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Başkalarında kaıur a ra) on k m•e, 
,Yaln· % lıendi lcuıurlarını arar. K er.· 
dindeki kusurları baıkalarında da 
görebil mele i~ in baılıalarının lcuıurla· 
rilc me+ııul olur. 

Ata Sözü 

G eçenlerd_e eazetel~rd~, önü
müzdekı kıt mevsımınde de . 

tehirlerimiz arasında tayyare mü
n.ıtalatının keıilmiyeceiine ve 
bunun için ıimdiden tedbir alm
bıakta olduiuna dair bir haber 
•ardı. 

Rumanyada 
kargaşalık 

devam ediyor 
100 Macar tevkif edildi, 
9 Rumen Jandarmaaı 

öldürüldU 

Demiryolu Bismile 
kadar uzadı 

- ---
Kasabada dün büyük ve 

Bu haberden biz çok memnun 
olduk. Çünkü bir memlekette 
harp tayyaredliiinin hakiki te
rakkisi, ıulb zamanında sivil tay
)areciliğe fevkalade ebemmiy~t 
•erilmelde mümkündür. Bu bakı
k.t, bizde maatteeasüf ıimdiye 
~dar layık oJduiu derec~de tet
kik ve takdir edilmemiftir. 

Bunun tetkik edilmediiine, ıi
~il tayyareciliğin, yapalan bütün 
lctebbüslere ratmen, henüz tam 
~İr inkiıafa varamamıı bulunma
•arıdan, hükmediyoruz. 

Halbuki ortada harp tayyare
tiliğinde bueün ıörmekte oldu -
hrnuz hayrete tayan tekamül, 
~P sulh zamanında ticaret ve 
lllıkliyat tayyarecmiini ıeniılet -
Rnek ve yükseltmek için aarfedi -
l.ın büyük gayret ve himmetlerin 
eseridir. 

Meseli. yalnız Almanyayı ele 
alalnn. Verıailleı muahedeıi mu
cibince Almanlar için ticaret tay
>'&resi kullanmak ve tayyare pos
t.ları teıkil e tmek d e memnu idi. 
llu m emnuiyet , muahedenin ilk 
leneltırinde tiddetle tatbik edil -
di, Almanyada bir te k tayyarenin 
bile imal edilmesin e ve uçmasına 
müsaad e olunmadı. 

Fa ka t Alman siyaset adamları 
birçok uğratıp yalvardıktan son
ta nihayet Fransızlarla İngilizler
den, sivil t ayyarecilik yapmak 
ltıiisaadesini ist ihsale muvaffak 
oldular. Bunun tarihini iyi hatır
lıyamıyoruz a mma,, galiba 1925 
•eya 26 senelerin de müsaade a
lınrnııh. iıte bugün Lehistanı üç 
h.ftada, Fransay ı bef haftada 
~ilüp ve periıan ede n ve her 
iki m emleketi d e yarı yarıya eıir 
h.line g e t ir en Alma n harp tayya
teciliğinin esası, h e p bu hava 
~atalan ihda51 m üsaad esini ko -
htınak sayesinde kurulmuıtur. 

Almanlar bu müıaadeden çok 
~irane ve çok u sulü dairesinde 
~lfarak istifade yolunu buldu -
..... E v vela Almanyanın yalnız 
~İr iki ıehri arasında hava poıta
""• tesis ettiler, sonra bu poıta-
1-rı yavaı yavaı arttırdılar, o de
recede ki daha M. Hitler iktidar 
~"kiine selmeden evvel Alman 
'i\'ıJ tayyareciliği, ingiliz ve Fran
~ ıivil ve ticaret tayyareciliiine 

Üç miıli faik bir dereceye 
>iiluelmiıti. 
Alınanyadan sonra aivil tay -

)areciliii en ziyade ilerlemif olan 
ltı~leket, Amerikadır. Orada 
da, bütün büyük tehirler gayet 
~Untazam iıliyen hava postalari
~ biribirlerine bağlanm!ftır. Hatt Amerikadan Avrupaya bir 
trılede ıeçmiı ola n meıhur 

~lindberı ), o zaman için fevka
l.e de addedile n bu muvaffakıyeti, 

P tayyare poıtacılaiına med -
t~ndur. Ç ünkü k endisi bu teıeb-
\ıae ıiriımeden evvel, Amerika

j1~ hava postalarında çalı,an a -
fela.de b ir t ayyareci idi. Bu vazi
t ai esnasında uzun sefe rler yapa 
hpa kafi d erecede tecrübe el -
~e ettikten son ra b ir ıün küçük 
'Y}'aresine b in ip Ne v yorktan ha
ttk~tıe 36 saatte Pariııe vardı ve 
~~ suretle dünya tayyareciliğinin 
il' dönüm noktasını yapmış ol -
~.k ıöhretini kazanarak İsmini 

•he ıeçird i. 
Arnerikada d a bugün harp t a y 

~•reciliği Almanya kad n , belki 
~ <>ndan faz la m üterakkidir, da
~ Reçenlerde Amerikalıların 800 
t ~ınetre süratinde avcı tayya -
~· İrnlaine muvaffak olduklan 
~Yleniyordu. Amerikalılar harp 
~ YYareciliğinde de bu muvaffa. 
'-iY~tlerini hep s ulh tayyareciliği-

ılerletmek hususundaki de
~lı himmetlerine medyundur -

"· 
'- iıte., s ivil tayyar ecilii in a skeri 
ı}•Yarecilik üzerindeki bu mü -
~ tes iri bizd e ıimdiye kadar e · 
~lı sure tte t etkik edilmemiştir. 

ln~iıis lohrik•ları tay.Yare imalatını arttıı mok için biiyiilc 60J'r•tle çalıııyorlor 

lngilterede 
............................ 

300 Alman 
............................. 

De Gaulle'ün 
taraftarları 

Transilvanya 
mukavemete 
hazırlanıyor 
Bükıeş, 3 (A.A.) - Hudor aj11nsı 

bildiriyor: · 
Başvekil Gigurtu, 'fran•llvanyıı

nın terkini protesto ed(•n ve memle
ketin hudutlarını müdııfna azimleri
ni izhar eyliyeıı Rum<>ııkı-c hitaben, 
bunları silkiına, makuliyete, vakaı-a 
ve çalıemıya <lavet eden bir beyan
name neoretmiıtiı-. 
Başvekil Gigurtu, bıı beyanname • 

sinde ezcümle diyot· ki: 
cl\lilıver dcvletlui, nnl1yır111ad•vı

''uz sebepler dofııyısilı! y11bu11cı lıı"il..·
mii altımı girmek mubııriyt.tincle 
kalaıı Rıı mım mille~inin lıiirı-iyetfe-
1·ini va remli ti mektedirlcı·. l:tırabı
mız ne koflcır bıiyülc olıırsıı ofırım. 
btlkf. giiıel olnlıil,.c,.ı:, fııknt bıitıi>' 

Amerikanın 
İngiltere ye 
yardımı artıyor nıeıoıleketin çiil.-ıneRif,. tıetirelentbilıı-

t • cek bir jeRI içi11, Rıw•tm dııvletitıi>ı a yg ar e s l tllllt'Cudiy,.tiııi riskt. erfeıııcyiz. flu-
- clutlanmı: 1ıakknıda t'crilıın garanlf 

Kiralayacaaı üslere , - ·1 Fransız Antille savcsınae. ye11i hir t.se,.,~. P.ıımanva· 6 
1 R h b dd 711ll l:allmtmasıııa başfıı;abtfiı i::.J> 

mukabil 50 muhrip l ava w ar bi ge,ned şi Ae,t- adaları da Vichy Baş,·ekll Gl~rtu. beyannamesinin 
• enmege aş a ı. - h .. k _ • • nika!;"<'tinde, Rumenlerden hükl'ımete 

r - t itim:ıt Ptmelerini talep e~ !emektedir. verıgo manlar yalnız Agwustos u ume ını 
Nümayişler şiddetle 

Vaşington, 3 <A.A.ı - Eugıin, agmda 1097 taggare ve tanımıyor devam ediyor 
Jtooscvelt, Amerika Bırlcşik Devlet- 11 O . k . 
!erile İngiltere aı-asınrl:ı bir ıınluşma1L70 pı/ot agbetmış/er Georgc-Tov.n, :.ı (A .. \ .) - Fı·ıın- Cluj. 3 (A.A.) - -Tr:ın ilvanya-
yapıldığını \'e bu anlı.ı1ınıu mudbinC'~.I _ s1z Antil ndalnrındıı, ll l ıırtıniktc ve Reuter ajansından: 
Amerika Rırleşık Uevleı l,•ıırıin At-ı 

1 1 
., Guadnlupda karışıklıkların gfinılcn Transilvırnyanın üçte iki~iniıı l\lıı· 

!antik Okyanusunun ~ımııliıuJp nı C'<.ı- . :0~ıc r~, '.' (A.A.). - lla_va ~e~ıı- güne fazlalaştığı, bu ıneml(•kctlerılen C'ariııt.ann terki aleyhinde ı,iiınııyiş!er 
nubunıla kılın İııgiliı nıüstcnı!ek'!le- 1 ?~~nın Istıhbaı·aL :Servıslnın bıldı r- gelmekte olun yolcııln.· tamfıııdan yapılmasının hükümet laruf•nılnn nıe 
rindeki ılcniz ve hnvıı ü:ıleriııi kirn- ~'.~ıı~~. na~ara n, ~l!inki.ı luanıızun en (Dewımı snhife 3, siıtıoı / <le) ( Devam ı sayfa 3, sütu" 6 <l a) 
laınış ve IJunn mukubil İnglltcrcye ~~·ug~ 0 art uçuncu hdcun1da. Al ... •••••••••••••••• .. ••••• • · · · • ·· ~· .... .. . . . . . . . ... ... ... .. . ................ . . .......... ..... ...... . 
hizmet müddetini doldurmuş elli toır. ıııaıılaı ~OO bomhıınlıınau ve uvcı 
·u 1 'b· l 1c buluıımuş ol tayyanısı kullannııo!ıu-Jır. Tuaıtuz, 

iP1 0 mu kırı 1 vermbc·'ı 1. . ı· · takriben saat 16 dıı başlnınış ve ikı 
dusunu ongreye ı < ıı mış ıı·. d . , 

( D f 3 5 -t n 4 de) sa:ıt cvam etmı~tıı. hn mu hım hu-
evamı aay a ' u u cum, şimal sahili ve 'l'ımc nehri 

Kat'i saat 
yaklaşıyor! 

Göbbels gene 
İngiltereyi 

tehdit etti 

mansabı üzerindeki tayyaıc meydan
ları üıeı-inc .snpılnn~tır. B ruh. ıh 
maneılar yeniden nıudafaa bauıı yn
lurının şiddetli baraj :ıteşlerilc kar
şılanmış ve lıiçbiı· nokta<lıı hedefle. 
rine yaklaşamnnıış\ı.ıı·dır. nu tıınrruz 
esnasında İnglliz :ıvcılııı·ı ayrıca 16 
Alman bombaı·dıman v_e avcı tayya
resi imha etmiştir. Du mllda raa es
nasınd:ı bit- Polonvalı filotilla hurc
kata iştirak etmiştir. Poloııyalılar 
Douvres üzerinde uçnıaktııylwıı on 
Alınan avcıı;ı güneş ı:iyalıırındırn çı
karak bunlara ani bir hıı~kın yapını
yu teşebbüs etmişlı•ı'S<' clt'. baskın 
karşılanarak diişman l\lanş aşırı 
takip edilmiştir. 

Spilfirc tipinde nıe~hıır bir İngiliz 
filotillasının beş tayyıu e~i. şimdiye 
kadar İngiliz pilotluınırı görmemiş 
oldukları kadar bürü1; bir Alman 
l\lesserıochnıidt tan•an• filosuna te -
Radüf etmiş ve i'ilotillıı bunları da -
ğıtııııştır. 

lngiltere ha:ınlanıyol' 

f'Kaçakçılıi:\' 
Bürosunun 

1:.f aaliyeti j, 
Dün üç kaçakçı cürümi 
üstü tevkif edildi 

Bunlardan Mişon isminde bir sarraf 
üstelik kendisini tutan memurlara 

rüşvet teklif etti 
--,' 

1 

heyecanlı '!'-erasim yapı -dı 
Bisınll, 3 (A.A.) - Ilk trenin Bismil istasyonuna girişi mü

ııııselıctilc bir torcn y:ıpılmıştır. Bismil istasyonunun nıPthaltnde fi-
zel'iııde başarılan İşleı in önemini ifade eden dövizlerle süslü güzel 
bir bık kurulmuştu. Bütün nismll ve civarı halkı, ilk trenin istas
yona girişi töreninde hazır bulunmak üzere kesi! lılr :rığın haliııd<' 
ıstasyon ve civanııı doldurmuştu. 

Hatipler. nutuklarında yurdu demir nğlnrla örmek yolunda 
Milli Şef inimü tar.tfından uıkip edilen siyasetin tahakkuk ettirilen 
safhalarını ve buıılnı·ın memleket mOdnfansı, nıemleke~ kRlkınması 
bakımından değeı !erini tebarüz çttırerek Milli Şc!e karşı mille~ 

çc duyul:ın sonsuı. :;e\·gıye tercüman olmuşlar ve Ebedi Şef Ata
türkiln az.iz hatırasını hüı metle yideylenıişleı-dir. 

Nutuktan sonı~ \'nli, t.nkırı kordclasını kesmiıı ve ilk t.rcn sü
ı·ckli alkışlar arasında istasyonn girmiştir. ?tleraslmden sonra hü
kumet konağında rnis:ıfirler şerefine büyük bir ziynfet ve akşam 
iizeıi ıfo inşaat kısmı tnı-afında:-ı bi:- s:ır ziyafeti verılmiıtir. 

Ekmek davası 
Bugünkü şartlara rağmen 

narhın 30 para tenzili mümkün 

Rekabetin ortadan kalkma•ı üzerine kalite•i döı•n ekmek!er . 
EVVELKİ GÜNKÜ VE DÜNKÜ NÜSHALARIMI:lDA MEHMET 

ALI IWNARLI iS:\fİNDEKİ BiR \'ATANDAŞilllIZIN EKMEK İŞİ
Nfi\ iÇYÜZÜ HAKKJ;-.;OA BELEDİYEYE VERMiŞ OLDUÔU BİR 
RAPORU NEŞRETMiŞ VE BU VATANDAŞIMIZI HEMŞEHRİLİK 
VAZİFESİNDE GÖSTERDi(:i GAYRETTEN DOLAYI DA TAKDİR 
ET)IİŞTİK. l~IRINCILARIN HALKIN ZAHUflİ İHTİYAÇ l\IADDE
~i 01,AN J<:KMEKLE İSTEDİKLEHl GİBİ OYNADIKLARINI, HU
SUSİ Şİl{h'.J:-:'l"LERLE BİR NEVİ i.NHİSAR \'ÜCUDE GETİRDlK
J.BRiNf \'E nu ŞİRKETLEHlN KANUNA UYMIYAN TAI!AFLA
HINI GÖSTEfü\JiŞTİK. BUGÜN HAPORA DE\'A l EDİYOl!UZ. 
ŞEIJİIWEKİ EKMEK DAVASININ iÇYÜZÜNÜ ANI.ATAN BU YE

SIKA!\IN N1'~ŞRİNİ .l\IÜTEAKIP ALAKADARI.ARIN DA 1\IÜTA
LEASlNI ALACAGIZ. UAl'ORUN NEŞRİ GEHEK BELEDİYE ME
HAFİI.İNDF. VE GEREK ALAKADAHLAR NEZTIİ~DE EIIEl\IllH
YETT,F. KARŞILAi\i\tlŞTIR. 

Londrn, 3 (A.A. l - ı:euterin as-
keri ınuharıirt, harbin lıirinci yılı-' Gılelim firıncıların vaziyetine ı 
nl,[l hadiselerini göz.den grçirerek di- Belediyenin tesbit ve tayin ettiılı Sovyet Ruayada 

aakeri manevralar 

Doktor Göbb•I• 

yor ki: J5tl kuruş ücreti ımaliyeye çok a:ı.dır 
Seferin sıkıntılı t;;ıfh:ılaı1nu rıığ - diye itiraz cdl•11 <muhtekır) fırıncılar 

men, Lugün clcnilebıli. ';ti İııglliz or- şirket mcılcczınln veı·diği 50 kuruş Qc-
du:ı:u iki buçuk milyon ''nlen 11\1.İl'ck- reti ımııllyc ıle nasıl işin içinden çı. 
kPptiı· ve bu ordu ıniikcnııııcl bir va- kncııklar diye insan bir duşunceyc dn-
zlyette<lir. Gcçeıı sene ıtiııclc karnd:ı ıar. !ııkat c:ok düşunmiye hacet yok 
askeri mağlübiyet, büyük bir nt!lbct- Ortada Suriyeden k açak ipekli getiren Erzincanlı fbrahim. Fırıncılar bu 50 kuı uş licrdl fmalıye 
le. Hl~!) sen('Sinc kadnı• lngilteı enin ile mis gibi bu işın İçındcn çıkıyorlar 
bir kıla oı-dusu teşkil <:tmck liızu _ y ukarda eroinci H aydar, Ofalı köıede döuiz kaçakçısı Miıon da, her ııy !kıncı parti olarak oldukça 
munu hissetmemesinden ıııiinbnl~ hu- _ \ Muhafaza Başmüdurluğu kaçakçılık 

1 

muhım bir para dahi kazanıyorlar 
luıımaktaclır. Ifolıııırln , c Belçiknııııı ? burosu son gunlerde şayanı takdır fa- <İşte ıpucu buradadır. bµtun suilstl -
lş~alıni ve l\lnginut hattının Meusc Deni[ mi. Dlı)etlcrılc busbiıti.lıı kcndını göstcrmişlmallcr membaı burnda tezahür eder). 6 ,. bulunuyor Burada ev\•eliı ekmekçi fırınlarının 

:'ılosko\a, 3 (A.A.) - ICrassnaya 
Swjesı.la gazetesinin hi!diıdiğlne go
re, son zamanlnrdıl )fosb.o\a ve gaqı 
ııskeı·i ınıntnkıılarıııda olduğu bribi, 
Sibcryn ve Odc n mıntnkıılurında 
ııınnc~·rnlnı icı·a edilecektir. 

