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Herkesin, .her fikrin te:ir ve 
nüfuzu altında kalan adam, 
yarım adamdır. 

"Süzme Sözler,,den 
Baımuharriri: 

EB0ZZİY A zade VELiD 
MÜSTAKiL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O (Şerhi 2 ncl sahifemizde! 

Rumanyanın 

Baı,aa gelenler 

R umanya, Besarabyayı kar • 

bettikten sonra, memleketi 

biisbütün parça.larunaktan kurtar
inak için elinden ıelen berıeyi 
)aptı. Evvela hüktimet ıeklini de
iittirdi. Daha bir sene evvel re
İaleri ve mensupları, kib bapuba
neden kaçıyordu bahanesile, ki.b 
bir suilcaıtten dolayı sokaklarda 
köpekler ıibi ıebertilen Demir 
lhuhafıdarı tekrar mevkii iktida
ra getirdi, bu suretle yalnız harici 
ıiyasetinde deiil, dahili siyasetin
de Almanyanın bütün manuile 
ltucağma atıldı. Almanyayı bu 
ıuretle her cihetten memnun et
mek sayesinde ıaiından, solun -
dan batıösteren diğer tehlikeler
den yakasını mümkün mertebe 
-.C:uz kurtaracağını zannetti. 

HITLER 
YENi BiR 

Hava harbi 
devam ediyor 

Fakat böyle son dakikada ve 
•ncak bıçak kemiğe dayandıktan 
aonra alınan tedbirlerden fazla 
fayda beklemek doğru olamazdı. 
Nitekim biz bu sütunlarda bun • 
dan on bet sün evvel bu mevzua 
temas ettiğimiz. sırada, zaruret 
hrşaıında yapılan bu gibi mez • 
hep tebdillerinin kimseyi ikna e-
derniyeceğine ve müessir olamı- nutuk irad eftİ Dün de elli beş Alman 
Yacaiına itaret eylemi,tik. Çok tagyaresi düştü. Berlin 
basit olan ve herkes tarafından --------------· 
Yiirütülmesi tabii bulunan bu tah- Şimdiki vaziyet 1914 üzerinde İngiliz taggareleri 
ıninlcrin hükmü de çabuk çıkmıf ·ı k d"l Loııdt·a, 4 (A.A.l - Hı.va N<:L.a· 
ıd ı e mu a•eae • ı emez o u, Rumanya siyaseti bütün fe- ' ı et inin tebliti: 

dakirlıklar~na raimen umduğu Dun öğleden sonra, Keııt eyaleti 
neticeleri tenamile elde edeme- "Bı·z, 5 seneıı·k ve Tiınes mansabı nhillcdııe yı.lı.la· 
di. memleketinin Dobruca ve şan lııı tok duşmaıı tan·aıc snıpla-
'franıilvanya cnbi iki mühim par- 1 ının ekserisi, havıt dııfı bataryaları .. b. harbe 'I.'(' avcılarıınız taı·afından püskur -Çasını, ıenelerdenberi oraları ia- Jr tulmuştuı. Yıılnız hır ka~ tayyare. 
ternekten bir an hali kalmamıf f 5ahilı grçmiye muvaf'fnk olmuştur. 
olan iki komşusuna tesli111e mec- hazırız Alınan rapoı lııııı ı;orc. yalnız 
bur kaldı. .,, Kent eyuletiııde bır ııoktara l>onıba-

Bugünkü Rumanya hükumeti- Berlin, 4 (A.A) - D.N.H. hılıli· far atılmıetıı. YllJıılıuı hnıııı.r, pek 
nin bu iki mühim araziyi elden rlyor: azdır Biı- kuı; kişı yaralnnmı~tır. 
q R d b" ük 

1 

1"1.lhıer, 1!140/1!141 kışı yaı·dııııı e- Birinin yaruı ağ'Jl'dır. 
L. çırmasın1

11k1 •1 uman.Ya ald ~y ~erini acarken ı;ilyledlği nutukta cJe. Hilen kat't olarak tesbtt edıldi&'i· 
uoınutsu.ı: u arı mucıp o ugunu miştlr ki: ne göre, evvelki günkü muharebelcr-
telgraf haberlerinden öjreniyo· (D•ı•amı ıalııie ,f, aütıın s dtı) (Dn•a11ıı ıahlf• 3 ııitun :t dı) tuz. Hatti bu hoınutsuzluiun ba- .=...:~.;;.;.:....:;.;;.;;.;.:..;...;..;.... ___ __, ________________ _ 

21 yerlerde bir nevi kıyamlara se- ....-
bebiyet verdiii ve meseli Tran-
ailYanyada bir kısım yerli ahali -
lain, tüfek yerine sopalarla ıil&h
lanaralc mukavemete karar ver -
dilden de söyleniyor. Bu ilönci 
lusun haberleri okurken biz ha -
fifçe tebessümden kendimizi ala
nuyoruz. Son 32 ıene sarfında 
Yeryüzünde zuhur etmif olan bi
tibirinden karlfık, biribirinden a· 
~yip hadiseler ve yapılan çeıit 
Çeıit inkılaplar esnasında biz bu 
"-bil o kadar çok hareketlerin, 
lnyamların ,ahidi olduk ve bun-
1-rın bir saman alevi cibi yanma
tile beraber ıönmeıini de o kadar 
COk gördük ki, Transilvanyanın 
terkinden dolayı Rumanyada zu
la~r ettiii söylenen ayaklanmala
., da, mümasili vak'aları. d\ifüne
telı, iıtihfaAa telakki etmemiz ta
hiidir. 

.A rr. erikanm lnıiı'terey• 

'franıilvanya hakkında bugün 
Viyanada verilmit olan karar, 1 

leliıirüzel kuvvete istinat ederek 
•erilmif keyfi bir karar değildir. 
~u. Avrupanın garbında çıkanl -
'bası üç dört senedir tasmim edi
len büyük vak'alara hazırlık ola
~lk yine üç dört senedir takip e 
dilrnif olan siyasetin bir neticesi-
clir. Şimdi arlık pekili anlaşıl- Eden 
lllııtır, ki Almanya, icabında İn-

ıiltere ve Fransa ile bir hayat ve du••n fflU••hl•ffl 
ltıeınat harbine giritmeyi çoktan 

töıe almııtı. Binaenaleyh ü~ dört bz•r nutuk 
~edir bir taraftan ona göre si -

Amerika, 
gemileri 

teslim ediyor l.lhlandıiı gibi, diier taraftan da 

~erkezi Avrupada ona göre bir l•rad etli l 
~ıYaset tatbikına başlamış ve ilk lk partide Cuma gunu 
't olmak üzere de, Versailles mu- - ••• - sekiz tanesi veriligor, karar 
•bedesinin daima kendisi gibi u lngiltere, hiçbir vakit milletçe tasvibe uğradı 
ltıd ü,teki ~bulunan Macariıtanı. el-1 böyle kuvvetli bir V:ışıııslt•n 4 <AA' - Bııhrl"e Ne· 

e etmege çalı•mıftır. Macarısta- J .. d malı"k olanıa 7.aıetının bılclırdıi:ınc gorc inı;illerevc Ilı •ld·· etmek ve onun bı"r •ıkı za- or uya • "' ~ .. k ıeslıın ctlılecek cllı cıe~ırovcnierı sekiz 
llıanda manevi veya maddi mu- mışb, müteyak iZ tanesi Bcı<toıı ş•~hrıııdc.flı "nunlıırııı cıı 
-\ıenetini temin eylemek ise, ken- bulunmabyız:" 1 ı:eç <"urn .. va tııdar ıeslını muııınclcı;ı 
el' • ılın:ını edıl<'ccktır . Gcmıleı ı;ımdıkı 

laine ancak birçok ,eyler videt- IJoııdra. 4 ( A .:\ 1 Rııyıık hırı murettebalıle K:ııı:ıdııyıı r.onderllcc~k · 
~ide olabilirdi. Transilvanyanın öğft• 7.ıyafl'li esnaı;ında hır nutuk ı- . Jer ''c orada İngıllz bahrıyc rııurettc . 
~kti merhunu gelince Rumanya- rad eılcıı IJarlııyt• N.ızıı ı 1-:dı'rı. e.ı· ı batı t:ıııırınrl:ın te~ellum edıleceklPr • 
d.n koparılarak Macaristana ia- (Devamı say!• 3, ıutun 2 de) dır (Devamı sayfa 3, ıutun 'i de) 

~· edilmesinin de bu vitler cürn
eıinden bulunduğuna hiç fÜphe 
~dilemez. Şu halde bugün Ru -
~nya hakkında tatbik edilmif 
~ı.n karar, kumen de Almanya 
:-rafından, içtinabı mümkün bu
"nrnıyan bir karardan başka bir 
~)' deiildir. Vaziyet böyle olun-

I zmirde giı.ğmur 
Maalesef 

• Tele. Tasviriefkir İstanbul L.~--------------~J 
··=== 

1lstanbulun ekmek 
derdine çare 

• • • 1 
KAPANAN FIRINLAR Neşrigatımız tesirini gösterdi, fırınlar11 

Polls Altıncı Şube memurları dun- k ı ·• b d ~ k 
kü teftişleri neticesinde ŞU fırınları ontro une aşlan l, Ja at ... 
cezalandırmışlardır: 

l~umangada 
kabine 

sukut etti 
Antonescu yeni kabi
neyi kurmaja memur 

edildi 

Halkın 
heyecanı 
artıyor 

Bıikreş, 4 1 A.A.) - D . .N B. : 
Gigurtu kııblnesiııiıı ıstifasını ver

diği oğrenilnıiştir. Krnl, bu ııabııh, 
General Antorıescu'yu knbul ctnııştir. 
Geneı11I Antoııescu, ordunun nonız.cdı 
olarak tnnınınııktadır ve kendisinin 
ordudo ''c milli mnhfıllcı de buy!ik O· 

torit<:sı olduğu si>l'l<'nnıektedır 
Manoileaco hakarete uğramı• 

Bühe~. 4 (A .A.) -· Rcuter : 
Rumen ' ı .. ı.cl~rının lDZ ığmıı ~o· 

re, ttumanya Hariciye Nazırı Ma-
(Devamı sayfa S, ıiltun 6 da) 

!IMHt ... ltM ....... Ull .. ltf ...... NUfU .... NlUttlUltlMl.tt. 

f
i Ya'?ı Kooperatifi ; 

1 
ışe başlıyor i 

1 Bu huau·~;Beyoğlu 1 
~ Halke viade profeaör 1 
! Salih Murat bir kon-
~ ferana verecek 1 
! ller ıoatoudnşııı bu ev solııbı 
3 olmuaım teınııı etmek tçııı bu 

1

- koopeı'Cıti/ ttşl:il <'dildiıiim bıl· 1 
ditdiğiınl: gıtııdeı>lıl'd "'nfba«· ~ 
mı:ıı mııteııımiıa ta 'sıtııı almak c 
ıiçin sayısız muı·ııı·c•ctlt ı· ya7nl- 1 
dı. Kariluiıııızı tat11111ı. etmek 1 1 iç.fo O§apıılakı ır1alıiıı cıtı da tC· i 

ı 
11yorıız: • 

İstanbul Yapı ve Yapı malze- l 
mesi büyÜk kooperatifi bu § 

İ hafta İçinde İçtima ederek i - ~ l dare meclisini seçecek, bunu ! 
i müteakıp da nizamnamesini j 
j ne,redecektir. ~ 
1 Her tarafta büyük bir ala- ~ 
1 ka uyandıran kooperatifin ne i 
i suretle faaliyete geçeceği ve ~ 
! ne şekilde çalı,acağı hakkında ~ 
~ da bugünlerde Beyoğlu Hal-§ 
! kevinde profesör Salih Murat i 
i tarafından bir konferans veri- ! 

İ lecektir. ~ 
! Koo1>eratifin nizamnamesini ~ 
i nesrettikte:ı sonra derhal his- ğ 
~ . -i ııedar kaydına batlıyacağı da j 
: haber alır.mıştır. i 
~ •• ,, .. ,, .. , ... , ......... ,.,. .. ,, ................................... J 

1 - Nişantaşında Kodaman cad • 
desinde M. Emin Gencerin fırınını 
ekıneklerin içinden ip çıktığı, duvar
ların örümcekli ve pis olduğu ıçin, 

2 - Çarşıkapıda Yeniçerller cad
desinde 94 numaralı Eminin fırınını 
amelenin yattığı ve hamur yapılan 
yerlerin pisliğinden. 

3 - Çıı.rşıkapıda 104 n1mıaralı 

Hüseyin Avninin Eimltci fırınını ı • 
ınalithane kısmınılakı pislikten. 

4 - Uzunçarşı caddesinde 8 
numanıcJa Fırıncılar Cemiyeti reisi 
Ahmet Rıı.anın o~lunun fırınını işçİ· 
terin oturduğu ve hamur hatırlanan 
yerlerin pisllğind~n. 

••• 
Cezalandırılan fırınların dördün· 

eusü, J<'ırıncılar Ccnıiyetinın reiıi 
ve Fırıncılar Şirketi 1nüeuisi ve U· 
mum müdilrü Ahmet Rızanın oğluna 
aittir. 

Senelerce Fırıncılar Cemiyetinin 
başında lıulunan bu zatın, biı kaç fı· 
rın sahıbi olduktan sonra. fırıncılAr 
aı asındoki mevkiı bir kat daha y\ik· 
sı>lnıi ş ve nihayet kendi gibi bir knç 
fırıncı iltıri gelcnilc, Lugün lstaııbul 
halkının şlkiı~ .t cttıklcrl fırıncı ,ır
kctlerıııi tesis etmiştir. 
Kaımnan fu·ınııı sahlbı her ne ka· 

dar Ahmet Rızanın oğlu Tevfik ola· 
rak gorimüyoı •a da bunun bil' mu· 
vauıa olduğu ve bu fınnın da Ahmet 
Rıı.anın ,,!ettiği fırınlardan hlri ol
duğu soylenmcktedir. 

Fırıncılar Gcmiyetı reisi ve Fırın· 
cı ı:ıirketleı-i müessis ve ıııiıdü r iı ıı • 
mumiı:ıi Ahmet 11.ı-ıu, n rada yat.ancı· 
ların ela bulunduğu umumi loplıııılı· 
lardıı fırıııcılaı·a temi7.lık tlersı ver· 

( l)(l~•ıımı sahıfe f, aı•tım -' <le) 

Tahiti 
adaları da 
'' G a u l le ,, Ü 
taniyorlar-
Londı a. 4 ( A.A ) - l!eutcr. 
Fransız hiıkimiveti altında bulu · 

non ve Polinez\·a • :ıdalarının baş U · 

dasını tcşkıl eden Tahıtl adasıııııı, 
General L>e Gaulle'a iltıhak eltıği 
resrııen bildiı ılnıekt<?dır. 

Vişi hükumetini tanımıyorlar 
LoııcJrn, 4 (A.A) - Halıcı· alııı· 

dığııııı göre, 1'nhiti \'a\ısi. ahalı l.ll· 
ıafınrlaıı azledilmı~ ve GC'rıeral De 
Gaulll' taıafıııdıın reııi bir \'alinin 
ıayiniııe ıntız::u en ııoÜ'stcmlekenin i · 
ıla'ı esile meşgul olmak iızt?rc iı~· kışi
lik bır heyet teşkıl c ılil ıııışti ı· 

Budieı ni'nin nutku 
Mo ko\'a, 4 (A.A.ı - Odc,.sa·,ıal 

bır nutuk oylıycn l\lıır<>Şal Buıllcnnı 
halen Sovyetlcr Biıliğıııın mutcad · 
dit 11::.kl'ri mıntnkalıı ı ındu y:ıpılmak· 
tıı olan taktik ekı:er"ı~.leı iniıı cP.u 
gunkü {:nıp hoı·bi mc~clıııı muh'.ırc· 
belerlndcn rılmmı derslere• ı•tıııat 
etmekte olduı!:ıııııı bılclinnışlıı. 

Japon Bahriye Nazırı 1 

istifa etti 
Tokıo, 4 (AA.> - o.:-.:.B. lıildııı· 

ynı· : • 
Akşam gaı.etclcrile ninırcs!"ıı .Do· 

mci ııjansı. Bahriye l'\azıı ı '\ o~lııda· 
11111 ıstıfa ettiğiııi lıilcllı ınektedlr 
Bahrıyc Nazır \'ckıli Snıu~ni Baş· 
vel;ol Pren• Konoycye. dııhılı ve ha· 
1 İci "azh·ctin ciılcflyetı dolııyıs1fe, 
bahriye ~lchafilım.1,. '~zıırcte lıaşk~ 
bit zatın getirilmenıeısı ls~enıldığını 
bilclirınıştır. Siya'>i ınch\lfıldc 111n -
nedildığıne gorc. buıın ı:,;c>bcblyct ve
ren şc\'. Yoshld:ının uı:ıııı has talığı 
olmuştur. 

ltalya 
ticari 

ve Almanya ile 
münasebetler 

1talyanlar Türkiye ile yeniden geniş 
ticari müna•ebata girişmek iatiyorlar ( 

İt• I>~ lmkO ,,,.ı; Lh· muJdot """"' i h "" ı·.,, k•l'"'" ,,..,Jmhn~u" • ...1 
T\irl.ı~ ı•ye ıht"8\'luı ııı ı ır.uwttigi lııı· ~aad· etnıişllı . 

