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SAYFA 

J.l! i • ' 'dn ı rj • • -

__ , __ .anbuluiı ekmek işinde Ba.,vekil 
yeni bir tetkik safhası .-H---ar----bi--n 

yeni 
318 •• llald•r •iti•• JetB191 t vaziyeti 

bu ekmeklik unların en ı 
ince kısmı ayrılıp fırancala 

fı"A,,_....,..yıprına veFilmeyor mu ün· 1 

Romanya 
valide 

kra1içesi 
BugGn 

BOkrette 
tnyntı, 14 f A.A.J - Stıfanı 

lıtoundtm: 
Romaıı,va. valide 1nli~si Heleıı 

dCfpı ak1am ber&beriftclt Romany;ı 
prUierinden Nikolas '"' Romaoy;ı 
mn Roma sefiri bulutıduiu nakit 
buraya gelmişfü. 
~. ~ dolru -raha 

tiıle devam ~olup klmdi9im 
(~""'" • tkMe) 

SovxetJ~cin 
yenJ Pir 

Eskiselllr 
tayyare 

kararıAhmda 
Ea/ıiıehir, 14 (AA.) -

Ba,velalimiz bugün E•· 
lıitelaire gelmiftir. Vilci
yeti, mevki lıomutanlı
imı, belediyeyi ve parti· 
yi ziyaret dfikfen JOlll'G 

şelı.er lalnilıasıntlo fet· 
kild.,.de brılanmıtılttT
flır. 

Oilellen •nra tayya
re lıarar•Glıftla telfit
lertlc bulanan ..,,,. ... 
litiılS 1.P'. ........ , 
na •.aıır"1!•~•::iı:.' 

O.., 1J ( A.A.) - 8tefam 
a~n: 

~ ""'- ... Lota· 
'hltf& ~lf .. 1olbiu ye. 
,... Df'. ~itı riya. 
ıeff mi...WO "6 13 aatldtJn ma.. 
nlckep yeni bir ~ m,,;. 
-" tetWZ.eclilnıtftir. 



2 - VAKiT 11 nt.'OL JMO 

V'gana doğumlu bir _1iirk teb~ası ~a~I JJwiAi~~) 'a~:~r 
suslak suçundan lzmırde tevkıf edıld e·~~ıa:-,..;:-==tı.ı:==~~-

' mir 14 (AA ) _ = 191.kenci gibi ... Gecea ... ..,. trsrM WP tue •'aClfNd•• 1al ..,... il 
•• Z ~ • Karaderıizlla.in cemiyetli bir d\1111- ---- lmJ1' ~ h •· 

Ek k · · d Türk tebeanndan olup R l'de - ~inden yeni ealr1aı' tıllrwııı• da ara 9' llf'8t ... '9 

1 Hadiseler aras11da) me IŞIR 8 y&IH Vıyanada dofan llyaa OIRIRJI YI t ._...~t derdini 1111-. t1t11 .. beiaeceklerdiı' uııms: 
- b. t tk. k fh oilu Doian Tuna iımin· k f 8SI •·1t~ blztere .r=.... ~k f 

Biı· teşbihin 
ta hl ili 

V staa .,.....ı.antrt Abmet E. 
mlaY ..... ~Brt 

tuıa .., ................ haç ba-
relleUıulen Wıtlederkrn vulyetl 
.,. tanda lılr u.de ile t~ir cdi· 
70r: 

.. DtlD)"&IUD CD blQiik kumar pu. 
tl9lnla ofIUUldıinu beUd bu hafta 
görecelk· Yalna ~lana cle
ğlL blıb dllaJ'Ulll mqJrp•4eratJ 
laamar mMMı tlıeıtnc stlr\llmtl' 
balaa117or·" 

Ba. birdenbire lDsana eiulp gö
rbea bir t.eeaAth· l'llllat ......,.._ 
tla JaaJdkaU.I tMTir etmeie lln 
dejlldJr· 

Dbyamn malw'lderatnn Mr lnr
nıar ...., Usertae '--Dt Wr 
sen-e~ l>cnzetmek beW ~a. 
nm bagUnktl harpte a14ılı T'Ulyete 
gire clolra olalılllr; Wl:at lftll)tıe
re Wımmdu Jtarlıln gareUal bir 
kumar me'"Z1111 eeklbıde tudr et. 
mek çok yaa~ olur· 
~ AYnlpMla bir Wlılk· 

ldlm llyuetl takip cıdfyor· KUcttk 
mllletler ki• hayat hakla taamır
yoro _... ba milletleri _... 
AlmalQ"a lcha .... Jaayat tlÜUI te· 
IAldd ediyor· tag11t.ere19 ~ce, 
..., ..,_. ona tela kelM1I me.. cwcU,... ve.......,... malt.,... 
Ue beraber Avnpüald ldlçtus 
mllletlerla Ja1rd7etlal Jddafaed9"-
Aı-ıa lllllM k ..... 

iiblJaJa ........ ···~· .. .._ AtıqıtM lılllll etnetle-
ıl ketu1llllle ,...n ~- OnJ&.. 