İtalyada demir 
aıkıntı•! başladı 

uzerinden yarılmıı ·ını tnkıp cdı•n 1st:ınbul gıbl bir şehirde <kaçakçı_ eskı Caalıyetlle yeni raalıyetl arasında 
Katowitz, 3 (A.A.) - D.N.B. bıl- hfıdiseler. İnglllz orclu .. unun rolıi Apartrman ticareti lıkl gılıı kıırmakarısık bır ışın hakkın- bır mukııycse yapmak llızım. <Eskı ta- Bııl, 8 (A.A.) - Nntional Zeitun-

diriyor: hakkında tamnınıle yenı bır veçhe n- daıı gelcbılmck için uğraşmanın ve bu- b1r1, fırıncıların şırkctlcr teşkil etme- gun muhabirinin verdıği bir haber9 
Alman PropRgnnda ~11ıırı Goh- lınnıası neticesini \'eı-miştıı. Apartıman alıp satmak v eya nu layılııle başarmanın ne muşkul bır den cvvclkı uımaıtdır) . gorc, italymı makamları ittılyada 

beis, dün Katowltz'e ı,-elmiş ve Şar- Vaziyetin iıcil ıhtıya~·l:ırı seri Sil· dD\·a olduğunu dilşunilrsck. dcvletı, ı - Bugun müst'iıtıdcmlere. ı::örduru-ı hütun •vl ·d 
11 

d . 
1 

k _ 
ki Yukı.ırı Silezyn'nırı kıı:·tııluşmıun rPtte, yeni ınsanlar ve yenı usulleı apa rh man yaptırıp satmak, za - rnemlcketı ve halkı her çeşit zarardan len iş, eskiye nazıırıın uç mıslıdır ve c eı c, ote er e 11 e 0 nntn 

(Devamı sayfa 3. sütun 5 te) 1 (Ocı•amı solrii.J ~. c-iılı ıı 1 de) manımızın karlı t icare tle r inden- korumak gaycsıle sarfcdılen bu mcsaı-lucıetlerı ele daha azdır. Bunun ne bu- lnnla bulunan demir ve bnkırlura 

Hı.lJanetten sonra 

Bir evlit anası 
aleyhinde şahit 

Dün, karısını öldüren Ahmedin 
duruşmasına Ağırcezada bakıldı 

d ir. B u iıi bir meslek haline geti- yi yııkındıın takip etmek ve muvarra • ı (/Jcvunıı sahıf,. ~. siıtmı /J dtJ) vaz'ıycd etınişlerılır. 

ı B nları ı· d kıy<'tlerını tekdirle anmak lıir vaııfe re n e r var. u n e ın e apar- oluı. 

tıman kundura gibi, radyo gibi, Du tcşkılAl, bu hafta bil'lbiri al'dısırn 
otomobil gibi ticaret eıyasından üç muhlnı cuı miımeşhut yapmıştır. 
biridir. Neredeyse bu alışveriıi Bunlııtı sırasile yazıyoruz: 
kolaylatlırmak İçin büyük mağa- Miıon na•ıl yakalanıyor ? 
zalar açacaklar ve camekanlarına Scf\ <'tıni döviz kaçakçılığına med -
satılık apartıman maketleri a sa • yun olan. fakat. bu işi pek ihtiyııtlı, 

pek kurnazca yaptığı için l>ir turlil ele 
caklar. . • gl:'çmı.}r-ı l\lı 011 ismındekı kııç:ıkçı. u-

«Apartımancılık» tesmıyesıne zun takipler ncticesınde geçen cuma 
layık olan bu ticaretin, satana da, guıı ı ~ı Ş•''clldc yaluıyı ele 'ermiştir: 
ala na da büyük karlar te min et _ K::ıçalcçılık büro u memurlarından 

· · · • l.ıırı ecncl>ı i;at .,.:;ıpuı larında çalışan 
mesı, b e Ilı lu, a p arhma n karaları- b 1 ·tayfa kı) .ıfl:'tme girerek ceblndı.:ki 
nın yüksekligind endir. Böyle o l- doları..rı ımtmak arzusilc Mişona mil- ı 
masaydı, apartıman sahipleri kul - raC'n;ıt c mış \e ıılcliıcele yapılan pa -
!anılmış binalarını zararına satar- zarlık onun a Mıson • Sözde - tayr::ı-

. . .. . nııı 30 dolar mı 60 lıraya almıya mu -
lar, yem yaptıranlar da hıç degıl- ,·afal.:;ıt ctmı tır. 

RüYA GiBi 
Edebi, milli roman 

Bu romanda muztarip 
bir ruhun iniltilerini 

dinliyeceksiniz \> lttıa da, yukarıda d a dediğimiz 
'1~çhile, sivil tayyareciliğimizin 
itti n p ek mahdut b ir d ereced e 

tnasile hükmediyoruz. 
~b~att& bu kı, esnasında baılıca 
~ 1tlerimiz arasında tayyare mü
iti ~alata tesis edileceği hakkında
'- b •berden çok memnun olmak-

l'taber, bu haberi az çok şüp
(Dovamı sayfa 3, sütun 4 de) 

Bir milddet evvel, Yalo-.anın Kırazlı 
köyiınden Ahmet Bocck adında birisi. 
karısı Asiyenin. koy muht::ırı Halıtle 
seviştiğini oğlundan ögrenınlş ve lıun
dan .sonra isUınlıuldn, Bcşiktaştnkt lıir 
akrabasının e.vine kaçan karısını bu -
raya kadar takip ederek ôldıirınüştü 

se maliyet fiyatına eld en çıkarır- llnlıkpııznrı caddesinde fiO nıımııralı 1 
suylemistır. lardı lıakkal dukkimının nıcthalhıdcki ınlni 

Hundan sonra, Ynlovada lıuhınan ş;ı. HUkümet apartıman kiralarını ıniııı sarı af dukktinında bu :ılışveriş 
hitlerin istınahe yollle nlıntııı ifadelerı • .• • • . yapılırken, t:lrııfı sarmış ol:ın mcmııı-
okunmuştur. Bunda, Ahmet Böceğin m11lrnl ve tabu bır hadde ındır - laı blraenb.rc içeri girmişler \c Mı
oğlıı Hliscymuı ele st.ızu v rdı Çocuk medikçe, satanın da, alanın dn ~o nı suç ustunde y..ıkıılaınışl rdır 
diyordu kı kazanç hırsını tatmin etmck~n F;.ık t Mı 11 dogru yol cl:ır " 

• - Bir gun tarlada anı cmı muhtar d h" b" 'kt d• f d 1h(p < ıı ~olh .. ıda ı ıtmıyl:' alım 

Eşine tesadüf etmediğiniz 
emsalsiz bir mevzu 

Cumartesi gününü 
Ebüzziya Zade 

VELİD 

Ahmet Böceğin dun ıkinci Ağırcc:ı:a
da muhakemesine başlanmıştır. Katil, 
herşeyi oldugu gibi kabul etmiş ve ka
rısını, thancUnden dolayı öldurdüğünü 

Halitle beralıcr, otların nra ınd.ı mıiııo· maa n ıç ır 1 ısa 1 ay ası mu- du ..ı ı~ ,,, ın ı !ara 
scbetsiz bir va:ı.ıyettc gordum • tasnvver olmıyan bu abes, fakat ı~ r ı ı ır.:.I n ~ J lıın t • r., 

Muhakeme. gelmıyen lıazı şahitlcrıı'ı karlı ticarete devam edilecektir. de bl ıu ım~ ve bJ nrı:J u yeı ıne e- 'ı 
ca&ırılması ıçin talik olunmu,tur. 1 * . (De amı sal·,,. 4. s t -ı a clf') 

Bekleyiniz 
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Yahudi muhacirler 
Nereye gidiy·oruz? 
Biz de bilmiyoruz! 

F t •• •• d b• 1 Piyasada 
ır ına yuzun en ır kahve buhranı 

çok kazalar oldu Gümrüklerdeki 
kahvelerin maliyet 
fiyatları ne olacak? 

Eylfıl 1940 

Aparbman •ahipleri 
ne yaparlar ? 

Vatandqları ucuzca. ev ıııhİ• 
b i yapmak mevzuu muhitiınizi 0 

kadar sardı ki, bu bahse te~ 
e tmiyen bir kimse kalmam1' gı • 

Piyasada kahve buhranı başgös- b idir. Hatta b iz de ıeçenlerd~ 

battı termiııtir. Toptancılarda mal buJun- b ir e v sahibi olmayı özlediğinıiıı 
• manınktAdır. Perakc.ndecilerden blı- L : '---id •-• ~'· 1• anlatan menıur ucr ..a e ııw...,.. - Saikaya motörü Boğulma vakaları 

Pendik vapurunun başına gelenler 
çol"Undıı. da kahve J.:a.lmaroıştn·. 

Du vnziyete a ... ·larca e\'Vel gümrük- bir ıey yazmıştık. bu 
~ Arkad .. lartrnadan bazıları. 

!ere gelen 25 bin çuval kahvenin hii- minkü uıı rtların b u proJ'e yi tatbik• 
lii. çıkarılamamış balnnmıısı sebep • - · r--

Dün B~ıarabya oaparil• fdrimi:z.e Polonyadan 280 
Yalı.adi muhacir 6elmiffiT. Bunlar Aorupada hayat hakkı 
bulamadıkları için naeye ~decdl.rlni bilm.Jen kendilerini 
talihin ıineıinc afmrı 6rılanayorlar. ArltaJaırmi~ Kan· 
demir harbin felıiltetine alrıyaıa bu in•anlo:rla lıonuıtu. 

olmuttur. Bu mallıınn maliyetleri m ü.it olmaması yüzüıaden duy· 
· - . dolar ürorinden ödent'Ccğindcn ve duldan t.aai:irü, ev sahibi olınd 

Enelkı gtinkü fırtınanın sebep 1 kalkan Pendik vapuru da büyük teh-, Dün sabah vapur Umanunwı gel- dol nn da tcsbit edilmiş muayyen için duydukları tahuaöre kaU • 
oldıığu iuw&lıır hakklnda ycnl haber- ilkeler geçirmiştir. Yapar Adalara miş ve Tophanede tamir cdllmiye bira fiya olmadığından knhvelerc rak bu · · ecik ~· · anlaby-Or· 
le; ~elmektedi_r. ErC'ğlıden komür yaklaştığı sıralarda bir limon kabu- başlanmıştır. Fırtına yiizihıdcn diln maliyet fiy,atı tesbit edilememekte. lJDl 1 ecegmı 
yiiklii olarak limanımıı:ı gelmekte o. ğu gıbi sallanmıya başlamış, yolcu- Bnrtmdan limanımıza gc!cmiycn d" lar. . . ., 
lan 500 tonluk llalkayn motörü Şllcl lar feryat ederek cankurtaranlara Mersin vapuru bugün gcleccktir. ır. . vck·l Fakat vataodıı§lar ıçmde e 
civannda batmıştır. Dün sabah mo- koşuJllluşlnrdır. Bundan başka evvelki gcce Hay- Mını.aka. Tı.ca;et. Müdilrll, a e- , sahibi olabilecek kabiliyette o.: 
" " 1 te vaziyeti bıldırnn'°Ur . 1 1,. .. '--ı ç-x...ltmanlD leh m" de -u· törun imdadına giden Alemdar tnh- Daıgalar teknen n yan tarafında darpapdan buğday yüklfi olarak b!ı .... HU" ~cu . .. 

lisiyesi, havanın :fcııa oluşu ve moo. ve bumundaki demir ÇC'rnb rleri ve romorki.ir arlmsındıı limana gcleı Acele bir tedbir beklcnmekt~ır. I talealar yürütüldüğü bu sırada 11• 
törün de yan batnıı~ bir halde bu- mavnalardan Mehmet isminde bi, Dolnrın bugünkü bymctindcn bıraz l 00· '~ ' - ühi b ir ka· 

tahtahırı parçalanıış, karn.ı.rnlıırn ka fn7.la hc.,nplanarok kahvelere fiyat nutu a.n Y~ ve m m .... 
luıuışu yttzünden kurtarma ameliye- . • Ka ta)kr:f'anın idaresinde !olanı 1bpli kdophn tcsbit edUmesi dil•!lnfılmcktedir. Bu labal ı.k var ki, o da apartıman .,.. 
al yapamamış, tekrnr limaııımıuı dar salar girmıştir. ptan gilçlük- ra marmo.raya açı mıe, r a ıı ., ı h" l "d" 
dönmfi•tiir. Motörün mürettebatı le vapuru H.eybelia.dayn kudar gö • hiçbir haber alınamıımıştır. Mavna- suretle aylnrca. sonra dolnr üı:er n: ı.p en ır. • 

... ' den odcnecek olan bcrieller gıırantı Vatandaşlar kolay ca ve ucutı, 
lrurtanlmı;ıtır. türmüş, ornda demirlemiştir. Yol - nın battığı sanılmaktadır. Tayfadan ed"lmiş olacaktır hib" 1 J etleriııı 

E ~ıı.: K " ZLl y 1ov culur --yi vapurda gcçirmi•lerdir. da ümit kesilmi.,.'r. 1 
• ca ev sa 1 0 ur arsa serv • • 

vv ....... gece opı·IAlcn • aya .. --- "' 9.... Yeni kanunla hu kahvelerden mu- bu binalora yatır.an, baya t v e ı~. 

Açıldığından Deri y olcu aa.lonu buluıdar kalabalık g<Srmedi 

Meşhur yeni yol l ~ON"C!AN vap verebilecek tek 
cu salonu, açıldıtı v.,, : insan bnlabllirse-
aündenlıeri 1lk de- V _ ~- _J _ _ .. •. niz •.. Nereye ırfde 
f a dün, tam mnnıı. ~ ceğiz? Kimbilir? 
aile •;o doya doya Ne tarafn yol bu-
yolcıı yfi:ıü gör- luuıık. .• Bu belki 
nıuş oldu. btr çöl, belki bir vaha, belki b1r or-

Dün, o koca aydınlık salonlar Ru- man, belki bir kntup noktasıdır. 
manya bandıralı Dcsnrabya vapuru- - Pıısaportlarmız! 
nun merdivenlerinden akan kadınlı - Eldm ele dolaşıyor. Kimi du-
(ll'kekli insan kafilelerile dolup taşı- dak bııküp atıyor, kimi evire çevire 
yor, hamallar lr.ıvullen, çantaları ~ülfiyor, kimi... Fakat dedik ya size 
taııımıya yetmiyor, gOrnrük memur· '>u zam:mdıı yahudı olmak •.. 
ları hanl harıl çalı, yor, otcl ııiın • - Ne olursa olsun, elbette bir ta-
• rlan fınl f1nl dönuyor, şoförler rafa gideceksiniz, m eli? 
durup dinlenmeden ) olcu tasıyordu - Şimdiki halde bildiğiml.z 112 • 

N olmuştu? •• . Harpten evvel yola dur: Fransa Suriycye vize vermi • 
çıkmış ta bucıık bacak dola~tıktan, for. Daha doğrusu crk~eri Suriye
mayn tnrlalan a,ıp, tayyare bas • ye bırakmıyorlar. E her şeyimizden 
k nlıın aUnt1p, kontroller savup, nyrıldıktan ııonra bir de kııdınları
cSe]irnet Tiirk kıyılanndadır> diye mızdan mı ayrılo\ım? 
soluğu İstanbulda nlan bir seyyah - Filistin? 
~apur mu gelmişti? - Galiba o tarafn gideceğiz, o -

Mebus • e ı tef ki •• u n 
amele VC"rgiı>i alınmıyneai;-ı için do- tikb allerini bu binaların getireceı• 
lnnn fazln hcıuıp edllmcsine ~ai:"l11cnl irattan bekliyenler ne yaparlar? 
maliyet \"e satış fiyatı eskıslnden A 1 t kalk:· 
daha aşağıya olacaktır. partunah?b~rmlanlı sa mıyağ lrııı1 

salnr, ev sa ı ı o ann 50 a 
fngillz mübayaat olmaları yüzünden alıcı bula'!'•~; 

Jar. Alıcıdan vazgeçerek kira 
tir ti müdürll araaal."U", kiracı bulamazlar. 

. · be de 
A k "tt• Doğrusunu ıstersenıı, n. • 

n araya gı ı oıılıın düşünüyorum v e geçır~. 
lznıirden şe~rimize gelen İngiliz celıleri fAfkınlıklan ıimdiden go~ 

'.\fübayaat Şirketi mflmeqsili Lord önüne getirip d e üzülüyorunı· 
CUnkoner, diln ak..'IBm Ankaraya git- Neden mi? 
miştir. -- L~L· td·•· Tabii ki apartunan aauu.>ı o .. 

Lorcl, memleketimizden mülıayaa 

edecckleı·i maddeler b:ı:erinde alilka
darlarla temaslu yapacaktır. Bu a· 
rocla şehrimizdeki transit d!'polnrın
da hulunan mühim miktnrılıı çuvalın 
memleketlmiz.e ithali üzerinde de 
görüşülecektir. 

