplerde bulunmuttur. midyeleri tl Kld Yauahbr de\• lııo ınadealudea ba bdıu Mly\ik 
Zanned"Jd" •· - bu notalar rllldea, bllla..,.. Arlıdo ftloaoflk lllflbette ba~a hJe bir pıa da ba. 

• 1 ıgıne. ~re xuaaamdaaherl metlaardur· lataa- lunamu•. Onun lçia 18trldye dnt-
ya hı~ na.zan ıtibara alımnıya ~ hal Botazın18 krnannda otuup ta yet ltlteyea eı".ıeldere pek faydıall 
cak veyahut Almanyaya gerı llltrldyeye nibet :«tt.erm~k. olur • .-.ıenmeye <Te ıtDelllie it. 
gönderilecektir. •elllda lolade ~ hrJde ıamla olu iyot IMc1eal efluıtlndea 

--o--- 4-b 'Dedir llllmlyea llahklana ltl. mldyeala UIUlla wrame- da o • •ı • K / k&1-.e ı.e.tıer· mMleal ~ oa defa fUla 
l n g l l z , a l Deabdea eıku :Hlalarm laeplli \"erir. Bir dblbıe 19tridye luuı 

plll, htl"ldyeala de pek tue olma- hir patllC&ll dolması 1aMJar doyu. 
A m eri ka as ke rT .. , ta1t1i. 1arttır. ı"taabaldıa 7&''- r••••• da ........ 1ıayatnu on-

m u .. şahı"tlerı'le . yaalar ~in bu prtı yeriae ıeür· c1u ço1ı daha ı.lyade brur· 
mek te pek ı:Qc; hlr teY saJllalhU· Yalım, atıdealel'bda neticesi o. 

U ... ullerl Taze olarak yMlhf'e llltrldynd• ı.a kimya Mil. ultttr. 0 da etler-
• ltumı pyet kolay n ~bakhır· O- deklndea ve ...,klana hemra hfılı· 

YazlJ8t 8fralıatla na yemt>k te, kabaktan lılrlltlrlm. ı.lndekmdeıt daha az: Ancak JO,ü3 
det aynlddrtu tıOlll'll. iserlae 'iti- WfJCe.- Bnanla beraber• 7.Rtc>ıı 

girifti ' ru llmoll ıululıarak llemea yatmak- ha)'\·u""'-a gelen gldalarmuı.ın 
tu ibaret oldajudan, luaaa lıa.. •epm plll, lstrhlyeyf ekmekle ~·" 
lık \"eya hlftek yemek plll .-.eı nıek doir9 olmu-Loadra. 5 (A· A·) - lılil1ahit 

sıfatiyle lnıUterede bulunmakta 
olan Birletik Ameribnm Uç uke. 
rl murahhuı, kral tarafmdan Bu· 
klnpm •rayında kabul eclllmiftlr· 
Bfrlefik Amerika Sefiri Kenedi, 
mezkQr murahbaslan krala tak. 
dim etmiştir· Murahhaslar gunlar· 
dır: 

\"ermn- Bir lyl.QI de midede • L1moa Wrldyeala hm lezzeti• 
an aMrefllnl aıtmnak oJdaiaadaa arimr, llaB de •n bDa n"' 
...... ı.w.ı ~ .... jl elltillil MftfWlr. 
ka dalla Hllra sele• J'emelderla hbtd7e ..._., pek kolay olı•· 
iyi llaanedllmMllle •hep olar· Ka- 11mdıaa dolayı mldc.t boınıJr olar· 
hatunu teJade kalaa dtmP s•JU· ra. lıutabldu )'Mll blkmnla 
aua lftabı apnaıı d& başa°" 7.ayıf olulanı. ela faytlah olnr· 

Mrldyc, t.erktblndekl yöıde 10 G· A· 

Kontr. aıniral Ghormley~ı0rdu )===================:======: aeaerali..:Stronc ve tayyareci ıene-
Takı.-iben on bet glln evvel, J ral Emmon.s. · · ~' " • 

iami bildirilmiyen daha küçük Yarım uat devam eden mUllkat 
bir nakliye remisinin de torpil- eınumda u~umi _uıkerl ~ziyet 
lenmiş olduğu bildirilmektedir. htiakkmda mUdaveleıefki.r edilmiı. 

Dügme 
ihtikarı 

8aYa Bİlr .. ua 
bir ew teberru 

edlldl 
bd lag111z torpltoıa 

battı 

Loıtdra, 5 ( A. A.) - Amiral. 
lık dai.re:tainin tebliği: 

lvanhoe ve F.sk torpito muh· 
ripleri, ya düıman maynı veya
hut düşman torpilleri ile bat· 
mıttır. 

r
AMERlKANIN tSTlYECEGt 

DIGER tJSLER 
Saatran•ko, li (A· A·) - Bir

letik Amerika bahriye nazın 
Knox, matbuat müm~sillerine şun 
lan ıöylemiflir: · 

''icar veya mübayaaı 1 suretile 
Paalfikte Galapagotı ..;e Cocoa ada. 
lannm alınarak. Panama kanalının 
mUdafaıuıı l~in Jlzım olan üslerin 
tesisine t•raftar bulunmaktayım. 
Bu me!lele hakkmda mtlzakereler 
de yapılmıştır ... 

Bugi.inkU Alman tebliği, '9()11 BERHUD ADAl.ARL""A GlDEN 
günler zarf mda, aralannda HEYET 
Expres F.ek ve lvanhoe de oldu. nermad. 5 (A. A·) - Birletik 
ğu halde i?e§ İngiliz torpito Amerika donanmasına mensup a· 

' miral Greenslade ile ordu general-

Bir dükkanda arama 
yapıldı ve sahibi 
adliyeye verildi 

lıılarpuççularda Alacahıunam cad_ 
deslıide 57 numaralı dükkinda ınr
macı ve düğmeci Apostolun dUk • 
klnında zabitana mahıuı elbise 
düğmesi mevcut olduğu halde bun· 
lan satmayıp ııakladığt haber a
lmmı11 vP dün dükklnda bir arama 
yapllmı,tır. 

Arama sonunda Apostolun, daha 
tazla fiatla satmak Uzere satııtan 
kaldırdığı H.f düğme buhınm~, 
hakkında nbtt tutulmuetur· 

AJ>09tol cllrmUmeebudu mülC'a • 
kip kltlbl vuıtaaile bir fatura dol
durtarak düğmeleri terzi Klmile 
satllm11 fibi göstermek i'temlşse 
de bu da anlamlınak ikinci bir za_ 
brtla teıbit olunmuştur. Apoıtol 
buıftn adliyeye Vf"l'ilmiııtir. 

Ankarada ve Trabzondn 
tayyarecilik haftası 

yardım lan 

Ankara, 6 - 30 ağustos ~
fer bayramı ile ba~lıyan tayya· 
recilik haftası münasebetiyle de 
memleketimizin hemen her ye
rinde bir çok \'atanda§lar Ha\'a 
J{urumuna genij bir ,surette yar 
dımda bulunmuşlardır. Bu ara. 
da, Trabzon tüccarları bir gün· 
lık satışlarmı Hava Kuııımun~ 
teberru eyledikleri gibi bütün 
Trabzon halkı haftanın devamı 
müddetince tiyatrolarda. sine
malarda, nakil vasıtalannda 
Kuruma ait pullan almı.Şlardır. 

--~~~~~------~~~---.... --~~~~~~~~~~~~--~~------~~~~~--------~~~~~~ 
Trabzon tüccarJanndan Rıga 

Yavuz da 500 lira teberruda bu· 
lumnuştur. 

lleledl,.. .ınta. ta111Mlna....S..._: "lla61e ıs - Sokakla"9a ..ıaıp 
lls, ~ n lllU'kuls .,_.. köpekW.r belecllye .-....Urlan taralmda1t 
UdlıtU8r ve ltualarm dm olaalan Mledlfeye talim oluaur . ., 

Oeae 9)'111 tıallımtnM e•ea: .._....., M - Bc»t ,erlere ve analara aUp-

rlatl, ........ pafafta ft9lre .. ...._ ",............ 
Galata \"e t"oplıU-., alma• j'9kankJ re.imler bu lleledlJ"e yualdanam 

lxııan ..... tatl* ~ ~? 

J .' 

Yine bu hafta vesilesile An. 
karada Hava Kurumuna Değir · 
mencilik limitet şirketi 500, 
tuhafiyeci Ahmet Gürgiln ~00. 
İstanbul eczahaneıi aahibi 100 
lira teberru etmi§lerdir. Bu va 
tandaşlara Kurum tarafmdan 
altın ve gümüş madalyalar ve-
rilmiştir. ' 

Yine Ankara Öksüzce mahal 
lesinden Ahmet kızı Hatice Ger 
tel Kuruma iki bin lira kıyme· 
tinde bir ev ile birlikte 142 lir::: 
teberruda bulunmak suretiylı· 
yüksek bir hamiyet eseri göster
mittir. 

ZAY1 - Emniyet mUdUrlUIU 4 

uacıtı tubedell aldıfım 31/ 159M numa 
n.lı ikamet tezkeremi zayi ettim. ye 
nl8IDl çıkaracatnndan eaki.uıtn b ük 
mil yoktur. 

"ZA Yt -- Aekirdağı baatanNiJMkn 
aldıtım aakerllk tezkeremi aaJI et 
Um. Yenisini çıkaracatundan eUlal 
Din hllkmU yoktur. 

Galata Çetmeıneydaımula ltar
tnpu odmas aokü 1 mnnancb 
sse dolamJll Melunet ottu 
Alunet "l'lldız 
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İngiliz 
donanmasının 

har ek ati 
J.andra, 6 (A· A·) - İngiliz 

Bnhriye nezaret.inin tcbJiği: 6nrld 
Akdonlı:do donanı:namu:e. meMup 
tayyareler F.ai.los o.duındakl dilıs· 
man bava. meydanlarmr bomb~rdr 
dan .. C~t.İr· 61dney ve Oryon k~ 
va.zorlerinden milrekkep bir kıaun 
bahri kuvvetlerim.iz 12 adadaki 1-
t&lyan ulmi hede!leriııl bom.bar • 
dmıa.:ı Gt.zni6liJ'. Sca.rpanto adnsmııa 
Ma.kriyalodaki hava. mevdanı ve 
binalar, Pcga.dia Umanı bombardı· 
rnan cdiltnl tir· Makriynlo hnva 
nıeydanma 15·5 !ık gUllelcr n.tılmıe 
bi!Ai tisna ch·arda.kl bUtUn binala ~ 
ra l!abetlcr olm~tur. 

