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... ~nin ı•zı• ... ······· ········· 
~organ gitti, 

Dava ltitti mi? 

Q eaarabya, Dobruca ve Tran-
silvanyadan ıonr• air de 

~•I Karol taht ve tacından ol • 
~ 'kralın hu ini feraptine ba
"IP da ubütün dava onun yorıa· • ı 
11~~ aitmİf, yorean da nihayel 
~1• Fakat acaba dava bitti mi?:t 
~mek elde dejil. 
.. lr~silvanya itinin ne prtlar 
~e yapıldıiına bakarak, Ru
~rıya için bu fedakarlıktan kur
l' trıanın imki.nı ohnadıiını ve 
~-~silvanyanın ziyaı vesile ittf-

lcl edilerek dahili karıııklıklar 
~ •rılırsa bunun daha vahim ne- ' 
d ~ler vermesi muhtemel bulun-
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r 

iyiliğin kuvveti, her fenalığın 

önünü alması ve kökünü kırmasile 

tezahür eder. ... ... 
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Telefon : 2 O 5 2 O (Ştthl 2 ncl eahifemh;d eı 
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İNGİLİZ 
t a yyareleri 
Almanya 
üzerin <Ie 

Ekmek buhranı zorla 

lngilizlerin 
A_lmanyaya 

mukabil hücumu 
Çok -şiddetli .oldu 

BAŞVEKİL 
Ankara da 
Şehrimizdeki 
Vekiller de 

A'(lkaraga hareket 
edig9rlar Londru, 8 (A.A.} - Bombardıman 

tayyn rclerimiz, fena ıuyct şe raitine 
ve şiddetli rnü<lafaa!'a rağmen i~ ı.:al Ankara. 8 ( A.A.) - Başvekil 
a~tında bulunan Maıış lınıanlnrında· Dr. R e f ik Saydam, bugün şchri -
kı ııcyı il.sefere kar~ı muayyen hücum· nıızc doıımüş ve .istasyonda Ve· 
lnr yııpmışld'rdır. Calais'de, bomba- kıllcr, Parti genel sekı clerı ve 

mı :çıkarıldı ? 
Menfaat düşkünleri 
sıkı takip ediliyor 

•· 

~ıunu birkaç eün evvel söyle- ; 
1'ıİflik . : 
d ()~bili karı,ıklıklar çıktı ve bu 

1 

~ ''rndilik kralın çekilmesile ne- \ 
t1endi. Acaba bu çekilme ve 

~leket idaresin"n böyle nazik ! 
~ 2-manda bir çocuğa tevdii 

1aı·, havuzla lımanın methali nrıısın- unıumı idare lıeyetı aıalarUe mc· 
da patlamışlardır. Boulogne'dİt yan· lıuslar, vekaletler müsteşarları ve 
gııılar çıkarıl mış ,.0 Loubet hnvuzu· ı ı umumi ıniıdiı ı lerile \ 'ali ve Bele. 
na tam isabet olmuştur. O•tende lı- diye ıcısı, l\1erkeı kumanrlanı ve 

1 
nınııında mnvnalnra du ısabet vaki ol- J<;ımııyct mudüru tarafından kar-

'' muştur. Dunkerq'de toplu halde bu- şıl:ınmışur. 
lunan mavnalara da hücum edılmiş- • Münakalat ve Adliye 

lııtıanyayı nihayet sulh ve süku
ıı. kavu, turabilecek mi? 

tir. .. V k 11 A k e i eri dün n araya 
1 Sahili aşan diğ~r bombardıman fı. 
lolarımız l::ss<>n'dc knıpp !ahıikaln- gittiler 

i . Bu "kan,ıklıklar sırf bir iki ay 
Çınde üç kıymetli memleket par- 1 

1 
rına, Emd<!n'de Zwe1rucken'dc 'harp' 
levazımı fabrıknların:ı ve Gl•lııt'n· 
kircheıı petrol leslsatınn hücum et· 

Bir rnuddettcnberi 
bulunan lıhinakalat Vckıh Alı 
Çctinkayn ve Adliye Vekili Fethi 
Okyar dun akşamki ekspresle An· 
karnyıı nvdcl <.'tmı~lcrdi r. 

~~rıın kaybedilmiş olmasından ı 
trı Relmi, bulunsaydı, herhalde 
~k 'teçmeden sükunet avdet e · 
tbilirdi. Çünkü ne Besaraby•· ı 

~ın, ne d.e onu takiben Dobruca 

' nıişlı!rdir. ?.\;ınnhcinı, Ehrnng ve 
llamm'dLl dcmiryob clepolarınu atı· 

. t l ransilvanyanın terkedilme
~tıden Kral Karo! d e, onun ikti
I ar rnevkiine getirdiği hükümet
~t de çokluk mes'ul a ddedile • 
~ !!2l~r. Rumanyanın coğrafi va
h Y1etı, kudretli komşularla muhat 

<el f lan boı;ıbnla rı infilaklar ve yangın
lar takıp <'lmiştir. Porct N'oiıc'dn 
lıuluıiıın haı·p levazım dcpolıııın:ı ye 
nidcn lıiicuın C'dılcr.ck büyuk yaııgın· 
lıır cıkarılnııştıı 

Calaıs civarında tCipçu ve prokk· 
tor mcvııler\ bombardıman t'rlilmiş 
ve Colmnr tayyare meydanına karşı 
yapılan hucum c ıınsındn bombalar 

ŞeUriıııizde bulunnn diğer Ve· 
kıllcı de l.uguıı \'C yarın Aııkarn· 
ya döncceklcnlir . 
Hariciye Vekili Saracoğlu 
bazı sefirle ri kabul etti 
Evvelki ~un Ankaradan şehrı· 

mlzc gelen llarıciy<? \'ekıli Şukru 
Saracoglu Paı-kottlde Varşova 
'lııiyuk clçımiz Cemal Hüsnu, Mos· l ı 
kova cfirimiı Ua~·ı.ları ayıı ay11 1 
knbtıl ederek bır nıilddet goru,,. ) u .unrnası ve b ilhassa harp dola-

111sıle Avrupada siyasi muvaze -
~rıin altüst olması Rumanyayı 
liikden çıkılamıyacak kadar güç-

Harbin bafınclan~er i ilk defa cok ıicldetli Almar. 
hücumuna ufrayan Londradan bar manzara 

Londra üzerinde 

MÜTHİŞ 
• 

BiR HARP 

Almanlara göre 

BU HÜCUM 
BİTLERİN 

hangııı laı a faabct ederek yunmak ta 
olan hangar kapılarından çıkan tılcv
Jer dışıırda bulunan tnyyareleı c ateş 
vcrmiştiı·. A lınaııyada G ılz<>ı ijcn, 
Wcscl ve Crcfeld, Brı.xellc , Fran· 
sıııla Guerquevillc. ll ollanıla'dıı Soc • 
tcrburg \ 'C Eindhov<>n tnyya ı e rnev· 
dıınları da ayııca bomlıardıınaıı edil
mişlcnlıı. Bu geniş h ıırckiıtn i,tiıııkl 
Pılcıı ıtın•aıelerimizin lıepci ıiclcıin<' 

muşlU ı . 

Şukru Saracoğlu Alman biiyuk 
el\·ısı \'on Papcııi de kabul edc
ı ek bir müddet gorüşnıOştür. 

İkhsat Vekilinin yurd 
tetkikleri Her Hnec/cn bol un bulundafu halci• üç gun hallcın böyle 

