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Mill! Şef dün 1 

, lzmiti 1 

şereflendirdl i 

Başvekil İzmitten 
Ankaraya döndü 
İzmit 7 (Hususl muhablrlmiz.. 

den. telefonla) - Mllll Şef iunet 
İnönü bugün saat 15 de Sa vorona 
Yat.ııe İzmlti şerenendll"l'1liflerdlr. 
\'at kortezde deml.r attıktan son. 
ra vali, komutan, belediye, ve 
Parti reisieri yata giderek İzmit. 
lllerin tazimlerint Mllii Şeft ar -
ıet.nıişlerd!r. İsmet İnönü şehir 
Işleri hakkında belediye reisln _ 
den uzun ve eso.slı malftmat al
tnı.ştır. 

Milli Şefi n retakatlerinde bu. 
lunan Bal}vekil Dr. Refik Saydam 
saat 17 de Ankara postasına b~-. 
laııan hususi vngonla Ankanya 
hareket etmiştir. 

Ba.şvekll lstasyollı<:b Relsleüm
hur Umumt KA.tlbl ve ynverl, va. 
ll, komutan, belediye reisi tara
tından u~rlanmı.,tır. 

J Savoronn yatı da 17.20 de Mar-

ı
• ıtıaro.ya. açılmıştır. 

Milli Şefin İzmitt şeranendir _ 
tnesı münasebetile şehlr ba,tan 

\ b:14a süslenmı., bulunuyordu. 

'········-··································.,/ 
Bulgar·Rumen 

anlaşması 
imzalandı 

Dün Bulgaristanda 
şenlikler yapıldı 

Sofya 7 (A.A.) - D. N. B.ı 
Bulgar- Rumen anlaşmasının im

~as~. uzerine Bulgar başvekili pro -
) eı~r Filof, bugün Bulgar radyo -
~rıle ne§redilen bir• nutuk söylemiJ

lir: 
Profesör Filof, cenubi Dobrucn

Jın anavatana dönü~ünü bildirmek
e ınemnun olduğunu söylemiş ve 
:iu~hedenin Kraiovada s:ıat 15,20 

e ımzalandığını ilave etmiştir. 
l Profesör Filof, nutkunu Bulgar -
~l't taht etrafında birliğ~ davet e -

erek bitirmiştir. 
Başvekilin nutkunıı müteak:b, 

(Devanu 3 üncü sayfada) 

ingiliz fi'osu 
eti e üttarı k tan 

A 'denize aç1rd1 
Madrid 7 (AA l - D. N. B.: 

loa Ceboıutta.rıkta bulunan İngUiz tL 
t u, Akdenize do~ru açılmıştır. Altı 
~caret. gemisinden mı.irekkeb bir in_ 
l'a lz kafilesi de, kruvazorler ve tay_ 
l'o;eıer refakntlnde, Atlantı~e doğru 

a c>ıkmı.ştır. 

Daladye. Reyno ve Gamelin 
tevkif edilmişler 

Ş:nevre, 8 ( A.A.) - D. N. B. 
b k ıchyden bildirildiğine göre sa
l~d' Fransız başvekillerinden B. Da
ba kr Ve Reynaud ve sa b ık Fransız 
te 'k·uınandanı general Gamel:n. 

\' ıf ed'l . "k k d' lçr ı mış ve yu se · ıvaııın 

d;,.·~~ etmekte olduğu Lion civarın
trı ır şatoda mevkuf buhındı.rul-

lıştur. 

Stalinin Alman safirile 
Oörüştugu tekzib ediliyor 

iart•1oskova, 8 (A.A.) - Tnss a-
~ ~ildiriyor: 

Bitli~~şı Japon gazetesi, Sovyetler 
ı:ı011 gı ile Almanya, İtalya ve J a· 
"ııt·[a arasında bir anlaşma akti ve 

'"-o • di\, ~ıntern paktın ilgası hakkın-
ile AAgustos ayı sonlarında Stalin 
dtr Sirnan büyük elçisi Kont Von 
~Ör·· chulenburg arasında gCıyn bir 
bir ~tne vukua geldiğiu1 bildiren 

1' aber neşretmiştir. 
h;,.b a~s ajansı, Hoşi gazetesinin bu 

t'rı · b c!\ı'; nın aştanbaşn uydı..rma ol-
ı:ı 6 llnu ·· k" S 1' · K V '~tt S h• çun ·u, tn ının ont or. 

"c ulenburg ile son altı ila yedi 

Yazı [ol eri telefonu 

lngilt.rede diJtiiriilen Alman bombat'dunan 

BERLiNE GECE Londranın 

BÜYÜK BiR HAVA 
TAARRUZU 

DAHA YAPilDl 
İngiliz tayyareteri 
alçaktan uçarak 

şehri bombaladılar 

endüstri 
m ın takası 
bombalandı 

Almanlar dün büyük 
kuvvetlerle Londra ya 

taarruz ettiler 

Londra 7 (A.A.) - Hava nezaretL Londr~ 7 (A.A.) -Hava ve da-
nin tebll~l: hili emnıyet nezaretlerinin tebliği: 

6.. 7 Eyl(U gecesi, İncUiz lu\. va lruv ~ Bugün akşama doğru, büyük mik 
vetleri, Almanyada Hola.ndn., Belçtka tarda dü~man tayyareleri, Kent c -
ve timall Fransndo. blr çıok askerl he. yaleti sahilini aşmışlar ve Londra 
cıenere hücum et.ml$lereilr. mıntakasına yakla~mışlardır. Bü -

Berlin mıntakasında., blr elektrik yük muharehelcr olmuştur. Fnkat 
fabrikası, (Petrol hedefieri eşya la _ Alman tayyarelerinin bir miictan, 
tasyonlarına. isabetler ya,pılmı.ştır. Londranın şarlı:ında cndüatri mın -

Almnnyanm centrbu garbislndeld tnkaaına girmiye muvaffak olmu~ -
ormanlardaki dl~er hedefierde yan_ lardır. Bu h ücumlar neticesinde, bu 
gın çıkarılmı.,tır. mıntakadaki endüstri hedefleri a -

Ruhr'de Rena.nyn'da., Boschuend.e, msında yangınlar çıkmıştır. T envi
Crefeld'de, 'M.ann'heim'de Ohnıng'da ratta ve diğer umumi hizmetlerde 
ve di~cr yerlerde, tayyare meydan - hasarlar vukua gelmiş ve münaknlfıt 
larına., demiryolu muvasa.lalanna bazı aektelere u~ramıştır. Doklara 
.............. ~?.?~:!!! .. ~ .. ~~~~.sayfada) (Devamı 3 üncü sayfada) ..................................................................... 

G ~ rnk ve lnbis rlar 
Vekili don Ankaraya gi ti 
Üzüm rekoltesinin azlığından dolayı şarab 
buhranına ve fiat yükselmesine meydan 

verilmiyeceğini söylüyor 

Iki haftadımberi şehrimizde bu-j gerekse inhisarlar idaresinin e -
lun.an ,Gümrü~ v~. lnhisarlnr Vekili linde bulunan ve bu seneye devredi
Raıf Karadenız d.un. ak~a~ Anka - len stoklar bu noksan imalatı karşı-
raya hareket etmıştır. Vekıl şehri - lıyacnk derec d d' B h b ·· · d 1 d 1 ..• 

1 
e e ır. u esn n go-

mız en ayrı mn an evve og eye re önümüzd k" 1 · · d b b h-
kadar inhisarlar umum müdürlü - e ı yı ıçın e şara u 
ğünde mcsgul olmuş ve Lu arada bir ranına meydan kalmıyacaktır. Fiat -
muharriri~ize de şarab istihııal ve la.:ın nr~acağı endişesine gelince, 
istihlô.ki hakkında şu beynnattıı bu- boyle bır şey varid değildir. Çünkü 
lunmuştur: malılmunuz olduğu üzere inhisarların 

<ı- Bu sene şnrab imaline salih sntacnğı şarabiann fiatı tesbit cdıl
iizüm rekoltesi noksanlık göstermiş- miş olup bu fiatı arttırmağa sebeb 
tir. Binaenaleyh şarab imnliitı ge - olmadığı gibi, hususi arnillerin sata
çen seneye nazaran zaruri olarak a- caklan şarabiarın azami fiatı da tn· 
zalacaktır. Ancak yaptığımı?. hesab- rafımızdan teabit edilmekte olduğu 
lara göre gerek huaual imillerin ve için onlar da arttıramıyacaklardır.» 

Yeni Roma.nımız 

Gestapo 
ve 

Entelicens servis 
Ingiliz ve Al~an casus teşkilatı 
arasında oynanmış bir dram 

Iki b~y,.ük ~asus teşkiiAtmm içyuzu 

Sal Unü başhyoruz 

tcryyCJTelennden biri .................................................... 

i 
i ·r e 

Suryeyi italyanlar1n 
işgal edeceğinden 

bahsedi 1 i yor 
Alman mütareke 

Ticaret Vekili dün 
şehrin ekmek 

işi ile meşgul oldu 
V ali Lfıtfi Kırdar ve diğer alakadarlar 

fırınları gezerek ekmek sahşını kontrol eHiler 

Don akşam normal vaziyat avdet etti 
Şehrin bul ııemt.ıerinde göriilen 

ekmek buhranı ka.rşwnda Acll tec:t _ 
birler alındıtını, Baf'rekllin emrUe 
100 ton fazla un verilerek, mev:ill U.. 
rnek buhranmm önüne pçi.lmtş ol ,. 
dulunu dün yumı.ştı.k. 

Fınnla.ra. dün akfa,md.an itibaren 
lhtlyaçlarmdan çok !asla un veril _ 
miştir. Fakat dün sabah cıa eltmek.lls 
kalmak endı.,esıle bir t:ıa:n halk lb.
tiyacından fa.zl.a ekınet &ldıjtmdan, 

znman zaman fırınlarda ekınek bU
lunmamış, fakat. ~leden ıııonrıı nor
maı va.ziyet avdet etmJ.şt1r. 

Vali ve Belediye Rel.sl Dr. Ltlttl 
Kırdar, evvelki ak.şam ıeç vnkte ka... 
dar yanmda belediye rels muavini 
Ltltn Aksoy, belediye tett~ heyeti 
reisi, Belediye İktısad ~leri müdürü 
Saffet ve Toprak Mahsulleri Ofisi 
müdürü oldu#u halde §ehrin muhte_ 
lif verıerindeki fırınlan dolaşmıştır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğld 
~---:w-....-...~ • ., 

Bir fırı CIDI i şaatı 
---------------------

komisyonunun bir Değirmenlere verilen buğdaylarla fırınlara 
d elegesi yakında verilen unların geçirdikleri maceralara dikkat! 

Suryeye gönderilecek 
Memleket bUyük bir feyiz ve be~ başlnndı. Tabintile verildl~i kadar Lt-

reket yılı id.rak edtp mahsul bollu - Iedlm ve benden ekmek alan birçok 
k.ıhr.-a 8 (AA.) .__ Reuterin ğundıı.n dol&yı vln.frken ve yenı re- müateri1Pr q a ,tırı.nlara glttlle,r. 