P s;adla.da llc,; tngiliz harp ge ~ 
misi soıi üc İtalyıın hücum botuna 
taarruı ctm!e ikiainl lbııtmnL:s. biri 
hnsara uğra.ınıotır· 

12 nda mmtnknaında kuvvetleri 
rııiz dU man tayyarelerine muvaf: 
fa.kıyctlc taa.rru:ı: etm~lerdir. lkl 
düeman tayyare~! dUııUrUlmilş u· 
cll lıaaam uğratılmı tır. ' 
.. } kenderiyc, G (A· A·) - DUn 
ogledc.n sonra lnc:!Ur. donanma~ma 
mensup cüzUtamlıı.r Scarpoto'dakl 
İtalyan il&5ü üıerine muvaffa.ktvet· 
li ibombardıman yapmt§lardır. Bom 
ba.rdunan, knıvıuörler v destro _ 
yerler tarafmdan ve yakm mesa
feden icra cclllmJgUr· Ayni zaman 
da donnnma.ya. mensup tayya.reıc; 
Rados ac!as;nm tay)'a.ro meydanını 
bombardmuın etmfşlerdfr .. 

Haroki.t esnaamda İngiliz ciizil· 
tamlarr mUteaddlt defalar İtalyan 
tayyarelerinJa bombardmuuırna mıı 
xıız !kalınıoları!& da. ltnıyanlann 
b~ kruvatörilmilz ve bir destroyo
:1':imir Uıerinde tam is&beUer kay. 
:d~lerine ve b1r tayyare gemimi· 
zı hasara uğnıttıldnrına mütedair 
iddialan ha.ldkato muhaliftir· 

. ~ İtalyan ikruva.zörOnc ild tor. 
JUi ısabct etmiş ve d6rt İtalyan 
tayyareıl d\lfi{lrUimllıtUr. İtalyan 
donıu:ımasr tııyynrelerlnıiz t.anfm • 
d~ görilbnüa.se de, serisin geriye 
donarak müata!ıkem. :ınevklinc ilti
hak o~. Bir çarpı~& yaplla.. 
lllaJJUitu'· 

Lcmara, G (A· A·) - Bahriye 
nezaretinin tebliği: 

Son 6 gün ı:arfmda garbt ve ~ar 
ki ~denizde lngili.z !bahri kuvvet
len muva!fa.JuyeUe n eticelenen 
hareket:! erde ibulunnı u§larclır. .Ma. 
ama.fili asıl külli kuvveUerimiz düş 
ma.ıı harp gomllerlle temse ede -
memi§tir. 

Hava kejfi, Zlr'.hlı, kruvazör vo 
~.rpito muhrlpleriııdcn mürekkep 
d~§DUl.n filosunun deniz kuvvetleri
mizden 150 mll mesafcdo bulun 
duğunu göstermi§tlr. Fakat düg : 
maıı filosu ci..-arda gcmilcıimiı bu 
landağunu haber alın~ l'!On eUrat 
le Otranto flssU.ııo çokllmişt.ir. • 

Bu o.<mada Sardenya ve Sicilya.. 
nrn eaı'lwıda bir !ııg~ filosu ha· 
reketto bulunuyordu· 31 Ağwıtos 
ta bu filoya. :ınen.mıp bir ta:yy~ 
bir dU§lllan tayyaresi dii§UrmüştUr. 
1 Eylül sııb:ı.hr l>1r tayynro.ınis Sar
dBlU"Sda Elma tayyare meydanına. 
~amızı etml§Jordir. ltalyıın tebtl.. 
gı yerde bulunan ikl tayyarenin 
tnluip edildiğini bildirmelrtedJr. 2 
EyJıU tıa.bahı QıgUari tayyare mey
da.nma taarruz edilml§tir· DUeman 
Projektörleri muvaffakıyetle boın· 
barcliman eciJJmfatir· 

2 eylClldo dll:ıman tayyareleri ltal· 
tatun cenubu garbtstndo de.nü: kuv• 
vetıe.rtm1%0 taarruz etm.l~lerd!r. ltal· 
)-:ınlarm iddlut hllft.tuıa oJanık hiç 
:l>lr zayiat.unuı yoktur. DU§ma.ımı 15 
iayyarcst dU§11rtllmUıı, d!Srt tanen! S!· 
c:flya adumıı. kadar tıı.kJp edilmlıUr. 
Bu tayyarelerin lta.lyan tayyaresi de· 
ifi, Yunkcrs ptke boınbardı.ının tay· 

Hindiçini 
hakkında 
Japonyanın 

kararı 
Amerikanın alakasız 
kalamıyacağı resmen 

bildiriliyor 

Tokyo, 5 ( A.A.) - D. N. B. 
I\okumin Chimbun gazetesinin 
u.nnettlğiM göre. başvekil Prcn· 
ses Konoye ile crkAnı harbiye 
reisi muavini Savada. arasında 
vulqı bulan m Uz:ı ltcreler C!!TI asın· 
da, Fl-ansız Hindiçini i hakkın
da kati knrarlar verilmi tir. 

Tokyo. 5 ( A.A.) - Genel J(ur
man Reisi Mareşal lKanin. I\Ii• 
kado tarafından kabul edilerek, 
vazife:Une ait meseleler hakkın· 
da raporunu takdim etmiştir. 

AMERİKA HARlCtYE 
:NAZIRININ BEYA~ATI 

Vaşington, 5 (.A.) - Japon. 
yanm Hindisini makamatından 
filiyatta. bir ultlmntum teşkil 
edecek mahiyette bir talepte bu
lunduğuna dair matbuatta inti· 
fillI" eden haberlere atfen Hull 
§Wlları söylemi~tir: 

"- Bu haberler, Birle§ik A· 
:merikanm ehemmiyet atf ctmck. 
te olduğu meselelere taalluk e· 
der. Şayet hildisat bu maluma· 
tın doğru olduğunu lsoot ede· 
cek olursa, Blrleşik Amerika. et. 
klrı umumiycsi üzerine te1ir i 
fena olur ." 

Ha.riciyo nazırı Hull matbuat 
mUmessillerinc yapmış olduğu 
beyanatta, Birletik .Amerikanm 
sta.tukamın muhafaza edilmesi· 
ne taraftar bulunduğunu defaat 
la. beyan eylediğini söylemitrt;ir. 

Sarhoşluk ve kadın 
yüzünden 

iki ağır yaralan1 a 
vakası oldu 

Dans etmek için bir 
bar kadınını 

paylAşamamı,ıar 
DUn gece ~e.hrimb:de iki yarala· 

ma vakasr olmu tur: 
1 - Balatta Çc me sokağında 

72 numarada oturan 5o!ör Sabri 
dün gece aarho:ı olarak Gnlatada. 
Nccatibey caddesinden geçerken 
aşka gelmi~, tabancn&ını çıkararak 
havaya. 7 el atElı etmi.5lir· Ali adm· 
daki arkadaşı hu vaıiyet Uzerine 
3abrinin elindeki t11lA.ht almak iste. 
mif. fakat e;!lıih patlıyarak ~ıkan 
kurşunlardan bir tanesi Alinin ba· 
oma iaabet etmiştir. S bri de bu a: 
nd& yaralandığı için her ikUıi de 
Beyoğlu hutaneslne kaldmlml§tır· 

2 - Yenfiehirde oturan dökme
ci SerkU, Fuat admdB bitieini br. 
çalda karnından yarahyaraJc bağıl"'" 
saklannt dr~arr çıkarmıştır. Sebep 
bir haf ta evvel bir barda bir kn~ 
dınla dnns ctmPk yUr:ünden tıkan 
kavgadır· 

Yaralı hastanc~·e katdınhnı§· 
Scrkfs yııkala.nmtŞttr· 

POl..ISTE : 

)'il.relen otduCU ruıiqı?ınaktadı:r. Bir mavna parçalandı 
4 eyl<ı.Jde tayyarelerimiz: birçok dllf 

man havn. me,cıanıa.rma. taamu: et· 
mf6, :rancmıar çıkınıf, mOhim luı.sar· 
lar »Pılmlftır. M'.artıudn kı§lalar, 
fabrikalar ateı almıfttr. 

Tesekkür 
Sevgili oflum Ertuğrulun 

Dlln HUııeyJn Jcaptanm ldarcılndr:· 
ki "lstanbul,. moUlrll Hayda.rpagayıı 
do:nJ rtderkcn, Huktıy lskclcıine ka.· 
yıUı Tevtt:ln mın-ıwıma çarpmıı, 
p:ırçalam~tır. 

?da\'Jl& batmıı. Tevfik kurtanlmlıJ' 
tır. 

vefa.ti dolayısile gerek cenaze· ru:sr.:RLE BA.,11\'DAN l'ARALADJ 

sinde bulumnak ve gerek beni 
teselli lQtfunda. 'bulunan muhte. 
~zevata ka.reı duyduğum dc
rm t.eşekkUrlcrimi 8\1Dj1rlllı. 

ÜB1cilda.r 45 itı.ci okul öğret· 
meni MC3rılro Bayılkan 

Dün Pl§ab:ıh~dc ra ·ı fabrlkaamda 
çatıoan amele Mehmet lle All blr me· 
seleden dolayı ka'·ga etmlflerdlr. 
Mehmet ellno gcı:lrdltl bh' kuerle 
Aliyi bafıtıd&n yaratamıo. yak&lanmıı· 

tır. All llutaneye ka.ldrrılmııtır. 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Emntycıt aa.ııdtat borçluto.nndan :Mllnlre vıuirlerlııc llln yoluyla aon tobJIJ: 

Murf.slnlı:. Seher ve 'Ltt!t ile b!rlbirlerlno mUlcıclııll kefil ve mUıterek 
borçlu sıto.tllıı vıı 1106 hcs:ı.p No. ııtıc 83.lldığunwlan ('tOO> Urıı. borç alarak 
buna karat KadıköyUndc ikraz ııeneclindo Haydıu·paca tapu kaydında Huan· 
P8§a mahallesinln eski Altuntzndc yeni lkbaUyc rnahallca!nln ı~otra ıokıı.tm· 
ela uld 18 yeni 84. Si. No. lı bahtell cvl blrlncl derecede ipotek :tıııtcrmlDtl· 

Vac!e&nde lSdcnmedtglndcn 3·8·938 tarihinde borç mlktan ( U) ıra 
(30) kunı§a vıırm~tır. Bu scbeble ve 3202 No. lı kanun mucibince yapılan ta 
kJp vo açık arttırma nctıccslnde me.zMr gayrtmenkul 4~ lira bedelle Sandık 

ııamma muvakkaten nwo edilmtJUr. lııbu llln tarihinden itibaren bb: ay için· 
do tıl/11(8 No. ra Ue ısandığunıu mUracaatıl\ borcu ödemodlıtlnlz takdirde 
katt Uıale karo.n verilmek ü.ıcre dosyanın icra Mklmliğlne tevdi olunac&#J 
son thbarnamo makamını\ kalm olmak Uzerc llln olunur. 