azap çeltmeıine Hbebiyet verenl«r te•bit ve tecziye eJilcceklcr 

t • lere ve tehlikelere maruz hı -
,~krnıttı. Bu tehlikelerin sırf siya· 
~~~dbir ile savusturulması ise 
ltı'I •n haricinde idi. Meseli 180 
~Yon nüfuslu koca Rusva.,ın, 
ltı '-rabyayı ansı7.ın itrale lıtallu,. 
.:.•• kar,ısında Rumanva yalnız OLDU 

donm iişlcrd ir. l Ereğli - Konya · , 8 ( A .A . l 
· lktısat \'ekili Hiisnil Çak ır, re· 

Mukabelesı•dı•r lngili~ tayyareler Afrikada :fakatlcri ııde Si.i nwı· Bank uıııum 1 
Ka hir<", 8 (A.A.) -- R!.'snıen lııl· müıl urii olduğu Jı ııldc dün J<:rcğ· 

ılı rıld iği nc gti ı e, İııs;ı liz hava kuvvet- lı)' I gelmiş, bez fabrikasını g!.'7.e· 
Haziney i zarara sokan v e 

halka işkence edenlerin 
cezası çok ağır olacak~ 

~~na ne yapabilirdi? Onun için 
~ •rniyet eöstermekten batka ça-
~ Joktu. Bes.rabya itini mütea· 400 0••lu•• 1400 

"e onun tebii neticesi olaral< t Muharebe 
bütün gün 
devam etti 

~Ur eden Dobr uca ve T ransil - l lr J .,. 
)'"Ya meselelerinde de, Ruman· gara f 0 augu 
~rıı~ vaziyeti büsbütün "üçleş • 
~h. Çünkü bu son iki kıtaya ait b .' ld • •ı • 
t'11Yı da bilhassa Almanya ken - ' ırz zyor 
-~· rfavası addettiğini daha ilk 
rt:':den ıövlemekten çekinmedi. 
t ' ~a kar,ısında kolaylıkla ba~ 
)ltrıı, olan Rumanya için, Rus · 
h~" nisbetle daha çok kuvvetli 
~t lln~n Almanyaya mukavemet 
't~' de tabii hatıra gelemeıdi. 
Ilı tıı bu meselelerde Rı•manya
h." hukukunu, Kral Karolden 
d ;lcas ı da olsaydı, daha iyi mÜ· 
a~ aa etmesi muhtt>mel degildi. 
ll\~l'laenaleyh, biribirini takip et · 
kr:ı olan bu ziyaların münhasıran 
"e 1 ll'ıes'•l added erek onu taht 
Ilı ~acından feragate mecbur eı • 
eıt • daha ziyad e dahili pol'tika
le ~tın, fırsattan istifade eyleme· 
):'"den ileri gelmi, gibi görünü. 

t . 

ıı,filhakika Kral Karol, son se · 
1-.. l!rde bilhassa Demir muhafız· 
tıılf tetekkülü ilt> pek çok uğraf· 
İt.tıh "e o te,ekkülü dağıtmak için 
11~ ın~~ çok tiddetli tedbirlere 
b, ~uracaattan çekinmemitti. 
d~1' ,;muhafızlar ise, malum ol. 
tiııd uıere, bidayeti teşekkülle
'-.: ~nheri Almanyaya taraftarlık 
~ .. ~· e _maruf idiler ve adet• hü
~rı ~l •çinde hükumet kurmUJa 
tıırı llyorlardı. İşte Transilvanya • ı 
)er terkinden sonra Rumanyada 
~ .... Yer ve bilhassa Bükrette zu· 
"ıutıetrni, olan kıyamlarda Demir 
liit··'fılların önayak oldukları 
it 0",_rırnektedir. Kralın, tacını ace
~- ~lunun batına geçirerek ken
~ •rı?.1 tahttan çekilmesi de ıırf 
~ .. )uııfen olduiu anlqdmakta-

İngilterenin bazı ger/erin
de yangınlar çıktı, 

bir çok bina harap 
vaziyette 

A lmanlar bütün hava 
• kuvvet/erile hücum ederek 

milgonlarca kilo bomba 
gağdırdılar 

Londra, A (J\.,ı\) - lıı g ılız llcılııı , 8 (,\ A.) D. :N. H. bıhli-
Ha va ve Dahıli Lrnnıyr. t Neıa re t - ı·ıyoı: 

ler ı nın teb l ığı: Hun oğlcılcn soııra. lııclliz ı iikü-

Lond ra mı ntakıısına <l ıı m.m nıeı nıerkczııw kaı .. s ı yapılan bi•) i k 
h 1 d k k I hııcuıııdrı , Lutun A lmnıı taH aı·e tip. 

ucum a rı , un a ş.:ı nı l e rar a n-
1 
ı~ıı haı·ckctc gL'Çrnişt ıı. IIC'inkcl bonı-

mıştır Duşınan ırı Londra uzcrın e 'ı.ııılımJn tayyaıcll rı, Junkcrı; tay~ 
bu hucumları. şımd ıye ka d ar ·n· ~.ırdı..ıl ve :'ıl!.'S cr-chnııtt'ler ndnyn 
pılanlarııı en buyuğunü teşkil et. ıılum '>D{'nıışlardır Her bonıkırdınıu,, 
nıı ş gıbıd ı r. Mudnlaa tertib<ttıınıı 1 to\\:ıı<'sı, ikı bın kılo ınfılilk ınad
h er noktada duşmana k aı ~ı faal <ll 't ~otıırmuştuı. 11 ucum esnasında, 
urette hücumıı geçm işt ir Sivil Loııılııı iı?.crirw bı ı kııç milyon k ilo 

d la· serv 1 • ılı n ııı \l\b"llııştır. l ııJ{ılız hava lmıııjı 
mu a il ı e r ı mu ı 77<ıın 1~· ıt·ııu ı ıt.ıııı delı ıı nıi~tı l.oııı l ııı <•t ı-ıı~ 
le r yapmışl ır Muha rebı • fı ,ıl ., dt•· fıııılııkı ınıı d u fua ~l'fnberın ı ~·a ı ııııık 
va m edıvor. J.:w: ııl ı ıııış l u ı . lnı.:ılız l er, hukıı m<'l 

( Devam • sıyfı 3. wıu ı• b ıf~) (Devam, uyfa 3, 5 ü• un ! 41•) 

~ünkü spor hareket ler i 

Beşiktaş Ankaranın M aske
sporuna 4 - 3 galip geldi 
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, ., 
,, ~~. ltuınanyadaki hükümdar ve 

t~ı:'het deiitikliklerinin, bu su- .,,/ 
\i.. i arici muelelerden ziyade.., 

/ .. .. 
"'-k 1.""•nın ,ahsi İntikamını al • 
İıe h ISlernesinden tevellüt etmesi 
iri ~ u. memleketin bundan sonra-

•ııy r · · h" d h ı 1. ~ti e ı ıçın ıc e ayır ı a a-
~ttL erden addedilemez. Çünkü 

''4kn. •ttit gı memlekette fırka gay -
~ e Yapılan karısıklıkların dai -
tör\j~~~.i~. nt>ticeler doğurduğv 
~lirıi du~t.ur. Bunun e n yeni mi
••di\ de lsnanv~ te-~kil eder. O • 
hılırı 8 fırkacılık vii'lünden ya
lı~tü~ tlan d eğisiklil<ler, nihavet 
~e~}' 5P•nyayı iki üç sene kan 
lı •tına b ~ B • ı.. it1'11, k OJlmulllu. u mısale "'"' k ' bureün Rumanyada da 

(O•tolün yor~anının elinden 
•vamı aayfa 3, ıü~un 4 de) 

Ebüzziya Zade 

VELİD 

,.. 

ıJünkü lı•y•c•" lı maçtan bir • nnantane 
(Yazısı 4 üncü aahifemizdedir ) 

lcnn? m_cnsup. bom l.ı:ı rdınıan ta)YP· ı rcı. tclktkat ya ı>t1ktan sonra ~la· 
rcJ~ı ı, dun, Cıbuti • Aılıs-abel>a de· kodoı lordan J-~rcğlinin ıktıQ di 
mııyohına muvaffal:ıyeUI hücumlu vatiHti etrafında izahat almış, 

(lJeta.m1 ahif c :r s11tm1 3 de) j 11 lkııı dileklerini dinlemiştir. 

istanbulun geçirdiği ekmek sıkıntısının, senelerdenberi sürüp 
giden kökle,mif bir deıdin esaıı ndan halline vesile olacağl anla
,ılıyor. Tacarel Vekilt:ti, bu mühim meselenin ebemmiyet!e tet
kikine girifmİ!tİr. Buhranır•, hiç sebep yokken çıkarılmıJ olman 
ihtimal dahilindedir ve anlaşıldığına ıöre tahkikdt bilhassa bu ci 
betten yürümektf'dir. Menfaat hırsile hazineyi muta7.arrır ettikleri 
gibi, buhran doğurmak suretil<' de halka işkence edenlcı'İn cez:ası 
muhakkak pek şiddetli olacaktır. 

Ticaret Vekili ne diyor? =~~~~~~~~~~ 
T icare t V e kili Na·zrni Toprn

oğlu , chrin ekmek deı dine te
mas ed erek demi<ıtir l:i: 

Sabık Rumen 
Kralına 
suikast 

ft./yanlarrn ita•line tcıebblı edecef 'nJen bala.edil.,, Fran112 
r.andatı oltındalti Suri.unin en mühim limanı: BEYRUT 

c- Top rak Ofisinin, İ stanbul 
ekmek ihtiyacın ı kar:ıılıyacak ka
dar buğday vermemesi yüziondPn 
şehr in ekmeksiz kal ması gibi bir 
va ziyet ka t'iyen varid değıl d i r. 
19 39 Nisan ı başından beri Toprak 
O fisi, lst anbula, halk ı h t :)arını 
ka rşılamak üze re günde 300 ton 
Luğday vermektedir. 18 aydan-
b eri bu mıktar buğday. !lehır ıh
t iyacını lnuşılanı akta ve h iı;bir 
buhrana ıa "J tl a nmanıa kta iken 
m ev:tubahs ek m<'k !lıkın ı ı~ıoın 
nereden <; ık t ı ğ ın ı anlıyama d ım. 

Bir kaç yüz kişi 
trene ateş açtı 
Karol ka~mıya 
muvaffak oldu 

İTALYANIN 
SURİYEYİ 
İŞGALİ 

-.. 
Kahirede böyle 
bir kanaat var 

Mütareke komisyonu 
Suriyedeki harp malze
mesini tahrip ediyor 
Kahire, 8 (A.A.) - Reuterin 

Kahirede salahiyettar mahfıller -
den öğrendiğine göre, F ransada
kı Alman mütareke komisyonu -
nun bir delegesi, 28 ,ı\ğusıosta n

be ri azası Beyrutta bulunan ııal 
yan mütareke komisyonunun ta -
lcpleri ni takviye için pek yakınd~ 
S uriycyc gönderilecekti r. Komis
yonun açık hedefi, harp malLe· 
ınesini tesbit etmek ve en terne e
dilmiş olan ltalyanlan n halen 
serbest bırak ılm ış olup o l madık
hırını anlamak tı r . Fakat, bıızı tay 
yar cl erın S uriyed en kaldırıl makta 
ol duğu hakkındaki haberlere ba
kılırsa, komisyonun hakiki hedefi, 
tayyare den başlıyarak tanklara 
v e toplara kadar bütün h a rp m al
zeme inin tedricen tahribi \'e ka l
dırılmasıdır, 

(Devamı sayfa 1, ıütun 4 te) 

Suı iy• ıJe cuıarının harita11 

Suriye ve 
Mihverciler 
Ajansın bir ha berine gör e, 

mihver d evletlerinin şimdıki he· 
defi S ur iyedir ve maksa tları, Su
riyeyi evvela sila h tan tecrit , son· 

Hasis mer:faatler 
• Kol'i rol<ıımlıır karşısıvdıı neşriyatı 

t::ıhrık cdcnlcı ın bir maks3t takıp et 
tıklerıni dUşunmcmeğe ımk~n yoktur. 

t.Basıs mcnraatlerın yer alm::ı<ı ihtımalı 
ı ( Dcua1ı1ı salıif e !! stitıoı fi cin J 

Bukı r , 8 (A A) D N. B bıldırı 
)Or, 
TcmcşNrd:ın haber verildiğine goı '" 

birkaç yuz lcJyoneı-. ı;abık Kral Ca • 
rol'u hududn gotllı nıckte olan hu ı i 
tı ene taarruz tcşcbbüsundc bultmmuş 
lardır. S:ıat 17 Y<" doğru tren gara g. 
ı erken Jı:ıttırı ıki tarafında yer alaı 

( Devamı sayfa 3, sOt un 7 de) ....................................................................... , ....................... . 
MAN/SANIN BAYRA MI 

Kurtuluşun 18 inci yıldönümü 
parlak tezahüratla kutlandı 
İzmirin kurtuluş bayramı da 

kutlanacak bugün 
ra burasın ı kolayca i gal etmek- Manisa, 8 (A.A .) - Manisa ya~ ve kuru üzum müstahsilleri -
tir. Bunun için mütareke komis - bugün kurtulu§unun 18 inci yıl • nin iştirnk eyledikleri bir üzürn 
yonlarındnn istifade e dil ecek ve dönümunü tezahüratla ku tlamı~- sergisi açılmı~ ve te hir • edilen 
Suriyedeki tayyareler, tanklar, tır. K urtuluş gününde olduğu gi- iizümlerden derece alanların mü 
to pl a r ı ahrip edilecek, yahut baş- bi, bir süvari müfrezesinin şehre tahsillerine mükafatlar verilınis _ 
ka yer lere gönder il ecek, en sonra girmesini müteakıp kurtuluş yo -ı tir. 
da lla lyan k uvvetleri, kolla rı nı hında şehi t düı1enlerin mezarları İzmiria kurtuluc 
sa llıya sa llı ya buraya girecek. 'el 1 b d h -s başın a g ı i mi , ' e u ra a eye- b 

Mihver ıll'vlı•tlcri ul<>J1;11lıeri Aıııp· canlı hitab eler irnd olunmuştu r. . ayramı 
lann istıkltilindcn ılC'm vurdukları Bavrama, Salihli H alkevi de ban- lzlllir, 8 (Telefonlu) 9 E)hl 