Fırınların temi:ılifinc riayet edilmiyor 

r 
ı Dün dört fırm kapandı 
L~~~~~~~~~~~~~~~--

lstanbulun ekmek dcrdını mc\•zubnhs j 
ederek. bu ışı arız amık ıetldk eden 1 
Mehmet Alı Konarlı'nırı Beledıyeye 
vcrmış olduğu raporu uc gıındür nes· 
rediyorıız DerUerı teşhıs eden rapor 
sahıbı bugıın de bu eksıklıklerin tedn· 
vı çarelerını gösternıeklcdır 
Yarından itibaren bu ıddıııl:ıra kıır~ı 

alfıkııd,ırların da hkrını alar:ık yınc 
sutıınlıırımızda derccdeceğız 

Bütün bu düzensizliklere miai 
olmanın ilk çareleri 

Cıırelerın hepsim burııda anlatmak 
lıem mumkun değıl ve hem ele dOK"' 
olmaz. Bu scbeplıı baz.ı muhimleran 
zıkretmek maksada kifayet eder. 

ı - ilk ış umum fırınların esa lı 
de\'nmlı. vukuffuıe {teldldc kontrol 

( l>rı•a)nı ıwhiJc ..! ııütıııı ti de) 

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

Liman işleri 
M 

Yolcu salonu lokantası ve 
su suiistimali için tahkikat 
yapmak Üzere Ankaradan 

bir müfettiş gönderildi 
M ıın:ıknlat Vckalctı nıufcttış· 

leı ınden A ı ı f Galn ta yolcu ım
loııu l,ılmııtasrnın Humanyalı 
ınüstecırc ne ~ekılöc klralanclıgı 
ve Lfmıın lşlctn•esı Umum Mıı· 
duıhiğu t ınfıııdun vemılcıc ve· 
rılcn sulaı uzı>rın ı.. ıneydaıııı 
ı:ıktıgı haber alır.an suııstımnl 
hakkında tnhkıkntn ba~lanııştır. 

Gazino meselesi 
Modcı 11 Galata l'olcu snloııuıı

dıı ga 1 onloı ııı fr11nsızt:a koouş
tukl:ırı nıalfııı•dııı-. Uıun şıku

yetleı den sonra bu mesele uze. 
rıııde ııllıaı tctkıklcı \'npılıyor-

dıı . Tlı rkçc bılnıi~·cıı ı::a ı oolaı· 
kı men ışdeıı nıeıı< .. lilmışlcrıli. 

Saloııdakı lol:aııtanııı nıçııı lıir 
Turlrn vı•rilııwylıı lüt·kçe konuş· 
nııyan veyn koııuşamıyaıı ya
banl'ıya ı ticaı· t-dıldıKı uzcrin· 
ılc tetkıkat yapılınım münasip 
gorulmuş ve l\lunak:ıliıt Vekale
ti mufettişi bu mıınn,:ıcbetlc gön
deı llınıştır. rn fcttiş. Limon h· 
!etmesi Umum l\tudürluğünde 
çalışmakta ve kira mukavele ı· 
nı ı!özd,•n geçlı ıncktedır 

1 

Su suiistimali 
l\J ufettişiıı, üzerinde tctkıkata 

memur edıldiği su suiistimali "'1 
bu gilııun hadisc!\I değildir. Bu 
l'Uıistlmnl e ki bir ıftlı "e baaı 
ku\·ıık ıneınurlnı ın v,azifcleı n" 
ıııhnyet ,.l'dlııwsinc ~ebııp olnıı.q
tuı . Suiistimal. liınıınırf \1 nı;ıı
lıklnı ıııda yapılmılj, bazısı bo-
2ıılmuş, bır müddet sonrn tamır 
edilmiş, hiıclı<sc ıne~·dıına ~ıktık
ton sonra be~ ltı mufettiş tara
fından muhtelif uıınanlaı da av
, ı nyrı tetkik <'<1ilıni~ ve npor· 
lıır hoı.ıılanmıştır. 

Brıtun bu tl•tkik!rr, l>enizbıınk 
kurtılıııaclnıı C-V\Cl, kuruldulctan 
sonra, lii.gvınılıııı evvel g<'('irdigı 
lstıhulelı'!ı- sırosınd:ı ve kısmen 
rn~,·ından sonra d:ı yapılmıştır. 
Ağlebi ih:ınıal kat'I bir net•ce 
nlııımnınasına limıın işlerinin 
son cnelerdc pek •ık ve çok de
ği~ikllklerc mııı·uı kalması, elden 
ele ı;crme,cıi sebep olmuştur. 

nu defa kat'i bir netice eld 
<'dilmek üzere nihai tl'tkikler 
yapt•rılmakta o1dl•G'u aıılaş~nıak
tnrlır. 

~ Tranıilvanyada birkaç köy 
~lkının ellerinde sopa, böyle b ir 
"<ltara mukavemete kalkıımaları
tılJ\ ne hükmü olabilir? Nihayet 
~elerle düıünüp ta,ındıktan 
'<>nra ittihaz edilmif olan bu ka
~~· Almanya herhangi bir suret-

•• •• uzum 
beş milyon kilo 

zarara uğradı 
.. 

izmiı, ıf (A.A.) - Yı~ııııııun. ı-: . ınıkLııtı ı<>koltcnlıı :ı lt d:ı Lirini' ynk· 
gc ınııılnk:ı~ ııı<la ı;a Liıı \ uval ıızunı la ~maklndıı. 

ı;ok nıııdddl·~c ihrncııt ınus.ıııu~:sı veı j llııfyanlar borçl.ll'ını üdediktcn 
ıııiştir. flu rumledcıı olıır,ık ltul~n hu 5011111 mcııılLketıııııı.lc yeniden geni~ 

1 
dıııluııd:ı lınıır lıek1i~ eıı ıııiıhiııı ıııik- ticuı i ıııunn:sebl'Llerde buluıııııak ar
t:.ııda kılgıl yvla çıkııııştır. Buııl.ır· ı-zuı;uııdııılıı lııı. Şinıılı boıc;laı ı oldu· 
dıın 14 \'Hı;oıııı '.!un g~'lrııİştıı. :ıo "il· ı:ıınılıııı ı~t<'ılıkll•rı 111.ıll:ıı· ı ulanm -
•uıı yolılnrlır. l,u kı gıtl:ıı· ıırn ıııdn ınııktıııiırl.ıl' . 
ınliıııın mikt ırıla ıncl,tcp ı~l<>tinch• Almıınyanın alaca~ı mallar 

' ınfaz ettirmiye mecburdur. Bi
(Devamı sayfııı 3, sütun 4 te) 

Ebüzziya Zade 
VELİD 

ıııahsulunıı zaınr:ı ııgrnttıgı tahıııiıı lnciı mnlısulu \Jzl'ı ı .ı dP lı t, 
edilnıckltıliı. Biı ı;u\lı~ııı y{ız kilo Ü· lıİı' ııi hctıncJr znıar al ııin cdılnı k
zeı·in<lcn hc-:ıp edüllıı;ınt: ıı:ıznr:ın, 
zarar miktııı ı ı C'Ş milyon uç yiiz hın lcdıı. Razı mıntakı laıd ııanıuk, ıı-
kllodur. Hl'f,oltcnın 25 lı.ıı ton tah·ı anı ve p:ı•atc lır im~ ırıı.uıl ıdmı 
mm edildigın" goı , ı• laı ıın \ızunıün fııyJa gön 1ü,leı J ı-. 

kull. nılan çcşitleı \ arılıt'. l:oylcllkfı 
piynsı da ~akında k "ıi('ı t buhnıııı kı:ı l Alıııııny:ınııı hanı:tc • ı ıı l ncağı ın::ıl-
nııvnca •ı t hıı'İı <'dı' ım·:.tull r lıı ı ı ın 1 rt ın"'- ı. 1. ıt: Ikı imde 

• • . 1 llı at t 1. il ı l l b l lı; el.k 1 VUCU· 
Hııbn aldıı;ımız ı.oll Jtnl~ · ı(ı- ' r kk ı u l 

kı.. mPtı c~kl kltrlng h ıpluı ındıı ı de c tı 1 11 t ı· uİu h ~\ udun m 
Lize boı cu el. n 2 Ci ıı•l \on lımyı bu 

1 

tehııssı c 11 ~ 3 ın 11 mcm· 
suı ti<> c.denrk ıçın bıı ç.ık ıı· ehi<'· 



c TASVmi EFKAR -

t=!~!~~~[~I~~~J!P.I~i ~:J Bono 
sahtekarlığı 
davası 

• 
1 Istanbulun ekmek Bir mavna ve 

derdi.ne çare dört amele Denk k11lYVet 'eriD 

KAP ANAN FIRINLA.ll f c1 inci •hi1.cı.n d9Yam) k a Y l p çarpışma•• 
Dün aav.inıevkaf auç- (1 lfıcl .. hıf.cten devam) fmin temini için sıı:l bu ~e malı~ bfr -- tneiltere - Almanya hart.ine 

• #. m ... vakit vakit ekmek de d" kontrol tep:ilAtma Jilzum vwdı.r. mı Alnnbya kanalaa mav- L-1....- .ı_ A-...!L!- L_L ___ sayılan. 
lul• .. ..1- - biri• da ha .., r ı m<ıv teşkil~t, gQ('e cfmdttz en . r--- -... - ..__ -

.... \ULR ---- ~utu :ı.aaan .u. suei.eci- zıımmııa:nta tıÜllmam ;~~ na Marmarada li«odot'an anlattığı bir tıaıiy•Y' 
tevkif edileli le.re vaki. ~yanlannd~. . . nı ve değinnenleı:i ve ayni zam~da hatırlamamak mümkün değil. 

<"rz katlZIR. '/car-~ mıeflSiminJe e'--: -ı...: JcoJuın .... ._'---"-L>-"- b" - Temislik ~ ımıale De bu mUeueıleleriıı dahııt kootrottme a- UIUUJ'O• Herodot'un anlatıan• .W.re Y~ 
"a'' r- ~ ııriftoof• A.lo&"~ ı.r illu4!a sahte raherim. Pis f!m:nhtr. noksan ekmek ~. maba.Dl aWaıdarl.ana ya);ııız ,,_ •-
çöp tenekeleri pnun ileri saatlerine katler mlbadll. bono&u basarak bUDJan no- çılı:aran fırınlar eezalflll4uoıbnalıdır- bu işe ait icraatını kontrol etmelı. sw;. E-.?elti ctm eimct. kaptaa ida- nan ıehirlerinden ikisi harbe tu· 

_ cıro etDıek sııntilc piyasaya. !ar ve aiteldm de 'esal&Ddınlryorlar. ist1mali g6rülcn tlnncı ile beraber. ta- resindeki römorka lNıClı olaralt u - tu~mak üzere İmİf)u. Harbi bü • 

Sokaklar ve 
çöp tenekeleri 

sokaklardan kaldırılamıyor, acaba net/en ? sur.en ve bOylece bir haylı para do- Hern bu 1v bizi d~Pil, &lediy~ ~ bi oldul\ı şirket merkezi ek tecziye e-~ ceJen üç mavıuıdan aoınmcu- tün tehir hallcma teımil etmemek 

ı_. bul 
1 

,.._
1
., k ld L !andıran, Nihat Ozkoyuncunun eJe.. lakadar eder. dilmıeU;. bu bo.au.tıa ~ ve mfıaama- s~ halatı koparua.k akınt1ya b.pıl- ·,..n. :...t-..:.._. __ biri" L:_ çare du·· • 

r • .:::ı..ndır. ~~~~~:.:. ~-"ı:!v:._e .a..ıc.ana ~ ~AZAN :• _J b buı ~ --·-~,·-- _ _ .. m T"- ~·-ae.. uv .......... ....~ ....., .. ~ . ..-~ aşısı uaduğu bono sahtekıirlan- Diyip durmu~. 1''Irmlarıa p~tı- .... ._...... ... -..a a!Akadarlar da DtIJ " anmr.nı.µ ll<>Uru akrp l'it -
rışandıı:. Buna artık bfr di;reeetima: ııın hak dün de İkinci A- ti, Belediyeye karp hemen her g\in $tddott ve su.rın:c m_es'aı edilmelidir. miftir. şünmiiş ve karı• taraf da hu ça· 
de yoktur. çili:ıkü iş donup dol ryor. tı1·cesada devanı olunmuştur. tınnfan temsil eden Fımıcııa.r c.. 1 

- Tc;ekkillleri ftibarlle. usul ve Biitii a.ı:amA!an rağmen nine bf- re!J'i maYafık: Pinniit-
paraya, butçeye d.ayanıyw. 14 ii ~. 3 ü serbest bulunan mi:reti n:uizıi naaıl •Iibcfa.r etmez, :Uı:'~ ::u~=::a'; -le raııtlanamıyan bu mavna.dalil hü- Çare de tu: iki taraftan her bİJf 

Evet, bütçeye dayanıyor suçlulardan bir kısmı geçen celsede bilDleyiz. Yalnız IJU?ıa hayret ediyo- ya tam;ımen d:ıfrııl:ır.ı~ işe B~e- viyetlerl lwafiz tcsl>it edil ndye: dört üç yüz muharip seçecek. Bu ıuU· 
sular duruyor. 'orguy_!l ç:kilmif v başka bir boııo ruz ki, şirket ınueMbi, fmllCllar mü- t.ııratınd.an vazıyet edilmesi.· ye amele de kayıpttr. haripler harp sahnuinde dôvÜ -
~:..ı~~ik1;:!'iın~ ba~~ saht.ekarlıguıdan dola11. mcvkııı! bll- ınessili .n fırıncı~ara teıııi:dik deni 3 - Kapalı fırm!arm ~ açtı- Memleket haberleri ıec:ekler. Harp içinde l'eçen ıü-

_,.. ..... lu~n. EtMm admdalci maznunun Yeren bır x.atın alakadar olduğu frrıu rılması suret.ile faal fmn adeömin art- nün -'··amında hanai taraf .,.aJip 
de para mı lazımdır acaba? cclbı ıçlıı muhakeme diiıse bırakıl • d pislikten kapatılıyor. Balık baş- tırılması ve mfiı:nkfin olduğu 'kadar r;c- G" ı & • ~ • • ·· 

Size b1r misal zilrcd~fim: mqıtı. tan kokar, deri r. Alakadar ol<lnğu ce faaliyetinin on6ne ceQlmesi. ıze g 1 e ııelirse, onun şehri diier tehir u-
Sabahlan Rat 7 He 9 arasında Tak- Dü~. de Ethem sorguya çek.ilmiş. !ınn banu yapars:ı. diğerleri neleri 4 - F~l !mnlıır adedinin coğaltıl- zerinde galebe ça]mlf sayılacak 
m. Beyof:lu, Galata, Eminönü, Siı: - verdigı lfadcsü:ıd.e bilmiyerek sahte yapmaz? m:ısı neticesinde, gaYI'lınevu l'clrabete a ır ı·sıı•b al ve mağlup olan taraf da, 1raliP 

keci .. Yani şehrin en Wek.. en lmlaba- bir bono satın aldığını, ~onra bunu Bu biidr.ıe ii%e.rİM akla ıu sual "'C· ~eyJ~atmn bırakm:ımnkblü:ere her fırın aelen_ ta:-afm taleplerini kabul • • 
lık arın yollarından geçenler, buralar- başk · +ır.· i _ . . ., ım:ı a m muayyen r had d:ıhı1ınde • 
daJU kapılardan yaya kaldınııılaı::ma a- .nsma_ cıro et-6ın soylcmi.ıtıı:. lıyor: tııhdidı <tahdit keyfiyeti kilo l • decek 
tı.ımış ı;~t ~t. irili ufaklı ı;op ku. . ~ih~t Ozkoyun~u ise, iddia edi.l - Aca~ bütün bunln:a rnğmen. şir- üzerine olmayıp. fırıncı ~;e tuva ve 1 racı V e:ilen karar mucibince iki 
tıınrı. tenekeleri sepetlerı. bidonları iliği gibi eebckenın elebaşısı kendı!;f ket hala yıı.şıyacak, pı.s fırınlar müş- Cizerine olmalıd1r, afız. bir seferde Cı- I' h-arasırubn ve bunlardan sızıp etra!ıı ohnadığını? nsıl i 1 çevirenlerin Et- tereken öd nen para ttzalarJle ce- rıro salınım ekmektir. Her nğız, lllti- Ergani, (Husu i) - Memlekettet~af da~ "!-1VYetli •. ve ~ u~: 
yayılan mulevvcs sular ortasından bu- hem De llıı.aan oldngıınu söylcmlştir. zıılandınlmakla mı kalacaktır? Üç yaca göre az:ıltılıı: veya ı;o~tılır Bu bir iç turi%m h:ı.reketı olduğunu iddia li nıaharıplermden uç ~:z.er ~IJ 
runıarını Wtıynrak, gözlerini yum:ırak Neticede mahkeme. geçen celsede kuruş menfaat iı;in ha.'lon ekm ği ruretle tahd t keyfiyeti hiçbir ~etle edenler vnr. Fak;ıt bu hareketin ok yi harp meydanına gondenrlet 
tcçmfye mahküm edilmeseler tcıya- sorguya çekilen ve l'Cl·best buluncm yani sıh~ati, lmyatlle oynıyan fnaan- menfi netice vermez). istikameti, yaz aylarında dah.'\ zi. ve bunlar da sııbahtan akşaın• 
met mı kopar dersini:.? Abdülkadirin tevkifine ve tahitlerhı Jarın ceza-<Jını İstanbul hem chrisi • 5 - F'ırınlardan ve fınnlar:ı uzak yade memleket içinden fstanbula mii kadar döTÜŞÜrler. 

