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__ l_n_g_il_te_r_e_u_· z_e_r_in_d_e_ 1 Alman ya üzerinde Almanlar 
Polonya- Sovyet 
hududuna asker 
tahşid ediyorlar 

Hükômet 
tiplerinin 

tevhidine 

Londra BERLiN TEKRAR 

tahdid ve 
karar verdi 

dün 5 defa iKi BUÇUK SAAT 
taarruza BOMBALANDI 

Viyana konferansana 

a ld ifşaat 

Romanya 
matem içinde 

d Bülcret. 31 (A.A.) - Mihver 

Evveli motörsüz olan nakil 
vasıtalarından işe başlanıyor 

evletlerinin ültimatomuna Ronıan
~anın gösterdili teslimiyet hakkm- Iki araba tipi meydana 
ı;ıı. Bülcrette haaıl olan akaüllmel 

ayrd olmuttur. Romanya aran ve getirildi, bunlar bütün 
2._75 0 000 nüfua.hybetmekte-dir. Bu d ·ı d•l k 
nüfusun 1 .SOO.OOO ni Romanyalı, yur a teşmı e 1 ece ı 
tahminen 1.000.000 nu Macardtr. 

T ransilvanyanın Üçte ikisinin ter- Memleketin muhtelif mıntakala-
lci ile Macaristan Romanya arazisi- rında başka batka tiplerde veaaitl 
ne giren bir kısım ve işgal altında nakliye kullanılmasının birçok mıth
hulunan Polonya ile müşterek bir zurlar tevlid etmekte olduğu göı:lS
hudud elde etmiııtir. nünde tutularak hük6metçe bunla-

Emin bir membadan öğrenildiği- rın ıevhidi yolunda çok milhim bir 
ne göre, Almanlar, Piyorda ayni karar verilmi~tir. Motörlü nakil va
%amanda işgal altında bulunan Po- aıtaları için bugünkü prtlar dahi
lonya - Sovyetler hududu boyunca linde bu ııekilde bir karar verme
kıtaat tah~id etmektedirler. 

ı h B k hf 11 nin tatbik kabiliyeti bakanundan yi aber alan ü ret nıa e e-
l'inde eimdi tahmin edildiğine naza- inıkanaızhkları gözönünde Lulun-
ran, karıeıklıkların önüne geçmek dunılmuş ve evvela motlSrsilz n~il Muhtelif tiplerde arabalardan bir I"IP 
Üzere Alman kıtaatının Trnnsilvan- vasıtalarının muayyen tipiere ayni- la 1 d b telif cins araba r peyderpey orta- tutu acaklardır. Halk pey erpey u 
:Y. ada muht•lı' f atrat,.;ik noktaları ması üzerinde durulmuştur. l 

~ .., dan kaldınlacaktır. Karabük demir arabalan kullanacak, bu suret e 
ıogal etmesi muhtemel bulunmak- Hükumet yurdun COKrafi ve hal- b nıemle'-ette,_l vesat.tln bı'r kı ...... ının tad ve çelik fabrikalan yeni tip ara a- K K •••• 

ır. lcın mali vaziyeti ve mevr..ud ihti- bı'r seferberlı'k vu'-uunda mı.lli mü-Jıı:'- be ı Al d k k L lar için icab eden demir aksarnı seri K 
<U'reş, anlaşma iha r in , mnn yaçları uzun uza ıya tet i edeteK dafaa emrine tahsisi halinde ordu-

'artı:ı.rının kabul edildiğini bildiren tek ve çift dingilli olmak üzere u- halinde yapacak ve bunları ucuz H- nun yüksek ihtiyaçları vekneaaklık 
Cateteıerı • ıraıu ""halarındnn atla aatacaktır. Kararın tatbikatını ~ ö n ıev ı.ı.ue nw. cuz ve kullanıtlı iki araba tipi mey- bakımından daha fayd;ılı şekilde 
~:nmiştır. dana getirmiştir. Bu tipierin nü- temin için Ziraat Vekaletinin hnlka temin cdilmio olacaktır. 

u hMtse üzerine matem aiftıneti mune ve planları, Dahiliye, Ziraat kredi ile vermekte olduğu arabalar Yeni araba tipleri muhtelif cins 
olarn:ıt akşam gftl' vnklt polis Rumcn . .. . · ı d 1 k b'IJ\ d Payitaht ~... tabii t ve Mıllt Mudafaa Vek!letlerı tara- yeni tıp er en ° aca • 1 umum .. ev- hayvanlar tarafından çekilebilecek 
tnlş~ ının ıılnemalnnnı ye e - !ından tetkik ve tecrübeleri yapıl- let mUesseselerl, yan re!mt mues- ve memleketin her tarafında kolay-

.. lr Radyo do. musikl programını d k f '- ·· "I ·· .. I 1 · I ' "t hh'dl · 1 ki k ll 1 1 k b' d h tatil etmı ... ı ı tan sonra muva ıa goru muşt.ır. a~ae er, yo ıo en mu es ı erı ye.- ı a u anı abi ece ır tarz a n-

Ro 
"'~" r. Yeni kararla memleketteki mu h- ni tip arabalan kullannıağa mecbur z:ırlanmıttır. 

man3•anın nnla.,mayı ımza et - _ _.. .............. - ..................... - .... . - .......... . ._ .............. - ................................... ....._ ____ • ...,. ..... --·-

uğradı 

Almanlar dalgalar 
halinde hücum ettiler 

Londra, 31 (A.A.) - Akşam 
karanrken, Londra mıntakasında, 
günün be~inci alarm i~areti veril
miştir. 

Londra, 31 (A.A.) - İngiliz 
hava nezareti tebliği: 

Akşam fazla miktarda dii~man 
tayyarelen İngilterenin cenubu şar.
kisine yeni bir hücum yapmışla; ve 
birbiri ardından kısa faaılalarla ge
len dalgalar halinde Kent k.ontluğu
nu geçmişlerdir. Bunlardan bir kıs-
mı Londra mıntakasına kadar gel
mişlerdir. Avcı tayyarelerimiz mu
kabil hUcum yapmışlardır. 

Bu hücum eanasındaki dü~man 
zayiatı hariç bugün dü~manın 46 
tayyaresi avcılanmız tarafından dü~ 
türülmüştür. 21 İngiliz avcı tayya
resi byıbdır. Pilotlardan 16 sı sağ 
ve aalimdir. 

Londrada baıarat 
Londra, 31 (A.A.) - Dün ge

ce LondTA romtakasında )n,pılan 
hava hücumu, bazı zayiata ~ebebi-

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Bir Ingiliz ticaret 
Kruvazörü 
Torpillendi 
Londra, 31 (A.A.) - Bahriye 

nezareti Dunvegan Casıle ticaret 
kruvazörünün torpillenerek hattağı
nı ve mürettebatından 250 kişinin 
İngiliz harb gemileri tarafından kur
tarıldığını bildinnektedir. Ölenlerin 
en yakın ahabalarına haber veril
mi~tir. 

Simens ve Krup 
fa b ri kala rinda 
yang1nlar çıkti 

Londra, 31 (A.A.) -Hava ne-
7aretinin tebliği: 

İngiliz hava kuvvetlerine men
sub büyük bir filo, dün ııeee yeni
den Berlin mıntakasında askeri he
deflere hücum etmiştir. 

Stokholm, 31 (A.A.) - Roy
ter: 

Dageus Nyheder gazetesinin net
rett i ği bir telgrafa göre, Ingiliz avca 
tnyynreleri, dün gece, yarım saat 
fasıla ile birbirlerini takib edc.-n dal
galar halinde, Serlinde hedeflerine 
hiıcum etmişlerdir. Ilk alarm gece 
yarısından sonra sant birde veril
mi~tir. $iddeıli infilaklar işitilmi~ ve 
Berlinliler, sığınaklar& girmişlerdir. 
Hava dafi bataryalım, şiddetli bir 
ate~ açmışlardır. Alarm, saat 3.20 
de nihayete enni"tir. 

Simens fabrikalan bombalandı 
Berlin. 31 (A.A.) - Stefani a

jnnsı bildiriyor: 
Bu gece Ingiliz tayyarelen Sie

mens faı'brikaları üzerine birkaç 
bomba almışlardır. Hasar azdtr. Ci
vara tehi rli bombal&r düştüğü kor
kusu ile ihtiyati bir tedbir olmak ü-

tnl"vamı 3 fınt' ıl sayfad:ı) 

Kanada 4 Fransız gemisini 
musadere etti 

Ottawa, 31 (A.A) - Kannda 
bahriye nezaretinin bndirdiğine gö
re, Fransız - Alman mütvekesinin 
imzası esnasında Kanada fimanla
rında bulunan dört Fransız ticaret 
gemisi. Kanada hükumeti tnrafın
dan miisadere edilmiştir. 