Kahirede aAluhiyettar mahfillerden ikoltenln n.rlaısında geçen senenin Sanırun k1 dı~er fırınlarda da vntL 
öğrendiğine göre, Fransadaki Al _ stokları da bulundu~unu bU!p durur~ yet bu merkezdedlr. 
man müterake komisyonunun biı l:en blrde~.blre şehrimizde bir ekmek Bir mal şehrin içinde UC\12 ve şeh
deleğesi, 28 Ağustostanberi azası buhranı gorüldü. Bunu herkes ba~ka rin mülhakatında pahalı olursa ·çe 
Berutta bulunan İta'.r.nn mütarekc şeklide tefslr etti. Fırınların az ek - riden dıı;arı doğru lıir hareket. baş;a:_ 
komisyonunun taleblerini takviye rnek çıkard~ı. tırınıara az un veril- İstanbulun köyleri ve kasn.b:ılnrlle 
ıçın, pek yakında Suriyeye gönde . dlğl, şehirde nütus ıızalıp çoğalması clvar küçük şehirlerde buğdny ve un 
rilecektir. Komisyonun açık hedefi gibi sebebler arasın~a. neşriyatın n burndnn pahalıdır. HattO. btzzat şe_ 
harb malzemesini tesbit etmek bundan dolo.yı da halkın fazln mübL hirde de ayni ko.liteden bu#day ve 
ve enterne edilmio olaıı İtal- yan.smın bu ıbuhranı tevlld ettiği lle. un fiatlannda fark vardır. Fınnlarda 
yaniının halen serbest bırakılmı~ r~. sürüld?· Dün bir fırıncı ile görü ... işlenen unu değlrmenlere Toprak 
olup olmadıklarını anlamaktır. Fa- şurken söz dön(ip dolllljıp bu mevzua. Mahsulleri Ofısi ·verir ve bu btı''day 
kat, bazı tayyarderin Suriyeden Intikal et..ti ve o zaman fırincı bize sert cinsinde piyasadan bir kuruş, 
ksldırılmakta oldulu hakkındaki şunları söyledi: yumuşakta 12 para ucuzdur. 12 pa • 
haberlere bakılırsa, komisyonun cı- Bana evvelce 35 çuval un veri- rndan, hattn 40 parndnn ne çıkar de. 
hakiki hedefi, tayyareden başlıya~ llrken son günlerde 2(l verlimeRe (Devamı 3 üncü sayfada) 

rak tankalara ve toplara kadar bü
tün harb malzemesinin tedricen 
tahribi ve kaldırılmaeıdır. Baylar, ay ptlr! Salahiyettar mahfellerde bildiril
diğine g8re, Suriyedeki kuvvetlerjn 
bu sistematik zayıflatılmasının ni· 
hai hedefi açıktır. Suriye uzun müd· Türk sahnesine ilk ~ıkan kadın san'atkar, unutalduğun-
det mukavemet ederniyecek bir ha- dan bahiıle ağlıyordu. Gazetelerimiz derhal «Art!Bt Ali/e 
le gelince, İtalyanlar, memleketi iş- zır delidir)) diye bendler yazarak onu unutmadık-
gale teşebbüs edebileceklerdir. E- lmını (!) isbat ettiler. 
ğer bu teşebbüıı muvaffak olursa. s---IICE:-----=--=- •-----ı:.--.-ı-....1 
Fransa ile Suriyede halen 'mevcud 
hürriyet heyuliisı arasındaki bütün 
münasebet ortadan kalkacaktır. 

Şüphe yok ki Suriyedeki yiiksek 
komiser, hakiki Fransız vatanper
veri sıfatile, gittikçe daha fazla ıs
rarla ileri sürülen bu taleblere mu· 
kavemet için elinden gdeni yap
maktadır. 

Karola senede 20 bin 
lira tahsisat verilecek 

Bükre-t, 8 (AA.) - D. N. B. 
Memleketten hareketinden ev

vel. sabık kral Karola yirmi bin ln-
gilil liralık bir c;ek tevdi edilmiştir: 
Bu meblağ sabık kralın talebi üze
rine kaydı hayat şartile kendistne 
verilmesi kabul edilen tah,isa.tın ilk 
seneliğidir. -------
Amerika ile İngiliz 

d aminyonları 
Nevyork 7 (A.A.) -- Dün Va

şingtonda hariciyc nezaretinde, A
merika Birleşik devletlerile Avus -
tralya, Kanada ve Yeni Zelanda n
rasında dostluk muahcdesi imzalan
mıitır. 

Assoaiciated Press bu muahede-
1erin imzasını Ingiltere ve Avustral
ya ile Uznkşarkta sıkı işbirliği işa -
retleri arasında, Am~rika Birlejik 

bir 

Profesör f\1azhar Osman ve V ali muavını 
Lfıtfi Aksoy iddiaları tekzib ediyorlar 

Sahneye ilk çıkan Türk kadını, 
san'atkiir Afifenin Bakırköy emrazı 
akliye ve nsabiye hastanesinde yar
dıma muhtaç bir vaziyette bulun -
duğunu, hastaneden çıkmak arzu -
sunu izhar ettiğini yazmıştık. Bele
diyemiz ncşriyatımız karşısında şa-1 
yanı takdir bir alaka aöstererek yar-ı 
dım elini Afifeye uzattı. İlk ihtiya~ 
lannı karşılamak üzere Afifeye 
miktar para gönderdi. KendisL 
hastaneden çıkarılması için de t~ 
şebbüslere geçti. Bir de jübil~ ter
tibini düşündü. Vaziyet böyle iken, 
dünkü ((Vatan» gazetesinde ne 
maksadla yazıldığını kimsenin an -
lıyamıyacağı çok garib, hüzün ve -
ren bir yazı aördük. Refikimiz ay
nen ~öyle diyordu: 

<cMeğer ııazetenin yardımına kot-ı 
mağa davet ettiii ve hattl anket aç
tığı artist Afife zır dell ve üstünde' 
gömlek bile tışayamıyara.k hastalar
danmış. Belediyenin gönderdiği pa
ra iade edilmivtir.)) 

Sahneye ilk çıkan ve sa:ı'at tari
himizde adı hürmetle anılacak olan 
bir kadın ean' at kar hakkın d n kul -
lamlan bu liaanın bir aazeteye na
sıl yakıştırılabileceği meselesini bir 
tarafa bırakarak bilmeyiz ne gibi bir 
maksadla tahrif edilen bnı haki -
katler üzerinde biraz duralım: 

Evvela Afife zır deli değildir. 



2 Sayfa 

Hergün 
Dünkü, "b;;günkü, 
Yarınki Romanya 

Y uan: Muhittin Bir ı en 

R omanya, Ohan Harbine, 
haliçe Marynnm idnıc et

tiği bir haıeketle g~U. Krnl bi
rinci Kaıol, Romanyamn harbe 
girmesine büUün kuvvetile muhale
fet ettiği halde. Lal"çe, ondan da
ha müteşebbis ve daha ee.rbezeli 
çıkmış, hnrbi emri vaki yapıver -
mişti. Romanya, bu hareket neti -
cesinde iki sene l§gal altında ezil -
di; buna mukabil, ayni Romanya 
hnrb sonunda da birdenbire büyü
dü. Fakat, bu, Romanyanın isti -
ladan kurtulması demek değildi. 
Askert istila kalktıktan sonta Ro -
manyayı siyast, içtimni, iktısadi bir 
peripnlık kapladı ki bu da bir ba§
kıı türlü ütila demekti. 

Romanya, ]üzumundan çok fazla 
büyüdüğü için, bir türlü <•Roman -
ya» yani aRumenle:r vatanı'» ola -
mıyordu. Siyaset ecncbi, iktuıad ec
nebi. maliye ecnebi idi. Butün bu 
eahalardaki hayata hakim olan ruh 
ecnebi idi. O halde ki, Roman)l3da 
herkeain nüfuzu hükmediyor, fakat, 
Rumen halkının ve bilhcus:ı Ro -
tnanya hududlannı dolduran muh
telif miJtyetten halk kütldu.inin 
a~Szü geçemiyordu. Şu halde Ro -
manyayı Romanya yapmak için o
nun başındn kuvvetli bir elin ctur
ması, milleti, bütün kuvvetlc.ıile 
kendi etrafında toplaması liızım gel
di. Romanyada mevcud olmıyan şey 
de bu idi. 

* Yeni heyatının ilk on seneını 
böyle bir peri:anlık içinde geçiren 
Romanyayı bir araya toplumak va
zifesi krala terettüb ediyordu. Bu
nun için, Romanya, hiç deği!<ıe Ro
mnnyanın Rumen olan kütlesi, gü -
nün birinde kral etrafında toplan
ma fikrini kabule azmctmiş göri:n -
dü. Ikinci Karol, tekrar tahta otur
duğu zaman bütün Rumenler onun 
~trafında topl~nmak istediler. Bu. 
büyük bir fmattı, ikinci KBTol bu 
fırsatı kaçırmamalda ve Romanya
da yalnız Rumenliği hakim kılncak 
bir siyaset tesis etmekle mükelldti. 

Fakat, ikinci Karol bu işi yapa -
madı, Karol olarak ta§ıdığı kalbi, 
kral olarak taeırnak mecburiyctinde 
bulunduğu kalbden evvel tutmakta 
ıarar etti. T nh ta oturduğu tarihtom 
itibaren Romanya hududlım içinde 
ya11yan halka ktallık yapacak yer -
de, bir krallığın tahtında yaşamak 
&yasetini tu tu. 

Bu ~ye'et, onu aürükl~yip g? -
türdü: Kah Romanyanın içinde., kab 
haricde, bugün bu kuvveti tuttu. ya
nn onu bırakıp öteki kuvvete aa -
nldı. Eline tesadüf eden şey yılan 
dahi olsa, tahtında oturmak ve gün 
kazanmak için, ona dahi sarılmakta 
tereddüd etmiycn bu ııiyase•, ne Ro
manya içinde., ne de Romar.ya dı -
vında hiç kimseyi memnun etn e' -
miştir. Bunun içindir ki, ikir:ci Ka
rol, Romanyayı tam bir tczebzübe 
sevketmiş olal'llk tahttan feragat 

-:diyor. 
Rumen mi11eti için bir Romanya 

iurmak işi şimdi onun oğluna kalmı~ 
bulunuyor. T emenni edelim ki genç 
bal. bu çok ağır i~e, babasından 
talihli olsun. 

llluhitli1ı c23icql!n 
1 

SON POSTA 

Besimit •akala : ~ Baba nasihatı = 

Doğru dil1ün. doğru aayle, 
dürüst hareket et. 
Fakat ba§lalannın da ayni yolu 

tutmalarını isternekten çckin, her
kese inanma, herkesten de ,uphe 
etme. 

İyi bir adam zamanla fena; fe
na bir adam da bir müddet aon
ra iyi olabilir, bu dünyada her 
~y miimkündür. 

Yanılmamak istiyorsap, pe -
f,inden hüküm verme, neticeyi 
bekle. 

-

...... ----··----··----··....._._.-.... ···-· ............................................................ ._ ....................................... ·······-······ ......................................... . 

( e 
Bir kaçakçılik 

davast netic lendi 
Bir müddet evvel adliyeye inti -

kal eden mühim bir gümrük kaçak
çılığı hadiscsinin muhak:em.eG asli
ye 5 nci ceza mahkemeainde ıörü~ 
lerek, neticeye varmıştır. 

Hadisenin suçlulan Vatan vapu
runun güverte loshornotu Hüsnü 
Knlkavan, çarkçısı Kenan, yağcısı 

Hızır, ~ıümriik muhafaza ntotörü 
serdümeni Şemsi vcsaired~n ibaret· 
tir. 