!çın ıhtıınııl ki Suriy<.'ııin bu • kıl1l' do~u ile i tirok e'-· l emiştir. b~yrnııu yarın, (bugün) lıiıyük m.cıu-
Lgali, A ı·nplnı a atiklitl ııunınanm " sıı l kutl a kt B · B ·· .. · d . n c ıın cıı ır. ayram munn-
nıuknddcm<' ı sayılarak, italyanlnnn ugunun aynı zaman 8 manı- scbctilc hnıir ziynrctçllcl'lc dolmu • 
iş~ali genışl edlkçe A r.ıp istiklalinin sanın üzüm bayramı olması mü- tur. Otellerde' boş yatak kıılmadıı:ı 

( Devamı &ayf• 3, sutun 4 d .. ) I nasibetilc H alkevi bahçesinde ıçın hanlardan iııtifad• cdilml'ktcdir. 



-===Günün meseleleri==-

Vatandaşlar .nasıl ev 
sahibi olacaklar? 

"h~ müjdeyi Yeren .yazım çıktığı günden
berı her taraftan mektupla, telefonla, hatta 
matbaaya kadar zahmetle tafailat istiyen• 
ler okadar çok ki •.• Nihayet bu aziz okuyu
cuları ö.zledikleri maii1mattan mahrum 
bırakmamak için ayni mey.zua dönüyorum,, 

Yazan: Kandemir 

AmcriJcada lcanse-
in bir haftada tedavisi mümkün 
Jduğuna dair yeni bir etüd oku
luğunu aöyleseydi, inaıı.masam 

e 9C~ktim. Çünkü ben öl-

- Artık cvienmclisin, dedi, 
yakıııldı ad.msın. Kazanıyorsun 
da. Herkesten senin methini du
yuyorum. Şöhretin giin geç.tikçe 
artıyor. Evlen. 

Vücutca biç kil"O$Cdcn farkım 

ticareti 



Ekmek • • • ı~ l~fr!!! Yorpa.-, 
· Dava Wtdm? ışının 

.::::- • .. .. (BHın' r.h•a .._.) ~---,.le... ıitmesile, daYwn bitmit olacait-

vrupaharbi 
Müthiş bir 
harp .oldu 

.. 
·ı Sabak Ruaıcn 
iKrabna sı1ikast 

~I ..W,et iÇ yuzu nı wnH4 ·:wua. ar·· ~ 
T--..!J ~-ı u,.lardan --., Rmaan,_am 1llıa AYRUPADA 

lııL..:.·-:--•w; pııı... '•- lııMiselerd- ao1a,.. •ir tle ~i-

a..- .............. 
llıııclre•"" M'llik. .....ı~ ıtre

( Bimeı solıiff!dnı. deva.w.) ne,atef;açmıflardır. Dttbal siiratinl ar-
400 ~ l400 -....L ibran trıı!Dde bWurıaa ~.'il-

-. ,_._ :llh we ~-~ mıbbele <dl· 

:~. banılolmuma dair li feliketlse ujFamaaı ihtimali l11giliz tebif:i.! 
:::• ~ •erıılih\eri - · _ 1_ •1 k 1_ h varchr. Hedurlde Romanya, 'bir-

l.Jnn.ıi .harptea 1011ra 'ri- lst•ıJJaltl. ırıntk 330000 ıd o e "!e" çılc.ar l'e er denbire hiç de miwtahelr olawdı-

l.o•dra. 8 (A. A. ) - .Rewleil ..ınişlıımdir. -V~lann lbiıı'8k canilan 
hiıciirildiğine eöıe. diinkii Jlıı.n.a lkırıhnıŞtır. '1'rerıöe y.aralı dhıp otma
hücumunda 400 ölü ve 1 300 ila dıtı Mnilz bili°!°eıneoktedir. T:en kaç-

~ ~yük. ~~11 lst.1111/Jıılla ıiilllk 450 gram elemek ger il badirelere duçar olmuftur. Bu 
b ltya ile ,ımah Bukovmımm d ·r ................................ , .......... , zavallı doat ınemleketia ... badi-1\--. a..afmdea •leemuı ii&eri- E~ek meselesi_ ü:r::rinde .ıs~arle u· ~ relerden bir an evvel kurtulma • 
llti.ir •-· .... 11_ .. 7ft ;;;..;:. Bu rac~z: 'Elde elligtmız yenı ı :ıkaml.ar, : Bu ya&lda ekmek •-iclıial . 
&... · - -*- _..-· meııelenin '.I'ürk!yenin bir bııgday ıs· : . : amı samiıuiyetle temenni ederiz. 
~ - ........,,.. fiılldedi iD- 1.ibal :ve Üır.aç mıemlelfeti olma haki - : hal lçnı Uıdncl bet yıUık .. nayl • Ebüziiya Zade 
' .. .... • icat.ile ıezııı teŞkil edecek kadıır teski- : pla nında r ~nı. bir yer aynlaaıt • v.BLto ..;t - 'kil ......... u mt.a. u~ 1\'t' tıaşibGş oldujunu gosternıek- ~ o l dut J'JUa dair ,...... t..zı ... ... ........................ ,_, .............. . 
~ .. _._ - u•·~ ııemr. ... . : kıamlar ........ ltlkAiaet le. • ı ı 

fıı..... - - - ~ - --- .Evv.e1i, orbı.4a:lü arih :ve •tur. \ 'ali· : t 
:....... .. '*di ............ yeti, madde haliı:ıde ısıraltyalım: : halkın mübrem olaa ekmalt a yanın 
,.. ._la .ni. ç-... .--,C: ı _ ~izin birtok yerle: : llatl,-.ama ucuı .e emla 
ıı-..; • r. _..... + , 7 ırinae :tırmcılik ıtııı:r bakımdan s:ıe1t •Pti: : bir tdı:Dcle karıılaaması için Sun·yeyı· ış· gali 
~ -.a. 1 •• • - ibı1 'bir~~ ve kil~u'lt el sııınati : tedbirler alaıya lha• r&' · : 

. &j • • tıiiır llliite - halindedir. Fınnalarm çoğunun ser - : : 1 ( t 
...... • ! !er Jr-w'izri=i aıvesi pek ar;dd~. degirmeaci ~ •6'tiir· : . iftGi uhif"-4wı ~-> 
~ adi p kN - && - - knıdi~ çalışnıalt mecburiyetindedir- .................................. . .... , . . ..... , Sariye n:ıuluıYeanet eclaıııiyecıek 
...____. ı llcr. Parasızltktan ve lıo.ııçtan ezilen rı- kalıırı va;:ımak \'eyn xnptırmak, mev-ı •• · .... &efmc:e-. • · 

't-.: ._ 1 il r ---• ., ld.o - r:ITTC'llar. kar.aı:ıcia~ nrttımıak. 1ç:ln cut büyük un fabrikalarının tesısatım Saıahıycttar mahfıllerde bıldı-
- ~· t.ı.. __._.. ~ cı'km:dıklan e.Jcmegm kcmmıyeti ve · .. 'ld·• ·· S - d k~ k .._. 1-ft eski B.t- ~ . · üzerind maktad la ı satın almnk veya sıJnnayelcrıne ıştıra. rı ıgıne gor e, unye e ı uvvet-

"t~ T.Z ~ .ıt. ~olıeiao ol- ~~~mrt litı~~mcılık ~rgc-1 etmek sure~ilc idarelerine ünııl olmak le rin b.lJ sistematik zayı flatılma _ 
dııııt....... ata ~ ~ · - ridir. Ekmek yu.surma ve pişırme u • bugday gıb. unu da pcşın. ~ıare 11~ bu sının nıhc.i hedefi aÇtktır. 
,,. ~ R.n.ayanm Hricı -··"--" ı~+>d I • • hhidi Kıılln· cldcıı .atnıak muvııfık gorulınuştur S . _dd k 
~ ~ id.1-e ederek »=>=.• ~ a ve ~~ r. Arıcak bu suretle buğılay sıyasclın· unyc, uzun m u e t mu ave-
~ bu We edcn=hda mu :ı: adı ~::ı~ı~ezı:;tme =~: 1 den bt>klenen. faydıılar tnhııkkuk ctıı- ?'et e d cmiyecek bir ~aie gelince, 
~ .• teWif ibar "':er.IJ'D~m et~or f~ı~ıını- rılebılir ve bılyük şelıırlcı h;ılkının. ıtalyanlar. ~melketi işgale teteh 
da.... edh.elr llW'e • e- ~ıı·şıed. i. ~k.lerimizin na- ordunıın, mekteplerııı. tıasuıhanelerın biis edebileceklerdir. Eğer bu te-

ılenlir. B 'ı a- hariçte nn nn:a 1 ıgıı:t . , , . 1 ve bu gıuı buyuk mıktarcta un ve ek· bb .. 
~aıaw -ye ~ı..ı--···n :iştihasmı k:lç'lrabılır. ı ·ı S d h·ı h"' • 
-Jn"I . _!1,._ t .!ili yuı.7ulup 1;:ıışırılılıgını gormck. bır- mek mu<tehliklerının ıhtıyaçlan vak· ı şe us_ muvaffak olursa, ~ranaa 

............ • n=L - m )ar ~.._.....,... :>om b ğdnv tınde \C rasyonel bır Şekilde k~I a- 1 e urıyc e a en mevcut urrı • ,c-. ._Efe çaca mf - Bızım sauı,_ .. n un vcyıı u • • ab 1 r t h l dak" b'" .. .. 
~ • ' ._ 1.ift de .,-.. za - wdan. .A\Tı:tpada "'e ha~tıi Balk.anlar- n Y~~a~dakı satırlnrı. ekmek mesele- ye beytu aaı uda~ lk ı ~tun mu-
' ı__d Ru L-..! • dıı nasıl ekmek yapıldıgını gorenler deki kad nase e orta an ıı.a acaa.tır. 
• - a r rnanyanıa ~ıcı bJl ler dak' ı.ırtu hayretle tes- sı uzc.rm ncşrıyatımızın ne ar ş·· h it ,_. S . d k" ··ıc ~tini idare eden Cafencadur. \·~ eı: · ~ 1 ycrınde oldu(unu gostercn, resmi \'e up e Y_O Kl, urıye e ı yu -
~lr hafız. bı; etrn:~ fırınların ki.ıcuklu~il. salahıyetlı bir vesika olarak alıyoruz sek ko~acr, • Fr~nsız va. 
~ mu adetlerınm çokluğu. fırmcıların btlgı· ' t 1. 'd 1 •• ; tanpervcrı sıfanle, gıttikçc daha 

R 1 . azl .,., r I• anoa. a ıt'I mc•• c 1 ı ·ı · .. ··ı iL ı ~Ü ve u- sizliğı ve ~ye en_nın ı,;.. . ınn· ~az a ısrar a ı erı suru en ou ta ep-
...___ - • 'Cllıgımı:r:ın asrıleşmesıne \'<! nlSJone. Ekmek meRlesı üzerinde. muhterem lere m u kavemet iç'in elinden ge-
~ laiinaeti ~1.irllmesi~ c118e1 oıma1ctadır. 

1 
• 'L d 

--... - 4 _ EJanek f.iyatları, buğday mah. okuyucularımrzJ ve alfıkad:ır makam· l'!nt yap ma11:t a rr. 
Or-clu, yeni BatYekili tutmakta, sufünün ~·e pivas~:ıkı un mıktarınm ları aydınlatacak buı rakamlar \"ere· 
~ 'Ye • 1 b..tırmaktada borsa ve plyasa oyun\annın tcsırı al- cegız: 1stanbul degirıneıtlerı. guııde c...: .. -~ ISYUl ~ • ıtında ıkalmaktadır. Bu )'ii:r:den, zaman 7000 çı.ıv.;ı1 un çıkaracak kabılıyettedrr 
~ Antone.cunm1 dayandı~ zammı ortaya çıkan ekmek mf!llelesı, I Buna mukabıl. Jstanbulda gunde 3000 
~ hir kuvvet te, ötedenben htçbir ııebep ycıkkeıı, bır dert hahnl • 3500 çu\·aı una thtıyaç vardır. 
~ a)'llan Demir mllbahz - abmlktadır. İstanbuldakı '1wrmcıılerin yerlerı 

Surig·e ve 
Mihverciler 

Lonıı ... 8 (A.A.) - İngiliz hava 1400 _1 ·~-.L-· tartan sorma leıyonerl~ mr kısmı 
• .., .aiır yaraJı Olduğu _..ın uuinferlt bir lokmnoılte ihineıWk husu-

ve dahili .emniyet .nezaretleri teblifi: edilmekted ir. Dün 88 ...ı::..man tG ıtrerihl --'indeıı ıchmis&!t:.::tiir kısmı Bu sabah pi.aktan ıt.ibaren oğJe.. ~ ,_., 
den az evveline kadar düşmanın ha- tayyaresi imha edilmi~. '22 ln. dn otomobil kiralr,yarak a>eni, hudut 
va f--•ı .. - 1 ehemm;vctaiz olnıUJtur. giliz tayyaresi kayıptır. F.akat pi- istosyonu ola~ Hatfeld'e kadar kova~a-

...,.....,..-. " Iotlatd k. . - 1. d" nu$larilır. 'Leıyonerler buraya 11eldık-Öğl~~·e doğru dü:imanın bü,YUk bir an se ızı sag ve sa ım ır. le;i ,zamaıı .ıren, Rumen hudut mas • 
bavQ kuvVL'tı Douvres'11n şimalinde Hava ve Dahili .Emniyet NeZa- ,._unda <Ourıreyarak ~..-ıllav 'lııudut 
.:sahile 7aklapatf ft derhal avcı tay- retleriaden. dün ak.._ L..dmı :pıma varmış ıbuhmuymıiiıı . 
yareler:imızıa ve tı,y_;ırre dati ba.- üzerinde düşmanın yapbiı ve.. bü- .Ew K rala ıeneee 20 bin 
ta_:yalarımızrn ateşi!~ karşılaşmışt~r. tün gece daha mahdut olarak de- L...::ı.:. Jir. iJİ.791' 
Du'7"1an tayyarelen.nın yalnız kuçok eden bü--"!L h L •• ~Z ;aa ver: 
ilolan dahile doğru barajı geçebil- vam . ~ ll'Y1l n .CUllN ~ B l(A;AJ - !D. lll. a . ..__ 

ınışlcr ve Time;; ha!icinin şııuline haklcmda şımdı ahıuuı müte.ra - Jelııeueıı harelletindmı ıe.vwcl. ı..ıımt 
kaılar ırltmlfler~ ıdıP. 'Qt'ada llağJtrla- mim maliimata ?azar.an. b....l.u. illr.al Carol'.a_ )i~ M~ i:sıglliz ılıbablt 
nlk Urdedihruıflcrdir. dı.man genişleıruı ve soa -lhala- bir çek tevdı edılmiştir. -Bu mılibUıt • 

Şimdiye lbdar 'ftlma11 Tapor1ar atı- nnda gelişigüzel yapdm.,tw. IHa- -~ .ıu:ıuı:ebi~ ~::: 