=-~~~:;2::;:,~.'~: Halllan 'Hh l. d i i· B~I.nde Yunanistanda iki 
~;:.~~·~:::;:::: •. ~:: 0 y hSinlf yedek sübady 
~~~~~:~~~~~:~n~t~~~e:tm~~ U ' til , n m 1 r ' SI. m izmete çaği rti 1 

Rak1 yerine su 
s Atina, 31 (A.A.) - Royter: 

iyast malıtellerde Tıımsilvanya 

Boş rakı şişeleri toplayan adam, bunları 
çeşmeden daldurduktan sonra bütün bir 

semtin bakkalların~ satmış ! ~ büyük arazı terkine muhallf ola~ Yunanistan, ll Eylulden itibaren 
"'Vflil partiBI Ilden Ma.nıu•nun ne ya. 1924 - 1926 sınıflan ihtiyat şübay-
Pac~ı beklenmektedir. ların, bir aylık askeri hizmete çağır-

Moskova nota 
verildiği ha herini 

teyid etmiyor 
lı.ioskova 31 (A.A.) - Romanyanın 

Alınanyanın lktısndl hayat saha.sın~ 
aid oldu~una dair Mlhver devletleri 
tamtından Moskovaya bir nota veril 
(ij~i hakkında Bükre.şten alınan hn: 
ber. lburn.da teyid edilmemektedir. 

lzmir fuarını 10 gün 
içinde 291.678 kişi 

ziyaret etti 
h hmir, 31 (Huausi) - Fuara 

ta~~n gğb~~i ~ü~dden güne artmnk- bayramı günU Edirnede «Balkan tehidliğiı> nde 
d · n gun ıçın e fuarı ziyaret v..,.,.,,...,.,h . Ordu narnma tehidliie bir çelenk konmu~ ve 

e enierin aayı~ı 291678 1 bulmut- tel:ıiöl~rimizi~-: taziz edilmittir. Resmimiz bu merasimden bir 

mıtlardır. 1919 - 1934 sınıflan sü
bayları, antrenmalrını ı 6 Eylulde 
bitireceklerdir. 

Atinada bu çaiırmanın hazırlk

larını tamamlamale için alınan umu
mi tedbirler çerçevesine dahil oldu
iu söylenmektedir. 

ingiliz - Amerikan 
müzakereleri 

Suçlu cUrmUnU itiraf 
etti ve adliyeye verildi 

Son günlerde Y enitehir semtin

de bazı bakkallardan rakı alan 
mÜ§teriler, tioelerin içinden rakı ye
rine au çıktığını görerek keyfiyeHen 
alakadarları haberdar etmişlerdir. 

Nihayet hadise zabıtaya intiknl 
etmiş ve yapılan ta~kikat netice
sinde. Yenişehirde Dereotu soka

Hyde Park, 31 (A.A.) - B . Ruzvel ğında 2 ı sayılı evde oturan Hüse
dün gazeteellerle ya.ptJtı görüşmede yin adında bir şahsın, tedarik ettiği 
bazı deniz ve hnva üslerinin Ameri- boş rakı şişelerine su dotdurarak ve 
ka Birleşik devletleri tarafından elde ağızlarını da mehnretle bandrollı

edllmcsi bahsinde İngiltere lle yapıL ynıak semtteki bakkaHara rnkı di
makta olan müzakerelerde mükem. ye sattığı anlaplmıştır. Dün ynkn
mel terakkiler kaydedlld i~ini bildir- lana .. Hüseyin suçunu itiraf ettiğin-

mi.ttir. dr-n teslim edilnıitlir. 



2 Sayfa 

Hergün 
Rumen - Macar 
Davasının hal/i 

Yazan: Muhittin Birıen ...J 
~ ihayet, Romanya ile Maca
...,. Tistan arasındaki budud 

kavgası da halledildi. Davanın esa
aına aid olan tarafını adil bir ,r.kiJr. 
de halletmek kolay değildi. Iki 
memleket arasındaki ihtilafr mucib 
olan topraklar üzerinde her iki ta-
rafın da iddialarını haklı gösterecek 
sebebler pek çoktu. Meaeli, kendi-
ainden alınan bütün topraklar üze-
rinde Macarİstanın tarihi hakkı var• 
dı. Bu tarih hakkı, bir yandan. kü-

STA 

Resimli JllaJrale : 

Veren alır. 
Tohumauz mahsul yoktur. 

~ ,..........---- - . . . . ---· - ..... ~~-:::: . . _ --·-- ---- .. 
--=~~-- ----=---- ..... -- -· ~·--;;;;;;.: ,. 

japon sözü 

Eyl~l 1 

Sözün kısası ") 
Tari/e gihi~dam! 

E. Ekrem Talu __) 
(J uma günü bana misafir se -

len Derdirnende, lif arasın ... 
da, sordum: 

- Damadın nasıl> 
Kızının henüz bitkaç aylık ko .. 

caaını birdenbire kendiline hatır • 
latan bu aualimden hanetmediği ... 
ni i§rap eden bir tavırla: 

- Bırak, Allahını aeversen r de
di. 

-Neden? 
- Hiç de umduğum gibi çık. ... 

m adı .. 
-Fena mı, pek) 
- T arife gibi adam 1 çük, fakat faal ve canlı Macarlığın 

bütün orta tarih devrinde bu top
rakları tedrici surette hakimiyeti al
tına almasından, bir yandan da ~ 
nu, Osmnnlı jmparatorluğuna kar§J 
müdafan için mütemadi surette knn 
dökmüş olmasından ileri geliyordu. 
Hatta, Osmanlı imparatorluğu dev
rinde, Ulah beyleri, imparatorluğun 
yardımlarından dn i tüade ettikleri 
hulde, Macar nailzadeliğinin müte
madi surette kendi hakımiyetlerini 
ynpmalanna miıni olamamışlnrdı. 
Mncnrlık lehinde bunlnr birer kuv

··--····-··--············-······----( ş e ıı··~·-r-···· ..... iı···a ... b·-e··r·'i-e·-r··~------T - Tarife gibi mi) 

- Evet. Hem de her iki mana-
sile tarife. Akıl, aır erdirene aşkol
aun 1 Lafları birbirini tutmaz. Bir 
lô.kırdıya balJlar, alttarafını ı:ınla -
mak için, aktarmn arar gibi, kır -
mız.ı ok işaretini takib ederek ta 
öbür sayfaya ntlamalı.. sonra, bn -
kıırsın: Üç gün, beş gün tıkırında 
gider; derken sapıtıverir. Bekle ki 
yeniden intizama girsin. Aylardır, 
evirip çeviriyorum, hala neyin nesi 
olduğunu anlıyamndım. 

Almanyaya 
gönderilecek 

malların kıymetleri 
vetli hak unsurudur. 

Buna mukabil Rumenierin hak- 7 Ağustos tarihindenberi mer'i-
lan da basit değildi. Kendilerine ı yet mevkiine girmiş bulunan Al
Cihan Harbi sonunda ilhak edilmiş manya ile ticari mübndelelere mü
olan geniş. zengin, bereketli top- tednir hususi anla~maya göre mem~ 
rnklard büyük bir Rumeu nüfusu leketimizden ihraç edilecek 
yaşıyordu. Bu nüfus kütlesi vakıa 2 1.399.664 liralık emtianın ihraç 
hiçbir tarafta knmilen Rumen de- kıymetlerinin tesbitine başlanmı~tır. 
ğildi. Fakat, Macarların ekseriyeti Bu maksaclin Alman ithalat bü
haiz olduklım sahalar mahdud ve rosu direktörlerinden Donner merrı
böyle olan yetlerin muhitler:nde de leketimize gelmiştir. Direktör hubu
gene kesif Rumen kütleleri bulunu- bat ihraç birliği taralından ihraç e
yordu. Hı.ilasa, ihtiliıflı topraklar dilecek arpa, dan, yağlı tohumlar. 
Üstünde her iki tarafın da mühim b.tkln, nohud ve kuı~yeminin fintla
hnklnrı vardı. Iş böyle olunca bu rını tesbit ve bunların toplu olarak 
toprakları ikiye ayırmak, Macar ve mübayan&le alakadar olmaktadır. 
Rumen nüfusinn arasında bir mü- Bunların ihrncı tnkarrür eden mik
badele yaparak, Tunanın bu en gü- tar; 4.240.000 liradır. 
zel havzasındaki ih.tilafı bertarn( Memleketinüzden ihraç d"l ek
etmek icab ederdi. Işte yapılan da te olan birçok maddeleri: ı ~raç 
bud~r. . . . . . • . 1 kıymetleri tetıbit edilmiş olduğun-

Bız ısterdık kı ıhtılaf hızzat Ru- dan. görü;ımeler bu kıymetler Üze-
rnenlerle Macarlar ara!lnda halle- rinde olacak ve miktarlan ani~ 1 -
dilmn ve iş bir «kuvvet - hakemn cnktır. ı 

4 

müdahalesine kadar gitme!in. Hat- D"w dd ı . k . 
• d h k ı- t b" • b •ht' Jger ma c cnn ıyınet ve mık-ta, a a ma u u ve a ıısı, u ı ı- 1 '- l ,_ .. 

1
• f h. l b •. d tar arını ıtarar aştırma ı; uz ere Al-

Jk
a .' k ıç 0 mana sdon ~! sed~l~5ınd e manyada n diğer iki zatın daha gel-

ı omşu arasın a ıı;en ı ıgın en . w 

halledilmiş olmnktı. Fakat, Roman- mı oldug~. söylenmek.tedir. Fiat-
ya böyle makul bir siyaset yolunu la~'aırma. ıoı ~on~ er~ikten aonra 
tutabilir vaziyette değildi. Kendisi mutekabılen tıcarı mubadele başlı
için tabii olmıyan hududları, ya~ yacaktır. 
bancı kuvvetlere dayanamk mııha- Anlaşmanın Alman hükumeti 
faznyn çalıştı; buna kar~ı Macaris- tarafından tasdik edildiği hakkında 
tan dıı kendisi için tabii olmıyan henüz bir malumat mevcud olma
hududlnrı haricin yardımile geniş- makla beraber, bu hükumet tara
lı-tmek isteır ekte ısrar etti. Son da- fından Türkiye Büyük Millet Medi
kikada anl ... şmayı, karf!lıklı konu~- since tasdik edildiği tarihten itiba

ren muvakkaten mer"iyet mevkiine 
konulması arzusu izhar ve bu teklif 

kabul dilmiş olduğundan, ithalat ve 
ihrncata başlamak için fiat tesbitin
den baııka bir mnni kalmnmıştır. 

Yaü ve komnr fiatıarı 
yarın tesbit edilecek 

Kömür fiatlarının yükseltildiğİnden ve tarhsız 
sabşlar yapıldığından şikayet ediliyor 

Nebnti yağ fiatlannın yeniden 
tctkik ve tesbitine dair yağ fabrika
törlerinin tckliflerinin fiat mürnka
be komisyonunca yarın bir karara 
bağl:ınması muhtemeldir. 

Y nğcılar vejetalın yağlarının ip
tidni maddelerinin ve diğer fiat un
surlarının yükselmiş olduğunu ileri 
sürerek yüzde on bir znm istemiş
lerdir. Bu vaz.iyet tahaHuk ettiği 