Çörçil 
diyor ki: 

Mücadeleden 
kaçacak 
değiliz 

İngiliz başvekili eylulde 
daha şiddetli hava 

hücumlarını 
muhtemel görüyor 

Londra, S ( A.A.) - Röyter 
bildiriyor: 

ı\ vam Kamarası nazırlara me. 
buslar taraf mdan sorulan suallerin 
müzakeresi ile iştigal ederken Lon. 
dra sokaklarında tehlike i~areti ca
navar düdüklerinin se lerı çmla
mağa ba~lamıştır. AYam kamarası 
buna rağmen müzakerata devam 
ctn:ıi~ fakat meclis samiine tahliye 
cttırılmi~tir. Yalnız samiin locala. 
rında bulunan lordlar kamarası A. 
zaları ile diplomatlar mevkilerini 
muhafaza etmi,)crdır. Biraz sonra 
askeri \'az;iyet hakkında bir nutuk 
söylirecek olan Başvekil C:.."".örçil 
meclisten içeri girmiş ,.e şiddetli al. 
kı~!arla kcrşrlanmıştır. 1'1eclis reİ· 
fİ biraz sonra bir hava taarnııu. 
uun ba~\amak üzere olduğunu bil. 

. dirdiği için müzakere tadil olun-
muştur. Bu fasıla ço1• sürmemis ye 
Avam Kamarası yeniden içtima e
der etmez Çörçil meclisin tadil bu. 
lu~uğu m::ddetin bidayetinden. 
berı cereyan eden Yekayı hakkında 
izahat vermek Uzere arağa kalktığı 
vakit bütün mebusların devamlı 
alkışları ile kar~ılanmıştır. 

Çörcil demiı;tir ki: 
•· - Gcçcnki içtimadan bir neb

ze hissettirmiş olduğum Büyük 
Britanya ile Amerika Birlesik dev 
Jetleri arasında aktedilen ;nlaı:ma 
şimdi bir emrh·akidir. Benim~ an. 
lıyabildiğime göre bu itilfıf Ameri
ka ,.e Britan~la milletlerinin tam 
memnunirctıerini mucib olacak 
§ekilde itmam edilmi~tir. Bütün 
dünyada bulunan dostlarımız; için. 
de blr te.;-vik wsilesi olacaktır. Te
ati <: , ımış olan resmi notalarda bu 
\esıkalann şöylediklcrind<m laz\a 
bulmağa çahşılmı~sa bir hata olur. 
\:aptığımıı bu mübadele biri diğe. 
nne do3t olan ve tam bir itimat, 
sempati Ye hilsnüniyttle hareket 
eden iki milletin birbirine mUteka. 
bil müzaheret tedbirinden ibarettır. 

Çörçil bunu müteakip, diğer htL 
di elerin izahına geçerek nutkuna 
~u suretle devam etmiştir: 

'' - Avam Kamara:ıı Homan. 
yanın pek acı bir darbe ile mem. 
le.ketinden bir kı mını ka)•bcttif,ini 
bıttabi biliyor, benim ~ah~t düşün. 
cem daima Cenui Oobrucanm Bul
garl:ıra iade edilmesi Hlzıın gelece
ği merkezinde idi. ?\lacaristanın 
da son muharebeden sonra uğra. 
dığı muameleden memnun değil. 
dim. Fakat harp de\•am cttilti 
müddetçe ,·ukua gelen her hangi 
bir arazinin bir memleketten di
ğerine intikali m~selesinin lmtli ile 
i'tigal edecek değiliz. Yalnız bu 
meranda aliıkadnr tar:ıflann ser. 
best mıl\'afakatları ve arzuları da 
yapılmış olanları i tisna edebiliriz;. 
Bitler imparatorluğunun muharo. 
be bitincerc kadar ne derece te
v~ü cdec~ini kime söylü~·emcz. 
Fakat ben eminim ki. bu irnpara. 
torluk kurulduğu kadar da ı;abuk 
yıkılacaktır. 

EV\'elce bahsetmiş olduğum U• 

mumi hava harbi devam etmekte· 
dir· Tcmmuzd:ı bUyük hava faali· 
yeti vukua 1:elmi5 olmakla bcra... 
bcr asıl harp ıı.yı nğuııtos ayı ol· 
mu§tı.ır· Ne bir taraf ne de diğori 
kuVY tlerlrün tnmammı ltullıı.nmqı 
olmamakla beraber Almanlar havn 
faikiyctlnl kıızanabllmf!k için çok 
csulı mc:ıai t1:ırfctmlolcrdlr· Diye. 
bilirim ld biılm kcnclllerinc kaıııt 
çıkartmayı IUr:umlı.ı oddettlğimlı 
kuvvctlerlo mukaycs edilirse on
lar kondi kuvvotlerlnln daha mU· 
him bir nlabettekl bir kıımını ile· 
rt ıUrmUrslcrdlr· Hava kuv"ctteri. 
mlzl \'C müdaftu\ bat.aryalarımızı 
mağl~p etmek için yaptıkları gUn· 
dUr: hUcumlan kendilerine ağır r;a. 
yiata mal olmuııtur. Topar lak ra
kamla denlleb1Ur ki znyint nlabe· 
ti tnyyarelerdc bire karaı Uç ve 
pilotlarla mürettebatla bire karoı 
altı olarak bizim lchhnizdedlr· Bu 
rakamlann dileman tarafından uğ
ratılan ıuyiatı tcm11il etmekten 
p k uzak olduğu da bize temin c· 
dilm ktedlr· 

Eylul ıarfında daha çok ağır 
bir mUcadeleye hazır olmakhğımız 
ic.p ediyor· DUıımanın kati bir ne. 
tice almaya çok bUyUk ihtiyacı 
vardır· Şimdiye kadar yaptığmnz 
tahminler kadar tayyaresi var!la 
bu eylül ayında hUcumlnrrnr be; 

Kumaş ve derilere damga 
Ankı:ıra, S ( A .A.) - lktısat Ve

kaletin<len bildırilmiştir: 
Türkiyc::le imal olunan, yüzde 

25 ten Jaz;la yün ihtiva eden bilQ. 
mum kuma.tara. mamul ,.e yarı 
mamul derilere, yün ve pamuk ip.. 
liklcrine "'Türk malı.. kelimeleri 
ile fabrika veya iınalfıhatne isim
lerinin konulması hakkındaki 
21ISS39 sayılı lcra Vekilleri heyeti . 

karan 8 Eylıil 1940 tarihinden iti· 
haren mevkii meriycte girmektedir. 

Bu tarihten itibaren fabrika ,-~ 
i~alathaneler kararnamede göste. 
rılen sekilde mallarına "Türk !\la. 
lı,, kelimelerile firmalarını yazma. 
ya mecburdurlar. 

Keyfiyet alakadarlann ittilaına 
arzolunur. 

As~er ailelerine yerdım 
(J;aş forafı ı nciılc) 

rak krtasmdan ayrıldıklan tahak
kuk ettiği tarihten sonra derdest 
edilip tekrar kıta ına sevkolunun. 
cayakndar yarduıı ppılmıyacak. 
tır. 

Asker .ailelerine yapılacak yar. 
dımlar rıyecek, erzak. oturacak ev 
tedarikinden. veya bunları temine 
medar olarak para tevıiinden, köy. 
!erde ta~l~~arını, bağ. bahçelerini 
ımece sunıp ekmek ,·e harmanla. 
rını kaldırmaktan ibarettir. 

l' ARDIM l'APACAKLAR: 
Bulundukları ~ehir. kasaba ve 

köy halkından askere alınmamış 
olanlar tarafından yapılacaktır. 
Yardımı yapacakların malı ve be· 
deni kudreti olmak ~arttır. 

Bedeni kud~tı olmayıp da mali 
kudreti olanlar yardıma i~tiı ak c. 
decekleri gibi mali:wdrcti olmayıp 

5 mi 1 yar dolar 
tahsısat 

\·a!Jlnr;tuıı, li (A.A.J - DUn mUmes· 
ılllcr mccllsl, iki milyon iki yüz clll 
bln kl~illk blrordunun techlzl için b~ 
miyar dolara yalun bır tahılut ltabul 
etml§tlr . .Mczkılr taM!sat "Jkl Okya.· 
nus donanması,, namını taıııyacıık 

donuıınaya alt ı;emllerin tezgahlan· 
mMmı ve 14.ZOi harp tayyarc:ılnln 

mUbayııasını dıt derpıf eylemektedir. 
Ruzveltin imzasına ilıtırnn etmeden 

en·eı !cna.toya tevdi edilecek olan bu 
lmnun l!ythaııı. bu devre zıu tında 

milli müdafaa ı1:ın kabul edllmı~ olan 
t.nıuısatı on ml\ynr dhlnl"d ?I ıu:ıay:ı 

iblAğ edecektir. 

Başvekilin 
hemşiresi 

(Ha:> tarnfı l nchlc) 
cedıl mczarlıgmuah, euectl met.enine 
tevdi olunmuştur. z 

Cenaze mer~iınincle Ba~vel<il ııe 

§ehrimlzdekl vcklllcr, mcbu11lıır, vali 
\'C belediye ı-clsı ve mcı·humcnln ai· 
l<:si efradı ile nkrnba. ve dostları bu· 
lunrnaktaydı. 

Cenazenin önUntlo muhtelif yıırler· 

den gönderilmiş ·10·50 çelenk bıılunu· 
yordu. 