P iya sada çivi buhranı 
ba§ladı 

ğumdan değil ! 
F akat ömrümün f U kadar gene

..UU aparlıman kiracısı olarak ya• 
pdan ve tanıdığım apartıman ~: 
bib i vataııdaılarm n e kadar ~>'1 
kalpli, ne kad nr y üksek ruhlu, ~· 
ce duyuılu, merhametli v~ ~la• 
pna İl\5an olduklannı gordu~ 
B irinden d e, k ira köıelerinde su
ründüfüm için b ana yüksekt~ 

Arta arta kilosu ~etmiş kuruşa bakan v e beni bor ıören bir v~· 
kadar çıko.n çivi, dün pıyasadan büs- d K. bit 
b" ·· kil · · 1- .. d"" d 1 y elle karıılaıma ım. ırayı •. utun çc mıştır. "aç gun ur o a- •• cik . d •w• • • b . • d e yu· 
şan bir pylaya gö~ çM tacirlerin- gun ge tir ıgım açın ırı da. 
den bıızılan aralarmd:ı ıı.nlaşarıık ıı:üme W§ı, k?!.Iannı _çatm a r· 
piyasnd~ mevcut olan bütün çivileri! hepıi d e, istedıgım tamıralı d~, 
toplamış ve saklnmışlal'dır. hal yaptırdılar. Beni susuzlu-· 

Bu bii.dise yüzünden d"ıln ııanaUeri tan şik·yet ettirmediler ve kalo• 
lktıuısı çiviye muhtı..;,· olanlar, cllııri riferin yakJmaması yüzünden erı 
bt~ürleriıı_de kalarak çalışamaz biı· küçük ıztıraba uğratmadılar. Htı· 
hale gclmışlcı:dlr. 1• h • d melek siyretli, rrıe: asa epsı e • 1 

Kapılan açıldığı gündcnberi yirmi radan da Mısıra, h<>lkl de Süveyş 
seklz yabancı yolcuyu bir artıda gör- yolile Ilindistan, yahut. A vustnı.lya, 
mlyen yolcu salonunu dolduran bu Amerika ... Bir de Irak yolu var ... 
iki yüz seksen - hem de tertemiz. Bakalım hangisini nçık bulabilcce • Vali Liıtfi KrrJar, ıJıir planı 11• makctl•r ünrind• iz.altat oeriyor Maarifte t a y .inler 

lek suretli insandılar. Kend~1 
Onların kntnn elerind e kiracı de~ .. ..,..- b' . iJI 
ev sahibi san~~ v~. ~r ~I • 
dairesinden uzüle uzüle ayr 

kerli ferli, knlııntnr • insan ••• Klmdı ı-ız ... 
bunlnr! - Buradan iiteye butün yollar a- İstanbul mcbaslanndan müteşek • 

Hele aralanndakl zarif, gi1%cl, şık çıktır. kil olan 1,'l'UP dfin sabah saat 10 dan 
kadınlar... - Öyle ... No bahtiyar bir millet- itibaren r,clırin muhtelif ,acm Uerln· 

Evet kimdi bunlar? iniz siz... deki Halkevlerine mensup ~ıaı:ın 
Efendim, bunlar; bir sene evveli- - Gittiğiniz yerde ne yapacakaı- ihtiyaç ve dil~klerinı dinlemışle.ı·dır. 

~c kadar Lehlstandaki maliklincle • nız? İlk toplantı saat 10 da Şifli Halkc
rinde, Vnrşovadaki ticarethanelerin- Kareımdaki şieınan, al yanaklı, a- vinde yap~l~ı~tır. Bu toplantı.do me
de, yıwhanelerinde, muayc.nebanelc. sık aurnUı adnm kollımnı devşire- buslara bildirilen dilekler bilhassa, 
nndc ve fabrlknlannda lordlar gibi rek.. acı acı • güldU: sokaklarda dola§<ln ve geceleri kl!prll 
yaşıyan, çalııan, l:aıanan, iş ı:iiç. - Yaşıyacağiz... altında yatan serseri çocukların va-
mal mulk sahibi doktorlar, mühen- Ve bir. genç kız, yamma sokula- ziyeti, verem hastıılıııının tedavisi 
d islcr, bankerler, avukatlar, bir ke- rak kahk:ıhayı attı: için verem ha tahnnelcri tesisi lüzu-
limcylo mlinevver inımnlardır. - Cidden yaşıyacağız ... Evet ya- mu etra!ındıı toplıınmnktaydı. Mc-
Şimdi Rumanyadnn geliyorlar... şıyacaj'ız, dıın!!<!dereJ.:, içerek, eğle·, bu!llar, şehrin en uıtlhim bir derdi 
Ama, nereye gidiyorlar? nerek yaşıyacağı:ı:. .. . Her şeyi, bü • ve ayni zamanda genlo bir mem· 
Onlnra bundan evvel sorulacak bir llln başımıza gelenleri unutmak i - lcket işi olan bu maole etrafında 

sual vardı: ı;in... AnluırAda temaslar yapacaklarını ve 
Şişman, al yanııklı, asık suratlı mel"cut bütün imktlnları temin L'<ie· 

- Neden böyle göçmen oldunuz? adam kendini tutamadı: ceklerini viıdctmielerdir. 
Gazetecilerle konuşmaktan, neden-

se ötlcd koptuğu halde, bu noktada - Unutabllirsen eğer. · · Beyoğlu Halkevinde 
Sonra, haddinden fazla konnşmuş 

dnyanamadılur: oldnklarını h1 aettireıı bir tavırla 
- Suçumus, dedilCr .•. Yahudi ol- ~ · dl ki l l 

Bunu müteakip mebuslardan mü
tetckkil -0lan grup Deyoğlu llalkevi
ne gelmiflerdir. Beyoğlu Halkevin -
deki toplantıda Vali ve Belediye Re
isi Doktor Liitfi Kırdar, Vali mua
vini Hüdai Knı-atabaıı ve Ahmet, 

maktır. yuzırnn e p uza aş ı ar. 

Ve bo§&Ddılar: Maa rif Vekiliııin 
- Evet. yabudi olmak demek... tetkikleri 

Artık Avrupamn bir ı;ok tarafların
ılıı heynt hakkını kaybetmiı olmak 
demekUr. Yııhudl demek... Heyhat. 

Devam edemediler. 
- Fıı.kat, oralarda 

yahudi yapmıyor mu? 
hili bunca 

- Ya~amak ... Evet, eğer ... 
Ve birden geriliyerek, gözlerini 

açtılar, bağırdılar: 

- Fakat, siz kimslnızT 
- Bir gazeteci.. . 
- O halde, CiU kadarcık yazabitir-

• inlz: cDün, ümitlerini, emellerini, 
aıklarını ve pıır.:ılıınnı, her şeyleri· 
nı ilelebet kaybetmi~ ve kendi ken· 
dılerine, dünyada ne işim kaldı ar
tık, diyıp dura dura yollara duomüş 
hır silrü yalnıdl muhacir görd6m 
kı ... > 

- Ama, bakınız, au bnyanlarınız 
hıç tc neşesiz görünmüyorlar .•. 

- Başlanna gelenin acısını tat
madılıı-r d!ıha da ondnıı. Hele durun 
biraz, hele bir kaç gün dahıı geç • 
sin... Şimdi anlıır, h!ıla Boğuiçlnin 
latif kıyılarını seyrcdıyorlar. Hele 
yann uyansınlar ... 

- Nereye gidecelarinlz? 
- Eğer içimizde ba sualinisa ca-

Evvelki gün lznılrden şe~rimnc Polis Mtidurü ve llt>)oglu Kayınnka
gelen Maarif Veki!l Hasan Ali Yü-

1 
mı hazır bulunmuştur. 

eel, dün sabah b.arif Mudürlüğfin- Mebu•lanı Beyof,riu Halkevinin ve 
dl' meşgul olmuş ve öğleden sonra bu mıntaka lıalkıııın dilekleri Hal· 
da bazı mektepler! kontrol etmi~tir. kevi .Müdürü Ekrem Tur tarafından 
,. .., ızah edllmittir. Ekrem Tur, Halkc-

c 1 
vinin bir çok ihuyaı:lnrı ol<luğunu 

ezaya çarp an tebarüz ettirmiş, fııkal bugünku diln. l ya buhranı karşısında htikünıett.en 
gazınocu ar bu husust a taleplerde bulunmanın 

Belediye tarafından gazino ve 
lolamtalann teftişine devam e
dilmektedir. Yine but lokanta
lar muhtelif parn cezalarına 
çarpttnldığı ı:f bi baı:ılan da 
muvakkat ıurette seddedllmi~ 
tir. 

Bu arada Jımir lokantası 25 
lira para cezasına ve üç gün 
müddetl Bed, Anadolu lokantıı
ııı 25 Ura para ceuaile üç gün 
&edıledilmiş, Belrii gnılnosunun 

alafranı:a kısmına 20, alaturka 
kısmına da 15 Ura, Küçük Çlft
li.Jc ~iııosuna da J O lira para 
t'ezası ... erilnıiptlr. _ 

doğru olmadığını, bu ihtiynçl:mn 
Halkevi iiuılıınnın fedakirlıklarilc 
temin olunncııgını izah etmiştir. 

Bunu mütcakıp Ekrem Tur, Hal· 
kevi İdare Heyetinin bir toplantısın
da verdiği bir karan okumuştur. 
llaz.ır bulunanlar larıı.fınd:ı.n viddetr 
le alk~ıınan bu \:arar şudur: 
cSayın Mcbuslal'lmtza, 
Memleket ... e mlllet:iıı mukaddernb 

hakkında ... erecekleri yüksek kararın 
fikrimizde, kanımızda ve vicdanımız
da makes bulacağı ve rucmleket mü
dafaasının icap ettirdiği bütün fe
dakarlıkları hayatımız pahasına ifa
ya heyecanla hazır olduğumuzu te
yiden arzedniz.> 

Bunu muteakip Mebuslardan mü· 
tf'se.kkll e"ruo Beyoğlu Halkevi ve • 

Bilyük casus romanı - Tefrika No: 20 

SUSUN 1.~ , ~~ 
YERİN KULAGf VAR~~ z 

Nakleden: cflı MİM 
Lodvig güldCI: 
- Bu ne fıı.ııliyet Frealein dedl, 

g aliba iki aylık iti iki gtinde tahak
kuk ettireceksin? 

- İki aylık müddet, dedim •.• Pek 
kısa değil mi?. Duşün bir kere yap
nııya mecbur olduğumuz vazifekrin 

1 •• 
j azametinı... . . 

Ludvig ayni miit bessim ve nikbın 
ç hreyle: 

' - Sen, dedi... İki ay içinde bnn
çok daha mühimlerini b~arır • 

. • E , yap:;lın? 

mOnasip gördüğümü söyledim. Bu 
suretle Alman ordusunun kuvvetirıi 
ortaya yıı.yabilir, aradaki dostluk 
bal\'larının artmasına hizmet edebi· 
lir, herıı de manevlyıı.tlnrım bc-zal;l. 
lirdim. 

Komünistli{ii tahriıı: \'e ordu bü. 
yliklerinl lekelemek gibi vnzlfcleri 
bir hııftn sonray bırakı~ordum. O 
işdc başka arkada,lan da çalı~tıra
bilecektim. 

mck kursu azaları tarafından yapı
lan yc:mcklerle bir öğle yemcki yomi
yc da"l'et oIJ:ınm~ ıtn-. 

Yemeği müteakip Vail ve Belediye 
Rcisı Doktor Lütfi Kırdar, Mcbus
lan Taksim gazinorunun hususi bir 
salonunda teşhir olunan şehrin ima· 
nna ait istatistik ve planlan görmi
ye davet etnıi~tlr. Bu salonda Me -

bualara b~t Vali vo Belediye Re-
1 i Doktor LfıU'i Kınlar tarafından 
izahat verilmiştir. l\tobuala r bunu 
müteakip Şehremini HalkeHne gide
rek, om balkının dileklerini dinle -
mişlcrdir. 

Mebuslar, bugün Şileye ıridecek . 
ler ve yarın da Çatalca halkının di 
lek lerinl dinliyeceklcrdir. 

Ankara, S (Hususi) -- Kayser! 
Maarif rnüdürHlb"Ülle İ-!tanbtıl Mna
rlf müdür muavini Muvaffak, Er· 
ıı:unım Mııa if müdOrlüj;',-üne Sam • 
sun Kız Orta mektebı ıntldürü Ali, 
Siirt Maarif müdürlüğüne Zekinin 
tayininden sonra açık Gıızinntep 
Maarif mOdürliiğiinc İlk Tedrisat 
müfettişlerinden Rnşit tayin olun • 
ınuşlan:lır. 

dım! ibi 
V atand11.1lann ço"ğu ev sahı 

o lduktan &0nra onların ka11ııa~· 
cağı sıkınbnın hay alinde n ıztıraP 
duyuıumun seb ebi bu. O bald~ 
vatandaşlan ev sahibi yapaCO • 
teşekkülden istifadeye koşmJYll 

t1111111fll ll11111111UI 
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iatirahatten bıkbm ve ken ı e 
Mehmet, Behraını ağır rnrette yara- Mu••t f "k -·" Gümrü klerde i • · e errı ı mın' r -Lats•orlımnı çekm egw e VV: lamış, kinci Agır Ceza mahkeme!ı· a;ı ... • -· 

* GÜMRÜÖÜN VAR}DATI - ne verilmiştir. ·· · atıyorum! * * -+ ıllUTEKAIT .MAAŞLARI - ~ 
İstanbul Gümrük ldore.!!ınin aıruııtos Mehmet; dün yapılnn muhakeme . MtitclcaiUer, dullar \"e yetimlerin 
ayı vandatı iki milyon linıyı bullllJl· sinde asıl kabahntin Behrnmda ol. m aşları dün tevzi edllmıye başlan- Polisle : 
mıştır. duğunu söylemiş, bazı şahitlerin fta- tı 

İtluılii.t.tnki durgunluk dnlııyısile gınhruısı için muhııkeme3t başka bir ~ r. + 1'RAMl" :'11' ÇAR1'MIŞ - F•· 
ancak 1.700.000 lira tutan gümrtık g{ine bırakıhmştu. * BERBERLERJ~V TOPLANTI- tlh • Beşiktıı.v° hattında işliycn 116!1 
varidatının yapılnn yeni mübnyaa~ + HERiFTE iNSAF Of,Jl,f,ı. Si - Berberler cemıyctınde makar- numıınılı vntmnn İbrııhimın idare · 
ilerki aylarda a~.ucağı kuvvetle u • YTNCA - Sadık adında bir ın!lccl- r~ olıın ~plantı dun y__apılmıştır. sindeki trıımva)' arabası dün Erniııli
mit t>dilmcktcdir. !it, bir müddet evvcı Kumkapıda 0 • l!_akat .ı;ı~diye kadar oldu~ gibi iç- nünden geçerken birdenbire önü"' 

+ GCMRÜKLERDP.Kl KAH . · tur~n Abdullah adında birisinin kızı tı.maa ı~rak edenler, sckız, on ~iııi· çıkıııı Uzunkoprülü l\lustafa isınindO 
VE • • İstanbul, bnıir ve 1er.ıın Perıhanln niş:mlanmış, fııkat nikfılı · yı gcçmemiş~r. Ber?orlPr, cemıy~t birisine çarparak başındı:ın ağır sıı· 
gümrüklerinde bulunan 25 bin çuval tan bir gün evvel evde kimse yokken Uıra!ındı:n hıçblr ı:ekılıle davet edıl- rette ynrnlamıştır. l'"arnh hastııhll• 
kahvenin piyasa)a çıkarılması hu - kızın ırzına geçmt:k istemiştir. J{ıı mc.>dıklez:. vo ~oplant.ı s:ı~ıt~nl bilme- neye kaldırılmış, suçlu \'atman )':11'.,.. 
sosunda birlikçe icap cclcn muamele rr~ olmayınca da bıçağını çekmi; dikleri ıı;ın gıdemedıklerını söyle lanmıştlr 
ikmal edilerek Vcki'ılcta nrzcdilmi-ş • \"e 10 yerinden ağır surette yaraln• mekte, cemiyet erkanı i."e bu alülca- + ÇOLUK ÇOCUK T ot }ŞE f\./.• 
tir. Bir iki gün içinde Vekaletten a· mışt.~r. sızlıl:'1 ezeli lii.kaydiye atfetmelı:tedir- RIŞ/YOR - Horhorda 'cıtuı·an lıl 
tınacak emir ,.e mfüıattdeye tevfikan Dun, Sekizinci Asliye CC'za nıah- lcr. ruşındaki Mustafa Jtiıı Bcyaı.ıttııJl 
bu mallaı· piynsaya çıkarılmış oln • kemesinde muhakeme C"J!len Sadık, + RAN DEl'UCUT.~lR TOPLATTI geçerken arkadaşı 12 yaşında ıuıı1• 
caktır. 10 ay 26 gün hapis C<'ZM na mah. IULl l 'OR- La1elido Koska caddesi zi'yc te~nJfif etmiş: 1., kiim <'llilml~tir. 22 stıyılı evin milsteei r lerinden yn . - Sen bana küfretmi~sin, ö~· • Adliyede: 

+ PARAYI GÖRÜNCE DAYA
NAMAMIŞ - Ttirk Ticaret Bnnka· 
sında odacılık ynılatı UrıUgil, 7-afcr 
bayramından evvel veznede heuplar 
yapılırken içeri girmiş ve masa Ü· 
zerinde duran 100 liı-ı.lık bir paketi 
ceketinin cebine indirmiştir. 

Veznedar bunu görmüş ve odacı 
vakalanarak dün de ndlh·cye te,.linı 
~lunmuştur. Ü~üncil Sulh Ceza 
mnh'keme:sinde sorguya çekilen oda· 
c:ı hakkında tevkif karan verilmie· 
tir. 