takdirde nebati ynğ fiatlarının bir 
miktar yükseltilmesi znrureti hasıl 
olacaktır. 

Bundan başka yarınki toplantıda 

Sinob hapishanesinde 
adam ö:duren bir mevkuf 
muşahede altına ahnd1 

ağaç kömürü azami anlış fiatları da 
tesbit edilecektir. 

Son günlerde şehrin muhtelif 
semtlerinde bu cins kömür satışla
nnda ihtikur yapıldıijı iddialan art
maktadır. Bu arada lstanbuln ynkın 
yt·rlerden arabalnrla getirilen kö
mürlerin tartısız ve götürü pnzar
lıkla satılarak halkın ızrar edildiği 
de nazan dikkati celbetmektedir. 

Kömür azami satış fiatlan tesbit 
edildikten sonra yapılacak sıkı kon
trollaıla bu hareketlerin öniine ge
çilecektir. 

Muallim muavinliği 
imtihanlari yarm 

Universitede yap1lacak 
Sinob hapishanesinde vukua ge- Orta tedrisat müesseselerine mu-

Jen bir cinayet dün lııtanbul adliye-,a11im muavini olmak İstiyen mual
sine intikal etmiştir, Jim mektehi ve lise mezunlannın 

Bir ~katil suçundan dolayı Sinob imtihanlarına yarın Üniversitede baş 
cezaevine sevkedilen Şükrü Fahri, lanncaktır. Bu sene yalnız fizik, 
burada gene katilden yatmakta o- k" b" ı· d 1 · 1 y f · · d k. b. l kl rmya, ta ııye ve ııınn eıs erıne 
an usul ısrnın oe c:. ı ~kr. n neo ~- mualJim muavini alınacaktır. 
sına ras nmıştır. stuste ı ı ayrı cı- O . . . . 
na}el işlemiş bir adam olan Yusuf, nıversıtede yapılacak ır~tıhan~ 
eski arkadaŞllldan alncnğmı iste- larda muvaffak olanlar 25 lıra nslı 
miştir. Şükrü parayı ödeyemiyeccği- maa~Ja muhtelif orta okullara tayin 
ni söylemiş, Yusuf buna hiddetlene- edilecdderdir. 

---------------------------rek sövmeğe ba§lamıştır. n~ suretle 
büyüyen münaz.aa sıra!lndn Şükrü Bir randevu evi basıldı 
hfiınil olduğu bıçağı Yusufn sapin- Süleymn.nlyede im..-ıret. so'knğındıı 
mış ve arkadaşını öldürmii:Ştür. Fa- 4 sayılı evde oturnn Münvver adında 

Havac1hk haftasi 
münasebetile 

yap1lan eğlenceler 
Evvelki günden itibaren başlıyan 

havacılık haftası münasebetile şeh
rimizin muhtelif semtlerindeki Ha
va Kurumu §Ubelerinde toplantılar 
ve eğlenceler tertib olunmaktadır. 
Kurumun Beyoğlu tubesi evvelki 
gece Tepe başı bahçesinde sabaha 
kadar devam eden eğlenceleı yap
mış, dün gece de Bakırköy şubesi 
Floryada bir hava gecesi tertib et· 
miştir. Bu eğlencelerin hasılatı ta
mamile Hava Kurumuna terkcdil
mektedir. 

5 Eylule kadar devam edecek 
olan havacılık haftasında muhtelif 
müesseseler, bir günlük kazançinrı
nı Hava Kurumuna teberrü ede
ceklerdir. 

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

Bu, onun vapur tarifesine uyan 
cephesi. Bir de gazino tarifesini an
dıranı var ki, maaznilah 1 •• 

- Kavga, niza mı çıkarıyor} 
- Ta kendisil Iyi bildini Gün 

yok ki damad beyin yüzünden ev
de tedirgin olmıyalım. Hepimiz o .. 
nu memnun etmeğe el birliğile ça -
lıt'tığımız halde, ne yapıyor yapı • 
yor, mutlaka bir hesnb fazlası, bir 
ekstra, bir yüzde on, bir dühulive, 
bir ekmek - su parası, hasılı bir çı
han başı bulup çıkarıyor. Bir gün 
de: <cOhl Elhamdülillahl Yirmi 
dört saatimiz patırdısız, gürültü -
süz geçti .. ıı diyebildiğimiz yok. 

- T eessüf edecek §ey, do~ru -
sul dedim. Şu halde ne yapmak ni
yetindesin? 

Milli Piyango talihlileri - Ne mi yapacağım} Bö} !e gi-
Milli Piyango İdaresinin 30 Ağus _ derse, cezaen. bir iki hafta müd -

too Zafer b:ı.yra.mı için t.ertib ettıı;i de~le evin kapısını yüzüne kopata -
fevkalAde piyangosunun t.a.lihl!leri ta- cagım 1 
ayyün ctmLştlr. 60.000 lira kazanan ı:; ı;; 1 ,-r-
298454 numaralı biletin bir p::ırçn.c;ı G. Gkl"ef1ı r L...- a.lH 

Bir ölürnUn kavgadan m1, 
içkiden mi ileri geldiği 

araşllrıhyor 

İstanbulda, dl~er parçası Trabzond:ı. 
20.000 lira kazanan 172517 numaralı 
biletin bir parçası İsta.nbulda, diğer 
parçası Fethiyede, 10.000 lira kaza_ 
nan 62562 numaralı tam bUet Anka
rada, 5.000 llra. kazanan bUetıer İs -
tanbul, Tarsus, 2.000 lira kazanan bi
leUer Kastamonu. Ankarn_ Bafra, Evvelki gün Küc;ükçekmt:cede 
samsun, İstanbul, Bergama, İzmit; Salih ve Ahmed isimlerindeki iki 
Sivrihisar, 1.000 lira kazanan bilet _ arnhacı müşteri almak yüzünden 
ler İstanbul, Zile, Bursa, Edirne, Qr_ kaygaya tutuşmuşlardır. Her ikisi 
du, Artvin, İzmir; Konya; Eskişehir; de gırtlnk gırtlağn gelerek yere yu
Samsun. Upseki, İskenderun, Adnnn, varlnnmışlar, diğer arabncılnrın mü
Zara. Balıkesfrde sat.ılmıştır. dahalesi ile çok sarhoş olan Ahmed 

Askerlik işleri: 
kat, Şükrüde bazı gayri tabii haller bir ,.ft... ~ · "'dd tt .... · ı 

.. h d d h · h "'d' . "'""'ının ıuır mu e enuerı cv ne --
muşn e e e en npıs ane mu ırı-

evine götürülerek hadise önlenmi§
tir. Fakat bilahare rahatstzlanan 
Ahmed, gece yarısına doğru birden
bire ölmüştür. 

ma ile tahakkuk ettirmek kabil ol
duğu halde iki memleketin hükfı
mr.tleri bunu dn yapamadılar. Birisi 
çok vermekle itharn edilmekten 
korktu, diğeri de aza razı olmak 
töhme-tine düşmek istemedi. Davn
d.ı her iki tarafın dn çok haklı ol
ması bu vaziyet üurinde te ir ya
pı) ordu. Nitekim. Bulgaricıtanla o
lan ihtilaftn kar ılıklı bir konuşma, 
kolayca bir anla maya viisıl olnbil
diyse bu. orada davanın adeta pü
rüz.süz olmasından ileri gelmiı;ti. 

ycti ve adli makamlar ehliyeti ce-ı genç kndın ve erkekleri knıbul ederek Son yoklamaya ca ğırılanlar 
Resmi daire ve müesseseler zniyesinin olup olmadığını tesbit et-ı fuhuş yaptırdı~ı za.bıtnca tcsb'it c - Baltırköy Askerilk Şubesinden: 

yarın açılacak rnek için İstnnbuln sevkine lü7..um dllm!ştlr. 1 - 336 ve bu doğumlularin mun-

Hadise adliyeye bildirilerek, 
müddeiumumilik tahkikatn el koy~ 
mu§ ve cesed de morga kaldırılmış
tır. Adliye, Abmedin ölümünde 
frızln ic;tigi içkinin mi, yoksa Salih
le olan kavgalarının nıı müı..•s,ir ol
du~unu nrnştırmaktadır. Arnhacı 
Salih dün müddeiumumiliğe veıile.
rek, Sultanahmed 3 ncü sulh ceza 
mahkemesi tarafından sorguya çe
kilmiştir. 

Z f lba .. götmüşlerdir. 1 Evvelki geee memurlar tnrofından meleye tA.bi yerli ve ya.b:mcı eratın 
M ~.er ~~~unnsebet.Ue Cumn Dün fstnnbul adliyesine getirilen tarassud edilmekte olan bu ove iki 2 Eyl(U 940 günlinden iUbaren son 

gunu sa i ~· ri kapalı buln - Şükrüyü, müddeiumumilik i5ticvab kadınla iki erkeğin ı;irdi~ ~örülmüş yoklnmalanna başlamı.cnk ve Eyliı -
nan = ;re~ müesseseler ya- ettikten sonra müşnhcde altına a-1 ve burnyn ani bir baskın yapılmı~tır. lfın sonunda nihayet Vl'rilecektir. 
nn s açı a~ dır. lınmnk Uzere, adli tıbba sevket-I Münevvcr, randevuculuk suçundan 2 - Yoklamalar ru:ı:ığıdn yazılı gün 

Her ne olursa olsun, bu neticenin 
istihsnlinden memnun olmak lazım
dır. Bu suretle, büyük devletler a
rasındaki politika oyunlannda alet 
olarak kullanılan ihtiliıf un!urlann
dan biri daha ortadan kalkmış bu

Bayram muruısebcUle arn verilen miştir. bugün adliyeye teslım edllecektlr. lerde saat 9 dan 13 e kn.dnr devam 
ort.a okul ve liselerde talebc knyıd / ........ _ ... __. ........................... _ .................................................... ~ edecektir. 

ve kabullle ikm:ı.l lmtihn.nlarınn ya_ - ISTER INAN, ISTER INANMA f 1 3- Alftkadara.n nUtus cil2danlarile 
nndan Itibaren tekmr devn.m olu _ ı;a.n'at. ve mesguliyetlni tevsik edecek 
naca.ktır. muteber vesaik gösterecek ve tahsil. 

lunuyor. Tarih, Macaristan!~ ~~- Tramvaya atlıyan 32 kiıiden 
manya arasında çok kuvvetli kul-
tür ve menfaat yakınlıkları vücude ceza alındı 
getirmiştir. Eğer iki memleket bun-- Şehirde muta.d kontrollnnna. de _ 
dan sonta, aralarında ıınmimi ve va.m eden 'belediye za.bıt.nsı memur _ 
hnkiki bir dostluk tesis edebilirler- lan dün de tr:amvaylara atlıyan 32 
ae tarihin bundan sonraki inkişafın- k~iyi ya.kalrunı4)ar ve bunlardan cc
da hem kendilerine, hem de başka- za almışlardır. 
]anna çok faydalı bir rol oynarlar. Bir otobüs bUetçlslnin de durak ha .. 

_ ll 1 I'D rlci yolcu aldJtı görülerek hakkında 
(A{,u.lt ı'ili1t lV Ll!'J"-H zabıt varaltası t.ut.ulmı.ı,t,ur. 