Kıııa lılr zaman içinde evvclA ağa.· 

bcylslnl, glmdi de hcın§lre:ılnl knybe• 
den muhterem Ba§\' eklltmlzc samimi 
tulyellerlnılzl sur.ar, Saydnm alleııl· 

no ba:snğlığl dileriz. 

halde d:ıha ziradc fa:-:la!:uıtırması 
l~ım gelir· Hava kuwctlcrimiıln 
mesut §Cflt.ri bu tnarruz pek ge • 
ni!! bir nisbettc artırıldığı hnldc 
dahi mukavemet kablllyotlmizln 
ckllllro.lyec"~I kanl'l!-I tini ktıv\'ctlc 
beslcmcktcdirlcır· Buglinkü hava 
kuvvetlerimiz hnrbin bidayetinde -
kine ve hattli son tcmmur. nyrn -
dakinc naznran dah:ı U:ıtiin ve da· 
ha iyi btr tarzda mURrllA.h bulun. 
maktadır. Hıı.rbin bu ilk devreııin. 
do iımıt ettiğimize nıunrnn rinhn 
bU}iik bir ııürntlc Alman ycklınu· 
na :.· klnım·oruı· 

.~i~ ~üddet sinir i:e rginliği e
r~ıtı ıçmde ya~amayr bekleycbili. 
rız. Fakat bizim kanaatimize göre 
bu §eni~ İngiliz: milletinin ruh 
kuvvetinin fevkinde olmıyacak. 
tır. Yakında söylenen bir nutkun 
tahmin ettirdiği gibi, eğer kütle 
ha~indc İngiliz ve Alman millet· 
len arasında bir sinir. azim kuv. 
vcti ve iktiham kabiliyeti müca. 
dclesi başlıyacak ise, bu mücade. 
le ne kadar tiddet li ve ne kadar 
uzun oluraa olsun, bu mücadele. 
nin önünden kaçmıyacağız. Biz 
~u fikirdeyiz ki hür müessesele
rin doğurduğu ahlak ve scıciyc, ce
bir ile tahmil edilen mlbaniki di. 
siplinden ve müeasirlikten ne d . 
de edilirse edilsin bunlardan da. 
ha azimkfr TC d11ha mütehanımiJ 
olacaktır. (AJkt~lar) 

Çörçil sözlerin! ıöyl• bitirıniQtlr: 
miştir : 

Bu suretle, hem anavatanda 
hem hariçte, yolumuz boyunca' 
rüzgarlar nereden ~clirse. sabit 
kademiz. (Şiddetli alkışlar). 

da yalnız çalışma kudreti bulunan. 
!ar da bu yardımı yapmakla mü
kellef tirler. 

Bu yardımlara şehirde belediye 
\'e hususi muhasebelerin mali kud. 
retlerine göre bütçelerine koyacak. 
lan tahsisatla iştirak edeceklerdir. 
Bu iki daire bu uğurda sarfolun· 
mak üzere erbabı yesarla hükmi 
~ahsiyeti haiz müesseselerin yapa
cakları teberruatı da kabul edecek· 
lerdir. Bu yardımlar ~ehir \'e ka. 
sahalarda belediye ve belediye su. 
bclcri, köylerde ise köy muhtar~ ve 
ihtiyar meclisleri \'asıtasiy1e yapı. 
lacaktır. 

Şehir \'e ka abalarda belediye 
\"Cya belediye t;ubeleri bu yaroım 
işini kendi bölgeleri dahilinde bir 
kül olarak mütalca \e tanzim için 
kendi memurları ara ·ınclan bir 
yardım bürosu te..,kil edeceklerdir. 

·Romanya 
hadiseleri 

(Baş Ut.rafı 1 ncidc) 
yeni tezahürat yapılmıştır· Mitral· 
yöz!U kıtaat sokakları taramakta 
ve ~iddctll tUfek ateşi sesleri du. 
yulmaktndır. 

Uükre,, 5 (.\ ·A·) - Röyter: 
Bugün erken kral Karo! tara· 

fındnn lmznlaııan cmiı name ile. 
sabık harbiye nazırı general An. 
toncsku fiilen noınanya diktatörü 
olmuştur. Memleket idaresinde biz. 
znt kralın salahiyetleri rlahl pek 
ziyade azaltılmıo bulunmaktadır. 

Yl':~t BMW.F.Ktt,t N 
SALAillYl,'TLJ<:R1 

Biikteş, !i ( A.A.) - D.N.D. a· 
jamı bildiriyor: 

Yeni başvekil general ı\ntonesko 
bu ~ec.e kralın hu.ı:urunda yemin 
etmıştır. Bır karamam~i krnlt, 
~ubat 1938 kanunu csash~i ile me· 
busan \'C Ayan meclislerinin rnğv)a· 
rını derpiş etmi ~tir. lkinci bir ka· 
rarnamc. general Antoncskoya. Ro· 
mçn devletini idare etmek üzere 
tam salahiyet ,·ermektedir. Kral 
kendisine ~u sal3hiyctleri ayırmak 
tadır.: 

Ordunun b;ışkumanclamdır. Pa· 
ra b:ısmak hakkmr haizdir. :-\isan 
re rütbe \'C:-mek haklarına m;lik' 
tir. Affı umumi ilan edebilecektir. 
Diplo!'11atik ve tam ~alahiyetli dip· 
lomatık memurların tayinine ağrc· 
man vermek hakkını haizdir. ~1ua· 
hede akdi salahiyetine maliktir. 

Meri kanunların bu tadilatı. na 
zır ve ü te~arların ta}•inleri, ka· 
rarnamei kraliler vasıtasile icra e· 
dileceklerdir. Diğer sair salahirct· 
ler haı:vekil tarafından dcrulıtc c· 
dilecektir. 

Dün cezalandırtlan 
esnaf 

Altıncı ıııbe mcmurlan dlln de şc· 

hlrdel<l ısıkı kontröllerlne dcvnm et· 
ml~ler \'e belcdlyo nlzamlarma muga.• 
yir harckeltc bulunan birçok klmııeyl 
eeıı::ı1nndırmı§lnrdır. 

DUn 28 ki:i tramvnya atııunaktan, 
4 kişi dilrnmc:ktcn, 3 otobUıı ıoCörU 
cııddcyl lş:ralden, O otomobil oo!llrü 
pllkaaız ve chliyet.ıılz oıuılnrmdan ce· 
zalandırılmrotır. 

Ek&ik ekmek çıkarmak \'C ekmek· 
lerl pl11 ve kirli yerde imal etmekten 
Halıcıoğlundn. !ınnc.ı Dlmltrl, ııyııı 

a~mtto :firıncı Mlh•l, Nuruosmanlyc· 
de !ırmcı Taci, muhtelit ceza.lanı çar
pılmı~tır. 

Bunlardan ba§kn Nuruomıanly de 
kaııap Sait All kaba kltıt kullan· 
maktan, Yerebatıında ıılmitçl n bll· 
rekçl Mehmet piallkten, aynı ~mtte 

kasap Alt Rrza ıt k UtUtU w kıy· 

ma maklnesinde et parç.ı&n IMJwı· 

mumdan, Alemdarda ahı;ı Ktl.ker1'lm 
bul&§lklnn bir Mıı&'er 1tıerlsfndı yıkn· 
makta.a. 41tmdıarda fonı'U.l yoku~un· 
da börakçt Falına plıllkten, Halıcıoğ· 
lunda hnkkal Vangel yenecek mnddc· 
Jerin Uzerlnl açık tutmaktan, Halıcı· 

oğlunda ahçı Seyfullah teneerelerl :ka.· 
Jaysız bulundurm&ktan, lWrcıoğlunda 
gıu:lnocu Zeran Mirza temiz lo göm· 
leğl glymtdifinden cczalandmlmıoıar· 
~~ . 

Y"' ~ ~·> I.onıJra, G < .. :uıc 
yr zarfında. J3U) 
ne yapılmış otan 
yaptıklaı1 zayııt pl 

1.075 ölU·~ :su ~ 
kek, 335 i JcndJJl 441 
tur. 711 i erkO~ u:ıe 
si çocuk oımak 
ağır yaralı ~ j 

J,omlnı, G ( '. · 
dUşman ınyyııreS1 

Yirmi avcımıı uJ\ 
bunların dakutul1 

ctmi.stir· 

.. Altın b 
dile 

Dün sabaht 
nıncaY8 

448kar11f ,,_ 
Dlin aaıııwıır'· 

kapısında dilenen 
ihtiyar bir dilenci 1ıı 
ri arnndığr ~ 
parayla 23 FrıınJ!ı 

Evvela ııen·a~3 
gün mkm tıyıı d tBl1 
Ye b{;lyJcce ııçlı~ıcııd 
alı§kanlıktnıı 0\e 
.söyliycn Yunan • 
emniyet ınUdilrlU 
ran gazetecilere ~u 
clu: ~· 

' ' - Den bilcllS' 
d ··ı· lli" •·iıJl cgı ım· " • su 
rahatsız ctıncın· 
lise kapılarrndn: 
öyle şayanı ıncr . 
do parası olan bit 
geçerken mutlalt• 

raUJI 
Parnlarrnıın " ili 

tuğum için dllener.ııı 
dan br.ri hiç harnıı rı 
celcrl gözlcriill )"' 11 
fak bir temastan 1 

.Memurlar pııı~{ıll 
bitirmi;,lcrdi· "'/.C 

1 
\ 

nr, 878 türk liı"7bS 
para ufaklıktan 1e53' 
takım ı.Ihni h 
ısöyle söylendi: 
"- Tamnın· Jı ' 

çıktığını zaınan . 
yoktu. Demek }(~ r 
tını H8 kuruş l 

Viya 
bir ka 
Spor yııJ'a 

. iıt 
aramak JÇ 1 • 

gel o l 
· ıco:ı' 

Bu sab:ıhltı ·cıı 
ile ı:;cbrinılzC ~rı • • çı 
nah bir kayııi< bU 
'-'n"'larındn. oı:ııı _.ı/ 
" il .• •le""' 
hnrririmize ııo~ ıc ı 
lck tımize ka)tl $~ 
zere gclmi. t.lr· bir 
spor yııp:ıc3k·decc:.t 
AmcrlkoY:'l ~1 ·şıtil' 

Olu,; be~. }(Iİ ol 
mUltcci kafıle9 

tir· 

-inh-:isarla 
bUlıJJ' 

Şehrimizde ııliJ 
kili R&lf l{fol't\de ...,Jı 

-ıe•· 
Jar ldarcısıne 0 -

sonra. lJıı:ıveldlltl er 
lerlnin ccnıız0 l1l ı 
ilzerc '()ıı1tUdaf6 ıı 
1nhl~rıar '\'t~•bıJI 

ra gazetecileri 'fJ'' 
lcr hnkktnd" bl ______ . 



' .... 
~..._ 'taıııiçtnı ÇeJcu: nğır ağır ıalmtıya tutulduğunu 
.. ~ ,azı~&nh 

Yazan: tek Loadoa 

~dt • letti§Jetın aataneyi bU. farkeltl· Daha 80nra ufukta, §i· 
~ ! lfiç "IC1t ek l&ınn. Adam mali garbi JBtikametinde, FJorida 

'~y, kaybetmeden on· adasmm. ibtünde bUyUk irtifa<b 
~ • \'ey._~ı .•• Veyaburil bir Alp lilıılleıılne benzeyen ceshn 
~ ......_ Utfı BU Uk 
~ ....._ı.111• • Y çanı iyi· bulut kütleleri gördü· 
~ '1ıretıe lı "Hug\ Dromond" 80n ıanlyele
' daha ~k er &Uııku va.kille- rinl yaşıyordu. Teneffüs hemen 
' ~r Uç .:1 çiftlJkten çağ. hemen hinedilemfyecek bir de. 