+ /Kl RÖCEK BiR Ç}ÇEK -
Mehmet ve Behram adında iki genç, 
Perihan adında bir km ayni zaman· 
rla sevmişler, bu yüz<i.-.n hıı· akşam 
kavga etmişlerdir. Kav~a sonunda. 

+ ZORBALif':JN SONU _ Alı hudi l•'ııhri ile Ahmet isminde iki mi? diyerek cebindeld k:ındnrae1 : . 
Osman .adında bir genç bir müddC"t mutavassıt .\ rny ve Bayazıtta çıı •ını çekmiş ve o.rktıdaşının bal 
C'~el nışanhsı Türkinl& bh-likte E- dolaşarak ı ı • ...:rine kest.irdikleri b • rınn sııplıımıştır. 
~üpte gezinirken Mehmet isimli bi1" zı kimselerin yanlarına aokulnıak Bunun üzerine kaçmak isfü'.~ 
sarhoş kıza takılmış, bu liizden çı· ilkönce tanışıyor ve bilahare eve gO- Mu tafa, çocuklar tarafınciıı.n yıık 
kan kavgada da bı~nğını çekerek Ali türcrek müşteri bekliycn Meri ve lanarak polise tcsUm edilmiştir~ 
O manı yaralam1şbr. Ali Osman ~·a · Zeyneple yalnız bırakıyorlarmış. ::-.li-
rnlandıktan sonra kaça:-ken ıkhnıet haset vaziyetten hnberdar olıın 7.a- ,.!''"''"'"'""'""M"'"'',.."''""'- '"'"E 
hiilil hırsını alamann, ve taba nen. ı· bıta evi gözlemiye başlamış ve içım Vec'ızeler"ın Şerhi f 
n.ı çı~ararak arkasından ateş etmtcr girerek iki çifti cürmümeşhut halin· a ~ 
lır. l'aknt çıkan kurşun bu ı<ırnda de yakalamışbr. ;'-·- "- - '"-""-"""r 
ev:lne gi_rmckte olan Münevver !ıı _ Bundnn başka Kurtuluş 67 nanıR- Baıkalarında ka•ur artr 
mınde hır genç kadına isat>ct etmiş. ralı evde de üç k:ıdınla iki erkek suç L. . al k .,,Ji 
yaralamıştır. ii"t:ünde yakalannıışlnn:ln·. yan 11ımıe Y nız 8 i 

Mehmet, dun Aslive Sekizinci Ce· Ranrlevuculardan sabıkalı 1 sıruıil kuıarlannı arar. Keı d nJek 
za mahkemesinde y~pılan duruşma· ve Emin<> yaknlanarak haklarında 15. kuıu1/, rı baıkalannda Jo 
sında, ımrhoş olduğundan hiçbir şe- zımgekn muamele yapılm ıştır. go"re6ilm•k için f..afkalarırıtfl 
yi hatırlıyıımadığını söylf'miş, mu· 
hakı-m<> şahitlerin çağırılmaııı için Belecliyede ı lu.ııarlaril• meıgul olur. 
baııkn. l!İlnıı bıralcılmıtıtır. ATA SÖZÜ + ODU.\' F)Y ATLARI TJ:,'KRAR 

iNECEK Mi ? - Odu:ı ve kömür 
tacirlcr:i, diln DeleJ lye İktısat Mü • 
dilrlüğiiııde bir toplantı yaparak ye
ni tesblt edilen narh Ozerindc ko • 
nuşmuşlardır. Fiyatların tekrar ine· 
ccği söylenmektedir. 

+ ARTiST AFİFEYE flEL EDi
YE rARDJM EDiYOR - Akıl has
tahanesinde bulunan artist A1ifcye, 
Belediyece ynrdıın yııpılacıığını yaz
mıştık. Belediye, Afif<'yc lazımgelen 
yardımda bulunmuştur. Afifenin bk 
kaç güne kadar hastahırneden de 
çıkması muhtemeldir. 

+ llA'MALLARnl KIYAFETl
Ki•prünlin Boğa7. Ye Üskiidaı· iske
lelerinde çalışan hamalların numn. 
rnsız \ ' C ayni zamnndıı pek pis bir 
klyafetta çalıştıkları görülmüıtür. 
Bıı hu usta Bel dtYL'CC liizımgclen 

dblr alınmıştır. 

RELEDll'E r:AZİNOSU Fl
YATLARI lNDlRlLDi - TnkR"im 

t 
l 

Kusur arıyanlnrın bati böyle· 
dir. Kendi kusurlannı başkala· 
nnda da gormck arzu!ile ba~ 
ket ederler ve ııyni kusurları 
bnşknlnrında da görerek, galib!l 
teselli ararlar. Hizim ata sözle
rlnıiz içinde biTi bu hali en ,..C: 
ciz ifadeyle anlatarak der ld· 
cHer kişi, keneli ayıbını göze· 
tir>. Başkalıınndıı kusur a~· 
mak, nyrı bir kaınırdur. .ld • 
yet aram!lk, meziyetleri örnek 
edinerek kusurlnn gidenniye ça• 
lışmak gerek. Yoksa başkaların· 
da du kemll kusurlarını görerek 
tesr.lli duymak hiçbir işe yaı~· 
nıaz. Ilelkl kusuru kökleştJrını· 
ve hizmet eder. Kusur nra.ştır· 
~nk JT1enfi bir harekettir. !frl 
ziyct araştırmak ve meı:iyetle: 
bulup benimsemek, bonlnrı bc
nimsiyerek kendini doğrulanak. 
en mü.bet ve en dürtist hareket· 
Hr. Bizim ntn sôzümfizün nnl~t
mak 1ı Wi •i buduı·. lns:ına 11 

Pr<'k ·r . 
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ltan.anya, mibnr dmetı.ile lngiliz tebliği İtalyan tebliği ~~t!::~ : 
~etini, Viyanada verilen ha- Londra, 3 <AA.> - Hava Nezareti· tıalyada bir mahal, 3 ıA.A.> - t · iftinJr edeceideriad.ı eminiz 

1 

, brarmı ye Alman garanti - nin gece yaruıı neşrettiti bir tchlii talyan umumi nrarıMıuam 88 numa • Çünkü onls ela Wsim sil»i, .-.. 
~. kabul ederek kat'i surette şullları bildirmekledır: :ra1ı teblıtı: lenlenberi cazetelerde, "(bu mev-
• D~man tayyareleri dün öğleden son- Düşmanın bir deniz filosunun mer· • md L=--.."L --Liri • • 

1111 etmİf bulunuyor. Yugoslav- ra lrıgiiterenin cenubu jjru'Jds.İ üııo.r.me keı:i ~ıWıcle bulurıdu~ haber ve - sun emu a u:;_,.ua r-u eramz 
)• dahi ya.zi)oetini tedricen tayin yeni bır 'hucum yapmışlardır. BüyG1c rilmiş. bunun üzerine tay1areler!mir. arasında tayyare p~alan batlı-

1 Finlandiya 
Cümhurreisi 
ağır hasta • 

ihraç mı, -------
1 ___ -Abluka mı? 

Yazanı S. T. --------~. miktar.da tayyareler Keııt Kontesinm derhal faali~te ~lt bu riloya mu- yacakbr) larDDda laelrerleri pelk · 
[.,,eli y~•--a ile A~ &ıhillerini, ilı; dalga h:ılınae aşmış- teaddit hücumlarda bulunmuştur. çok defa~' f.tbıt baha- İngfltereye karşı bava alnnlan ı cumda tayyare mutlak bir hlkiml-

t.. •-·-da,..=~:~ı~- L.._ı__ __ lnrdtr. Bunların bırisi l.ondranın cc • Tayyare dafi bataryalarırun 'Şiddeth berlerin •erdio-i müjdenin bir başladığındanberi gerek nıemleketi- yet tesis e.tmie bulunınalıdır, yoka& 
-- uııuaı.wuua UURlDilW nubuna doğru ~klaşır1<en. dı~er ikısı a"ksül5melleri ve duşman 11vet '8Y)'11tt· ... mizln, gerek ecMbi menileketlerln muvafiakiyet :f'nsatı dahi ol&maı.. 

'-Çok mali meaelelerin halledil- Timcs nehrinln mlltl!i ... bına doğru şı. lerıle yapı1an Ç'e'tm mücadeleler. bizim türlü tam marak taJaMkuk ettiii- askeri muharririen bu hWftlsta bir Aksi haldC)'!e muvsı.ffftkiyet az çok 
~i İcap ediyordu. Sayısı elliyi male muteveceıhen lleıleme'kte bulu- bomkırdı.rnan t.a,.,.are&erimiwl ve yeni 1 ai cöremanitl.....-dir. çok mittalealar Rrd~elttedirler. kat'Idlr. Bu husus hakktnda geçen 
~ b nuyorJardı. Butun bu 1e$ekktlller av- ı:ılk bombardıman filoları olan ~hın Devhtin tayyuoe postalan Bu arada, Almanyanın bir ihrac "ha- harpte olduğu gibi hnla ~üpheli du-
t.__,-, u meselelerin çoğu eaki cılarlllll%lD hucumlarma maruz ikruarak telli 4 lerim!zin hızına ve cüretine ve arttırmakta' •--·it! d ed al reket1ne tıaılıyabllmek için liıruage. ranmıya mahal yoktur. 
""bıatana, Almanya ile Avwtur- tardedilmışlcrdır. TJmes nehri uzerın- şıkfrr nctice'ler elde etmelerine mini 

1 
K.-.CJ erec e maar 

h~.. d bl h bombardıman f'dfld' ~ ve külfeti ao·· ı....--...1a L-1 len imklnları. temin. edemediğ'ınden, Kuvvetli ve bol tayyare fı'lolan, '.~_-.ınvaktile VPrrni• olduklan is- c r şe rr ı ve olamamıştır. • ze a "'lU uc - -..ı b bl k 
-···-.. b ib naJar hasara ıugnıdt.. !Esiex Kon ·sı bac t:ıraflan ki --&.: .ı ___ .ı Ç" lrii b' harbi d.aha zı, .... e ır _cA _u a ~ar- beraberlerindeki mat.emmim nakli-.. _ taall-"-''- _...1ı'yor ve Bo•- au - Bır tayyare gcmı ne ..... l mazeıcu ue Yarull'. an mz- bl .__, ·•--k . tı· ,,_ 

-· wı; eo .,.. lesinde bir şehre hücum edıldi bazı be aki ı tur Keza bır kruvn· ı d h ·· b lk > ...... ıne geı.uıuc . Jçı~ ug"':~ gını ve paro"Ütçü kolları1e her •e ... ·e ka-ıa. . H--•- Avusturya ı'd·--ı· .-'- 1 • ısa t ,. o ı:nuş • • - • il e enuz a tavvare ile seya- . ed 1 kseri t •- lı: 1 et " " ., ..__.. -·•ıı::a ........ J tıasarat vtıkua ge dı \•<'fakat buralarda zorlc .bir torpıdo mubrlbıne ısabct b t _,,. • "". _ iddıa en er e ye ı ı.c~ ı - dlrdir. Ziııı hareket scrbestislne nıa-
~a l>ulunduğu %aman gerek insanca zayıat kaydedılmedı. Kent Kon cnd:ıhtlar yapılmıştır. a e ""'!~ıtbr. Hali layyare~e • mektedir .. Bu arada harb~ bidaye. liktirler. Dıledıkler1 yerden geçer, 
•'7anada, ıerek Berlinde bu t&ınde bır lldıiide ouı bı,mılar hasara Buıı.ların kiı!fesi ciddi surette hasa·, kartı bır 1limataud.ık varchr. Biz Undcnbcrı ~nsız .oeph~ lı~Jn1!. her şeyi gorurler, g.-?rilere tesir eder, 
~.lbleketin iman i,.;,. akdolurum uğradı ve bırkaç kişı yaralandı. Yara- T'B uğramışlardır. Muharebe esnn!llnda bunun tahsan geçen 'leftedenberi daki makalelerınde ısabetlı :likırlerı· müdafaayı kıramazs:ı bile muattal 
ıat=•- r" lılnrdan b:ızıl:ırı olmuştür. düşmanın 4 'tavvııresi <h\şurülm~tür. üç defa t ' '1 A k • le temayüz etm~ bulunan Gene~al kılabilirler. Ancak temin ettikleri 

'«r•zlara ve yatınlan dig·er ser- Ştmdiye kadar ;ıl n n rnporlardan j•··ıdc -"ı'l~n ~~tıceler fotogr;ıfilenle . . .aJ7'are 1 e n araya &1- _, b f"- - i • kt d 
..__ "'"' "' d 1 ;;_:_...1 f k Duvıu de u ııtrı terv ç e .. me. e ır. tilıncne, piyade ile rutıııterek hareket --yelere ait bulunuyordu. Dub- anlaşıldığına gore, lıu hucumlar e.,nn • :ı.evsık edilmiştir. Bu esnada Malta üs- 1 ıp ge ıta•~e ar ana Vannlf • 1 v 

to-=•-'te A"----- ve y,_
0 

.. ı .. v sında başka yerlerde .ciddi basanıt k:ıy suMhrisı de şiddetle bombardıman c • tık. Çünkü ta-ar- her bini.i _ tal)·aıı matbuatının neşnyatmn eden motörlu kıtantın hemen akabın-
• ._ 11111111 _ e-- 11 -ı- ~ bakılacak olursa İııgilte:reye kuş~ da meydana atılmcılarlle müessir o-llııııırabbas heyetleri bu meselelerin dednmemışlır. Dı:ıha enci yapılmış o- dıimıştir. mizde altı veya tekn kİf11İk olan Alman harekatı 17 ağustostanberı labilir. 

ı..., , __ • • b l lan hücumlar esnasında Kent vc E C'X üc: ltaJyan tayyaresi. harek<!l Qs.le· tayyarelerde u··ç do"rt '-oltugun~ kat'i ~afhasına gı'r:m1n bulunm-,..a-
~ .... vıye suretine ağ anması Konteslerınde mutcnddıt şehırlerrle rine dönmemiştir. • K - '9 ..... 

~ hliizakerede bulunuyorlardı. bombaların evlerde ve bır hastahanede KJııllnıçm işaretlerini Mmil olan bir ıdauna ~oş kaldıiuu ~örmüştük. 1 dır. 
'k I .. tl 'k' t alı hasarat husule getırdıklerı o rcııll • imdat deniz tayyaresi, denize d~üş HalbUkı bug\inkü tayyarelerle ..,_ Filhakika l7 ağustostanberl de • 

Şayet hua hakimiyeti hticnm e
decek tarafta değil de, müdafi taraı. 
t.ıı.ysa, hücum etmek şoyle dur.$UD, 
sahillere dahi yanaşmak kahil ola-~ ere er sura e 1 1 ~r 1 mıstır. Bu sehırlcrın her bırinde ırısao- tayyareleri araştırırken taamıza ufl • yabat, emniyet ve aelArnet itiba- 1 vam ed n hava nkııılan son zaman-

ı..~--:·UD edecek surette netıce - ca z:ıyıat da olmuştur. Bunların pek ramı!!Ur Ş:ırkr Afrıkada Sudanda A • 'le · diler bil !arda daha şiddeUi bir veçhe arzct-
--aı!ftİr. azı ölmUştür. taba.:n nelın yakınında Gadabı de bu· ın ' '"!'en veya otomo 1 • :ııiş olmakla beraber nol<tıısı nokta- mnz. 