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Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
Nihayet Langaya sapacak 

yerde, set üstündeki mezarlıkta bul
du. 

Yu!uf, nasılsa hafif dalgada idi. 
Eşraftan birinin konağına gelen kö-
mürleri arabadan kömürlüğe taşı -
makla yorulmuş, mezar taşlarına sır
tını verip dinlenmektc idi. lmamı 
görü~ce terbiyeli terbiyeli: 

- Seliunünaleyküm hoca den
dil dedi. 

- Ve · aleykümüsselim, evli d 1 
Ne yapıyorsun) 

- Nah, gördüğün gibi hocafen
di.. yorgunluk çıkarıyorum. 

- Bugün baoka bir itin var mı) 
- Bizim. önceden it tezaahladı -

) KJame~ 

mizi oturduğumuz yerde bekliyen
lerdeniz. 

- O halde. benimle heraber Üs
küdpra kadar gelir misin, Yusuf? 

Yedibela mesafeyi gözüne yedi
rememiş gibi bir hal aldı. 

- Üııküdara mı) Kim ıidecek 
oraya kadar) dedi. 

- Ikimiz gideceğiz, evl&dım. 
-Ne yaı::acağız orada? 
- Paşanın biri sana iş verecek. 
Serseri dudak büktü. 
- Ben her işi gör em em; bilirein, 

babacığım. Eğerleyim araya girdi 
isen, korkarım ki alttarafı çırnık çı
kar da aen sonra mahcub olursun. 

- Yok, yok, olmatn. Paea haz
retlerinin vereceği iP aen peklle 

Gazetelerin yazdıklarına göre saatlerinde tramvnylnrda izdihn- de bulunanlar da okudukları rnek -
Tramvay Idaresi sabahları erken ının önü alınamazken ve bunun tebden tahsil vesikaları getirecektir. 
saatlerde Beyoğlu - Istanbul, E- önlenmesi için hatlarda fazla a- Yoklama günleri Tarihi 
minönü - Bebek, Sirkeci - Yedi- rnba sefere konulmasına jmknn Paznrte.<ıi 2/Eylftl '940 
kule- Topkapı- Edirnekapı aıa- olmadığı ileri sürülürkcn bu ha- Cumn 6 ~ » 

sında yük tramvayları işletrneğe berin doğru olabileceğine biz j... 

karar vermek üzere imiş. nanmıyoruz, fak.,t ey okuyucu 
Sabahın erken ve akşam ın geç sen: 

ISTER INA N, ISTER INANMA 1 

'·--·········· ... ·······-·····-·····-······-···-··-· .... ----· ..... ···················' 
- Hocam, bel 
-Ne var? 
- Ben öyle paşalardnn ma alar-

dan sıkılırım. Onlarla laf etmesini 
bilmem, bel Onlnr fıyakalı konu -
fUrlar.. ıstılah paralarlnr •• 

- Korkma. yanında ben varım. 
- Hocnml. 
- Gene ne istiyorsun? 
- Sana hir lafım dnhn var .. 
-Söyle. 
--- Paşan senin, aynasız bir laf 

ediverirse, ben içerler. ~ıngar ç• -
knrtırul} sonra. Bak. haberin olsun. 

Ebülhayır Efendinin de korktu
ğu bu idi yn 1 Yedibelanın aklına 
hükmetti mi idi, karıpsındakiniıı ne 
mevkii, ne de ya ını ba ını gözet -
mez. ağzına geleni söylerdi. 

Bir müddt-J durdu, dı.işi:ndü. A
caha bu işten vazgeçse mi idi? Şu 
menhus mcsele kendi!lini o derece 
üzmüştü ki, denize dü..venin yılana 
sarılması kabilinden, artık o da ha
lis ve rehasını bu kopuklan uına -
cak raddeye gelmişti. Nazarlarile 
Yedibelayı ok .. mak iatiyormut ıibi 

tatb tatlı baktı. 

- Sen öyle yapmazsın; benim 
hatırıını gözetirsin, sen. Değil mi, 
Yusuf? 

- D~lgada isem, ananın sövse ip 
lemem. Jlle. harmanlığıma rastlnrsa, 
dinim Rabbenn hakkı için marizine 
kayarım, bilesin hocam. 

--- ~y .. şeyin .. var mı? 
- Ondan mı? Rir içimlik vsr. 

Deminden de bir sipııi ı; ektim.; şim
d:lik keyfim tamam. 

- Havdi, öyl~yse gel, gidelim 
Yusuf ~vladım. 

Yedibela ufak bir tereddüd daha 
geçirdi. 

- Bu dediğin iş beleş mi, yok -
sa ucunda dünyalık var mı} 

- Koskoca bir paşa, adama be
dava iş gördürür mü? T enez.z.ül e -
der mi, hiç~ 

- Ey 1 Dünya bu, bl:lbacığım. 
pa~ası, fukarasından daha gümüş -
gÖL olur bazı defa. 

- Bu öylesi değil. Göreceksin, 
nur ıibi adam. 

- Öyle ise ne diye yaoıyor, a -
, .• 1) Nur dediiin mezara yakı -

Pazartesi 9 .. ll 

Perşembe ı~ .. J) 

Pa7.artesl 16 .. ll 

Cuma 20 .. ll 

Pazantesi 23 .. lt 

Cuma 27 ll J) 

Pıı.,.:ırtesl 30 'O , 
- Haydi. Yusufcuğuml. Hay -

di, eviadım 1 Uitifeyi bırak da, va -
kit geç olmadan gidelim. 

Keyif halinde olduğu için, Yedi
helanın o anda şakalaşmağa meyli 
ziyade idi. 

- Utifeyi bırak, dedin de, ho
cnfendi, aklıma geldi. Senin iş ne 
ol o u. yahu? Karıyı hoşaınıyormuş. 
cJ,.]j teres. 

Ehülhayır efendi bu sözleri duy
nınmazlıktan ı;tf'ldi. Yusufu kolun-
dan tuttu; tatlılıkla sürükledi. Cad
neye çıkar çıkmaz rastladıkları bir 
pnvtona bindiler, iskeleye çektir -
dil n 

Üsküdara vardıklannda vakit 
ahamdı. FNhad paşa kendileTini 
bahçesinde, kırptırmakta olduğu 
levantinlerin önünde kabul etti. 
Hocaya bir merhaba sarkıtıp. öte -
kine de anlıyacağı şekilde hir ilti -
fat eavurdu: 

- Gel bakalım, aslan 1 E izim 
Ebülhavır efendi aeni bana tam 
tf'rtib bir kabadayı diye meth,.tti. 
Öyle miain) 

Yuauf, ba,ındaki eaki püa~ü fe3-

Nişanlanma 
Emekli binbaşı Hasan seneerin ke

rlmesi Nezihe sencerle Edirnede ya
zıcı Azmi Yüzilerinin yeğeni doktor 
stajyer İzzettin Meriç dün nişanla.n
mışlardır. Bu münasebetle iki t.nrafın 
akraba ve doStları diln gece Parko
telde toplanmışlar ve bu seVinç verı.. 
ci hMiseyi tes'id etmişlerdir. Temeli 
atılan yeni yuvaya mükemmel saa -
detler dileriz. 

le-, çaprast ceketile, bir tanesi dü -
şük öbürü kalkıp omuzlarile, divan 
durmuş vaziyette pek gülünçtü. 

Göbeğinin üze~inde bağlı tuttu -
~u ellerinden bir tanesini çözdü, a
fni bir temenna ederek: 

- Allah ömürler ver.ıin, paşam 1 
dedi. 

- Senden hir hizmet istiyece -
ği m .. 

- Estağfürullah 1 
- Eğer bnşaracak olursan, o 

vakit dile benden, ne dilers in? 
Yusuf ayni temennayı üçüncll 

drfa tekrarladı. 
- Sağlığını paşam 1 Em ret. 
F er had paşn imam ı işaret ed e -

ı ek: 
- Bu hoca yı sever misin? 
Yusuf, yan gözle imamn baktı .• 
- Severim, pa~am. 
- Öyle ise ona bir iyilik ede ~ 

c<·ksin. Bunu, ayni zamanda :ıenden 
ben i~tiyorum. 

- Elimden gelirse.. iıade et. 
fındık kabuğuna gireyim. 

(Ark ... var) 



Telgra:f, Te e:foa Ve e Isi berieri 

Macar - Rumen davası 
acaba hakikaten 

halledildi mi ? 

1 

....... ,,.,,.,, TA Z AN """"'"'""' 

.:~:~~~~~~~~d 
~ omanya ile Bulgaristan ara -
.-., sındaki Dobruca arazi ihti -

lafı Crajova anlaşmaaile hal ve tes
viye edi1dikten sonra o}mdi de, 
Tumuseverin müzakerelerile bir tür
lü çözülemiyen, Rumen arazi dü
iümüntn Viyanada, Mihver dev -
letleri hariciye nazıriarının hakem
likleri1e, bir tesviye suretine bağ -
landığını görüyoruz. 

Dobruca ihtilafı, Transilvanya 
meselesi yanında bir dereceye ka -
dar basit idi. Büyük Harbin sonun
da Macaristandan alınaısk Ro -
rrıanyay{l katılan Karpat ve Tran -
ailvanya rnıntdkalanndn ;se, Ru -
rrıenlerle Mncarlnnn oturdukinn 
Yerler birbirlerinin içinde bulıın .. 
duldanndan bu mınta.knlarda adil 
bir etnegrafik hudud çizmek pek 
rnGşkül idi. Onun için Rumenlerle 
Macarların Trnnsilvanyn mesele -
sinde kendi aralarında uyuşamıyn -
cakları fakat bu anlaşamamazlık ne 
kadar çetin ve derin olursa olsun 
nihayet Mihver devletlerinin ha -
kemliğile hallolunacağı umumiyel -
le tahmin olunuyordu. Nitekim böy
le oldu ve Mihver devletleri hnri -
ciye nn:r.ırlarının, Viyanada Belve -
dere sarayı konferansı sonunda, 30 
Ağustos saat 15 de, verdikleri karar 
rnucibince, Romanya Macarüıtana 
takriben 45.000 km. murabbnı nra
z.i lPrketrnek mecburiy~tinde kaldı. 

Bu suretle Macaristan, arazi iti
barlle % 34 nisbetinde büyümüş ve 
nüfusu ona göre artmıştır. Romanya 
ise Besarabya ve cenubi Dobruca
dan sonra şimdi de hemen hemen 
bütün Transilvanyayı geri verml"k
k Büyük Harbden sonraki hudud
lıı.rına nazaran, topraklarının yan -
sı.~dan faz.laııını kaybetmi~ ve ona 
Rorc de nüfusu azalmışhr. Fakat 
hütün bunlara mukabil. uhali mü -
bnd«'leııi neticesinde evvelkine nis -
hctle, daha sıkı ve toplu bir milli 
lıirlik temin eylediği gibi mütebaki 
ltıılan Rumen topraklarının tamam
lıği1e tecavüz.den masuniyeti hak -
kında Mihver devletlerinden bir 
garanti elde etmi.,tir. 

Ancak bir yıldanberi bilha~a. 
Tuna havzalarında, Mihver devlet
lerinin tt'sir ve hakemliğite yapı) -
rnnkta olan araz.i deği ikiilderinde 
umumiw•tle göze carpnn bir nokta 