Birçoitu g~en soka&,<a bırakılan ç~ğı.rılmasına karnr Yermiş, ınuha- nin namımı. ıe,dlt etınek lbet muıılp mahallerde açılac:ık şubelerden man-' tcveccib bulunmaktadır. Sonbaharn Vardan netice §Udur: Kuvv~t: 
ı;op yıfınları h:ılk rokıı ı;ıkm;ı- kemcyi bqka bir güne bırakmıştır. bfr karar olacaktır. da ~lbit ve ııeyy:u· biıtihı ~tış. usuIJe. doğru da İzmir fuan demiryolları- .... denk olan ı·kı" taraf biribirın• 

dan. daha erken koıldırıls;ı olmaz mı? nnı ı gJı etmek lfüı:ımdır. çünku !~en ızd lsb" bl · 1 k d ~ b'l ,.-
b kk il bı k._ 1 - m a n ı r cnıuı ı o ~ra ı - _1 

Dün sab:ıh Bahçekapıda Vakıf hanın "'""'"" o t} a a ::ır ve ta n ar ar butun nok - k d' H lb k" o kadar fena bırpıuamlf ve eı. • 
d 1 k ıPb kur. d -ıımmınm K Ç K ff A B E R L ER """""" san ve bozuk ekmekleri sarfcdcn bi • nı.? tc ır. a u ı ) il rddı:ı. ne knrhr • . • ak 1 . tad al· 

~o~u~ı.m aıı;ık 
11
= U:::~J°C:. ... -- ::::::::::;"''" rer vaıııta olduğu gibi. bakkallar dahi ~uzel_ yerler. ,·ardır.~r~uııl bunlardan m~tl .ki' ıam eym. or a Y .. 1 

bil:! nlar boşaltılırkl!n, r(izghla etrafa -----------------··-----------· ekmeği narht.ın fazlay:ı satmaktadır. bırldır. Tatıl aylarını ı;uradn. bura- Dl2 bı.r tek muharibın dolatB 
&açılan pislıkten korunmak ıçın hallhn Belediyede: Maarift : lnr Aşçı ve lokantalarda müşteriye ve- dn işsiz gilçsfiz geçiren muallim ve görülmüş. Bir tarafın 300, dıg.er 
• Adeta can havlıle • ga sola kaçı- riltnciye k:ıdar ek~eklerin ltc!<nmeden talebeterhniz tanzim trl<'CCkleri prog- wafın da 299 muhar'1>i, biribit· 

ı te.>Tcderkcıı at dokuza çeyrek + YALlNlN TEJ<'I'lŞLERl + KIZ J.IUA.LLP.I 111EK1'EC1- muha!a~ l'dUmesmi de hesaba dahil runılnrl:ı toplu ı<eyahııtle.r yapnıışt lerinin kanıruı girmi~lerdi. Ayak• 
vardı. Va.il ve Hclc<Uye Rei.qi Lüt!l Kırdar, NN Nf:JIARI OLAJ~AK DFJl' etmelidıı:. Fırmlar~ u~k mahallerde olsalnr herhafıfe çok L~tifade ede·ck- al b"r tek muhari de, 

B:.ı saat. btanbulun sokağa dökül - diin sabah .Beyotlu Kaymakamlığına EDEBiLECEK LlSE i'IIE· , J,M açılncak ı,ıubeler nıumkiln olan yerler- lerdir. llu, yalnız Eııc:ıni iı;ı·ı ılcğil,I ta k an o 
1

• • p 
d gu saattir. giderek Nahi"e .Mlidiıderini davet Rl - 1 ta b 1 Ku Mualıı ZU~LA: de yalrırL ekmek satış.na m:ıhsu~ ol - bfitün mnden mmta.kalarmda tertibil karşı tarafa a.ıt siliıbları to~l~yıp 

•~- • s n u m mekt.:-bı malı, !ırmf:ıra yakın şube acıtmasına t m •n · . . . kendi tarafına t ımakla galibıyew 
Bu ııantte uwnbul sokakları - hiç • ımiştir. Toplant.ıdıı Kuymaltanı. Eoı son sınıfına meıılek rlcl'l!lcrindeıı im- kat'lven müsaade edilmcmı>.sl ve mevcut c c nı edllcxek f:ı.~Jul'ı bırer st::,.a- • • ~ • t 

olmazsa belli~ı meydanlar ve cad- niyet !Hudürli, Belediye Reis Mna- tihan Yermek tıartll , l~ Ellt':zu ı , olnnİar derhal kapatılmalı. fırınlarda hat olur. lı saglamlamak ıstermş ••• 
deler - ı;öplerl kaldıı:ılmış, hattA yı - vini Lüt!i Aksoy hazır bu!unm~ar- veya Ure 11011 sınıfı terketrniş ol n f r. Ve 51lhclerde gizlı mahaller bulunma- llu gün ıçın ı-;r~nnidcn veri!C'hile- Tarihin babası sayılan Hero· 
~ı:~mış temiz.lenmiş olmalı degil ıui- dır. Vail Ye Belediye Reisi, Belediye nrnsında ynpılacak ımtihanda a~ı~~ sına kat'iyen müsamaha edilmemeli. c~ en iyi havad!s, b.ıttıı.b~. balbr:ı a- dot, aklımda kaldığına ııöre, ~.11 

Neden hcrgQn bunun nksine şahit o- ~bttaSl talimatnam i etn:fmda vaffak olan talebeler de nehari 1 S - İşçilerin vıırlyetı mutlak auı:et- lt~r. :.'ıfomldcctımlzı.ı kulı;e veya bikiyeyi anlattıktan sonra fU nuı· 
luyoruz? j • 'ahiye Müdürlerin! tenvir etmiş ve ı·ak kabul cdilccekle.rdir. 

0 
a- te ıslah edilerek eerikl cürüm olmak- blıster bakır istihsnll 1937 denberı al .. üt'" • 

Mademki kamyon var. çöpçu v:ı.ı:, Saat 9 Ja bir fatanbul kendilerinden gıda maddeleri ve • · • tan kuı:tanlmnlıdır. <Belediyenin iş bü- sistematik bir şekilde artaw l!l:t9 t eayı YW' uyor • • • 
çop de var. BWllar 5ab:ıhlan meseı.tı caddui kontrollerle ciddi sıırette al:lkadm- + ~.EKTÖ'}ÜZ... AIEŞGULil'E- rosu bu işi ilzerine ıılnbillrl. yılınıla 5.917 tonu bu!muştıı. 1!)4(1 «Denk kuvvetleran çarpışın~ • 
5 de, 6 da bul~lar ve ortalık kalaba- olmalannı istemiştir. 7'/ - Univenı~ Rt'ktöıii Cemil Bil- . Da~n .. lü~ görülecek, buna .. benzer scnesfnd bakır encfüstrl!ri yine in ki- lan laep bu neticeyi verir ve. ık• 
l~n i:;krlni bitirip ı::özden kaklaı:ını yıkıyacak su bulamadığın. + Sİı'RİS}ıV EKLERLE MÜC.4. el, diln ele yeııı açılacak talebe yurdw bır ~ru tedbırlerle bu aztm smıst!ma- şafa devam t'd~rek caı i !'enenin ilk taraf b iribirini helak edercesıııe 
kaybolmlıı.ı: ... Bilmem ki , bütçenin ne- dan şikfıyet edemez. DEl.ıE - B~ediye, ıı:vrlıdııekli!rll. arı ve fakir ta beye malısus kurs Iın önüne geçmtye çalışmakla beraber 4 ayında istihsal vekiinu 2..(!!6.2 to- hırpalar • 
res ~ dokunur, har«<l t slın h:l" ... ra. Krrkç-me, H~lknlı, ve daha bılm~ ..ı-•• ı.... işlerile aıeşgiıl olmuştur. b~=!hı şehir halkının ıttıfakt:ı arzu et- na baHğ olmuştur:- M'"tal• L d w d kamını kemirirler? ..,.,.. ..... " ~·- mücsuo.:J'e her mıntakada b:ıştamı$· tlcı veçhile tırıncılı!ın es:ı.slı şckUde ., . : . u ea çoa OIP'\l ur. 

ne sulan bfiıYorum ki bugünkü vazl- tır. İlkunce, façka. Teşvikiye, Nı - + LE't'Ll ·~ECCAN_l IMI"llIAN W:ıhı. Ui:wndır. • 19'' - scne~ı;ı~ ılk ılOrt nylrlr _18 
• Ve buııünün hadiseleri de bd 

m H.,:f~ :~::;i~ı:-kkak ki biı: bCitçe yette ıçilcmezler. Faknt ısokakları da şantaşı mıntukalarında rakit. su!aı !.ARI - Lcylı mcccanı lıııt.ihanlan Blı: lhb:ır mahiyetinde olan işbu ya- tılısalntı .1.ti7.ı .':' ton o~<luğu11~ ~ure, ··taıeamn doğruluiunu teyit e• 
yılcıyamazlar mt? mazotlanm kta -.e pisllkltır kaldırır-J rlün b Iamışt:rr. 965 -kız ve erkl'I - zılazoımqaki iddialarım M:ırt ve Nisan bu sencnıo .aynı devresındeki ıstıhsal ~u 

lın~:~~~~~:::ru:t L~~ek~~=r 1!: O h:ılde? maktadır. Bu mıntaknlardan nra. talebenin iştirak ettiği bu cdebiy:ı 940 .aylarında inceden iuceye yaptıgım '~ 126.G!i _nısbetinıle yani 1.351 ton diyor. • .. •• ~ • 
tanbula ilk geJdığı gunleı'de btı 

1 
e la- ri~~d~~Jtta kalır; belki ıırozozler gay- diğer yerlerde mücadeleye devam e- imtihanından gonra bugün de ma _ tetkikat neticesine ait olan notlarım - lıır tC'zayut kaydctnw~t.cdir: Bu ~ıik· Gerçı h~.unun silahlarile H~i 

yık oldu ehemmiyeti vermış cadde- l!:ger böyle f •• efcr sebep sade bu dll«ektlr. tematilı: imtihanı Y pılacak ve lmti- dan alınmıştır. tarın 1.746.8 toıı.u Erı:-.-nıye aıttir. rodot devrınm veya daha evve 
lcr de pe~ln yıkarrmıya b~nnmıştı. i e 

0 
zaman ış büsbütün tecl bir ııekil Müteferrik 1 han evrakı Maadf Vı>kilctiııe gön. Belediyenin yeni faaliyeti D~ğcr kısmı Kmarsı.n madeuiıı::ı devirlerin $il&hlan arasında, tafı-

Sonnı ne oldu" G flCT, kaynnklıır; almıız mı? derileccktir. Belediye. l.çyüzilnü bi\tün çıplaklıği- dıışınektc<l!r. rİp kudreti bakımından, havsalıa-
d reler mi kurudu, süpürgeler mi par- Bir chlr ki dört beş t.anc ıızoziızü + l!AJ:A KURUılllJNA YAHDIJI Acll" d le ortaya atmış bulundlll;.'UDIUZ ve artık Bakırın 242,li tonu tutan 4 aylık w f kl rd r Fakat 
tal ndı, hortumlar mı delindi, nrozoz- olmadığı için tokaklıırını yıkıyamıyoı: EDfo..'NLf-'H llnv:ı Kurumuna ıye e: müzmin bir dı-rt halini al:ın ekmek istihı>aliitın l.971 tonu tıenebi nıcnı- ya srgmaz ar . ar va 

1 
• h k-

ler mi e,kidi, ne oldu ki bu lsden vaz- ve h~rgiın toz toprak içinde yuziıyor, nakden ve nJllcn teberruatta bu!u. . •1 ABAS , , meseıesini kökünden lınlledebilmek az- leketlcrP i!ıraç edilıni, v~ 742.75ti li- denk k_uv:':'e~er~ çarp_ış?1aıı ~a-
g ıldı? o şehır beş yüz bin Jı.raya gazino yap- nanlann isim ve arlrt"Sled aşağıdn- + ÜVE,''ı, 8 , , ll\A TA.Al.- mlle ekmr.ğin tartılarak 1M1Wmasını ra kıymetinde dövlı. tcmın olunmuş- kıııdaki hukum, ıaabetim muha 

Hangi dclttoı:a sorarsann sorunuz. tmım:ız~ dır: UUZ EDEl'.; Gb.ı.\Ç Geçcnl<!J'dc, ı:nünasip görmı.iştür. tur. za etmektedir. 
ala aııruz cevap mutlaka &udur: Yoook. sebep b:.ı d:ı değilse .. b~ka Para verenlerin İ•mi Tophanede, üveyi babnsı İhsanı, pa- Bunun ı.izerinc camekhlaı:ına .ek - Fuarda apor N'teki huıtünkü muharebe de 

Sobk uprtilmez. yıkanır. Bunun ne ol bilir Jti? ı 
1 

rn mcııelesinden dolayı tabanca ne ınegi tartmadan almayınız!.. ·burada b k d--1~ lrum I . rna-
n ti yapmıık halkın sıhluıUnl ihmal Sup ınmin ;ıkıyabllf'Ceğine gore. iş- M kael .Çıkvaşvili, tuh. !iyeci 1200, vurmak istiyen. fakat tabanca ııteş ekmek tartılar.ık satılır· şeklinde lev· müsa a alan ~ . . vvet._ er~. çarpıFası da 
etmek demekt r. ~ me::clesi mevzubahs oiıım.u. Ya a Fahri Riıol, tuha!iyecı 66-0, l\I. Sn- almayınca üzerine bıtalda lıücuııı C• halar asan fırınlar. bu defa da terazi- İzmi!', 4 ( A.A.) _ Fuar münnse· hiyetinJ aldıgı ıçın, ika taraf 

1' ka\ gel gor ki herhangi bt.ı: soknk- 7.ÖZ nzdır. yn ll yoktur. Fakat bunltı~ ~nr, ıtuhn~y~ci/50·. Ar~~iy~diE.. mıı~- dcrek yarahvan Zar.i! .adlı gCJÇ. diln res:~~c~I b~kn ~ir mnrf!et (!) betile Izmlrde yapılacak olıın büyük biribirini hırpalamak için uğnı~· 
ta puı:~csiı.e yııpısıp da kuru kuruya hl.çblıi heln4ICJ'inın kabul ed bllccc!i um an, u a ıyecı tıo • avıt Hı- adliye~ e t.esiim olunmuştur. • . . sıcakc ·~·-e-ktırr. ' 0 a ekmeği sıcak spor müsabakalanndı>n Türkiye ser- makta ve hırnalama neticesind. e 
• P rmc aıncliyııttna koyulacak gafil bır mazeret yılamaz. nnr, tuhafiyeci 130, Gcneky:uı malı- So h k ı _...,,.. bes ı .. d 
hem eriye cezıı vermesi icap eden Be- Arozöz yoksa alınmalı, su kıtsa.. duınu, kerestıı tücenrı 60, Yekün: Zarı!, Dorduncü r~u a ım ı • Sıcak ekmek • suyunu çekmed'ği t güreş müsabakalarile tenis mü- muzaffer olmayı beklemekte ıt• 
l ye evet o. bizzat kcnd si rokaiJ, O zaman da duran sul.aı: - hiç olmaz- 3430 lira. ğ~ııce ya~ıl~n sorgusu sonunda tev- için - soğuktan daha ağır olduğundan. s~?nkalan 7 eylül cumaıiesi günü Falı:at, iki taraf da hırpaladığı ~e: 
cadd~·I her taratı süpurüyor! sa aoluıklıırı yıkruruık için - nkıtılma-ı Altın nişan yu-:zür....~ verenler kif edllmıştı r. f ITT l tınncılar bu sayede tartıyı denk ge - Kultilrparkta başlryncak ve ertcsll ed hırpalanıyor Neticede ıhı 

Hayır, bır kntı:e toz bulduğu dukk~- lıdıı:. S f g~ ~. Kk "t k" ib' l + ADLlYEDE TAT L B - tirebllmektedirler. Halbuki ekmekle. pnz:ar günü de devam edecektir. Bu rec c. • • • 1 k fa. 
n;ı yıldırım gıbi cezıı yetiştiren blı: Be- Başlarken de sôyledim ki, bütçeye am uruJon, avu a atı ı n- Adliyenin 20 temmuzda b~şlıy~n bir rin hakiki veznini anlıyabilmek !çın müsabakalara Ankara. ı~u.nbul, İz- tarafın hırı muzaffer o a.ca • w. 

ledıye. bütün bir rebri Tm!rırun günü dnyaııaıı işlerde ~miz kısıktır. Akan ılet, Osman İnce ve t>Şİ, kiınyagel', buçuk Ryhk yaz tatili ~gµn bıtınek- fırından çıktıktan en az dört beş saat mir, Kocncli ve Balıkesir bölgeleri kat muzaffer olan taraf. da ınaı:t 
touı bulıyam:ız! sular dururdun başka bir dıyeceğlmlz 2 adet. tedir. Yarm sabahtıtn ıtlbaren hü • so~a tartmak lazımdır. ' muhtelif sıkletlerden ycdi:;ıer kişHik lUp olan taraftan, belka de, pelı 
m::ı~'I'~;için bulasın? Yine mi biltçe olamaz. Amma. iş bir bütçe davası de-! lkbaat haberleri: tiln mahkemeler faaliyete breçeeek- kır~ncı~ar. halka boyuna sıcak ek- tam takımla iştirak edecektir. Boy- farkla bir halde olmıyacaktır. 

Yoksa u mu kıt? fil de. sadece bir su meselesi ise, o za- J Ü tfr. j ~ı:~~cllm~, ıç!nalaevvelki günden i- lelikle şehrimiz l'ürki;enin en de - Geçen büyük harp Mt"aSında d11 
man da duı:an suların akmasını iste. + SUSAM f' Y.4T ~ARI l' fi- . • ". bu .,,,~ ... cenc "d ... eışm rın.ı bırakmışlar ge~ r1i amJıtör pehlivanlannın "etin . L-} a··ze arpmı"tı. 

