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1 Bugün 

9 EyiQI 
Toprak kavgalari 
ortadan kalk1yor 

Bugün yapılacak · Senede 40 köyün tapulama işi bitirilecek "Ak denizde 
eniikierde bulunmak • • • Ilaiyaniari bir tUrlU 
üzere İzmirde so bin Tapulama işler ı ıçın hazırlanan . bulamiyoruz 

ı kişi toplandı k l""' •h 'lti 1• •td• " 
: Bugiin 9 EylUl. Yurdun en tf- an Un agz QSı lVl eC ıse '06Tı l 
J rin, en sevimli kötesl, Ekenln An.k&ra (Husuel) - Usun ylldan~ Times gazetesinin bir 
1 ineisi İzmir düşmandan l B sen• bm meml6lı:ette CW981tten birook başmak.alesı" 
: evvel bugün kurtuldu. Dlhl gQıçltlklerın dotma.sına sebeb olan 

Başkumandanın parma~ının u - tqpn.k lhtnltları. ari* kökünden 
cilc kahraman ordusunil sıöa - 1 halledUmek tıse.re bulunuyor. Huı.r- Londra, 9 (A.A) -Tim .. ga-
terdiği son hedef bugün tekrar 1 lanan proje Mecll.se lWflm~ir. En.. zetesi bapnakaleııinde diyor ldı 
Anavatsnın bağnna atıldı. Iztı- cümenlerde tetkik ed.ll&kten aonra Ba,vek.ilin Akdenizdeki bahri 
rablı, acı, ümidaiz günler yaoı- uınumt heyeta sevkec1Uecekttr. harekat hakkında yaptıiı telmüı ve 
Yan lzmir etsiz Türk ordusuna Bu suretle blr ka.r1t topra.k yll21ü.n.- bilahare h.hriye nezareti tarafından 
bugün kavuştu. 9 EylQl yalnız de.n bf..rblrlne dfi.şmaıl olan alleler neşredilen tebliğ. Altdenizde Idrnin 
lzmir için değil, bütün yurd i • kalmı.yaca.k, tan aıcm.u-aea.ttır. 1 hareket aerbestisine aahib oldufunu 
çin mukaddes bir tarihtir. Çün- Babadan nl.O.da int.ıka.l edegelen, '\çıkça g6atermekteclir. Bir hafta 
kü Türkiyenin büyük ye' ai Iz: - zamanla sahJb de~lştlren, ta kat bu müddetle İngiliz lU oları şarki, gar-
ınirin işgalile başlar. lzmlrin 1 muameleler alan ve utan a.ra.'ında 1 bt vet merlı:ezt Aledenizde cevelln 
kurtuluşile Türk tarih ve tali - kalan adl senedlerle yapıldltı içln etmi~ ve tek İtalyan ~ıemi::ıine rasia-
hinde yepyeni bir devre açılır. ' kanuna göre muteber olmıyan top - mamışlardır. Düşman harb gemile-

Bugün sevgili lzmir ne ka - ratıe.r asıl sa.hiblerlni bulaca~. ve rlle muharebe etmek fırsatından 
dar sevinse. ne kadar bayram 1 tapuya l$ıu:ruı.lı köyll).ye güçle.şti - mahrum kalan ve Altdenizde hare-
yapsa azdır. Bütün yurd da bu 1 ren maddi ve manevi A.mlller ortadan ket halinde bulunan Ingiliz filoları 

(Devamı 3 öncü sayfada) 1 kaldırılacaktır. İtalyan tayyarelerine ağır zayiat 
\_ 1 Tapulama kanunu memleketin io- verdirmiolerdir. 

........................................... ,.,. tirnal ve iktısadi hayatında mfihlrn Bombardıman tayyarelerimiz, 
bir yer tutacak. köy hayatının Inkl '!. S.rdony.a ve Rodoa ıibi birbirinden 

Milli Şefin 
gezintileri 

Cümhurreisi Hariciye 
V ekilin i kabul ettiler 

. ~vvelki gün Savarona yatile lz
lnıtj fereflendiren Milli Şef Marma• 
rada bir tenezzüh yaptıktan sonra 
evvelki geceyi Heydelinda önünde 
Yatta geçirmişlerdir. 

Savarona yatı dün öğleye doğru 
Heybeliada önünden (lyrılmı§ ve 
Florya açıklarına gelerek demirle
miştir. 

Hariciye Vekili Şükrü Sanı.coğlu 
dün öğleden sonra Floryaya gitmiş 
ke Yatta Cümhurreisimiz tarafından 

abul edilmiştir. 
Milli Şef dün akşama kadar yat-

l
ta kalmışlar ve bir yere çıkmamış
ardır. 

earını k.östekliyen göaııt görünen ve uz:ak mesafede bulunan İtalyan tay-
görünmiyen bir çok AmUleri blrden •arct meydan ve üalerine hücunı et-Halid Ziya J 
ortadan kaldıracaktır. mişlerdir. Avcı tayyarelerimlz:in de 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürü lerde kendill4inden harekete geçecek bundan az muvaffalı:iyeti olmut de
Hıı.lld Ziya bu hwıusta şu Izahatı topra~ın b~ına Ildecek oradaki a.- ğildir. Onlar da ltalyanlara yardı
vennlştlr: l{ı.kadarlardan fzahat alacak, o arazi ma gelen Yunkera 87 tipinde pike 
c- Tn.pulnma kanunu, bir hlklm. üzerinde hnk iddia edenlerin ibrıuı b t d .. a .. 

bir tapu memuru blr fen memurU edecekleri VMfkalan da tetkik et - rÇUdŞ' ya0p~n de~. da~r~ ~! tlmu~ 
ve bir ltfıtibden ib~ret olacak olan bir tikten .sonra blr h!ikme ballıyaeak-ılcerd ır. k ıı;elr 0

} dn İ ~li yaya 
heyetin teşkillni emredlyor. Bu he - tır. HAkimin çalUJtı~ı sahalarda mal ~ a~ ov.a a.m•~ ar ır. ngı z ~e: 
yet mal sahlıblerinin müracaati üze_ sahibieri kanunun bahşettı~ hakka ~ıle:ıne hıçbır ha~ar olmadığı gıbı 
rine de~il, devletçe tesbii olunan yer_ (Devamı 3 üncü sayfadal hıçbır ncEere de bır teY olmamıttır. 

e k sıkı tısı Tevkif edilen 
Frans1z naz1rlar1 tamamen zail oldu Eski Dahiliye Nazırı 

Ticaret V ekili ve vali dün de muhtelif semtler- Mandel de mevkuflar 
deki ekmek vaziyeti üzerinde tetkikler yaptılar arasında 

aretVe ilinin beyanatı 

-- -· ~ ..... ~ ...... -- ... 

tn.mz bombardunan tay yareteri Almanya yolunda 

ALMANYADA 
DÜN MÜTEADDiD 

ŞEHiRLER 
BOMBALANDI 

Krup ve harb levazım 
fabrikaları yeniden 

taarruza uğradı 

LONDRA 
BOMBA 

YAGMURU 
ALTINDA 
Halktan yüzlerce 
insan öldü, 1.400 
kişi ağır yaralandı 

Londra 8 (A.A.l - İncills hava ne- Londra 8 (A.A.) - lngilız ha -
zareti tebl~l: va nezareti tebliği: 
Bombardıman ta.yyarelerimiz, ten& En son alınan raporlara nazaran. 

rüyet şeraitine ve şiddettJi müda!aa - dünkü hava muharebelerinde tayya
ya rağmen iwal altında bulunan re dafi toplarımız tarafından 1 1 dü, 
.Ma~ limanlanndaki seyrtı.sctere kar~ man tayyaresi daha imha edilmi§ -
şı muayyen hücumlar yapmışlardır. tir. Bu suretle tayyare dafi bntnrya
Calau'de, bombalar, ha:nısla Ilmanın larımız ve avcı tayyarelenmiz tara
methnli arasında patlamıolardır. Bou fından düşürülen düşman tanare • 
logne'da yangınlar çıka.nımı, ve Lotı- lerinin adedi 99 u bulmuştur. Bun
bet havuzuna tn.m isabet olmu§tur. lardan 2 1 i tayyare dafi bataryala -
üstende limanmda mavnalara da i- rının ateşiyle düşürülmü~ür. Diln 
sa.bet vfı.ki olmuştur. Dunkerque'de kaybolduğu bildirilen pilotlardan bı 
toplu halde bulunan ma-malarn da ri sağ ve salim dönmüştür. 
hücum edllmiştlr. Şimdiye kadar nlınnn raporlar, 