vardır Id o da bu i!ılere Sovyet Rus 
Yanın kansmamnııı vevahud kanş -
tırılmamasıdır. Vaktilt- Macaris -
tan - Slovak arazi ihtitiifı gibi im -
di de Rumen - Bulgar ve Rumen -
Macnr arazi ihtWflan yalnız Mih -
Ver dt"vlNlerinin ylika,.k nüfuz.. te -
!ir vevahud halcemliklerile hatledi -
liyor. Sovvet Rusya i r Be,arnbvnyı 
sırf kendi nllfuz ve kuvvetile i~gal 
t'r1erel: hu mf!"sel"vi kl"ndi ba!lına 
krstirio atmı ve bu i"e Mihver dev
lt"t) .. rinj :kancıtırmamı tır. 

Fakat bunlar Sovyet Ru .. yn ile 
Mihver devletleri ara~ında herhan
ıı! bir nnlaııamamazlıktan ziyade 
1 una Vf' Balkan mıntakalarile bu 
ha\·ali mesPlelerinde tam bir an -
laıma mevcud olduğunu ı:tö~terdiği 
~ibi bu anla manın bududiarının 
Norver. - lsveç - Doğu Prusya şark 
hududlarile Buğ ve Sert nehirleri 
h?yunr.a cenuba doğru geçtiği aşi
kar görülmektedir. 

Bu sebeb),., Romanyo ve Tuna 
~r•elf'lf'ri yüz.iinden Sovyet Rueya 
ıle Mihv!.'r devll'•leri arasında ht!r
hangi •ivasi, a"keri veva iktisadi 
bir ihtiluf çıkabileuğini ummak 
~imdilik bo tur. 

Bununla berabl"r harb hl"nÜz bü
tiın h•;ıo'le devam etmektedir. Mih
Ver df'vl,.tleri Vf' bilha• n Almanva 
ile fnsr'lter,. arasındaki u havat ve 
mC"mat ('idalinin ~onu beJli • ı..,n -
dan Tu"'" LoviJI.·,..ndn ve Ralknn -
larda bıılunulan ""' tatb;k ediJ,.n 
trs~ ive suretlerini kat'i zannetm,.k 
hl'lynl .. lr'lo•lmakt•r. rünkü ""ticf' -
rlf', d,.~il valnız ln ... ilte-rl" "'alib 1."'" -

lir .. ,. hnttfi Almıın"ıt ili' mijp,.fiki 
gnlih p .. }cf'J,.r dr hj1 .. nnlıunı Tuna 
ve RıılkanJa .. da •irrıdiıi kıt•arh .. ı -
na riavf"t cd,.ı:ekleri ve lii .. tJl"" r-;;"e
ce~le•i dn},n ba~ka tebt"rJdi'l1 .. ri 
vapmıvar"klım mfllum dr~:l..lir. 
Bıı !rb,.bl,. Mncar, Rıımen vıo ı:ı, 1 -
r.mr cloctlarımız aTn .. ınilaki \l.tiJ'~f -
bıın, u vrya hu tn .. 7~a. hıtll,.ril -
mi .. ,.,. lıu sıırt>tle B"lknnlarda ııulh 
'Ve rahatın varmı' olma•ından Jiı,·ı
.ile aevinemivoruz. Clln\ü nf"h<",.nin 

Yüzüklerini Hava Kurumuna 
teberrü edenlerin say1s1 att1yor 

'.~~JQ-e ' Maarif Vekilinin köy 
Viyana hakem 

mahkemesinin karan enstitüsünde te tkikah il 
Ankara, 3J (A.A.) -Vatan-

daşlar arasında Hava Kurumuna 
bir yardım olmak üzere evlenme 
yüzüklerini tebenü husuaundd An
kara ve lstanbulda ba§lamış olan ha 
reket gün geçtikçe genivlemektedir. 

Bu sabahkl 

Telgraflar 

lman işgal i alt1nda 
bulunan yer~erde 

sabotaj hareketleri 
Belçikada Alman 

ordusuna aid telgraf 
telleri kesildi 

Brüksel 1 (AA.) Alman 
kontrolu altında bulunan Uege vi
)dyetinde geçen Çarpmba, sabo -
taj vak'alnrı olmu~tur. Alman or -
dusuna aid telgraf telleri kesiJmiştir. 
Brüksel spikerinin söylediğine na -
zaran, ilk olmıyan bu vak"a üzerine 
Alman makamlan mukabelebilmisil 
olarak Belçika ordusundan terhis e
dilen ve bu mıntnkalarda ikamet e
den kimseleri hnrb esiri olarak tev
kif etmiştir. Sabotaj yapanlar keş -
fedilmediği takdirde yeni tevkifler 
yapılması beklenmektedir. 

Ingilterade Alman 
tayyarelerine işaret veren 

iki kişi yakalanda 
Londra 1 (A.A.) - lsviçre te

basından 62 yaşında Emil Wirth 
ve karısı 61 yaşında Alma Wiı1h, 
uçu~ halinde bulunan düşman tay -
yareleri tarafından görülmek fizere 
18 Ağustosta elektrik meşalesi ile 
işaret vermek suçundan, Londra 
ınıntakası polisi muhakemesi huzu
runa çıkarılmışlardır. 

Polisin talebi üzerine mahkeme 
sekiz gün sonraya tnlik edilmiştir. 

Macarlar 
Bagram 
Yapıyorlar 
Budapeşte, 31 (A.A.) - D. N. B. 
Dün akşam, Mncar heyetinin Vi-

yanadan Budapeşteye dönü~ü do
la} ısile Budapeşte, bayrnklarla ve 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

B omanya lle .komşusu Bulga
ristan ve 'Macaristan arasın. 

da muallll.k olan arn.z.i mesclelerıne 

Enstitüde 5 saattetkikatta bulundu Vekil köy 
çocukları ile birlikte öğle yemeğini yedi l 

Bugün İzmir ve Inegölden aldı
ğımız telgraflar, bu yerlerde de bir 
kısım vatanda~ların ev1enme yüzük
lerini Hava Kurumuna teberrü eyle.-

diklerini bildirmektedir. 

Romanya 1912 
hududlar1na 
irca edildi 

aid. ihtilfillardan birincisi tarafların Jzmir, 31 (Hususi) - Maarif 
dojtrudan doAru.Ya tema.s ve müı.ake- Vekili Hasan Ali Yücel Köy Ensti
relerile, diğeri de Almanya ve İtnl • tüsünü ziyaret ederek beş saat tet~ 
ynnın hakeınlı.gtle Viyanada yapılan kikierde bulunmuştur. Vekil, köy
bir toplantı neticesi oolledüdi. Birin- lerden gelen 65 kız talebenin ye
cl mesele iki tamfm tam rızas!lo tes _ nıek, biçki, eğitmen ve köy talebe
viye edildiği için üzerinde durmaya ler~nin de harman ve dülgerlik ders

meğine davet etmişlerdir. Hasan D 
Ali Yücel köy çocukları ve kız.ları 
arasında ayni sofrada neş'e içinde 
yemek yemiştir. Gece Parti tarafın
don Vekil şerefine fuar gıızinosun- , 
dn bir ziyafet verilmiştir. 
' Hasan Ali Yücel yarın (bugün) 

Manisaya hareket edecek ve PazaT 
günü İstanbula gidecektir. 

mahal yoktur. Fukat ikincisi boyle lerınde bulunmuştur. 
degildir. Filvô.ki geçenlerde Salzburg. Köylü talebeler Vekili öğle ye-
da akdedilen bir lçtimada Mihver dev. ------------------------------

Londra, 31 (AA.) _ Royterin letlerl Romanya lle Ma.caristnnı ken-
diplomatik muharriri bildiriyor: di aralannda konuşmayn ve ilıtuiif - Ziraat Vekilinin 

telkikieri 
Alman ve lıalyan hükümetleri. lannı gene kendileri halletmeye da

Romanya ile Macaristan arasında vot edl.lıniŞlerdi. Ancak, muzakere 
hakem vazifesi görmek ve bu iki yollle bir neUce elde edemcdlklcri 
devlete bir hal suretini zorla kabul takdirde hak.emli.klerine müracaat Ankarn, 31 (A.A.) - Ziraat 

edebileceklerini söylemişlerdi. Ru - Vekili Muhlis Erkmen bugün ıefaettirmek niyetinde bulurunadıklnrı-
menlerle Macarlar ıruuılesef anlaşn - katinde vilayet ziraat müdürü oldunı söylemelerine rağmen, bu her iki 
mndılar. Kon~nları lnkıtaa uğra- ğ.:ı halde otomobille Kırşehire gitteYi de ynpmıvlardır. 
dı. Hı:ı.ttd taraflar nrnsında ufakte- miştir. 

Rumen hükumeti, Almanya ve fok bazı ha.smanc bareketler de tc _ 1\-luhlis Erkmen Kır§ehir ve civa~ 
halyanın hakemliğini kabule mec- bellür ct.tt . Avrt.qln.nın bu kısmında. rında zirai vaziyeti ve bu mıntakn
b;.ır edilmiştir. Dönebileceği bir tek sulhün muha:fnzasile ynklncn ali\ka. ya gönderilmiş olan biçki ve har
dostauz bırakılan Romany , önüne dar bulurum ve bwıun ihlAl edilme- man makinelerinin çalışmalarını 
geçilm ez mukndder karoısındn baş mesini ıstiyen Mibver devletleri, bir tetkik ettikten sonra Y ozgada geçe.
eğmiş ve Rumen delegeleri, «ha- rıvnyete göre muanzlann kendi mü- :rek tetkiklerine devam eyliyecek

Mareşa1 Çakn1ağ1n 
teşekkürleri 

Ankara, 31 (A.A.) - Genel 
Kurmay Ba,kanı Mnreşal Fevzi 
Çakmak, Büyük Zaferin 1 8 nci yıl-

11 
döııümü olan 30 Ağustos Zafer 
bayramı münasebetilc her taraftan 
vaki tebriklere karşı te~ekkürlcrinin 
iblağına Anadolu ajansını tavsit bu
yurmuşlardır. 

kemler» in dikte ettiği hükümleri :rocn.atlıı.rile Jıa.k.i.k.ntte Jse rc'scn mü. · 
kabul etmek talimatını almıştır. Bu 'dahnle lüzwnunu duymak neticesi tır. (Baştarnrı ı Inci mıyl:ulıı) 
hükümler, fiilen Macaristana bütün ~ eı ikoydula.r. İki taraf mümessıl- -lngl•ltere u··zer·lnde zere Hottbusertor ile \Varschn -

Almanya üzerinde 

metalibatını, yani senelerdenberi is- lerini V.tya.ımya ~ırdılnr ve orada, Menbrucke ve Alexander Platz ile 
tedi~i 1 hakikatte Rumen ekseriycti M"_,r taleblerini tatm.ın edıcl bir Hmmnnplatz arasında işiiyen top-

...._ (Başta.rafa 1 Inci sayfadal 
ile meskun 50 bin kilometre mu- hal şek.llle ~i kcst.irdiler. Bu sureU . . K d kek ve 

0
_ rak altı trenlerinin seferleri tatil c-

rnbbaı kadar araziyi vermektedir. ~tesviye bittabi taraflaren kabul edil. yet vermıştır. h 8 ın, ~r çd dilmiştir. Berlin halkının nümune 
Romanya, fiiliyatıa, 1912 hudud~ di. cuk Londdral astanesı morgun a olacak tavrı hareketi, telefat 
ı · d'l · b 1 kt d yatmakta ır nr. arına_ ırca e ı mış u unma n ır. Peştede asılan bny:rokla.r ve halkın Londra 31 (A.A.) _ Reuter: mesinin önüne geçmiştir. 