lan bombaların kır mıntakal.~nna Mr ağırsa da cereyan eden mUha- ::ı ~~n ı;:: .sen~&ir • 
d uşerek. az ibasar yaptrlda rını goster- L . • - _.ı_ .ti "d ..1 • d ·il 1ı-.... k l . d ha ıre~.) e nuroe e cı aı eg aır. 
mcktcclır. n.ent oııt uı;un a zı ev- • •• • 
'ere ve bir gar.n ve ınU\·akkatcn ka· Bır kınm b a \k sıp.akaz kaWı Frmtsacia uç eski 
patılmı.ş bh •yola ı~abet olmuştur. ilüşınan, kuvveUcrinin ıbuyük bh 
Zayiat azdır. Bir kişi ölmüştüı·. Tay- kısmını i.ondrımın prkmda ll'inıes Batyekille ~IJ* 
\"are ılııfi lıntarya.lıu·ımtr. iiç Alın:ın rıcıınııııı ıkı sahtlınılc tıil.hassa ındhıı Ba 
h·ııı~ıarılınıan ta~'Yaı-c~iı:i .u~şürmüş- .k.ena.rmda tcmerlmz ~ttirmiş _ve '°ı~- şkumllftdaft 
lcnlır. Av('J t."lyyarcleJ"ımızı~ faali- da üçu bliı•uk olmak UaeJ1C miltcaddıd te~·f -.....l~.-1:1-.-
Fti ha.'k1.."tnda'Jı:i raporlar henüz gel- ~·angınlar ~kınasına ~ ohnuŞtuı. 'Wft.t ~~ 
meı~tir. Hnsur çoktur. Bırçok kimseler mu- ,.._ o (A ·A :1. .n ..,, 

A •- teL.I" .. • .ıı.. d \..Cnevr~. <o • ...,,.. 7 _ v. J11. 
l"UD&Bll u ıgı vakkate.rı sığıııaksız lkalmı...-.1-sa a B: Vjc:hiden ıbilclirildi~ em-, 
----- - tchllkc mıntakasındnn ıuzaklaştınl- ..-··- _.,,,~-

Berlin, b ( A.A.) - Alman ordu- mnsı ve kendılerlne sığmak ve yi- 8abik f'J'a1'15lz :Satvekillerinden 
lan haşkumnnrlall'lıgı tebliği: yccck tedarik etmelı.: İ('iD 'BCele 'ted~ Dalaôicr ve Reynaud ve sa1'a 

Şinıd~yc kadar, T:imes sahillerinde birler alınmıştır. Bu nuntakada, İlm Fransız .Başkumanclaıu GflnCr&l 
liman ~c sanari mmt&kasına .ıııııhte-
lıf 'knlibredc 'bır ınllyo:ı kilogrnmdan me hiznıctJcrine mıahsuı:. tesisat ilze- Camelin tevkif eclilmiı ~,e yiik
fazla bom'ba ırtılmış:br. Rıhumlarn, rinc de bombalar dllfllliil ;ve ıWw ti divamn iQtima oakdetmebıe 
ticaret -ilerine, odOklara, lhan .... r- scrviskTin işlemesi ciddi surette ıke .-'u .. .:;.., Rion avannda bir .-0 -

.. ~.. - . ,,,_ silmiştir. Londra Hmanuıa a.it !dok !CIHll-- -" 
lal'a., 6U ve gaı. m tor..ı ı!abr.Mtalanmı, 1 d b" -"' '-- •·-' _.._,_ _, da ı:mev1uif ıba1unc!luruınwşl'Ur • 

•~ · t-ı cl · .ı~ aru a ı • .,.... uum ...... ar ......,nş - .• 
tcrsanen."l<.:, ınşaat . a "'Y · c:rme,. U\.'. Times'ln ceııubuna hahet eden dok~ 'Su, umunii emnİy~n idam~ 
miryo1u !:~~tına ıımbeilh. er. vf~l .. klol- Jarda büyük biı· )"'\ilgin ~kını&ıtır hakkında son zaman1arda naztt'-
'llltıfj ,..,~ .. runıar en \n ım ın ı a :H D.. hallcrd blı" ._,...,.}: h · · • ••• k.aıa 
neticesinde kısmen iinıha <edilrnlştlr. ıger ~111 e .'~.:;;_,-..- .a· la.r eyebnın tasv~p e.ttı,cı ~~n 
D ld . _ '-tad ara ugr.amı~ ve mM...,....,... :nı.avna mucibince al.mmıı Jınr ihti-t ,_ o ar .cı\'arn )"aım.... rr. J .,,.-
Th.anıeshaven 'deki .bü;ı-ük pl'tl'Ol ar YD.DllUi~r- bir.icür. ı8u ıbmmı .ftükünıleci.e 

'1l'Jlolarma ve doklara kar;şı haşka Diğer yerlerde gGııe, devlıet için ehlikdi ~ -
~· Ma::al-.... her t.afmda 11-44 • . \"t' 24 sıtaUe ~-ıı:mc kabUJyctleruıe 
~ • •• Yuk.ar:ıdaki me11eleler. hulrumetın e- göre 1capa.ı;itdcri .,,-1.edir: 
~ ·~ " P~ .~- &ıslı olar.ık diklmtiru çekmiş ve iltin. Ayvansara,y 180 ton buğılay, 2000 tu· 
L.1;"' lııiilı ..ı.., cıba lla l 1 AM o ~ ı;enelik sanayı plinımı ·ekmek vnl un, HaEköy 120 ton buğday 1300 
~ bd · .. 'ft ~ .mw & ive ımı ~ ~·e ticareti•, bellibaşlı bir tuval un. Kuımpaş;ı 90 ton buğday. 
~ laik:. 4iaa uifaiıü kolay- devle't !işi olarak lronulmuşttı 1000 çuval ım, Cibati 7S kın bu!da.v. 

'hü~mlırr ıte•eTh cdllmlştir. Chatham Loııdramn sair ıaaımlanna tevcih lar, harbin devamı ~öiidefmce 
(1 ;..ı ...wı ~." O--> · filikh ımadileler fabr:ı~a'ları "": edilen hücumlar bıı kadu cen'i!J dl mev1'uf 'bulundurula'biliTler. 

gc.nişlediğı ve tekeJldlliil etti,iı n&11 Hıntkmr:e ta.Y)'&N meydanı nıerkezı mamıısa da birçok bonilııalar rdii~-
olunacalt!_ • ıae lbo111bamnıan ~dilmiftir. !du- müştüı·. Londraııın ftlllabanda ~ 

~ • Biz lbucaya, clmıok mese'lesinln bu- 800 ('UVal ıın. Balat toton !buğday, 700 
r.,_ -: • • ı=ün ıbizim 'tesadüfen elimıze aldığımız tu\•al un. Beşiktaş 80 ton buğday. ';OO 

lııı.a...~ ~ dahi bu ıbi;r ımev.zu ckiil. tabt ôevlıello de Ü· Ç'll\131 un. Mumhane 25 ton but~. %70 
~ reunen ve aleaen ça1q- z~inde durdugu brr mesele olduğunu çı..ı\·al un, Ay.akapı 15 ton buğday. 160 
... ~ müsaade etınq oldaiun • ımlatrna1c lçin. Dti1P1C1 beş senelik sann- ÇU\-al un. YekUn olarak 82$ ton bul· 

Mıh•ercller, Anif' "ırtıldalıne ıtaraf- lharebe bıyyarelerlmiz .aynca, Li- me~p binası ciddi hasara ui'ramıı;
lal" olduklarını mötemacliyen ililıı et- verpoo1. Manclaestur, Birminglıa.m, t.ır. ILondranın meikezint"I:! ile yan
ti'ltlerine gore, SuriJ~ i ıldli.lrtan tee- Cıırdıff. 1Rr\2'to1. Southnmµton. Port.s- gınlar çıkma, ve m•hıtıelif manalle:ı·· 
rid edip k01ayca ı!igıt1e özene-ceklen- mout:b, Portland .,,-e di~"'Cr on mahal- de ml'.skcnler tahdp e!.l;:lm~. JiJ 
ıne, Suriyeniıı istiklalini ilin t?tnw ı· de Uman -. !l&Da··j 'heaeflmne bli- mınta'kalann hepsi~ pafllf 'kortll1 
ne niçin yardım etnıiyodar? cunı etmişlerdir. ma servisle-rl süratli ve miiemiiT lbiı 

ı•·enra, 'SerfllJer " 
..,..,. naıda 4ir 
anlaşma Jlfili tem, 

~ lllh ~ "'9I K.ail 7 i programından bu mevzua ait bır- day "-e 930 çuval ıun. Araplara ltimad tPlkhı edcook 11e Bir denln.ltmın:, iki kafile halinde f-1iyet göstermişlerdir. !Bu 'llleyall· 

mihve.rcilerin lıi!!lr?lüni}f!tine :inanma- "'°"·reden \le ceman 3.'ı,409 ton lhae- .ıla yangın tehlikesine 198ntt maha1· 
larına imJı:in verecek luırekd bu de- miftde ile$ a~111an iticaret 'f!em1sl 1ba· lerden ~·.üzlerce sl•il altali :taliliye. 
iil mi! tırmııtıT. Bunlardan başka 1bir de demiT'3"0l\1 muna'kali.O;ının -yıeniitP.JI iş. 

ediliytr ta.....~ .... Mfte jkat Atır alıyoruz: l!<tanbulda 200 kadar rU"Jn \·ardır "e 
~~an öldürülen Cocl-1 · ·- Hiç olmazsa bUyilk Uınek müs- bunlar gi.ıııde 3500 çın-al uıı kullanır· 
k~ 7eri.e Demir •"* fala•• tthliki eehir ve kasabaların ekmek da- lar. 250.000 kılogram olan bu un. 330 
..._t.n İani •erilen tefliiine --ı \!:aSUl.J hal maksot ve gayesılc. l:stan. bin ekmet:e tekabül etmektedir. Şeh· 
"f lıir vE ·· oa- Siaııu &etİ bul. An.k.ııra ve İunir gibl müırnsip riınızm rıütusu 740,oQO oklutuım gOtt. 
eıiL...:-. pr-wı 1 • .. .. - yerlerde otomatik makinelerle dona-

1 

ııdam başına günde 450 ı:nım e'kme.k 
~- Mem.e.sebn eD ltiiyiik 'tılmış modem ekmek fabrikaları ku · düsmeldedır. 
't, ....... ~ ol.,.. daM .;,..de ~ar& halkın mubrem olan l'ltmtok Günde 450 gram ekmek yiyen İst.4ın
.lıı~ lld. kökü buJUDllll ıhüvacının 'Sıhhi. ucuz ve emin bır şe. bullunun, bu mevzu üzermdeki dert
~ "!. . .. .. __ L • kılde karşıl:ımn:ısı luwmuna kanaat lerı nedır? Mustahsll olan nllfıısunun 
._ Pertiai de, diktatonm ~•- tıasil olmuştur. yüzde seksenıne yakın mlktıırı. dun · 

Fakat mihVf'rcllel'ckn bu yolda hiç dört biıı toıNulı: lbir gnrıi hasara uğ- letnmesine ya!'dım edilıatı ._ 1ht-r- 'ne 
bir ses yükselmi_yor. \'e bu yüzden nt1lm1'1fr. 7 Eylul ~ !!eri mo- kadar ana caddeler clddf PUnfttt ~ii
b<i;,-te bir teşebbüs vukuımda mihver~ tôr.lıotlarınusdan il.."ıtıi bir d~- t<.'e&sir olmamışsa d~ Mkaklarihı m
cilerin Araplarla da döğüoecekleri le iıir Gevri~ ~nHfınhı rehkatinile kıtaa uğ'nynn 9":ruııri~in tt4."Tar 
anlaıılı)·or. seyrethın bir kafi!cye rastlarm~r. hatl.aauast temin edtlmift,ir. IBil'hassa 
===========================-~;;;.___.;- atır vadfmr tahmil ~en yanJ~ın-

:Mo.kova 8 (A. A..) - T ... 
ajan9ı bildiriyor: 

Hoti Japon pz:me.i, ~ 
\er 1Birliğ'i "le A:hnanya, hııi}ya we 
Japon.Ya anamda b ir anlatma a'k.
(lj ve antikomintcm paktın il&MI 
bakbncla. A,iuGotı ayı .anı.n
ıda Staliıı ıile Almam büy.ük dçİIİ 
Kont V on Der Sohulenbvt'g .,._ 
sında g\ıya l:iir >görn.rrıc vdkua 
ge1aiğini bilairen bir ~abcr neı-

~tur. :Şu kadar ki. ~n un v.e bujday- yanın en giizd cins buğdaylarım yctış. z k E k J lllTI'fl 11öndürülm.-sitı.! boni\Jat'dmuuı e i ro ag ın altında dll ılcvam ı>tliJmlştiT. 
· ~I Antonescunun h..-ici ı.ı olan sıkı ataka•ındıtn dolayı, buğ· tkirken, nıcın Turk \•atanı.ndo, ~rı · 
~ti, tamama ib er devlet - day - un • ekmek ışını düzgün .,,.e su· sandan çoğunun gnynsıhhı olduguı a 
~ l>oli "k e m bu.an reklı bır programlo yurutebilmek ıçın daır rapor olnn on dokuz çeşıt ekmek 
iL. ta asma unun uyor. mevzuun tıcr safhasını btrdcn ele &· pışırillr ve .neden buntann hıçbın, fı· 
~·elcil olduiwa ZlllDMI illı: İtİ AS- tarak. lbu;iday. JJn ve ekmek pıyıısaıa. ruıcılıgı mustakil bır endustrl halıne 
;;ı1• 'Y'e ltalya sefirlerini ziya- nlc ayni zamanda m~gul olmıık 11e getırmts olan memleketlere. göre tok 

• 
cenazesı 

Büyük bir yangın 

dün askeri lngıltercdc Londr.ı. uuntaknsmm 
haricinde ~·alnız <!.§ağı Time& .,etrol 

k ld ld tcsısaıında çıkan büyük bir yangın retmiıtir. 
1 

• • • 

Q frf f çok hasar verdinnitı.ir. Bu hucum· Tasa a.)&naı, HGJl .gazelealn.la 
• 

merasım e 
..__ o1m ~ dalaa Mllll'• b~da olduğu ,glbı, unu da dı?Vlet gerıdır? _ 

Df • murakabesı altuıa nlanık kokundcn Yarın. bırçoltlarJ bugune !radar neş· 
~ Duçeye baJ;ar~ t~: halJc~k taı:ımdır. Bunun içın buğ· rcdılmemJş muı>bet ve resmi rakam· 
it telgraflan çekm14tır. Ç unk u day sılolnrı gıbi. memleketın muayyen larla bu suallerlıı cevabını vennıye 
~nyamn tamamiyet v e m a- verluınde buyUk mikyas.ta un !obrl • devam edeecğız 
d~lf)'eti bilikaydü fart "'!ihver ... uıun• ı••aw1111MMttt1 .. ...,,,...,,u .... .,.,..,,._,..,,,,., .. ,,, , ,.,,,uııNıtMN1 ııııııMuN ......... •••••nıwıı"ıı .. 