Sahlli aşan diger bombe.rdıman tl- bugün sekiz düşman tayyar~inlıa 
lolarımız Essen'de Krupp fa.brikala _ imha edildiğini göstermektedir. Bun 

J rına, Emden'de Zweirucken'de harb lardan üçü Taymis halicinde bulu -
levazımı fabrikalnnna Te Oelsenk1r_ nan bir batarya mütebnki be~i de 
chen petrol teslsatma ht\cum etmLJ _ avcı tayyarelerimiz tarafından dü -

gi • 
1 

Sefaret başkatibi yarın 
hareket edecek 

d Moskova büyük elçimız Ali Hay 
~ar. Aktay ilc birlikte geçen ay me-
u~Y.etini geçirmek Üzere §chrimize 
~e lltiş olan sefaret başkatibi Munm 
V er Harndi Salı günü Sofya ve 
ll ar nka. Yolile tekrar Moskovaya dö-

Birkaç gün evvel fıruılano önlerinde manzaralardan biri 

Cee tır. 
Bü ··k 

18 6
Yu elçi Ali Haydar Aktayın i-

c:e ... u ay sonunda Moskovnya döne 
gı anlaşılmaktadır, 

Birkaç gündenberi tehirde de -
vam etmekte olan ekmek sıkınhsı 

hükumetin ve Belediyenin aldığı 
tedbirler sayesinde dün tamamen 
zail olmu,tur. 

Yeni Romanımız 

e a 
ve 

Entelice s servis 
İngiliz ve Alman casus teşkilatı 
arasında oynanmış bir draın 

Iki büyük casus teşkilatınm içyüzU 

Şehrimizde bulunmakta olan Ti
caret Vektli N azmi T opçuoalu ile 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar 
dün ekmek buhranı meselesi etra -
fında tetlciklerde bulunmu,lar ve 
tehrin muhtelif •emtlerinde yaptır -
dıkları teftitler sonunda elernek buh 
ranının zail oldulu neticesine var -
mıtlardır. 

Ticaret Vekili lstanbulun hakiki 
ihtiyacı ve son rünlerdclci buhra -
nın sebebi hakkında ehemmiyetli 
tetkikler yapmaktadır. Velcll ekmek 
meselesi etrafında gazet~cilere ver -
diği beyanatta ,unları söylemiştir: 

- Toprak mah,ulleTi Ofisi 19 39 
senesi '\li...anındanberi Istanbul de -
ğirmenlerine muntazaman giinde 
300 ton buğday vermektedir. 1 7 

(Devamı 3 üncü "sayf:ıd:ı) 

ln~iliz sefiri tayyare 
ile lzmire gidiyor 

Ankara 8 (A.A.) - Haber ni -
dığımıza göre Ingiltere büyük elçi
si Sir Knntchvil Gu~sson ve refikn
sı, rcfakatlerinde !lefarct ticaret a -
ta~esi olduğu halde İzmir Enternas
yonal fuarını ziyaret etmek 

.. lerdir. Mannhelm, Ehranc ve Hnmm_ şürülmüşlerdir. Tayyarelcrimizdea 

Mevkuftardnn ıtıDUa1 Gamlen 

Cenevre, 9 (A.A) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Vichy' den Tesmen bildirildiğine 
göre, Reynaud, Daladier ve Came
linden batka şimdiyct kadar Mek
nea'te emniyette bulunan eski dahi
liye nazın Mandel de tevkif edil
miştir. 

Rumen diktatörünün 
Mussoliniye telgrafı 

Roma, 9 ( A.A.) - Stefani: 
General Antoneecu, Duçeye ata

rıdaki telgrafı göndermiştir: 

Ekselln1, 
Rumen milleti yeniden rururla 

ve scrbeetçe Latin 1ima•ını ylilr.ael
tirken ltalyan milletine ve büyük 
Duçesine karşı besledifi iman ve ü-

midlerin ifadesini aize yotluyorum. 
Duçe de şu cevabı vermiftir: 
Samimf ael&mlarınızdan dolayı ı 

minnettarım. Yeniden kurma P_.er:
niı:e muvaffakiyetler, Rumen mille- l 
tine de sulh ve refah temenni ede
rek sizi selamlarım. 

İspanyadaki İtalyanlar 
avdet ediyorlar 

Bnrselon, 9 (A.A.) -H. 
Milliyetpcrvcrler safında harbe 

istiralc etmiş olan lapanyada muldm 

da demiryolu depoların& atılan bom. üçü knyıbdır. Pilotlardan bin de ha
baları IntılWer ve yanaıninr ta.Jdb yattadır. 
ctıni.Jtir. Foret Nolre'da bulunan harb Ölenler ve yaralananlar 
lev:ı.zun depolarına yenıden hücum Londra 8 (A.A.) - Resmen bil-
edilerek bUyük yangınlar çıkarılmı1- dirildiğine göre, dünkü hava hücu
tır. munda 400 ölü ve 1300 ila 1400 

Cnlais civarında. top;çu ve projek.... yaralı olduğu tahmin edilmektedir. 
tör mevzUeri bombnrdımt.n edUmiş ve Dl.işman, kuvvetlerinin büyuk blr 

(l)evamı 3 üncü rmyfadal (Devamı 3 üncii sayf.ld;ı) 

Tnrkiye serbest u-reş 
birincilikleri başladı 

İzmir fuarında yapılan güreşler heyecanlı oldu, 
Beşiktaş da Maskesporu 4 - 3 yendi 

.. 
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Hergün esimil •alrala • 
Belediye teftişleri 

Yuan: Muhttlin Birıea 

Yazan: Ercumend Ekrem Talu 
·- Hangisin<Ien olacak} Bizim 

mal sahibeııi, rezil. 
Hoca işittiklerine inanmıyordu: 

- Aman, de<Ie efendi birnderi 
dedi; sakın aldanınıJ olmr_,rasın} In
sanlık hali bu: Yanlıt. falan tıörür-
s ün. 

Bakkal, iki elini birden havaya 
kaldırdı: 

Marmarada iki 
Motör çarpışt1 

- Aslal Asla! Kaç zamandır 
kolluyoruro kaltağı. Ayni zenpare
yi muntazaman içeriye aLp, tlbesa

lzmit, 8 (Hususi) - Marmara- bab, bapmın üzerinde icrayi halıa
da Yel1tenlcaya mevkiinde Küle ve ~et ediyor. Bir aralık aldımdan geç
Marmara motörleri arasında bir tL kapısının önüne, herif içerid~ i-

H.. iki ,....._ ka. de -

Tek, bumumun dibinde cereyan e
den ~u kepazeliğin sonu gel~in. 

Oedenin Şehime hanım tarafın -
dan uitramı~ olduğu isıiskale vakıf 
bulunan Ebülhayır efendi onun bu 
sözlerinde hiç olmazsa mübalaga 
ettiğine kaildi. 

- Ben bir anlayım, dinleyim de, 
icab eden ihtarda bulunurum .. de -
di. 

Bakkal köpürdü. Sesinın perde -
ei ni yükselterek. adeta haykndı: 

- Be adam 1 Ne geniş meıheb
Jisin !. Kan !lU dakikada içeride 
zanparesile oturur, aen bala anla -

dinlemektea Va .. 

=Mecburi buluşlar ... = 

zetir in~ Bu mahallenin imam ı de -
ğil misin~ 

- Emin misin, şimdi Şehime 
hanımın evinde yabancı e:kek bu
lunrluğuna? 

Dede, iki elinin şahadet parmak
larile gözlerinin alt kapaklarını tu
tup çekerek: 

- N ah r bu gözlerimle gördüm. 
T epemde, gülüp şnkala~tıklarını i -
şittim. Dahasını söyletip beni gü -
naha mı sokacaksın, yahu? 

- O vakit iş değişir. 
- Deği!!ir, zahir 1 Haydi, v:ızi -

fenin icabını ~ör! 
Ikisi beraber, hızlı hızlı vürüye

rek önce muhtarı bulmağa gittiler. 
Muhtarı Evvel lmndüddin dendi 
birkaç aydır evinde menzul yatmak 
ta bulunduğundan onun vazifesini 
ikinci muhtar fmncı Nuri efendi gö 
rüyordu. Bu Nuri efendi cahil, mu
taassıb, kaba bir adamdı. Zengin -
liği saye!!inde mahallelinın aaygı~ı -
nı ve itimadını kazanmı,tı. lmanıla 
billal onun kap•m çalıp da keıı--

- Vay rezili Vay namu~uı.l di
ye bağıra bağıra, entarisinın Üzeri -
ne aba hırkn!!ını geçirip, eline de b:r 
haston alarak dışarıya çıktı. 