F"d _._. V 'il h-...1 sil Halta nıhayetinde Jııgll~re üıerine 1 ıo:ıııo düşman Jwmplarılc otomobilleri seyahatinden hemen hemen fark- a C3kilc · in ıi 1 uş taarruz İhracı takip eden devrede lıaq 
AL -VIUU ersaı es m~~ eoe - e yapılrn~ olan hucurrlar hakkında alın· ı b~mbardıman edılmtştir. sızdır. Arasıra kaza oluyona, o 4hir ömrund• tJüyült acılara 'Sın ;ın a)-~ om ' . • ih.ikimiycU mübremiyetini mnnafasa 
-~.., y la lk ı 11 . A L tl I b / Fı' !arın hcpsı hava uslerıne ve lıman- k tıİt ,,~ ugoa vya u e erme mış olan mjtl.'mmım ma l m:ıta gore. n nku bultcnimizde bahsedilen s- kaza nisbcti d · dit • RO an~a a m!c. ur o .an ın !ara k:ırşJ yapılmı.ştır. eder. Kafi miktarda derin ve UY• 

~• -1acaldanndan ferağat etmiye cumartesi ı:Unü zarfında uc: du nn rntı borobıı!'dımanı esnasında zayiatı· L.:ıı __ _. de, ~~ er~-~- Cumhurrcı•ı Kallıo Zaten bir limanın tnhribile bir ih- vctli bır üs zaptcd:lıniıı olmadıkça 
-...1·1ım· t'ı. Fakat bu' muahe- tayynrcsı dalın duşurulmuş ve o gun. mı' son halıcrlcre ""•re. tuııvanlı:ırdan OlllOUUM:11Ue. e . u;ıunıa VU1UH1 hü _.:ı ta l -• 1. "'l"'-eu lJ ~ .. ~ ~ 1 k b raç teşebbüsü arasında bılvasıta bir cunı "-'Uen ra ın \•az..ıye ı mu • ...-de L::ı... d _ k ld kt kü duşman zayıı:ıtı 88 uıyyarcye bal ,g t ve yerlilerden il maktulden ~ c 20 ka· r,ge en aza nıs etınden fazla de - Helsinki, 8 (A.A.) _ Finlandiya .. _ b 

1 
d ._ _ "k- rd n· tır. Sahilde m•"'teıni ve dar bir aa-

, ouıı;um en sa ıt o u an olm~tuı 0 b t ·'td" B k b"I 1 it milnnscud u un ugu aş: a ır. ır -• 
IQwıra Alman h k d' b b ... • dı:ır yaralıda 1 are tır. ıgt ır. una mu a ı tren e on Rel.ıııcumhuru Kal o hastalanmıştır. liınan, umumi bir hucum veya il.ni haya sıkıı.np kalan ıhraç lruvvetJerl 
ai..__.'. ya, em en 1 a- Alman te haı Mutemadiy"n lsviçreden gelme_ kte ~.k·ı sa•tte ~·ılen Ankaraya ı'kı' R . Ü -'- 11 ti' ba dl •. '-·rd nl it d k ti 
:-.ın ve tebaasının, hem de .:!'> olruı birc<>k di.ışman tayyarcJerı, şımall ._ • 115.... eısıc nwurun 511 ıa ' zı en ŞC· bır baskınla zapte,il1emez. Muvaffa. hava uomuu ıına an a m a a • 
"' k 1 • " uc ~aatte ....:;ı__ı_ v- ba•• .. da An • eri mıACıp olmaktadır. 'kı"yet bu mbı' ycrlerı·n, --ır hava- yen tutunamazlar. T:ıyyareye kartı "~u • tihlaf led'"' d Berlin. 8 <A. A) - Alman hnvn kuv llalyanın ba1.1 mıntn a :ırı uzcrınue - ııı;~ "" ...-.. .,. •"'"' ...... 
Lu d 7~yı ::.U ·ey ıgın ;. vetlcrı Bıışkum:ıod:ınlı~ınııı tebli'ri: muşlardır. Bunun ıılzerint' tayyare dati !karadaki i~inizi • bizim yaptığı- da. gerek denizde rli.ışmandan iri ol- müessir ycg-:lne ku\'Vet tayyaredir. 
t..ı... _ev.etın. nesme • ve .e. 1 Bugun de. muhnrebc ve a'eı grupla- bnı.aryalıırı, derhal Iaallye1c g~mi.ştir. mız gibi - bir iki saatte ıörerek Kat'i saat masına haglıdır. Bugüne kadar .Almanya tarafın • 
..._...... aıt alacaldan aatemışbr. rımız. 1nniJterc.uin cwulıu şarklsınde Du sayede düşman tayyarelerı, am:nk ym' e ak .. am •--il t t b la Lı h 1 dan lngiltereye karşı takip edilen 

" la • . . ·- b'I 1 1__.. ee ., pos..,.. e s an u ki KüUc halinde umumi ıur ucum a ııla"n bir lhra" harcketi'nden ·'yado • llgos vya Almanya ıle ıyı hava meydanlarına h ıcum ctmislrrdır. Ceııovay:ı bomba ata 1 m ş <.-ıuır. - • • ya aııyor 1 i 1 si .. d " .... 
h..:...._- • ' l d iki k' i ··1 15 k••I yaralan .avdet etmek -'Lı fevkalade ko - yapı ocak hr:ıç ame ıye • ııahıll (iz blr abluka ga .. n~ı •"'du"ldu·ın; '-'·-•-• ;~~ iatediğind bu 'dd. Alman tayyareleri bomba arla baagar- nova a ış o muş, .,, • 5"" ,, ...... .,... .,. lWS$UU 

L • • 'b ') k ebn,l 
1

• ıa- \arı vn kJaJal:ırı tahrin evlcmısur. Bi.ı· mış olup hafif hasar vardır. aylddar vardır. Y.iıni sırasmda (1 • · hif-" d ) mıntaklılara ve bu ameliye icin !lU· vedyor. 
~ esaı ıh an e a u elnılf ve ~ " ... n· k - . d ·ı A .__ id' I ıncı • .ven evam reti mahsusada inşa edilmiş altları 
. ..._,. d hi imdik' y I yük yangınlar cıkmıştır ırço hava Duşm:ının uc tayynre!:ı tayyare a- ıtayyare ı e ntaaraya g ıp ge - 111dönGmü munasebetlle tertip edi- dilz gemilerle ~>npılır. Bunun med ve • ~ngilterc yalnız. kendi ~ahsu-
~ Y• a f 1 1 ugos av- muharebelerı olrnuş ve bu muharebe- fil bataryalar tarafından dilşilrülm~- mek Bakırköyden ıimendiferle len buyuk bir mitıngde nutuk söylı.'- ~zir 2.nmanlarını da ııyrıea ~ap- latile yaşamak 1mk.l\nına malık ol.• 
•• in 1nali vaziyetini boznuıımak ler esna" nda Alman B\"C'.I tayyorc.leri tur. Bunlar alevler içinde diışmuş]er- ıi l 'b 1 i.d" _,, ____ 1_t f--1- ı~ 1 D G"bbel b d b. ıı.. d Al i -tı ....:_ · d"'""'' ıı~... ü s an uıa g ıp aıcııuea en arw. - m°"t r. r. u s, un an ır sc lamnk lazımdır. Efrad ve malıcmcvi madı1;1n an man~·a n~Mt.erenııa 
,oq rnatlubatının t••vı'y-ı' tarzın- 86 duşman ı.ııyyare51 _ .. rm-.,..r. 23 dir. Dığfer ikı tayyarenin dabı:ı dilş" • d • el c S al l · k d • • bl k d f zl il "•--· , __ _ 
.1_ .... "'" k ne evv Hll g ıp erının or Ugtı nakl--'~k ··apur'arla hareketı· hima- a u ·a an a as e mu...,.,.,..ır o.-,.. çak :!..--.:Jel .. _.--:., • .:.. Alman tayyaresi avıptır. rlilmüs olması muhtemeldir. sız ır. \."''""'"'' • ı S m-..u er go ... ~•-r-· ~ayyare yolcuJuğunun bu faf· hudut tatlarının Alınan ordusu ta • ye cdreek gemiler, ye'kunu binlere ğını ummaktadır . 

....._•rp Hırvat anla,.. 1 IP>ıAll!J OD l BD f ~ l~ ~AF--1!·-· ~ 1 dalan el iliınlarile, malelerle, ga- ~afınhda~..ı kırıldığı 2.dllmanl~ khadi&&- vanın bir filo te.kil eder. Ağır top·ı Bu hususta İngiltere tkar.!tlnt 
._ .erı atuıatmlş ve cmı~ır ı: cu "\'C hücum nrnb:ılnrını olduğu ka- hayli sekteye uğr:atmıpa da kat'I 
lıı ---------- zctelere mütemadiyen yaphnla- Londra ordnlnn tarafından Polen- dar efrnt ve beygirleri ihr:nç etmek nctıce elde ed~ek bir imkln tenaiu 
....._ llaının yıldönümil cak ~yatla halka hakkile an - yada korüklcnen yangın 18 gün i · ı d ed · · o ti -w "k' • de 
~ 1 lm 1 halla b .. li, rınde on"'Gnllmfi .. tüı·. İngiliz pİim~ de knr~ı'k ~'C mühı:n bir me!e e ır.I emcmıetır._ n mu _e ı mevııım 

d 8u ıneselelerin dostane hallin-
• !!il IOnra Sırp - Hırvat anlaıma
~ırı yıldönümünün tes'idi mera
~İnde nep-edilen reımi tebliğde 
... ~~•yanın harici siyasetinin 
~tinin mihver devletlerine 
.t~v~ib bulunduğu tebarüz 

~İftir. 
ı_ ~ nıünasebetle bütün Yugoı-._., . 

lıueteleri, Yucoslavyanın Al-
~· ve İtalya ile anla~masırun, -=-- tesadüfi bir eseri 
;::fd•iuu ve üç tarafın esaslı 
~ faatlerine müstenit buJundu
·~u YhlnJflardu. 

~ere tavsiye 

Vekillerin tetkik seyahatleri 
Bursa. 3 <A.A.> - Şehrimizde bulu- Bayan Zekiye İnan Kuruma, eyrıca 

mın Dahilıye ve İktısnt Vekılleri bu bir altın bllcı.lk fhda eylemıştir. 
sabah romatizmadan muzt.anp olarak lstanbulda da Albcr Benglyu ve El· 
hasta yatan Vıılimlıı Çekırgcdckı ev· yoer Oscp evlenme yUzUklenni Hova 
lerındc ayrı oyrı zıyaret etnıışler. 1:"n· Kurumuna venmşlerdir. 
dwle uzun müddet gonı.şmuşlerdır. Bunlardan başka Hava Kurumuna 
MUteakıben İktısat Vekili, Merinos Fethıyede Giırmc koyundcn Süleyman 

fabrikasına giderek fabrılta mudurlerı Şahın 300 ve Gc:rtede Şeref oğlu 100 
tarafından karŞılaıınu.ştır. lıra nnkdl muavenette bulunmuşlar • 

Vekil, lıugun oğlcden sonra Gemliğe dır. 
hareket etmıştlr. Dugıin Ankara ve İstanbul Ha\'11 Ku-

Dnhiliye Vekilı de bu aabah Vil~ • ,runıu merkezlerine evlenme yüzükle
,yet, Beledıye Halk ParU5inı -ziyaret ini veren. p:ıra tcberruuııda bulunmuş 
eylcmlştlr. olan '"·atandaşlar (iunlardtr: 
hmır. 8 <AA) - Şehrimızde bulu- ~1chmet Sipahı ve ~şi Ali MUhsin 

nan :Malıye Vekili Fuat Ağralı dün Kibar ve eşi Siyon Falcıyel ve eşi, 
şehirde bazı tetkıkler yapmış garaj V~fıye Onnr. Rıza Oran. Samiha O. 

)' santralı ve çocuk h:ıstahanesini ge1. • rmı, Sıdıka Oran, Fehını Güven ve eşi, 
~ ı.aıroslavya dahili itlerinde, mıştır. Fuat Ağralı, akşam Ozerı de Muhıttın Tumer ve eşi Rıfat Tuclıhan. 
tldd~er devletlerinin nefret ve Vıliıyetı. Bcledıyeyi. iPartiyı ve Def • Dıt:er tarafı.an Kur! de lstanbul Ha-
t.... ,'Yetini celbedecelc unsurlan terdarlıtı zıyarct eylemı.tlr. va Kurumu şubesıne bugün bin lırıı 
-'111.İzl Yoıgat, :ı CA Al - Dun Kır~ehirden teberru etmiştir. 
titı· emektedir. Bu cümleden, Boğazlıyıına gelen Zıraat V'eltlli Mııh· ı . h be ' ı 
.... IF'.biitün cemiyetlere ve bahu- lls F.rkmen. kendisine mOIAkl olan Va. zmır 8 rıer 
"- "'1nason tqlcilitına bir ni- limitle birlıkte köylerde. zelzele mm- İz'!1ir, 3 (Hususi) - Yeni yapı. 

tet ~tedir. takası olan Peyk n:ı.hlycsiode tetkik· lan Odemiş istasyonu bııgun mern-
)' terde bulunduktan sonra Yozgada gel- s11ftle ~ı..lnııştır. 
~ ~a ademi merkeziyet mıştır. • • • 
ı.....--: Üzere d.ı.ili vaziyetini sağ- Orgeneral Abdurrah- izmirin ağutıto5 ayı lhraC'atı 220 
~tırrnaktadır. Strp - Hırvat man Nafiz Gürman bin 1iraıı1t mat, ıso 1.ıın ııralık Jıay. 
L...~an yJdönümü münase- varıdır. 
"'tıle neıredılen müteaddıt emır- terefine ziyafet 
~ il b ani · d' , lı.mir 3 <A AJ - Deledfye Reisi "-d e U apnanm fUl1 ıye Doktor· Bch~t Uz "\ e rc!ıkosı ıkincı 
tİL-~ tatbik edilerniyen birçok ordu müfett11ı Oriencral Abdurrah -
~ artık merİyet mevkiine man Nnttt Gürman ve rl.'fıkası 6ereti-

blına,tar. ne fuar ı;uinoswıda buyilk bır ziya • 

).._ ~ vaziyetlere nazaran Balkan- fetEvelrmlştir. •• ••ki • • 
~ t=---'ind - - . t • v enme yuzu erını 

• • • 
.Menemen, Torbalı, Bergnmaya yer 

leştiriJen muhncırlerden topraksız 
kalanlara toprak ,·eribncd cmredildı. 

• • • 
Amerikalılar ve Almanlar lzmir -

den kopek balı~ı derisi istediler. 

• • • ~ ...,.... e sıyası vazıye u- K 
....._ .... buL__.__..._, -·lh ve 8?:1_-.n Hava urumuna 
. -~ llllll&QI .... uau Kemalpaşa, Salihli ve Torbalıda 
~ albna girmektedir. verenler 85 bın ~uval üzüm a.Jaıımıştır. Bu 

De Gaulle'ün 
taraftarları 

artıyor 

Ankara, 3 < A AJ - Bugiln aldığı· miktar rekoltenin altııla biriclir. 
mız telgraflar. Ödemışte ortnokul öf- * * • 
retmenı Muhteşem Sarıcı, Akile En • • . • 
ver Okçular, Hamdi Aksoy. Memnune Asgan ıhra~ fıyatlnrı dokuz llU· 
Orscl, Mehmet Sunar ve eşı, Arif İnan., mat·a 26. on ııumn.ra 30, on bir nu· 
Ze.lciye İnan, evlenme yilzilldennl lıi· marn :J5 kuruş olarak tcsbit edildi. 
rer ym-dım olmak llzere Hava Kuru. Daha arttınlacakbr. Piya~a . eylü • 
muna teberru eylemişlerdir. lün on be~lnde acılacaktır. 

atbrı a ı ve , u SU'"at ~ u . ",_ Bütün güçlük, yerrane mani. muba-
1 

hava barelcatmın btiyuk güçlükleN 
rabııt ve binci?;be ucuz nakil :va - suya d[l~~tur. Çunkıı Führcr, ay- sını tnrııfın hareketinden ileri gel • marm kalacağını da gozönünde H
Gılasından istifadeye al~ırmafı • lnr~anbcrı f ngılteı~ tar:nfından kem- mekt<-dir. ı lundurursnk bu t*bbüslerln bu _.. 
dır. Ayni %amanda, ne yaprp ya- dlsıne knr~ı n~u~ıaş:ıt c<lılen So~:et-ı Müdafaa sistcmin!n eı!M llililıı n~ için bir netice temin edemiyece

lcr BlıUğı\e ıkı mentle1'ttııı ha~nıi tavvaredir. İşte bu yüsden de tıü - ğıni kabul etmek icap edecektir. 
pıp. mesela Erzurum, Karı gibi menfaat.leriae tetalıuk t.'<illll bir pakt - ·-·----------------------...:.....----• 
uzak telairlerimi:..e de, bir müd - ukdeylenııştir. 
tffıt içia velev ki zaranna da olsa, iDr. Göbbels, bundan ııonra Alnıan 
muntazam tayyare iıleb1melidir. ordusunun :zaferlainden, İl''Uhrcrlu 
Bu suretle yapılacak maddi fe _ sulh 'teklıflerinc cletnokrasilc.r tara
dakirhklardaa edilecek en biiyiik fınclnn venlen red cevabmdan, Fraıı

snnm mftğlüblyetineen ur.un \l"Ladwr• 
istifade ise, tayyareciliğin. asker- b .. h etmiş ve İngiliz. hükumetine şid
liğe inh;sar etmİ,Jerek halk ara· dctle hucum ederek dcmişt1r ki: 
sında da taammüm etmesine me- Almanya ablukanın 1esiri altıncla 

Rumanyada 
kargaşalık 

devam ediyor 
dıtr olma~nd ... Tavyareciliğin halk drglldır. Gıda bnkunındaıı Almanya (1 inoi .. hlfeden devam) 
ve bilhassa gençlik erasmda taam 0 df'.rece jyl garanti edilmiıstir ki, nedllmi, olmasına rağmen burada 
mümü de, ordumuzun müstakbel lng'lterenln ~lık üzerine bina etti- bir çok protesto nümayişleri yapıl -

Yugosla•ya ordusunu 
ten•ik ecllyor 

Belgrııd, 3 (A.A.) - Yugos
lavya otdu ve donnn111asının te:· 
ldllitmda yııpılacak mühim ta· 
dilata mfiteallik bir kararname 
ııeşrcdUroiotir. 