' ra ucalE llldeN • ...., lılr ha· 
yat JlaJdg ~ ....... tagll. 
tere bzaDlna udeee kemdi me, .• 
~lıltlll ....-•c1otter 
de bDdl mev~lıd ft llflk. 
lillerlnl •.W- eıllıecek··· .................. .,.. 
.-...-~~---.c: ıetlrdrie c11iJii1i m • 
.. kaDlar ..................... 
1ılr aernıt, Almuya De İtalyayı da 
k w etnıaa OtaN&i lllrer 
k1IDIU'IJu gibi 16'-"* ..... ctoln 
olalılllrf 

••• 

ır e 1 sa ası debiriai tehrimizdeca- ra iÇ "Jllll ........ ke ... e ..... :=.~ı:.c::'.= 
f BOJ tarafı ı incide ı suıluk yapmak suçu ile (Baş tarafı 1 itıddrJ • • • t'lrtauacı.!·" ....,.. nmb•khk ba wa tfılldılıe 

"- Meseleyi 11&lblıılen hallıet· t kif edil . ... Yugoslav hududuna kadar Romaır ~ milıMU'ılllııW a.. 
mek ve bütlln incelljtnl anlamak ev iDii ve aprce- yanın Roma elçisi nfllalt edeeektlır Beyamt tita"11a" tlatılfr· ııra ya! ıaJ1111 lılr '1• 
lQn tetkiklere z.ıme Bonasmdan zada mahkemeaine .... Prens Nikelat he TrQıestede ka B - ............. "' • 
bqlamak icap eder· Tepnk Mah- Jaw••br. Da-.a sizli b!r ~et k~n soma Veıw eyazrtU Battatlud& k*1Je ,..... ko1a.v1*la &iN """"• R 111. 
sullerinin deli.rmenlere sattıkları -......, dile donecektır. üç beş kitapçı, kUçilcllk d8k.. tapçdara çok uzak olmıyuı ,..._ 
bufdaylar ve bütün aatıelar bura. celsede cereyan etmek~ Yugo,,ıatl 1ıududu.HM11- geeçrltM ki.nlarmın önUne yirmi antim .. de maavlar, bahkçda.r Pbi ID8dıdl 
da byıthdır- Btmdn llOD!'a lN tedir. Biü..."T~, 14 ( .A..A.) - Stefcıi ninde birer ta.hta koymakta ve _. gıda~ eauf dWdrinJanua & 
buğdaylan alan btanbulun t1g de· a.jaımııclan: tl1* Jdtaplardan beldarnll baraö !erinde eh-. -- •epetıerlDi 
jtrmfltlble lidlJmeıl 11-dJr. Bwı- 1talya.dan gelJDellte olan JtıO. teşhtr ttmeltte idiler. koymü 0-fedu ...ııaNır· 
!ardan ofisten al4ılı:1arr 1'uida)'lar - - • • k f meııya Valide kralf~Mf Helene, JWe<H,. aon güııl-1~ bu Ura- lar; ııı.aa. Mr ılQl$ln ta llOklfa 
dan çıkan ve ntlktan malU.m olan ıngılız ra ve . cık tahtalarm da kaldrnlmaamı em. bu kadar bir cametı.n çdıarablll-
unun hangi ~et._..,. hangi fı. bu sa.!>a.h y~osıa.:- hudut ıstaa- tetm.ış. !!e.bep lnmhırm yo?u daralt- Yol'· Xltap;rlar llbl manevi pi& 

rsnlara sa.tıldtlt &fmı.illr ve niha· kralıçesı sıg""' ınakta yonu olan s~~h&lıaya vasıl ol- t.ıiı za.ıwdır. ..atı iç.ta,--. ....... aah. 
yet te bu unlardaa ne kadar ek- muştur. Kralıçe, bir kramuıe B&tta.tıar ~- sat.en bldr- IU" 'bara.ya ..u, ..... açan 
mek imal tdllebüeceti ınalOin oldu. ile Til?QpuraUije teırf1 tdilmiş rdma,a ~Ul'· Beledl,. ken· ~ .,. çorapoıımn lleamerinl 
tuna lire prket ,,,. fll'lllll.rctan be· ( 80§ tarafı 1 incide) olan oğlu kral birinci Mi.şer ta. diler! i9ln nerede yer gösterecek· bu sergide mıa..t1r' ayacalı bir 
ıap ııorulur· B&& esn•dı Ure )'Uftlan bam· rafmdan laUkbll edilmtftjr. Ur bilmiyoruz; faka.* bugilalerde yenle 1lrmi u.atlmUk IU' ttlldr 
Eğer bu ıekllde tetkikler yapı. bvdmıan edllmJftir. Kral w Yollarma devam acSeın knlm bu tanvvtım tahakkuk ettirmenin talıtumı yolu fHal. f411tıMlıinln 