~~~len tarafından garanti e d il - Almanlara göre lngiliz tayyare-

~~a-Bul~aristan Bu hücum Hitlerin feri A lmanya 
~b; Dobr uc "'.\ mukabelesidir üzerind e 
>t~neral Anto nescu artık vazi- 1 Bırrrıı:i 1>nhifedı•ıı d~vaırı) 
' lıikim olduğundan ~ Tran- (Bininci tırıhtfeden ıleı•aın) yapmışlardır. Adis-ı.bcba'ııın 135 kı-
hıı."'1ır-... bpardıiJ fvtmanm mttkezlerinı anudanc müdafaa et- lometı·e şarkında Avaş köprüsil üze-
~Ya yüztuttuğunu gördüğün mektedir. l".ınt' dört taM isabet bydedllmiştir. 
~ Cenubi Dobrucaom BuJaa - İngiliz imparatorJugunun merke- frıgı1iz Somalisınde Hargeisa'ya 
.~. terki için küçük Eflakm zınde husule gc.t1rıh~ı ınuazzaın ha· da hucum edılmit ~e burada telsiz 
~~ ıi C raiova' da batJıyan mü- sar, 'bıze 'hır mılrt.ar telcfat.a mal ol~ ıstasyonu ile Avruı>alıların ııııkin bu-

_., nltıstur. Fakat bu'"in ehemmıyetli luruluğu mahalleye bombalar atıl- • 

~qerin arkasını almıttır. · ..... 
olan cihet, Alman hava kuvvetleriruıı ınıştır. 

......_ ~ ariatan 7695 kilometre Eritre'de Hannil nda mda askeri 

lnr ılmdly<' kadar yapJlanlarm Aıep-ı bu habe:r.inin ıbatbın J>aşa eyıi..,... 
slndm bfıyülc olmuş!:ır ~ .fa7:ln za- ma olduğunu, çünkü, Stalıie 
:\ iatn scbrbfyet •emılşlerdır. Çıkan K t Von [)ey Schulenburg -ile 
yangınhmn bi~u tali de~edir ~ ,, ·1· er . - d 'hiçbir 
:Z11~ int 1tuıkkında V<!T'.İlen Tnlrnm1ın son ıutı, ı a ye ı ay ıç~n c • . 
t.abminii'lır. 1\ahn olur olmaz t.nft;iJiit 7Örüşmcde bulunmadıgını hildır-
ve-rılecektir. miye mezundur. 

ı =s-ii'M---E-ı-s-iiiMi·smi----
ı y Al,~ a~'Kş <'lnlaresi 'çin -yeT'lttinid 

arın fti'am evvelden temin ediniz. 

ilk açıht progremt~ 
Al.BERT PREJEAN - DİTA PARLO - .JULES BERRY tara
fından temsil edilen ve RİVİERA 'nın 'bütün lüks ve ihtişamını gösteren 

MOHJE CIRLllUM MEÇllUL UDiMi 
Güz:t•l 

'temsil 
Frnnsız: filmidir: Albert Prejean bu 'filminde şimdiye 
eUiği bütiin !ilimlerin fevkindedir. 

kadar 

L...~1-ı 'Ye n.. yu""z bin n üfuau iLondra~'ll güpegunda:ı: taarruz etmiş b·ınalara L·--r ika ed:lmiştir. '°" --.. ' olmasıdır. Berl.iııdeld askeri muşa. ~ 

~-~ri ve 396 köyü buluna n 111 , r d bil 5 Eyliil akşamı, düşııınn pike .,••••••••••••••••••••••••' tıı.""!i Dobrucayı ki.inilen almıt- lııtler, bunun, Cer tara ın 1111 
• bombardıman tayyareleri, :'ılalt.a'yıı ' ~· 

• .._.. dtrHen nıukabele bilmiıili teŞkil etti. lıüc:um etmişlerdir. 'l't>lc.fat yoktur iT 
~ ftlemleketin Balsu me- ğinde müttefiktirler. Vefatı her tarafta denn teessür u - melli bir erki.ruharp ı0lara'k ıiştirak e- ı 

Liik•··· K•mal' ·- A"'-· •c:era.-
il P EK il; 1~n. teslimi tera iti üzerinde h"ll • d ez: t _..... 

~..:.::. .. m:~L'- '-alm••lardır. }' a•ır ın Man' aa J erı n e n Bir lngiliz gemİ•İ battı yandıran ordunun kıymetli «umandan- den merhum, zınlr Müstahkem me~-... 
uuruaa .. ..,. ncı- larından Gener.al Zeki EroklQ'"ın ce- Kumandanlığını müteaktp Tuicene-

t....:..._. -- - 90Dl'a timdi Bal ıörü u Lızbon, 8 ( A.A.) - D. N. B hil- nazesi dun Gül hane hastahııne,'linden ralllğe ı&erlı etmiştir. Daha sonr.a Tüm-
~,._.. eski yerlerini Rumaaya- Berlin, 8 (A.A.~ - D. N. B. bil- dinyor: askeri merasimle 'kaldı.nlmış. göz yaş- ıcoerallı!e tcrfı eden Zeki Eroka.Y. 
>•.._~an dolayı baynmı diriyor: 28 ağustoat.a Asor adalarından J00 1 ları arasında topraia terkedilmiŞtir. Çat.alcada Tumen .Kumandanbğınd:ı, 
-..ıy.....ı__ Ba !!...! ...1-·let, eı'-: Fransa uhlllerinden öğrenildiğıne mil mesafede torpıllencrc.k batırılan 1306 senesinde Erz.incanda doğmuş ·-" . 

- ..,. ma ..:Y 1U j · 21 _ .. _ u-- ı • .-a vazi!esı başında hanalaııarak .u:uav:ı _, __ ._ -~'- göre, Londra büyuk )'angıııı yalnız ngiliz ge,miıd dlvington Court> mü- olan merhum. yaşı,....., ...... b..,.,..en ..t!L 
lh:.. 

1 aı.- aur-- tat • .. "- ll~ ... _ &g"il bütün Seine ı~ttcbatından .35 k'·' Cukalho Aran- meıun olmuş. Yemen harbı.e iştirak ıçın <::ülhane W' t.ahanesine getirilmış, ~ edil-:. -1...lalJanndan, Av _ ,.anıt sa111 ennucu , "' "V' lkal 
~~ ._,. - mansabı ve koyuuca Cberbourg'a jo Portclda gemiaile Lızbona gelmiş- etmiş ve müteakıben UmumJ harpte birik:at cun tedaviden somıı ~ine • 
~, • • ceaul,u ıarbisinde aükUn kadar görillwriiştür. !erdir. \•azı!e görmüştür. İstildll harbine ~Y· dmdm.ış ~·e erinde ölmu.t(ir. 

l.ı.~arıteıl.ditedenenbüyiik !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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EYLOL 1 
•PERŞEMBE 1 

Sineması 
Yelli Sbl!w• mermi•· e 
BAŞ~IYOR 

Bilinci Paos••• ı 
llioefaye-WarMr Bakster 

İKİ ATEŞ ARASINDA 
'-t.mami1e bertaraf edil -

~O~etler Halk (r 
Hikaye=: Şirin köyünden Hasan ;;::;:=~;;;;;;;;;;ıı;;;;,,. ____ ~~--1-----------,-Ertuğrul Şevket~+~==\~~ r Mantıksızllk Müsabakası: 22 ı 

t\Q,._l•S-rl-n•nd-n Yine Jncır üzüm mevsimi ya'lclaşı • 
._. ..,. ..,. 1lliii yordu. Sarı 'kehlibar gibi ilz:üm sal · 
,. l değin• kımlarnu, çatlıyan dört yı>rin.den b'lll · 

lı c.l arı y~ı lar akan ıncırled toplamak ıçın yolla-
' "'I~ 8 ( A A ;\ D N ra cıkmak icap ediyocdı.ı. . · flit . ~va, · · ı - · · Bir tek ağaçtan mahrum. kerpıt ku-

So dınyor: liibeler yılını Ştrın kôyün.de, her ka· 
~l)o,.., "'>';tler Halk Kom i.erleri fanın .düştindüj'ii şey. buydu: İncir 
ııı.,~-.e>'ındc bazı deiifikJikler ol- üzüm mevsimi yaklatmaktadır. Yolla· 

":lllır · ra diiiıaek icap edıyor. 
..._, )i,o~.. Onlar, ~vsim mevsim, uzun diyor· -... ~ . un.ı iktı•t eski halk k o- lara doinı, k:ınat cırpaa kuşlar ,gıbi 
~i ~ Panıfilov v e hafif .anayi köylerinden çıkarlar, tarlalara ~çe • 
'~ "llllc le • • u k" • dmerdi Hlcbır.ıııin tarlası yoktu. I\~. onıı8en t ın reaa mu: .Mevsimler geldikçe, bu topra'k une • ''tii rrıe, İntUt malzeme91 lesi. kafileler halinde prka, garba, SJ· 
t~ lı: ~i halk komiseri Marka- male. cenuba dotnı akın edcdtt. han
•. ~ ik bat halk komi9er- &i tarlada w ~ ekmek bulurlar-

, .. ,~lta · ed il • rdir. sa, orada alırlardı 
• ·Yine. me,·sim gelmişti. Kafileler yl· 

' ... :: Genu ·······tllll········, ... · rih. ·-·-:·· •• De yola düzillme.k üzereydiler. 
Hasarı. henüz bir ay ev\'el evlen • 

" •······ · : IDİfÜ. Kansı da diler köylü k.ızların ~ ................. ................. bir nilmullcsiydi. Zayıf ve çeltınsizdi 

~~ı...~~ ta&r1·11&wı aon sa.fw Göisü blr körük &ibi inlp çıkıyordu. 
111~( : 1-ir, dtitmından Jaar- Hasan da lııôyün diğer erkekler mı:_ ben· 

, ~ t.922). ı:iyorou. Sarı ve yorgun yuzluydu. ln-
t.;~llt 1.t1c~ 1-wkalide koıniAerl ce, uı:un bi:r boyu. kocaman bı: kamı 
~,._ .._l ~ M taf Xcm&l vardı. Bütün bu 1Dsan çlrkınlıklerıne 
'ttı (t. 9'Uh icia 1 Ö:reıc: teklif rağmea, onlar. yine birlbirlel".İnde SC• 

92ı). m vecek ~r nokta bulmuşlar, evlcnm4-
~~ ~r lerdi. Zaten, köydeki buUin evlenme· 
ı.ı.:,,"1~ ..ıDc :tabrik:aMınna ait ler, hep böyle olurdu. 
~ lkOMert l.inueı ile .Hasan o akşam, karısile, anasile ite-

• ımştu. Yanıı ilk kafileyle )'oUI diizül-

mek istiyordu . Biraz para kazanınca herhangi bir tarlaya, herhangi bir su· I Ha.sanın baıı. '3.lt'Y alev ::rnnıyordu. 
köyüne erken dônecekti retle sahip olmak. onların aklına bile Sanki kamı tnraz daha bily.ümüştil. 