Bu sefer, hep birlikte Aksar,.y 
karakoluna gittiler. Zaptiye müla -
zimi l-IMan ağa içeride oturmuc, 
bir misafirile karşı karşıya bir yan -
dan sohbet ediyor, bir yandan da, 
önündeki tabaktan leblebi atı:ıtırı -
yordu. Jncelmemiş Kastamonu ~i -
vesile zjyarctçilerini karşıladı: 

- Buyurung Hocafendi 1 Gel ba
bam Nuri efendi 1 Birer gayfe içe k 
mi? 

Gelenler, kahve içmeğe vakitleri 
müsaid olmadığını, mahailenin na· 
musunu alakadar eden bir mesele i
çin kendisinden müuheıet diledik
lerini söylediler. MüHizim Hasan e
fendi böyle işlere karışmaktan hem 
çekinir, hem de üşenirdi. 

- Size Şükrü çavutu gatnyım .• 
dedi. 

Çavu1u çağırdılar. Müliı.im ona 
talimat Yerdi. Aralıkta hekçiyj de 

r 
Sözün ' kı s ası 

-····-
Kabahat kimde? 

E. Ekrem Talu 

bulundurmak laZJm geliyordu. Ci • 
vardaki kahvelerden bunlar da te -
darik olundu. Böylece tcşekkiil e • 
den hey' et Şekerci sokağının yolu • 
nu tuttu. 

Bütün bu hazırlıklar yapıladur • 
sun, zavallı Şehime hanıınla nif<"ln • 
!ısı, her §eyden bihaber, o•urmuş
lar, masumane sohbetlerine devam 
ediyorlardı. Müjganın, başı örtülü 
olmak şartilc amcazadesine görün
mesini Saim tcrvic etmişti. O se • 
beblc o da orndn, onlarııı yanında 
bulunuyor, bir kenarda dikişini di ' 
kiyordu. 

Birden, şiddetle kapı vuruldu• 
Evin i~indekiler susup kuldk ver ' 
diler. Ihrahim efendi: 

- Belki yengemle Saimdir .• de
di. 

- Onlar kapıyı böyle hızlı vur' 
mazlar ki.· 

- Ya, kim olacak? 
kalmadı, kalın bir se5• 
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lg 

• 
Iki kral, iki 

siyaset 

r;:·1:~:~ ~;;:~:~ .. ı 
1 •Son Posta•nın astert muharrlrl J 

················································ S abık Romanya kralı II. Ka-
ro] ile Bulı:;aristan halı Ma

feste III. Boris'ten ve onlnnn, bir! 
akim ve diğeri muvaffak, idare ve 
siyasetlerinden bahsetmek ıstıyo
r1u~. Çünkü, iki komşu Balkan dev
etınden birisinin hükümdan mu-

l
v affakiyetsizliklerle tahtını ve mem
ı;ketini bırakırken diğerinin idare 
h1Y~tinin dahilde olduğu kadar 

ançte de hemen umumiyetle sem
Pati ve tasvib ile karşılanmakta ol-
1huğunu görüyor ve bu hadiseleri 

retli görüyoruz. 
Filvaki Çörçil son nutkunda Ro

manya hadiselerine temas ede;ken 
b!ahsi düşünce» sinin «daima cenu-

ı Dobrucnnın Bulgarlam iade edil
mesi lazım geleceği merkezinde» 
~lduğunu söylemeden geçememi~
~r .. Halbuki, Bulgaristan yıllaıdnn-
erı Bn1knnlardo Romaya ve Berii

ne mütevecc.ih bir dış siyMet takib 
hdiyordu. Bundan başka yeni harb 
aglıyalıberi Bulgaristnn Mihver 

~e~letlerile olan siyasi ve iktuıadi 
a~darını bir tarnftan kuvvetlendir

n:ıi! ve diğer cihetten Almanyadon 
•ıluh, mühimmat ve her türlü harb 
Jasıtalnrı alarak ordusunu kuvvet
~ndirmi tir. Buna r ğmen Ingiltere-
nın kin ve düşmanlığını üurine 
~e~emiş, biliıkis bu muazzam dev
etın sempatisini devam ettirebil
~enin yollarını bulmuş ve bunları 
~ ma} etmemiştir. Işte o bugün bu 
ış siyasetinin faydalarını görmek

tedir. 

Romanyayn gelince, orta Avru
~da Çekoıılovakyo parçalanıp tak· 
ııırn olunduğu ve Balkanlında Ar
}":'Udluk lıalyanın askeri kuvvet
de.?. ~rafından işgal ve istila edil
~gı ir ırada bu devlet Ingiliz hi-

ayesini knbul etmişti. Bizce Ro
tnanYanın ilk büyük siyasi hatas1 o
nun bu acele karar ve hareleeti ol
~uştu. Fakat o, Lehistan gibi g rb 
r evletlerinin kuvvet ve yardınıına 
ada güvenmiş ve memleketi saran ;h ~er taraftan tehdid eden yakın 
e lıkelere müttefiklerin uzaktan 

jndirekt yardımlarile karşı koyabi
Rteğini sanmıştı. Bohusus So•1tyet 
h·usyıı ile mütteJikler amsındn yeni 

' e 
ı Manis da kurtuluş ve üzijm 
bayramlan bir arada kutlulandı 

Manisa 8 (A.A.) - Manisa bu-ı de handosu ile iştirak eylemiJtir. 
gün kurtulu§Unun 18 inci yıldönü - Bu günün ayni zamanda Manisa
münü tezahüratla kutlulamıthr. Kur nin üzüm bayramı olması müna~ -
tulu§ gününde olduğu gibi bir aüva- betile Halkevi bahçesinde yaş ve 
ri müfrezesinin şehre girmesini mü- kuru üzüm müstahsillerinin iştirak 
teakih kurtuluş yolunda şehid dü - eyledikleri bir üzüm seritisi açılmış
şenlerin mezarlan başına gidilmiş ve tır. Ve t~hir eelilen üzümlerden de
burada heyecanlı hitaheler irad o - rece alnnlnrın müstnhsillerıne mükS
lunmuştur. Boyrama Snlihli Halkevi fatlar verilmiştir. 

ingi iz - merikan 1 Almanyada dün 
an aşmasında gizli müteaddid şehirler 

no k alar mı var? bon1ba and1 
Vn~ington 8 (AA.) - Ameri

kan distroyerlerinin mübadelesi 
hakkında hakikati söylemediğini id
dia edenler t rafından maruz kal -
dığı tenkidlere kar§ı B. Roosevt'lt 
beyanatta bulunarak bahsi geçen 
mübadelenin muhtelif aazeteciler 
toplantısında haber verildiğini bil -
direrek demiştir ki: 

Bütün resmi vesikaları neşredi -
lince, tenkidlerin miadından evvel 
yapıldıkları görülecektir. Harkiye 
nezaretinin bu vesikalan on sene 
sonra neşretmek kararında olduğu· 
nu zannediyorum. Toplar ve distro
yerlerin esns silfıhlarından maada 
hiçbir techizat anla maya dahil de
ğildir. --------
Başvekil 
Ankarada 

Ankara, 6 (AA.) - Batvekil 
Dr. Refik Saydam, bugün ,ehrimi
xe dönmüt ve istasyonda Vekiller, 
Parti Genel Sekreteri ve umumt ida
re heyeti azalarile meh'uslar, v~ldl
letler müsteşariarı ve umumi mü
dürlerile vali ve belediye reiııi, mer
kez kumandanı ve Emniyet Müdürü 

Sovyet halk 
Komiserleri 
.Mo.skova 8 CA.A.) - D. N. B. bU

dlriyor: 
Sovyetler halk komJserlert konse • 

yinde lxı.zıı d~ikli'kler olm~tur: 

Kornilnal Iktisad eaki halk komise. 
rı Panıtilov ve hafif sanayi eski halk 
ko."'l~erl Utkln rels muavfnliklerine, 
inŞaat malzemesi sanayli eski halk 
!komlserı Ma.rknrov ıkomtinal Jktısad 
kom.lserl~ine tayin edUmJ~erc11r. 