lacak olursa. bul deilqneıı. ve tir· kraliçe mim&ktan çıkmc& llU. ve &llWi kraliçenin Bükrep m\lmkUn olmadığını bUiyorw:· Fa. d!IDld& tutuımaqtı ~-- hllk. 
ketlerin ı.tanbal& verilen bujday· kQnet, ce.aM ve aempatl ile muvualltJan tarihi, yarınki pa. kat bulbkll laall!t ım. ~ Jatlır. 
larm c11ter yerlerden ueua olın»ı yaralı~ hatırlanın aorm111- ıar llıbUıl eaa.t l0.30 olarak ıe. bir kitap sergisi hllkmUııdedfr. Bu- ••• 
dolayısile Karadeniz lim&nlann." 13.l"dır. BuıtiD İngiltere, IU'&y 
kadar her tarafı un ve bufd&y boımbardmıan edilctiğt gün ol- bit edilmiftir. 
ıevkettilı:Jerl ~rtllecektir· Bu te· dufundan daha miltWüttir. ••"" 1ı:ral BarH'bt.tıys _,. 
kilde diğer villyetlere gönderilen Şimdi herkM imtlbandaa )da.. Mfldrit, 14 ( A.A.) - 8Mfan1 
mallar• latanbulun lhtiyaeı için ofll wlnt alnuftır. ajanwmdan: 
tarafmd&n her gün wrllea 300 to. Kral, kraliçe Ye millet artA lDlld Rcaıanya kralı x..z.oı. 
nun içinden aynluuftır. ftte usun hepll bir tek ktU teekfl etmek· Barlekma yümmda bir mMaJ. 
mUddettenbert ht&nbulu ibtiy&c1· tedJr. ıe ft111 olmqtur. On.da bir mUd 
na Jrltt r-len 300 ton bafbym. ALMANLA.& SAR.An ~ .._, __ ...__ 
aon samanlarda vaziyette hiç bir UAo ~""-· 
değlolkllk olmadJlt halde ı.tanm. NtÇIN BOMBALtYOltLAR T BMrff. 14 ( A.A.) - Tahmin t" 

lmlll b Lon4nJ 1.t ( A.A.J-Duckinı· dildJllne ı&t pnera1 Antonesko. 
la a:: ıeımeeinln b1tlıc& •· ham n.r&'" UJıerhıe eeman .._ kahinealni -'ecıek haftanın Uk •• nn dur· Burada pnu da t.ebarOtı etti· ., • ...., aQ ... 
relim ki, oflltsl fatanblıl tQin tim· bomba atıınuftır. 8Gınbalardan ~ ~ birlik hQkQme
dl~ bdar n"'111 ,Und• 300 tGa· llrlsi iç aYluJ&rdaa bbine. bh- df. ti te=H'ine nl!!!!!!k ,_._ ... «lir. 
lulı: bufday flhrla yaJm& llYD UI· fert de -.up ..,.,,_,.buluna ~ w- - ~t 
:ıa ttbadlr· Buda pyıt Jaer nttt ırnwaın ....me 4'1ler* JdHle. Fakat demli mabam partisi, neıa 
lh~ar ~ de ofta bu aoo toa.. yt tam&mell tahrip etmJtttr. Dl. tttlerin Stıerisinf ft bRhassa dahi 
dan &)TI buğda_y tahsis etmekte- ~ iki bomba da, kraliçe Vit. liye nezaretini talep etmektedir. a· • e- Maamaflh bu sabah vuiyettt 1~rlilüyor ki. aenelerdenberi aeh· torya Abideslyle ııaray kapmmm bir ge\1eme müşahede edilmiştir. 
rin ihtiyacma Wi gelen 300 ton arasında yol tl%ıertne dilşnllftilr. Muhafızların lçtlınaı bldisesiue 
buğdaya\ 808 zamanlarda u pı- Bombalar dilfttiğil amaıı in- ıeçmiştfr. Romen halkı pazar günü 
meel tp ll1g bir sebep yoktur; ta,. ~re kral ve kraliQMi an.,.ıa Bük~~ resmen &irec.ek olan valide 
bt ha& njlDell yüsek malwsı· bulunmakta idiler. içtima halin- k~nin kabul memiminl bur 
Janma " llM!llenlD 1c111: ... ı •er de Wlumll haıp kdJhMıri, lCw- lamakla ~ bultmmaktadtr. 
dana çıkanneaya kadar stah 1'B da lbqveıkili ve Polonya cumhur 
toa llaldq verenk 11a11u berllu. reisi, bu tecavtlmen kurtulduk. 
al 1ılr .....tae ohm& ollla ekmek lan için lml ve krallfe18 teb
....._ 4"91nnemell temla et- rik Wpatlarl çWM'tlırdlr • 
ını,ıenlr· s.-.J---~ 

Bundan bafka bu meeel~ ~- Bomu.~an .ana kral 
firmeneller taraflbdan yapdan dl· ~ kraliçe a.ray memurları ile 
fer bir açık,esltlltık daJla VU'41r rörillmütler ve ümludan mil· 
ki, bu da tehir ballım& tüü edl· teeair olan mahallelere sidlrek 
len muayyen miktardaki buld&YID halk He allbdar ola1lllar4Jr. 

Bulgarlar 
(.., ,,,,.,. 1 lfttftk) 

iu sempati \'Uiyetinden dotayt 
tteekkUrlerini bildinnJetir. 