Yuzlerle çeşmesini kendi cllle kuru- ek hakk d " 'l S J t - p J t ~ J"""' halkı ~ aynı ıuıı i ç ,. tan bir "ehir ııuııuzrukt;ın, b1ıhu~us so- m ımız e,..ı midir? ELD - hracat ınıkanlarının ha- O IS e : !ardır ezıyete sokmuş- müCl\deleler1nc sahne oltıcaktır '-- • • d "k" ta· 
w • KANDEMİR sıl old - ö ~ t · ı · · Büyük ııurp nehcesın e ı 1 • ------------------------=::::~.::.:::..:::~ uguou g ren :r.ı uccnr arm + KE~FJRLE ARKAD.4ŞIS J y A Dün bazı tı.rınLınn ö 0 Tenis mfi<•nbaknlanna da Kültür- • . • el . . F ka:t 

1 Fransa ve Polon•adan plynsadnld ~lan toplamı?"a b114la- RALA.JIJ"':/- Aşirefendi hanında t)- bin kıtlık günlerini ha~ıı:İa=u:'ıa1:r= park tenis klübü kortlarında ey!Cı- rafın hırı galıp ldg ~mıştı. •• a ıı· 
ı ., malan yüzünden &usa.m fıyatı 18 t ş k" 1 , . ._erde sandıkcı- l.klarla dolu idi lün 6 ncı cuma giinfı başl.anac:ıık v.ı sonradan anla~ı ıgına gore ıı 

al K 
1...,,.,.,,,. 15 p raya \'e kete toh uran a ır e, a~ nı ~ B · ü - -ddetl -~ d w1• ta ft da· acağı Ol DlAF umaş ihtikarı ·--v a. n Umu lılt c<len Zeynel kRvı:ııya tutUŞ111UŞ• , U v::ızlyet karşısında derhal hare- Ç gun mu e c!cvnm edecektir. lİp \araı a mag up ra an • 
flyatı d~ 17 kuruş lıl P raya kndar luı: ve Zeynel elindeki keserle Şakiri kete geçen Belediye İktısat Müdlirliğü Bu müsabakalara Ankara, İıitanbul ba iyi bir h:ı1de değilmiş. Betlt1 

Ankar~ 4 (Huswıi) - Polonya - tetkikatı yilkselmTıi~;İK VE y ~ ,. - başından ellerinden, g«iğsünıJcıı ya- !1:'nın~an teftişe b:ışlamış ve yeni hile- ve izmlrin en teknik kadın ve erkek mağlup taraf biraz daha dayan-
nın Alnıan i.fgali alt.ıııa girmesi dı>- * } n.PAol.VJ.\ ıılamıştı'r ~Irl nüne ı:etmek için icap eden tcd· bir çok tenis pmpiyonlıırı iştirak et- r taraf cpesb diye· 
lnyısile bir çok tücarlanmız Polon- İç Ticaret Umanı .MQdilr .Mu- STANDARD ZASYO:o.·u Yeni ı Ş . • ka t ·inde :vcı·e erı alr:ustı.ı:. mektedir ymış, ga ıp 
yıı an ıılacaklı kalnu~lardır. Bnnlaı- · · mahsul Uftik ve yapağı mnhımllı-rı- a~ırın - !! revan c , ı · r· se- 1 · cekıni.f ••• 
dun 'yalnız tüt.üncülcrimiz 750 bin :i~.nıT:~~~: ~:;~~~. g~!::~~~t- nink ~ııdnr~~e ktipl.erini ~sbit et- :~~;~:1z:~~~c~~:::~:n~~l'aı.c'.;a~~~ ta 1 a ve A 1 m a n ya ı· ı e Hulasa, den~ ~uvdvetlerin ~~ 
11ra lstenıektedirleı·. Ticaret. ,.e H:ı.- Milraknb • KomlsYonunun çalış- me zero ır ·omısyon urnlmu~- k 1 t:ı~ - ; pışması ıınlip ıçın e, ma" 
ricl}e Vckiletlerlmizin Polon.ralılnr- mıılarile d" alakadar olacaktır. tur. V~kilct .mötehassı!lannın da ·a an/.:Jcın KO!'AJ:'RKE,\" - Fa- . . • de •bir facia tqkil ediyor. 
la yaptığı müzakereler müsbet şe - Fiyat Mürııkııbe Komisyonu bulunduga komısyoo b~ günlerde tet tiht oturan Miço ismir:de 12 ynşın- ıçın • • 
kilde ncticelenmi.., tediye şekilleri - kumaş lhtikirı uzerinde tetkik- kiklere bat'hyacıık ve ıhrncatt.a ~z- b' uk öah :esirıdeki w ~ t . c a " m .. b t 1 
nın tesbit.i için bir komisyonun ku- lerc başlamıştır. Bir mucssese ~ı~!~:k~:~~cak yeni tipleri kaı11 rı:ış- t:cir 

1~0~:1rkcn Joşınüı, i~~il~ , r 1 n a S e e , e r Tavzih 
rulına ınıı karar verilmiştir. luıkkında takibat yapılmakta - ... JSKE"DERLT" SL'FE , 'ı kırılmıştır. i 11 'I lzcıno 

D er taraftan Fraıı :lan alacak- dır. Bu mü •"nl kuına~ı .._.. ... • " r. ,Rf,EJ., El/~'/ ltfAKl'it.'l'E FAP Dün Devlet Dem ryo arı "n 
1 1ı olan tüccarlarımuın ı )erile d41 b' " ~ iHDAS EDlLDl - Denlz'-""Uarı 1- .... ' ' • . '. J • \ TTr.- ---· -·- Scı·vı..ı kontrolörlerinden Vefik Bn't" 

~ ırer müddet fasıla ile ayrı ayrı 1 . 1· t .__1 İ .. __ , .. ~ MTS - Hahç Fenennrla çivi fabrika "" 'Vll• 
m uı olan resmi makıı.mlanmız. tiy tla- S"tm•..+ır. < nresı s anuw - Sı<lllwerun arasın- 1 K, ··- • (1,inci aahlfıden devam) lesine "iri .. ileccktir. Bıı BJretle, b"ıl- tudan nldığımız bir mr. ktupta _ n d _ .,.. _ ...,v d ,_ b' _,. sındn çn ışıın cnan ı\ tırek nı::ıldnc ... .,, 1 h t - ;ı-
bu meselcl'i de hn!letm:~ıerdir. Pa. Komisyon manifatura, kömlil' a mwı .... zaıu ır sc.ıer programı tes- . . e ettı · bi • . : - lcketimize gclcrek ıııübayanta başlı- hassa İı;vcçten rlenı!r ve dığer şimnl kat Kiı~1i N~zım ~ey ıne aç ıgıbke. 

• ristalu Fransız Tak Ofisi. ııI k- ve otomobil levazımının fiyatlaw bit etmiştir. Dumlupınar vnµunı ela ı.mf ıd:r al\1 gı ~ 'ırada elını kap- rncaklıırdır. Alma'llnı memleketi- ıııeıııleketlerindeıı de thtiyacımıı; 0 _ ,•adn bır muvt'kkil ınfatlle m:ı t. 
ı Jılara verilecek paı·anın havnl,..,ı'nı· tamamen bu işe tahsis olunmuştur. tınır:ıh · r yakaldra nn_mış ve mu evi mizdcn mübnyaa l'<lccckleri malları ı bi k d b 1 d ~ u ve vek5.1etnaınc ~ ..... rını tesblttc.n sonra tuhafiye, fk" _ 

1 
. 

1 
J 

1 
hast.ıı ane"!ıne ·rıımıştır 

1 1 
aıı .r ça • mndıleh•ııi getirtmek me e ıı un ugı:ın ldıl' 

l1crkez Banka.ıııua göndeııııiştir. hırdavat reşitlerı üzerinde ça _ ı gıın evvc. renun ııı w e erlnd~. ~y- - l' ANGIN R 1 L ~,(; burndn tcslını a ac:ık nr, ihraç ede- mümkün olacaktır ntn 38/2315 numar:ıh dosyada 
0 

ı 1 1 b lardanberi bırlken nınlJardan mubmı .... k "d B . S A. czlr.J - eekleri ıoalları da ı.ll ınlı>kctlmize ka- · ;;.,.,n;u t~ı1h etm<>ktdir. -
ışma ara a•lıya..--:.ktır. 5::ir -ecı e ayer mun i . ..... ..~ ~ 

yet memurlarının 
"' bir kısmını nlaııık lima;ıınıı:ı.:n dönrıı "'lk T k tak •Sl!esc nın elı>k- dnr getirerek tl'll'im edeceklerdir 

Dumlupınar yükümı lıoşnlt~akt:ıclır. tr 
1 

1 :n\ ·~n .. ~..:"11P.~ı ve itfaiye nu suretle ıınkl•ynt ınesuliycti A 1-
Paznrtcsi günfi teknır İskendernna ırc ere n cşı son unnuetür. manyaya ait olac:ıktır. Nııkliyat Ka-Allah ömriinO 

Hn\·n Kurumuna aza yazılmak ---------
mill~e yerine getireceğimiz hir AÇIK MUHABERE: 

atajı uzun etsin 
vazi!cdır. Az veya çok taahhütte -

Ankara, 4 (Hususi) - Dahiliye 
\ ekileti, ııon günlerde vilayetlere Sıın-Mariııo, 4 ( A.A.) - Stcl'ani: 

kalkacaktır. Dumlupınar vnpurill' Maliye Ve"rı•lı" fatanbuYa r:ı.denizde knlmıııı Alman vapurları 
Sakarya şilebi bu lıntta muntnzn - " ve bazan d:ı tıcnle yapılacaktır. 
man iaJıycccld('l'dİr. hareket etti J)ji;,"{'r tamflan ,\!manya üzerin -

bulunmayı ılüı,pinmcksizin, bütün Kodıköy, S. K. : 
1 

tı• 
vııttınd~lnrın Havn Kurumuna Mıiııabnknda roman üstüne gc c 
iıza yıuıldıE:"lnı gorduğümüz gliıı, \eri ke mcyip izahat.1 hir kuğıdı:ı vr 
bu memleketin emniyet ve scla- .,.arak gönderebillrqiniz. ? 
meti ten.inat altına alınmış ola-

}aptı •ı bir tamimle maiyet memur- San- forfno Cumhuriyeti, dün, 
lannın şimdiye kadar ancak mek - 1640 ıncı scı:ıel devriyesini tcııit et-

+ l' ANG! SATIŞLARI - _Ru- 1 den nakliya•ı ynpılm:ık suretile şi-
manyaya sntıinn tiftik ve yapngıln- zmır, 4 (Hususi) - :?.!aliye Ve- mal ml'm'ekı:tlerile ticaıet•münase-

1 t upçuluk kalcmlerlnrl"' ç hşmak ve ~. 

ı ı :r ahiye müdürlüklerlnd bulunn:ıak =~=~==-=~=====~ 
lı 1 11u•etile etajlarını ikmal ettı1derlni 

rın son parti!'li 2() cy!filcle Köstençe· k!li Fuat Ağralı buglin İstaııbulsı oot!eri tc<;isi ve me\'ctıt mUıınsebet
ôen gelecek hususi lıir ,ucbe y{lkle- hareket etmiştir. !erin tcv"'!i lı:ıldnnda teşebbüsler va
necektir. DUn 100 ton yapak Bcs:ı- İzmir, 4 (Husu.-;i) - Zelzclcdcıı pılmakt:ıdır. Bu huııu ta Almaı~~·n 
rabya vapuruna tcsli:n edilmiştir. yıkılan Dikilinin Kabakum, Bergn - hükumetlle de müzakereler yapıl -
Ayın 20 sinde de son kalan 1005 ton manın Ovacık köylerinin yeni yerl<'r- n:.nkt:ıdır • .Müııbet netice elde edilir
ynpağı v• 5f,,'J ton tiftik teslim edi!P- de inşasına başlanıyor. inşaat kış sc İsveç., Norveç ~e Danimarka ile 
cektir. bııslı.rmadan nihayete erdlı-ileeektir. i\lmanya yolile ch·rlm! mal müb::ırle-

cak.tı! .. ~u neticey~ varmak içfn rf '''rn"""'~",.""'"":""""'"""~'"~ 
bln.brrınırzr. Y?ı (,"Usterer~ her- _ Vee1zelerm Serhı ~'1 
kc•sın Hava Kurumuna aza ya- : ' : 

ve bu yüzden aıım ulunnn idari bil
t , ı;i ve mümareseyi elde etmedilderinl 

· ı nniş, bundan onru ctajyerlerln 

d 

vilii.yeilerln bütün dair lerlnde ça
hştınln:ıasının usul ittihazını iste -
miştir. 

Büyük casus romanı Tefrika No: 21 
• 

zılmasını temine çalışalım. Kur- ' :;_,,. __ ,,""'"-"-'""'' 
tuluş bundadır. Herke.in, her fikrin 

t••İı H nüfuzu altınJo 
kalan adam, yanm 
adamdır • 

"Sü:z.me' Sözler11den 

Adamın bu türlüsü, şahsi)'et 
sahıbl veyıı fikir sahibi &a)>ıla
maz. Herkeıııin! tesiri altındıı 
knlmak, irade ve muhakeme 
zafma delilet eder. iradesi kuv
vetli ve muhakcmeai sağlam o
lan her insan ancak hayırlı ol
duğuna inandığı tesiri benimser 
ve bunun haricindeki her tesire 
mukavemet erler. Böyle bir ıı -
dam, her fikre ka~ı dn ayni ıe-
kflde hareket ede.r. Bir fikri tah
lil eder, tenkit eder, ondan aonrıı 
ya o fikri kabul, yaı.hut redde
der. Başka türlu lın.rekct eden· 
ler, yn irade zilfile, yahut mu
hakeme zllfile malül olnn kim e
lerdir. Bunlara :rnnm adam de
mek dahi eniz değildir. ÇiinkO 
istik!Ullni muh:ıfazn edemlycn 
ve y şa.bmıyan bir insan, başka· 
larının kolc 1 vaziyetine düşer~ 

d 
t 

li 
}' 

t 
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• AVRUPACA AFRIKADA aaea~, T...-...,.. maele 
~ukadderatı sini buciiıı i.-in. artık deiiftiril. 

Attupadaki yeni büyük 1'arp lngiliz teb!lil ~apıiz__!_ebliii meai kabil ~an. kat'iyet kes-

~lü.ta.m, Alman ordusu tara· Londra, 4 (A.A.) _Hava ve Da- Kahlre, 4 (A.A.) - llava Kuv- betmit bir maele addetmektee 
•10duı istilası ile bqlanııştı. Har- bili Emniyet Nezaretleı:inin tebUii: vetlerı kuma.ndanlı&ı teblıg edıyor: bafka çare yokblr. 
~ birinci yılı da Lehistanm İl - Gece İneiltereye karşı yapılan ve Habeşıstandakı l'eaar·ın rıhtım ve Bucünkii Ramanya biikianeti
tikJiı ve mevcudiyeti resmen Ye geni, bir mahiyet göetermiyen diiJ - antrepolarına lnıtıiız bombardıman nin, bu kadar L::...ük feclakirlak-
l&anaınen inkir ed.ilımek auretile nuuı hiicumlan, bllhas.~ eimali gar- tayyareleri umüından <1ığeı· bır bu- .,..7 
itap bi muıtakasile Briatol kanalı mınta- cum daha yapılınıet.ır. lHıtun bomba- lara razt olmaması İcap ederdi, 

•nn:ıqta. kamın istihdaf etmi~tır. Bu iki mın- in hedef mıntawına dnoınö111t: d~ yohmdaki mütalealara da biz it-
Lehiatan, ıarpta kendi ordus. takada, echirlere buyük kuvvette in- ııetıccleri sarıh surette tcııbit elıntık tirak etmiyoruz. Rumanya eğer, 

ll'8ı parçalanmasile AlmanJar ta- filik ve yangın bombaları atılmı,ıır. kabıl olan.ıanııot.ır. llıı· ıcun evvelki Dobruca ve Tranailvanyanm ter -
t'•fından işgal edilirken, flll'ktan Çıkan yangınlar cabuk1;n söndi.irül- lnglliı. tayyare hucumu esnasında irine razı olmasaydı, daha büyük 
.. :ı_ R l • •!'~--- .__, müı, faluıt bazısı ciddi olmak üzere zuuur etm.ı.ş olan yangının şiddetle f ı~•- I bil" .._ us arın ıs.._.. mana 1UU- e -et ere maruz kala rr Te me-
bı.. bir miktar ev haı;am uğrnmıştu·. devam etmekte olduğu gurulmuıııtur. --..,h. Her iki tarafm İfpl ede - Şimali ş'arki sahilinde hir şehirde Kenya dahilındekı Uuııa nııııtaka- seli Lehistanm uğradığı akıbete 
C:ekJeri nuntakalann hududu Al- halkla sakin mahallelere de bomba- sında cenubi Afrika tayyare kuv • uğnyabilirdi. Malüm a, geçen se
lnanya ile Rusya arumc:la iki an- lar atılmıştır. Burada iki ev yıkıl • vtıtleri dÜ§man kıta!arile ıuı.kliye kol- nedenberi çok acı ve kanlı misa.1-
1lfrna ile tayin edilmiştir. Birinci mış ve bır tv ha..~ra uğramıştır. !arına taarruz etmişlerdır. Uiger ta- lerle öirenilmittir, ki Alman Ha
lrılaımada Lebistanm 388,600 Şimali garbi ve şimali ~arkide, ya- raftan Rodezya tnyyarc f11oları dı- riciye Nazırı Fon Ribbentropun 
~iloınetre murabbaı tutan arazisi ralı ve ölü çok d~lldlı-. Bristol ka- ğeı· mmt.akahır üzerinde keşif uçu~- mesela tayyare ile bir Moskova 
•e 1Sl8 de 34,621 ,000 kiti tab- nah mıntakasında bir miktar yaralı hırı yapmışlardır. seyahati yapması, koca bir mem-
lllirı l !!L---- !!.! b""....::.L d 1 ve pek az ölu vardır. Muhim bir avcı grupunun hima - ) k t" d kalk .b. !et 0 unan nw~ uu U.Jua -:v- fngflterenin dlğcı• bolAclerine an . yesi altında ilcrliyen düşman bom· e e m orta an masa er 1 