M b • 3 g 54 yapt.J4ı çehrlıyinler gösteriyor ki iki Dün gündüz İngiltere Uzerine ya - Krupp farbikalnn ay1stan eri 1 tnnı.fin kabul ettlki söylenen bu tes.. pılan iblr seri hava hücuınln.rm~ 700 Londro 31 (A.A.) - Perşembe nk 
viye sureti, Roma.nyalıla.r için daha .Almıın tayyaresi ışt.ira.k etmıştır. şamı Essende Krupp fabrikalnrı ü 

Al an tayyaresl• ziyade şerrin ehvenini terelliten ibn- Dün gündüz 62 dii.şmnn tayynresi zerine yapılı:ı.n hava hücumuna i9ti m ret. k.:llınıl}tır. Yoksa, bu ka.rarn mu.. düşürülmüştür: 19 avcı tayyaremlz rak eden bir İngiliz pilotu, 
• • • tavaat etmemesi, belki onun içi~ da. lroylbdır. Faknt bunlardan onunun nnsıl bir isabetle bombardıman 

tahrib edildl ha ikötü bir ın~tıce h~~Uirdı. Ro.. pilotlan ~ve sallmdir. d~ini n.nlatmışt.ır. 
mnnyanın !mgun gormuş oldu~u mu_ Abnııın tlebliği Arka mitmlyözcüsü 4 infilC.k --·--·-· 

Londra, 31 (A.A.) - lngiliz anıeleden şu notlee çıkıyor ki Mlhver Berlin 31 CA AJ - Alman orduları ~u müşnhede etmiştir. Bundan 
havu nezaretinin bu sabah bildirdi- devletlerinin tıüt.ün yaptıklan lDH - başltumandanlJ.Aının tebliAl: m, yapılan hasan görmek Için tny 
iine göre Ağustos ayı zarfında In- ,1918 harbinden evvelki coğrafi vazi- .. ünd" harebe ve avcı ynrcmiz hedef fizerinde daireler 

·ı .. • . d d" ü "l Alman ..,..tt .A ... cden ibarettir. Bit.ta.bi bu a- Dun, g uz •. mu k m"''•e bn .. ınn..,,.t... Bu esnada ı'ki 
n tere uzenn e uş ru en .J- _... ı~..ı- · Ingiliz adA'arınn ar. ~ ""P-·....,.. ... .,ı 1 . • d d" b' · · tı" r·AA.. m·~"'ız bulundukları Fransa ve tnyyare c.ı .uuız, ,.. ü b d t e Inı geçmı" r ~ ........ h" uml yapmışlnr filfı.k dnhı:ı. olmuş, m tenkı en e BY)'are ennın 8 ı ,.. • . {ıl funul ) Şl yeni sürpriz UC an 

Şiddetli hava faaliyetinin vuku- ~Utcre lle ayrı~, = dal ~ an dır. Muhtelif tayyare meydanları han gınlnr çıkmıştır. Yangınlardan birin 
bulduğu geçen hafta, 2 75 dilşman :tıırçok davalan •w.ue ~ n - Ja.r ve ikampla.r ibombnlarln cid~ den büyilk kırmızı blr ziya. hü 

. d'" .... 1 .. .. A . "d dedlrler. Birçok devletler gtbı Ro - gnr uğrn-••·+>r' çıkmıştır. Yeniden 2 infilfık olmuş 
tayyaresı uşuru muştur. ynı mu - :ınanynnın $ad1Aı bu a.kıbet de ib_ di hasarn -~~~ ... · . " . 
det zarfında Ingilizler yalnız 89 , bl G0-31 Mustos gecesi muharcbe her tarnftnn bırçok kuçuk mavı 

• retJe teemmi.il edilmeye de~> er ma - ' d n h" ı i pe ·da olmuştur tnyynre kaybetmişlerdir. t lr ed lhtilaflann ilk başla tayyarelen filolan, muhtcllf he e er ya uzme er ~ · 
Bolandanın istilaya başlanması ~~~~e~l~~e taraf tutan devlet1e; esnasında, merkezi İngilt~rede liman yakından takib cd~ .:rnomğ~7~'\ 

tarihi olan 1 O Mayı tan itibaren lrr .. . . te5isnt1armı ve milll müdafnn 1çln sub 2 tnyyarenln bırısı nttı ı ............. ., 
. OOzlerıne ve imzalnrına sadık kalıp b d t ıru-ıa. çıkarttığımız yangın~ giliz hava kuvvetleri, hava dafı ha- da tehdid hareketine h.nklı bir mü çalışan fabrlknları bom ar ıman e - . 

ı E d t h 'b - d' bir yangın silsilesi çıkartmıştır Dö tnı-yn arı ve topçu tara ın an a n dafaa isyanile muka.bele edip hare. ~cr ır. fi ı zd hed n d 50 kll 
edılen ve tahribi resmen tesbit olu- kete geçselerdi elbette ki hfıdlsntın Taymis nehri mansaıbında., petrol n i yo um~ ~ kt e er en o 
nan Alman tayyarelerinin adedi V"""'esi baınb 'ka. olabilirdi Roman depoları ve doklar, müessir surette me ~~ uza tui ı an sonı:ı m • . . 
3 954 t .. B 1 d 500 tanesi "~ ~ · - ...___.bardıman cdilınişt.lr hedeflerde efimuz hAla yangınları gormek.c ıdı. . ur. un ar an ya, pasif iblr muhaliftl. Gördüğü mu.. uum , ' ., . • 

tayyare dnfi bataryalnn tarafından arnele bunun tabii blr neticesinden şiddetli yangınlar çı~ştır. İn llız ~ d IUtu··n 
dü§Ürülmüştür. b~ka birşey değildir. llmanlarınn maynler dokülmeslne de- "amsun a 
Afrikada halyanlar tarafın
dan iki Arnerikah öldürüldü 

vnm cdilmlşttr. 

st!.ÜIIı &.aqı.'t. c,ı~ç Dün gece, İngiliz t.ayyarelerl, Ber_ 
.................................................... line ıve Alman}ndn kliğcr hedeflere 

Samsun, 31 ..J.A.A.) 

,.,]ektrik ampullerile donntılmı~tır. Kahlr Sl (A.A.) Reutcr: 

Hü~iımet merk~z.in~? h~va m~d~faa ' su~ umumi ıvalislnin neşrettiği Roma, 31 (A.A.) - İtalyan or
tertıbatının proıektorlerı, ,ehır uze- bir rapor Sudanda bir misyoner mcr duları umumi karagahının 85 nurna
rinde ziyadar bir kubbe yapmışlar- ıkezine İtnlyan tayyarelen tarafın - rnlı tebliği: 

Afrikada har b lknrotı !h umlannn devam etmi.şler
dlr. Berilnin dahiline ve nyni zıunan. 
da arnele mahnllclerine bir miktar 

krıınız tütün rekolıe ve kalite"i 
sene çok mükemmeldir. S!lli'ıh 
tar mütehassısların ifadclerint' 
yirmi senedenberi bu dereec iyi 
mahsul alınamamıştır. 

dır. . . . dan hUcuın edUdi~ini bildirmektc ve Trablusgarb hududunda Dar-
Macar h~yetını hamıl trenl, gl ece bu hu:nısta tnfsllfıt vennektedir. Bu Al - Hambara m ın takasında tayya-

yarısına dogru, Alman ve ta yan hu··cum esnnsında iki Amerikan mis.. l . . d" t" }" ki' 
1 ·ı .. J • • re enmız uşman mo or u nn ıye bayrak arı J e sus enmış ıstnsyonn yoneri ölmüştür . . . b b d . . 

girdiği zaman, Macar milli marşı ile . vesKıtı~d ~";ı arb.ım~~ etmış~r. 
Alman ''e lıalyan marşları çalınmı, Mes' u d bir evlenma .... ı~. ynıf e hır ~~;nan t ru;a-
''e halk büyük tezahürlerde bulun- zoru ır ta ~an avad')ı o~u ar~ ın-
muştur. Halk, bu ~nada Führerin Çorlu eşrafından Yusuf Ziya Gür_ dan .. bo?'bbnr ım~ j ı nıış ve ru-
ve Duçenin isimlerini de mükerre- ayın .kızı Zühal Oüray ile Osmanlı vazere asa et va 0 mu~tur. 
ren yadetmişlerdir. Bankası İstanbul şubesi memurların- Düşman hava kuvvetleri Agor-

Kont Teleki ve Kont Csaky iatas.- dan Cavid Eşkinatın Çorlu nik1\h da.. daı tayyare meydanına hiicum et
yondan çıktıktan sonra, eski muha- tresinde samimi bir ane toplantısın - mişler ve yerliler arasında 8 kisinin 
riblerden mürekkeb bir kıtayı teftiş da nikah merasiml yapılmıştır. ölümüne 9 kişinin de yaralanmasına 

..... ! detle dı'leriz eebebiyet vermi .. lerdir. Hasar azdır. etmiştir. .. .. rn eyne saa r · g y 

Son Pcıstanın tarihi tefrik:aı: 18 

/ 

çev ili, T una yalısı halltından LCJ on 
kişi vardı. Hemen hep,i ((masum 
gaı.iler davetidir... Gazi namazı -
dır ... Elbet dunmız kabul oluı .. ıı 
diye kalkıyorlaı, kölelerine de: t:Bre 
lf'ğen ibrik ... Gazi davetine müsta
kil ~tbdest gerek 1» diyorlardı. 

Yazan: Re<t'ld Ehrl!m Namazdan sonrn, Estergonlular, 
Bir taraftan s,.yi ·ler, ntla -jler, donluk ve mintanlık b~zlcr, uç- hıwuz başında klilebastı kf'babla -

n gez.dirip terlerini kuru - kurlar, güllü çoraplar hcd:.) e Vf'r - rı ile lştovan şnrıı.bı ve Budinlinin 
tan at oğlanlarına ahırları gösteri - mi .. lerdi: aynen yolluk bir hcybe volluk sofrası basına oturdular. Na
yer. bir taraftan da, han klılıyası, donatmışlardı. mazda olduğu gibi, han halkını ay
topa] hacağı ile iniiye in]iye ve nra· Estergonlu gaziler, Kızılhisaı hn: n ı:ıyn yemeğe çağırmadılnr. Bala
d .. bir Estergonlulara içinden kü - nma iner inmez. hanın orta'.imdnkı bnncık ezan okuduğu yere çıktı, 
fi:rlt>r savurarak mahzene, yüz yıllık hzn uzbaşındn abdesi nlıp akş'lmı bir kere: 
l~tovan şarabı çıkarmağa iniyordu. kıldılar. - Bre han konukları ... Yolcıı· 

Yiğit ağzı, c n ben siz. ııbren siz Hayvanları ah ıra ba~lıya:ı çocuk- lnr ... Garib insanlar .. · Doyduk 
he.men söze bno;lamıynn ve ekseriyn lar da abde~t tazclı:•diler. Bnlab?.n- Clo;•mndık dC"mf'y;n ... Aç ?lan bu
bağırn bağna konu~nn Esterp:onlu 1 cık hanının ikinci katına cık n n kırk "ırr,..un gaziler sofrasına 1 dıye ha -
serhad gaz.ileri, Kızılhisar hanının avaklık taş merdivenin yukarı sn- ğırdı. 
içine bir şenlik oluvermişlerdi. hanlığında yanık bir se. .. le I!Zan oku-ı Dört yiviı, bir yuvarlak yemek 

bomba düşmüştür. 
Gerek burada., gerek di~er yerlerde 