(~ı ı Inci sayfııd:ı) 

Colmar tııyyare meydanına karşı 

YD4>ıla.n hücwn esnasında bombalar 
hangarıara isabet ederek yanmakta 
olan hangar Juıpılarından çıkan n
levler dışarıda. bulunan tnyyarelere 
a te, verml.ştir. Alınanyada Gilzerl -
ıen. Wesel ve Crefeld, Bruxelles, Fran 
sada Guerqueville, Holandada l3oe..s -
ıt~burg ve Eindhoven tayya.re mey -
danlan da ayrıca ıbombardunan edU_ 
miştir. Bu geni' harekAta ~tJrak e -
den ~yıareıerlmlzin ~i üslerlne 
d.önınii§lerdr. 

Berlin Uzerinde 
Berlin 8 (A.A.) -D. N. B. bil

diriyor: 
Jngiliz tayyareleri, gece her za -

man olduğu gibi Almanya üzerinde 
uçmuclardır. 

Birinci grup cenubu-garbi istika
metinde, daha az kalahalık olan f -
kinci grup ta tark istikametinde mu 
hakkak Beriine doğru seyretmiştir. 

Ruhr mıntalı:asında Ingiliz tayya
releri, herhalde beklemedilderi çok 
Jiddetli bir müdafaa ahasında bu -
lunmuşlardır. İkinci grupun l'skeri 
tıı.yyeleri, hasar yapmadan, daha 
Westphalya'dan geri dönmeğe mec 
bur edilmiştir. 

Hindiçini hududuna 
200 bin Çin askeri 

tahşid edildi 
Tohungking 8 (AA) - D.N.B. 

bildiriyor: 

ır itilafın emri vaki olması bir gün 
Ve bir tderrünt meselesi zannedili
}'ordu! Bu takdirde Romanyanın Toprak 
~~·rrb büyük demokrasi devletlerile 
I 1 akı onu Sovyet Rusyanın tasnl
Dut1un~an koruyacağı gibi ,imalden 

kavgalari 
kalk1yor 

ortadan 

T ohungking aakert mahfdlerin -
de öğrenildiğine ııöre, Çin merkez 
ordusunun en mükemmel fırkalan 
bir müddettenberi Hindiçini hudu
dunda tahşid edilmiş bulunmakta -
dır. General Partschunıı da hallha
zırda oradn bulunmaktadır. Bura -
daki Çin kuvvetleri en a~a~ı 200 bin 
ld~i tahmin edilmektedir. r el:ıılecek herhangi bir istilaya (BqW&fl ı Inci sayfada) 

ıı.r,ı da h f d b"' k ·ı o dayanarak yol par8.'n da.hl vermekaL Darıcada 4 evle nu mu n azn e e hece tı - zin t UAmı al k 1 Ukal 
lı: n cenub hududlan ise zaten Bal- verase nı nca ' n 
a~ itw r. ne emniyette ida ımuameıestnı yaptıracak ve tapusu - Bir kadın yandı 

raltat So R b"" .. ınu da elde etml.ş olııca.ktır .• 
hesab vyet usyanın utun Ta.pul a kanwıunun tatbiki için lzmit, 8 (Hususi) - Daneada 
lngiJt;r tahmin ve ihtimaller hilafına i$ görcc~ heyet.lerin senelik tahsi - çıkan bir yangında dört ev tama
talt B e.- Fransa tarafını bıraka- satı 20 bln liradır. Tahmin edU~lne men yanmıotır. Bu evierden birinde 
bir e!lın ile anla~ması ve bunun göre senede 40 köyün tapulama i;l bulunan bir kadın da yanarak öl-
lS n:ticesi olmak üzere Ldıistanın ikmııl edilecektir. mü~tür. 
ai i\~ nde imhası Ro m anya nın d ış -;;;;;;;;;::..;::;;;;;;;;;:;;;;;;;.:;;;;;;;:;;:;;:;;:;;;;;:;::;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;~ 
ti~~~~tinin çürüklüğünü gösterdiği "' G ) Z k• E k • • 
ti ı Içerde de, kralın aceleci ve ih- enera e 1 TO ayın cenaze merasımı 

Yat81z . . 1 h" D . haf ] · 111Ynsetı n ~y ıne emırmu-
t0•· 1

1~ .. arı harekete getirmi~ti. Dikta-
r Ugti b· Ot· ızz.at eline alan cesur kral 

d ınci Karol ise bunlarla müsadem~-
tc:~~kıe~inmedi ve bu bir nevi faşist 
let ül~. epey kan akıtarak, dev
~1/esnitile muvokkat bir galebe 
Jt11t'}· A

1 
ncak bu galebe hiçbir vakit 

ı oma - b .. R ma mı~ ve o gun ugun o-
ltili n~~da istikrarlı bir hükumet te§
mı tı ~~~tör kral için kabil olama
~d· · ) ıma) ve batı Avrupa harb 
hıı_ .ısef eri garb devletleri aleyhine 

ıtı~a t "k Rom e tı çe de bunların tesirl~ri 
l'ord anya.dn günü gününe görülü
tak ~~ ~ıhayet Fransa mağ!i.lb ola
ltral d gıh?re yalnız kaldıkton co n ra 
Ver ış 111Ynsetini deği~tirerek Mih-

• ba:ştYa~a~tı ve Demirmuhafızlorla 
Sovy ı . akat onun bu harek~tleri 
line et. ~uayanın Besarab)ayı i,ga
rıın banı olmadığı gibi, Romanyu -
~ih u ~adise üz~rine, büsbütün 
D "er !ıyns ı· ·ı "h k , b• ob e ıne ı tı a t aa cenu ı 

1 ruca ile T ·ı 
arın .. 

1
. ransı vanyanın zıya-

lara; on '!emedi. Kralın dünC'k ve 
lltırı sı:ı 11Ynseti Mihvercilcri mem
di]c.· etmedikten başka lngiltercyi de 

.,ır etm• b 
~lln•ı 1 ve u hnl onun nüfu-
nt·~t memleketin içinde dahi yık-

ı ı. 

l<a~~uretlc diktar kral ikinci 
mad ~ dışarıda bir istinadı kal

•..-ı "b• (D gı ı onun dahilde dnvandı-
e~mı 4 üncü sayfada) 

, 

General Zeki ebedi iati rata-lhına ıötürülürken 
ÖlümUnü teessürle haber verdi - Merhum 1324 tarihinde harbiye 

ğimiz Genernl Zeki Erokayın cena- mektebinden mezun olmuş, mütea
zesi dün askeri merasimle kaldırıl - kiben Erkanıharbiye mektebine gi -
mıştır. 

Kara ve deniz kıt" aiuile polis 
müfrezesinin iştirak ettikleri cenaze 
alayında ordu müfettişi Orgeneral 
F ahrcttin Altayla OrgPneral Salih 
Omurtak, Istanbul Komutanı ge -
nernl İshnk Avni ve muhtelif rüt -
bede bir çok generaller ve askeri 
erkan hazır bulunmuşhırdır. 

Beyazıd cami .. inde cenaıe nama
zının edasından aonıa merhum Şe-

ren General Zeki, Milli Mücadeleye 
erkiinıharb yüzboşısı olarak iltihnk 
etmi~tir. 

lstiklal savaşında büy.ük yarar -
lıklan görülen kahraman aaker za -
feri müteakih mühim ordu hizmet -
lerinde vazife almıştır. 

Tümgeneral olan merhum, vazi -
feai başında hastalanmış, ve tedavi 

bulundurulduiu Gülhane 

e 
1 KRAL KAROLUN 1 

TRENiNE 
ATEŞ AÇilDI 

• 
Iktisad Vekili Ereğli bez 
fabrikasında tetkikler yapti 

Eski Kral hududa 
kadar takib edildi 

Bükreş 8 (A.A.) -D. N. B. bil 
diriyor: 

Tımışvardan haber verildiğine 
göre. birkaç yüz Jejyoner, Stıbık kral 
Karolu hududa götürmekte olan 
hususi trene taanuz teşebbüsünde 
bulunmuşlardır. Saat 1 7 ye doğru 
tren gara girerken hattın ikj tara • 
fında yer alan Jejyonerler tüf,.k ve 
rovolverlerle trene ateş açmışlardır. 
Derhal süratini arttıran trende bu -
lunan muhafızlar silah ve mitralyöz 
ateşilc mukabele etmişlerdir. Va -
gonların birçok caminn kırılmıştır. 
trende yaralı olup olmadığı henüz 
bilinmemektedir. T:ren kaçtıktan 
sonm lejyonerlerden bir kısmı da 
münferid bir lokomotife bi -
nerek hususi trenin peşinden 
gitmişler, bir kısmı da o -
tomobil ldralıyarak treni hudud is
tasyonu olan Hatfeld" e kadar kova
lamı~lard ır. Lejyonerler buraya gel
dikleri zaman tren Rumen hudud 
istasyonunda durmıyarak Y ugoslav 
hudud garına varmış bulunuyordu. 