Yapılacak en mühim tadil, u
kcrhk hhnıetJ müddetinin uzaW
mngına müteallik olanıdır. tl UmiUer bin kere daha muhakkak 

tayyare kuvvetlerinin büyiik mik- 'Surette bop çıkacalct:ır. Kıtt'i heılap mıştır. 
'}'astıı .artması dPm .. ktir. işte .ga- ~örme &aati ~.·alı:laşıycır. Bundan ka· Buna nıukabıl Macarlar da bir ta- Slovakya, yahu dl para-

kım niimayişler yapmışlardır. Bu 1 ' d ...1: 
zetl'l~. öniimmdeki Jc,. ema - çınılamaz. mukabU numayiıleri yapanlar dağı- arıaa vez ıye ea.ayor 
"!'llnd~ tavyııre .,,Mtııılannın arttl - lngi iz iaşe Nauraruı flda tılmış ve ıoo kadar 'Macar tevkii t.'- Prcssbourg, 8 (A.A.) - Slovalt;,·a 
rıfımığı hakkmdalci haberi bizi bll meseleleri hakkındaki nutku dilmiştir. hilkürnetl, evvelce bahsedilmie olan 
.. ihı-ttı-n rnk memnun etmiştir. Bv Cluj'da bir harp bııvaın hüküm ve yahudilerin servetlerini kaydet • 
"~br"Tin ı,:r 11.n f'!VYei lah .. klmlf Londra. 3 (A.A.) - Iaşe Nazuı sürmcktı!dlr. Sokakle.rd:ı ne otomo- tirmiye mecbur· kılındık.laı,na mü~ 

Wolton, .R.euter ajansının muhabiri· bile. ııe de otobuse tcsadui edilmek· aair bulunan kararnameyi n91ret • 
""'~İwi hep IMrfikt~ t .. '™"" .. : ,.v. ne eu beyanatıa bulunın~tur: t.edir. Butan dükkanlar kapalıdır. miştir. Bütün yahııdller servetleri-
İydim. Ebüzziya Zade Bugün bir ııene mubaretıedm "0 n· &ıtuınarc'den gelen bir mesajda rıi bulundukları lklediyeye bildire• 

\TE' lD ra kemali cnınıyrllc dıyebilirim ki, müscllih Macarlardan müı-ekkcp blr ~klerdir. İhbar etmiyenier veya nok.-
................................................ Bil;o.-ük Britanyanm iR!5e vnzıyeti h r 1,.,.upun bu şehrin bankalarına bil . san ihbarda bulunanlar bee seneye 

Amerikanın 

İngilter eye 
yardımı 

:ıan•nnklndcn ıtaha sd;1em bulun • cum ~'tliş \"e 9 Ru~n jandarmaSJ • kadar hapis ceza&ına ınahküm ola
maktadır. Şunu da teb:ırüz ettirmek ııın 5ldür&ınuş oldugu bildirilmek. cakiar ve bütiin servetleri musadere 
lı terim ki, bütün memlr-ket dahilin· tedir. edilecektir. 
deki iaşe maddeleri ar.trepoları. ve- Pc!lembe günü başlıyacalt olan!"------------------------s"' 
ika usulöM bindirilmış olanlar da lıiacar işgalinin clddi kargqalıklar Rumen - Bulgar müzakereleri 

dahll olmak üzere, hemen her .v.ıda vukua gelnıeks:..ıin yapıluıaııına lbti- müsait bir Nfbada 
madde!!inden stoklara malik bulıır. • mal \•ertlmCJJl('ktetfir. Sofya, 8 (A.A.) _ Kraiova'daa 

(Birin~i ıaJıifedt11 det10m) maktadır. Tra11aiJvanyadaki ba&ı Rumen kı- müukercler hakkında alınan halıer-
Roosevcltin verditi talsUata göre, Mı .. r kabin-inde taat.rnııı daha şimdiden bulundukları ler yeniden çok nlkbiudir. İki bq 

Amenka Birleeik l>E!vletJerınııı elde ..... mevzilerde-n çekllmeltıen imtina et - delcge11in pazartesi aktamı yaptık-
tadiıa ... t G ettıi.'"İ üsler. Tene - Ncws'dc Ber· mış oldukları ~e eneral Antoııscu· lnn goruşme, mahsus bir yaklatma 

mudcs adalarında, Hahnma'da Ja. Kahire. 3 ( A.A.) -- Kabinede i. nun Rumen lı:ıtaatını ta.hlıye için getirmiştir . 
nuıik'de, Sa!nte - Lucie'dc, '.l'ri.nit.c- kinci dere~ ebemmi,.ette tadllat ya· Bükretten gönderilmiıı olduğu bildi- Utro gazetesinin bildirdiğine gir 
dl', Ant.igya'da ve İn,gıliz Gfiyıının- pıldığı bildirilmektedir. Bıı~Yekil vıo rilmektediT. re, mali tıwninat hakkında Runwı· 
dadır. Harieive l\aurı Sabri Paşa . Dahili- Kliylti fırkası lideri Dr. Manin, lerin yaptığı yeni teklif, belki <le 

Terre • News'de 'fe Eernıudes acla-ı, C"vi de uhdesine ıılmış ve Dahllive Cluj'dıı teşkil edilmiş olan cMuka"c- hakeme muracaate lüzuırı kalmadan 
larındak! fi«ler hediye olarak veril- ·~r.ın Safldi"t lideri No":rari Paşa. met komitesı> reisllğine tayin edtl - bir anlaşmaya varılmasını ınümkilo 
miş ve memnuniyetle knr~ılaıımıştır. '.laliyı> Nnzıı·lı.ğına ı;retiri~nıiı,tir. mıttir. kılacaktır. Rumen heyeü, işgal tari-
Diğer üsler, hizmet müddetini dol- Evvelce Malive ~aı:ırı olıın Hamit Dr. Maniu. Reuter :ı~:ınsınıl\ mu· hi meııeleırinde de baıı fooa.kirlıklar 

Burmuş elli torpidı> muhnbine ınıu- SGleyman Bey,'Deovtet Naı:ın (llmuş-ı habirilc ynpmı~ olduğu bir göriişme )-apmıttlr. Bulgar heyeti, Sa!yadan 
kabil elde edilmiştir. tur. esnasında Tranıı.ilnnyıı.nın takııimt yeni tallma? beldemekt.edir. Balgar 

~ (1~~~~~~ !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!·~~~mb~~e~am~~B~~lı~l~d~K~&~~ 'l' edilnaektedır. ceğin1 eo:t·lem1ttir. rafından 'kabul edllmiftir. 

~~ı~~~~'::r% ı~!~~~~ :ısae ~-~: /';
1 
r Hikaye H 1 Z M E T Ç 1 K 1 Z Ertug" rul Şevket ,, 1 r· • 

~;"rı •aker1er1 ar881nd:ı;; .. :.-üu= \ 1 Mantıksızlık Müsabakası : 17 
~lllet~z kalmış olmakla Mraber, - Vırianma, otur oraya. bu iy~ yürel<IJ adamı~ te~li!1eri _ H:j çamaşır yıkamasına 'kmur buluyor,! ~tlle tam on lira birik-tirdi. Faknt, 1 
~k •rnı beyan ettiklerine nazaran, Elbitıe ciymit bir iıkelete lx-n:U- <f:iyenın babasına cuıp gor.ıınw111tü. onu paylıyor, bazan da saçını, kula- on lira birilı:tirinciye kadar da ara· 
~~Ufııunıt hissiyatı Viclıy htilci- ~:Alona~. batını iki elleri arasına Öyle Y_•• cocsğun ıatit.balıni <liifün- ğını çekıyordu. Hed1yenin diğer biri dan tam on ay geçti. 
~aleyhinde buhmmaktadır. &tarak tekrar uyukhı.mıya bat'ladı. melı: l~dı. Bu. k?yde, Hediye ~e ısnı i ele (Abd~! kız) dı. Nibayet bir sabah, kendislnı A .• 

S Çalıftıtı evden reya çalarak ka - olacakb · Halbukı Kaymakam BeyJn Hanunefendı, komeıılar1na sık aık va lığa götürecek olan v b' J 
•ınaun Bel~'-• çan Hediye adlı bu kız, onun bu geee yan~d~, hanım hanımcık olur, bir' Hediyeden ıikiyet ederdi: . • apura ııı ı . 

.,...7 nlı:U m .... ının bavında uyuklama· gön ıyı bir adamia evlenir, babastna - Bilmezııiniz, derdi. Bu nankor • Hedıyenın ortad~n kay.bolu.vu, 
relall{ıi aına mini oluyor, blgunah olduğunu da fayd&111 dokunurdu. Sonra Kay- km aldıiınıız saman ne baldeyrli Kaymakam lkyle re!ıkaaanı bır ıbay-

ll.ı~ iddia ea.i76 ~lteniyordu. ~akam Bey, oou bugünkü para der- Başı bit c.Joleydu. tietfutde parça par~ il dUşündürdil. Hediye mutlak nla-
ıı._ tdi/8

' 
3 (Hu.tıusi) - Samsun . K.omlııer hem U)'tıkluyor, hem de dinden de k•rtaracak, ona tam yirmi ça bir entari vardı. Onu aylarca te· rak bir başka \aıpı bulmnıtu. Evin 

~. v:.: reiııllğine Metı'adwı ııeçll - sayıklar pbl ırurıldanıyordu: beş Ura vereoekti. Bu para, onun mizledim. Elceğizimle entariler dilı: her kö~ini, paralannın, nıucevher-
~tir, :ler Ha,.eti~ tanip edll- --- Her hırsız hizınetçi, ııeain gibl verıiyi venneeinden batka, blr ~ tinı. Bir türiü yaraaamadım. le.riııin bulunduğu çeloaeceyi aradı · 
............_---= lı:ababatais olduğunu söyler, ama lik ihtiyacına da kafi ~elebilirdi. Faka• Hedıye yap~&ı aankö l"&ü lar, her eey yerli ;ı.~rındeydi. Kaz 
~, ur~: hı - . ., ' • r W6 :nın her erinde Hedıye arandı· vok· '1 h ... 8 iT ~· bangtıdai mahkemeye verdiysek, hep- llVWlyel\ Ye anasının aitanaaaı bır türlfi anlıyamıyordu. Taşların D k Hi!di bir bae]ca ka. 
""~· 8VY8 as ai kod~ boyladı, sen paraları ne fa~a vermedi. Kaymakam Bey, He- üzerinde yatıyor, 38.bahları çok er- tu. en_ıe. ki! ye t.ı pıya 
" _ yaptlıı! 0.u söyle. diyeyi yaylısına alarak yola düzül- ken kaldınhyor. evin her işini go. gıtmemııtı, . açmış · • . 

tclu O. 1 1.-1- Bedt:ye, blr.illdtiğü k~. artık da. Kaymakam Beyin cocuğu yoktu. rüyor, fakat (abdal ı..,z) ın (nankor- Kaçınak ıçın para lazımdı, pekı, 
yu m•w ~ ai{ıyam17U1 fiş gözlerile lı:oıwi8ere, Fakat, ıert, titiz bir karısı vardı. lüğü ı yine dillere destan oluyor ve Hediye ~u parayı nereden bulmuştu? 
hlki klllllllf ldnle, hırsla. nefretle bakıyordu . Daha ilk günü, pannatını ağzına Hedi,.e, 1İlte pıaylanıyor ve dayak yi- Her teYın tamam olma.sına rağmen, 

W Onu Apalığa ayak ba..'ltıtı sırada, koyan Hediyenin eline okkalı bır to- yordu. d~mek, .o •. yine calnuştı. Bu bedava 
-~ 4 Ey l~ n.p11rdaa çU&r cıkmaz yakalamıo- kat indirdi: BöyM9 yapmak ayJptı. Bu hal dbrt 11ene denm etti ve hır.metçmın elden gitmesini başka 
~ıı llleU o.m&niye tarafından ı.rdı.. HMi.ye bö)'ie her ~aptığı ayıp ha- Hediye, ~ördüğü fma muarRCleden bir şeye hamletmek lmk&nıımdı. Her :(! (~u molbua.b için lnı;ttt.ere- B«fiye, on yerli yaşlarında var reket ıçin mutlak bır tokat yemek- ziyade ana, baba haaretine ıiayana- tarafa_ telgraflar çekildi ve Hediye. 
ı...~lt.r ld) de Walker ve Kah- yoktu. Barian dört sene evvel, bu- te1di. mıyaralı: Kaymakam &yin yanından Ayvnlıga ayak basar basmaz, ele 
~>1ilc \~amındaki şirkete levblide raya kaymakam gelen biri tarafın- Bir gün Kayıııı.akaa Beyin evinde kaçraıı)'l tuarladı. ~ti. 

atılı lt B~ verllmiotır. O. • dan civar köylerden birinde, eyinin büyük bir teliiş oldu, eşyalar toplan- Hedive ( evlatlık} ıııımı a!tmda hiz- Cürm!iu işlendiği mahalle, tahtcl-
t~~dıı ~au jç'in bir buçuk mill"Oll kapısı önllnciA tezeklerle oynarken dı, vap~:ra binildi; Ka;o,:ma_ka.m Bey, metçilik yaptığı icin Ka)"makam P..<!y hıfz gonderilmek üz.er.:ı Hed~·e, tek
~~ . ! kumaş itası içhl müna- görülnriiş, e·dithk namı altında ana- ba§~a hır yere tayin edılmıoti. Artık den aylık almıyordu. Kaçmak, ann- rar vapura bindirildiği zaman. g 
~-::a~ ~ edilmek fuıere İngiliz 1.mdan, ba~ndan alınmıştı. Hcdıye, anamnı babasmı CÖl'm<'kten sının ve babasının ynnına dönmek lerınl Ayvalığın 1:anılarla ortuhı 
-- ~ tebligat icra. edil.mi~. Babasının o sene, cok sıkınllsı büsbtitthı ümldıni kesmişti. Onlardsn pl;nını fa suretle tt:hakkuk eturdi: Cunda ad sının üzerındcn ka~d rı 
ıt!~ıı r/~kcti bu sipariş.hı mec- vardı. Eki:n iyi ~1mıunJib. Tarlanın mektup ta alamıyordu. Pazardn.n alış verişi Hcdı~e ynpmnk· yor, saııkı kapı!lmm t 
~-..._~ etmiştir. Rus - Japon ve.J"glgini vermek i.;in ölciizlcrdcn biri· Gün geçtikce, Kaymakam Beyin taydı. Alın~cak şe,ylcrın ucu unu a- d lu e,;ını an:ı nı, 

l' .... ~enberi bu ka4ar büyük nf u.t.mayı düştinu:rordu. İşte taırı bu reükaaıwn tithliği artıyordu. Onuıı rıtdı ve bu suretlt- geri kalan yirmi · olu rdu. O, d • 
rit verilmcıııiJtjr. sırada kaymakam lx-y ortaya çıbnıı;, su eetinııeame, yemek J>l~ne. para ve kırk pu:a1wı arttı'111&k au- k ken va.p\U', düd 

, 
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TASVİRİ EFKAR ---------------------~---~~------------------

Dün üç kaçakçı yakalandı 1 

(Bi"nci ıtıhif eden devam) ı İşte o sırada kııhveye giren diğer 
tırilerek Kadıköy ıskelesıne saparlar. memurlar. Huydarı suç ilstı:ındc yaka-Güneş klübü Galatasaragı 

kürekte nasıl gendi? 
ken, durmuş, memurlara: rlamışlardır. . 

- Elinizdeki nltmış Jıra sizin olsun Fakat Haydar daıma ıhtlyatlı hı.re· 
ı buyurun cebimdekı otuz yedi buçuk ket ettiği için bu sefer de memurdan 

ı 
!ırayı da takdim ede.vım, siz de suçu . aldığı 25 lirayı ortadan kaybetmışse 
mu gormemlş olun, benı serbest bıra- de. blrıız ~onra kahveci Nıkoyn "·erdi
kın! .. demıştır. ğini ıtıraf. Niko da paraları, saklndıtı 

BU AKSAM Kadıköyünde iNCİ GAZİHOSUHDA 
Yazan : NÜZHET Aile yuvası olan 

uo f u u eaı:ı:c ı atı .. ap aaı .,. li ışı· G- e Kı-b·· d · il .k b ı. t 1 Bu kustahlık üzerine hemen rı.i=et bodrumdan çıkararak ınenıurhır:ı tes-
• teklıfını tesbıt eden bır zabıt tutulmıya m etm ır. . 

. Yarış günônü diı~tıııüyoı-um. Tam 1 çalışırlarsa da· bizim içi~ b~ usul ~:;!~e7:n~;ş~~:le şılkür nklı bnşınıı ge. n!~~~~~e t~~~~8~1~~k~~r~~"'cı'!h~~ 
Beşiktaılı UDi EDiP ve okuyucu MAHMUT CELAL GECESi 

üç _hafta evvel doku?: yanşı kazanım p~k faydı:ılı olmıınııştıl' .. Ç~ınku, vak- _ Ey\·ah, ıştf' şimdi yandım! dı eter çık olmıyan alnının hesabıııı venııek 
Gmat.asnra.> bu mü ~bııkada ne yıı- tılc Alınanyndnn gt'tınlıgıınız ıı.t!e -~yadı basmıştır y ozere Müddeıumumlllte teslim edıl. 
pn.cak? •.• Sıstenuıtık lıır sı.:re.lte aley· tızm ant.rcnorfı Abrnnums d.a aynı u- • Dogruea yedıncı Asliye curmümeş _ mlştir. 

Bu geceye kıymetli s }Ah dd• p Belvü ve Tepebaşı bahçeleri 
Bestekar Tamburi a 8 a 10 JD8r Musiki San'atkarları 

hfmıze }azıJun suzılar, klubun teblfg .;ulu tatbık cttı~f hııldc bızım çocuk- hut mahkeme~ıne goturıllen Mışoıı, o- fpeJt /ifer, krooaf{ar, 
Jcvhasındn duruyor. IJof.'Tllsunu sov- lar uzcrındc ıyi dercccll"r nlnmnnııı:- radıı ruşvet Wldısesl sabıt görulerek 3 
lcmck laıımgelirsc bu yazılardan, tır. Alman ve AıııeııKnhlar dereoo-'ay hapse. 97 buçuk lirnsının m!isııdcre- peftemallara g•lince .• 
sevgili rakibımlzden zıyadc blz istı- sıııde a~lam blı- buııye;ı.·e malik ola- sıne. 50 !ıra para cezasına ve 7 lln:ı da 

Bayan MÜŞERREF ve Kemani FAİK, Rakkas e ÇALI KUŞU LÜTFİYE mut,.d 

seanslarından sonra ittirak ederek kutlayacaklardır. Zeybek ve milli oyunlar, eğlen

ll•••JııCeli rakıslar ve saire ... Gece lıtanbul'a avdet için motör • t e min edilmi,tir·••'••P 

fade ettik. Ben Guneş klübü hakkın- mamamız., sıkı miı~ab:ıkalıırdan ev- mahkeme masrafı ödernıye mahkum Pazartesi güDü ı:aat orı ikiye beş ka
da ilk ve son oluraı.: ynuİcai;-ım bu vel bır.ım antrt·rıınan venne istira- olmuştur Döviz kaçakçılığı davası da ln Haydarpaşayn gelen Diyarbakır tre-
iki yaz.ıdn kabU olduğu kadur klüp hat etmcmh:i iımil kılm;'ktadır. ayrıca gorulcc:ektır. nmden çıkan yolcular arasında, elin -

k H d A k t deki ~vuııarı guç halle ıaşıyarnk saş-
h isleri ndeıı uzak kalına ıstı>·orum. GalatasaraYın birinci hııtası: Neş ay ar çı ~ kın ş~şkın ilcrliyen bıri, etrafı ltollı. 