DobTUOllycl gİrtf toriM 
80/yo1 l. ( A.A.) - D.N.B. : 

Reisicumhuru
muz la Yugoslav 
kraft arasında 
Anlıcıra, 14 (A.A.) -

YugoalayYa Kralı' Ma. 
jeıte ikinci Pierre'in 
dojumu pclön\imii .a. 
nuehetiyle, Reisicum
hur lımet lnönti Wr t ... 
riktelarah söndennit
ler ve Kral Naibi Alt. 
Prens Paul buna bir te
tekkür telarafı ile mu
kabelede bulunmutlar
dır. 

Sovyetlerin yeni 
bir tekzibi oldulunu biJdinlMle. Tat ... 

maundut. 
hem llllktarca asaımum& ve hem DUn a1ırfıam AlaBan rH)'QIU, 

Ruzveltl·n bı·r SÖZÜ cıe ekmelin kallteee dUemeıaine •· mwadm arayın etnı.1a bu
bep oJmUtadJr. 81md!YG tıadar *· hınan benllln depolanm t&lırip 
llkadarlann dikkat na.zanna çarp- etmek olclQfqnu ileri ailrerek, bu 
mayan tıu me .. 1e de ludW': bombarlmı&n b&dilelini b&kh 

Sobranya meclisi rei.lll B. Lo
pfetof mecli8in fevkallde itti· 
mamm 21 EylW sabahı aut do
kusda icra edilecefinl beyan et. 
miştir. Aynı 1aatte Bulgar kı. 
taatı ~ubl Dobrucaya girme)'f 
batltyacaktır. 

( 80§ lara/ı l incide) 
da, Romanya (izerinde bir So9yet 
himayesi tesisini istihdaf eden bir 
teklif yapm!J ve bunun üıerine Vi· 
)"anadaki Romen heyetinin vazb·e· 
ti tutunamaı bir hat almıştır. 

Bu libi IQialarm ~ 
bertıalde. RomlD)ada bir .... 
havaa yaratmayı istiWaf ttmlk· 
tedir. Bu .. Jlalar, IDll _,ID&arda 
Sovyet • Romen Jıadadlllldl ..,. A ınerlka Camllurreial yeal lll

Ubabatta clmıoUat partllL 
nba namuıdJ olmak edatı Ue ilk 
natkanu \'CJ'di. Bu alllda tabii ol&
rak Avrupa llarbl kartlUDClald va. 
alyetlal tutf .. IJdtJadmı "111· 
du ve fl1le dedi: 

- Baslll •Jlf olıMlı lllr me•
leket lola ......... ...,. etmek 
demektir· Ba bir nuartye dellL 
dünyada son a)'lar llldlleJerlnla 
mllteacldlt d~alar tsı.t eWll bir 
JmldbtUr.,. 

RmftHla .. lkll ,a....,. ld 
Wr memleketlla ~ gelecek 
taamW&ra karp mumt olahllme
.ı unls barh Um 01- De 
mllmldba olüllecell ............ aea 
senelerla llUleelerl. yal 19118 A'·· 
rapa llarlıl tddlkı. IODN lirm• 
miti Bil t'lıld• ..... ..,. ...... 
kati eseldeaberi pe1ı 171 1ı111ywa. 
Nitekim ....... ltlr ............... : 

''Buır ol cenge eğer iltenen 
sulhn salAh" 
mmıu Ue Hade etmlttlr· 

Fsbt hülld ndyet talllll edl· 
lirse Abnanyanm tunun İıllDb 
lmpuatorlalunu yıkmak ,.e ..,.. 
cJmlzlere laildm olan İaglllz do-
n...ıanu ........ bldumalı ı.. 
tDaulletbıe ...... etttlrWa ... 
ra Amerll&a ~ h ~ 
hNef olmattaTı 1-* Amerlkaam 
basta mum ......... prilı\r 
1911ı11e udeoe k•••etl o1mü '-e 
...... Jaurrtaamak ta te•llk.se. 
m....ı,et lebı Wl delUcllro Amc•· rn...,, ftlolarm• ......_ 4ei. 
ru,. la.SU. clonnmum fıllr"'9 
ctmlll ele llmubr· A· 

Eaki Fransız batvekili 

Leon llum tevkif 
olundu 

Cenevre, 1~ (A.A.) - D.N.B. 
bildiriyor: 

Viti'de yayılan bir haben na. 
zaran eski başvekil B. Illum ve 
huaust kelem müdürll 8. Juı. 
moah ihtly~U bir todbir olnra:k 
tevkif edilmitlerdir. 

Toprak Malıaullerl ofial munle· ~ .... -..... t..t.-ı•ı-. t7-ıı....ı.ı 
ketin her taratmdaJı en lyl cbla ,.~ .... - -..-. nawua 
buld&ylan toplamaktadır· Buıılar· lngilterede tasrih edlldiibıe ıö
dan bildillmb Cihi 300 tonu birin. re. §ehrin ortumda ve bUytlk 
el ekmek imali için latanbul aehrl- bir p&rkm k}lilde bulunan •ar&· 
ne verilmektedir· Değlmıenler bu ym etrafmda ne benSiD depoları 
mllkemmel ve en iyi cinı buğ~'l ve ne de bafkaca ukerl hedef
aldrktan IOllra MtMektl vı M· ler mevcut bulwmıakt&chr. 
tWüp eleatn wıua en ince ve bf. LODLA.R KAJ.lARA.SINA 
yazını ayırarak 4)uvalı ild lira fai- y · .. '""'''IJIJ ft,.,. ...... ay 
laama frrane&la tırlnlarm& Mtmak· Al~ .DUl"ADAO& 

tailır- Bu IUntle 300 tonluk tehir Londro. 1,J ( A.A.) - Lordlar 
ihtlyacmm bir :ıasmı daha ekailmJ3 Kamaraama., yangm ~lkan.n bir 
olmaktadır· bca-ba iMıbet ıl4mittir. Bwr 'N 