ııı.._ lhneye taksim e· receye gelmi§ti· 

t ~~ kliııı "Şeldon'' elini arkadafuım eline 
~ \~ ~rnıana gönderil. koydu. Deminki yük.sek .hararete 
~eııııtktj eaı onn.anda.'l a· mukabil bu el ıimdl de soğumağn ,l'fl, 'ka~ l(esilen ağaçlar Us· yilıtutmuşlu· 
''<>111'\ ~~dört k~ yapıl - Sonra, tenefiüs aUratle durdu· 

ıı.. - ' bir hMtane han.. Mum crlmfe. ışık $önmUştil· "Şet. 
~i l\hn ı tc§ltil edecekti. don" ölUnün yanında diz çöktU· E. 

\t )\ aa~ıllrt ~ \'azlf~i taze vln himıetçilerl efendilerini taklit 
'Qll~&l'i!e0~aktı. Bu sap- ettiler; ,.e .Munanm etrafında çep-

~et Ct8,ber hangann çevre clWldilcr. Bellerine örttük· 
~ti l>aı_· e YatıYacaktı. !eri ~tomalmı.u örtunUn .,.e kıs· 

'llM:"'ft kırıt ad:un men giydikleri vUcutlanna yapL 
' ~e bir b da ba§la. §ık clcill bicili gömleklerin beye.zir. 
~ ltr. •hkçı kayığı de· b'T siyah derileri ve vahşi manza.. 

'~lll!.!ıı.ın ak ralarile bir tcut te~ktı ediyor. 
~I '""- ailiğine nğ· • \ 'ıı-.;:~ llabrediyor ve kulaklarında sallanan agnç gö\"de

\ '"'411:-"i !erinden yontulmuş ağır kuralıır 
oıeeon e lcaptınnryor - ve bunı.nlannm altında p:ırlayan 

'' birdenbire sor. madeni ve sedef halkalarla fevka· 
\: ş etre~·e llde garip bir zıddiyet meydana 

lia elden? baktınız IDJ getiriyordu· 
' ht.ı .. :._ 

ot C ~e ~or :ınu? Kısa bir dus)ı müte~ip "ŞeL 
~ nrot. '~tceıt kadar sürat- don" sarhoş gibi ıııallanarak, aya. 

ıı.ı ••. lıloıı ğa kalktı. Gilnlerdcnberi esasen 
~: löyte bir ın b k . 1 boğucu bir hale gelen hararet b\18. 
~~ t.. u a eme yU. bütUn tahammill edilmez bir bale 

~' ~e, gece b gelmlıU· 
~ ttıııe~tııı:ı. l3ö ~madan Ancak mügkUlaUa ne!es almabi-
~ ~~ daııa ilıuy tka~ e hare- Uyordu· ''Şeldon" her nefe.s aldık· 
~ • \ııııı.1.~uıı için a ranc ola· ı ça soluyordu. Ter damlaları. zen· 
t';ıııu rtıUııaaı cn~e etme- cilerin yUzlerindo ve kollannda 

' ~e ~ _ P . lr sur~- ' inci taneleri gibi sıralanmıştı. 
'J~ltsoıı: gnn ! Zencilerden biri sUkütu boıarak: 

tı.:" tıı l.Y.tıJ _ - Efendhnh! dedi, büylik rüz. 
~ ~ hırı dıgnn sııada gar yakm. fırtına hıu:ıri:ınıyor. 