Kralm yeni ikametgôhı 
Bük re§ 8 (A.A.) - Stefani a -

jansında.n: Eski kralı götürmekte o
lan huauat tren, dUn öğleden sonra 
Yugoslnv hududunu geçmiştir. 

Eski kralın ilk merhalesi, Lugono 
gölü üzerinde kwn bir otel olacak -
tır. Kendisine madam Lupesc::o ile 
eski kral hanedanı nazın mareşnl 
Urdarea.nu, diğer bir takım zabit -
lerle ,ahat maiyeti ve hizmetçileri 
ki cem'an 30 kadar insan refakat 
etmektedir. ................................ ----
Londra bomba yağmuru 

altmda 
(B&ftarafı 1 Inci sayfadal 

kısmını Londra.nın 4ftrkında Times 
nehrinin Lki sahnlnde bilhassa nehlr 
kenarında temerkftz ettirm.l.ş ve orada 
üçn büyük olmak üzere müteaddlc1 
yangınlar çıkmamıa sebeb olmU§ _ 
tur. Hasar QOktur. 
Londranın cenubunda iki m.ekteb 

binası clddt hasara ut.ra.mıotır. Lon
dranm merkezinde de y&ngm.lar çık.. 

mış :ve muhtelif ma.halleleroe mE's -
kenler tahrib ed~tir. Bu mınıata
ların hepsinde pa&f korunma ser _ 
visleri aüratll ve müessir bir fa 
göste~lerdir. Bu meyanda yangın 
tehllke&lne maruz mahallerden yüz -
lerce afvil a.hal! ta.hllye, demiryolu 
münakal!tınnı. yeniden iıletilmesine 
yardım edl!ml.ş ve her ne lı:ac1nr ana 
ca<ldeler ciddi suret~ müteesslr ol~ 
mamı..şsa da so'kaklardn lnkıtaa ult -
rıyan seyyfiseferin tekrar ba.şlamıısı 

temin edUmi.ştlr. 
İngllterede Londra mıntakasının 

harfıCinde yalnız a~ Times petrol 
tesisatında çıkAn büyük bir yangın 
çok hasar verdJrmlftlr. 

Abnan tebliği 
Berlin 8 (AA.) -Alman ordu

ları ha~kumandanlığı tebliği: 
6 EylQlü 7 EyiOle bağlıyan gece, 

aakeTt bakımdan hu~usi ehemmiyeti 
haiz Londradalti hedeflere karşı ha 
va kuvvetlerimiz tarafından ba~lı -
yan hücuma ağır bombalar kullanan 
büyük hava kuvvetlerimiz tarafın -
dan 7/8 gecesi de devam edilmi<~ -
tir. Bu hücumlar, Alman toprakla -
nnda meski.ln mahallelere ve gayri 
a!'lkert hedeflere karşı ln;;ilizlcr tıı -

rafından başlanan ve aon haftalar -
da arttırılan hücumlıırn mukabele 
bilmisildir. Alman ma reşa li, F ran -
aanın timalinde bizzat harekatı ida

Ereğli (Konya), 8•(A.A.) -
İktısad Vekili Hüsnü Çakır refa
katlerinde Sümerbank Umum Mü
dürü olduğu halde dün Ereğiiye 
gelmiş, istasyonda kaymakam, hele
diye reisi, Partj reisi', memurlar ve 
kalabalık bir halk kütlesi tarafından 

Rumen - Bulgar 
anlaşmasının 

şartları 

karşılanmıftır. fktısad Veklli bez 
fabrikasını aezerek tetkiknt yap -
tıkton sonra helediyeyi ve Portiyi 
%.iyaret eylemiş ve bu orada atiıkn -
darlardan Ereğlinin ikusadi vaziyefi 
etrafında izahat almış, halkın dilek
lerini dinlemi~tir. 

Macarisianda 
Almanlar 

Budapeşte 8 (A.A.) - Mucar 
ajansı bildiriyor: 

Sofya 8 (A.A.) - Bulgar ajansı bil- Alman kıtaatının Mncaıiı.tandan 
diriyor: geçtikleri ve bu kıtaatın Romanya 

Craiova anla.şmasma tevfikan RO- hakkında hususi niyetleri bulundu -
manya 1.912 hududlnrı dahilinde ce - ğuna dair yabancı gazetelerde inti-
nubi Dobrucanın tnmammı terket şar eden ve radyolarda verilen ha-
mektedir. beriere istinad eden en imımlmıya-

Anla§IIUUlın şeralti şunlardır: cak şnyialar hakkında resn.i mnh .. 
1 - Anla.şmo. tasdik edilir edUmez eller, Besarabyadan tahliye edile -

Bulgar askeri komJsyonları Rumen cek 90.000 Almanın Almanyaya 
komisyonlarlle iş birllii yaparak ma- nakillerile alakadar olarak Macar 
hallinde yeni hU<ludu sıhhatle tayin hükumetinin müsaadesile Aln nn iş 
edeceklerdir. bürosu memurlarının Macarİstanda 

2 - Sivil makamlar mümessillerl 15 seyahat etmekte olduklan bildiril -
~lülde I:lcf:>rucnya giTerek devlete mi~tir. 
ald ve umumi binalan işgal edecek.. Bundan başka Macar hükumeti 
lerdir. Nnzi partisi teşkltiitına menaub bazı 

3 - 20 EylÜl snl>ahı saat 9 da Bul- üniforma giymiş memurlnra dn bazı 
gar kıtaatı hududu geçerek 10 gün T una limnnlnrmda bu mültecilcre n
zarfında eenubi Dobruco.yı J§gal cdc- id nakliyat, iaşe vesaire i"lerini tan-
ceklerdir. zim etmek müsaadesini verrr.i.-ıir. 

4 - Anlaşmanın tasdikint takib e_ Bunun haricinde kalan haberlerin 
den üç ay zarfında cenubi Dobruca. hepsi hayal mahııulüdür. 
daki Rumen ve şimall Dobrucadakl 
Bulgar ahalinin mecburi mübııdelesi 
yapılacaktır. 

5 - İki memleketin sııir mınt.nkıı
larmdaki ahalinin mübadelesinin bir 
aene zarfındn yapılması lhtfyarl ola
caktır. 

Sehirde ekmek s1kmt1S1 
1 

tamamen zail oldu 
(Ba.ştan.fı ı inci sayfada) 

aydır böyle 300 tonla idaıe edil -
mekte olan Istanbul ekmek mesele
ai, son bir iki gün zarfında bir buh
ran arzetmiş gibi gösterilmektedir. 
Eğer bu miktar esasen kAfi olma -
saydı, buhran 1 7 ay sonra değil, ip-
tidamnda meydana gelmek lazım -
dı, İstanbul nüfusunun son günlerde 
artmış olması iddiasma gelince 5 O 
ton buğday günde 1 00 bin kişinin 
ekmeğini temin eder. Son zaman -
larda birdenbire Istanbul nüfusu -
nun 1 00 bin ki§i artmıo olması ihti
mal dahiünde midir) 

Topralt Ofisinin verdiği tıu~daylnr
dan hazine kiloda takriben yirmi pa. 
ra zarar ebnekted!r. Serbest piyasa 
ıae Ofi.s fiatından 20 :para fazladır. 
Ha.zinenln fcdnk!rlı~ halkın mide _ 

sıne girecek ekm~in ucuza temin e. 
dUrnesi içindir. İstanbul §ehrinfn ha. 
k1ltt ihtiyacı ehemmJyeUe tetkik e _ 
dllmektediT. Yaygara De hazine za -

Cür'etkar "ki 
mücevher hrrs1z1 
Geçen gece geç vakit Feıtihte 

Kızta§ında 3 7 sayılı Mehmed adın
da bir zatın oturmakta olduğu evde 
mühim bir hırsızlık vnk"a~ı olmuş -
tur. 

Beş odadan ibaret huh:nnn bu 
evin odalannda aile efradından ba
zı kimselerin yatmnkta olmalarına 
rağmen eve giren cür" etkür hınız -
lar, bütün bu odaları dola~mışlo.r ve 
içlerindeki dolabları karıştımrak 
beş bin lira kıymetindeki nıuhtdif 
cinsde mücevheratin 58 lira pamyı 
çalmışlardır. 