• arumda munasafeten. tak~ 1 cak bir kaç yüksek kuvvette intllak b:udıman tayyarelerlndcn muıekkep dünya İçin İnanılmaz facialara se
edılınek üzere memleketin payı- bombası ve bir çok yangın bombası biı filo, .lnltaya taarruı teşcbbli - bebiyel veriyor. 
'-htı Vaqovanm ortaamdan ıe - atılmıştır. Bunlar, MUımısn Londra ı;ılndc bulunmuştur. Dıişn:an bomba- itte bugünkü Rumanya bükiı
~ ve cenuptan timale doğru civarındaki eyaletlerde ve İıdcoçyada lanndan hiçbil' zayiat huaule gelme- meti, anla,ıJan, yanıbatmda ce _ 
~ınle.keti haftan başa kateden kırlara düşmiıştiir. Yaralı ve ölü nılştir. reyan etmiş olan Lehistan haile -
Vistii) nehri hudut battı olarak yoktur. Hasar pek azdır. ce liman tesisııtların:ı, hıglliz es1i- sinden Örnek alarak ve (ehveni 
"-bul edilmifti. Alman tebliği ha fabrikalarına ve hava meydan- şerri) ihtiyar kabilinden büsbütün 

ij 
Daha sonra ikinci bir anlatma larırın bombalar ntmı'ilardır. Lıveı· istila ve inkısama u'""amaktansa, 

1.e daha ---M-t..: nm•li Bug" neh- P • mo ' s ' ' bir miktar safr tına ı daha kir-Berlin, 4 (A.A.) - Alman cırdu- ool Aven uth Bri tol Portlıınd ı •· 
~-1.oaa :r-- lan başkumandaııhgınm tebliği: Poole, Rochcstcr ve l\liddlesbrnugh- . ~ a Y 

~hudut ittihaz edildiğinden, Le- Bir Alman denizaltı gl'misi, ceınan dn büyük yangınla!' çıı...-ınıştır. la addeylemııtır. ~unda .da. Ru • 
&tanın takriben üçte ikisi Al - 51.507 tonilato haeminıir altı duş - Tııyyarelerimiz ingitız. limanları . 'manyayı mazur gormek iktıza e-

trıılnya tarafında kalmıştı. Lehis- nıan silahlı ticaret gc>mi ı batırını!1- na nıaynler dökmiyP rlev:ıın etmişler- der. Ayağı kangren olmuf ber
lanın nüfusundan on üç milyonu tır .. Bunl:ırııı ~ 1 asıml'.1 <>z.::umle tnh • <lir. hangi bir hastaya bir doktor «a
~Yyetler Birliği tarafında ve yir- l"ibı evvelce bıldi~ılnıış. olan ~unve-ı İngıliz tayynrel,.ri, gl!ce, Alınan yağını mı feda ederpn, yoksa ha· 
llli küsur milyonu da Almanya ~nnd Castle mua\ ln kruvazorıı ıle 1 arnzisi ı.lzerinde uçmuş V<.' bıırnda yatını mı?» sualini soracak olsa, 
l.t.r fı L h" ~nr ır. Alman hıikümet ıneı·keıdne hucuma h d h b 
lıaı~ nda • kalmı~br. e ıslanın 3 eylülde, tayyaıe gruplarımız, tı•şebbıis etııııştır. Yalnız bır kıı~ astamn er al «aman, ayattm 
,· ıs lehlı ~l~n hal~~ 1~31 sene- cenubi İngilterede hıwa ıııeytlanla _ tayyare, Berlln üzerlncle u1;1nıyn mu- kurtulsun da, topal k~ı:ruya r~
l~de ana dılı esası uzerıne yapı- 1 rına yeniden hücum ctmi~ll'rdır. 'fay vaffak olmuştur. Hiçbir bomha atıl- yım» cevabım verecegınde fUP
'4lll tahrirde yirmi iki milyon ıös- ynrcl<!rlmlz hangarlara 'e tezgah te ıııanuşUr. Braııdeb'>ıırg l•yaletıntlc he olunamaz. KaJda, ki Romanya 
1tıi.ldiğine nazaran, bunların da sisatına bonıbalaı la hiıcuın etmışler ve Almanyanın dığer bazı ınevkıle - için Dobruca ve Transilvanya za
Çoğu orta ve earbi Lehistanda ve bır çok yangın çıkarınışlnrdıı. rıııc hiı· kaç bomba clfışınüş, fakat ten el ve ayak mesabesinde de • 
''tadrv cihetle "mdi Lehli un., lnglllz adalarına ka~ı yapılan hü- muhim ha.sar ~pmaınıştır. ğildi. Çünkü Rumanya bu iki kı-
~ 'i:aıı· ıu.:-· . Alman1 cumlar esnasıııda ycnıden h:ı,·a mu- Düşman. dun 62 :ayyate kaybet- l t k tm kl U • b t 
t., ır e nyeü ar harebcleri olmuştur. Awı myyare- mıştir. Bunların 4r. sı gıindüz yapı- ayı e~ e e e m~~ arp~ 

llfında bulunuyor. !erimiz taın nıuvnffııkiyct kazanmış- l:ın ınuharehclerde ıhişiinllmüetür. evveUu hudutlarına nıcu etm19 
Almanya, bidayette Lehistana tır. 15 tanare de yerd<' tahrip edllnıiş- bulunuyor. Umumi harpten evvel 

ikiye ayınnııta. Garptaki eskiden Muharebe tayyareleri grupları ge- tir. On Alman tayyarcsı lcııyıptır. ise, Rumanya, Balkanların yine 
~lrnanyaya tabi Pozen :e Yukarı ................................................................................................ iktısaden ve si!asi nü~z. i~iba;ile 

~ılezya ve garbi Prusya eyaletle- Edenin dünkü ı Hava harbi h~hrı sa~r. bır devletı ıdı: .Şım-
tıle evvelce Rusya hududu dahi-· nutku dı o, bu ıçande bulundugumuz 
l~de balanmut olan Wartha neb- devam d• karmakanşık ve b~qık badire -
tt ha.nası ve Lodz cibi büyük (1 inci sahifeden d•v•m) e ıyor den, bu kadar zayıatla kurtuldu-
heldeleri doğrudan doğruya Al- efimle şunları saylenU$tlı: fıundan dolayı, belki de, kalben 
ltıanyanm mülküne ilhak edilmiı- Büyuk l.lritanya 1ı1utıarcbesı etra- ( Biri1ıci ıuhif~de11. deı-a.111) memnundur. Yalnız bunu alenen 
lir. Bu losmm nüfusu on mr1yon- fımrzda butün şirldeti'e hükmünü de cem'an 55 düşman tayyaresi dü- izhar etmemesini ve bir miktar 
dur. surnıektedir. llızım l\'111 ağustos ayı şurülınüştur. Bunlamı 4:l iı avcı da gürültü yapmasını tabii addet-

bir çok nokuıi nazardan bu lıaı p ı;c- tayyaıelcriınız, 12 m hava da:fi L:ı- k )A d H IA T ·ı A i 1 .1 ,_ me azam ır. u asa, ransı -
~rtık mÜ•takil ncııinın en iy ııyını tc." etıııe"te- turynlanmız tnrafından duııurillınüş- vanya iti bmm anJadıinmıza ıö---= dır. Ancıık sonbahar yaklaştı dı~e - tur. ... ... 
leh" rek istila tchlikcsının "Leıtaraf edil- I re, ,imdilik kat'i surette tesviye 
~n mev- miş oldugunu duşünınrk pek biı)ı.ik Amerikanın ngiltereye edilmiştir. Buna rağmen kıyam· 
~'lllb b d .. il bır ıhtıyatsızlık olur. Ilunun aksini vereceği tayyare far vukubulursa, bu, Rumanya 
~ eg duşüıımek lazımdır. Almuııyaııın l.ııı için daha tehlikeli akıbetlere ve-

Nevyork, 4 (A.A.) - Ncv,>ork Sun 
\> Almanya, orta Lebistanı da 

''lova, Krakova, Radom ve 
<>ttll Caliçya ismile dört eyalete 
t'l'lnış ve on milyon nüfusu olan 
'1 la Yurdunun bu kısmını işgal 

tanda bir memleket ilin etmi! 
t:.:daresini de ciıgal altındaki 
'1 İstanm umumi valiliği» namı 
tında bir valiye bırakmıştı. 

l..t A.lınanyaya ilhak olunan eski 
~ h topraklanndaki Lehli nüfus 
~ Y ahudilcr bu :ıgal alhndaki 

b1atana nakledilmi§ti. 

d-~İrinci harp senesının sonuna 
t~ vaJü umumiliğin «İfgal al
dti~i Leh arazisi• kaydı tayye
li~ l'llİftir. Bu suretle Lehistan Va
)' 1\Jrnumisi, alelade Almanya e
t 'it etleri Valii Umumileri sırasına 
tÇlni.t• 

~ ır. 

~aha sonra Lebistanın işgal 
~daki mahiyetine delalet ed~ 
ilt etler ve sıfatlar birer birer 
tt ~ edilm4tir. Almanya P:-opa: 
t'"rtda Nazın Cöbbels evvelkı 
11~ lehistanın Silezyasana ait td/ sonradan Almanyaya ilhak 
'1t ~ k1Smın merkezi Kattovetz
ı-.~'ôylediği nutukta Lehistan top 
~l_lllJtı Almanyanın atisine bağlı 
it; ~iı.nı beyan etmqtir. Bu söz
~ ~e Muameleler, orta Lehista

~ -..ıı]c herhangi suretle istiklali 
~ edilmiyeceği ve batta ken -
~le .himaye altmda yarı müs • 
~~ hır vaziyet verilmiyeceii ve 

memlekete hiıkım olmak ıçın füın gazetc<>inın Vaşingt.on muhabiri ta- sile hazırlamaktan başka bir ne-
etrnış oldui\'~ istila kararından sar- rafından bildirildiğine gön', Aın!!Ii- tice vermez. Bunu binat Ruman
fınauır etubrtne daır • '.'ıçbır. ~marc kn Mudafaa Komi~yonu ve Birleşlk yalılann da anlıyacakları ve sa
bulunmarnaktadır. Bllaıds l.ıızı dn-1 Amerika Hükiımetlerinın ordu ve 
ha bir ~ç. lıa~tn mliteyakkıı bulun- rloııaııma nıiilıııyııat koıııi5yoıılannııı baha akfama yatlfacakları tahmin 
durmak ıçm bır çok onare mevcut- muhtelif fabrikalarla yaptıkları iti- olunabilir. 
t.ur. laflara gore, öniımiiıde l.ıulunan ilk .Şimdi asıl merak edilecek me-
Parolamız gözlemc·k ve hazu hu • 20 ay zarfında İngiltcrcye teslim e- sele ise, Transilvanya yüzünden 

lunnıaktır. Fakat hu hazırlık, nıü- dilecek tayyarelerin adedi .ıyda 700 
dafaa hattında paqif bir surette hrk-ı den a~ağı olmıyacaktlr. bir ka~ıklık çıkıp çılnnryacağı 
liyen kıtaatın lıaıırhğı .~eğil, •l!ış - Mııhabırın miıtaleasına göre, el • değil, mihver devletlerinin ba,ka 
man kapılarımıza gelrlıb"l takdırde yevnı ınıa edilmekte olan rnyyareler yeni işlere ıiri,ip giritmiyecekle
onun .iızerine atılnııık ~'?111111 beklı • de dahil olmak suret!IP f ngiltcı-e hü-
yen hır ordunun h:ızn .• gıılır. kumetl gelecek nisana kadnr arzu e~ ridir. ingilizlerin dediii gibi 

Öyle zannediyorum kı, ordularımı- ti~i t:ıkdırdc 14 bln tııyyare ın iba- uThat is the question>>, yani hu-
zı te~kil etmekte olan unsurlar nok- yaa edelıılecektir. IJÜnÜn «mesdes.i bundan ibareb 
tasından, hiçbir vakit l>.ıyle bır or- İ . . . . 
duya malik bulunmamı~ızıiır. Asker- ngıhz tayyarelerı Berlın tir! 
lerimizın teçhizulı fe,·knladc<lır. Bun üzerinde 
lann kuvveı mane\"iyelen de bun -

Ebii.=ziya Zade 

VELİD dnn aşağı değildir. Mudafaa terti - Derlin, 4 (A.A.) - D.N.R: 'l\Iün-
bntımız hayret, verici hır sürntlc tc- ft.'rit ingiliz tayyareleri, gece ;)inr1 - ............................................... . 
rakki etmiştir. Milli sahada iıdet& sından sonra, tok yüksek lıiı- irtifa. 
bir inkılllp t~kil ctırwktedirler. dan Her!in ?zer1nıl~ uçmuşlardır. 

Ed • tk d 1 1 Tehlıke ı'aretı verlldıktcn sonra ta\ 
enın nu un an ev'lic cııene vare dafi topları ve gece avcı ta ;_ 

devriye paktı> okunmu~lur. Haı·bın 1 • 1 1 h h . k . 
1 

l 
senei devriyesi mlina.,ehetilc hnzır ~re e~ emen 81 e ~le geçmıı; er
bulunan kim elerin hepsi bu pakt:ı dır. Duşnıan tayyarelerı nıuhtelıf fa. 
iltihak etmiye davet cdilmışlerdir. sılalarla şehre yaklaşnl'ak yalııı.z ay

Mezkfır paktın metni takriben şu- dınl~tıcı .bombalat• atmakla ıkllf:ı 
d etmışlerdır. 

ur: ====~==~~~~~========~ 
c Herçibiidabti.d, hayatımız ı>ahası-

na dahi olsa, hürriyetin düşmanları
na karşı mücadele ederek, memleke
Umlze avak basmamalarına g:ıyret 
edeceğiz.· Hürriyet ordusuna iltihak 
eden ve dü.omanlannın izlerini esa
retin ne dereceye kadar takip etti· 
ğini müdrik olan bizler, milletlcı·in 
kurtuluşuna kadar gevşemoden ça-

lışnııya azmettik. Bu yemini düşün
meden vermiyoruz, bu tarihi yıldö
n 6 mündo dcruhdo ettiğiıııiz vazife
nin koluy bir iş olnıadıf;'ım müılrik 
b.ulunuyonız. Fakat, haklan, hakika
tın, sulhün ve milletinin vakarlan
nın zaferinin tecelli etıu~I i~ln he: 
türlü yoksusluğu çekmiye amade bu
ltmuyonuı.> 

r- , 
İstanbul eğlen
celeri başhyor 

Halkevleri taı·a:fından bu pa
zııı· giınün<len itllıar<.'n >-Osyııl 
yardım menfaatine tertip edilen 
şehir eğlencplerıncl~ Karadt!niz 
oyun ve havalanr.ı temsil et
mek üzere Trabzondan hareket 
eden on bir kişilik heyet yaı-ın 
şehrimize muvabalat edecektir. 

İlk müsaın'lrC pazar akşflmı 
Tepebaşı bahçesinde Yerilecek
tir. 

Sahife: 3 

Bitlerin yeni Rumanyada Amerika 
bir nutku kabine sukut etti • 1 • 

(1 inci •hifeden devam) (BfriMi HM/Hn ....,._) g e m ) e f l 
cBarbin ilk senesi bitaifiir. Ba aolleııco, vı,_.. llonf.._... keo- ı• d• 

birinci &eJlelliD aanUa.lri~bı d!Mne yapılan b&MIK!taisc:e ....... tes ım e ıyor 
mial1 yokt\11". Bu harbin biriaci ııe _ den dolayı sinir buhranına utraıaıt-
nesi, 1914 harbinin birinci eneeile Ur. (Birinoi HM/-..,. cı. .... ) 
mukayeııe edilemez. Çünkü 1914 har- Vipnab Jnet)ıor m8teh&u19 Li- Diltt deııtroyerler talep nld olnt 
binin ilk !leDeSinde, fe-.ka!befer ce - ııneebena~, Alman Haricl1e Na- ça hazırlanacaklar ve mııb••mata 11-
aarete ve muazzam fedakirhkJara sın Von Ribbeniropun talimatı üze- tirak edebilecek bir halde teııllın eıdl· 
ratmen kat'i hal sureti dejil, ancak rine Manoilescuya Bükrefe kadar ıeceklerdir. 
Jcıami n°eUeeler alınnıııtı.> refakat rttiktea !IOllra clitn ayn)mıt- Diter taraftan, Vaşlnıtondan bDcU· 

Führer, bundan sonra, Alman kuv t:ır. rıldlğıne gore, bahri bareklt eeft A • 
\"etleri iegalinde bulunan muau.am Radyo m•e hleam ettiler mlral Stark, destroyerlerin ve barp e-

hatı J t v IMizle- k1pmaolarının tncilt.ereye teallani icio 
coirafi sahayı r a mıı e Bülrreo, 4 (A.A.) - Rador a.t_ıuası ıannıgelen tormallwyl ikmal etınek 
rlne şöyle devam etmiotır: bllıliriyor: üzere bu gemllerin satılması suretile 