Bunlar Vatlln vapuru ile Roman
yadan muhacir naklettikleri .ımda 
memlcketimize gümrük ve inlı:sar 
resmine W.bi birçok mııl ve bu me
yanda ecnebi pipo tütünü, kumaş, 
lika peyniri kaçırrnışlar, fakat vapur 
Jimanda demirledikten sonra, güm
rük muhafaza memurlan tarafından 
vapur ambımnda yapıl bir arama 
sonunda kaçak mallBT ambardaki su 
ı.:ank.ı içerisinden çıkmıştır. Bunun 

üzerine kaçakçılığı yapanlar tesbit 
olunarak, haklannda tahkikat açıl -
mı§, neticede ıruçlu görülenlcı as -
liye 5 inci ceza mahkemesıne veıil
mişlerdir. 

Bir müddettenberi 5 inci cezada 
devam eden bu dava sona ererek, 
suçları delillerle aabit olan maznun
lnrdan Hüsnü Kalkavun 9 ay müd
detic hapse, 79 lira para cezasına 
mahl:Gm edilmi§. Kenanın 4 ay 15 
gün, Hızırın ise 2 ay 7 cün hapisle
rine karar verilmiştir. Diğerleri b.: -

Emin ··nü Halkevi 
binası tamamlandı 
Inşaata 167 bin lira sarfedildi, 16 bin 
liralık mefruşat hazırlandı, 5000 liraya 

bir sinema makinesi alındı 

• 
1. ) 

Bir döviz kaçakçrst 
muhakeme edildi 

Memleketteki döviz knçakçılarını 

takib hususunda büyük iblr faaliyet 
ıı&ıeren gtlmrük muhafaza memur
la.n ·yenı bir ka.ça.kçıyı daha yaka ~ 
l&m~ muva!fa:lr. olmu.şlardır. 

Beyo~u.Jlda tütün vesaıre bayili~i 
yapan ve dük.kA.n e::ı.hlbi bulunan 
Kara.bet o4Iu Aelh 1smlnde birinin 
dolar toplamak ve Amerikan doları_ 

Eminönü Halkevinin yeni bina -1 basit bir odn inşa edildiğini yaz - m Türk Ilra.mın t&lıvil sut'etile ge -
sının inşaatı tamamlanmış ve Parti makta idi. Basit oda denilen aah - niş ölçfide dövız ta.çırd~ haber alm. 
in~aat komisyonu tarafından binanın nenin 5, 75 metre yükseklikte, 9 mıştır. Bu ihbar {}zerine derhal tah
kabulü muvakkati yapıhn~tu. metre geni likte bir aahne ağızı var- ltikata balla.nın..ı.ş ve bir cünnü meş. 

Jn§nat 167 bin liraya malolmuı- dır ve sahne 16.20 metre geni~likte, hud tertib olunmuştur. 
tur. 9 metre derinlikte ve ll, S metre Bu cünnQ IllC4htıd sayesinde .suç. 

Cephe toprak seviyesinden 2,5 yüksekliktedir ve sofit tertibatının llstü ynkal1tll!Ul Aclb hakkında za -
metre ıı.pğıda olan zemin katta 24 binanın inşasında mesnedlcri nazan bıt tutularak, evrakJle birlikte asliye 
metre genişlik ve 18,30 boyunda dikknte alınmıştır. 6 Inci ceza müddelumumili~ine tes -
bir spor salonile kalorifer dairesi T f . . . 16 b' 1' İ k b'l Ilm edilın14tlr. Maznunu sorguya çe -
vardır. Binanın diğer katlaıı spt)r ~ rış.at ~~ . . ın ~a : mo 

1d- ken 5 inci cezn hAldmi tevkifine ka-
soyunma odnlan ve banyo yerleri, ya sıparış mıştır. u mevan 8 rar ve~. HA.dL.<ıe muhakeme saf_ 
temsil gardrobu, makyaj odalan, re- 500 koltuk, oda eşyaları, spor mal- hasına intikal ederek, dün duruşma. 
jisör odası ve dekor i~n odalnrın- zemesi, sofit tertibah da vardır. ya ba4lanılını.şt.ır. Aclb, nleyhindekl 
dan başka 390 kişiyi istiab edecek Ayrıca 5000 liraya da bir sinema Iddiayı reddetın.Lşlli. 
bir salonla 1 1 O ~lik bir balkon _ makinesi alınmıttır. Binanın kabulil 
dan ibaret bir temsil salonunu ihti- kat' isi 6 ay sonra yapılacaktır. Te - Fazla 
va etmdttediı. ferrüata müteallik İnpat ve lliveler 

esrar içen bir 
tiryakisi öldü Dünkü akşam gazetelerinden biri kısa bir müddet znıfında tamamla -

bina yapılırken aabne yerine sadece narak bina yakında açılacaktır. 
esrar 
Sabıkah eroincilerden Ahmed is-

Kaçakçılık yapan üç karde§ 1 K&ğld ithalat· birliğ~ minde biri sürgün ceza~ını ikmal e-
k ı derek, t-vvelki gün tnhliye edilmek 

Yakalandı uru uyor d Üzere jan arma ile tehriınize geti -
eehremininde Tnşkasa.b Dede soka- Xfttıd, karton ve tatbikat.ı ithalAt rilmi~ir. Fakat, beyaz zehir müp -

tmda lıl sayılı evde oturan Mehmed. birliğinin kUTUlması tQin Ticaret Ve. te1ası, tahliye muamelesi için geçe
Halil ve K!unU c.dlarmda üç kardeş, kAletJnden nlA.kadarl:ıra emir gelmiş- cek bir iki saat zamanı bekliyeme -
dün Ka,pnlıçarŞlda o1Üphe11 bii vnz.i - t.ir. Hatta içinde ıthalft.tçı}ar btr top. den, köprüde jandarmanın d;r.den 
yet.t.e dolaşırlıı.!k.en zabıta. tarafından lnnt.ı yapacaklar, formaliteler tamam lturtulnrak doğruca Küçükpazarda-

Bugün yapalacak r;akalannu.şla.rdır. Karnkolıı. getirilen lanacak ve birlik kunımcnkt:ır. ki bir esrar tekkesine gitmiştir. Ah-

f tb 1 1 3 k.arde~iln ellerindeki bavullnr açı - Bir tayfanın hacağı koptu med senelerdenberi hasret kaldığı 
U Q mBÇ ari lmca bunlann içinden mühlm mik • Rıhtımda bulunan Dumlupınar va. zehiri o kadar fazla miktarda al -

21 Eyliilde başlıyacak olan lig maç. t.arda kıı.çak i,pekll eşya çıkmıştır. purundan Denizkaplan motörüne ar- mıştır ki. sabaha k.arsı birdenbire 
ıarma h:ımlık yapmakta olan klüp- Halebden getJrolkleri bu kaçak eş. pa taşıyan tayfn Ziya, ayağını ma- ha!ltalanmı.ı ve kaldırıldığı C .!rrnh-
lerimtzden Galatasaray, ~ikta.ş. yaları vehrlmizde sattıklarını ttiraf kineye kalıt.ırmı.ş ve sa.A ayaltı diz pasa ha!JtaJıesindc dün ölınii,tür. 
Beykoz, Vefa, Ş~ll takımla.n bugün eden suçlular, dün asl iye 5 inci ceza kapağı%! dan kopmu,F.ur. Yarıılı tay- Hadi~ adliyeye intiknl ederek, 
muhtelif sahalarda hususl maçlar müddehımumllfElne tesllm edilmiş - fa Be~lu h:ı.stanesine ka.ldınlmış,. tahkikata ba~lanmı,, ccsed de morga 
yapacakla.rdır. lf'rdir. tır. nakledilmiftir. 

:;ı:Jft~['f?=~~ ~~ : 1" .. -.. IS·;~~·j·;;;·~:···iST~~--j·;;;·;~ MA ,-·~ c. :a:_ar_\ı_oca_oc_:_k_:_o;_ngr_gr_e_~::: dün 

Gal!ı.t.asa.ray - Şişli Fransı?: gazeteeDennden biri e.ski 'ba.ktun ld, arkadıı.şımın sinirleri 1 de devam edllm!ştlr. Dün, Kirazlı, 
Galatasarayla Şi.ş1i takımlan arn,. muhnribler arası.OOa dolaş!lrak büsbfitfin bozuluyor, kendi31nl tak- Muradh, E~nceli. Kuçulu, İncegiz.. 

sındaki hruus1 nuı.ç bugtin saat. 15 de harb1e a.l!ı.kndar olan güzel ffklr bu- viye etrnıye çalıştım: 1 ömerli. Balahan. Akpınar. P~aköy: 
ş~lide yapılaca.ktı:r. luşlnnnı toplamıya koyulmn~. En _ ~Aldırma, dedim, burada yük. l Fatihköy, Çayırdere köylertle Rcy -

Beykos - Vefa • beğendi~I e51>lri bir ihtiyat zabitJn- ıoek cebirln ihtbnall hesabıarından ı ~lıında ESkişehir, Kad!l!llehmed 
Beykaz, Vefa B ve A takımlan bu. den dinled!~l hlkt'ıyedlr. Bu Ihtiyat müt~ekkll kuvvetli bir kemerin Sıırıgazı. Büvükbaklrnl. Samandıra , 

gün aaat 3 den sonra Beykoz çayı - zabiti takTiben şöyle söylemiş: slgorta.sı ıı.ıtındasın. milli piyango_ Kaptanplyale ve İstantbulda D!'mfr _ 
rındn tarsıln.,~eaklnroır. -AğaÇları .!eyrek bir ornıanın içi. da. büyük ikı:amiyeyi kazanmak • t:ış, Eyüb, Sahra:vlcedld, Kozvatalh. 

ne lltiea etm~tik. Bırrasını top. ihtimalln ne kadar azsa bumcia te- i Sarıver ve t~tinye ocak kongreh•ri 
Dükkandan p-ara çalan iki çu atcşı tut.muyordu. Fakıtt bir - penden !bir bomba yemen ihtıma.: yapılmıştır. 

k 
dr "Id' denbire b~nnt7.da bir u!ultn belir- ıın de 0 kildar azdır.. 1 ---------------

Saat çalan bir genç kız genç IZ a tyeye verı ı di. baktık, yOzleree tayyareden •onArra~. dnşını şö,yle bir dü.,ünctt\,1 c T 1 V A T R o l A R ' 
tevkif edildi Alı$ vt:riş etmek bahnnes\le Sul- mürekkeb bir filo dönüp dolaş _ ., ,., ____________ __,/ 

Şehl:adehapnda komşusu FııhrL- tanahmedde börekçi Sü!eymanın ıruıktadır Derken ~esll bombnlarla - Evet amma. bu piyango fazla 1 
fentn 60 lira kıymeLlnde bir kol saa.. dükkanına girerek. dükkancının dal- şiddetli bir bombardıman ba~adı, sık ç.ekfliyor, dedi. lt?.•lıt l'tıza tlntrosu 
tinJ çalan Munevver adında bir genç gınlığından bilistifade çe~mecedeki ! Bu akşam Gedlk:pa.şada Azak 
tız adlıreye Ternerek; Sultanahmed S lira parayı aşıran Semı\hat ve ISTER 1NAN, ISTER 1. ~ANM.~! 1 bahçesinde 
ı inci sulh eeza mahkemesinde sorgu_ Maizer iaimlerinde iki genç kız ya- Y U M U R C A K 
ra çekll:ni, ve tevkif olunmuş ur. ltalanıp adliyeye vcrilmi,lc~dir. '-····················· ... ····: ........................ -·--· .... ·-· .. ·-···-·-·-·) vodvil 3 perde 
~==~~====~~~~==~========~==~ 