Ertesi sabah, arkasından su dokül - &elme:r:dı Bu kendilerme lbenz.emiyen - Nıye yemtyorsun Hasan? 
meden, birkaç dall'lla yaş akmadan ker· kalın ensell, eller.ini ıeeplerlne tıOlttuk· O, ıbir kutWt klldar cansı& olan eU-
pi~ kulübesinin kapısını çekti, arka • ça. avuç dolusu para ı;ıkaran ın.sanlar, n.I a1nma g(itürdil: 
da5larınıı iltihak etti. f(lphesl:r: kendilerinden detıldi. Hıç - Canını iııtemı:ror. dedi. Batun bl-

On kişiydüer. Oııu da donuk bakı.ş- filphesi:r: ki. onlarla hir Olmayı iddla raz yanıyor da-
larla biribirlerini ııQztıyoıiardı . İçle . etmek, suçun ıatünde bir şe}'di. Arkadaşları: 
rlnden biri: t Yilrüyorlardı. Vakit tiğleyl eetmistl. - Ateş yakalım da.. tlıbalUnı aleve 

- Henuz. günet rikselmedeo biraz Mola nrdiJer. Omuz.1arına astiklar:ı .çı- tut. ~ dediler 
yol alsak.. dedi. Bu ilk gün, çabuk yo· kınlarından kuru ve ı;iyah ekmekleriAl Ca4. QrPI tqpıa.ndı ~ Wr •· 
rultıruz. Cilneş de t.akaUmizi keser j çıkardılar. teş yalnldı Hasan, _çııUak ıopuklu a • 

Köyüll karfı,sıodaki ilk artı .. - ••• ,.ulannı ~ ıllıılrG maııa. 
tı.klan uman hıfzıssıhha ltltlıplarımn . ••• 
hayat kaynağı olarak vasıflandırdık. 1 Bu, yedi~i Olnil? .akfammtı:. Bıru Erlıeli sablılı Haaaru ll)'andıramadı-
ları güneş. bir kurşun sünıtüe semada )daha sıskalaşmq, bıraz daha \lOkmüt- br. öım,u,tii. ı,ıerinde en tecrübelisi 
:rukselıniş, geniş ma11Uiif ı;;ırartmı.ştı lerdl F~kat. yollarına çıkan bırlcac olan yaŞJıca :blrl. civar köylerden bın
Bomboıf ve kurak 10prakta )'ilıüyea tarlaya uc arbda§lanm bırakmaktan ne koştu. muhtan btildu, vaziyeti an. 
bu on kişilik sefil lta!ılt?"i ayrı ayrı başka. bir şey yapamamıŞlardı. Hesıı:ı· Iattı. Hasıııım koynundan (Kafa ltlğı. 

_,__ . . 1 nın bır tarlaya kapılanabı!mesi ı.çın v 
yakıyordu. o,...,, ,teilt ccşıt renkl • biraz daha yiiriimelerl 'iC81' ediyordu. dı) nı akhlar. e onu, ismini bile ibil-
yırtık \'e ,.amalı nııntanlanrıın kolla- H ktüğü rd 'belini bır ata- medltl bu köy:ün ımezarlıtına cömdü· 
nna terlerini sile sile yollarına de\·am dasan. ~. K ~-: e __.. halsiz his- !er. 

d • ca ayam .. -. en....... ,,.,.. 
edıyorlar ı. scdiyordu. Çılwıuıdan çıkardığı siyah Butün bu ı.şleri beceren tecruöeli 

Konll$D11JYOrlardı. Sarledilen her ke- ve kuru ekmeği sliziiyor, onu bir tüı1Q lltoylü: 
limentn. kenclılerfni biraz daha )"Or • ağzına götüremiyordu. Su ılçıyor. it • - Bövle ynpmnzsan, insan suçllu dü
mııktan başka bir şeye yarnmır.ıc:ığını tikçe. eırtl.akı daha :ziyade kuruyordu. şer, diyortlu. !hd sene ~el ınen biri-
biliyorlardı. Hayattan pek bQyuk is· İçlerinden bıri; . 
tekleri yokt\1. Yalnız. tarlnl<ırıı çabuk b af sin! bıraktık, yiiruduk de. gunlerce 

. - Gelecek sene u tar a gclmlye- jandarma kanıkolunm kaldık. Hcrşe-
''armak. çabuk iş bulmak. k1iylerınc lim dedi Buradaki tarla sahiplerıntn ı · 
çabuk dönmek onlar için erişilmez bir ·· yın yo u, erkıi.."1.ı , . .ar. 
s:.uıdetti. Cenı~ tarın sahiplerini gör • yerli hızmetk~rları '·ar. Altı kı ılık ka!ılc, yüril:meğe geç bl-
dOkçe, onların bir ynrı ilah olduklan- Gelce~ sene, yıne böyle. tarla ltuş-

1 
mı.ş olduklarından biraz canlan sıkkın, 

nı birıbırlenoe sciylede.r, oııl:ırın kar· ılnrı gıbı nasıp aramak üzere yollara llcüçuk cılunlarıaı .omuzlarına astılıır, 
şw.nda elpençe dh-an dururlardı. Al· çıkmak ve daha çnbuk iş bulmak ıçın çarıklarının b:ı,tlaruu alct.ılar ve tek-
lahuı bu eşref mahlukatı karıwuda bugunden kafalanru yoruyorlardı. rar yola dQzfildiller. 

Bu realmde 7 '1B&nbk.aızlık vardır. IBalanm. 

TAFSiLAT: J neşrinden 80tll'B kupcmlarln birllkte 
•••••••••• •• ••••••••••• • kcıtlp ıgunderiniz. R imlere rrv:rıea 

İçlııde mantı.ksızııklar balunan :re- tafsilat \:et mcğe !uzum ~ok . 
simler neşre-ciilecektir. Her J'tidmdel Gazeteleı1ni lresm~ ist..ı ·~ l'?l Q. 
mantıksız buldugunuz 7erleri renkü ri:lerımiz bu'lduklan mantık ıilı'l.1an 
kalem.le ip.ret edinLZ. Son resmın biı· kigıda )"llZıp 1r->nderebi1Mer. 



ıl 

Maç _çok heyecanlı oldu 
DCln .Şerl·f ııtad.ıııkı ~eni hakem ı'.;ından iıçıııı~ go!u aUıktnn t;011ra; 

naınıc.tlcnııden Buleııdın .idaı·csınde :ı1eyhlcrıııc \ l'rılcıı hıı frfkiktrn Ge
oynanan bu m~ Aıılmrn l'ııııc:kespor lül, Ma kL"'POl'u u.;fıp. u ı;vTu de kıı
talomının 4 - 3 ıııağlııbiyetılc niha- 'r.llndırl:lı fJuııcluıı ~onrıl'kı ımııııın c:ıkı 
yetlenmişt~r. . lııı nnıcnddl' tıalııı.lc gC(tı ,.c soıı 

Oyun bılha a gollerııı kıuşıl1klı dakıkndıı H:ıkk ıllJ•c im \'Uru~ı ... 
olmasında~ çok lıey<'cnnlı gC(mıştıı ·J dm-d11ncu ~Oll• ata ~'- tlıkımır.ı sahıı· 
~un Beşıkınş takıını sahaya yeoı ,ı:w ımlıp ç'korııuı;: ı ı 1 .uvaffak oldu. 
bıı· kadro ile ç:knıı", henüz ilk nı;~ç- T.H;Dıı.,\n: IH~f,lh. TAŞ: Is.maıl 
lnrı oldugtı için oyı;ııcıılrıl' blrbiı luı- f Q.-ıfntıııo) Yrıvuz • Envrı • '..\lenı
lc nnlnşnıııkta biraz giıçluk çckmış- clulı • llnlil • IIÜ><<'\·111 • &ıbahııılıliıı 
Jcrdlr. Dcıniı·~porclı111 Beşfkl.hşa ge. ı Ş:ıkıı ı Hakkı • Uı·lı .. n . ( lbnılıııır) 
çen Orhan. dün yerı olan sanlrfordlt $1.?rcf • T11ı·ık. l 
o}:namış; fnkA:.t Hakkı ve Şeref gibıl t\lASKf:SN>H: Hıft.ı - lbrıılıiııı ·
ikı kuv\•ctll ırısııydın ynnında geri 1'.'<"cclet • i\lelımet. • • RL,,,aıJ _ i\lu-.11 • 

oyun oynıyarak veril<-ıı paslardan ta- Önıcr - Adem - (' lfü -Ahmet • Kc
yıkılc istifade edcmemiştır. Maaına- nan. 
fih bu kı~ metli \'t.! ayağıırn fazlaca 
hufiım santrforun, bir iki maç sonra 
arkadaşlarilC' nnlaı:ncr.ğı ve Beşiktaş 

GalataaaT".ay 11 
Feriköy 3 

Dun Ferlkoy cııbıı,,ırıdu Calatıısa

1 

. l 

1 

l 
12 

2 

1 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden : 
,· 

('insi 

Pusla Komple 

Pu~la Koııırıle 

.Paıa\icte K(.ıııple 
Sema ktir•eşı 
Müş'irı mevki aleti 
.t\1uvazı cetveli 
1\1 ll\'azı. CNvcl i 

Sek. tnnt 

, 

Evsafı 

Aki«h, tam t.echizatlı pusla ınlyar 
kuru pusla Hezzanith 

Akisiı, tııııı techizatlı ıniiyJll dümen
ci pusla:sı Hczzııııitlı 

Deı·ın su iskandil ıııakınesi tam lec
hizatlı Hezzanith 

Elektrikli \l~kuı·u parakete Wulker's. 
Son ~i!tte11ı seııın l:ürre 1. Hezzanith. 
Mikııchııı 25 A 25 eb'adında Duglns. 
Ruler crn:sınden pırilıç Heatk. 

Ruler cınsinden pirinç ve mikadan 

Heatk. 
Son :sıstem k•mple H~zzanitlı, 

l\luhammen 
bt-deli 

Lira Kuruş 

6205 00 

Mu\'akkat 
teminatı 

Lira Kuru~ 

41i5 zs 

Oç ortasının çok kuwetU bir hale 
geleceği ınuhnkkaktır. 

Solaçık Tarık diın $crefin verdiğı 
uzun pa !arı, topu ayağındn fazla 
oyolnması ;ı; ıızündeıı heba etmiştir. 
1'unındak i için kıymetini takdır ede
rek oynar ve pmda•'dıııı lfıyıkıle isti
fade eder e takımımı çok daha faz. 
la müfit olur k ıınntindcyız. 

Mektebiıııız tedrisatına lüzumu olan cins ve miktar: ve fıyatlan ve muvakkat temınatı yukarıda ya. 
dokuz kalem c~)i·ı kupalı zarf usulile ekııiltnıcye konnıuştur. rny ıle I· eı-ıkt1y bırnıc·ı futbot rnkmı- zılı 

lıııı hu"uqi bir mac: yapmışlnrdır. 
Net.iced<• Gıılata!\ıııııv ıukibıııı 11 - '{ 2 - Eksıltnıe 16 BrHil 940 paz:rtesı güııu saat 14 de Yük ek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünde top

lanacak Hatııııı.lf(la kvıııısyonunca yapılacaktır: ~ıhı uçık bıı farklu ımııdup ctmt,:;tır. 

Mnskcsporn ~elince: 

" - Bunlara ıııt ~artnıııııeyı görmek ~rzu edeııler nıektep muhaselıcsıne müracaat etmclıdlr. Muvakkat 
teminatın l~lim ycrı lstanbul Yüksek ?ılektı-µler muh:ıselıcdliğidir. 

4 - J~ksıltnıeJoe i~tırak cdcceklenıı 2490 sayılı kanunun iki ve ü~·ürıcfi mnddclerindt!ki şortları haiz oln a
ları ve sozü ge\'ell kanunun 32 ııcı macldesınlıı tnı ıfatı dıııı esınde zarfları ihzar ederek eksiltme saatinden bir 
saat evvl'lıne 'k:ıd:ır Komisyon Hıyasctinc makbuz nıukabi'ın<lc vermeleri lazınıdır. 

Posta ılc yııpılacak lcklıflerde gecikmeler kııbul cdllmı~l'Ccktir. (78!)7) 

==============:-==========================~ -=-

içi ti 

50 yaşlarındaki kadınlar l 
35 YAŞINDA ~-~ •. 

görünebilirler tığınızda eilılıııız, daha sa.f, dıı J 

ze goı unecek \'e gençle,ecektir. 
!eşhur bır cild miıtehussısı tara· 

fındnıı keşıf ve genç hny\'ıınlarııı Gündüzleri, beyaz (yağ ız) 'f ki 

cıld hüceyı·elenııdcn kemalı ltınıı lon kremi kullııııınız. Terkilılll ,. 

•le isllho;ııl edilen Ye bh- genç lmın beyıı~latıcı ve kuwetlcndirici 

f dmıııılı w nı>fo lı hlr takım. r'ut
bohl pek iyi lıilıııi\'CH la rsa da enı.>rjik 
oyunları ve nyaklarrnda topu tutma
maları, guıel övnnmalarına '.'ardım 
ediyor. Dünku mnçl!l Heşıktıış~ m:ığ
JUp olmalarını bıraz da taktık hatii
lnrında nı·amamız do••ru olur. l\lns
kespor takımı şüt :ıtm k gibi netice
de r.n far.in müessir olan noktalara 
dıkkat edecek ve çalışncnk olursa güç 
mağlüp edılebilcccı. bir takım haline 
gelir. 