• Blr çok muhaa~nılar • ortada.? kal- 3 eylül altpmı, lnti1ıamı 1h1il ede- elde edilen bahri üslerin, milletin nıil-
dırılmıştu·. Eğer lngıltere henuz ay- cek tanda vukua gelen baı:ı harekat dafaası cephesinden bir zaaf delil ~ 
ni akıbete uğnl!'Tlad_ıy~a, , bu, ancak lıakkıııda şu tafsilat verilmektedir: kuvvet teşkil ettiğini tahriren t~ et .. 
iyi cof;rnfi vazıy~tı ve .itaçmaJ...-takı Askeri üniformayı taşıyan pek mişUr. Bahri1e Nezaretinin mütalaa" 
fevkala_d~ maha:etı Hycsı!'ık-dır. Ba· genç bazı adamlardan mürekkep bir sına gore, lngiltereye teslim edl._ 
zı fngılız polltık?clları ınandırm~~ grup, Bükre~ y kı:ı bir mesafede bu destroyerlerin bugünkü kıymeti 
ı~~iyorlar ki, fn~ıll& .ord~su, ,emını hulunan radyo istaayonuoa sireı·ek takriben 86 mllyo:ı lfolardır. 
çıgnl:ven azılı bır at gibı, nihayeti kendilerinın muhafı:.ı: kıt.aatım tak. lnıtHa dor.anma11 kuvvetini 
düşmanın Gzerine atı.lmak arzuııile vıye için ronderildıitlerinl tıöyleaıJ.t- muhafaza edi•or 
ynnınaklll;dır. Halbukı bit te böyle lerdır. Bu grup, radyo makinelerin- ' 
d"ğildir. lngiliı:ler bize pek yakın bu-. <le <.'henımi~·et.siz. bazı hasarat yap_ Londra, 4 CA. A.) - Harp esnaııanıla 
1 1 d Bu arzulannı mukem l 30 destroyer kaybetmls olmakla berı-
unuyor ar ı. . . . ..., • mıştır. ber İnı;ııterenin buı;iınkü destroyerle-
~el w:mın edcb.ılırlerdı. ~ akat ken- Ayni zamanda telefon santralinde rlnln mıktarı, Amerıkadan son milba· 
dıllkl~rınde? çr~ıldıler v~ kendllerıne yine bazı genç adamlardan mftrek- yaa edilenler hariç olduğu halde her
b~ı ncatle.rı buyuk mu~~f.ferlyetlerl kep diğer bir grup tarafından da bin bldayetindeki destroyer miktarua
dıye tcsmıye etmek tcse;lı.,ı kaldı. buna mümasil bir tqebbiıste bulu- dan çok failadır. İııgıltere, harp blcla-

ırn.ı~n ~iman kıtn~arının ışga~ı a~- nulmuştur. yetinde 170 destroyere malik oldulu 
tındakı buylik arazı, ınültcfiginıızl Dığer taraftan bir ıahıs Kral sa- halde az sonra inşa halınde bulunan -
İtalya t~r~fından daha ziyade ge • rayı önfinde nfimayişkar surette bir !arın ikmali ve Bre.ıllya hukômeti .,_. 
niş~ctil~n~şt.ıı-. İtalya, ~arki _Afrik~da 1;ok tnbanca atmıştır. sabına inşa edılmekte olan nltı dettro
insıya.tıvıııı almış, mevkıı~ı takvıye Yukaı ıdaki hadıaelere iştirak e . yerin mfibayaası neticesl olarak 1Mı 
e):lemış ve İngll~eresı gerı atmıştır. dımler knmilcn te\'ki! cdilnıişlcrdir. yekün 180 i tecavü:ı: etmiştir. 
Bıttabl.' cmuvaf1akıyetler> den bah- 1 Buna benzer ve netic~lz bazı hadi- Buyuk b:ıhr1ye progrnmının süntll 
scdebilırle~. I' ak~ı.. bun~ar, normal' eler de Braşov ve Kostencede ya· bir surette icrasına geçilmiş olduğu da 
ve makul ınsan ıJo.ıeuncc ın:n anlıya- pılıııış ve müsebbipleri hemen tevkif ayrıca 5ayaru kayıttır. 
mıyacağı muvaI~aklyeUcrdır. edUnıiştir. Tahkikat devam etmekte· lniillz • Amerikan anlaşm .. ı 

Noı-ı;cç harekatının lıfdayetıııdc, d r kk d b" b k"ıt 
İngiliz ııskeri raporlaı,, lıL~!m yaptı- 1 

• • • ha ın a ır eyaz ap 
ğımız büyilk hatad:ın n.rmnuni) et - Macarıstana verılen neşredildi 
lerini gö teriyordu ve İngiltere de, Tranı1ilvanya Londra, 4 (A.A.) - Dün a'ktam 
nihayet Almanluln boy ölçuşmek Bükreş, 4 1 A.A.) _ Rador ajansı intişar eden blr beyaz kitap. lngilız • 
fırı;atı geldi diye sö~leniyoı·du. Bu blldiri}or: Amerikan ıtıılfına mütedair. BUyilk 
fırsatı elde ettiler ve nrnc<ıdele baş· Bir kanunusani 1940 da ya. Brltanya sefırile Amerika hariciyesi 
ladı. Kaderin bir iıtlhzıısıdıı· ki İn- pılan istatistiklere nazaran Viyana ;:ıruında Vaiingtonda teatl edllml$ o
brillzler, yedikleri darlJenln belki en hakenl kanırlle Rumanyanın eltnden tan notalıırın metnini nesretmektediı'o 
bbyüğünü bizznt kendi pıopagnnda- ıorla alınarak M:ıcariı;tana verilen Buzveltin beyanatı 
larınclan Yl'diler. Tranmlvnny:ının nüfusu 2.G09.007 Vaşington, 4 <A. A.) - Vaşlnatona 

İnı;ilizlerc her yerde bö)·lc oldu. İn dir. :Runun J.30.C.003 ü, ~·ani yüzde gitmekte olan riyaset treninde RQOM. 
gtlizler yalan soylediler ve daima ya- 60 1 Ruıncn 968.640 1 yani yfizdc velt, matbuat miımcssillerine şunlan 
lan söyli~ecek~er. Deni:f.,. :ıtıldılar ve a9•1 i l\laca~, 'i2.100 ~. yani yüıd ı;uylemiştir: 
cbu büyuk hır z:ı!erdln dediler. 2.8 i Alman 148.r.49 u yani yüzde ·Hava ve deniz.. üslerinin başlıca kı7· 

Nihayet, garpte büyıık muharebe 6.7 si yahudl, 2~_098 i,' yani yüzde melleri, bunların düşmanı, Birleşik A· 
gı!l~i. Bilhas;ıa bu sefer ,;s.n~aında,, l.l i Rutenyalı ve 87.184 O, yani merlk:ının giriş kapısından uzak tuta-
f ngı!lz kombınezonu, ıııaglubı)etlcr ~·lızdo 6•4 u de diı'•er unsurlardır. eak olmalarıdır. Bize taarruz ettnedaa 

b. ·' "' evvel dilşmanın bu Uilerden geçmal kayıletnıekten Laşka ır ~ey yapa · T. il h t k !Azımdır.• 
madı.:t • rans Yaayaya ıeya a yasa .. 

Fuhrer, sözlerine devam ederek Budapeşte, 4 (A.A.) - D.N.B.: RozYelt'in muhalifi ne diyor? 
ılemlştir ki: l\1a('at· Genelkunnayı, Macarista • Rushville • lndlana, 4 CA.A) - Blr· 

•İngıltere için, harp dnha üt sene na ilhak edilen TrıııııoHvanya araai- Jeşik Amerika riynsctine cumhuMyetçl 
devam "decek dendt. Fııkııt bı.>n vak- sine gitmenin otuz gün memnu ola- partinin namzedi olan Wendell ~ılkie 
n R • ·h Mare.,alı Göı·ing• h r f'<'- rai:'1nı bildirmiştir. dOn, destroyerler ve hava ve denız U.. 1

• e eıc .. " • · • T •1 d ld !eri hakklndaltı İngiliz - Amerikan iti• 
yı lıeş sene ıçın hazırla, ı•edım. B<>!' Manıu ransı vanya an ayrı 1 lafını Amerikan mılletinin tasdik e • 
h~ırbi.n beş sene si.ırl!Cogıni z~nne~tı- Rukreş, 4 (A.A.) - Köylü cep- deceİini zaııneyledığini beyan etmiı • 
ğım ıcln böyle haı·cket t:lnıedık .. Fa- hesi şefi l\lanlu, Traıısltvanyayı ter- Ur. Maamafıh, Wilkie. Roo evelt'in. 
kan hrrh:ılde lngiltcre ::ue serıle • kedeH•k Rumanyaya kalan kl ma kon~renln evvelinden tasvibini alma
ccktır. Ban bundaıı h_a~ka nlhnı ta- gt--çmiştir. J.fııniunun infikiıki, Trnn- mış olduğundan dolayı teessüfünil b4f. 
rıh tanımıyorum. Eger lngilııJer, ı;llvam·ada bfr kaç gündür devam yan etmiştir. Wıllkie, gazetecilere il 
bu kadar mutecessiı;s(·ler ~e soı-u)or- etmekte olan tezahüratı te~ltin et • l'U:zlerl ilave etmiştir: 
larsıı: •Nihııyct neden gclcnıiyoı-su-ı mi tir . Çok temkinli olmalıyız. Bugün dün-
nuz?:t Onlara ce\ ap "eriyorum. ş · • b" • • ' ya yuzünde demokrasi ile totaliter sW-
c.Merak etmeyiniz, geleeeg!z.> Yenı ka ınenın çehresı temi nrasında mücadele devam etm~~-

Fııhrr.r, bundan sonı·n, tir antant Blikreş, 4 (A.A.) - ~ug{ln ogle- te bulundu~~ b~r sırada. demokrasıyl 
için İngilz. mlıktine şimdıye kadnr den sonıa General Antonl!:ıcu, Kral- ipka edecegı~ dıye çalışırk~n, demok• 

• f ld ğ · - i • bi 1 ü raUk usullcnn bertar:ıf edılmemesıne 
o derece çok defa <.'llııı uzntnı~ş ol. ı ıın uk ı ı <'mk ıri 1uzer ~·· it~d" ney -ı9.:. - ve bunların imha olmamasına dıkkat 
duğunu hatıı-lnlmış v~ dt:miştıı· kı: ratle umm ç n ınutııau ıt mu ... etmel!vl7-

cSiz de bıltyoı sur.uz k: 1:.eninı hn- katlarda bulunmuştur. 1c:111 kuvvet- az . 
rici programını bu iıli. :)imdi sn rıh ll'rinin vabt~etlni, temin 1~;~ Dahili- sıslara tevıll olunacaktır . .f~skı İktı • 
ve kat'i bir hal suretine kadar çar. ye ve Haı·bıye Neuır'!tlcıını de biz. sat Nazırı ~eğfşnıi:,ecektır. 
pışma~·ı tereıh cdiyorunt Almanya zat deı uhde. edecektir. . . Akşanıleyın G nd;ıl. :\ntoncscu, 
ve italya. tnrihtc bıiyle bir şeyin Yor.i ~rntıanu llaşvekıl. ~uavınl Demirın1;1ha:fı~ların re.sı ~ını~ lle. gö
bundan böyle tc•kerrür elnıemesıni tc ve Haricıye ~azı:-1 n:ımzi!dıdır. İk · rüıı~ektir. Sıma da k:ıblneye gıre -
min eylıyccck tıırıda hareketi üzer- tısad:ı müteallık Ncuıretler mütehns- cektır. 
leriııe alacaklnrdır ve bunu ne ln
giltl.'renin butün mUtleflkleri. ne d 
planlan dc>~ıştirebilecektir. Biz. her 
,~e hnzırız ve her zamnn dıı hare
kete iyice azmetmiş bulunuyoru&. 
Hcrşcydcn evv!'l, hiçhir ı;eyle korku
tulmayız. nlzler. Alman Nasyonnl 
gos)•:ıliııtleri. dunyanın en t<>tiıı mck 
tchinden geçtik. Hiçbir ~ey bizi kor· 
kutamaz, hiç bir şey bizi gafı! avlı-
ynmaz.> 

Memurlar için otomatik 
terfi usulü vazedildi 

Manisa istasyonunda Ankara, 4 (Hususi) - Dahiliye dar ehliyet te nazarı itibara alın .. 
•• •• t Vekaletinin hazır!adığı bir projeye caktır. 
uzum aa lf pavyonu guıe, bundan sonra idare memurları istanbuldaki mahalle mümessillik. 
Manisa ( ııu~u"i) - ller 11ene 20 da ordudn olduğu gibi otomııtlk su- lerlnln 15.g~olunarak eskisi gibi muh

ağustostıı ynpılan iııüm hayra mı bu rette terfi edeceklcı dır. tarhk teşkilatının kurulması için de 
sene 8 eylülde tcsit t:dilmek uzcre Amirler ,.e mf.ifctt!~lcr tarafından Dahillye \'ckiUeti He) eti Teftieiye 
bnştn \'alimiz olduğıı halde hazırlık- verilm raporlar bitaraf bir heyet ta-ı i\lıidürü Haydaria mü!etti~lerden 
lııra dr.vam olunuyor. Mnnisn 1 tas- rafından tetkik edılerek o memurun Halis tarafından tetkikler yapılma1'
yonunda da büyük bir pııvvon yapıl- sicilline geçecek ve terfide kıdem ka- tadır. 
mış, İzmir fuarına trenle ~c - • 
lr.n geçen yolcuların i tifad )erine r k 18 
açılmıştır. Pa\•yon üç kısımdır: Ü. Mantı sızhk Müsabakası : 
züm, kavun karpuz. ,.c ~ıra kısımları 
lıazırlnnmıştır. Kavun karpuz ve u
fak ecpet ve :paketlrr içınde yaş. ku
ru üı:ümler maliyet fiyatına ve çok 
uc-uz olarak ~atılacağı gibi safi fi· 
zümdcn mamul buzlu şira da ~olcu
lara ikram edilecektir. 

1 

~ttı.d~ dofruya Almanyaya il- ==== ~'-i.tdılecejini ifade etmddedir. (r Hikaye BiR MÜNAKAŞA. Ömer Selim ==": d ...... 1aaun çok feci olan mukad-
\ ··4'tı har • . und SuaUe Yalovaya gidiyorduk. Yolun f - Ne? Nasıl olur! \kat olamaz. Eğer kadınların, bir sUtyen, 1 bir &eyin kat'nlltine hiıkmede~eyiı. 
İt ~ P senesuıın son a uzuniutundan tevellitt edecek cau sı - Münakasa kendiliğinden başfanuş bir dondan ibaret olnn çıplaklıklarını I Ben, hırsızlığı, ahldksızlık telakkı ede-
~ el daha muiJim bir bal al - ktntaını geçirmek için bir çare arı~or- sırası geldikçe de istedlb"İm scyleri söy: kastediyorsan, bu bir hakikat. Fakat rim, demiftlm Başkası, belki me$ru 
d' ~f LeJılilerin •· • dum. Buldum: Suadın felsefe ve psiko· lemiştim: benim de demek istedltim. bu çıplak- bir zaruret icabından addeder. Yalan
~ .. tıe kadarar~yacağı m~am m:1- lojiye mllUk eden münakaşalardan _ Canım, Suat, dedim. Yine benden lığın bir hayasızlık teşkil etmiyeceği- cılığı, mü!sltliğl de keza. Kısacası: Yer 
t::"'.-.. Y. eni L!!..!!L A-·pa L-- _ hoşlandığını bılditimden. Yalovaya va- iyi bilirsin şunu: Felsefenin içinde yal- dir. yüziinde ah!Aksızlık diye, kat'iyet ifa
~ ua7".!9' .. .. DU"" nncıya kadar onu bir m&ıaltaşaya tu- nız felsefenin mi? Bütün hayatın her _ Peki, eskiden böyle şeyler var de edebilen bir mefhum yok, fakat ')°" llİhai neticesine batlı bulu· tup, yolun uzunıutunu ikimize de hia- şeyi içinde, hiçbir şeye kat'i damgası- mıydı? Siyah çarııafının arasından bir ahlAk dıye, o da az çok kat'iyet ifade 
:-......._ ·• settirıniyecektim. nı vurmak imkiınsız değil midir? Hani parçacık beyaz etini gösterenin sahi - eden bir mefhum mevcuttur. Bu •ah-
~ Haydarpaşanın hizasını epey geçmiş şu meşhur relativite (izafiyet) kaidesi bcs.ioe, yangözle bakarlar, hemen en lak• ise. yalnız namus, yalnız &eref, 
aı :-1 bulunuyorduk. lı.endlsfne dedim ki: mucibince, herşey ancak lza!i hUküm- fena ismi kondururlardı. yalnız iyilik manasına alınmamak lA -lene evvef T ısviriefkan, - Yahu, fU kadınlar ne tuhaf mah- lel'in ifadesinden ibaret olabilir, - Diworum sana .. telakki meselesi ... zım. 

ı ... '"''-dır li"" b·-•--ı -n ben .. - da Evet fakat "' ·AhlAk· ın ı-rlsine namus '"e ah-...._. · ""'' ....... - .._., - - • ... Bunun bir adı da nlsbiyet. Ahmet cıp- ~~ ' 
- ha iyi bilirsin ya... Çünkü. bayat ve _ Canım. dur ... MeselA, şu berl ta- laklığa. ahlaksızlık. der. Mehmet de _ Hiksızlık telflkkilerinin- ikisi de girer. 

Viliyat inAnlare. dair yazılmış pek çok kitap- rafta kolları ve bacakları diz hizasın- mez. Ben de: demiyorum. Benim naza- Fakat bunların ikl&i, ayrı ayrı kat'iyet Ba relfmde 8 maabb:r.hk Tardır. Bulanua. 