Keyfiyelten haberdar ediJen Em
niyet memur ları, hırsızlık ... ak'asına 
el koymu§lar ve kısa bir zaman ııon 
ra da bu iııin Enillerini meydana çı
karmağa muvaffak olmu~lardır. 

Hırsızlar sabıkalılnrdan llhami i
le arkada§ı Sahridir. Dün yaknin -
nan sabıkalı hırsızlar suçlarını ta -
mamen itiraf ederek çaldıkları mü
cevherleri memurlara teslim etmi~
lerdir. ------------------------

BugUn 9 E ylül 
( Baştarafı ı lnci :ı~ fnda) 

bayramda lzmirle kalb kalbe -
dir .... İzmirliler ba~ramınız kutlu ol -
sun. 

rarına mahdud bir ztimreye kaznnç lzm.ir ba.§tanbaşa süslcndi 
temin edilmesine meydan verllmlye_ lzmir 8 ( Hususi) - lzrrunn kur
cek:ttr. Borsa knyıdla.rınn göre 20 A.. tuluş hayramında bulunmnk üzere 
{tustostnn 5 EyHU n~amınn kadar civar vilayet ve kazalardan muhte -
borsada 4900 ton buMny serbest pl. lif nakil vasıtalarile gelen ziyaret -
yasaya satılmı.ştır. Bu dn takriben çiler 50 bini aşmıştır. Otellerde yer 
günde 290 ton eder. Ofisln verdiği kalmamıştır. Baştnnha~a aüslt:nen 
300 ton bu~dayln hcrnber İstanbul şehir cazib bir şekil almıştır. Snbah
~inde yevmiye eoo ton !buj!day sa_ !eyin üç koldan şehre girec!!k olan 

askeri kıt'alar ~ehrin istirdndını sem 
tıldı~ı halde halkın ekmeksiz kalma- holik bir surette tekrar edecekler -
sı tehlikesi var mıdır? Memleketin 1. dir. Bir mızraklı müfreze kışlaya ve 
çinde • ibugün Için, ne yarın ıı:ın hükumd konağına bayrak çekecek, 
unsuzluk tehlikc.c;i yoktur. Bununla Ehedi Şef Atatürkün heyl:eline ve 
beraber böyle bir tehlikenin fa.raziye annesinin makberesine ·çelenkler ko
olarak dahi öne surilierek istismar C- nualcaktır. 
dilmesine mfı.ni olacak umumi ted _ Öğleden onra muhteşem bir Tea-
birleri de alnıağı tesri edccc~lz. ıı mi geçid yapılacaktır. re etmektedir. Şimdiye kadar, Ti -

mes sahiJlerinde liman ve sanayi 
mıntakasına muhtelif kalibredc bir 
milyon kilogramdan fazla bomha 1 
atılmı~hr. 
Düşınan tayynreJerl gece gene AL 

manya üzerıne nkınlnr yapmışlardır. 
Bir dalga cenubn garbl ıstikamctlne 
teveccüh ederek öteye beriye bom -
balar atmı.,sn da hiçbir hasar yap _ 
mam~lardrr. Muharebe tayyarele _ 
rlnden müteşekkil dij!er bir dalga da 
dün geeeki gibi Berlin üzerine git -
me~e teşebbUs etmişse de garbde te. 

12 
EYLUL 
PERŞEMBE 

IPEK Sinemasi 
Yeni sinema mevsimine 

BAŞLIYOR 

merküz eden mUdafaa b::ırnjındnn 
geçemlyerek dönme~e ve bombalarını 
ıuzumundan evvel at.mnP;n mecb~r e_ 
dllmişlerdtr. Yalnız Hamm'da bir tL 
lLo;ede hasar olmuJt,tır. Dilnkü hava 
muharebt'lerlnde dfı.şman 94 tayyare 
kaybetmiştir. 26 Alman tQyyarcsl fL'!

lerlne dönmemlşlerdlr. 
Bir denlzaıtunız, iki kafile halinde 

seyreden ve cem'an 33.400 ton hac -

birinci program 
ALİCE FA YE- W ARNER BAKSTER 

}Ki ATEŞ ARASINDA 

st;MEll S}NEIJ1ASINJN ~-. 
Yarin Akşam Açılış suvaresi için yerlerjnlzi 

evvelden temin ediniz . 

İlk ::ıQılı.ş programı: 
ALBEHT PltEJEAN • DİTA PARLO • JULES BERRY 

tarafından tem.sU edllen ve RİVİERA'nın butün lüks ve 
lhtiş::unım gösteren 

MONTE CARLONUN MEÇHUL KADlNI 



4 Sayfa SON POSTA E,lll9 

1 Son Posta 1 S i* o •• ""--.Saf ve Normal gıda 

Türkiye serbest unreş 
birincilikleri başladı 

lzmir fuarında yapılan güreşleı;,heyecanlı oldu, 
Beşiktaş da Maskesporu 4 - 3 yendi 

• İzmir 8 - Türkiye serbest ııüre§ bi-j rak Be.ı}iktqı beraberlikten gallbiyete 
lineilikleri müsabakasına dlln lımlr çııb.rdı. 
~nternasyonal fuarmda ki açık hava 1 90 da..k.ik& devam eden maç, zevkli 
tl.yatro.3u.nda Anltara, Balıkealr, İ.! - blr futbol olunıyacak U.dar fena tdl. 

Modayı takib eden h~er aııri kadın için kıymetli tatlarile ve nefis 
itlemesile hakikaten nazarı dikkati eelbeden böyle bir harikul&.de 
(SJNGER) .aate sahib olmak adeta bir saadettir. Fevkalade güzel 
ve zarif olan bu (SlNGER) saatleri en mlltktilpesendleri dahi tat
min edebilir ve bütün bu meziyetlerinden maada aaatlerimizin on 
bet aenelik bir müddet için velev mütterilerinin meauliyetinden oJ... 
aun her türlü arızatarın müessesemiz tarafından hiç bir ücret alın -
malı:aızın tamir olunacakları garanti edilmi~tir. 

i GE No. 82/ A 180 Elma.ı n 11 pırtarıtah SOO lira. 
- - Emsalleri cihi on bet serıe prantilidir. -

\i Adreae d ikkat: SINGER SAAT Maiazuı - Istanbul Eminörıü, 

tanbul, Içel, Kocaeli, Çorum ve İz - Beşl.kt~ bu kadro Ue maçl&ra Ci_ 
mir bölgeleri gür~uerin~n lft1raıtne recebe çok a.yıft.ır. y tıksek Ziraat Enstittısil Vete-
b~ıanmıştı:r. Alınan netıceler tun _ DU l h l k l 
ıardır: n yapı an azır 1 maç arı i F k.ı'lt ı· k .-. k 

56 kiloda Niyazl (Kocaeli), !smail Dün Şeref ahasında l tg maçlarma r ner ft U es as erJ JSIDJDJD 
(Ankara) ya sayı hesabile ııaUb, ~h.. ha.mlı.k olmak 1lzere muhtelif oyunlar k d k b } tl 
med (Balıkesir) Şefilc Kandemir (IZ- yapılmı.ftır. ay V e a u şar arı: 
mir) e sayı hesn:bUe gallb. 

61 kiloda Halil (İstanbul) Bekir . Galataapor 3 - Şi,U 1 1 - Ankara Yiık.sek Ziratı t EnStitüs11 Veteriner Fa kilitesi A3keri kısıruna 
(İzmir) e .sayı hesabile, Nurettin It.inci lle takımlannın bu oyunu bu Jl1 aıvn lam devreli lillelerdel'! iyi ve pek iJi derecede mezun olan ve 
(Kocaeli) Ragıb (Çorum) a sayı he- ba.ttan nihay&te kadar heyecanlı bir olpnluk imtihanlarını vermiş olmak tutile talebt kabul edilecektir. lı -
sabUe b:ı.lib. ~kilde denm etm~tlr. İlk devre 2-1 teklllerin 9.4· nıdaki 4:11 tıarı haiz olması ldzımdır: 

oo kiloda Yahya (İçel) Abdullah Galatuporun lehinde b~tml.şttr. İ _ A> - Türkiye Cümhuriyet• t.eb'asınd&n. bulunmak. 
(BJ.lıkesir> e hükmen, Yaşar (Anka- ldnei devrede Galata.~ blr sayı da- B> - Yqı 18-22 olmak l22 dahildir.) 
ra) Mehmed (Kocaeli) ye i dakika. ha. ya.pa.rat maçı 3-1 kazanml.ftır. 0) - Beden te,ekkiilleri ve sıhhatl Ol"duda vt her iklimde iaal hizmete 
dn tuşla, İzzet (İstanbul) Mahmud Beyoiluapor 2 - Kurtulut 1 müald olmak <Dil IP.ktıketl olanbr alınmaz.> 
(İzmir) e sayı ile galib. Beyoğluspor - Kurtulllf arasında. D ) - Tavır ve hareketı. ahlA.kı kUBUrSuz ve seclyesi satlam olmak. 