Of.il tarafından verilen buğday teWat \'Ukuuna dair hiç bir ha· 
yalına ıehtln e:ıanet lhti)"lıCI t~.. ber yoktur • 
dir· Fırancalalık un bu mlttaıdaa B&lvekllet dalrellnln bulun. 
hancUr· Dtllrmencller flftnHJtl" doğu caddeye de yegm cıkann 
un1an pij'Uadaı1 daha pallaJıya bombalar dllmU, iae 4e birgQJla 
bulday &1anlt bull1&rdan gıbnna- sara ika etaıem.iftlr. 

~v: :::::lda~: tNGİLİZLERtN ŞiDDETLİ 
nm eblltmeje mecburdarlat· Fa. MUKA.BmLBst 
kat )'1lkanda da elediğimiz Pbl de
firm,encller Ofil1n tatanbula diler 
blltlln ıehlrlerdın daha ucma ver· 
dijt buidlf lardaıı flI'aDCaJaııt un 
çıkararak arA4bıld fiyat f~ 
kendileri bqka bir iatlfade yolu 
balmütadırJar. Bu nretle hm 
hal1ma ekmeklik un ihtiyacı •lmll· 
Wmll olmakta, hem de bu HıtlpQ 
lçln h0k6met Urafmdaa )·apıJ&n 
para f edaUrltlı sttllltlmal edl1 -
meJıUd1r. 

J'lbt bu hareket.in balka ve 
hazineye zararı buııQn lbaret de
ltldlr. Dcğlrmenalter, Oftlten Al. 
dıklan ncftı bufdayın malarmi fi• 
ruılara vermeleri JhnnlFfn, bwa• 
l&tdaıı ayırdıktan fln.Wl•hlt un. 
da IOllra .. rlye .... ~ •• 
'-ler inamı fttmlar& vennekte ve 
l>arlellkle hallmı Wrtacl ekmek ye. 
rtne a,.u ve oamv pbl ekmd 
yemellat ~ o~tr· Ay· 
nı ~ .,..ym gert bJaD 
bu kmnım da ybae yUbek fiyat. 
la -~ Ve bundan ekte 
ett'kJP-rl ~ Ura far1tı betiden dft. 
Frek balta ftfdalı obusı hatıra 
btfe ce~frm!m~!rtedlrter. 

Jtte latanbıslUR ekmek dertlerin. 
deı\ P!'l mthtml~ri bunlardır. Al!· 
kad&rların tet.klld•ri bu ~ldan yU· 
rUtmeleri Jbımcbr·,. 

Lott4tlJ, 1~ ( A.A.) - Londr&
nm AbnaD hava kuvvetleri tara. 
fmdaıı yapılan bombaM!DW1ma 
lngilia hava kuvvetleri bUyUk 
bir hava taarruama ~kJe 
cenp vermiftjr. 

l'llhakHta lnctliz tayyareleri 
dUn gece bttllya hUll'tamme o
tan Alman doıı•nmaamı, 1bııeriıı· 
de ~ dofnı g&ıderl1eıı krta
atm nakilleri icra edilen Alman • 
yada.ki demir)'ollanm, denb in
eaat telPhlarmı. Fr&D8D .uıu. 
terinde Calais ile Boulogne ara
s~i top batuyaarmı bom. 
bardmWı etmltler<Ur. BriUale1 
ciçarmda. bir demityolu muvaf
fakıyetle bombardıman edllmit· 
mfftlr. Olbabruek'un bllytik em
tia fatuyoDun& da. httcuın edil. 
mlftir. On yanpı mUphede o
ıunmuttur. 

Emmerich, F.Men, Hamm, 
Şveıte'de d&hi emtia istuyoıı· 
ıarı bomıb&rdmıaıa UAft tutul
mllltW'. DMttı v• Flellbıp'de 
dt1klard& ~ çtkanlmt§ttr. 

TEBLtO 
Loftbvl, 1.+ ( A.A.) .,... İngiliz 

Fransadaki vahu
dılarin vaziyeti 

l-"if', 14 ( A.A.) - D.N.8. 
bUdiriror: 

Hilkümetin eooelce ka.001 
etmeJc ~ W rratıH. 
daki yahudümn m=iyetini 
tubit edecek oba ·~ 
nqri, mnndildif'nbn dtılta 
çabuk tahaklcuk ~k giln 
görilftflyar. BilkQm1Jt1 ttt1dif 
edilen projeye nazaran yahıa.. 
dlkr. aerbeıt mu~1d41'Üıc. 
flUJtbt.ı4ttan, telN telgraf, tı. 
yatro ~,. rnu~km~ ,,. 
~nlaalktır. 