,cSon Pouan nın ed,.bl telrilrtısı: 41 

t 
çük yaşta başlamış olan yetimliğin- cii alemin evini, kapısını gÖ7clle - lbrahime rafakat ediyorlar. lakin 
den. titizliğinin a~nl sehebl~ 'nden rnek, bususiyetine karışmak, ırzını, ekseriya iki nişanlıyı başbaşa bırak
uzun uzadıya bahsetti. Şehime Ha- namusunu kendilerine mal ederek mak cihetine gidiyorlardı. 
nım da onu bütün dikkatsic dinli - onların hnsbi koruyucusu olmaktı. Şehime hanımla lbrahimin ata -
yordu. Bu hususta en ufak bir miiııarr.a- sında söz kAt'i olarak kesilrr.işti. 

etü:edc anlnşır gibi oldnbr. lb- hayn ccvnz yoktu. Mahallede otu - Ancak, evvela Saimle Müjsünın ev-
rahim Efendi müsande istedi: ran herhangi bir bekir veya dul ka- lenmcleri, ondan ııonnı. da kendib-

- Bir iki gün sonra te~ .. ar ~7i dının evine yabancı bir erkeğin gir- rinin nikahlanmaları kararl:ımmştı. 
ziyaret ed ebilir miyim} O vakte kn- diği ~örüldiiğü ıında, ahalı hareke- Cocukların düğününe bir ay var<lı. 
dar daha da düşüniir, ta ınırsınız. te geli~. bizzat, bn kın rertib t-.de - Onlar tekmil merasimıle gerdeğe 

Ycr.geniz. lal:ırdı arnsmda. bi.az ti· çıktı, gidiyor. Bugün tekiıliniz ba- Her halde sizin de, bu ~de benim relt müdahalede bulunurdu. gireceklerdi. Ötekilere gelircı•, dii -

Yazan: Ercün:end Ef~rem Talu 

ti ... olduğunuzu, bugüne kadar onun na mülüyim gelir .. siz de arzu eder- g'bi kat'i kanaetle hareket etmenizi Bu yiizden bazan feci yanlışlık - ğün falan yapmadan, sadec" r.ıki'ıh 
için edenmediğinizi söylemişti . .Sim- ainiz .. evlcniriz. Yarın saçım iki tUr- ter-cih ederim. lar dn olduğu halde, hük\ımt-t ı,u olacaklar ve rnüteakiben de, e-vi ki-
di benimle cvlenınek istemenizi o lü olducu zaman benden bıkmıva - Şehime Hanım boş buluno.Ynk: baskınlara göz yumar. Adeta onla - rayn vererek, kalkıp Mihnlice gide-
titizliğe yakı,tıramıyorum. Beni. şu- cağını u bana ne ile temin edebi - Buyurun f dedi amınn, g~'nç a- rın meşruiyetini tasdik. teyid cd N - cek INdi. 
nun «ura~nda. tanıyalı henüz bi•kaç lirsiniz~ dam çıkıp gitti~ten sonra. onun bu di. lbrahim. bu s~beble. kaymaka -
:ram" n olu) or, huyumu, auyumu biJ.. - Aman, hanımefendi!. :ı:iyaretlcrint- Miijgimrn ve Böime Ihrahim .-fendi nin Şr.hıme hnnı - ma mektub yıızm~ izni nı bir buçuk 
miyoı unuz. - Bırakını7., bitireyim. Ber çok Hanımın ne diye~klerini düşiinerek mın evine ilk gelişi, aşa$bki d ükka- av daha uzattırmı~tı. 
~ Yengem. · · onurlu bir kadınım. Bugüne kadar b;rAZ ta~lnndı. nı tutan dedenin nazarı d:kkatinden - Bir akc:am, I'"Z8ndan sonra, h •m 
- Besime Hanım benim çolc böyle evde kalııımın sebebi sırf bu: Mahalleliyi ise aklına getinnl'mio. kaçmamı tı. Esnsen kuyruk acısı o- niqanlısını yoklamak, hem de Besi -

dostumdur. O dostluğun tesırile be- Bir keyfe. bir öfkeye, bir usanca, hiç hesaba kfttmamı-.tı. -Inlbuki a- lan lıakkal. bnndan !!onra adama - me hanım tarafından göndt.rilen bir 
ni size methetmiş olabilir. Lakin iç bir hiçe kurban olmak korku .. u. sıl onlardan gocunmal elcti. kıllı. mal sahibesini tarassuda ko - emancti bırakmak iizere uğrayan 
yüzümü o da iyicene bilmez. Ben - Benimle, aklınıza öyle şeyler - 18- yuldu. Bundan haberdıu olmıyan lbrahim e.fendiyi Şehime hanım ye-
bu yaşıma kadar yalnız ve kimsem gelmesin. O tarihleıde. halk. kadın - er - İbrahim efendi i5e, ikişer. i:çer giin rneğe alıkoymu,tu. Yemekten son -
ya ıya yq:ya. insanlarla dü,üp lc.nllc- - Vallah, bilmem. Beni diişün - lcck münasebetlerinde fevkl\1.5.de fasıla ilt' oraya d~am etmekte idi. ra, esas~n Besime hanım da Saimle 
masını unuttum. Bana can yolda11 düıen burası. davranırdı. Cünlt'ril'1in bü - Besime hnnıınla oğlu i1e viık1f ol - biriiate gekccklerdi. 
-ı.· ..ı·. ..ı. .... J,.;, ;;ı. ... , h"viitti m• J.bıahim flgdi tgpjpet ı~eje aylalc. Dlllflar ve bu mutasavver .izdivaca Kadın, bt-rmutad 
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Eylul s 

Sözün ' kısası 
Yirmi heş .. kuruşaj 
Bir hazine 

\ E. Ekrem Talu 

• aaril Vekilieti yetişineeya 
kadar kapanın elinde kalan 

Ahmed Mitat efendi mcnhumun 
kitabianndan biri de benim hisse -
me dü§tfi: Eabtık temyiz ba~ müd
deiumumisi, 9 3 ayanından Lebib e
fendinin <cCevahiri Mültekata» nd • 
lı eseri. 

Onu bana satan sahaf kim bilir 
kaça almı1 lti, uzattığım lira çcyre -
ği ne: 

- Bereket vetsini deyip kitabı 
sardı ve teslim etti. 

«Cevahiri Mülteknta» bana ya -
bancı bir eser değildir. Vaktile 
kendi kütübhanemdc de ondan bir 
nüsba vardı. HôJfı da olacak am -
ma, kim bilir hangi sandığın için
de, benim de bir ev sahibi rJI.namı 
bekliyor. 

ccCevahid Mültekataıı nıı;ı müel· 
lifini de tanımak bahtiyarlığına cr -
mi§tim. Lebib efendi merhum, bıı• 
bacığunın Büyükadada ikamete me 
mur bulunduğu senelerde orada o .. 
tururdu. Ben o vakit çocı:ktum, fa-
kat babamın kimlere hürmet göa -
terdiğine. muhabbet izhar e)lcdiğl
ne dikkat edecek çnğdnydım. Fa .. 
ziletten başka hiç bir şeye kıymet 
vermiyen Recai Zade, Cevahir mü· 
ellifine ayağa kalknr, büyük saygı 
gösterirdi. 

Kitabı elime alınca bütün o mu· 
nzzez ölüleri bir bir yiidcttim: Mi • 
tat efendi.. Lebib efendi .• babam J, 
Cümlesine Allah rahmet eylesinf 
Ömürleri tetkil:, tetebbü, telfik ile 
geçen bu insanların sayesinde haUi 
fikren sebcbleniyoruz. O uCevahiri 
Mültekata» ne nefü şeyi Hicri 
1286 da, Matbaai Amircde basıl • 
mış. Şöyle böyle üç çeyrek asırlık 
demek. 

740 sayfasının içinde, çoğu fcv• 
kalnde zarif bine yakın fıkra var. 
Bunlar ne büyük bir emeğin mah ' 
ııulüdür, kim bilir? Hepsi de Türk. 
Arab, Acem tarihine dayanan bu 
fıkraları bir araya toplamuk için• 
Lehib efendi kaç yüz it.itab oku ' 
muş, ltanştırmış ohnnb~. 

Sonra da ben bu hazineyi, hem 
de miicelled olarak yirmi beş ku ' 
ruşa, bir okka şeftali parasına alı ' 
yorum. 

Benim !U ın i mazhariyet ~. Yok ' 
sa kitabınki mi nasibsizlik). Artı~ 
ııız tayin edin. 

C. Ckeem ~alu 
Darülicezeye 61 yatak ila\Te 

edildi 
Darülnee2enin gem şleWmesi ~ 

tanzimi etrafındaki faaliset. devaJl1 
etmektedir. Müesseseye yeniden cıı 
yatak daha Ullve cdilmi.ştlr. BnrM'iJ 
daha çok kimsesiz, perişan bir vazl· 
yette sokaklarda kalan çocuklar :to
nulacaktır. ...................................................... 

TAKVIM 

EYLÜL 
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rahimJc karşı karşıya oturnıu,, olC' 

den beriden konuşuyorlardı. 
Bu sırada; komşular, bakkalın '' 

cele acele aükkanını kapa) ıp sır' 
kahvelere doğru ko~tuğunu gördıi; 
le.r. Oede., orada en önce irn!lSJ1 
rastgeldi. Öfke ile: • , 

- Hocafendil dedi. Sen ne bı 
çim imamsın} 

Öteki aşırdı: 
- Ne olmuş) Ne var) ) 
- Nasıl ne var) Mahtıllcce bO 

·ıı 
nu.ı takınıyoruz da senin lıabefl 
yok! 