72 kıloda Celal (Ankara) Ziya (İz_ ki maç büyük bir mücadele halinde ll) - Allesinin hiO bır ter.a. hal ve oôhretl ol.mamak. <Bunun Için de 
mir> e Iki dakika 50 saniyede tuşla geçti. Neticede Beyoğluspor ma~ 2.1 zabıta vesikası ibraz etmek.) 
İbrahim (Balıkesırı Faik (İstanbul> a kazandı. 2 - İsteklilerin muracaat isUdala.rma 9U veslk.a.lan ba~lamaları U\zım_ 
6 dakika Si saniyede tuşla galib. Beykoz 4 - Vefa 3 dır : 

70 kıloda İsmail cistanbull İbra _ Beykozla Vefa ttıkımları dün Bey- A) - Nüfru cüzdanı veya musaddak sureti. 
him malıkeslr) e 7 dakikada tuiJia koz çayırında lig maçiarına hazırlık B) - Sıhhatl hakkında tam te~ekk1Ulü Askert hastahane raporu ve aşı 
Muhlı.s Tayfur (İzmir), Enver Ye ne; 91mak üzere bir maç yapmışlardır. klltldı; 
(Kocaeli) ye 8 dakika 50 saniyede İ1t devrMt ı_ı berabere biten bu C) - Lise mezunıyet ve olgunluk tehadetna.meısi veya ta&dik.ll sureti. 
tuşla gallb. m&91 4-3 B&ykoe takımı kazanm14 _ m - Okula olmdığı takdirde askeri ta.nun, nizarn ve talimatları kabııl 

8i kıloda Mehmed Ali (Çorum) tır. ettitı hakkında vellsinın vs kendisinin noterlikten tasdikli te.ahhüd sene-
Ahmed (Kocaeli) ye 4 daldka 58 di. Talebe okuldan Istifa etmek lstenJe okulca ta.hakkuk ettirllecek mas. 
&J .,;yede tuşla, Ahmed Mersinli Cİç- Ge 1 raflan birden verir ve bu da taahhQd aenedlne kaydedilir. 
cl Mw;a (İzmir) c 7 dakika 35 sanL nera E) - Sar'alı, uyurkt>n gezen, sidlldt, bayılına ve çırpınınaya m!iptelA 
yede, Buyük Mustafa (İstanbul) d • k • olmadllı hakkında velilerinin noterlikten ta3dlldl Uıa.hhUdnamMI. !Bu 
Mehmed <Bıılıkes!r) e 35 saniyede l'J'Or 1 gibi hutalıklardan biri ilP. okula gl.rmemen evveı malru. oldukları sonra-
tuşin galib. dan anla~Jılanlar okuldan çıkarılır ve okul masrafları velilerine ödetlllr.) 

~ 
Pir inç unu- Mercimek- Bezelya - Yulaf, 

• • aair HUBUBAT UNLARI kuvYet karnatıdır. 

ÇAPA ARKA ü TAHZAR 1 
M. NuriÇAPA Kurulu, tarihi 1915 

Nafıa Vekaletinae: Aır. kl tt Ahm d c r~t b ıl) H (Bqtarafı 3 üru:U sayfada ) ı:;ır sı· e e e ~ an t a v 3 - ıstekliler bıılundukları mahallerdekl askerlik şubelerine i.o;tlda ı;e 

H:ı- - gı ordunun büyük bir k ) hi san ~eyin (Çorum) a 6 daldka 35 d.. .. tO B • ıamı a ey - müracaat edecekler ve ~ubelerince 2. Inci maddede bildirilen evrakı ilcmal 
s:ıniyede tuşla, Mehmed Gül e" (İzmir) ~~ onmut · u . vazıyette onun 1 ettikU-n sonra; Ankarada Yüksek Zlra.at Enstitüsü Veteriner Fakültesi 
Şeı:'if <Balıkesir) e 8 dakikada. tuşla ıçınl a~tı~ oilu lehıne tah~tan .fera- A.cıkert Talebe Amlrli~ine gönderilecektir. Mliracu.t müddet! Eylülün 25. ins 
carb. ~·;.e ıktıdan,. gene bir dıktatörlUk kadardır. Bu tarihten sonra murac:ı.at lm.bul edUmez. 

Beşiktaş Maskesporu b ar ı~de, k De"i;rmkuhafızlanl tefine 4 - Okula kayıd ve kabul, şahadetname derecelerine ve müracaat sıra-
ı i ma ta? a~ a çare ka mamıetı. sına cfu"edlr. İstekli adedi tamam olunca kayıd ~leri kapanır ve 

4 • 3 yen di h btt~ bur.ii
1 

n cenubt Dobrucaya kabul· edllenlere müracaat ettikleri Askerlik Şubeleri ile tebli~at ya _ 

16.9.9{0 Par:arteai ııtıD.ıt aat ll de Ankarada Nafia Veld.let.i 'bilıaa iÇinde 
malzeme müdllrlütü oduında toplanan malzeme eksUtm. ~anda 
ödellf'Cek basım ficreti ta.kribi 3500 lira bedel tahmin ediJa V.WeUZl 
neşret.mekte oldulu id.arl m.ecmuanın Blrincite4rin 940 fevkalide nbha.n
nın kapalı zarf ruulilt vahidi fiaUan üzerinden eksUtmem rapılacattır. 
Eksllt.me şartna.me.si n te!errüatı bedelsi:a oltıralr mal~ m~Qilnden 
a.JınabUir. 

Muva.kkat temina.t. 2152 Ura elli kuru.ştur. 

Haftanın mühim maçlarından biri 
dün Şerer sahasında B~iktaşla, An
karanın Maskespor takımı arasında 
yapıldı. 

ar sız naı olmakla bayram eden pılır. (7496) (690) 
Bulgariııtanın kom~uııu Romanyayı 
matem içinde bırakan hadiselerin 
ehemmiyetli acbebleri arasında o
nun coğrafi vaziyetine aid olanları 
da ~üphesiz vardır; fakat Roman- ı 
yada işlerin yolund'l. gitmemelerine, 
sabık kralın çok şahsi olan dikta
tötce ve katarsız iç ve dı~ politika
lannın fazla tesirleri olmuştur. 

İstek!Uerin teklif mektubla.nnı muvakkat teminat vs .,.nııa.m.e.t~ ya
------------------------------ zılı vesaik Ue btrllkte &Jlll gün saat ona kadar mezkt1r ~ malı:bUI 

mukabilinde -yermclert llmndır. (8063) 

Az br seyirci önünde cereyan eden 
m:ı.ç hiçbir bakımdan manalı değil_ 
di. 

Yeni teşekkül eden Maskespor kar
şısındaki Beşiktaş takımı; Hakkı, ib_ 
rnhım ve Şeref gibi tanınmış oyun _ 
cular wtlsna edilirse hemen hemen 
hep l eni oyuncularlıı sahaya çıkmış.. 

tı. 

İlk devreyi 1-0 Maskespor galib o
larak b tirdl. 

İkinci devrenin 4 üncü dnldk.asın_ 
da İbrahim oyunu ı.ı berabere vnzi
yete soktu. 

14 üncü dalcıkada Şeref gilzel bir 
şiıtıc Be.şiktaşı galib getiren lkincl 
sayıyı yaptı. 

18 ıncı dakıkada Beşıktaş sağ mu
avini takımı aleyhine bir sayı yap _ 
tığınd:ın oyun 2.2 vazıyete girdi. 22 
ncı dakikada İbrahım falsolu blr vu
ru la beraberliği bozan üçüncü go _ 
1 ı attı • 

10 dakika sonra Beşiktaş, aleyhine 
ç ··•en b r frik1kten yediği golle tck
r berabere oldu. Maçın hitanuna 
o sJ.n ye varken Hakkı bir gol yapa. 

ı ADYO 

Kral üçilncü Boris te çok mütkül 
iç ve dıe durumlar kar~ıııında kalmıt 
vo bunları aırasına göre azim ve e
nerjile a~ak mecburiyelinde bu
lunmu~tur. HattA o, bir aralık Sob
ranyayı bile tatile ve memleketi par

iSTiKLAL LiSESi 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına Clevam olurımaktadır. 