BWm kullımdıgımız. takti(:ı ve Gıı- rlyattır. Ge~rek Gulatnsaray lehine , k l d , yan muhafaza memurlarının na•~rı 
l ta (biz · d ) • . . 1 na••·> a a an ı. ._ a sarayın ım ~vıyeruı:ı eıı \'C ~rekse bizını nleyhınıız.e yazı aıı di..ldtatlni celbetmiştir. 
yaptığı hataları bUcJırcce:,:1ın. Yıt:ı:ı- yazılar G:datasnruv kürekı;ilerinl Tophanede Kodırler yokuşund Bo _ - Hele şu tarafa teşrif eder misiniz? 
larımı ok~)'&U~ k~rıleı· ar~sında fazla yükseltmiş, ııdc!ı; nıiisabı.ıkalıır razan sokak ıo numarada otur:,ı ya- davetile bir kenara çekile':' bu yolunu 
belki aamımıyetıme ıtılTl"t etrnı)tceK dan evvel şampl~ on .ırnpn11ı•tı. Bize ınan bir r.roin kaçakçısı vardır: Haydar şaşırmı! .yolcu, derhal. P<>lıs knrakolu
ler bulunur. Bu ~ılıılcre verilecek r;eliııce: fena i<lat'c Pdı!en, t»lnkurek Açıkel na goturulm~ ve üstU _başı arıınmıya 
hlcbir cevnbım yoktur. ynrış kaunan, uruntıcııe bir eklpj Bu zehfr teWHı, bir sbrii avencye başlanınca cu.zd:nı~dakı 375 liracı;tı • 

GalataSMrll)" acaba r.e<lcn kaybet· haline ııokulnıuŞtuk. Gnlut:.Sat'ay j _lsahip olduı?u için şimdiye krıdıır hep 1 n~n yanın~a bır d ~/~2 o~:U \'e (fa. 

ti ? Yazıldığı gibi bız. bu sene uzun çiıı bız nuı.i:llıbly~te namzet hilr ıtd· onları ill'ri sürmrktc ve kendini ciır-ıkırl o~dugunıı 111 1 
m 11 r bulun -

zamandu talışıyorduk (b\lrııda l.ıu- dediliyortiuk. Birlnri mııhaı.lrnk Ça- mumeşhultarı korumanın yollıırını bul· muştudı. ar•lan b 11 d . 
nıııkmydı On an soura "" avu ar an ıse 

t~n kurckçi urkadısşlannıı huı nıctJc luı.tıt<aruy, biı lıt• Bcykozlıı ikiııeıliı> · • • . 
4
73 eşarp, 31 parça ıpeltll kumaş, 20 kı· 

bır defa dahil nnnııık hıterim) nncıık t\·ln mücadele edtX:cktlk. lluııu yal- Fakat liu defa.:· 1 Ani. pazar guıııı, ravat. 7 hamam peşt.emalı, 5 ipek :vor. 
fazltı çalıştıÇınıııdaıı ııurantrene ol- nıı. G11lntasaray kaptıını değil. kL•n - Muhafaza B~mudürlfif,'\ınün gayyur gan yüı.ü cıımuştır. · 
duğumuzu zannedenler şampiyonada dilerinl hu iılerde mUtE'lıaı:;~ıs ndılc:;- kıncmd urları! blulkuclrııaz kurdun da hak- Bu 375 !ıralı zaval.l:ı (!) fakir, yini 
nası u an. ı. a:tnı gorc u e.r. o a- ıyen ,.~ hılt> açıkça \'117.mııktan çc . 0 giın Galutadıı Nlkonun kahvesi et- Erzincanlı Ibrah m alıl. &eksen de. l ld d ki - n G 1 1 1 . 1 ın an ı;c m ş er ır . 1 ç 
tasarayın bırınc1 hııtıısı bm uzun kinmedıler. Bu dıt Galatasaray için rafmda tertibat ahnnıl.i ve kıyafetini reden su. ı;:euı:cr~k bu ı:nnuarı Hııtny. 
:samandır çalışmaınızı!~n sunntrene bir hata idi. ı değiştırerek kendisine eroin düşkünü dan aldıı:ını ıddra :tmışsc de. fa tura 
oldutumuzu zonnctmesıdır. Ga1atasa Tevalı eyli ven bu ~ibi hatııla ı Ga- blr adam hali \eren memur, Hnvdar- diye ortaya. sürdtifü saçma '8pan kA
rayın ikind hatası: lli.zden daha .. o latasurııvın · nıaU.lübi•·etini hazırla-· dan l!S liraya 25 grıını eroin aİnııya ğıtlarla i~~ı:ısuıı .1~~ıt edememiş ve 
"- lhl rd · tir · bul Ahll · · 0 

" f! k ı ... nlhayet curmünü ıtirafla yakayı ele .. r e c 18 a e~mı.ş unan • nııştır Guneşin bu varış için nasıl muva • 0 mu;ı.ur. · · 
ya ve Petroyu muhakkak lisansiye çalı,tı~ın: '-'f! ne glhi. bır taktik lı.u'- Haydar. - cv\'elcc işareUenmlş o . vcrmıştır. . 
00.ceğind"n emin oJması ve bu ııu-

1 
d ~ ., . 1 • 1 blld' ' l;,ın - paralan memurdan alınca· :-..tuhafaıa teşki!Atını bu munUa.kı-

retle ekiplerini ilıza~ etm~dir. Ak- -~" ıgını ı .. ınc yaz.ıın a ırcce • - Birrız beki~ . . F.roinl şimdi. geti- yellerinden dolayı hararetlt' tebrılı: e-

lli bir lhtinıal birbir ı:nman dücunlil- ,;ım. k rf'Cekler .. diy~ bekletmiJtir. deriz. 
~ "' Gun~ Klübu Rıı.~ aptanı 

memlş ve bu kürekçiler yerlerine ilı- .VÜZHb'T 
Uya t kimse çalıştnılınamıştır. 1 

ÜçCincQ hıttalım: }kinci teoviktc • * 
bizim nl<lığımız neticeye tamamen i- Rumenler Balkan mü- İstanbulun ekmek işi 

-
1 ASKERLİK 1/ 

FaHh Askerlik Şub~abıdm: 
336 doğumlular \'e bunlarla ınuıı

meleye tiıbi olanların 1oklan:alllrt 15 
eyhil 940 tarihinde bltama erecek -
tir. 

Bu sebeplen, A ·okurların hali hn
zır t a hsil durumlarııı ı gösterir yerıl 
tarihli tahsil vesikıı\ınile; il - Son 
yoklaması yapılacak diğer eratın da 
sanat vesikalarile berııber bu müd
det z.arfında (yanı 16 eylül l!l-'O ak
şamına kadu) şubeJe mürncaatla 
voklamalarını yaptırm~ia rı, aksi tak 
dircle yoklama kaçağı sayılacakları i
lan ol unur. 

* * * 
Beşiktt1.ş Aıkulik Şııbesindetı: 
33G doğumlu ve bu dogumlularla 

muameleve tabi eratın son yok1a 
maları tek g ünlt>rde yapıl.aesğı ev
velce il iın t'dilnı lşti. Bu kere ı:örfilen 
lüıum üzerine yoklamaları cumarte· 
si ye pazar günler inder. maad11 her 
gün aaat 9 dan su t J ~ e ka da r yapı
l a<'ağ ı illin olunur. 

E. SADİ TEK TİYATROSU 
ııanmış olnMilarıdır. Dursunuıı geçil· b k 1 • • k 

1 .. d. H •• a a arına ııtıra ' mesl yarıştan evvc mu .. arrer ı. at- (B irinci ıalltf•d.m dıt•a wı) 
tiı. Dursuna mii abnkı.ıdan evvC'I ve- edemiyorlar 
rilcn direktif tc lz.uılt teki ildneı va- yük fark husule getirdiği kolayca an-

rın elli kuruş ücreti imali.Ye 
içinden na1'11 çıktıklarını bir 
kamla izah eunek la:rdalıd ır. 

Bu ırece Büyük,lerc Aile n ahçe 
11~ işin sinde, beklenen fevkalade bi.iyük mu· 
de ra. 

R f 1 1. · t k !aşılır. zlyette ırclinıe oııu dııhi g~miye umen P.< eras)oııu o ırupıya o- ., E kld bi k ı 1 • ., l b ı f k k h · .. - s en re<> ıırın ara, temız-
gayret etmemesi ~cklindeydi. Xite - nııt.es ne ır tc gı ıı çe ere şe rı - dır denebilırdi ve mındını dolduran 

samere. 

RAŞlT RIZA TlY A TROSU 
Bu akşam Üsküdar, Doğancılar, 

Aypa r'kt.a t H ABIBE TKl'ZE> Vod· 
vil 3 perde. 

kim böyle oldu ve Dunıun fıçüncü o- nıiz<le yapılacak olan Balkan Atle - bır a!Ht ve ede\•at zamanında tebdıl e
lanık müsabakııyı bitJrdi. O müsaba- tızm ş~mpiy~nasına d_ahili vazıy~t dılirdı. bu işler hiç şüphe~lz ki pıırıı 
knd:ı Galatasarayın iki cıf'tesini Fc..- dolayısıle humen ınillı atlet.lerının sarfını icap ettiren hususattır. Bugün 
b i-Ucha veya SUha·Re:ha ekıpini bi- iştirak edenıiyccek!erını bildıl'miş • miadını dolduran, hatta hurdü bir hale 
:ı:im ekipirnWıı geçcmiycce~.ı muhak- tir. Komlteniıı Rumen foderasyoııu- gelen alAt \'C edevatın kullanılmasına 
kakt1. Bu ekipi her iki şekilde de na verdiği < evnptıt bu karann çolc devam edilmekte ve umumi fırın te
İstanbulda bu sene geçecek yoktu. cı·ken vcrıldlırmi ve ı!erdckl vcziy('t· miz.liıli. 2-4 saat çalışan ameleden bek· 
İki çifteyi feda etmemiz liıııngeli • lcre göre ıştırak eılıp cdemiycceklc- lenilmektedir. Halbu~i ameleler rahat 
yordu ve tereddüt etmedik. I~ialettıı· ı inin tekrnr blldirilı.ıe•i ricn edH - uyku uvuyacak \'akıt \'e sahsı neza -

Şirket merkezinin verdiği ücreti 
imalıye 50, \'ezınd~n çalınmak sure • 
tile fazla dôe cdılen 4 kilo cknıek 
tutarı 48, Çt.>şniyi tağşiş etmek su
retile elde edilen fark 20, bir boş 
çuvalın asgari fiyttı 37, çıwal ba. 

vına iicreti inıaliye yekunu 160 Gün- -----------------:. 
de yirmi beş çuval itlendfi:'in~ göre o t ee 
25=3750. kuruş ücreti iınali}·e elıle pera or 
ediliı. ~600 bugfinkfi şcr:ıltle yirmi 

· bl ki 
1 

• dl' d .. dü .. 1 ı t fetlcrlnı temin edecek fırs;ıt ve lmkAn-
~ş cuvaı bu nıiktar maıırat1a imaı Doktor 
ve ~arfcdilir. 1250 yevmiye safi kir 

yın r t P c gır ı;: \'<: or ncu 0 • m 11 ır. Iard;,ın mahrumdur \ e bittabi bütlln 
duk. Kazanneağınıızı ümit eylediği - Olimpiyat komitl'~i oyunların pnr- fırınlar da pistir, amma bu haller de 
m iz dort teki üçüncü defa ynnştırıl- lak biı şekilde olabilmesi için !ıhı.ır fırıncı.va bir tasarı·u! temin eder. !Pis
dıktun sonra ne gibi şerait altıııda utletleıfoi de davet etmiştir. ::'ıl.sır lik ke.> fıyctl. ekmeklerde kendisini bcl
kaybettiğ'inıizi o ı.riiııkii muhtcl'ern h:ı feılerasvonundıın mıhsbet cevap alııı- li etmektedir, her yemekte pirinçten 
kemler pek iyi hatıriarlar. I~ a~cn ılığı takdirde oyun!:n 111 çok güz.el o- ta~ ayıklar ıribi ekmektı;n nıevaddı ce-

nıiktıuı kalnıış olıır. 30 gunde 37500 Sadrenı·n Onaran 
ayda :vaptıcı safi ~iir miktarı, 

Demek oluyor kı. fırıncı lar elli kıı· 

kendilerl de yazdıkları gibi ekipin.b lacağı muhakkaktıl'. · nebiye ayırmak zıırıırctı \•;ırdır). 

ruş ÜCl'Ctl !maliye lle işin içinden cık- Beyoğlu Mi• aokak 
tıktan başka ikinci parti her ay 375 Gökçek apartmanı 
Ura da para knıanıycırlar. Her ay şir-
ket mf"rkezlerlnd~n aldıklan hit5f'lerf- Numara 1 

eksik blr hııldeydi. Runu yazarak bir 3 - Eskiden umuıııl imalAlın yüzde 
mazeret aradıgıınızı zannetmemeleri- Mütevelli Mehmedin yirmisi nlsbetinde veınl noksan ekmek 

l · L 1 1 yapılırdı. Bugün bu miktar yüzde alt· 
nl rica ey erım. ua •ına ge en er . . h . k. 

Galntas.-ıravın dôr<iı.incü hatası. T mı ı bulmuştur. Hıç şup. esız .ı. \"C -
. . ~ • zıııden çalınan ırıımlıır bır yekun teş-

A hilyanın yarışa ı:iremıveceğı t..ı - Senelcrdrnbcri (,alııtas~nıy ıdare k 1 t.-dcrek kilola r meydana. getirir Bu 
bakkuk et~lktcn onro yarıştan ık1 l lıeyetııule çalışmış V" aynı umanda suretle de beher ı:uvaldıın 91 yerine 98-
~n evvel cuma g6nü Snti ile Aliyi Eskişehir Demirspot' l:lübilnlin mfı· 99 kilo ekmek çıkarılır ki çuval ba -
t ek çifte ile, Kanlıca açıklanndan essi i olan Mütevelli Mehmet Paşa- şınıı 4 - 5 kilo fazlıı ekmek elde edill-

c Bebeğe kndar yarıştırnıalnrıdır. nu bahçe Şişe \'e C~m Fabrika ında yor demektir. <Yüz kilo çılrnrnrnndık-
mucibi münakaşa blr eistem mesele- Gençlik Te kilıitı reisi olmuş~ıır. !arı takdirde derhal i'i terlı:etmcleri 
sidir. Gerçi Anıerıkıılılar ve Alman- Kıymetli idarecimiz~· yeni ..,azifesin- laıımgeldiğini işçilerine lhtaı eden 1.ı-
lar yarıştan en'el •on derece •ık. de ınuvııffnkivctlcr dileriz. rıncılar var). 
====================~==·==c=======r=r '4 - Eskiden umumi imalata nazaran 

:ri.iıde 20 • 30 nisbetlnde çevni dunun-

Y E N J N E S R 1 Y A J yade oııd<llıkla verilf'ıı ekmekler teş -

ni de bu nııktar hesap edersek biı fı· 
rıneıoın her ay 750 lira safi klrı ol • 
duğu meyda!la çıltBr 

MC$rU bir çıılı ma karşılıtı olmıık 
şartile her fırıncının ayda 750 ycdrıe 
1750 lırıı kııuıoma.sı iftiharla karşılanır, 
anc3k gayrimeşru bir kazanç olmaı;ı 
dolayısi.le bu halin devamı. istactıul 
şehri namına caiz MJ?ildir. 

Ekmekçilerin, bugünkil şerait dahi -
liode çalışmaları hos görüldüğü tak -
dlrde narhın hk olmazsa 30 para ten
zili miımktindür. 

lngilterede 
300 Alman 
tayyaresi 

r.=:[ JI da ekmek yapıhrdı. Buııu da daha ıi-
1 • • kil ederdi. <Hilen de elli kuruş ücreti 

imallyeye çalı.şan fırıncıların çojiu yi - 4 Eylul Çarıomba 
Necip Fazal'ın iki ne .onda lık vermektedirler). Buglln 

1 
, (1 irı cıi sahifeden devam) 

doğurm\lftur ve bugün, İngiliz sefer 
lrun·etl, knlıt.c bakınııntlan müthi'i 
inlôş:ıflar kaydetmiştir. h.ar:.ı.da ııe

ferin muatakbel inkişafı ev,·eldcn 
uhuıin edilemez. Fakat muha kkak 
olan bir şey varsn o da şudur ki, 

• • ta ğı;iş keyfiyeti yü.zde oltmıŞ'l asmış. 
pıyeu _ . . . tır. Çünku elli kur~ iıcreti lmali:venin 

Bırinııı adı < Kürıye>, ot'ekının artması çaı·esl bulunıtcaktır. (Bir şir-
cSıı.bır Taoı> nıı'. Jcete dahil olm;,ıdığı halde bazı Boğazl-

Her lkısinin de, 15nüıniir.deki ti - çi fırınlarının ~ıkardıkları ekmekler 
yatro sezonunda, Şehir Tiyatroıl\m· ikinci nevi ayarındııdır, mahalliııdeki 
da U>msll cdılecekleri söyleniyor. sııhlbi saUlhiyet lı:im.ı;f'ler df' bunu her 

<Tolıunı> ve cHir ııdam yaratmak > gün ıöriirler). Şirket merkezlerince 
gibi sahnemize tmnntkirııne eserler tt'rtip edilen harmoııın esasen bir fov
ka7.anclıraıı genç cdıp ve ~airin, bu kalidtoli'1 yoktur, ~att4. bazı şirketler 
ıki eserini de piyes metı&klılam:ıea <mc:e~ll Üsküdar ı;ırketı) çok zarrıın 
k ı· k b 1 ıçeşnınırı dıinunda harman verirler. Bu· 

0 unm~ya ~yı .~ uyoruz. . ııa iJC.velen blrcok fırıncılıır. şirket 

7.30 P rog ram aaat ayarı, 7.36 
Hafi! ınuzi k (Pi.). 8.o<l Ajans ha -
berleri, s.ıo Ycnıe.k li ııt..es i , 8.20-8.ao 
Hafif mii<dk ( Pl.I . 