yapılan ihasar ehemmiyetsizdir. Hiç _ 
bir ölü yoktur. Birçok kimse yn.ralan. 
~trr. 

Dfupnamn dünkü umumi " kayıbları 
98 dir. 34 Alman tnyyaresi lrnyıb -

ÖLÜM 
Ayvalık tüccarlarından Sürme 

neli Salim kaptan misafirelen 
met ettiği Sarıyerdeki 
dürı vefat etmiş ve mahalli ınez 

tırHcbrideslerin gaııbinde fnaUyette kurdaki ailesi makberesine defne 
bulunan lblr denizaltı gemisi, kuvvet dilmiştir. Cenazeele kendisini ""~,v~r• 
u surette muhafaza nitında seyreden pek çok arkada§ları hazır bulun 
b'r kıı.fileye hüctım etmiş ve cem'nn muştur. Merhum fukaraperver 
~ bin tonUAto hacminde üç vapur haluk bir zat olup vefatı 
batırmıştiT. Bunlardan blr tanesi 12 için bir ziyadır. Merhuma 
bin ıtonllli~ hacminde bir petrol ge_ ı d.ilcr ailesine de arzı taziyet eyle 
mısidir. rız. 

~arabı da, dilediği kadar kendi ça
nağından içirirdi. Oğlancıklar, or -
taya pilav ve hoşaf gelirse kaşık 
çalahilirlerdi. Ka ıkiarını da ağa -
larının kaşığı ile beraber uzntırlar
dı. Sofrada, yemeğe ilk el uzatan, 
dai~a en ynşlılan olurdu. Gazi Kı:ı
ragöz bey kolunu sıvadı: 

- Bre benim knrındnşlarım bu
yurun Kızılhisarın külebnstı kebab
larına bismilluh... dedi. 

l Ink bize ağız tadı ver in •.• 
- Hnk soframızn bereket ver -

eön ••• 
- Al bre Balahancık )ağhca 

yağlıca kcbab ... 
- Al bre Alicik Kızılhi .. arııı kü

lebnslı kebabcığını ... 
- Bre vallah billah Budinlirıin 

koç yiğit ayan oğullan vardn. 

- Şehbaz yiğitlerdirl. Hanedan 
ki ilcrdir ... 

- Bre bu Budinliler serhndlerin 
gözbcbeğidir ... Budinsiz ııerhad ol-

~k ağasının dizini diirttü 
merdiven başını göstererek: 

- Ağa m 1. Bak.. bir yiğit 
sini ile! .. 

Dedi. Yandım Ali başını c;.ocu 
ğurı gösterdiği tarafa çevirdi. 
yarması gibi bir Aydın efeııi, 
üstü örtülü kocaman bir sini, ken 
dilerine doğrı..ı ilerliyordu. Pala 
yıklı, bı}ıklarının ucunu kulakla 
nnın ardına atmış, çatık yüzlü 
ol iğit idi. Yandım Ali de ortaya: 

- Bre bakın... Bir yi sit sini 
b:ze geliri .. 

Dedi. Abncılar gösterilC'n 
dönüp baktılar. Aydınlı, akın 
sofrasına bir adım kal n durdu: 

- Serhad gazileri .. Onuneti 
hammedin yüz nklığı şehba-z yiğit 
ler ... ney yolladı si1e Hindi dol 
mrıcıkları fakirnne.. Gönül "erva 
nile yola çıkmış nevcivan yiğitti 

Dedi. Ynndım Ali heyecan 
atıldı: 

Akıncılar Budine birer heybe ile maCia başladı. Kftrngözdik, Alicik tahtasının ba<:ına kar ılıklı di1 rök
sitmişlerdi: iki .. er heybe ili! d önü - ve Mehmedcik de han addiarını do- ttiler, ha~da'l kurdular, nt oğlnn 
yorlardı. Budinin ayanzadeleri akın- la• rak: uBre misafirlerl. Bre gnrih cıklan da ağalarının saii dizi .Y" -
cılarla at oğlanlafinın başlarından insanlar .. b .. e gdin cemaatle aksam nında oturmu~lardı. Sf'rhndli gazi -
birer turna teli hatıra alnıı•lardı: namaz.ı kılalım ... n sözlerile han ler sofra••ndıı oğlancıklar ortaya ~ı ınaz.. V ll h .. ) d' G . S lt n 

... · d A ~ 1 t' k " • - a a oy e ır.. azı u n buna karşılık anılmak için de av ça- halkını namaza davet ettıler. 1 uuıtmaz ı. ga arı e ı · opınır, 0 1 d 
1 

d' 

- Bre o bc::y kimdir, 
Şimdi nerededir} 

rbk Budinli, E.atergonlu, Yanıklı, Pe- nüne. ekmeğinin üstüne koyardı. Süleyman uasını a mı~ yer ır. 



1 

• 

E 
N 
-;. 

SPOR -Bugün yaptlacak 
haztrhk maçları 

2.1 Eylfılde başlıyacak olan İ.,tanbul 
l1g ımııçiarı lçln btltiün klüplerimiz 
lh:ı.zn'llk idm~u1:.n.a. geçmiş bulun. 
m.a.ktadırlar. 

Geçen mevsim ikinci kümeden bl -
rinci .kwneye ıtertl eden Beyo~lı.ı.spor 
bugun mUll küme şampiyonu Fener. 
bahçe ile bir karşı!~ ya.pacaktır. 

Oo.Iatnsaray takımı da Beykoz sa... 
basında Beykoz takunUe ta11ıla,a • 
ca.ktır. İstanbulspor, Ş~ll ta.lomlan 
cLl Kadıköyde lblr hazırlık maçı ya. 
PlClklardır. 

Çalenç kupası tenia maçları 
Çalenç kupası tenJs maçlan seç. 

meleri dün bltm~tır 
Dömi !ınalc kalan Ved11d Abud, 

Tclyan, Muhittin, Case bugün karşı. 
laş.:ıcaklardır 

Ç ttıerden İbrobim Cimcoz Arme -
tik'e, Arczyan da Buasona kar~ı OY
nıyncaktır. 

lzmire gidecek Istanbul 
tenis takımı 

D~er to.raft.a.n İzmlre gidecek İs-
1 tanbul takımı Çarşamba günfı şeh _ 

ırimızden hareket edecektir. Takım 
Ved9.d Abudun kapt.anlı{tında Suad, 
İbmhım Cimcoz, Hasan, Telyan ve 
Annetik'den mütesekklldir, kadın -

1 tar Oodeski ile di~er bir bayandır. 

Fuar kupası maciarı 
İzmir fuan idaresi tarafından İs_ 

tanbul, Ankarn ve İzmir muhtclitleri 
ı arasında fuar kupası maçları tertib 
1 edilmiştir. Maçlar önümüzdeki hatta 
, yapılacaktır. 

Dünkü yelken yarııları 
Yelken yarUJlanna dün de Moda 

ı koyunda devam edilmiştir. Havanın 
1 çok sert olması yüzünden yarUJlara 
• iştirak eden 11 tekneden b!rl bat.mus. 

üçü fazla su aldıı;ından yarışı terk
etmiş. ancak yedisi mUsabakayı biti

ı rebilmlştir. 

Ne ·cede Galatnsıı.raydan Bürhan 
i birinci, Galatasaraydan Mahmud i

kinci, gene G.alntasaravda.n Nedim 
iıçüncü olmuşlardır. Müsatıakalara 

bugün de devam ec!ilecektir. 

Gemlik köy1er~ nde 
nUmune fidanhg1 

Gemlik (Hu.m<ıll - Kaza.mıza baA-

Sen ı 
sd vi 

ı ye 

Şayet bu kolay ve cazip 
gUzellik tedb:rini kulla
mrsanız size de ayni 
sözü söyliyeceklerdir. 
Her genç kız, bu kelimelerin 

ahengini duymak hulyasındadır. 

Bunn da pek yakında nail olabilir -
ainiz. Keşfedilen bu pek basit gü -

zellik reçetesi sayesinde ve yalnız 
bir kaç gün zarfın~a sevimiili -
ğinizi yükseltebilir ve cazibenizi 
arttırabilirııiniz. En esmer ve en 
sert bir cildi beyazlatıp yumuşata
cak ve pereııtişe layık bir hale ifrağ 
edecektir. Keza, solmu' ve eiyah 
benlerle dolu bir ten tazeleşecek 

ve saf bir hal alacaktır. 
Bu baptaki mütehasııısın bu na

eihatini okuyunuz: o:Taafiye edil -
mit. taze kaymak ve zeytinyağı -
nın cild Üzerinde fevkallde yumu
'"'tıcı bir teliri vardır. Bu iki unsur, 
halihazırda diğer kuvvetlendirici, 
besleyici ve beyazlatıcı unsurlarla 
beraber beyaz (yağsız) Tokalon 
hemi terkibine karı,tırılmıştır. 3 
gün zarfında T oltalon kremi cil -
dinizi, hiç beklemediğiniz bir de -
recede güzelleştirecek ve yumu -
ptacaktır.» 

Jı Narlı köyünde. Bursa Ziraat rnek _ ( ) 
' teblnden meyva fidanları getirtıımı, T l Y A T R O l A R 

ve 'bununla güzel bir nümune fidan_ 
l~ı tesis edilml.stlr. Ayrıca bu köyde 
'bir de tecrübe bahçe.<ıl yapılm~tır. 

Ayni 'koyde keza Bursa Ziraat nıek _ 
tebinden getirilen etlik ve senede 
(330l yumurta yapan cins tavuklar 
celbedilml4tlr. Bu köyün Içtimat kal-

1 kınmasında pek bUyük hizmı>tler gl)_ 
ren ö~retmen Nurettin 14 yıldır ta _ 
tillerini de köyiiiler arasında geçlr _ 
me!tte. köylüye modem usullerle zl _ 
rai kalkınması yolunda me.sni blrll~l 
yapıırak vnrdımd., bulunm~ktadır. 

Tekird~iiında av mevsimi 
tesbit edildi 

Tekirdllt (Husus! muhabirlmlı; -

Ra.~id Rıza th•at~o , 
Bu ak.şam Gedikpaşada Azak 

bahçesinde 
AFACAN 
vodvil 4 perde 

E. SADİ TEK tıyatrom 

Bu gece TAKSİM Altıntepe 
bahçesinde 

BİR iZDİVAÇ KO'MEDİSi 

Beyolla Halk ıılneması 
3 film birden 

1 - ZAFER ORDUSU 
O - ŞEYH AHMED 

m- YERALTI ESRARI 

den) - Tekirdağ Vüft.yeti Av Komls.. -------------
Y nu (.Q;)lnnarak av mevsiminin 10 
A"' usl:.o3ta başla.ma.<ıını ve 15 Şubata 
ik An.r devamını kararlıı.ştırmıştır. VI 

1 l t hududlan dnhlllnde sülün, ge. 
y ,. • knraca gibi aviarın az olmann -
cl ı n. bunlnrın üremesi Için geçen yıl 
~vrı.lnn memnu ınıntakanın gene ay. 
nılE' devamına knror verilmiştir. 

Iki otomobil carı)J~tı 
Kol adında bir şahsın idare etmek. 

te oldııı;u 1228 sayılı hususi otomobil. 
Slrkeclde Reşadiye caddesinden ge -
Çl'rkt"n ~!ör Etemin kufr.ındı~ı 1200 
slyılı l!ıksl ile Q:!rpısmı.ştır. 

ı Bu mUsademe netleesinde her iki 
otomobil <le hasara u~radı~ından za
b taM mhkikat yapılmaktadır. 

,. Doktor 1. Zati Oget ~ 
Belediye kar,.,mdakl muayeneJ 
hanesinde ~leden sonra hasta-

,.. __ larını kabul eder. 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şnbeai 

Merltezi• Berlin 