Şehzadeba,ı polis karakolu arkasında, Telefon 22534 

lamentosu% idate etmeğe lüzum gör-

1 müştür. Bugün de Bulgar parlomen- İstanbul Belediyesi İlanları 1 
toeu hududsuz tenkid salahiyetlerine ı:ı.-----~·-----------..... -..,... ___ ..., ____ _a 
malik değildit. Fakat o hiç bir va- Yıllik İlle 
klt diktatörlii~ü kendi eline almıya- k.iruı teminatı 
rak bunu. ancak ahval ve lüzuma 
göre seçtiği bir hükumet şefine yap
tırmı~tır. Nitekim bugün Yunanla
tanda dahi. leralın taııvibine iktiran 
etmiyen hiçbir şey vaki olmadığı 
halde diktatlh kral değil, general 

50,00 

30,00 

Metaksnstır. Elhıısıl ııabık Romany~ 180,01 
kralı ikinci Karol, tahta ancak bir 

3,76 

2,25 

13,50 

veraset hakkile çıktıüını unutarak Tahmin bed. 
en aşağı halk tabakalarından ııırf 
kendi kuvvet cüret ve zekalarile 94Q,35 71,20 

Ciballde Fener cadde.~inde ı num.a.rnlı Kuleizemin 
yeri (1 IlA 3 sene). 
Eyübde Nişanca mahallesinin Sarısarnur soka~mda. 
36 numaralı Rumi Mehmed paşa mektcbl binası 
tl il O. 3 sene) . 
Tophanede Medrese BOka~ında. k.l\.in Kıl m çali 
medresesı. .. 
Boğaziçinde Rumellhlsarı caddesinde 48/50 eski ve 
70 yeni numtıraıı bina nnka.zınuı satışı. diktatörlüğe çıkanların kudretlerine 

kendilerini aahib telakki edc:n bü
tün kraliann akıbetierine uğrnmıııtır. 

Yıllılı: kira muhammenleri ile tahmın bedeli yukarıda yazılı işler ayrı 

Onun ve Romanyanın dı~ politi· 
PAZl\RTESi 9 9/1940 kasının iEl!sına, denilebilir ki, sağa 

a.çık arttırmaya konulmuştur. Şartnameler zabıt ve muamPlıit müdür
lüğü kaleminde görülecektir. İhale 20.1'&/940 Cuma günü s:ı.at 14 de Daimt 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makıbuz veya mektupları 
ve ankaz satışı için 9ı40 yılına aid ticaret odası vesikalnrile ihale günü 7.30: Program, ve memleket saat, ve sola yalpa etmesi ııebeb olmuc

ayarı. 7.35: Miızik: Hafif prograr.ı. tur. Devletlı"rin siyaoıeti her esen 
8: Ajans haberleri. 8.10: Ev kadını. rüzgarlara de~il. uzağı göten bir 
8.20 - 8.30: Müzik: P1A.klarla hafif mantıkn göre kurulur ve güdiiliir. 

muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (8222) 

** Tahmin bedeli İlk teminalı 
programın devamı. 12.:W: Program, Bulgaristan tl hidayettenberi. ııben 
ve memleket saat ayarı. 12.35: Mü - herke~le iyi geçinmek üzere bitaraf 2860,00 214,50 Vilayet Aygır deposu hayvanatının yıllık lhtı _ 
zik. 12 50: Ajans · haberleri. 13.05: kalacağım ve milli emellerimi harb- yacı için alınacak 32,000 kilo kuru ot ve 17,500 
Muzik: 13.20 - 14: Müzik : Kanşık aiz istih~al edeceğimıı dedi ve bu kilo sap saman. 
program. 18: Program, ve memlt>ket. kararında !'labit kaldığı için muvaf- 1925,00 144,38 Şehir dahilinde iŞIIyen otobüslerde kullanılmak 
saat ayarı. 18.05: Müzik: Sulllvan'ın fllk o ldu. Şimdilik görünen hudut: üzere tab'ettlrilecek 33,500 cllt otobüs bileti. 
<~ik~o; op~rasınd;~ tl8.40: Mü - fakat uzayacalc ve ıteni,liyt-cek &'ibi 27()0,00 202,50 Temizlik !.şleri hayvanatma koşum imalinde 
V. .. = n yo az r es rası. 19.10: görünen harbin h~oimize d&ha neler kullanılmalı: üzere alınacak 600 kilo beyaz sa _ 
Muzlk: Fasıl Heyeti. 19.45: Memle - göııtereceği timdiden asla belli de- bunlu kösele, ve 200 kilo .beyaz ya~sız vakete. 
ke~ saat ayarı, ve Ajans haberleri. ğildir. 992 50 74,44 Karaağaç mües.sesatı için alınacak ll kalem 
20.30 : Konuşma. 20 45: Müzik: Din _ ;.:_____________ _ ' 

yangından toorıınma malzemesi. 
leyici istekler!. 21.10: Müzik: tiç, iki . ,.-----------.... ) 1,._ 25 80 20 ı· h t ı , 1 """• . Vi ayet ıfZl.SSıhh:ı labor:ı uarı iç n alınacak 
ve bir piyano ile caz parçaları. 21.30: T y A T R O L A R ecza ve tıbbi malıeme. 
Radyo gazetesi. 21.45 : Müzik : Radyo \. 
Orkestrası. 22.30: Memleket saat a _ 1862,00 124,66 Zührevi h~talıklar hastanesi için alınacak 

Ra..ıd Rıza tl~atrosu ,... kalem U"ç 
varı. Ajans haıberleri ; zıraat, Es - ~· u"' • • 
ham • Tahvllflt, Kambiyo _ Nukut Bu akşam Beşiktaş Hô.şimbey t300,0G 322,50 Sillvrl Bo!a deposu hayvanatının yıllık ihtiyacı 
Borsası (Fiat.) 22.45: Müzik: Dans e.Ue bahçesinde için alınaca.k 30,000 kilo yulaf, 24,000 kilo kuru 
müziğ1 . 23 25 _ 23 30 : Yarınki prog- A F A c A N ot ve 25,000 kilo saman. 
ram, ve kapanış. vodvU 4 perde Tahmin' bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 

------------------------- açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler znbıt ve muameliı.t müdürlüğü 
Gümrük Muhafaza Genel K. Jst. Lv. kalemınde görülecektir. ihale 20/9/ 940 cuma günü saat ıı de Daımı Encü

DEMIR VE TAHTA FABRIKALARI 
Tftrk Anonim Şirketinden : 

İkinet mı.ı1 tes"Ytyeel U e saç ve perçin işlerinde çalJ41XU1 llff1t Ib
tlyacı.nuıı l'&l'dır. Tt.llblerin biZZP.t Adapazarı fabrikamıza mtnc&at.-

ları ilan olunur. 

KENDiN BiRiKTiR 
1940IKRAM1YELERl 

ı aded 2000 Ura.ll.k - JOOL- 11ı1 
a , ıooo • - 1001..- • 
e. 100 • -1001.-. 

12 • 250 • - 1001.- • 
T. iş. BANKASI 

.o • 100 • - ..._ • 
7~ • 00 • - l'lll.- • 
~10 • • • - 6:&61.- • 

mende yapılacaktır. Talipterin ilk tenılnat makbuz veya mektupları ve 940 

1940 KUçük 

Cari Hesa plar 
tKRAMiYE PLANI 

Kevtdele.r ; ı ~U.&. ı ~ 

ı Aiaa~. 1 1ıuıu:ıı,..ı1a ....- 
;cı tUU cl ) ... pı..Uı. 

Arnirliği satın alma komisyonundan yılına aid ticaret odası vesikalarlle ihale günü mu:ıyyen santte Daimi En_ ... 

28 Eylül 040 gunü s.ıat ıı de kapalı zar!la 1139 takım muhafaza memuru cümcnde bulunmaları. ------~(8~22~5)~--~--------~~~~~~~~~~~~~~~!!!!~!!!!!!!!~~~~~~~~ 
clb esi alınacaktır. Tasnrlanmış tutarı 22780 ve ilk teminatı da 1709 lira- c;;on ı•o.,ta Matbaaın: 1'Uft a "'Lutl\ı (•-t• .. bal) •e fJLJloft (UŞ&h) LISILI81 
dır. E•safile şa1 name ve nfununesi kOmisyonda hergttn gön1lebillr. "A U aU U ... w U D 
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