Gal.ıtııııaın~ takımı gt•nç ve eneı
Jık Ferlkoy takını•nn \...arşı eksık bır 

kııd ro ile çıktı~ı haldı: l.ıaştan nlhn
Jo t•lc kud,11 lıııkıııı oynJ) ıır.ık ınhut 

bıı gıılıbıyd :ılmı~tır Sahan•rı küçük 
ve tünı!!eklı olusu Sarı . l\ırnıızılıları 
çl'klngen bır o\•una "i.''"kctmış \'C maç 
d.ı tabla tile ahenk .ız <'•'revan etnıış
lıı Ynlııız Gunduıun frrdı knbılıyetı 
tnkınıııın be v;<ıl kuzandıımış, Bar-.--------------• , 1 * _ 

~~~~s d:e C~~;;:~;:~~~ oıı:ıı~lı~t-~ol~~~ 1 ASKERLİK lı' rnc=awmt • ;, 

taze \'C saf cildıııııı unsurlarına nıli· lor, dahile nüfuz ederek giıll ırıı 
şublh olan cl:IİOCEL> t.alm edilen suf madde!Prl ihraç ve • ilun r 
kıyııll'Lli ve yenı cevher, halihazırda farı izale eder. Aı;ık nıcsanıclll • 
L'ıld unsuru olıııı pcıııhe rcııktr.ki To- laştınr ve hu surcllc cildini:d lı ' 
kalon kremi terkıhıııe karıştınlnıış- lnlıp yıııııuşatac:ıktır. Bu bn:;it t 

tır. Bu akşam, yaı ınııdan cwel surü- bil" sayesinde lıer kadın birkaç 
nuz. Uyuduğunuz her dakika zarfın- gençfoşebill r ve ~eııç kız!ıırır 
cin cildıııız, lıu kıynıctlı unc;ur\I nuıs gıpta Nkceği şayanı hayret bir 
cclı bec;lenec' k \'e heı sabah kalk- v(' lıir tene m:ılık eblı'lirıdniz. 

Maçın tal•ilatr: 
Oyuna Beşiktaş haşladı. Derhal 

rakip kalcye ıncn S:yah • Beyazlılar 
Şerdın kaçırdığı ılk fırsatla J\1a ki!· 
SPQru bir golden kurtardı. l\lukabil 
hlicuma geçen Ankar:ılılnr, dordüncü 
dakikada solıçlerin a~ a{,..fle ilk g()
lü kazandılar. Bu gnl Sıyah - Beyaz 
takımı huı eketc getlrdise dt> iıı; orta
nın lyı anlaşıımamalıırı ve Orlıanın 
biraz geride oynaması Maske:spor 
imle ini ciddi tchlil:c!erden uzak tut
tu. Birinci devre ~ • O Ankat11lıl ... nn 
v,alibiyc:l.ile bitti. h:ınci devre~·<' Be· 
şjktıış ııakutlanan Orhanııı yerine 
lbrahimi alnrJk çıktı. Hu d<'~·rede da
ha sıkı ve düzgun oynıyan Beşiktaş
lılar :ı.lne ılk dakıkalarda Şerefin 
ü tuste Irtıçırdığı fırsatlardan sonra 
1brahlmin ayagflc beraberlik golle
rini attılar. 

Bir müddet Anknıalılar Beşikt.-.., 
kıılesınl sıkt11tırdılaN:ı ıhı şiit ntııma
maıan }'ll7.ünden lıır ııetice alamadı
laı . Tekrar hakım \nziycte ı:ı;·~··n 
Bı· ıktııslılııı on ü~lindi dakikada Şc
l'clin atlığı güzel bir ~ütle ~ıılihi~et 
ı-ollerini kazanclılaı. 

Hlrknç dakika sonra, sağ\lan hücu
ma geçen Mask~ P"tiular sai:(-açık
lnrının ortaladığı tcıpıı vakitsiz çıkış 
vapaıı Çafntino solıçir. ayağından 

yediği J.!'Olle tnkımır.ı berabere vazi
yete soktu. Bunun lizerlne bıitün 
kuH·ctlerile nkııra kıılesiıır hücum 
eden Be~lkta~lılaı', İbrnhimin ıı~ a-

•• 

tamamlamıştır. Fcriku\•luler lılı ıncı 
de\•rede ıkı. akıncı dC\ r<'de pennltıdan 
bıı gol atarak sahn<lan mai{lüp ay-
rılmı !ardır 1 

Gnlntasnr:ı:ı.· takımı dun şu şekilde Kadıköy l'erlı ,ı11kc-l'lık Şubtsııı-
o~·nnmı,.tır. cle11: 

Osm:ııı ( Hızırl • l'aı uk • Salım • 1 - H:ıst:ınelerde açılacak ynr-
Musn • Bcdlı . Celal • Bulerıd • Bar- dımcı hemşıreler kursuna gayı ı ıs
bnros • Gunduz • l'cccp • Sarafim. liını bayanlar dahı lştırak e<lebi!e -* Dıı·ıncl tııkınllllr ma~ından €V- CCk(e;rdır, 
vcl kıırşılıışaıı Gatnta urny • Fcrikiıy 2 15/U/940 gUnunde açılacak 
B tnkıııılıırı ti • ı C...nlııtıı"arny lchıne kursa devanı ısteğindc bulunan l.ıa
lııtııııştır. yanların M/9/940 ~iınüne kadar şu-

+ llıııı "nh:ıh $eJ"t>f st.aılırıda oy- lıeınıze müracaatla ka)·ılolnıRları ilin 
ııunnıı Heyoğlmıpor - Kurtuluş ma- oluııur. • • • çında R<"yoğlusııor ck"ık hır kadro 
lle çıktığı l"Uılcle 1M1hadan 2 - 1 g;tlip 
ııyrılnııştıı·. 

+ Dün Şi,lı ile Gclata -por bı
ı inci ulkımları ŞC:: ('f :ıtadındn husu
si bır maç )apmı la", llPtıCL'<le Galata
ı;:por kuvvetli rukıbıni 3 • 1 ~nmeğe 
muvııfbk olnıu,tur. 

lf'i-lfo 

Fatih Askerlik •':-'ubtsi11rlen: 
:ıaı; doğumlular vP bunlarla mu· 

nı:ııeleye tabi olanların yoklumaları 
17 Ey!Ul 940 tarihınd.. hitama ere
ccktır. Hu sebepten: A - Okurlann 
haJiba:ı:ır tahsil duıumbrını göste
rir yeni tarUıli tahsil vesiknlnrile; 
B - Son yoklnmaaı yapılacak diğer 

Vefa ile Beykoz berabere eratın da sanat vesikalarile beraber 
kaldılar bu müddet zarfındn (yani 17 cyliil 

1940 .akşamına kadar) şubeye mü· 
Dun Be\·koz c:ayırında Vefa ile racaatlıı yoklıımıılarım yaptırnıala • 

B<"ykıız takınılıırı kar,ılaşmışlardır. n. aksi takdirde yoklama kaqağı ka-
r.irım~ı d~·•re)'I u tiın bıı oyundan lacakları ilun olunur.' 
sonrıı ı . O guliµ t.itıreıı Vefalılar, --------------
ıkiııcı devrı.'\k ycıı ~un bır hale g;:;le
ı <'k Bcykoznn attığı üç gole mukabil 
iki gol ntaı nk snhııdıın 3 • 3 berabe
re avrılmışlıırrlır. 

fener bahçe idare heyeti 
toplandı 

Beden Tcrbiyesı nizamnamesine in
tibak etmek me elesini görüşmek 
üzere dun Feııcrbahçe idare heyeti 
bir toplantı yııpmı,tır. 

~~@ 
9 E, lül Paz.•rtaıi 

7,30 Program, saat ayarı, 7,S5 
Hafif prograın (Pi.), 8,00 Uaber, 
8,10/8,20 Yemek listesi, 8,30 Hnfif 
müzik (Pi.), 

12,30 Program, saat ayarı, 12,35 
Muzik, 12,50 Haber, 13,05 Müzik, 
13,20114,00 Karışık program (Pi.), 

Serbest gure_ş birincilikleri 18,00 Progının, saat ayarı, 18,05 
Sullıvan'ın Mikado operasından (Pi). 
18.40 Caz orkestrası, 19,10 Fasıl 
heyt!ti, 19,4{i Sant ayarı, 20,00 Müzık, 
20,30 Komışma, 20,45 Dınlcyicl 1 -
tekleri, 21,10 Üç, ll.:i \'C bir piyano 

müsabakasına lzmirde başlandı 
~ esı, , ... uzıa., ..... ~ aat ayarı, 

ile caz parçalıırı, 21 ,30 Radyo gaze
lzmir, 8 (A.A.) - Türkiye serbesti 72 'kiloda Celal Ankı.l'a, Zivn izmi- t · 21 45 'l " ., , n9 <ıO S 

cilreş)ed biı-irıcilıklcrı müsabakasına re 1kl dakika 50 saniyede tuşla, lb- 22,45 Dans müziği (Pi.), 23,25/23,!30 
dun iz.mir ı-ntermı"yonal fuarındaki rahim Hahkcslr, Paik İstanbula 6 Yarınl; program. 
açık hav~ tiyatıos~nda Ankara, n a- dakika 67 saniyedı• luııla galıp. --------------• 
lıkesır, _lstaııbul, Jçrol, Kocaeli, Ço- 79 kiloda İsmail İstanbul, İbrahim 1 • 1 
rum \'C lzmiı· bolgcleri güre~ilerinin Balıkesi~e 7 dakikada tuşla, Muhlis şçı arıyan ar 
i~tı ıRl.:ill' başlanmıştır. Bu müııaba- Tayfur Izınir, Enver Yener Kocaeli
kalard:ı Vali, Parti müfettişi, şehri- ye 8 dakika 50 saniyede tuşlıı galip. 
mn:dc bulunun mebuslar da hazır 87 kiloda Mehmet Ali Çorum, Ah· 
buluıımu,laı dır. Saat l 7 de güreş met Kocaeli)C 4 dııklka 58 saniyede 
federa yonu rei i, gurcşçllerl halkıt tıışla, Ahmet :Merıılnli İçel, Musa İz. 
takdim ettikten •onra serbest güreş mire 7 dakika 35 saniyede. Büyük 
hakkında izahat vcrıniş ve bundan Mustafa İstanbul, Mehmet Balıkcsire 
sonra müsabakalar ba~lamıştır. 3& saniyede tuşla galip. 

DıinkG neticeler ~unlıırdır: Ağır sıkl_et~ Ahmet istanb~l, Ha~ 
,. ,. . • . . snn Hüseyın Ç<1tuma G dakıka 3., 

l>6 kıl oda N ıyazı .ı.oc:ı~I, Jsmaıl saniyede tuşla, Mehmet Gülcş İzmir, 
Ankara.ya sny.ı h:-ıabıle ı_:alıp, ~hmet Şerif Bnltkf• lrc g dakikada tuşla 
JJalıke ır, Şcfık K:ındf'mır İzmırc sa- r 
yı hesabile gnllp. gı\1

1~· b •. 1 b ·· . i . " usa a .. a ara ugun de devam 
Gl kılodn Halli "tanbul, Bekir İz- eılılcc~ktir 

mıre sayı he~abile, 'urettin Kocırnli, -----· ----------
ltngıp Çoruma sayı t.esalıile galip. Doiam 

61.i kiloda, Yuhya İçel, Abdullah 
• hlık irc hükmPn, Yaşar Ankara, 

Mehmet Kocaeliye 9 dakikad;,ı. tuşla, 
İzzet isı.anbul, Mahrırnt izmire sayf~ 
Ae ı?alip. 

Toµrıık Mahsulleri Ofisi ){üdürü ve 
Zahire Birlikleri Reisi Nuri Oran'ın 
evvelki gece bir eığlu dünyaya gcl
mışUr. Nevzada uzun ömür diler, 
bay ve bayan Or:ın'ı tebı·ik ederiz. 

Büyük caaua romaaı - Tefrika No: 25 

+ JJEMUR - Ticaret Vekaleti 
Standardizasyon müdürlüğüne. :;\la
~ 30 lira. Şart: Lise mCfluı\U, 1\-te· 
murin kanunu hiikümleri, enal.:la 
10/9/940 a kadar ıuüracaat. Memur 
olmıyanlar ve li~n bilenler mCircc· 
eahtır. İnıtih4ın: 12/9/940 perşembe 
10 da. 

+ DAK1'İLO - :Maliye Vekiı.letl· 
rıe. Ankara. Şart: Memurin kanunu 
5 inci madde, 9/9/940 a kadar müra· 
caat. 10/!l/940 da ııııllhan. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütebassuı 
Divı>nyolu 104 

Muayene saatleri: Pazar hariç 
her giin 2,5 •. Tel : 22398 

Harekatımız etrafımızdakiler tara· 
fuıdan inceden inceye tetkik edili -
yoniu. Delikanlıyı en -ıayıf zamıının
da yakalamak sanatinı bilen arka • 
daşlarımızdan biri lendi: 

- :Mösyö llirncr, hesabınız! .. 