v..~ ela di tan çekl§iyordu· - "Şeldon" bir b~ fr-·ı•lılc zencl-
~~~l'tl.ı~ ierıcrilc beraber yi tasdik etti· Gözlı•ı ... ı sevgili ar

Oıı ''lll nıı ? 

\~ Oııı~l> •erd.i: kada§ından bir türlll ayıramıyordu· 
L'~ '"ti ~asen ağlrlııı al~da. iki bük· 

~de~ Denlı:e atın· ıum olduğu manevi vo ruhi yüke, 
'~! lllczar başımız _ bu ölilm, aynca nğır bir ~'iik dnha 

'· \ı, l>elt,j katryordu· 
~~il " ltı%?lıaytnl%. An· t Mağiüp bir vulyete dıieen ru. 

1 ~'&önderdi-· bunda gi.rlııtiği mUcadelcnln bey-
~ ~ cı doğr, g~ lı:ayık yel· hudellğine d:ı.lr bir kanaat kökle· 

' ~e bt; )ol alıyordu· §iyordu. En iyisi, ebedi !ilkfuıun 
~ ~ !)ı.. .. , .. 'de:vrrla: namUtena.hlliğlne dalmak için her 

1~ ·"'llt Jt~ı • faYeL ya. ueyi terketmek ve gözlerini ka· 
~}t~ 'lJ.~ız giderlcen pa.mak değil miydi? 
'f!\ıı~ Ynuı. Kendi- Hem bu kadar basit bir eeydi! 

\..: ~erırı~~dirde ikinci Yalnız iradesidir ki hayata a!thp 
~~. tl<ltı l?tz kahyordu. 
~'°'" ~cı ._zat kendim ge- Bedeni, yarı ölü bir haldeydi· 

-._~ ttın aptan Mister Belki ylrmi defa ademle ı.·e ölllm-
~~ ef.ıe ~~el öldU. Bu le karşı kaf'l'ıya gelmişti. Dnlıa 
'~ t&lcat dlrd.iğlın için f'e.ıla inat etmek neye yarardı? 
.._ ~, ~~l~di«~e Çare... Hiç kıpırdamadan. gözünü bile 

~ ~,, ltoııa en tıonnı. kap· ktrpmadan. bUtUn bu ölUmle knrşr· 
"'- ~ ~! tt aallaya ealla· la.5ma1ara tabammUI ettikten son· 
f~t:cı e lcUtü ~,'llbtı ~il rler oea:nı. ra, bir lcurtulu17tan ba§ka bir ~ey 

.~~, • e do~ · 
~ , .. d.i~0?'d 5ı-u indi· olmıyan hakiki ölümden zerrece 
·~ıı1-J l'tııı l'e~ • .e~ "Sala- korkU5U kalmamt§tt· Bilakis. om. 

\ı. ~\>it ~ ~. dibıno hatır mU istiyordu. Yorgun kalbi \'e bit-
~' "'-E!lcton·· kln vilcuduyla onu sıığırıyordu. t_ 

~\,.. <len· • 
,,.tdıftn1 ııın Be!i!iz çinde yanan hayat aleı.i sönecc.k, 

teıue b· "e Yalkenll \'C meııele kalmıyncaktl· 
~ ltaııı ır <laıga. üzerinde (Dc,·ams nr) 

~~ ... ~~~illin .. . 
~~'~ı._ ~ay . gouerı 
~~"§lllı§, ~ ılcrideld 

)\ ı, k crdtvcn ba. 
~ ~ llıracıa~ nıuttağm 
~ ~t~·e ~ hUradaki eş-
~.'~ lllıutnı. rnıştı, Sonra 
Q'~\ı..!\~l: uu da o anda. 
~ . ~;ıtirt ~· 
:\' >l'e ~td~. çıkmıyor, o 

~ ~tt lıanılll 
' ~~~t '" rıuç itiraf c· 

\ı. ~~~ "et-di: e ~ndt~eli bir 
'~~~iti 

su her s~Y mümkündür; tranı
\'llY kausı, otomobil <;arpması. 
yuhat bunlardan da fenası ola: 
bilir. Bir ı:-enç kıı için ı;okaldaı· 
iki yaşınd11 bir çocuk iGin oldu. 
ğundan chha tehlikelidir. Allah 
saklasın, Allah saklasın ... 

lmam Halil efen dinin başı a
t~ ~bi yanıyor. kulakları uğul 
duyordu. Bir aralık ona he~Y 
bitmiş gibi geldi. Bu vakte ka
dar ne clmu§Sa olmu§tu. lçinde 
bir bo~lnk, bir ümidsizlik duyar 
gibi oldu. Sonra kızı sokağa sa· 

ll"m'J 
6.9.940 Cuma 

12.30: Program "Ve nıemleket sant o 
yarı, 12.315: MUztk: ~nrkılıı.r, lZ.:SO 
Ajana haberleri, 13.0~: .MUzlk: Ttlr 
killer, 13.20/H.OO: MUzlk: Balet mu 
zlğl (Pl.) lS.00: Program \'e ınernle· 

ket saat ayarı, 18.0.5: MOzJlt: A'•rup11 
Halit Ha\'&lıın (Pl.) 18.30: Mtlzlk 
Anadolu Halk havalan, 18.50: MU?:lk 
Radyo (SvJng) Trio'su, ~9.15: Mllzlk 
19.45: lternleket saat ayan, ve ajane 
baber1erl, 20.00: 'Mllzik: Şarkılar. 

20.80: KODU§ma, (Blbllografya), 20.:SO 
MUzlk: Fasıl beyeU, 21.15: Koııu~ma 
(1ktıut eaatı), 21.30: Radyo gazete· 
el, 21.45: MUzik: Radyo salon orkc.s. 
trası, 22.30: Memleket ısant ayan 
Ajans haberleri, 22.45: ltllzik: RadyC1 
aalon orkestr.ıst progrnmmm devamı 
23.00: Müzik: Dan.s mUzlğf {Pl.) 

E. Sadi Tek tiyatrosu 
Bu gece O'skUdar lkyleroğlu 

bahçcalnde: Bir lzdlva~ J(omedl!d 
Vodvil 3 pcrdıı 

r-- _, 

Çocuk Beklaü 1 Ahmet Akkoyunlu 
1·e.ıca1m. Talimhane Palu No. • 
Paurdan muda bergUıı aaat Hı 

t~ ıonra. Telefon 401%7 

·~~=-ı 

1 G.. H k. . H oz e ımı 

Dr. Murat R. Aydın 
iBt!yoglu • Pannakkapı, imam 
ll•okak No: 2. Tel: 41563 
;Muayene ve her türlü ıcn 
BarMliyatı fıkara için paraın.. 

KodakFilm 
x 

..... • ... 1 i&IJih - 1 ... 

İstanbul Defterdarlığından: 

:Mükellefin adı 
Kema.etun Hnlit 
Remzi 

. 
ifl 

Komisyoncu 
Otelci 

ı.te.ballesl ~kağt 

Kemankeş Kefe.ll han 1/3 
Karamustata p~a No. 4'l 

'Matroh Kazanç Zrun Buhran Senesi 1hbarnaıne 
L. K L. Kr. L. K. L. I\:. 
100 - 12 - 24. - 7 20 934: 2/36 

1500 - 180 -- 540 - 144 - 935 2/3i 
vt( ııubcnln temyizi 3 l 940 tarih 20 s.:ıyılt temyiz komisyonunun 8·5·939 
tarih ,. c 3893 sayılı bozma kanırt. 

'J'opha.ı:ıe maliye ıubesl mUkelleflerlndr.n adı, i§i ve Ucarct adresi ya%ılt mUkellcfier terki ticaretle yeni ve açık adreslerini bildlrmedlklerl gibi tebellO · 
g-e ıı.:ıltıhiyetll bir klmsc de gt>stcrmemlf ve yapılan a~tırmadıı da bulunıımnmr11 olduklnnndan hizalarında yazılı ilıbarnnmelerlc temyiz komisyonu ko· 
ramım btzzat tebllğl mümkUn olaınıımı§tır. Keyfi.yel 8692 sayılı kanunun 10 ''C l1 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek Uzerc nıuı oluı:ıur.(8246) 

ı_s.t_!!l_n bu ı Be le dJ.v.-esl 
. . . ı ı a n ı a r ı .. 
Motl\rlU ve moUSraUz resmt nak\l vuıtıılart l~ln yııplınlacalt numara pla 

lt&lan açık eksiltmeye konulmuııtur. Tahmin bedeli 1472 Ura ve ilk teminatı 

ııo Ura 40 kur~lur. Şartname zauıt vo mu:ımelAt müdürlüğü kaleminde gli· 
rillccckUr. tbalc 9 0·940 paı:ıırtcsl gOnU saat 14 to daiml encümende yapıla· 

caktır. Taliplerin llk temlnnt makbuz vcyo. mektupları \'e 940 yılma alt Uca· 

ret odruıı vc~lknlıı.rilc ihale ı;UnU muayyen s{Lllttc daiml encUmende bulunma· 
lan. {7'78!l) 

m·~U 11k Şartname 

bedeli teminat bedeli 

.. ,,. 

2G921,00 2019,0S 1,35 Topknpı · Maltepe ·Halkalı yellu c~lı tamiratı 

37812,S7 2835,97 0,95 V1L1yet. hudutları dahlllndcki ı;oseler Uzerine hlrlncl 
cle!n olarak yapılı!cak katran paklama l~l 

Ke~r ve tahmın bedelleri ne nk teminat mlktarl:ın yuknrdı.ı ynzılı i§lct 
e.yn ayn knp!llt zart usuma ekııUtmoye konuımu;,tur., Multavete, cltslltme, 
bnyındrrlık i~lerl genrl, huausl ve tcnnt ı;.artnamelerl proje kcşlt hUIClsn!llc 

buna mUtcterri diğer C\Tnk hlr.aıannçla gtıstcrllcn bedeller Uzerinucn nııfln 
mUdU!'IUğUnden '<'crllccekllr. lbnle 17-!)·0<0 s::ılı gUnU satıl 15 tc dıUınf cncü· 
mcnd~ ynpılrlcaktır. Taliplerin ilk tcmlnnt mnltbuz ve:·ıı mektupları, ihale 

tarlhlndcıı sekiz gtln ev\·cl nafia mUdürlü$Une mllrncaaUa alncakları fenn\ 
ehliyet \'C 040 yılmn alt l!caret ocla'"ı \"tJSi!nılıırı ve imzalı §tırtn:ımc vesaire 
ile (:?'490} numaralı kanunun tnrıcatı çevresinde hnzırlrya~kl::ın tekllt roek· 
tup\arını lhnlc gUnU 6:ınt H d<> !mılar daimi encilmcne vermeleri JAzımdır. 

(7881) 

Bir kaç gün 

devam edecek hikaye 

Baba ve kızı 

. 
·pev1e~ Demiryoltarı ve Liman1ari1 
işletme Umum idaresi ilanl~ra 

Muhammen bedeli (9750) llrn olnn 150 ııdet lokomotlt kazanlarını yıkn 
ma.k için bezil ve dışı helezoni tem IG.atlk hortum (10.9.9~0) sıılı gUnU t•• 
(llS) on başte Haydarpıışad:ı. Gar lıinru11 dshlllndekf 'komisyon tarafmdan kn· 
patı zarf usulllc s:ıtm ıılınıı~ktır. 

Bu işe girmek lsUycnlcrin (731.) llra (25) kuruşluk muvukkat, kanUDuı 
tayın etUğf veslkalıırla tekliflerini muhtevi ..zarflarını aynı gün saat (lf) on 
dörde kad:ır l<omisyon rclsllğine vcırmelcrl lftzımdır. 

Bu i~e alt ıııırtnnmeler komlsyoııdnn parasız olıırıık dağttılmaktııdtr. 
(i781) 

İst' Lv. Amirliğinden: 
Amirlik emrindeki askeri !ınnlardn ç:ıll§tınlmnk Uzerc göstereceklcrl 

kabiliyete göre 150 JIO. 200 kuruş yevmiye ile hamurkAr, pl§lricl, kcaicl ve 
ltapnkçı alınacaktır. Bu i§lerdcn nnlnr sanntKArlnrm nı,ı:ığtd:ı. l'll::tlı vcsallde 
birlikte Tophanede nııkert !ınn mUdUrlllğUnc müracaat etmeleri. lbraz ede· 
ccklcrl vesaik. (312) (S007) 

:NUCus ktığıdr • 
HUsnUhal V<'Slkası. 

Bonsel'\'~. 

!Erzurum Defterdarlığından: 
Keşif bedeli 
Lira kuruş 
lGGiO 90 .Aııkalc imzası hUkt'lmct konngr 
l3!i25 50 Hasankalc kazası hUkUnict konağı 

Yukardakl kazal:ırn ait hllkt'lmct koıınkhrmm lkmııli in§a:ılı blzalarmda 
yazılı bedeli k~lflc \'e kapalı zar! u'"ulilc eksı1tmeye konulmu~ ve lhnlc ı;U· 
nünde tııllp çıkmadığından 3·9·940 lan itibaren otuz gün içinde p:wırltk usu· 
lUe ihalelerine knrnr verllml§Ur. ( 2Si) 

Şük-rnn hunımlara yollamıslnr. 

dı. Oğlnn, ncele acele eve döuP.n 
ablasına. .} olda rast gelmiş. Ha
lil efendi yatsıdan dönünce kı · 
zını e\fo.Je buldu. Hatice yor-
gun, süzgiin, tcliişlı ve roem· 
nundu. Annesinin babasının ü. 
züntilleriue karşı ufak ve bir-az 

da mahçup ve ıjrkck knhka.Jıa. 
larla mukabele ediyordu. Sonra. 
diyordu l:ı: 

- Haynmnisanın diki.5lerı 
nırdi. Şükran teyzem sen de bir ~ bi';;t~o.,;" Şükran ha· 

~ · lt tUn b~k denıisti. Am 