- Allah, Allah 1 
- Allah, Allah ya 1 

i~ilc alakadar olduğun yok };j, 

olup ne bittiğinin farkında ola~ı 
-. - Canım, ne olmuş~ Söyle.s 111• 
- Bizim dükkanın üstünde 0 , 

ran hatua .. o şıllık .. o facire • ııı~. 
hallenin nnmusunu iki paralık .el4 

Imam, az kaldı küçük dililll ) 
tuyordu: 

- Ne diyorsun~ 
dan bahsediyorsan) 
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ingiltere ve 
Yak1ndoğu 

Halkımızın Hava ı.~.:ff;Q-e .ı Milli Piyango dün~~ 
Kurumuna yardımları y~~:~:,imv:::~e::.ç izmirde çekildi ~L 

·ıı·kçe a t yo · ıR 1 1 r ı r I ngiltere ile İtalya arasında har- Ş h • i d f / ~4699 

r
.H ......... ~~m .. ~i~riz;E;r;h;~ii'l"e···, .. ·· duk;"t~t~~~~~ğıva:e~~ee~:~:~ ~~1ı= e rım ~O eb:: ~~:an i;abe;entt"ı·marayalD 

I.:J. ~ A.nka.rn '1 CA.A.) - Bize verflen malftmata göre, aza yazılmak, para- ~ıınn, bu vaz.iyeti ilanihaye muhafa-
teberrüatındıı. bulunmak ve evlenme yüzüklerinf vemıek suretne hıılk~ za.da devam edemiyeceğini muhte _ 

•Son P<ı3t.zı.nın wcrl muhaiTlrl z:ı.n Hava Kurumuna lmr§l gast.erme~ oldukları nltılm gittikçe inki§a.f lif alametler göstennektedirler. Bu~ İzmir 7 (Hususi) - Milli Pi -ı 74112 75583 82665 
................................................ etmektedir. nun sebebi gerek Akdenizd~ gerek yango idaresi üçüncü tertib planının 945 78 94764 1 0073~ 

ngiltere ba~·ekili, Hitlere Afrika topraklannda inkişat etmek- i~nci çekilişini ~u~ün sant on ae - 121158 125680 131650 
cevab olaıak ro)lec!iği yeni merl·ka harbe Kral Karol te olan askeri harekattır ve bu ha- kiz: otuzda hnmız entcrnnsyonnl 135591 148976 149392 

nutkunda aAnnvatanın müdafaa ha rekattan müteveJiid tehlikenin mü- fuarında yopmıotır. lstiklal marşile 152434 155137 15 7805 
.tırlıklnnnın m ucuarn bir surette 

1 
d k • temadiyen Mısır topraklarını teh _ başlanan keıJidede kı.r~. binden fazla 163393 163916 175094 18320 

devamı, ettıklerini bıldirdikten son iştira ( e ece lsviçreye gitti did etmekte bulunmasıdır. Şimdiye h~l~. bul.unm~ş, ~ekılışı~ safhaları Son üç rakamı (077) ile n 
ra Yakındoğuya <ı devamlı bir seri kadar Mısınn harbe sürüklenmesine buyuk bır alaka ıle. takıb olunmuş- bulan iki yüz bilet ( 1 00) lira 
halinde takviye kafıleleri gönder - V~ington 7 CA.A.) - Reuter: Bükr~ 7 (A.A.) - Sabık kral K&- man i olan onun ileri sürmek te hak~ tur. . . cak tır. 
ınekte tereddiıdıı etmediğini de i - Gayri resmt bir r1sale olan The rol, bu .sabah ıını:ı.t 4 de ht1Sus1 trenle lı olduğu hukuki tezdi. Fakat bir Bu çekılışte kazanno numnrnlr.ı Son iki rakamı (53) le 
Jô-ve etmi tir. Ayni zamanda t Do- Army and Navy Journal'in kanaatı _ Bükr~l terkctmLştır. Snbık kralın ha.. müddettenberi halyan matbuatının ıunlardır: eren iki bin bilet de (8) lira ikra 
iu Akdeniz İngiliz filosı.ınu takviye ne göre, İngUtereye 50 dlstroyerln re.k.eti gayet gizli tutulmll§tur. bu teze karşı yapmakta oldı.ıkları 40 bin lira kazanan miye alacaktır. 
\çin en kuvvetli modern gemiler - gonderilmesı, Büvülı: Britanya do. Husu.si tren, İsvlçreye gitmek Dze~ hücum, yalnız bir taraf için istifade- Son bir rakamı (3) le 
den bir kaçını Om) a göııd~rdiğini nanma.sını takviye \fçln gönderilme re İtalyadan geçecektir. İsviçre, htL li görünen bu noktai nnzarı bundan 7 bulan yirmi bin bilet (3) lirn ik 
Ve birkaç gun evvel orndnki İngiliz sine devam edUecek olan daha ltud _ kOmetl, sabık kral Karola bir aylık böyle İtalyanın tecviz etmiyeceğini miye knzanmı~tır. 
filosunun (h kiki ku' vetinin hemen retll cemUerle munzam t.ayyare kuv~ ikamet müsaadesi verm.I.otir. anlatmaktadır. 1 O bin lira kazanan Gene son bir rakamı (8) le nih 
hemen iki mislıne çıkarıhıbilaığini vetlerinin tıncak bir b"ı:lan'"cıdır. Bu h yet bulan yirmi bin bilet de ( 2) 
h '""# • ..,. Mıa1r, reısmen arbe girmi' de - 95549 } nber vermi§tir. rlsale, ba.şmalcalesinde §Ullllan yaz~ V • J::'. ira ikramiye alacaktır. 

Ingiltereni n, «pek .. ·akında t~id - mn ktadır: ~ e n l CT Qn S l"" ğildir. Mihver devletlerile olan si - Bu biletlerden kırk bin liralık bü 
d " • • yasi münasebetlerinl kesmekle be - 4 bı'n lı'ra kazananlar ı eıli muhart"beler beJdediğin Ya - Brrle'"'k Amerıkanm büyük adım _ b liw yük ikramiye stanbuld'.l tam le. ~ ~ b • • raber dava ir ·gi yapmamıştır. Me-
ındoğuda, )ani Mıa:rdn, ve Doğu iarla dunya hnrtılnc işttrııke gttmek ~ Q ln eSl murları bitaraftır. Ordusu keza. Fa~ 169867 110622 olarak. 1 O bin liralık biletin bir pa 

Akdenizde bulunan askeri kuvvet· te oldu~unu co··nnıyenl•r ancak ko··r çası lstanbulda, bir parçası 
ı ı ıs ~ kat Mısır arazisi bitaraf değildir. 

b
erin.i ve donanmasını ehemmiyetli olmalıdır. Bem 7 (A.A.) _ ste!anl a.]a.n.m..n Zira Büyiik Britanya hükumeti 2 bin lira kazananlar beyde, dört bin lirnlık biletin, 
ir surette takviye etm;§ olması bizi da.n: parçası Çivril, bir paTÇQ.aı 

d 1936 da akdetmit olduğu bir mu - 129628 165946 194146 d'"' b'l . b. A 
e en yakından alnkelandırır. Cün~ General Veygand bir V.lıchy'den bUdlrildl~ne göre mare. ahedeye istinaden Mısır arazisinden ıger ı etın ır parçası dana 

kü, bizim, bilha ca Doğu Akdeniz - fB.1 Pet.a.in, k.ablneslnde ta.diHlt ıcra_ muayyen tartlar dahilinde istifade 1 QQQ lira kazananl~r Amasyada, iki bin liralık biletler 
le Yakındo;;,ıda biri diöerine da - tayyara kazası geçı'rdı' •ma ~nnıntır Kabln-.. - !mdt 'T Malatya, İstanbul, Konya Ere;>Jisi ... o .. e ... ,... .. ~ • """' 4 &n- ebnektedir. Buna mukabil ve Mısır 2438 5493 5882 60 1 ., 
Yanan "o:arlıklanmızın bir tf"c&vüze cak aekiz nazır vnrdır· d l b hl' . ih 04 zmirde satılmııılardır. 

.. V h 7 (A . or usunun mat u e ıyeli raz e- 25928 30697 33625 35427 u·ıı· p· Ugramaları halinde bunların bitlikte ic y .A.) - Berayi tefti~ La.val, ~vekU muavini ve J.atlh deceği zamana kadar Süven kana- mı ı ıyangonun üçüncii 
rnüdafaasını temin için lngi\tere ve Linoges'e gitmekte olan General barat ve .koordinasyon nazırı, Bau 3 7667 4 715 3 487 44 50109 plfmının üçüncü çekilişi Ada 
Fransa ile tedafui bit ittifaktmız yn~ \Veygandın binmi, olduğu tayyare douln hariclYe nazırı, general Hut ~ blının emniyı· etini~~ bu ~analdak ser~ 53181 54463 57308 68030 yapılacaktır. 
ni üç taraflı ve kar§ılıkh taahhudto:- ehemmİyetsiz bh kaza geçinni§tir. zinger harbiye nazırı am1ra.1 Darıaı:; .esf t~e, g•~-ıpigeçı'j ternın etme va-
rimiz vardır. Fınnsanın harb ala - General. sağ ve salimen kurtulmuı- babriye iıazırı. • zı esmı ~er ne a mı~br. 
nından çekilmesi ve onun Akdeniz tur. Ayni muahedeye göre taraflar - Afrikada h rb Baylar, ayıpt1r! 
donanmaaile kara ve havıı. kuvvet- Fransanın yeni dan biri bir iiçüncU devletle harbe 
lerinin yok olmalan bu ittifak ve Bulgar • Ru,.,..en anlaşması tutuştuğu takdirde di~er taraf ona Kahirc 7 (A.A.) - Resmi tebli~: 
tnahhüdlerimizi hükümden düşür - Ankara se/iri yardım edecektir. Böyle bir vazi - Mısır: Dün 1\iatruh üzerine üç hava 

(Baştarafı ı ııicı sayfada) 
Hatta deli de değildir. Sadece 
luçtür. Mefluç bir hasta nasıl . ata d tt Mı ı 'lt öatermek htlcumu olmuş ve bunlıır bazı ha.sarı mez. Ancak olsa olsıı ;;,. yenne iki tmz n 1 ye e sınn ngı ereye i C> -

L -,. VJch 7 (A.A) H mucib olmuştur. İki düşman tayya. da üstünü başını paralıy.ıbilir) .. alan müttefiklerin icabında görii - Y • - nvası le mükellef olduğtı yardım tan·are 
lecek vazifeleri sadece z,üçle~i~ o- (Ba.ştarafı ı Inci Dyfada) Rio-de~Janeiro' da Fransız ee - meydanlarile limanlarından ve mü~ re.si, hava dnrt bataryalıırımız tara-
ı B 1 halk, hemen derhal te7.ahürlere haı- firi olan Yulee Henri Ankaraya, .... _ k l l d . 'f d • fmdan dü.şürülınii§tür. 

kü, Afifenin ne elleri, ne de 
lan tutmamaktadır. Bu bir .. ur. u aebeb1e bugün ngilterenin, - na a e vaaıta ann an ısti a e ettır -

'"' l lamıştır. Bütün memlekette çanlar bık Va•inaton sefiri de Saint Quen- k B b bl s·· k l Filistin: Dün öğle<I&n sonra düş -
oe çika ve Flandr feluketlerinden l k D h l Y • me tir. u se e e uvey, ana ı - .. 1 hü 

ç.ıı ınma tadır. er a bütün evler tin de Rio-de-Janciro'ya sefir ta _ • f .1 • • Id .. k man tayyareleri, Hayfaya ur cum 
Gelelim belediyenin yardımına: 
Neşriyatımız üzerin~ beled 

güzide reis muavini Lutfi Aksoy 
•onra çetin bir hal alnn asketi vazi- b ki I .. l . . 1-J JL b' nın va.zıyeti ngı tere ıçın o ugu n 1 d H d rı ba'-ryala 
)' t' . Y k ayra ar a sus enmı$hr. a &, ır yin edilmişlerdir. d f 1 • . d h t b. h ya.pmış ar ır. ava a ..... ~ 
~ ını düzelterek Altdenizle 8 ın dakika ıçinde bütün ııokaklan dol- ar ta ya ıçın e ayat ır e em- rımız harekete geçmi.§ ve dUşmıını 
~oğuda, mevküni kuvvetlendirme - durmuFur. Yule• Henri vekalet kalemi mah- miyet almaktadır. Çünkü böyle bir bombalarını mllcsslr surette nttırma.... 
ge iınkfın bulması bizi zi'-·ade~ile y sus müdürlüğüne getirilmeden e'Y - dunım<:la ha.l.,..nın Habe•{•tanla o- dan gen· ,...n .... uMrtm;•,...ur·· . 