5 r-•~"'-t 1onı ~':ç'ıntte: ~eçir~ie~-:'sı~~ı~= :~ ı dan ·dakhaf'ly~aBrıyakkbadarl çı.plPal~Jlbir rımda ahlaksızlık daha başka şeyler - :~=~~a~~n. mbec!nı?mumıla1arzadrıemğldllae,rdmire.•l~~; TAFSI• ~T 1 , .... •rinderı ıonra kuponlarla birlik&-lf· .....,.,. "' · kadın a ı esı. ıra un arı. " arl dlr. Hırsızlığı, yalancılığı müfsitllği, "' .. LA _,, -
'h. ılaf. dutunu bilirim. Bu tetebbularunn ne- Sence, yani benim taıııdığım biraz mu- hilekhlığı ben ahliksızlık telAkki ede· izafiyet kaidesine göre, çıplaklık ah. ... .. ................... lcesip eöndıriniz. Resimlere ayrıca 
""ttıı •reten eehrı.bde tMıhmaa ~~· iae. ba,aı batlnnda birçok balu.aktr tablaUi Suade güre, pllljlar. lAksız.lık olamaz! Sana göre öyle lmis. İçinde mantıksızlıklar bulanan re- tafsillt nrmeğe lilzum yoktur. 
~bı iltınnu Osmant H .. ·met1 n,._ filtirier, kanaatler ecUı:uDif olacajın hayıisızlığın birer enmuzecidir. Halbu- rim. Çıplaklığı ise, asi~ ... Azizim, çıp- Yıılnız. çıplaklığı, herkes tarafından . 1 edilecek . H ıwbnde 

~. tıı ~A ~ ..... f(ipb~. ki bence, öyle değil! laklık. nihayet bir zevk meııelesidlr ~e. ıım er neşr tır. ır Gautelerlni keamek istemlyen ita-
' lıl}UaJliınl gcıaç talrierimhden S t ... münW ek Zaruri sebeplere de irca olunabllır. tnsdik cdilmis bir ohlAksızlığın ifadesi manttks-ız buldnğunıız yerleri reJlkli rUırtmiz buldukları mantıkaızlıklan 
r h ua meınnuıı ve •"" Yttr : Suadf iyi bilirim; hemen parladı: MeeelA tarihte ilk insanlar ve bugün şeklinde gostermek için, hiçbir vakit 
\: :elti a. Supht Bey (fimdik1 Bflk. .... Helı ulzJm, Marcel Pre?oet'un - Yahu! ·dedi, artık pldjlara da gö- vahşiler çıplaktırlar. Niçin? AhlAkları hak sahibi değilsin. kalemle iıaret ed.inh:. Son J'Nmin bir kiiıda yazıp ~önderebilirleı:. 

t ~ ltlız), teçen pazar ethıtl İtti- aedsL ded.l. Pek OOk ı.titadeli ~- zümü yuraanıam, ~i ahUksızlık kar bozuk olduğundan mı? Ne münasebet! Suat: 1 Jt • 4 
1 :

11
'1'erakJc:i klllbü 8Nonunda lı\l- ~~le~ ~ı. ~~r~~= ıışında gözlerimi açık tutacağım. M.ar- Elbisenin o vakit heni.iz icat edilmemiş _ Öyle olsun, dedi.. dofrusu manb- · DİKKAT: 

.. a~ra dair IMbim bir '--"'- tahlil kudretine hayran olmamak ka- cel Prevost bir eserinde: •Plijlnr. ka- olmasından ve glyecek bulunıntımak- k1 bir kaçamak yolu bulmak imklnsız. 
•e ııwn•P dınların cl.ns1 l~altırını tatmın ctUk- tan. Sonra yavaş yavaş beşeriyet te-

l'llıi" ··'-•-"• bil dftMı Adam, kn~-•~-ın kor,,._ft Amma, sen ne dersen de, vine de ben 
v Ta m .... ıı.wu &nasl!'a _... ..'"'.... ·~ leri, erkeklerin ınestoıdukları yerdir• rnkki merhalelerine eriştikçe, bir te- " 

lllf) l'tiz!cree •. ta--' d sırlarla dolu olan kalplerini &anki tıı- diyor, Pr~vost'yu koy bir tarnfaH göz- setıu··r de·-ı· ba~ladı. Bu devirde p!Aj- çıplaklık, ahltıksız.lıktır, diyorum. 
"""-ı t enmıın ,.....~ın an sımlı bfr anahtarla a,......,,., da, onların • • " 

'1--·"1 ş ır. Mumalleyhln tekrar bü U at fds.., dl N le lcrimle gördüğüm hakikatler var, ya- laı: olmadıgı için herkesin ahi.Aklı ol- - Ben de. çıplaklık. ahltıksızlık kat-
11.tı lnr . ö~e::O~~~ı nelı:; YA~I ~~~vos~u~ hu!.. . duğuna mı hUkr:ıedcceğiz. Ne müna - iyen değıldir, clıye iddia edıyorum. 

"111tı ol venn" i ıçin h<.'ı" tarnf- eri rlnı okuyan biri, kndmlar için en 1 - Hakıkatten maksadın ne? Azlılm. ebet! Ahlaksızlar :>ine meve ıttu. Şim- Suat'le bu münak şamızda, blrlblrl-
d an P k ç k ricalar, nna ır i · cl ı rind 1 · · ik •-b'I kü 1 d Fa '" ~ a 1 atı h mleri verebilir! Yün lkı ayrı ns, ancak c\" e e ya- dl p15j çıplaklann· ahlliksızlıkla mı it- mızı na, .., ı mum n o am:ı ı. • 

"'lıı ra 1 1 h t 11 
- Kat'l hükümler? Fakat nasıl o. pabileceklerf şeyleri, alenen plAjlarda ham edelim? Hiç de doğru bir &ey ol- l[at iske-

f t lur?.. yapıyorlar demek atiyorsan, bu haki· maz. Dunyada, hiç"lr methuı:ınuı, hiç 

. .................. . 
1 Eski nWıbalar matbaamızdan tedarik edilebilir. 

2 - Bazı okuyucularımız, resimleri teker teker gönderi

yorlar, hepıinln neşri bittikten ıonra gönderilmesini 

rica ederiz. 

3 - Resimlerde ayni cinsten iki aıanbksalık ıören oka-
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Turneden dönen Bakır/;uy As. Şubesi.iden: Cebırı anlamak ıçın 1 

atletlerimiz 
Anndolu tunıesine çıkan genç nt

lctleriml:ı: ~O ağu tosla Sıvastn ve 

1 cylCıldc l\lıılatyada iki müsabakl\ 
yaptıktan sonrn dun oğle üzeri şeh
rinıize donnıilşlerdir. 

336 ve bu doğumlulıırln nıunmelc- Th. Moreux'den tercüme edilen bu 
ye t:ibi yerli ve ~·abancı eratın" 6011 kitabın ilmi kıymet ve ehemmiyeti 
yoklamahırına 2 cyl~lde haşlunnı·ak aşikar... E er, ~il~a.sı;n ~ı·tamektep 

\'e lise talebelen ıçın nlakabnhştıı·. 

Spoıculıll'ımız ,\ naılolu halkının 
a tletizmle son clerece aHikaılaı· olduk
] rıııı ve Malal~·uılıı1-i miıımlıakala -
nn 4200 kişi tıırııfından seyredildi

eylul ısonunn kadnr devam edileceği Talebelere güzel bir )'aı·dımcı kitap 
ve günleı i evvelce ilan edilmişti. mahiyetinde bulumryor. Milteı·cım 

Ru yoklaııııılnl'ın ı;; e~·liıl 940 ta- ::ıı. 1''uııt Arsan, l\h•ı-cux'ııiin fizik, 
rlhlııe katlar bit\rilııw~i icnp ct.tigin- mekanik, nn:iynt vc fc)ı:;efc kitapla-

• . rını Ja dilimize çevil'irsc, lise genç-
dcn ıılulmdarıınııı lı•ı lıtrıhe kaclal' liğine daha bU;·ük biı· yardımda bu-
cuınarl<' lr 1•117.tır ı:üıılcı1ııdc.ıı rıı.-ıaılat Juumuş olur. 
dı~ r rrunler saat ~) d.ın l!: <ı kadarı ]{ıroaat Kitabevi neşl'iyntınılııı\. 

ğini sôylem•şlerdlr n1'5ra-:antlıııı lüzumu tli\n oluııur. F)yatı 60 kun.ı~ 

=================-=============-==·~= =-

- SATIŞ DEPOSU Z. SAA TMAN Sultanhamam Camcıbaşı ban 1 inci kat 

~~W'@ ~Üsküdar icra Memurluğundan: 
Vasfiye, Celiıl, Ömer Farukun Mustafa Kayaf,-ilden istikraz ey· 

lediklcri nıebaliğe rnukııbll ipotek tc~ı etnıı~ olduklurı fendikte İs· 
kele cııddcsiııde eski 14 yeni 25 No. lu yemini sahibi senet hanesi 

ve :~sari Lelder sokıığı ve nrkuı11 Ahmet bostanı <!ephcsi İsl.:ele cnd
tlcsı ılc muhdut ve 57:? metre murabbaı nıiktaıınılu 1500 lirn kıyıııed 

muhaınmiııcli evlcrıııin boıcun ö lenmemcsinden <luiayı uınuıııi lıü
kıinıleı· daiı·esind!:? a~ık aı1tırma ile satılmasına knı·aı· \'erilmiştİl'. 

S Eylül Pc. ıerrıh• 
7.30 l'rogrıını, saat ayarı, 7.35 

H afif mfi%ık (Pl.), 8.00 Ajans ha -
bcrkl'İ, 8.10 Yenıck liı;tesi, 8.20-8.3ü 
Hat ,f lnüzik (Pi.). 

12.30 Progrıım, saat nyarı, 12.3::i 
l'ılüzik: Tüı·kçc, 12.50 Ajans haber· 
leri, 13.05 l\lüdk: Tuıkçe, ıa.:W-1 t.00 
Müzik ( Pl.). 

18.00 Program, s:ıat ayarı, 18.05 
:Müzik (Pi.), 18.40 <.az oı·kestrno;ı, 
19.10 Jo'nsıl heyeti, 19.46 Saat a)"nrı, 
ajans ha~rlerl, 20.00 Sar. eserleri, 
20.80 Konuşma, 20.45 Müzik, 21.16 
Konuşma (Sıhhat saa{l), 21.30 Rad· 
yo gazete i, 21.45 Orkestra, 22.30 
Bant ayaı·ı, ajans buherlcrl, borsa fi
yatları, 22.46 Cazbund (Pi.). 23.25 
Yarınki progrı>m, 23.30 Gazetelere 
mnhsmı ııervis. . 

işçi arıyanlar 
+ MEMUU Anknrl\ Belediyesi 

Levazım Mudürlüf,rü. i.'cret 75 lira. 
L ise nıc-zuııu. Mcımıriıı k:rnunlanıın 
uygun, daklilo hılcn nıiireccıılı, inıti· 
han G/9/1140 da. 5/UilJ40 a kadar mü· 
r aca at. 

+ Dı\l\T/ [,() - !\lalıye \'ekuleLİ· 
ne. Ankarıt. Şaı t: !\lcınuı in kanunu 
6 inci madde, 9 9/940 n knclar muru
raat. 10/9/940 d:ı imtihan. 
+ ME!ıll'R - Harita <:eıwl Dı

rektörluguııc. Lise m1>1.unu, İmtihan: 

llalilıazır ı•cı:iycti: l\1ezkı1r gayrimenkuHın Penıl ikt<' Gazi eaddc

siııde ve Stn<lyonı sok:ıklarının küş~~inılc 41 t aj No. sunu lıavl bnh
çcsiz hane olup ıııcz.kur hanenin 7.cmtn katına çift kanatlı alışnp ka

pıdan giı ilir. 
lemin kalı: Zemini çini duşeli bır taşlıktıı zemini çinr kuyulu bir 

mutfak bir helii bir nıeıdiven altı taş orla ve soka~ıı tc·k kanatlı kapı. 

Awma /:al: Dolaplı oda. 

I'.friııci kut: Canıekaııla bulunmuf balkonlu bir sofa k~ışılıklı 
iki v<la ve ufuk diger bir oda mezkur sofııdun altı ha amakln alışap 

mertlıvenle çıkılıı· bir suııdurmaılnrı ibarl'ttir. 

Unııcmi evsafı: Gnyı imenkul ahşap zemin kat kôrglr ev ve ze

min kııt peııı:cıelerl paınıaklıklı ve birinci kat şalınişliılir. Tamire 

ıııuhtaı;lır, içerclc elektl'ik vardıı·1 alatul'kn kiıcıııitlicliı·. 

1 - İşbu gayl'imeııkuluıı urttırnıa şartnamesi lfl/Eylııl/!l-10 ta

rilılıııleıı ı tılıareıı tı 101771 Xo. ıle Üskutl:ıı· İc ı n daire•in iıı mııuy~·l'n 
No. sıı11.la lıcı kco~iıı girrl'lıilıııesi l\İn :ıçıktıl'. l lltnrla yazılı ol:ııılnrdan 

Cazla ımılumat almak isti~enler işlıu ş:ıı tııarııeye ve !H0/771 cJo,ya 

:-:o. sile nıeıııuı iyctınıize murucaat etmelidir. 
2 - Aıltırnıuyu iştırıık için yuk:ıncla yazılı kıymetin yüzde ;,ı; 

nislJl'tindc pey ve~ a mılli bır b:nıkunın tcminııt mı·ktubı.ı tevdi edi

lccektiı. 

o/o 5 Faizli 
Taksitli 

ve Sekiz Sene 
Emlak Satışı 

1\l ıtJu.1111111 C'I' 

______ .;;.s_r:;;.ıl_IT;;...;_İ _________ ..!c~·ı~-.,~·~~S'....İ _____ .!:.k::.!.'l!Jlllt!i 

Kızıltoprakta 'l'ıığ!aı:ıb:ışı mahalle· 
ı:.iıııie eskl ı::rcnköy yeni Kuyubaşı 
aralığı Ka~ ışduğı caılclcsınde eski 
:rn mü. yeni ı,ıH,84,l:\ t/l cıı yeni 82, 
8.} }\o. h. 

.. 
Beylerbeyinde Hiirlıaııl)·e mahalle
.sinde Hnlitbey, Hııyır oknğında 
e.:.ki 2 mü. yeni 25, :.!51 ı ( No. tııj 
25) No. lı. 

llirisı iki buçuk katta ycılı 4000 
odalı, iki ı;ofülı lıll' katı 
kürgir bir buı:;uk kntı ııh· 
şap, diğeri bir katt,ı üc; o-
ılalı bir sofalı te ı·kos ve ı·· 
lcktrik tesisııtıııı havi kar-
gil' ve bahı:eli ıki eMn ta-
mamı (mesahai ısnthiyesi 
G685 metre 'muınbbaıdır) 
İki katta dokut. odulı ve e- 750 
lektrik tesisatını havi bııh· 
çeli ahşap bfr evin tama-
mı (mcsahai s:ıthiresi 4179 
metre nıurabbaıılır) 

Bakn·köyfi~ıle Sa~ızağııcında Taş- İki buçuk kattıı altı oclulı ~000 
han caddcsınde eskı ve yeni 8 No.da kuyusu ve el~ktriği olan 

ıııaabahçe ahşap bir eviıı 
tamamı ( mesnhai ,atlıiyesi 

_ . . • • .. .. 157,43 metre ınurahbaıJıı ı 
Bogazı~ırıde 'Y ~nı~uyunde Yaııiköy İki buçuk katta <111 üç odalı 2500 
ca?d~~ıııh.>. eskı lti mü. yt•nl 36 (No. liç sofulı ahşap bir yalııım 
taJ. 3~) ~o. lı. tamamı (me,;ahııi s:ıthiyesi 

1032,50 metre ımıı abhaıdıl') 
Beyoğlun<lu Hüsey!ııağa mahalle in
ıle Topçl'keıılel' sokağıııda eski 52 
27 yeni ~l No. lı, ' 

Beş buc;uk katta on sekiz 8500 
odalı dört sofalı. ırn ve c-lek· 
trik tesisatını havi kii.rgiı· 
bir evin tıımıııııı ( nıesahni 
sathiye-i 167,50 ıııetre mu· 
rabbaıdır) 

1 - Arttırma 18/9/940 tarihine düşen çarşamL:ı giinü saat 14 t.•n 

16 ya 'kadıır yapılacak ve gnyrimenk ul en çok bedel verenleı·ın tlstünde 

kalacaktır. 
2 - Arttn"lllayn girmek için muhammen kıvmetin o/o 15 i ııisbetin-

de pey akçesi yatırmak lazımdır. • 
3 - Arttırma bedclınin dortte biri peşin , geı i kalımı sekiz senede 

"ekiz müsavi taksitte odt:nlr. Tak itler % 5 faize tabidir. 
4 - Taksitler ödeninceye kadaı· gayrımenkul Saıı•lığa birinci dere

cede iµotekli kalı r. 
5 - Binalann :fotoğnıfları Sandık dahilindeki satış salunuıula leş· 

bir olunııınktad ır. J.'uı.la tafsilat ıtlmak iı;in :ıalonıı nıuracaal ed ili r. 
( 7ll!Ml) 

~ .................................... imi 

1 i L 
M0D0RLÜG0NDEN: 

- tık, orta ve lise kıs1mlarına yatılı veya yalı!lı:t kız ve er· 
kek talebe kaydına başlanmıştır. 

~ - Eski lıtlebc cyluhın on beşinci ı.:uniine kaılar gerek nıek
tupla, gerek nıektebe b:ışvurarak kaydını yenılenıelıdir. Eski ıale
bcııiıı <'Yllilüıı on bc-,inılen sonra yapacakları müracaat kal.ıııl <'dılmi· 

vcccktir. 
· ~ - İ!\tiyenlere nıektelıin kayıt şartlarını bildiren tarıfıı:ıııı<• 

ı:oııde ı ili r. 
Aıl re;.: Şchztııl<'ba~ı P .. lis 'Kaı·:ıkohı arkası. Tdefnn: 21;;:.ı ı 

1 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
OkululllllZUll ıaıfihcııdiı; \'e frn mcnıuı U kısımlnrınııı iıı:;a.ı t vc mııkı

ne şubelerlııc talclx.ı knydııııı 2 ı-:~·lül U40 tarihinde 1ıaslnnmış "e 30 EylCıl 
1140 t.ırihiııdr ııaz;ıı le i ı:uııu nkşnmı ~"lal 17 :,•c k.ıd.ıı· drvıım edile· 
cehir. Son guııu nıuııte .. ııa kayıt nıunmeleı;t her gun ":ı:ıl 9 d,uı ı~ :o;c 

~RINÇUNU. MERCtMEK-BEZEL YA-YULAf 
ve sair HUBUBAT UNLARI Kuvvet kaynağıdır. 