~~. ~1'\, ltt gönd:dar geç kal 
."'l '~~~ ac:aba tıncseydim. 

lıverdiği için kansına kızdı, söy yok ..• Ben ne bileyim, Şükran 
lenmeye baila.dı: hanımlara ilk rlefn gitmiyor 

bağdaş kurup oturdu. Azizle parça yardım et dedi. V:ıktin 
geçtiğinin farkında. o1mo.mışız. 

nnnesi aynkta duruyorlardı.Hiç 
konuşmuyorlardı. Biraz sonra erken dönerim diye ya -

mm, evküf katiplerinden Niya
zi efendinin knrısiydi. 1ki sene 
evvel, yanyalı bir hoca Halil e
fendinin r~yağını kaydırıp onun 
yerine imam olmak istc::ken, Ni 
yazi efendi buna mani olmuş, 
bu suretle Halil efendiye velini 
metlik etr..i~ti. Halil efendi, ev
kaf kntib;lli hami sayar, on:ı 
hürmette kusur ctmezdı. Bir ~\' 
isi olunca cıa, Şükran hanım i· 
~o.m Hatıl efendinin evine ha. 
ber gönderir, ya'!ıut a'"n ve kı· 
zın ziyaretlerinden istifade etle 

rek, onlıır.1 bir is bulur, misa fiı . 
liklerini boş ~cçirbnezdı. Şimcı 
kızları Ifa~Tunnisanın çt:yizı 

hnzırl:ınıyoıdu. Hatice sık .,ır: 
oraya giri:ıor, ~itmezse arka · 
sından haber geliyordu. T~ 
Sultanahnıctte. l{abasaknlda o. 
turuyorlartlı. Gidip gelmek glıt· 
oluyordu, nmma, her znman bir 
yanyalı hoca çıkabilir, Halil l'

fcndinin yerine gö1 dikebilirdi. 

'llu.. lan ne oldu kıza 

~ ··ıa bi çaulYoru · 
11. t.Urı.. nı. Şey 

~ ~ u Wey getiri-
• '~ 'lı<lı il 1-· . !\ta ..;ın ıt .. ~· • 

~'4, ~ (a • o d:ı. ~ırıı çikar. 
~ ~ 11% flılntıat kansı gibi. 
\ı."' q~ L• d~ij"lll, .AC:;ıb:ı, he 
'.,..... 'lll' .. YO....J 

t~ " bir \' •uu, evet, 
~ q" ~~lnta l'll akıt §Undiki 

bııil' a ıştı. l\'c ola
C:<ıba '> n • 

ogru. 

- Canım, insan böyle kızı ba· ya ... Hem oraya gitsin füycn 
§ı boş bırakır mı, bu ne tedbir. sen değil misin? Gitmiş de ne 
sizlik, bu ne dil!iÜnccSizlik .. Za- olmu§ sanki ... Neredeyse 5imdi 
manenin halini biliyorı:ıun. Hiç çrka.r gelir. Belki yemeğe ala· 
olmazsa Azizi yanına vermeli koymuşla1'dır. mzı bir yere çı. 
değil mi idin?.. karma çıkarma, ne olacak? .. 

Huriye hanım oturduğu yer· 1mam Halil efendi cevap vcr-
dcn birden celillen'di: medi. Derken Aziz baltknldarı 

- E ... artık sen de yaranın geldi. Huriye •ınım bir ~ıra ya

mma da tramvay param alma
imam, g(,zlcri kapalı, odaya mışım. Yr.ya geldim. Göriiyoı·· 
uhrevi bir melal veren bir ses· 
1 Kur'a d b' k sunuz ya, bir ı:;eyciğim ~ok. e n an ır sure o umava 
ba~ladı. Duvarda, gölgeler içİn· · • Halil efendi ile karısı, kd:ı. 
de s:ırarmı~ bir levha: "lnna Fe rınm verdiği ir.nhatı dinliyor
tchnaleke"nin çatal çatal ol!?n lo.r, Haticenin bir kazaya uğra· 
elifleri titrefjiyor gibiydi. mndan, kcılu budu yerimle ola· 

üstüne tuz biber ekme ... Benim kıp a.yduıiığında lambaya ga& Endiştlc,ri hakikaten boşur.a. 
üzüntüm tana yeter, üstelik s~- doldurdu. Yutanya çıktılar. H~ in'Liı;... Kan koca bir.ız 

nin ahkamını dinliyecek lıalim lil efendi. kfj5cdeld mindere daha bekledikten sonra Av.izi 

rak e\'C öönmesindcn memnun 
görünUyorlardı. Ayrıca Şükran 

hanımlara hizmet ftmcsini iyi 
kar:;ılnmı$lc1rdı. Bu Ştikran lı:ı-

(Drı;a111ı ı·ar) 



-• 
mevsım Futbol, 

sporudur ... 

GIDID en mllllm meıeleıı 
Futbol idare sistemimizde 

Medeni ussle 
bir adım atılmak Uzer 

Muazzam bir kırtasiyecilikten başka bk Turfanda yapılan müsabakaların ne 
spora ne de vücuda faidesi vardır 

Sporumuzda büyük bir kalkınmaya ön ayak 
olan Beden Terbiyesi Direktörlüğü futbol mevsimini 

tahdit etmelidir 

olmıyan tescil işleri kökünden halledl 
, __ ,_.. .., 

Ankaradan, mevauk bir membadan r bir .sUrü tescil muamelesine ba§vurma l Bu çok yerinde 
öğrendlğlmi.ze göre beden tcrblyul dan istediği klUpte yer alıp 0~'11ay:ı.bi· !ille geçirecek olanı.si 
umum mUdUrlUğlliıde, futbol tescil ~- lcccktlr. rlkedcriz. 
]erini kökünden halletmek lçln kuv· Du menim !a.laııca k!Upte oynayan -------~ 
vetıı btr cereyan vardır. falanca öyuncu, gelecek mevsim hıç 
BuıtınkU haliyle, hiçbir faydaııı ol· bir muameleye b:ı,vurmadan ltlUbUnU 

madıfı bir ya.ııA, takat oyuncuların dctf§tlrebllecektir. 

Her memlekette her şeyin mev_ 
simi vardır· Mesela knvun karpuz 
bizde kı§In yetişmez; elmanın yaz 
ortasmda yetişmediği gibi ... 

Spordıı da öyledir· 
Yelken. kürek yafIBlnnnı kı§ or

tasmda yapamn.zsmu;. FUtbol mü· 
11abakalarmı yaz ortruımda. yapa· 
mryacağmız gibi-· 

Fakat öyle mi ya?" 
Bizde futbol mUsabakalan her 

nedense blr mevsım ısponı olmak. 
tan Adeta çıkmı.§tn'. 

Halbuki bir mevsim sporu olma.
ar icap eden evveli futboldfir. 

Yüzmeyi biz yazdan baika mev
Biınlerde yapamryoru.z;. Avrupa.da 
kapalı pistler olduğu için bu ıpor 
kl§tn da yapılablliyO?'• 

Fakat hiç kimsenin aklına., her 
tarafı kapalı, .serin, ideta büyük 
bir buz dolabı §ekllne aokulmuş bir 
sahada futbol musaba.kalan yap
mak gelmc:mitıtir· 

1 Niçin? 
Mümkün olmadrğt i!:in mi aca.• 

ba? 
Hayıt!•h 

Yıız ~irmi bin ki.§ilik :kocaman 
mad;ı-umlar meydana getiren in· 
&anlar, elbette isteseler bu ~in de 
bir kolayını bulurlardr· Fakat me. 
sele o değil. Futbollln mevsimini 
bozmakta bir mana var mı? .. 

Fakat biz bu manayı keşfet.mi§ 

olmal.yu: ki a.klnnı:za estiğl her za
man, her mevsim futbol münba. 
kabn tertip ederiz. 

Ynzın sıcaktan gelip çattıktan. 

zaten ;;eç lcnlmr~ olan futbol mn
eabnk:lla~ınm sonu geldikten son· 
ra. iki üç aylık bir istirahat dev
resine çekileceğini umduğumuz 

futbol faaliyeti ~ıırdun her köşe. 
sinde en hummalı 5eklinde devam 
cıdip durdu. 

Elimize geçen her viliyet gaze. 
tesinden, ajans haberlerinden ye 
muhabir mektuplanndan, fil!nca 
.vilayet ta.lommm falanca vlllyete 
gittiğini, bilmom hangi kaza ta_ 

ltımmm bilmem ha.ngi kaza takı
mını rnüthl~ bir mağlflblyeto uğ· 

rattığmı okuduk, duyduk, öğren· 
dik .. 

Bunun faydası ne? 
Futbol her şeyden önce spor 

yapmak fçln bir vasıtadır· Bu vnsr. 

tadan ancak zamanında yapmakla. 
istifade edebiliriz. Boğucu sıcak • 
larda, kan ter içinde, ve sıcağın te. 
sinle biltlln babr ayaklanm13 bir 
•ckilde yapılacak futbol müs.aba

kalarmm vUcude faydası değil, za· 
ran Yardır. 
Yumurtanın vücuda ola:ı fayda· 

sı inkAr C\dilmez. Fakat, bir ay 
zarfmda yenilme.si veyahut içilme. 

ıi icap eden mesela 60 yumurta
yı. faydn:nnı bir nn evvel göreyim 

diye 2- 3 güno sığdırmaya uğra_ , 
ıırsak , yumurta blı.i ölUme kadar 
gürükleyeb!lecek bir madde olabi
lir. 

Futbol de oynen böyledir. Muny· 

yen :ı:amnnlarda muayyen rniktnr· 

da müsabaknlar ynpılır· Sonra iki. 
de birde dl!imiz.:ı dolndığnnız Su. 

rantrcn~ mesclrsi unutuluyor mu 
K aba? .. 

-.r daı1:ımıesel Tardır: 
At, at oluncaya kadar Mhibi mat 

olur derler. 
Futbol oynıyan futbolcular da 

Yazan: Sacid Tatral OIET 
(hakiki bir futbolcu) oluncaya ka. 
dnr mat' olurlar sonra ... 

Sporumuzda büyük bir kalkın
maya önayak olan Beden. Terbiye
m direktörlilğü futbol mC\'Simini 

tahdit etmelidir· Bu mevsim hari
cinde yapılacak pek turfanda mü. 
sabakaların faydası yerine zararı 
olduğu muhakkaktır. 

uzun müddet muattal kalmaıııma da Esasen sporda gaye, hcrhruıgl bir 
eebebiyel veren l<!Up değ11Urme mese· oyuncunun bir klUbUn matı olması 

lesi, rahatça görülecek en baaıl bir deflldlr. O, oyuncu 1dmıı.ıımr ya pabil· 
pekle t1okulacaktrr. 11in, oyununu oynayabilsin... H:ıngı 

Beden terbiyesi direktörlUğU, her klUpte olursa. olsun. 

Suit Tuğrul Ögd 

Şark grupu 

mıntakada te.scU ve karne u.auıu gibi Beden terbiye.si d1rektörlUğünUn tat 
§CkU itibarile de güzel olmıyan bu bikini tasavvur ettiği bu yeni ve mu· 
vaziyeün önUne geçmek ıçın ehliyet hakkak ki çok medeni usul, ileriye 
vesikası ibdai etmeğl dütUnmektedlr. doğru atılmrı çok güzel bir adım ola· 
Çahımak Lstedlfi JUbede ehil olan caktrr. 

Atletizm birincilikleri 
kim~er tespit edilerek kendilerine Yeni wıul tatbike b:ı.ıılanı:ı, ldllp 
birer ehliyet vesikaları verilecektir. değlgtlrme yUzilnden uzun mUddet mu 
Elinde bu ehliyet vesllcası olan herke.s, attal kalan oyuncular kenclllerlce der 

Tam talsllitı Beşiktaş 
· Ankaranın Maakeapor 

.B8§VekAlet beden urbiyesi genel dl· 1 .Adnan HUn de la!ilc Uc birlikte oldu· • .. .. b" 
rckUSrlllg-Q atıcttun !ederuyonunun, gu halde 31 afustosda öğleye yakın f takımıle pazar gunu ır 
tertip ctUği Şark Grupu atletizm bi· Malatya.ya vardılar. latasyonda bir maç yapıyor 
riJM::illklerl; Sıvas, Malatyacb. yapıl· ihtiram krta.sı generali kaJFladı ve Ankaranm kuvvetli futbol ta-

kımlarından llaskespor pazar gü· 
nü uat 16 da Şeref stadında Be· 

eiktq takımıyla bir maç yapacak. 

trr. 
Genç ve nefesli bir takmı olan 

Maakespor yirmi gün evvel Anka
rada BW"l!a· muhteıttini 4-l yen. 