Transilvanya itiali 
tamamlandı 

B~e. 1.+ ( A.A.) -
Viyom 1wa1oeM 1-'lıf'i tntdıı 
bine. Jla.carvtono ferWUett 
Tra~ Cll"GllMlfl M._ 
corJcrr tara/tntltın aabrl ff. 
gali bttga,. bitirilna""1". 

_......,_·----·------ - ·~ -----

'Buna Vestire .. gazetesinin Nas" 
ronal Za)1U111 tarafından iktibas 
edilen rukardal; haberinin açık sır 
rette hakikate muhalif \'e yalan 

rür tdrn ve bilindili lllB'e 6ovftt 
hüktlmetinin pftJtetto da hulatnma· 
sını icap eyfö . .., hAdllelen:l6inhı 
aym tahrik Mdefleri ile llllı edil· 
melidir. 

FCer pWecM ola yere, ~ .. 
çabuk vannat iGla J'Qlb;yol"I&, 
ylDdl •ftllda.r! Dl& ...... ,.. 
hlınM:tvl IDl.-,S •-* .... 
ha.U. b>'*l~ YIJdt it• 
kinden flldadJr. 

••• 



Orta oJmlluda yapılan. ._ 
Umıal imtJhnJan tamamı.., 
llUI; ft imtiban netiee1er1 .. 
.,. tabllt ~. 

l'M'at tuQOk taMbeler ~ 
kldar& utradıbnm w izllt'
evrünmı tıice tlUdlr ...... ı. 
lfnl ileriye .... itilUda -
p' 'p 

Türk e~ 
"merha 

Halk evleri 



ocasam geçe~ 

dilencı 

Orta tedrisat 
mMIUrÜ 

Ank ~iyer 
Bir mllddettenberi tebrimiz

de bulunan orta tedrisat ımu:n 
mUdürll Bay Hayri tetkiklerini 
ikmal ederek dün alqam Anka.. 
raya dönmüttUr. Bay Hayri ls. 
ta.nbulda k-.Jdıp m.Uddet zarf:cı
da lJsküdar, Ka.cbköy ve diğer 
mtlllıakat kualarmdaki okullL"I 
gezerek yeni ders yılı thtiyaçla
rmı tetkik etmiştir. tstanbulda 
bu yıl yeniden Sarıyer orta.kulu 
teeatlrlU ederek faaliyete g~ 
cektir. 

Bardağı taşıran 
damla 

(Bot tMaft J inddl) 

M~f~18 
seneye mahkOm oldu 
~•rde tevkiflıa.ıa ~

mat; ~en tatilcteı lllevlhlf 
Şükttt)'il. yedi. ...,ıtiz nrınc1 br.. 
çatmJU&k lldllien m&'fk:f \Re
cep ltı7t1aja.ç'ıa ikinci ağır ce
zadaki Jll'P.-t.kfDMl ffn bitiril
miştir. 

Mahkeme Recebin, Şükı1lyii 
yaralad\ktan sonra da bıçağım 
sapla.ınakta devam etmesini kal-
ten .öJclürmek mahiyetinde gör. 
mtış ve kendisini 18 sene mtld· 
detle hapis cezasına m~kftm 
etmiştir. Aynca hırsızlıktan o
lan malıld1miyeUeri de buna ilL 
ve edilmit, mtlddet 19 sene d&t 
ay 20 gbne tJ'kanlılıJltJr. 

Rütvet adan poliı 
Ça.reambada bfr sUtçUden bei 

lira rtıevet tlttn ll'atih poıtale
rinden Muharremin muhakeme. 
ame dön. de :U.Uye aekitlnci _. 
.za mahlNmeelnde de9aırı oıun
nmt; d'urutm& ~rln ... 
içih bqka bir güne blraJdkml. 
tır. 

l 1 o 

Ticaret Vekileti 
pıiiatetarı 

Bir milcldetteDberi p1ııimi.a8 
fJlı11'D&D Tlcatet Veklletl M~ 
l&fI Halit Nımıf ~ akpm An. 
karaya. ~ktir • 

......... 
Tlld mM'8lmlD Dk cMl fllml 

di. Gözleri a&MJU.. Neredqleı 
,a.zlkoyun: Jll9 Jrapınacü: :V. 
daha uldlD lıir cJeHra lllla ....,.. _..,nail olaealtı.ı 
'JWdı• bMIWed - el .. 

W&n•-1c..ut--d'$ 
-.ra: am.ıntıı ka,.,,....•• 
Jd8t ciW •lriblrJerlne ~ 

----·---·ı ~ -..... lıl&brnacı Aımıet kmc1l ... 

Mıuı• lılı ..,--. bıMuz illa 
lıb ....._, 6ıll ft MSldı&i:a lad % 

lılır ............. 
raAKlllZ(.1A 

LA De 
' bll)1IK- ,.,.... lıaJG,:.. ttı'
prkdanll Met YertlJl ... ... 
laa1'Ulan ........,... lllıldld "' 

--~'· Dilld'r:'l.'ldsoe P&ru1qaat lal'lllıl 
LGtftlb ~ evvelden kapa. 
fmlS. ........ ı ıı: de teall&Qı 

matsae. ~: 4UllS 

---••ili-·· 
SOmer 

..... Q ... 

umır JlllanWf • Dtr. 
P.ASLO w a'171.a1 ._.,. 

tardıiiıia ~ 1ılio -
~ 

Monta-C8r1o' nun 
Meçhul kadın 
...,...,, ................. ..... 