A. z RATI 
Kuruluş tarihi: 1915 

--. --
POKER Traş Bıçak1•'1 

dünyanın en ıyı traı 

6ıça•. arıdır. 

JG/9/1140 ıııızartesi. Şernit. için mü
r ncaat. 

+ A!ılEI.E -~ Tuzlı.laı 'iı;1n kü 
n un sonuna kadar çalışacak. izmıı 
Çamııltı tuzlalnrına müracaat. _ 

3 İ pul ek ıınhıbi ııl:ıraklılaı in ıhfrer ulakadnl'laı ııı ve irtifak 

hakkı suhlplcı ıııin guyrınıc-rıkul uzcrınclcki haklarını husuqile faiz ve 

nuı rafa dair .ohııı iddıalorını tşlJU ılıi.n tııı ihfoden itibınen 20 cıirı 

içinde evı akı nıu:slııtelcrilc biı lıktc mcıııuriyctinıizc l.nlJiı melcri ıcııp 

r.cler. Aksi hulıJc lıııklıın t:ıııu sıcillilc sabit ol.madıkı;n l'atış bccleliııin 

ıı:ıylıt','ııııı:mıclan lıııı ı~· kıılırlıır. 

lıaıl:ır !<aPılıı'. Ortaokul mczunlun imtihnnla alınır. Dı::l'r şıı rtla ı ı ögı'f'n-
mek i tiycnlcı ln bizzııt veya mektupla okula mürnra:ıtl:ırı ılıın olunuı // 

(7872) '!""' 

E. SADİ TEK TiY A TR OSU 
Bu gece nosT \NCI İskele J!ll7.i 

nosmıd.ı. RİI! İZUt\'AÇ KO~!E l)J 
Sİ, \' odvil :: ı1crde. 

RAŞlT RIZA TlY A TROS 
Bu akşam Kııdtlmy Siirnyya Siııc

mnsında el'U,\IUJ!CAK> \ 'odvil ;; 
pe rde. 

'BORSA 
1 

Londra 
Nevyork 
Parl• 
Mllano 
Ceaevr, 
Amit er. 
Berllıı 
Brlikael 
Atlııa 
Sof ya 
Praıı 
Madrlt 
Varşova 
Budapet• 
BOkret 
BelırrıuJ 
Yokoha. 
Stokho1. 
Molkova 

4-9-940 
l st~rllo 

100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 Lıv. Fr. 
lot Florin 
100 Ra yltm• 
10() Belga 
lOl Drahmi 
10() L~va 
10<> Çek Kr. 
100 l'r çda 
10() Zloti 
100 Pen~Ö 
10() Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 laveç kr. 
100 Ruble 

5,'24 
no,oı~ 

29,605 

0,9J75 
l,62lS 

13,91) 

26,532S 
0,62~ 
3 ,17S 

31,137; 
!1,0•>S 

ESHAM VE TAHVİLAT 
T5rk Ticaret Bankası nama 1 -
Sivas • Enurum 2 %0,06 

" .. 3 20,09 
Anadolu Demiryolu 
mUıneaalll peşin 
Merkez. Bankası peıln 

1 

Tü rk Borcu 1 peıln 

• • 2 " 
Erııanl 

34,95 
102,75 

18,7S 
2tl,09 
19,4~ 

Borsa harici altm fiyatla~! 
Ratadlye 
9'alıa B•tlblrllk 
Kilt• alb• ırr••ı 

Lira Kr. 
Jö4o 
88 
2 45 

Eylul Perşembe 

l3S9 H. l 
Şaban 

Gün: 249 

Vahitler 

5 
1356 

Rumi 
A(ultOI 

23 
Hızar : 1'23 

Ezanl Vasatı 

S. D. S. D. 
ı-~~~~~~~ı----
Glineı (Y•rınldJ 10 S6 6 32 

13 
51 
36 

Öllo 36 1 
lklııdl 15 16 
A.lı.ta• 00 19 
Yatsı 3Sıl 

fmaak (Yannld) 12 04 
13 
48 

4 - t:u'<lcı ıll'n guııılc aı ttırınaya iştiı :ık eclcnler al'ltırnıa ı;ıı ı t

ııarııf'!iıııi okumuş ve luıııııılu malıinıatı alını, ve buıılaıı tnm~ıııcıı 
kalıul c•tıııiş mi ve iti bar olunurlar. 

fı - Ciuvriııı •rıkııl JO/Tı·~rinic,•vcl/!140 lurihinclı• ı•cışeıııbc gliııü 

saat 14 ılcıı JG ya kııılnr Üslcüılaı· İcra mcnıuıluğuıulıı iıı:; ıJufa ha~ 

gırılılılclaıı sorıra ı·n çuk aıttııana ihale edil ir. Ancak aıttıı nıa lıe· 

ılcli ıııuhaınıncn kıymetin '(; 7;; ini bulmaz veya satış istiyc-nlrı al:ı

cııi{ııın ruçhaııı olan diğer ıılrccaklılaı· bulunup ta bedel bunların bu 

,,,,. - -----ALDANMAYINIZ! .. ~~Ü,,.,;' 
I' Yeni Postane y~mnda 23 numaradaki meşhur 11 f{jf> /'.."'! 

ıı;~i!.~~.~~kl•~<~~~~,b~~,.ı~ı~,~~·~k~~·Nef•· " o?~ 
ve lezh hakiki l•'ilill<! biirı>k ve tıı tJısını yenmk ı~tersı•niz --.........__ _J/ 

• Ycııi PostBllC yanıııılı ıki 2.: No. lu dukl:fıııınııza h'~ııf ed ıııiı. • traş bıçakları geldi. Her yerd• 
bulunur, markasına dikkat ediniı· 

lzmir Turistik Yollar~Mıntak~ Müdiirlügiindan: 
A - 2G/8/940 tndhindc:n itibaıcıı 15 gun ımıılıletlı; ııaz:ırlıı;a ko· 

nulıın iş : 
'Muka•·ele"i re;,heılil,.n İzınır turist ık yoll:ırı iıı~:ıatınd:ııı geı i lrnl.ııı 

1 
guyı ıııwnkul ile temin edilmi~ alııcaklııı ıııın ınecmuuııdan fazlaya 1 
çıknı:ız'<ıı en ~·ok ıtrltıranııı taahhüdü lıııki kalmak ilzere arttll'nıa 1;; 
glin dıtha temdit edilerek .:;;ıTeşı·in.ie,·vel/940 tın ihiııde ('\llıın glinü 

saat 14 den IG ya kaılar Uskudar lem memurluğu odıısımla arttır
ma bedeli satış ı tiyenin alııcıığ'ıııa nıçhnnı olcııı tli~.er nlncnklılnı·ııı 

bu gnyrlmckul ile temin edilmiş al:ıcııkları ınecınuuııchın fıızla\'11 cık

mak şartılc en çok ıırttıınııa ihııle t>dilil'. P.oylc bir bedel clıle <'clıl

ınez c ıhalc nıpılnıı:ız ve f'nlış talelıi duşer. 

Bostıııılı - lı1nıırak yohıııuıı o+Z:.!8-4+180 kılomc•tıe:,,,;ne ka<laı ol.ııı 

' şoseııın ikmali inşası, kı•,.jf he<ieli: c18007> lil'a c4iıo kurustuı. 

l 

B Kt lf e\ıakını ~pım<:k istiyeııler Tuıi!'ilıl< \'oll:ır l\lıntıık ı lu-

G Gayrımenkul kC'ndisine ihnle olunan kimse dc-ı hrıl vevıı V<'· 

nleıı ı\lUhlet içınıfc pnrnyı VCl'nlCZ«e ihale kaıarı fe J,olun:ıı•ıık kı•rl· 

tlurli\ı;une ı.ılı ı ac.ıat cdebılh ler. 
<' Pazaı lık 12 ~:ylul/!1 1 0 pcr~cmbe ı;un.ti sa:ıt ı ı ılc \'tlii~·et Pıı-

:ıııi Eıırünıenıııde ~apı la,·nktıl'. 
ılı i ııdeıı <-vvcl en y(ikı:ıck tt>klifte buluıııııı kimse nnetnıi'< olclu·•ıı hı•

llelle alııııya razı olıırsn oıııı , aııı olıııaz veya buhınınıız:n heıı7eıı 15 

ıtfın müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok aı tlııuıı:ı ilıııl!' c-ılilir. iki 

ilıale arasınıluki fark ve ı:;cı;<'ıı gunler lçııı ""o G den hı ~nıı olııııucıık 

faiz ve dlğeı· zarnrlar ayrıcıı hukme hacet kalmaksızın ml'mııriycti· 

mizce alıcıdan tahsil olııııur. 

1 

l ı Muvakkat ll'miıwt ııııktıı rı c ı:t50• liıa c5fı~ kıırııştıır. 

_ F. - i stekliler pai:u lık tarılııııcll'rt en aı ı<ekiz •\iin evvel ınııılıı ı lıı· 

ge muı aı:aııtla lıu ışi l :ıp:ıbllı>reğinc ılair ehlıyet vl·~ ı kası al ıııı~·n ııwc· 

rEKzA"MiN., 7 - Alıcı arttırma bedeli luırıcınıle ola!'ak yalnız taıııı feıng 

harcıııı, yil'ıııi ticnellk ,•ııkıf t:ı\ iz bedelini ve ihale karaı pullaı mı 

vernıiyc mecburdur. Mutcıakinı vergiler, ten\'irat ~·<' tanzifat ve tl'I· 
inliye le nıirtden nıütevcllıt bcledıyc rusumu ve mfıterııkim \'ıtkıf ı ru· 

re i alıcıyıı nit olmayıp ııı ttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gay 

rimenkulün yuknı ıdn gıısteı ilen tarihte Ü küdar icrn nıemuıfoo;u 
odasında işbu iliin ve goı;t<:ı ilen nrttııınıı ş:ıı tıııııncsi ı.lııireslndc sa· 

tılaca~ı ilıuı olunur. ( 28890 ı 
mmmıl 

Antalya Nafia Müdürlüğünden : 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı 

1 - Jo:ksillmeye koırnlan iş: cElmah lı.ikı1nıcl koııuğı ilmıuli iıı;;antı> 
2 - Bu inşaata ait; şartnnnıeler ve evrnk şıınlııı·clır: 

A) Eksiltme şıı rtııanıesı. 

B) .Muknvelc projesi, 
C) Bııyındırlık işleri geuel şartııanıesi, 

D) Hususi ş:ırtnamc, 

E) Keşif cetveli, 

}') Projf). 
8 - Keşif bedcli 30559 liı ıı 34 kuruştur. 
lstiycıılcı· evrakı keşfiyc ve müstenidatını Nafia Mudürliığüncle gÖ· 

rebillrler. 
4 - Eksiltm" 26/!1/940 perşembe günü snnL 10 dıı Aııtalyıı Nntia 

M Uclü ı lüğündeki 1-:kslltnıc Koınisyonunrn yapılacaktır. 
r> - F.k iltme kııı>alı zarf uı;ullle ve v:ıhldi fiyat e'<ası üzerinıleıı 

yapılncaktw. 

G - Eksıltmcye gircbılnıek için 2!.!!ll lil'a 93 kuı·uşlıık nıuvııkkat 
teminat venncleri, bundan başka aşağıdaki \"Csikaları hııiz olup getir

meleri liızımdır. 

Nafia lıtüdüılüğü Müteahhitlik Komisyonundan alınacak vesika, 

Ticaret Odası vesikası, 
Muvakkat teminat akçesi makbuzu 

7 - lstckUierin eksiltme .. 

Ekzamanın i'acıdır. 

Yara ve çıbilnlarda kulla a ı lır. Her eczane de kut us u 50 k uru,tur. 

Antalya Nafia Müdürlüğünden : 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı 

l. - 1'~ksiltnıcyt• kcıııtılıtıı i~: cAııta l ya ıııeı kez hiıl:iımct koıı:ıi;ı ta-

miratı esaı;iycsi> 
2. Hu inş:ıııuı ait şıırlmrnıeler ve evn.ık şunlaıılır: 

.\) ı:ksiltıııc şnı tnnıııe«i, 

B) Mukavele projesi, 
C) Ba~·ıııdırlık ı~lcı 1 genel şaı·tnanıl•si, 

U) Hususi şartııarııe, 

E) Ke~it cetveli, 

P) Pı-oje. 

3. - Keşif bedeli lvı!20 ııra 44 kuruştur. 
lstiyeııleı· evrakı keşfiye ve mü ... tenidatını ~afin i\!iiılüılüğüııde gö

rebıhrler. 

4. - Eksiltme 23/U/1.140 ıııızartesi günü saat 10 ı.lıı Antalya X:ıfiıı 
M!ldürlUğfüıılekl Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 

6. Ek~iltıııc k:ıpalı zaı f usulile ,.c \'ıılıidi fi~·ııt cı;ıısı. (ız,•ı·lııdeıı 
yııpılneuktıı·. 

r,. - gksiltnıcyc giı·ebilnıek l~iıı c81 l> liı·:ı cfi I> kuı uşluk ıııuvıık· 
kat teıninııt. veı·mclcri, hundan bıışkn nşağıdaki \'(•sikulnrı haiz ııluıi ı;c-

tirmeleri lfızımdır. 
Nafia 1\tüdüılilğu Müle:ılıhiUik Komisyonundan nlıııncıık vcı;ika, 

Ticaret Odası vesikası, 

hır saat 

Deposu: Jak Dekalo 
lstanbul Tahtakale 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Tıı/ı;ııi,ı 

beılrli 

~860,00 

W:.!5,00 

2i0ü,00 

Ufl2,50 

1or.rı,2s 

1•ı62,00 

ısoo.oo 

ıeıııi11utı 

2 1·1,50 

14 l ,'.l8 

202,50 

14,41 

S0,20 

1~4,t i!'i 

\'ihiyel a~·gıı· deposu hayv:uıatırıııı yıllık ihtiyacı i 
al ıııacnk ::2,000 kilo kıııu ot ve 17,GOO kilo sap sıırı1'ıı
Şehiı duhilinıle işliyl• ıı otobüslerde kullnııılıııak 11~ 
ıc tnbctliı ileC'ek ~S.GOO cilt utobils bileli. 

Tcıııizlik işleı i hnyvnııa tıııa koşum imnlintlc kutlı1111 

nınk üzel'e ıılıııncuk GOO kilo lı<'yaz sabunlu kl.i. ele• '4 
200 kilo lıcyaz yağsız vukete. 
Kurnağaç ınüesscsatı lı;iıı nlınncak 11 kalem 

dan kol'unııın nıalzl•mcsl. · 
\' il iıyl•l hıfzıssıhha luborntuaı ı için alınaeuk 

tıbbi malzeme. 
'~ Zülıı-evi hııRlalıklar hastanesi iı;iıı alınacak G~ 1<11 

lliıç. 

Sılt\'ı i lıoga <h•poıın h1ly\•aı iıılınııı yıllık ihtıyacı 11 

alıııacak 30,000 kno ~·ulaf, 2 l ,000 kilo kuru ot 

:!5,000 kilo saman. 
Talıınin lıc<lcllt•rilc ilk tı>ın i ıınt ıniktuıfarı yııkanüa ~azılı işkr ş 

:ıyrı açık eksillme:,·c koııulıııuştur. Şıı"rlıınıııeler 0Z11bı t ve .Muaıııclilt ~I 
cliirHiğli J.:aleıııiııılı; gül'ille('cklir. İ hale 20/!J/!l40 cuma günü saat 1

1 

Daimi Encümeııdı· yapılıt<·ııl:tır. Taliplt!ı in ilk teminat ıııakbuZ ,r 

mcktuµları ve !140 ~ılımı a it 'l'icarct Odası vcsikalaı ile ilıule giinİ.İ ı1' 
ayycıı saatk Daimi Enı:ııuıenıle bulunmaları. (8225) 

~niversite Rektör~üğünden: 
Cni\'<'ı·ı>itt•ye yazılma i11lerinc :!O Eylul pnzıırtesi günü başlııfl 

ve l ! ikiııcitı>şrin cum:ı.ı tl.'si günü ııihııyct· verilecektir. (SJ3fll 

Tasviri Efkar_./ RcyujjlH L:friııd Sulh Illıkıık lla
ki111liyiııdeıı: 

H azinenin nk:ın alryhine nçtı~ 
<lavııılıı: ı\lüıJde.ialeyh cn•c-lce 'foplın- Nüshası (5 ) Kuruştur· 
ııcılc Knnıbıış mnhiılll•binde Orclıı SO• •• 1 Tilrklye tt"'' 
kaKı?d::ı 1 m~ınariııln ı.ıukiııı ikeıı l'ia·ı' 1 Abone Şeraıtı lçln ~ 
len ıkaıilclgahı meçhul bulurnlugı:rı- ~ 
dan ıııürltlei vekili vc3nlk vCT<.-cı:giııl Senelik .. ...... .. .. HOO K r . 210° 1 

söyliyeı ek ıııahkımıece • on beş gıın Altı o.ylık ......... 760 > ı.t50 1 

ınftddl'tlt• gıynp lrnruı ının iliifıen Üç aylık ............ 400 > soO t 
tebliğine knnır verilmiş olduğundan Bir aylık ... . ........ JüO > ~ 
ıııqlınkc•me günü olıın 26/9/040, sn- ---------...... '!"'"'--~-
at 11 de mahkeıne~·c bizzıı.t veya }lil- liSahlbi: z. T. EaOzzJV',t. rl 
Vl'k.ıle gdıııcniz m~nmt'.'lcli gıyap ka· Ne rl at Ml1 d0 r0 : c. eASP. ı 
lan maka mırın knını olmak üzere 1-

1 
y oııl' 

lan oluı• (040--4 10 ) Basıldığı yer: MATBAA! EB 

1 
1 