12.30 Program, saat ıı.:rıU"ı, 12.35 
Müzik: Tiirkçe, 12.5() Ajans ha~r· 
lcrl, 13.05 . fhzik: Tiirk\·e, 13.20-
14.00 Salon orkestra ı. 

Dre Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye MütehBssısı 
DlVP" valu 11).( 

Muayene saaUeri: Paıa\' har iç 
her gün 2,5 •. Tel : 22398 

'BORSA 
3-9-940 

Londra 1 Sterlln ~.?4 
Nevyork 100 Dolar 131,'ll) 
Pariı 100 Frank 
Mtlano 100 Llret 
Ceaevr. ıoo ı.v. Fr. 2',605 
Arnster. l«W Florin 
Berlln l!IO R"Yltıu. 
Brüksel ıoa Bel~a 
Atlna 101 Dra mi 0,9975 
Sof ya 100 Len 1,622) 

Praj 18'l Ç~k Kr. 
Ma rlt 100 Peç eta 13,93 
Varşova 100 Zloti 
Budape" 100 Penrö 26,5325 
Btlkre, 10:.l' Ley 0,623 
Belgra i 100 Dinar 3,175 
Yolto ba. 100 Yen 31,137.i 
Stokhol. ıoa lsveç kr. ~1 .oos 

100 Ruble 

• İngiliz ordusu, kendi lllltası neticesi 
, olmrıııınkla bernbcr pek müthiş bir 

1 başlayış yapmamış vlmasına rağ -
l men, mühim, belki de kat'i bir :-ul de 

oynıyabllir. 

Hambu rg şehri harap olmut 
Bükreş, 3 (A.A.) - J~utcr: 

Semıh Lutfl h ıtııbt:vı neşrıyıı.tın- merkt'Zlerinden habersiz olarak tl!'dıı
ıian <Künye• nin de, <Sabır Ta.şı> rik f'ttıklcrl aşağı <çok zıtman ikfncı) 
nııı da ayrı ayrı fiyııtları, olllver ku- unları yerine \'e vaziyete gorc bllhas· 
ruştur. jsa geeeleri ve hamur yuturulw·ken 

f bal Haldun karıştırırlar 

17.!lO Gazetelere mahsus servis, 
18.00 Program, ııaıü a~ nrı, 18.05 
C:ızb:ıııd (Pi.), 18.40 Müzik: Türk
çe, Jfl.15 Konuşma (Dış politika hiı. 
diselerİ), 19.3~ Fa ıl heyeU, 19.45 
Saat ayıırı'. a!ans lıaberleı·i, 21l.OO 

l''aınl he~',et~ 20.1~ Konuşma, 20.30 '===============~ 'Hizık. . .. O.il~. Gcçıt konseri, 21.15 _: 
ı-~ğlcncl:ıı ınuzık ~Pi.>. 21.30 Radyo ESHAM VE TAHVİLAT 

Moskeva 

k Almanyadan Kli tencl•yc gelen yol 
ı cular, Hambur • limııııınm her ba -

kımdan tııhrip edilmiş olduğunu ve 
Berhn civarıııdaki lı-Olgelcı de bilyfık 

; hasarlar yapılmış bulunduğunu soy-
lcnıektedirler. 

iki tarafın ı.ayiah 
Londra, 3 (A.A.) -- Hafta nihıı

yctınde Büyfik Britanyaya karşı Al· 
nıan hava taarruzları pek büyuk 
iı r şiddet ke3bctml~tir. İngiliz hal -
kının büytik bır kı ını İngiliz \0 e Al· 
man tayyarelerinin çarpıştıklarını 
kendi gozlcrile gôrdüklel'i itin Havn 
Nezaretinin düşman zayiatı hakkın· 
da vermekte olduğu tahmini rakam
la rı hakikatin diınunda bulnıaktadır-

I Ağustos MYI için lngUn.lerin ver
lı. mı~ oldokları rakamlar toplanacak 

o\urea İngiltcreye kırn~ı yapılan hü
cumlar esnasırı<la düşürülen dü~man 

d tayyareleri dedi l 09'/ ye varmakta
dıı . Son haftanın yani 25 ilii 31 a
i ustosa kadar olan ıntiddet zarfın -
tlaki Alman zayiatı ise 293 tayyare-

" ye bnlığ olur kl takriben 700 pilo-
t un zlyaı demektir. A ""lıi müddet 

t zarfında İngiltere sahlll~rini müda
faa ederken 113 aYeı ve AJmanYa"a 

r ka~ı hucumlarda da 16 bomb~rdı -
b n an tayyaresi 'kaybctmi-şt.:ir. G9 aveı 

pllottı sa-· ve ıallmdir. Romhardı • 
r mancı tayyarelerin mhrettebatı dıı 
dahıl olmnk M('re lngilizıcrin lnsan

ıt cıı zayillh 11 O kl~idir. 
:d A l man tayyarelerj muvaffak 
"" olamıyorlar 

( 
ı Londra, 3 (A.A.) - Londra mın-

takaınndn yapılan bir hava hüC'\ırnu
nu gözile gören bir ,ahit, bunu cİıı 

: tı1aeı1ığın tam bıı·~ h:zimc>ti> ~lııral. 
t v lf ctml!!tir. Buvuk bir duşm::m r.: ' • bombnrdıman tayyıırcsi teşekkülü 
tkı misli avcı tııy~ urc inin rcfnka

.t tll görünınü' ve İngiliz avcılnr' 
,. f r chmHt'lt'rin uzerinf' pıkc il 

e<l r~k bun'nı ı lxıMhardımım
H ım avcılar 

. , . 1 Temin ettikleri mecburi istlhllik sa-
Hilnıı Zıya ve Zl~·aettln Fahrinin haları sayesinde garanti edilen {ııaml 

müşterek yazdıkları bu esc.ı· Kanaat imalat, (işçileri insan yerine sııymıı -
Kıtnbcvi t»rafıııdaıı neşredilmiştir. mak şartllc) fırıncıların lehine bir te
İbni Hı.ı.lbun, nıii~lüman alenıinıll', mlnattır. Bunlar ve bunlara benzer 
chikiycch tarihten cvak'acı> t.rlhe bir sürıi imkAnlar sayes.lndc fırıncıla· 

gazete; ı. 21.~0 Rıya.seticünıhuı· ban
dol'U, 22.30 Saat nyal'l, ajans haber
leri, bor!'a fiyatları, 2:.!.45 Uanıı mü
ziği (Pi.), 2.'3.2S Yarınki program 
::!3.30 Ga?:etelerc mahsus servis. ' 

Tllrk Ticaret Baukaıı nama 1 -
Stvaı - Erzurum 2 20,09 

" D 3 2~09 

\'Uksclerek vukuatı illıyet alakıısı ------------------------------
Anadolu Oemiryolu 
münuıHill peşin 

Merkeıt Bankaıı peşln 
Türk Borcu 1 petfn 

34,95 

lktısat haberleri : ' 

noktnsından gören ilk Arap muver
rthl olmak itibarile, dığer islim mü
tefekkirlerinden daha fnzla bir ilmi 
prestij sahlbidiı·. Bu b11k1mdan tarih
teki mevkiinin mtıfaıı .. alan öğrenU -
mesi hayli faydalı olur. Hilhaasa 
tarihle alakası olanll\t için. Fiyatı 

1 1 liradır. 

+ flTJMANl'A /U.' TlCARf l .1-
7,}YB1'1MiZ Runmrıyaya ihıaç 
etüiinıiz tiftıi.: Vl' y11p11i:'llıtr dolayı
sile klf'ring hesabınılaki borcumuz 
tıı.mıınıeıı ödeprnI, ve hatta Roman
ya bize bir miktar lıorçlu vasiyet;> 
düşmü,tür. Hu nyadan bize lü
zumlu mıwldelerin derhal cıınderil -
meıli is~mlştir. 

aralarındn hava diiellolıın yapmnk
tayken, hava müdafaa bntarynla rı 
bombardıınancıl:ırın üzerine obüs 
yıığdırmalrtaydı. R\1llu gören bom -
bardımancılar istikametıerlni değiş
tirerek döndüler ve avcıl. mı etra -
fında tam bir daire çizerek, bir te· 
şekkfil halinde değil, fa.kat dağınık 
bir halele kaçmıya başladılar. Bu CS· 

nadn bombardımancılar iııgilıı: aT -
cılarile buron buruna geldiler ve 
mitrnlyöz scslf!ri gelnılyc bqladı. 
Eıı az dokuz paraşfttçiınün layynre
lerinl terkederck atlndığı gör{llmüş-ı 
lilr. 

Maltaya t a a r r uz ı 
Malta, !l (A.A.) - Dfin öğleye 

doğru büyijk bir dusmnn tnyvare te
şcltkühi Mnltayn do •rıı yaklaşmış ve 
!ıhnl aşmadnn eri llonmıye mecbur 

kalmıştır. Daha "!Onı ı bir düışmnn 
tayya1csi ndaya yakla mıva ~b
bus t-tmiş.tıe d ad:ının üıerinc var
mada g ti donm ı Uir. 

İktısat Vekaletinden: 
El Dokuma Tezgahı yaptırılacaktır 

ı - VekiUetiaizcc yapt.ırılacnk 3000 adet el dokull'lA tezgi.hı kapalı 
zarf usullle ckl:Jltmeyc konmuştur. 

2 - 3000 adet tezgahın tahmin edilen bedeli 5700() liradır. 

3 - Muvakkat teminat 4276 liradır. 

4 - Tezgti.lıl11 r inılllat yerindi' teııliııı c<l.ilecektir. 
5 - lhule 20 cylıll l'U ın a günü tta llt cl5> de Ankarnda f ktısat Yeki-

Jetmde nıüteşekkil komisyonda yapılaeııktlr. Taliplerin mezkü1· gün " e sa-

ate kMiar teminatlarını yatırmaları ve 2490 sa:rılı kanunun 32 nci mad

de6İ mucibince tanzim edecekleri zarfları eksil t.ıneden bir saa t ıwvelint' 
kadar komisyonıı tevdi etmeleri lazımdır. 

6 - Bu hosusa müteullik şartnnmeltr fktı.sat Vekaleti Sa nayi Umum 

Uödürlüğ6 Küçük Sıınııtlnr Şubcıöinden temin edilecektir. 16216/8008) 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
16/9/940 pazart~i günQ saııt 14 tc fstanbulda Nafia Müdürlüğü Ek

sıltme Komisyonu odnsıııdn (4054.16) lira keşif bedelli 'faksinı Ortao-

. 

• " Ergani 

r 

J02,7S 
18,75 
2i>,09 
19,4~ 

·ı 
Eylw Çarşamba 

US9 H. 

4 
13)6 

Şaban Rum1 
A&-uatoı 

1 22 
Gün: 248 Hı.ı:ır : 12'.l 

. 

V altit/.,. E.aol I Vuall 
S. D. S. O. 

Gu-. lY a.ruıldl 10 54 6 31 

Ôli• os 35 l u 
!klJull .19 u 16 52 
Altfa• 12 00 19 3! 
Yataı 01 3S l1 ıs 

lmıak <Yanakll 09 Ot J4 46 

TaaYiri Efkar 

Nüshası (5 ) Kuruttar. 
kulu tamiratı nçık eksiltmeye konulmuştur. 

• ' Ab Ş .. 1 Tilrklye Harlt :Mukavele, eksiltme, lınyıııdıı lık işleri genel, hususi ve fcnnı şartna- o ne eraıtı için için 

meleri, proje keşif lıilliisasilc bulll\ ınütefcrri digcı· evrak dairl'll!lııde 1 S l'k 1•00 K 2700 K ene ı ............ • r. r. 
görülecektir. 1 Altı aylık ••••••••• 750 > 1(60 > 

Muvıı.kkat teminat (305) lirııdır. Üç aylık .. . ....••••• •oo > 800 > 

İsteklilerin en az bir ttıahbüttc (3000) liralık bu işe benzer 1. yap Gır aylık ··•···••···• 160 > yoktur. 

tJğına dnir dalrelorlndcn nlnuş olduğu ve iknl ra i tınad n lst.aILbul \ 1 ttahibi: z:T. E00ZZI YA 

liiyetiııe muracaatla eksillmo t.aııhındcn (8> gun evvel ı:ılınmış chlıyet 1 Neı~iyat MOdürU : C. BABAN 

ve 94-0 y1hn tı aıt Ticaret Odım v ikalarıle gelmeleri. (797G) BasıJdt§ ı yer: MATBAAI EBÜZZIYA 

İstanbul Ziraat Mektebi Satın .. 
alma komisyonundan : . 

Muhammen bedeli 2100 lira olan 21 ki~ilik bir adet otobüs 1.:arose r1
•
1 

yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. E ksiltme 6/9/940 cu ma güııU 
saat 10 da İstanbulda Beyoğlu İstiklal caddesi 349 numarada J,tscle~ 
Muhasebecilii'inde toplanan Komisyonda yüp ılacaktır. İsteklilerin yeııı 
yıl Tıcaret Odaı;ı veaikaııı, ek&iltmed en evvel yatıracakları 157,6 lira il~ 
teminat makbuzile belli aaatte Komisyona müraeaatl&rı. Şartname 

ev!'lafnanıeyi he r ıtün Liseler Muhueheciliğinde görüp öğrenmeleri. 
(7676) 

Modayı takip eden heı· asri kadın için kıymetli taşlarile ve nefis 
işl~mceile hakika ten nazarı dikkati celbeden böyle bir harikulidc 
cSİXGER> saatine sahip olmak ideta bir ııaadctUr. cSİNGER> sn· 
atleti on be' senelik bir müddetiçin velev müfterinin me;s' uliyetlnden 
olsun her türlü ftrııalann müeMe&emlz tarafından hiçbi r ücret ahn· 
ıııak~ızın t a mir olunacakları l'aruıti edilmiş'tir. 

SINGER No. 'J7- A 108 elrııaeh ve 1 pırla.ta 230 Lira 
No. 27·8 1'26 ,, ,, 8 11 2S5 ., 

- Adree : StNGER SAAT MaiaaHı - lstHbul, Eml'llSaü cad. 1 . ,.. 
SUADIYE PLAJI 4f--· su ak,am ' (4 Eylul Çarşamba) saat 19 dan 

itibaren Hafız Burhan, 4 Bayan Hanende, 
büyük bir aaz heyeti- Varyete ve bir çok 
sürprizler vardır. 

Duhuliye yoktur 

f8 

Fiyat Murakabe Komisyon~ndan: 
14 numarı..lı ilan - Odun sattl}larırıdıt Konıisyonumıır.ca 2.'l, 24 a~ı.ıq· 

lo~ t.Arihinde ilfm edilmi~ olan toptan 3:10 ve perakende 4 ;5 kuruş a21ıı ı1'i 
fiyatlar kuru Rumeli meşesi için~lit'. Y ıış Rumeli ıne.,~::-i ve kuru Anndcılı.1 
nıc;,csi toptan 300. pt>rakende 400, ya lJ Anadolu mcşcsilc kuru gürgt'tl 

toptan 275, perakende ;]80, ya., gü1·geıı toptan :ı:ıo, ~rakende 360 kurıı~· 

t ur. Bunlar azami fiyatlar olup toptan s.at ış (Kayıktan ahildeki dep0l ı:ır" 
k:mtnr üııtiı teslim) suretiledir. Evvl"lce teslim ve yerine istif, çeki ile ~e· 
pol:, rda yapılan ~atışlar perakendedir. Doğrudnn doğruya kayıkt:ııı "'"'r:ı 
ıniıııt.ehllke toptan fiyatlıulo satış ya pıhıcıı.ktır. K ilo ile odun satan dille· 
klnlarda odunun azamı fiytıtı ~her kilo için 2 karu~tur. (8148) 

..J 

EKZAMiN 
Ekzaınanın i'acıdır. 

Yara ve çıb .. nlarda kullaaılır. Her eczanede kutuıu SO kurutlut· 

Üniversite Rektörlüğünden: 
le 

haşlıınuC'ıı Üniversiteye ya-ıı lma işlerin" :ıo r:yliıl yıazarteııi günü 

ve 11 İkincıteşrin cumarteı.1i glinü nihayl't verilecektir. (8138) 

Leyli y • K 1 •Nehari 
Er~ek enı O e J Kız 

iLK - ORTA LİSE 
TAKSiMDE Sıraservilerde : YENi AÇILOI 

Müdürü: Eski Şişli Terakki Direktörü M . Ali Haşmet Kırca 
Hususiyetleri: YABA ::-..'CI DİLLER ÖGRI.;'l'İMİNE geniş mikyas-
ta ehemmiyet vermek, sınıfla rını az ıncvcuUa teşkil ederek talebe· 
sinin çalışma ve inkışafı, sıhhat ve inzibatı ile yakından al iikaılıır 

1 olmaktır. Mektebin denize nazır kıılorlferli tcneffüshaneı ve jim· 
nastikhanesl vard ı r. H<>rı.rüıı saat (!l ile IS) ar&sınıla talebe kayıt 
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