,. ............ ..... 
6'ılhmsuta'*llP"-
---~llAU9 

llDlb_.11 .. t ..... _.._.H 

-4-

~ dimdi en hafıf hanfteTire 
"'-IQuk~ tteıniyordu. 

'fusuf a.ynı zamanda kur· 
nas bir pelıllvaııdt. Umn ımü:nr
daıiıbert KJsı:rJı PrallliD ı<ıtut ve 
nlmetini t6nm bir adlınnn ... 
meğini de c1ilflid1or w CXIU!ll"" 
~ yeıe vurmama,..., llio oL 
mall& "MakUn&cl da lyi gQJ'll. 
ti!" dea'&ı.ıer dtJe; ıOı'lli \lılat
maya~ 

YUBUf, hamnna kmmııBa tJer. 
raber, ondan ~ ~ da u-

nu1t•=. ~: 

tf.9.MO Pua~wi 4i 
f.io: .,...... ,. ••mhMt .... 

.,.,,, TM: KtbQ: Jlaftf aulld <l'Lr 

~· benzi)'en jUr ~ ... 
~eri~~ 

- O ne?! .Ahmet peiıliva~ 

~~ 
- Vay camna be! Şu deHb>• 

hp. tUJ ..... alltlllllm Milll 
~ keliıliıd. 

Dl,..ıerin ..,,_bir.ada IO· 
~ ft A.Jımedfn lehlDM 
ylUrsalm fl8fer ll&roaıe'tNei aer .. 
hal ..,._ ilmıiltf. 

1.00: ..... bW 1.10: - ~ ............... .,.._.. :r...-u..., ......... 118*: .... tlıiılilılflılillılııiıiıiıliliilllllılilııill~-.-..-ASIM tıs 



Sillblı bir macera. yahut tlüetl1 bir kıt aunu )'apsl&n bU)'Uk 
bir a'f', ~ lılr OOk tımlt ldilmedik vüalan lbtlva tt· 
tlll Jaal4I Jwp ,.,,. dtlUdlr· Harbi ~ 901lnJul 1*ıe aüle. 
4*aler ble on• blfalla IUlleytcek Wka1an P* nadiren bulur· 
Jar; .,. dalma, ıta4tler'8 .. BlUJlltl tarif etmeğe dotru bUyilk bir 
um tıetPdllt IClll de ft ll&yallılz ve karaıılıktan 10yulmU1 ma. 

oen1an bank "' acı bul1ll'UI· 
Bt'hıJd 921 JIJUI, ICOrt dağlumda. tfkiya takiblae pwa 

.-,ıar Jc1D beyle o1almlltır. En gettn Jtarplerten dalla çt· 
tin Glaa 1* takU balU&tllu .ı.e nakledecek aüerlerlıı dllğüml1· 
al fGlllledlll Wr tok ıf11er '"lrchr. 
~ 91J&yetlıli bo)'Wlea ıaırt kabilelerini ırillbl&ndıran ö. 

.., Btlllda blf1 o ftkltler bir lrleeele aılmqtu. 
OtDt nba)'llr lldllld& &il Omer Beeiyi hiç bir tanıyın ol· 

aamül& bla'ablrı llarardhta teklir edilmll re
lbdrl eUerlDcl• idi· Ski lft4I l:adar enet Ji4ır merka ulı11• 
llD4t ..s ll• ,..pd&D bir 1r1tltanke " doetluk kon11f!U81 arum· 
da keD4111D• aü nnfua Wikfı \'erildiği zaman Çlkanlan b1l ıe. 
llm4e. Omtr • ...,,,. ,.ıaıs çıplak bqı resotıyor: n hemen 
aınmdan aealı. bllyUk blr yumak bnwıkblı haliDde )'lllUnll 
..... ...,. 8iph bir Js4 6rgl.nnQn ihata •Wll 16rllla,ordu· 
Bntla ba ara4& öınet !Jeltnln ıWert aetede idi t Bir cc* w· 
baylar, bu teaır ecUlJlllt reatmlerde on bu1abftınelt lçbl bey. 
Jta4e ~ Mat, bir YOIUn )'1lllalr aruma stııenıa 
w nıt•bette. lıkad• 1dr b6ctlı cibl, Omer Bealnbı 18ılerl bu 
kıl h~l IQlncSt blO bit vü!t bulvnuna1111tı· 

821 10Dblhannda. kararglh Omer Bealyi ~mı yahut diri ge
Umıe yUs -.n vaacıetmlltl· Banu alabilmek içia de ıenc ıu· 
b&ylara yardim eclen bir çok lCOrt l&kUtri n.rdı. J'abt her ne 
olur1a olsun. harekltm yedinci ayında bl1e Oaner Beilnhl befl 
kararılba henl1s teslim ed1Jmtlb1et.l· Alt Kllrc!tl \'Uı'ttP IS14tlr. 
411iUntl icldla eden blr ~ eonra, bir pce, kararclb 
beklenmecllk bir atet beabıı brlllmda kalıror; ve bu ceım 
hareket! Omer Beal4en batka 1do bir blıOe nllllda 19JlllllUY&• 
oalı 18yJeD1yordu. Hau&, Jrarafllbt&, .... Jnam-ııım gedm a. 
nll9de tethlr edUea bltlıı bqlll'• ıı IOllra MkılJırmd-.n llOYU· 
Jaa '* 711 llbl • ., .... flbtlk, bunlann ömer Bell olmadılt 
aalatthJordU• 

Onun f;ln olmalı Jd, bir g\ln, kanrtlbı birdenbire tuhaf bir 

Parisi Almanlardan önce 
kim tşgal etmişti ? 