Znvallı genç kafnsını dayadığı 

'koltuktan kaldırdı. Adeta kekeliye -
rek ve sararmış yilzünde acı ve ız
hı·ap tebessiimlcl'lni gayrişuuri bir 

- Hiç başıma böyle ıey ı;elmedi. _ Sana söyliyccek soz bulamıyo- tarzda göstererek: 
- Çok delice oynadın. l'\lm, Yardım etmek lmkanlanndıın - Bugün vecenüycocğim. 
- Kendimi kayl.X'ttim. mahrumum. - Nasıl? 
- Şımdı ne yaµacuksın? - Senetle bana mı paraj, veremez - Üzerimde bu borcu ödeyecek 
- 14 hın doları bl:'n dünyacla i- misin? • para yok, fazla kaybettim. . 

1 
~ytmenı - Senetsiz de veririm, :fakat pa- Etrafta derin bir olü sükutu lıa-

Cöı.len <)olu dolu olmuşitı Hiç ce- ırtnn olmayınca. Daha JUn, bnk bini qı) oldu. Sahne mükemmel oynanı -
~ap vermedım Sn' ıtuma Jnzdı. Yar- dolar bırden verdım. 1 :vordu. Alman ajaıılıırının ortasında 
"Jıluiı..iwı ~ ı , rı! ı BOtun ümltlı-ri k·rılınışU.. Kolla-• bir Jfolaııdalı delikaıilı yakında ben-

- Söy :\ ma 11111 bil<' oynatamıyordu: l li=-:ini satacaktı. S<>rt bir ıcs sükü-
fotıhar etnı 1 , d v :rnwıl•ndı. neti bozdu. 

Ekzamanın i1ıicıdır. 
Yara ve çıbanlarda kulla•ıhr. Her eczanede kutuıu SO kuruştur. 

Antalya Nafia Müdürlüğünden : 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı 

1 - Eksi.itmeye konıılıın iş: cF:lmalı hiıı<.umet konağı ikmali inşaatı> 
2 - Bu lJl.,'laata alt şartnameler ve evrak şunlardır: 

A) Eksiltme şartname i. 
B) )fukı&vele projesi, 

C) Bayındırlık lelet"i •enel rt · e fil nıınıeı, 

D) Hu!usi şart.name, 

E) Keşif <:etveli1 

F) Proje. 

3 - Ke~ır bedeli 30559 lira 34 kuruştur. 
İstlyenler evrakı kcşfiye ve müstenldatmı Nafia Mudürlüfünde gö

rebilirler. 
4 - Eksiltme 26/9/940 perşembe güııö saat' 10 da Antalya Nafıo 

Müdürlüğilndeki Eksiltme Komlayoııunca yapılacııktır. 
5 - Eksiltme kapalı 7.art usulile ve vahidi fiyat ~ası üzerııı~rı 

yapılacaktır 

G - Eksiltmeye girebilmek için 2291 lira 93 kul'uşluk nıuvakkııt 
teıııinııt vermeleri, bundan ba!Jka aşağıdaki vesikaları hıuz oluıı gelir
nıelı.>d lazımrlır. 

:-iafin )fadürlıiğ\i Müteahhitlik Komi .. yonundan alınacak vr. ika, 
Ticaret Odası vesikası, 

Muvakkat teminat akçesi makbuzu 

7 -
1 
İ.steklUeriıı ~ks1ltme vaktinden bir saat evvel tekliflerini usuliln-

dc hazır ı~arak komisyon riyasetine vermeleri şarttır. (80711 

lstanbul Vakıflar Müdürlüğü 

Kirahk Kahvecilik 

ilclnları 1 
~luhnmmcn ııylığı 

I.lra Kr. 

lstanbul Belediyesi İlanları 

Tııhnıııı bedeli İlk teminatı 

2il,05 Karnağaç nıue e ııtı için 

kılo l\!otörin. 

alınacak 

2100,00 157,60 R'ııranğaç miiesscsatı i\•in alınacak 

motör yağı... 1 
'fahnıin bcclC'llcri ile ilk teminat mikılarlal"l yukurda y~\Ztlı ı11ot r 

ve motor yağı satııı alınmak üzere ayrı nyı·ı :ıçık <'k~;ltmeyc korıulır."t f· 
"lece'· tur. ŞartrıııU1dl'r 7.ııbıt ve :\1 uamelfü :ıhiılurluğ(i ka!Pnıiııde ~oru 'fi' 

İhale 24/!l/!>40 Salı giınli saat 14 de Dnınıi Encünıeıı•le 1;apılacaktır ı 
lipleı·ııı ilk teminnt makbuz veya nıektuplnrı ve 9411 y~ıına ult 'ft ~ ,. 
Oda"ı vestkal::ırile ıhale günii muayyen saatte Daimi Enc~mendc uıı l 
nıaları. ( t60 

ftotalya Nafia Müdürlüğünden : 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme 

l. - F.ksiltme°yc konulan iş: cAntnlya merke-ı hükumet 

miratı e asi~ esi> 

2 - P.u ııı~aata nit şartnaml'lı•r ve cvı aL; şunlardıı·: 

Al Ekı.ıltnıe şaı·tııamesi, 

B) '.11.ukavele pıoje:.i, 

Cl Bayındırlık i~lerl gı•ııcl şartıııımı•si, 

D ı Hu~usi şartııamP, 

E ı Keşif cetVL•li, 
}<') J'rOJ('. 
3. Kc~if bedeli 10ıı20 lira 44 kuruştur. 

i~tiyer.ler e\'rakı kc,fı~·e ve müstenldnlını Nııfi:ı :\lüclürlüi{un•I f!" 
rchılirlcr. :'>/' l' 

ı Ek..,iltme 23 !l 040 pazartesi günü snnt 10 da Antalya 

;\liıdurlugüııclcki Eksiltme Komlsyonmıca yapılnc.nktır. 

5. - Eksi.ltnıe kapalı zurf usulile ve vahidi fıyııt e"ası üz rı 
ya pılncaktır. 

fi Eksıltmeye girl'bılmek içııı c l h hra cö4 kuruşluk 1Y1U' ı:t" 
kat teminat vermeleri, bundan başka aşağıdaki ve~lknlıırı haiz olllP 

ti rmeleri tazımd ıı. 
60 00 Nafıa Mudürlüihı I\ttil.('ııhhitllk Komi~yonundan alınacak vcsıktl• 

Bahçckapıda Yeni l'ostuhane karşısmda Valde hanının biriııcı, Gçiin- 'J'icarct Odası vesikası, 
cü, dördüncü katlarındaki bilfe mahallerıle kah\'eciliği 941 senesi mavı Mu,·akkat teminat akçesi makbuzu. 
nilrnyetine kadar kiraya verilmek fizcre ilana konmuştu;, İhalesi 17 Ey- 7. _ Isteklih•riıı eksıltıne vnktiııden bir saat evvel tekliCleılnı ı:&' 
lül 9 40 Salı günü saat 15 de yapılacaktır. İstekliler Çemberlltaşta İstıın- Jiindc hnzıı·lıyaı-ak l\oıııısyun riyasetin<' vermel<'ıi şarttır. ( 11 ~ 1 

"' 

bul \'akıflar Baş111iidürlüğüııde Vakıf Akarlar kalemıne gclnıelerı. (816~1) 1 ı Kir alık Ev 

E!~lakY!e Ey!~ı~ !~nk~=:~s~~~PQ;itosJır 8 01_ 9~9450 A nE>'oCL~~~'(,,;;' ışı.:,.. 
181 Kadıköy, Oemaniye 

mah. koşuyolu es. 
13, 15, ye 83, 35, 31, 

Samanlık 15 hektar 
2620 M2 

2502 Londra 
Nevyork 
Parlı 
Mllano 
Cf'11evr. 
Amıter. 
Berlln 
BrUkıel 
Atına 
Sof ya 
Prag 
Madrlt 
Var,ova 
Budapef. 
BUkret 
Belırrad 
Yokoha, 
Stok hol. 
Mo•kova 

1 Sterlin 
100 Dolar 
JOO Frank 
100 Liret 
100 lsv. Fr. 
100 Florin 
JOO R,.yı,nı. 
100 Bclga 
10 ı Drahntl 
100 Leva 
10') Çek Kr. 
100 Pcçeta 
100 Zlotl 
100 Pcnırö 
100 Ley 

3 oda nıobil~·alı, kalorifer. ı:oıt' 
~.7375 havagazı \·e her türlü modern (r 

137•20 foru haız bir npartımaıı müsıııl ,,t ahır ve tarla 

33, 35/1 12.610 

187,188 Beylerbeyi, Aziziye 

ve Araba sokak es. 

4, ye. <t. 11.331 Tarla 226ıi!J7 M2 !!2ılh.!!O 
o,,975 
1,6~25 

~lt:vki ve cinsi yukarda yazılı gayrimenkullerin satı~ı knı);llı zarf 
uınılile ve peşin bc~elle ııatış komisyonu huzurunda yapılacaktır, ihale 
25/!>/940 Çarşamba pnü saat 14 dedir. İsteklilerin bir llrn mukabilinıle 
birer şartname edinerek \'artn::ımede yazılı hükiimlcr dairesinde teklif 
mektuplarını 9lldirilen gün ve saatte şubemiz emlitk nvl~ine tevdi etme

100 Dinar 
tOG Yen 

13,8925 

26,~2 
0,6'l'H 
3,17) 

31,1225 
51,0825 leri. 

- Paranız yok!la oynamamalı ve
parnnız bittiği znman mnsadan kalk
malıytlınız. 

Himer, kendisini mütemadiyen 
mazur göstcrıniye çalışıyordu. 

- Fazla ambnle olmuştum ... 
Başka bir ses: 
- Bu duriist bir hareket değil, 

Mösyö Hirner, dedi, Cıdcta namus· 
,;uzluk .•• 

Hirner, yayına basılınış bir kutu 
şaklabanı gibi yerinden fırladı: 

- Namussuz siz iniz. dedi ... Bu• 
radn adam mı boğuyorsıınuz? 

Bu efcr odadaki bOtüıı o):uncular 
dan protestolaı· yiikseldi: 

- Onu ı;iz af!adeı cinlz, namuslu 
insanlar arıısında olduğunuzu unut-

~vgilimi müdıı.faa et-

( 04 i) 100 lsveç kr. 
100 Ruble 

ESHAM VE TAHVİLAT 
- Ylrnıi dört snat mü aacle ve

rin, dedim, o da namuslu bir insan· 
dır. 

O akş:ım Himmır bitkin bir uret· Tllrk Ticaret Bankaıaı nama 1.-
te eve döndü, kendisini yatağa attı... Sıvaı - Enurum 1 19,90 
Soyunmasıııa ben yardıın ctllnı. Söz- ,. w 5 l'f.99 
!erinde zaptü rapt kalmamıştı. Mü- Anadolu Demiryolu 
tema l . mümessil pe•in 35,20 

ııyen... 1 v 

- Lfzn diyordu. 24 snnt çabuk gc- MerkeT Bankası peşin 102,50 
çecck, bu serveti benim tedarik et- Türk Borcu 1 pcıln 18,75 
ıneme lmkün yok.... ,, 2 ,, 23,09 

Ben. onu tesdllve çnlışıyorıJum. :..:;E::'::ga::n:::l:::========1=9,=4=6= 
- Üzülme, diyorılunı. Gün doğma- -

dan neler doğar. Al!nh seni severse le. h . . it f. I :ı 
elbet bu mGşkül vnziyctten ıll· kur-1 o Orsa arlCI a tn ayal arı, 
taM~ .~ _ 

O• ' Llra ICr. 
- İntihar etmeliyim ... Yahut bu Tı ÔÖ 

rncmleke~i te.rkedip gitmeliyhıı diye R91adl1• ili> 
00 söyleniyordu. Kaha Batlblrllk ~ 

Kiilçe altıa ırra.-ı 2 49 

yntla kiraya verilecektir. l\lurııc 
Telefon: 24865. 11,,./ 

411ttttttUllHIUlllllllUlllUlllUIHttHlf•UnUllllf 

_ Taaviri Efkar_../ 
Nüshası (5) Kuru }°" ı • ,_,!f 

1 1 
Türkiye '' 

Abone Şeraiti için ~. 

Senelik .. .. .. .. .... 1400 Kr. 2100 ~, 
Altı aylık ......... 750 > ~4!10 , 

soO Ü( aylık ....... .... • 400 > 1'tııt• 
Bil' aylık ............ löO > yo 

r 
Eylül 

1SS9 H. 
Şaban 

6 

Gün: 2S3 

~ 

Pazarteai ___.,. 

9 
13)6 
Rııaıt 

Ağıı•tot 

~ ~ 
I======::::::~ Eı:anl Va5atl 

S. D.S. ~ 
ı-------ı-- - 36 

Günct ('i'armiU) 11 07 6 1 
""""le 05 41 1 

1 
vıı 41 
!klndl ()9 18 16 30 

12 00 19 ' Ol 34 l1 oS 

09 240~ 

Vakitler 