Türkiye rubeleri: 

Galata _ Lıtanbul _ İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gti.mrtigü 

* H er türlü banka iti * 
···················································· 
Son Posta 1\fııtbaası: 

Sefriyat Müdüriı: Selim Ragıp ıı:ıneç 

SABİBLERi: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGİL 

TuRKiVE KI ILAY CEMiVEli 
Umumi Merkezlnden: 

Harb vaziyeti doll\yısile kinin maliyet fiatlarında 
hasıl ölan değiı"klikten kinin ve mü§tekkatının 1 Eylul 
940 tarihinden itibaren fiatlarının artırılması zarureti 
hfuıl olmu§tur. Bu hususta fazla malfımat almak istiyen 
alakadarların lstanbulda K~tzılay deposu direktörlüğüne 
ve Ankarada Umumi Merkezimize müracaatları rica 
olunı1r. 

i U 
BN SON MODEL 

MıuuUa müteharrik hm 

DlZEL MOTÖRLERI 
Katalot ve tekil! isteylnlz. 

TORK - AVRUPA Ltd. Şti. 
i:.sta.n.bul, Galata, Pe11embcpazarı 

57/61, Telefon: 41106 

E~~~~ Yeni Kolej Nic~:rı ~ 
ILK- ORTA· LISE 

Taksirnde Saraselvilerde YENI AÇlLDI. 
Müd•ıru - Eskt Şişli Terakki Dlrektoriı. M. Alt Ha.,met Kırca 

Huauslyetleri: YABANCI DİLLER ÖÖRETİMİNE genl.o mlkyasta 
ehemınlyet vermek sınınarını az mevcudla te4ki1 ederek talebesinin 
çalı.şma ve inkl.şafı, sıhhat ve inzlbatile yakından alft.kndılr olmaktır. 

Melttebln denize ııft.zır kalöriferli teneffüshane ve jimnastlkhane.sl 
vardır. Hergıin saat ~ 9 ile 18l arasında talebe lta.yı.d ve kalbul olunur. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu!J tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lira s• 
Şube ve aja.DJ adedi: 265 

Zira! VP ticart her otevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zıraat B:ınk.asında kumbaralı ve ihba.rs~ tasarruf hesabiarında 
en az SO lirası bulunanla.ra senede 4 defa çekllecek kur'a lle aşa~ _ 
daki pl~na göre ikramlye datıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lira h k 4,000 Lira 
4 
4 

40 
" 
" 
" 100 " 

120 " 
160 " 

500 
250 
100 
50 
40 
20 -

" 
2,000 

" 
" 

1,000 
" 

" 
4,000 

" 
" 5,000 

" 
" 

4,800 
" 

" 
3,200 

" 
DiKKAT: Hesabiarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ata~ı 

dütmlycnlere ikramiyo çıktıtı takdirde ~ 20 tazlaslle verilecektir. 
Kur'alar sendo 4 defa, ı Eylül, ı Blrlnciklnun, ı Mart ve ı HazL 

ran tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet Denizyollari Işletme Umum 
MUdUriUOü Ilanlar 1 

BARTIN - INEBOLU POST ASI 
3 Eylülden itibaren Istanbuldan Salı günleri kalkacak Bartın hattı p08. 

U:ları badenıo. Iocl'l(•lu~·n l<adıır gıdeceklerdir. 
Bu posta şimdlllk (Ana!arta> vapuru tarafından yapıLacaktır. U1034) 

İZMİR ILA. VE POST ASI 
(Kade~) vnpuru 3 l~ylül Salı günü &aat ll de Galata rıhtLIJUndan ilfıve 

sürat postası olnrak rzmtre kı.ılkacak ve İzmirden 5 Eylül Perşembe günü 
saat 13 de hareketle Cuma· 16 da lıtanbula dönecektir. (8035) 

İTALYA ve MERKEZi 
Avrupaya ve oralardan Türkiyeye, kara ve Tuna yolile 

H ER NEV i NAKLi YA T 
TafsiiAt için : K. A. MO LLER ve Şki. 

MİNERVA HAN - GALATA. Telefon: 40090 - P. K. 1090 

Satılık Fabrika Binası 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

----Öan/4--- 
Herkes bilhassa ç~uklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır, 

Barsak Solucanianna 
lcarp gayet tuirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde •e Küçükinde 
'ebeb olacsfı tehlike In got önüne alınarak solucan bastalık~rında bılau 

. - kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlertmtze ve halkımıza tavsiye edilen bu 
. müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
I:Jııı' Y••i '•• .. .. ,. ••"•.... .. • •" ~ f'~r .;ı. , ,_,· 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arbrma ve 
Eksiitme Komisyonundan: 
Heybeli sanatoryomunun 1271 lira 14 kuruş muhammen bed.elll a kalem 

ilaç ve tıbbi malzemesi açık eksiltıneye konulmuştur. 
. Eksiitme 4.9.940 Carşnnıba günü saa~ 14,30 da Ca~al~lunda tbhhııt vo 
Içtimni Muavenet Müdürlü~ü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat !15 lir.ı 24 kııruştur. İstekliler şartnamesini hergün ko
misyrnda görebillrler. 

İstekliler 1940 yılı ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı vcsL 
kalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuzu ile birlikte belli güıı ve 
saatte komf.syona gclmell'rl. (7468) 

• BEYO~LU - Tünelbaşı - Yeniyolda: V ATlSlZ 

~~keke ALMAN LiSESi 
ve Ticaret Orta Okulu 

Tam devreli lise, orta Ticaret okulu, almanca öğretmek için ibza.rl 
sınıflar. Derslere 16 EyltU Pazartesi günü b:ı.şlanacaktır. Ka.yıd muame
lesi 9 Eylülden itibaren ihergiin saat 9 dan 12 ye kadar: Nüfus veya ika. 
met tezkeresi; mahalli hükümet doktorluğunca. ta.c;dikll sıhha.t raporu, 
çiçek ve tilo aşısı kAtıdı. altı to~raf ve okul tasdiknamesi ve:ra diplo_ 
ztlMile yap.ılır. Fazla malümat için 49486 ya telefon edilmesi. ıtayıdlar 
14 Eylül Cumartesi günü ~Wtt 12 ye kadar devam edecektir. Bütün bll
tünleme sUl.QIYlan 13 ~ül Cuma günü yapılaca~ından alAkadar ötret. 
men ve talebenin o gün saat 9 da okulda bulunmaları. 

' ı 
Zonguldak. Vilayeti Daimi Encümeninden: 
l - Zonguldak VUayet.i ıçınde Çaycuma _ Kolmksu _ Ba.rtı..n 1Qlanda ya... 

pılacak 285.620 Ura kqi! bedelli fı!O.<;e ve sınai irnalA.t Lşi kac>alı art usullle 
28/8/940 tarihinden itibaren 15 gün müddetıe eksiltıneye b>nulmQftur. 

2 - Eksiltın.es 1319/940 Cuma günü sa.at 15 de ZOnguldakt& DeJmt Encü
nıende yapı.laca.ktır. 

3 - Ebiitme oa.rtname.si ve buna mliteferri evrak Da1ml Enoümen kale. 
minde ve Zo~k Na!ıa Müdiriyetlnde görüleblllr. 

4 - Muvak!kat teminat 15175 llradır. 
5 - İ4in bedeli 940 - 9411 - 94a yılları bütçesinden verilecektir. 
6 - Ebilimeye gimıek L,tiyenlerin ihale gününden en u 8 can enel 

Zonguldak vilAyetine milrat'aat ederek VUA.yet makamından alınm~ müte
ahhidlik ehllyet v~a.sile TiCaret Oda:nndan bu yıl içinde alı.nm.q ve.sıta 
ve muvakkat teminatıarını ya.tırdıklanna dair makbuz veya tembıat mek
tublannı ve tekıtte ald mektubu muhtev1 2490 sayılı kanunun t&riCI TeçhUe 
hazırlanmUJ kapalı zarflarını Ihale saatinden bir saat evvel Datml Enclimen 
Re~lne verilımesi UAn olunur. (7833) 

Eskişehir Belediye Reisliğinden: 
Belediyece alınması mukarrer 1020 lira muhammen bedelll eo aded su 

sayıcı 13.9.940 tarihine ra.c:t}ıyan Cwna günü saat on ~ kadar açık ek. 
slltmeye konulm~tur. Muvakkat teminatı 76 lira 50 kuruf ve .ihale yeri 
Eskişehir beled1ycsldir. Şa.rt.nameler belediye su mühen~ıtındıen para
sız olarak verilir. Şeraitı aruıunak istlyenler su mühendlsllğlne ..e müna. 
dlll~e müracaatları ve ihale günü belediyede hazır bulunmalıım il~n 

olunur. ('8058) 

KE NDiN BiRiKTiR 
19401KRAMiYELERJ 

1 

istanbulda Unka.panında coaldk fabrikası, namile maruf ve denizle 
ırtiba.tı mevcud büyük depo olmıya elver~ll ~lam değirmen :Jinaları ve 
mUştem!H\tı ve a.ynca antrepo hallnde kullanılan kArgir ltd katlı depo ve 
ufak bir nh.şa:Q cv ve bir arsanın tamamı kapah zarf usuıu lle arttırmıya 

T. IŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

ı aded 2000 llra.lık - 2000.- J.1ı1 
1 a 1000 lt - 1000.- a 

• • 600 lt - SOOO.- a 
12 lt 250 lt - 1000.- • 
40 lt 100 • - .000..- • 

Muva.kkal teminM 9250 liro.dır. Sat14 peşin para iledir. İhale 11/9/ 940 
çarşamba günü saa.t 15 de Ankıu'ada. Bankamıtz biıuısında yapılnc:ıktır. 

'I ekliflerln ihale saatinden bir saat evveline kadar umumi ınUdürlliğü -
nıüı muhaberot şu.beslııc vertım~ olme& IA.zundır. B:ınkıa.mız ihaleyi yapıp 

Cari Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

7& • ao • - 1160..- • 
~lU • ıl • - 6W.- • 

Keticleleı: 1 !Juba&. 1 JılaJV. 
1 Aiuatos. 1 1.ıuıu:1CefrJA &&~• . 
lutnd• J&pWr. akte. .scrbesttir. Arttırm.ıya. çılau':ılan emlo.kl görmek veya bu hu-

fnzla 1-ıahtLt nlmnk isUyenlerin um.umt müdlirlU~ünıilze '\"eya bankn. '\!•••••••••••••••••• •••••••• 
subesiiıe muracaatıa.n rıoa. olwı.ur. <S3ı07) (7e00) "'ll 