ZlllJt.ır. Sıvaa bb1geslnc: Kayser!, Er- bundan sonra general ve aUetler ken· 
zurum, Trabzon, Samsun, St\•ruı at· dilerhıe tahais edilen yerlere otomobil· 
letlerl ve bu maluıaUa teknik bllgilc· lerle nakledildiler. Bu gnıpa !§Urak 
rt.nden iatltade edilmek üzere lstan· edecek bölgelerde: Adana, ııerstn, Dl· 
buldan 18 mllll ve genç tftlet kanştk ,.arbalar, Ellzıf, Malatya idi, Ellzıt 
olarak gl:lnderilmtrıtlr. Bu bölgedeki bblgeal blllnınlyen bir ıebebten dola· 
atletizm mflaabakalan 30 ağustos ta· .)'1 mti3abakaya f_şUrak etmedlklerin· 
rllıfno tesadut ettiğinden ve aynı gUa· den bu mü.sa.bakalar ancak dört bölge 
4e gençlik klUplcrlnde 13e başlama a.ra.sında olmU§tur. Bu ml.l.sabakalu 
tarilılerl olduğUndan pek önemliydi. her bakımdan ı-erek .aha ve J'e~k miştir. Bundan evvel de Gençler· 

Her bölgeı:ıln atletleri aaat H,30 da organize bakrmmdan .Malatya me03u· birliği takrm.iyle yaptıı':"I lik maçla· 
Sn·u parU binasında giytnmlıı ltıp0r cat. tabrlluw <.lirü~ td& ... mtı<IUfU nna buıfl'tk liii.hlyetlndckl maçta 
JayateUlc) olarak; ha:r:ırlanan çelen ve arkadaııınrmtn gllııtcrdllderl yar- ela galip gelmiştir· 
gt Orduevr baJiCcsınClckl b!l!le mera dımlar hakikaten pek bOytlktUr. Fab- Hatrrlardadrr ki aynı taknn, ge--
Jlinle koyduktan ıonra mızıl~a ile mU· rlkanm kendfafno &it ot&n bir aa.bada 

1 "en sene Muhafız ve Harbiye ta.. pbakanm yapılacağı slnd:ı munta· güzel bir koFI plstl hazrrlandt kJ b6y " 
zaman hııreltct edlldl. Bu suretle sa· ı~ gOzeı b!r pist hnzrrladrklanndarı knnlarmr el& yeıımi§U . 
haya varıldiktan sonra, bUlUn spor· dolayı fabrika cllrektörlüğtıntı tebrik Ankaranm bu kuvvetli takrmile 
cular teft~e hllZlr vaziyette sahada etmemek haluıizlık olrnUf olur .lı!Uaaba Beelkta§m yapa.cağı m~sabakanın 
mralandılar. Ha.zır habcrl ,·crtldlkten kalar ba§lamadıın evvel atletler hep bir heyecanlı ve sıkı ola.cagr şlipbe-
80JU'a sporcular: vnll, beden terbiye· llkte Milll Şefimiz lıımet 1n5nUnUn sizdir· 
.s1 umum mUdUrU Ye diğer erkln tara· pederlerinin mezarını ziyaret etlikten 
fmdan tcttl§ edildikten sonra, \'ali a· sonra m!lMbakalann yapılacağı aha· 
çılmaaı mukarrer olan gençllk klUbU· ya döndUler. Bu müsabakalara saat 
nll pek değerli blr hitabe ile açarak onbe§l otuzda general Ocmll Tanert.n 
bQtUn sporculara. muva.t!aklyctıer di· ve valinin tetuılnden ve vallnln mU· 
lcdL Bundan sonra da. atletizm fede· aabaka.ları açma.amdan aonra baılandı. 
raayonu b~knnı Dr. Aclnan HUn de MUaabakalara b~lamazdan evvel ko· 
yapılacak mUısabakalarm tekniği hak· ~u plsUnin etra.tındald hazırlanmış 
kında. malQmat verdikten aonra. bU· ve a.ğaçlarm &'tilgelerhıden de tabi! 
tUn 11p<>rcular memleketin bUyUklcrl olarak l11tllade eden '178 eeytrci aaba· 
~nUndo resmigeçit yaparak kendileri nm ıehre 5 kilometre uzakta olma· 
içln hazırlanan çadırlara yerlqtller. •ına rağmen heyecanla kO§Unun baf· 
Yapılacak olan grup atletizm blrln· Jamumı bekliyorlardı. tıte bu suretle 

elliklerini 8Cyntmek içln 3000 kadar bütUn takdim, teruı n açılma mera· 
aeylrcJ. kütle.si bulunmakt.aydI. Bu alml yaplıdıkt.aıı aonra Sıva.ata yapı· 
mllııabakalarda. lııtaııbul hariç 15 böl· lan 11 mU.sab&kanm tatblklne ba§lan· 
ro olduğundan yapılması mukarrer on dı. Buradaki milaab&kalar hakikaten 
bir mu.sabıka için her mllaaba.kaya on Sr:utaklnden çok daha heyecanlı ol• 
beı puan verll.mlgU. ZD.Uftur. Bqlangıcta llalatya blllg'esl 

:Birinci atlet n puan 2 tııcl 4, 3 puaııca öııdeydL Fakat aonra :Venrln 
eti 3, 'ncU 2,15 inci ı puan nlacaklardJ bmgeal öne geçti ve daha aonr& d& A· 
1ıto bu ıeldlde yapılıın bUtUn mllsa· dana bölgesi önU alarak nihayette A· 
bakalar neUcWııde Samaun atletleri dana 46 puanla birinci, :Heraln 44. pu• 
815 puanla birinci, Erzurum atıeuerı anla lklncl. Diyarbakır 82 pua.nla QçUzı 
32 puanla 2 inci, s1vu 29 puanla 8 cUve Malatya 20 puanla ' OneU ol.mUf 
Uncu, Kayaert 21 puanla 4 Uncu ve lardır. 

Atletleri davet 
Türk Atlttiım Ftderasjonundan: 
14 ve 15 Eylt.Ude Fenerbahçe 

stadında yapılacak Türkiye birin
ciliklerine iştirak etmek üzere ken. 
dilerine yazı ile tebligat yapılmı~ 
olan İstanbul atletlerinin üç gün 
zarfında İstanbul bölge binasında 
Federasyonwnuz teknik müşavere 
heyetine saat 18 den itibaren mü
racaat etmeleri ehemmiyetle tebliğ 
ve rica olunur. . 

1'l • 

Ytldırım Davut~a f{ulüba 
ba§kanlığından: 

8.9.1940 Pazar günü saat 10 da 
Samatya Cumhuriyet Halk Partisi 
binasında Kulübümüzün fevkalMe 
kongresi aktedileceğinden sayın 
üyelerimizin gelmeleri rica olunur. 

1 - Nizamname Tadili. 
2 - İstifa eden idare heyetinin 

Trabzon 20puanla15 inci olmuşlardır. .;_-----------------:-::--:-:-'.':"~------
Bu mU.sabal<alara btanbul atletleri OCUK ES.RGE U 

yerine seçim. 

de !§tirak ettiler ve pc~ tabiidir ki • 
görgüleri vo telaılk b\lg11erl !azla ol· 
duğwıdaıı girdlklcrl bUlün mllaabaka· 
!arda müsabakayı en önde btUrmlt· 
lcrdlr. Fakat lstanbul aUeUerlnı bu 
grup atlcUcrl ile mU.sabaka :ı·aptır

mak değil de daha ziyade bllgilerhı· 
den bu grup atıetJerl$ istıtadc ede· 
bilmeleri gayesi ı;UdUldUğtlnden latan· 
bul atletleri puan tasnl!ine dahll ol· 
madılar. Yalnız ferdi mUkA!at olarak 
madalya aldılar. Bu suretle bUtUn mil· 
sab:ı.kalann sonunda bu gnıpun umu· 
mi tasnifte birincisine btjvekAlet be· 
de., terbiyesi g~nel dircktörlUfü atıe · 

Uzm tcderıuyonu tanıfmdaıı konan gU 
zel bir kup:ı. hediye edildi. Bu kupayı 
Samsun bölgesi S~ puanla kuanmış 

•• 

oldu. 
30:ı..,"'1st~s 1940 Sıva.ata mUsabaka· 

lnr yııptldıktan sonra bütQn bölge at· 
Jetleri memlekcUcrhıe döndOler. ls· 
taııbul takımı da 1 cyJQlde llalatyada 
yapılacak olan 2 1ncl prk grup allc· 
Uznı mUsab:ıl<alannd:ı. göaterlıı yap· 
m:ı.k ti.zere :Malatyaya hareket ettller. 
Sıv:ıs gençlik l:lUbUnUn açılma U>re· 
nimle bulunan Beden terbiyeııl genel 
direkt:arU general Cemil Taner ve at· 
letlzm :!cdcrasyonu bqkıını doktor 

BEYOÖLU BAZASI MINl'AATİNE 
7 eylQl cumarte.sl saat 20.so dan • de kadar 

TEPEBAŞl .R L B B HÇESINDE 

ı · Balk Babçeııaıa bitin p~amı 
~- Büyük , nir redtlın 
l Sanatk • 

ve arkadaşları O N S R 1 
3 - Şehir tiyatrosu kıymetli elemanJarmdan 

HAZIM, VASFI RIZA ve MUAMMER'in 
büyük SURPRtZLERI 

4 -~ahne ü tadı RAŞ .. , .. RIZA ve 
HALlDE PlŞKIN'in 

J1Jtiraklle 18 klfilik heyet tara!mdan 
(YATAKLI VAGONLAR KO~LöRü) vodv113 perde 

. 5 - Muhtelif varyete numaralan ve sürprizler 
Not: KUııamcre, bttva yağmurlu olduğu takdirde ba.h~e ya.nmd:ıld 

(A S R t Sinema) :ıalonundıı. verilecektir. 

hal ~alışma tah:ıat bulabilecekler ve 
klUp değiıtlrdlklerl için yılan hlklye· 
.sine benziyen tescil muamelelerine 
bqvurmıya.caklardır. - -

Spor, 

Adnan Esa.dm yüzüiıe bakr 
yor: 

- Ben sana bu kadın sağlam 
papuç değil demem~ miydim? 
Hetit de pek yapışkan mende· 
bur hir §ey! .. 

Adnan Kemale, aralarında ne 
eeJdlde bir milnaza.a. cereyan etti 
ğill4 sormayor. Sade :sırtını ok· 
pyarak: 

- Haydi Kemal · diyor • ya. 
talmı artık .. Gece yansını geçti 
saat .. 

Hep oorabcr güvertenin diğer 
ucuna doğru ilc.rliyerek güver
teden kayboluyorlar ... 

... . . 
Aynı ~ce .. 
Epeyce geç vakrt .. 
Alt kat kamaralardan 27 nu. 

maralı ka.pmm. önündeyiz.. 
İçeriden, dışarıya kadar akse· 

den hafif, ba.zan sinirli konuş· 

malar, bar.an sert müdahaleler 
ifitiyoruz. 

Burası Ceyms ve Alice'in ka
nı&rbıdır. 

Genç kadın, vücudunun bütiln 
güzel ha.Uarmr meydana vuran 
mce ve çok açık bir kombinezon. 
la yatağının kenarına. oturmuş. 
Dağınık san saçları çıplak o· 
muzları üzerine düşmüş.. HcnUz 
ayağından çıkarmadığı çorabı· 
nm dizkapağmdan yukarıda du-
ran li.stiğile asabi asabi oyna. 
yor. 

Ceyms, diger yatağın içinde 
yan yatmış, ağmıdaki piposunu 
sinirli sinirli çekiyor' 

- Nasıl olur da. öğrenemez
sin budala kadın.. 

- !smini bilmiyornıu§ diyo· 
nmı sa.na .. Bilmiyorsa nasıl söy
lesin .. 

-Peki senin elinden negclir .. 
Acıtk rolünü bile yapamadm .. 22 
yaşında çocuk denecek kadar 
bir insaıu da. baştan çrkaramSL. 
san seni alrp ta rafa koymalı ... 
Kimbilir ne halt kanştn-dm .. 
durup dururken de damdan dü· 
şer gibi ilaru aşk edilmez ya. .. 
Brra.k .. Herifi yola sen getir <le 
o a~.sın çenesini .. Sonra ,güverte· 
de 9.lemin içinde a~1kdaşlık olur 
mu? .. Kamaranın yolunu bilmc
yor muydun?. Budala! .. Z:ıtcn 

1 kadm kısmiyle sağlam i~ o!maz 
muhakkak bir tarafı p:ıtlak ve· 

yor. 
Geriye doğrU. 

giden Alis k.elldi 
ne çöküveriyor. 

üzerindeki ıco::.a~.";;,jj'~ 
askısr kopa.ral' 
meydana. ç ~---r:·· 