zat bu mesele ile meşgul olmu~tur. 
Belediye daire müdürü ile A 

" ann Pazar sabahı, bütün m em- "- v .-=r. "'?~ 
hlernnun eder. vel, Vatingtonda :uzun rniiddet dip- Jan münakalesine hAil olduğu gibi ilk yardım olmak üzere ellı lirn gö 

F ı Jekette büyük eyinler yapılaeaktır. ı k 1 
akat ngiherenin Dog"'u Akde - omati vazife erde bulunmuştur. lnmlterenin bu hAili viicude netir -

Müteakiben kral sarnvt önünde ve -------- .,. .., 
ni:z.de ve Yakın doğuda kuvve_tlen - Mihver devletleri elçılikleri önünde mesine imkAn vermektedir. Va'Ziye-
Jneai, ayni zamanda, bu semtlerde tezahürler olacaktır. Balıkesir ve Aydının ti bitaraf olan Mısır, bu vaziyelin 
•ulhün devamını iııtiyenleıin hepsini Bulgarlar aym 20 sinde Dobrucaya k 1 b bir icabı olarak hergün bir parça 
•evindirir ki, Yunaniatnnla Mısır ta- cmyorlar urtu UŞ ayramlan daha harbe yakla~mıya mecbur o -
hiatile, bunların başında gelirler. Botyn (A.A.) - SOfyadan haber Balıkesir 7 (AA.) _ Balıkesir luyor. Simdiye kadar bir harb sa -

halyanın Yunani&tan aleyhin- Blmd•~~o.nn göre, cenubt ~"---anın d L 1 Id hası halı'ne aelmemeısi, cog"raıt va -d k· h o.e.• .uvın."" Ün ırourtu u şunun 16 inci yı ön il - "' 
e 1 areketleri gerçi 100 gün- muhtelif bölgelerindeki hft.kimiyet te- ·· .. b " ··k h" I '- 1 z:ı'yetı'ndendlr. Çü'nkü •;malen Bin -

lerde susmuş görünüyorlar. Fa- ~dülüne mütedair tarihler tesbit e_ munu uyu teza urat a llllll amıt - ,... 
lcat b J y . a • - tır. ga7iden altı yUz kilometrelik bir 
h 

un ar unanıııtnnın acız. ze- dllmiştir. Bulgar kıtaatınm ~ale 2D A d 7 (A A ) A d 18 çölle aynlmıştır. Sudan hudı:duna 
Un hami \'e yardımsiZ göründüğü 1 ı;;,]Ülde ~"'"lıyaeallo. •abmin ediıinek.. • • r ın ) ]·d.: .. - •. by ~.nınh 1 ı 

~~r 5Ündd'el'kyenki~lenl al~vlebn~ekt ütze- ~Ir. U""i ~· ~ ~~ı bKü';~~ ~~ ~ıte:~~:hür:t~l~nte•~d :~~~~:~ :~k::=~a~:re~::y:~~::ı~ 
• ,.ım ı ı u enmış ır a eş en Bu itilfl.fname ahkl\.mına nazaran ·ı · · 

hn•k b' d ~·ıd· 1 edı mıştır. lan mevcudsa da müessir bir hnrc -
~ n ır şey egı ır er. Bulgaristan, şlmalde 1913 te malik --------- d • 
Bundan başka Jngilıerenin müt - oldu~u hududlan eline geçlnnlş ve k b • ket yapınağa yo1ların müsaa e~ı 

teliki olmakla beraber. 16 milyon bu suretle mo idlometn murabbaı Beriine gece büyü Ir yoktur. 
~üfuauna rağmen kendi kendinı mii-l arazi ne 300.000 nüfus kazarınu., ola~ hava taarrUZU daha yap1fd1 Maamafih bu mıntakadan yapı -
k~faadan aciz bir dururı:ıda bulunan caktır lacak bir hareket, Ingiliz kuvvetle -
•vıı ır <lnhi, bittabi ha .. bin kendi (Baştara.fı 1 lncl .sayfada) rini geni~ bir saha dahilinde meşgul 
~emleketine girmesini istemez. Fn- Londranın en dr stri ve diğer hedeflere isabetler k.ııyde - etmek için vasi bir cephe üzerinde 
~ ıu Çörçil: «Pek y1\lcında o1ta do - l k b b l d d~Ir. yapılmak icab e<lecektir. Mısın teh~ 
~uda şiddetli muharebeler bekle - min a ası Om a an 1 Brüksel eivarmdı:ı. eşya iStasyon did eden tehlike de buradad•r. Bu-
rtıdiyiz ıı diyor. Çörçilin orta doi.!u (Baştaralı ı incl sayfada) larına hücum edllm~tir. Benlo'da nun vereceği neticeyi ise ancak :ıa -
dediği yerler Mısırdan başlı~rak hücumlar ynpılmı~tır. T elelat hakkın Calals' ae ve Dunterque'de hava mey man gösterecektir. 
oradan cenuba, şarkn ve şimale doğ daki haber henüz elde mevcud de- danlarliUl :ve Calais clvarmda ik:1 ba- s tn ~ b UUınnn ülkelerdir. Ve ~imdilik ğildir. Taymis mansabının timal ıa- tarya mevkiine luısarlar yapıln:u.Jttt. tıfim UCatJıf': LAnt!Ç 

unlardan ilk ağızda harbe maruz hilinde bır endüstri te.tisatı üzerine iki tayyaremiz kayıbdır. 
olanı Mısırdır. de bombalar atılmış ve bu bombalar Askeri bedefe isabet 
. Görülüyor ki Akdeniz. Ingiliz yangınlar çıkarmı§tır. Berlin 7 (A.A.) - Stefani a -
ımparatorluğunun en kısa yolu ol - Saat yinniye kadar ~elen haber- jansından: 
ınak :rol:inü çoktan bırakmış olma - ler, bu hucumlnr esnas:nda avcıloı _ İngiliz tayyarelerinin ceçen eec:e 
•ı.rıa rağm~n. İngiltere gerek bu de- nmız tarafından, 16 sı bombardı _ Alman arazisi üzerine yapmlJ ol -
~~~?e. ı.·c gerek yakın do~uda a.at - man tayyaresi olmak üzere 2 1 dü§~ dulı:lan yeni akın esnasında bir bteilk 
B e ını devam ettirmek azmiodedir. man tayyaresinin dütürülmü~ oldu _ aakert hedefe isabet vi ki olduğu ·-

12 adada ingiliz 
deniz harekatınin 

Bir f1r1ncın1n ifşaati 
(BaŞtaralı ı Ind sayfada.) 

meyfnlz. Ofisln verdiği blr günlük 
bulday p iyasaya göre tamam ıtünrle 
2160 lira, ayda 64.800 lira fark eder. 
işte hükQ.ınetln İst.nnbul hıılkına u -
cus ekmek yedlnnek gnyes!le Ofis eJI. 
le verdili bu~daylar un olup halkın 
Uttlhlfıkine arze<IUinclye kadar değlr_ 
mende veya :fırında ne kadar nok -
sa.nla.şırsa arada bu noksanlıkta rol 
oynı.yanlar bundan o kadar müste -
!Id olurlar. 

Damlıyı:ı. damlıya göl olur derler. 
Nok.sanlru}a noksanlaşa bun<lan istl ~ 
fadelenenlerin kan :fazla olur ve fa_ 
ıaı..t pek tabiidir ki günün birinde de 
ya yenlnden, ya yakasından meydana 
çıknr. Bir günde tınnların çıkardığı 
etmek a.dedl tesbıt edilirse 300 to -
nun ne kadarının eksildi~ini anlamak 
mO:mkün olUT. 

Ş1.mdl tahsis edilen 400 tonun dıı 

de~innenlerden fırınlara ne .kndar 
verll~l ve 1ırm1arın bunlarm ne 
kadannı ı.,Ieyip halka sattJ#'ı mü -
ratabc edilmezse şcbir1e 'köy ve ka -
.saba arll8ında .fiat farkı devam et.ti
ttne nazaran kısmen fstnnbul mül~ 
hakatma ve clvarlarınıı akıp gldecc
~in1 kabul etmek ltızundır.ıı 

d erilmiştir. 
Hastanenin baş doktoru M 

Osman mezun bulunduğu cihetle, 
parayı hiç bir kimse almak saliıhi -
yetini kendinde görememi§tir. Ha -
len para, belediye daire müdürün
dedir. Mazhar Osmanın Bursadan 
avdeti beklenmektedir. 

Aktllılara deli damgası vurmak
tn bu kadar acele eden refikimiz 
hakikatiere «yalandırı> demekte şüp~ 
hesiz tereddüd dahi etme?~ Rurıu 
düşünerek şahidier tedarik ettik. 
Bakınız ne diyorlar) 

Mazhar Osman ne diyor? 
Elyevm Bursado islirahat etmekte 

olan profesör doktor Mazhar Oam.n
nı teldonlu aradık. Vnziyeti söyle
dik. Bize verdiği cevab aynen fU • 
dur: 

- Hayır, Afife deli değildir. Jıı
tanbula avdetimde vnziyeti izah e -
derim. 

Lu tl i Aksoy ne diyoT? 
Belediye reis muavini Lutfi Ak -

soy <la §Unları söylemiştir: 
e<- Biz neııriyatınız üzeıine ala

kadar olarak, Afifeye kaışı vnzife
mizi yapmak üzere. şimdilik 50 lira 
gönderdik. Hastaneden çıktığı za -
man da lazım gelen yardımı yapn -
cnğız. Ancak, hastanenin prensipleri 
mucibince hastaya para verilemedi-

T'caref Vekili dUn şehrin ği. Mazhar Osman da burndft ol -
nun için, bizz.nt Jngiltere .aduı ~ ğunu bildirmektedir. Avcı tayyar~- dirilmektedir. Bu hedef de Bran -

nın istilaya maruz bulunduğu bir sı- lerimizden beşi kayıptır. deb?urg civarındaki bir projektör 
l"ada. bil~. oralara hüyük modern Alman tebliği fabnkasıdır. Bir projekt~r tahrib e-

hedefleri 
Londra 7 (A.A.) -

askeri muhabiri yazıyor: 

k • '1 ( Id ma.dığı için daire müdürümüz pıı -
Royterin ekme IŞI e m8ŞQU 0 U rayı kimseye veremem:şıir. Bay 

(Baştarafı ı Inci sayfada) Mazhar Osmnnı bekliyoruz. Gelir 
r~rnıler ve hava "'e kara kuv,•etleri Berlin 7 (A.A.) _ Alman or _ dilmiştir. Birkaç ölü ve yaralı var-
~ondermekte, ne olursa olsun Mal- duları başkumandanlığmın tebliği: dn. 

~ı tutmnkta, ltalyan adalannı ve Hava kuvvetleri, bugün öğleden En fiddetli bücum . 
tnustnhkem ii!lerini denizden ve ha ' lk d fa olarnit daha bü"ük Nevyork 7 (A.A.) - Berlınden 
"ad b · sonra. 1 e J N k 1 h b 1 ·· d" B an ombnrdıman etnıekt~ır. k . tl le Londra limanınci ve ~~~h~ evyor a ge en a er ere gore, un 
r-unun sebchleri baııit ve aşikardır: .u vv~ .. er m etmi.tir Bu hücumlaı gece Berlin harbin bidayetindenbe-
cvvela 1 ') D A'-d rıne ucu ~· • . 'dd ]' h h'" ni2 a, ngı tet~nin oğu K e - İngiliz hava kuvvetlerinin son haf~ rı en şı et ı ava ucumunl\ ma -

~e ı.aahhüdleri ve Mısırı himaye talar i ' nde daha geniş mikyasta Al~ ruz kalmış ve alarm saat O, 15 den 
Va:rJfesı d İk' · • Al d · çı 3 k d " •· t'" y k wu ır. ı ne ısı ; enıL ve manya arazisi üzerinde gayri askeri e a ar su rm u~ ur. • 
r:: ın doinı. Jngiltere için maddi bir hedeflere kar~ı devam ettirdiği gece Dalga halmde 
haenfaat sahası olmayıp bundan da~ hücumlarına mukabelebilmi!!il te~ - Nevyork 7 (A.~.) - Berlinden 

ehemmiyetli olan mancı;i ve '-'l ·l kt d" 8. t k büyük du- Nevyork gazetelerıne gelen haber -
'Prest" I J ıo e): erne e ır. ır e l 1 •1. l . dU 11 a anıdır. Bu se.beble ng:lte- b 1 t L dnının !1\~"rkezin ~ ere göre, ngı ız tayyare en n 
re b . .. _ı man u u u, on - - B 1. ii . d f lı: I. d 
h ' utun <ıÜn;adaki nüfuz ı.·e iti - d T . h . • man!abına ka- gece er ın zerın e ev an e a,a-
arı 1_ b en ayrnıs ne nnın l h d fl . . . . 

1 nı ııı;a:y etmt"den Akdenizle ya~ d ktadır ğıdan uçmuş ar ve e e erını ıyıcc 
ıtın d b ar uznnma . b'l k . . d 1 f' Lt 

oguvu ırakıı.maz. B a kadar alınan haberlere göre ı me ıçın ay ın atıcı ışeıuer 

ı ?nun için, mihver devletl<'ri;ıin - u ha~a muharebeleri esna•ında kullamnışlardır. Sanıldığına göre, 
n(.!ı]t.. • b d gore a 1 h L 'dd'd' Ç" .__ d .. reyı u ~nizden ve yakın 31 d- mnn tayyare!İ düşürülmüctür. }'apı an asar çor;; cı ı ır. un~u 
ogudan çı"karmakta menfaalleri Alt uAşl an tayyare!i kayıpttr. ~ tayyareler, dalgalar halinde oehrin 

old .. k 1 ı m k . . • d . h . l ugu "Rdar ng"lıere için bu'"n _ Tahrib edilen tayyareler mer ez:ı uzenn en geçmı' ve te nn tda hakim kalmak zaruıeti Vdr _ Londra '1 (A.A.) _ Resmen bildi_ bütün müdafaa sistemi ilk defa ola~ 
17

• İngilterl'nin bu zarureti a"'·ni rlld:l'l-ine göre dün saat 23 30 a ka ~ rak hep birden harekete geçmi:tir. 
~arn d • ~ ""' ' ' Leh d · 1 • · .ıın n ve bilhassa Türkiye Yu _'dar 45 düşman tayyaresi d~llrülmü.ş ater emnyo u ıstasyonu cıva -
llnııı~tan \'e Mısırın eaaslı ve •hayati tür.' Dokuz İngiliz avcı tayyaresi ka~ rındıı büyük bir .~ntre~oda bir yan
Brnfooılerine tdcabül etmek•t!:dir yıbdır. Faknt bunlard.ıı.n on pilot .sa~ gın çıkmış ve dıger bırçok yangın~ 

u •~bc:ble biz, Ingilterenin Doğ~ ve .ımlimdir. lar, Beriinin ,imalinde . ~/eddin~ 
Akdeniz.le Mıaırda daima lluvveıli ıw Ağustostan 6 Eylfıle kadar tah- mahalleaınde ameıle evlerını dddı 

12 ada mıntaka1ındaki lngiliz 
deniz harekatının mana•ı ,udur: 
Mıntakanın en mühim ada5l ola., 
Leros adası, halyanlar tarafından 
gizlice hava ve deniz lislcıini havi 
bir kale haline getirilmiştir. Bineten
aleyh mezkur ada, İngiliz tebliğin
de eıaskeri hedeflerin en mühimmiıı 
olarak bahsedilen hedefi teşkil et -
mektedir. 

Lero1 adası istisnai bir ııtratejik 
vaziyete maliktir. Kıbrıs adasına 330 
mil ve Portsaid limanına da yalnız 

BllA.hare rels muavini Lfıtfi Aksoy gelmez emrine vereceğiz. Hastayı 
degirmenlere giderek un vazlyetini çıkardığı takdirde icnb eden :~la -
kontrol etmiştir. kayı göstereceğiz. Yoksa Afife zır 

Belediye rels muavini, dün sabah deli olduğu için para vemıekten bi
saat 7 den ll buçuğa kı:ı.dar Topha - zi menetmi~ değillerdir. Ayni za -
ne, Taksim. Şişli, Çemberllt~ ve ci~ manda üstündekileri parçaindığı da 
varı fırınlannı dolaşarak halkın ek- bize hiç bir zam:m söylenmiş değil
mck.~iz kalmaması için lüzumlu tcd~ dir.>> 
birlerı .alm~stır. Tqphancde yeniden Belediye daire müdürüne 
bir rırın açılarıık ekmek çıkarılmaya göre 
baJ}anmıştır. . Belediye daire müdürü, bizzat 

Dün sabah Ankaradan ~hrımh:a h 'd' d kt ı 1 1 • ~1 astaneye gı ıp o or nr n emas 
gelen Ticaret Vekıll Nazml Topçuo""u .... :. fik' · · 'dd' tt""'' 
da ~ehrin ekmek ~ile me.şgul olmuş~ ettıg-ıd 1~1~~~· The ımızı~ lı ın .e. ıgbı 

V kil T k M hsullerl Of' ~ .zır e ı ıgın u zata soy enml'.sı ıca 
51 O mil mesafede bulunmaktadır. tur. e ' . oprıı . a vi 

1 
. dı ederdi. Kendisini göıdük. Dedi ki: 

B d d b" "k b' . stnöe U>cledıye rcıs mua n crın en 'f . d I' 

b.~ .~k aba, . uydu 1 ır gnrnızodn Lve LQt:fi A.k.c;oy, Ofis Müdiirü Nuri Orak, ee-l k Hayır, Afı kcnın :ır e ı lve 
uyu enzın epo an mevcu u- . Ik' t . İ le 1 Müdürü Saf_ göm e tutamıyncn vazıyette o -

1 k d Beledıye ısacı ş r .. kk d b h' b' .. 
ıunma ta ır. .. . fet Sezer, ve fırıncılar eemiyetı rci~ dugu ha: ~ın a ana ıç :r.şey soy-

Mısır hududundan yuz kilometre Abmedin iştlrnk ettikleri bir top~ lenmemıştır. Yalnız kendısıne para 
kadar bir meısafede bulunan Libya a şehrin ekmek işinin bütün vermek hastanenin usullcrıne muha~ 
üslerinden T obruk ile 12 nda m ın- hnk.kmdn izahnt almış ,.e lifmiş. Bunu bildirdiler ve Mnzhar 
takası arasında irtibatı temin etmek direktifler vermiştir. Evvelcc de ka_ Osmanı beklemek lüzumunu anlnt-
maksad.ile, mezkur Leros üssünü n rarl~tılh üzere şehirde de!;innen ve tılar. n . . .• 
inşası 19 3 7 de ik mal edilmiştir. Bi- fınnlarda en az on beş günlük un Bütiin bunlara h ıç bır 'ey ılave e
naenaleyh mevzuubahıı olan deniz stoku bullundurulacak ve nnk1lyııt decek değiliz. Yalnız bu nt"<~riyata 
harekatının. Mısır ve Libya hudu- yapılnmıynrak bu!ıdny mevrudatı a- karşı duyduğumuz ve duyulan teu-
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m~;r AINI~UL AMERDkAN ~OLIJU 

P O K E R Trat Bıçakl:n:..([ ~ 
dünyanın en lyl b'llf / ~ 

bıçaklarıdrr. CScJ. 

o E711J 8 

, 

:3 
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1 ORTA KlSlM - LISE KlSMI- MOHENDiS KlSMI Kıymetli bir halı ı 
Ders~ere 19 EyiQI Perşembe sabah• 

başianacaktır. 

Bel;cliye mezad salonunda 
teoh..ir edilmektedir. 9.9.940 
Pazart .. i gtinU satılacaktır. 

Leyll talebenhs 18 Eylftl Çarıamba ak1amı mektebde bulunması 14nmdır. ···················································· 
TECD·o· KAYID Erkek kıtmınd• 16 Eylül Pazarteal Ye ır Eylül Salı ailn· 1 1 : (eridir. Kız kısmında 17 Eylül Salı ve 18 Eylül Çar1am· 

ba günleridir. 

Sun Posta l\1atbaası: 

Nef;rlya' Mudürü: Selim Ragıp Bmet 
ıs.ulİBLERİ: S. Ra.Jıp EMEQ 

Yeni ç1kan p!aklar 
MÜZEYYEN SENAR 

No. 270368 
No. 270369 
No. 270385 

No. 270386 

Cıkar yDcelerden yumak yuvarlar 
c Cemile Hurmalar altında tilminden• 

BENLI - Karclıtr kOçakçe oark:ı 
MEŞELI - Bursa Torknan 
Bl VEFA - GOlizar şarkı 
DERDIMI UMMANA DÖKTOM 

Mllzik : Şerif lçll 
ALAMAM DOÖRUS!J DESTI EMELE 

MUzik : Şerif lçli 
ELA G0ZL0M - Çanakktıle rı:minden 

MOzlk : Sadettin K 1ynak 
H OY B E N 1 - Çanakkale tilminden 

MOzik: Sadettin Kaynak 

Hava Kurumuna teberrüler 
rıır:ı verenler: 
Adı ve soyadı İ§i ve Adres.l 

Fclemenk Tiir'k Tütün Şirketi. Galata 
Geri 1'abako tütün şirketi. Galata. 
IL Nişanynn Demir tüocarı. • 
Mc~olam Aya-ş. 

Morduh Pomeranls. Tel fcı.brl.kası 

Lira Kr. 

1000 
1000 

700 
600 
ıso 

3330 
Nlşan yüzüğ'ü verenler : Aded 

Osm:ı.n Yüksel. Belediye hesa.b illiert müdür mU&vınt. ı 
Adem Sipahi ve Eşi. Antalya nmban a.hlbl. J 
Mehmed Sipahl ve Eşi Antalya a.mban sa.h.lbi. 2 
B:ı.y:ı.n Mefharet. Yeşilköy Şenilk mah&l.leai. ı 
Munlr Kıvanç. Devlet Limanlan işletmesinde memur ı 

Rıiştü Bülbül. Fıstıklı Yok~ No. ( 1 ) de [ l Altın saat, ı 
Birinci Ticaret mahkeme.cıl azal$ndan Emekli. ı 4. Omıant nl.4anı. 

r Ingiliz High School Erkek Mektebi 
Kayıd muamelesi lba.olam~tır. Pua.rt&i ve Perşembe günlerı sut 

l 
10 _ 12 arasında idareye mtlracnat. olunma.,_ 

İlanal Imtihanlan Eylül ll - llt - 20 - ZS 
tarihlerinde yapılacaktır. Telefon: 41078 

Devlet demiryollar• ve limanlari ı 
işletmesi umum idaresi ilanlar• ---------Yedikule atelyesl ve elektrik santralı Ihtiyacı Için 6 1y1 elektrik.çi alına _ 

eaktır. Kendilerine imtihanda. göstereceklerı liyakat& göre yevmiye verile
cektir. Tnli.p olanların İstanbuMa ı ve e ncu ~tme, İzmirde 8 nci ı,ıet-
me müdürlüklerine müracaat etmeleri. c8378• ,.,. 

Muhammen bedeli (1080) lira olan 1000 aded ikepçe şeklinde eı i~ret. 
duc!u1tü ile 300 aded Şefdötren borusu (23 9 1~) Paza.rtesi gunU saat 
(1030ı on buçukta Haydaıı>aşadn Oa.r binası da.hllindekl kamis'.ron ıt.a
ı <ıfınd.an açık eksiitme usulDe satm nlına.caktır. 

Bu işe girmek ıstiyenler in (81) Iırnlık muvaldtat temina.t ve kanunun 
t. 'tl1 ettiği vesaikle birlikte eksUtme günü saatine kadar kamisyona 
rr a.ean tl :ı rı lfı.zımdır. 

1 

:;: J işe nid şa.rtıuımcler kamf.cıyondn.n parasız olanık da~tılmaktadır. 
(8142} 

Istanbul Vakıflar DirektöriUgU ilanları 

Vezı1emlzöen ma~ alan mütekaldln ve eytamın Eylül.Te~irlnisnni 940. 
üç o.ylıklarının tediyesine başlanmıştır. (8365) 

A. Ekrem UŞAKLIOİL 

T. HAVA KURUMU MENFAATINE 

Alaturka yağlı Büyük Pehli
van güreş müsabakaları 

ı - Güret müsabakası 15 ~lill 940 Pazar l'ünfi Düzcede Cumhuriyet. 
A1.a.runda yaptl.aoa.ktır. 

1 - Gürefe Türkiyenin en nanılı pehliva.n.l.arının iftiraki temin 

Başa 
Lira 

edU~. 

Baş altına 
Lira 

Ortaya 
Lira 

Ayak 
Lira 

100 75 50 5 
TURK liRASI VERilECEKTiR. 

Hakem Hey'ett: 
Düzceli NaU pehlivan. 
Babık Milli Ta.kı:n azasından Düzeell Be-şir Cengiz pehlivan. 
Kıwcıktan Osman pehUvan. 

' 

1 - Güreşde Hakem Hey'eUnin vereee~i hükme göre hareket zaruridir. 
2 - Otireşler ciddt olup yenişmak şarttır. ---------------------------------

MPULLA.RI 
Çok dayanıklı çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır 

Satıt deposu : 

• Tahta.k:B.le, Uzuncu Ova. 
No. 13 ~ 14 

Caddesi 

Eskişehir Belediyesinden: 

T. C. 
ZonKUJdak tera Dalresl: 

Menkul malların açık arttınna Uaru 
7-ooculda.k irra l\lemurhığundaıı: 
CINI, nev1, .ıtıymet. evsaf vesaire!e. 

ri aşa~ıda yazılı mallar blr borçtan 
dolayı açık nrttınno. ile sııtılaca~ın
dan arttırma zonguldak Namık Ke. 
mal solQağmda. ~·erde 23/9/940 Pa~ 
zart..Mi günü sao.t 14/ 15 de lcra olu_ 
naca.ktır. ~tirnk edeceklerln göste _ 
ı-ilen san.tte mczkür mahalde bulun.. 
mnln.n ill\.n olunur. 939 1045 

3671 lira ıo kurtı.1 değerinde sıhhi 

tesısat için malzeme. 

İstanbul ikinci lnas ml!murluğtın. 

da.n: İstanbulda Mnlmıudp:u}adn Ya. 
rım Handa trlkot.njcılıkla L!ıtlgal e. 

1 İs tan bul Liman sahil 
sıhhiye merkezi Sa
tınalma komisyonun
dan : 

Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden: den ve Nişantaşında oturmakta olan 
İs canbul Hudud-İzmit Jolunun o + 300 ilA 4 + 518 ve 11 + 800 ilA Necati Raufun ması 21 / 8/ 94{) tarihin.. 

14 i 880 ci kllo:-uetrcleri ara..oundakl 27946 lira 71 kunı.ş keşif bedelll şose de açılıp taMiyenin ndi şekilde ya -
in~utı 22 &! 940 tarihinden ıtıbaren 20 gün müddetle kapalı eksiltıneye pılmasınn karar verllmiş olduğundan: 
kcnı;Imuştn 1 - Müfllste alaca~ı olanlarla i.'!-

Bu ışe alrl mukavele ııroj e.c;I vesalr fennl evrak nafıa müdiirlti~iln.de tıhkak iddiasında bulunanların ala-
gl)rı.lebı!:.r. caklannı ve !stih1<a'klarını ilandan 
Muvak~at teminat 2096 lıradır. bir ay içinde İstanbul ikinci if'!As 

------~~-'~ trat bıçakları geldi. Her ,.erde 
bulunur, markasına dikkat· ediniz. • 

Deposu : Jak Dekalo ve ŞUr. 
Istanbul Tahtakale No. 51 

E~i!e~ Yeni Kolej Nt~rt 
1 L K • .O R T A - L 1 S E 

Taksi~d~ .. Sıraselvilerde YENI AÇlLDI. 
Mudl.iru - Elki equ Terakki Direktörü. 1\1. All B&fiDe' ltına 

HususiyeUe.ri: YABANCI DİLLER ÖÖRETİMİNE ııenif mJ.Qa.sta 
ehemmiyet vermek, ıını!larını az mevcudla teşkU ederek talebemilin 
çalı.şma ve lnk!lıa!ı, llhhat ve inzlbatile yakından alUadar olmaktır. 
Mektebln denize nbır kalörıferll tene!füshane ve jimnutlkhanıuı 
vardır. Hergtin saat ıli Ue 18) ara.sında talebe kayıd ve ka.bu1 olunur. 

Telefon: 41159 

El Dokuma Tezgahı yaptırılacakbr. :t tPklılerın ihale tnrihındcn bir hafta evvel müra.caalla nafıa miidürlü_ daire.cı!n~ gelerek kaydettlrmelerl ve 
~ünden nlrı.raklnrı ·Je.'!ıkaya. istinaden blr fen memuru kullanacaklarına dellllerini ıscned ve derter hillfısala. 
dıı.ir ve, lk'l, yeni yıla ald tıcaret odası kAtıdı ve teiilf mektupları lle bir- rı vesairc) asıl veya musaddak suret_ Hendek tera :uemurhı~ndan: ı - Vekfıleti.mizce yaptırıla<'.ak 3000 ndcd el dokuma tezgA.hı tapalı zaı1 
Ukte ı6!9/940 Pazartesi gunü saat 16 ya kadar İzmit na!ıa mU:iürlü~Unde ıerlnl tA-vd! etmeleri. Al' 475 . usulile eksilt.meye k.onm\lftur. 
muteşckktl ihale Jı:,ım·sy.muna tekHf mtıktu.plarlıllın verilml4 olması ve 2 - Hllfıfına hareket cezayi mP~'u- Hendekte ıye lırayn borr.lu 2 - 3()(){l eded tezg~hı.n tahmin edilen bedeli 57000 1.1radır. 
mektupların 24.!1:1 sayılı !'anunun tarl!a.tıı daircalnde yazılmı., buluruno.sı llyetl müstelzlm olmak {lzerP mü!ll- ve hakkında hac7.l !htiyati kararı 'e- 3 - Muvakkat teminat 4275 liradır. 
azımdır. (782:!) ~In boTQlularının ayni miiddet içlnc1e r!len Kemaliye mahallesinden Ham- 4 - Te;ı:gA.hlar imalAt yeriııde teslim edılecektir. 

kendUerlnl ve borçlarını b!ldirmelert. di 0 · Mehmedin gıyabında yapılan 5 - İhale 20 Eylfıl Cuma günü saat ccl5o de Ankarada İktl8ad VttA.letlD,.. 
3 _ Mfı!lisin mallarını her ne su_ h.aclz muamelesinin ve karar sureti- de müte.şekkll kom16yonıda yapılacaktır. Taliblertn mezkür gftn n ııaa.ı. 

ı ıs n ı d b ı d nin te_blitl Için davet edilmiş ise de kadar temtna.tıarını yatırnıaları ve 2490 sayılı kanunun 32 no1 maddeıd 
Muhammen Muvakkat retle o ursa o un e er n e u un u. •A 1 f t . te 

1 
t ranıann o mallar üzerindeki hakları pos ... , ve te gra evzı memurunun muciblnce tanı.lm edecekleri zarrları eksiitme saatinden bir saat enelinAt 

Cinsi kıymeti Li m ~a mahf'u7 kalmak şartUe ayni müddet verdi~i me.~ruhata nazaran borçlu - kadar kom!syona tevdi etmeleri lAzundır. 
--~---1 B~u_ı.._un_d_u_fıı_y_e_r___ ra. . ıçinde dalre emrine tevdi etmeleri ve nun ikametgahının m('Çhul olduğu - 6 - Bu husuSa mt\t.ealllk şartnameler İkt1Sad Vek~etl aa.nayt umupl 
Köhne ipek fabrl- Bahçecik na- 300 22 50 etmeTJerse mn~bul mazeretleri olma_ na dair meşrubatı üzerine mezkür müdiirliiğü küçnk sa.n'atlar ııubeslnden temin edilcektlr. t 52161808lh 

knsı kazanı hlyesi merkezinde dıkça oeuı;yl mes'uliyete u~rayncak- muamelenın Uft.nen tebliğine ıcra 
ıarı ve ri.içhan haklarından mahrum h!klmliğlnce karar verilmiş olup Iş_ 

• Konca çl!tli!l 130 9 75 kalacakları. bu i15.nın ne.~rlnden ertesi günü mu-

Kocaeli Defterdarlığından: 
Tahminen 

Tonu Kilosu 

10 o 

4333 • 
Eskişehir Belediye Reisliğinden: 

yanında 
4 

_ 18/ 9/M-0 çarşamba günü saat teber olmak üzere ıcra ve lflA.s kanu_ Bclediyece ahnmuı mukarrer 1020 Ura muhnmmen bedelli 80 aded au 
Yukarıda yazılı bulu"lan Iki parça ipek fabrikası köhne kazanları daire_ u dP alacaklıların ilk Içtimaa gel _ nunun 103 cü madde3l müclblnce üç sayıcı 13.9.940 tartbine rutlıyan Cuma günü saat on b* kadar açık ct

mnhfuz şerait dalresinde müzayedeye çıkarılmış ise de talib zuhur mclerl ve mü!lis lle müşterek borçlu günlük davetlye makamına. knlm ol- slltrneye konulm~tur. Muvakkat teminatı 76 lira 50 k~ ve Um.le yert 
ş oldut:"undan on gun müddetle temdld edUerek !~le günü 12/9/940 olanlar ve keNtertnin ve borcunu te. mak \ızere hukuk U!ııl muhakemeleri Eskişehir beled.lyesklir. eıartnnmeler belediye su mühendlslıtınden para-

p r mbe günü .saat 16 .a_m.uallak bulunmUf oldU- kert{ll eden sair kimselerin toplantı.. tanununun 142 ne! maddesi muci sız olarak verilir. Şeraıtl ımıama.k istiyenlE.'r su mühendtsliAine ft mtına-... J • ~ muracaa.Uan .,. Ihale günü beledıyede hazır bulnnme'-n llAa 
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