Bir Frusız askeri •harririnin rı1111nmdan 

m.ax lltJJ .. ~ıa 

hao• eardJ. Belkl c1e n ıı...- w.. tok .., Jltltf1mete bai· 
lı Drt beylerlDJn anlatbjı meıraıarck· Onlara sGre Omer Bili 
b1r luan deiil, Mltta M~ ~- alnm't tmer 
pafO& ile meydana pla lıir m.aaıaı.. lçJerlnde bir ~ ö. 
mer Bee!ntn karargllıa bdlr )'aklafblnlr fMla ederler; ve 19• 
ce, bmandamlt ~ hl* mnn Mt Ç&kaJm Omer Jiell ol. 
dulunu eö)'ltrJctftU. Ytllet, llte as Deride, b11J1tk brt cfalla· 
rma bvnlan yolda, ta Ul'I *8t Omer a.t fdl. Bellti de, O· 
met Besi. bir koyumm Olllftlma U!lımwtı; )'ahtıt bir ağaca 
takılı bir ishak kutu ldf. Tul~ her saman kendini delil 
tirttıdirdi. Bu )'ilden de wb&ylarm &raamda ut teybl lildUrdll: 
ğt1Dl idclla eden biri çıkacak oluna, C8lt4in rattıiı yere doğ • 
ru; Kürt beylerini teebJ9 icln -t.Urmek pek mll§kUl olur; ıillh 
ve 4fı>9ik ku11ınmak lUım pllrdl. 

Blr alqam. kararglha yeııi tayin edilen bir yt1zbqJ Ömer 
Bell1l dld dejilM 4t ea tolu 1111 tine b4at mt Yüa~cıtr· 
nı l&Jledi- • 

Bu genç yüzbapım huln ll~Unl alllh arkadqJanndan 

bit oofwıan bilmec1illnl Umit edertlll· Ge~; ve tartta ilk ıta. 
jmı )'&PIYOrdU· Sadece. b'1)1lk cllilamı albnda e~eyen prl 
ve ~ bir ruhu vat.it· P 

Ytızbaşt çadm terattlğt aman ftldt rect yanamı geçi· 
yotlu• Karargih kumandanı yanma iki ulrer \"ermek fıtemfftl. 
YllÖII reddetti· Ken4191nl arzu etlifl yer~ götUrecek ycgine 
arktdat üzerine b!ndlıt hayvandı. 

YUıbaşmm bareket.ID1 mUteaklp, Öaıer ı>--•-· b 1 d -
--..uın u un ugu 

köye nuıl Prdifbü delil, nud d&ndUibu ~yllyeceflm: 
Ertetl a.Qa.mclı· Kllrt dıflarmtn arka •·~.. d gU <.a.rauarm a neı 

batmak u.ere1di· Fakat ıece blrclenblre butırmudı. Ba kml. 
bk bir pna.ı memtekeU ıttn40dnde otdufu g1b1 uzun mUddtt 

devam ederdi· 
Blrdmblre, klnrPb gaclınnag kapuıuıc!a, doludfr.gtn bir 

aUı durdu· .Aıı14e ba.yvanmdan atladı. Ve: 
- Bana bir direk! diye baftrdı. 
Çadır upJIJDda bir kaç muhafız duruyordu. toerideki dört 

eubay da dlPI" cıJamtt.1o 
Gelen ytlıblfJYd!-

<Yana~) 

-3-
Çabnlr: 

- aa •• bnabk .ım lt
ıerlnden abkoyuyor mu.! diye 
baflnb. 

Kcılunu flU'ka dainı uattr ... 
o istikamette hali huftet.te tnı. 
lmtan kitleler farbdiliyordu. 
Ornwım tenarmda kUçtıt bir 
aehir g&ilncliL 

ParmaimI harita Uz.erine ko. 
yan Melval: 

- Kot.tere Vıni ! dldL 
Çalıner: 

- Bu ArapJar hiç yonıbnak 
bilmi,arlar- Mr•· "'" D.Uap 
bur&ya plince)'e kadar te]tti)-
Ieri mflfl1kk&t ve mihnetlere ta. 
hamynlH edecek baDCi .... ft1' 

dlr. Parile pleeeklerin1 ıc-.. 
Umit etmiyordu. İlle gelcliler .. -
dedl. 

- Ymut pı1mek 9- w • 
ğer Gotye ohnam11 cılaQdl .. 

- Ewıt.. O olmlya lcll 8Ulta
nı Jdmda Elıla araymda 16-
recelEflk, • 

- Sultan ParlBe pline -
ne:rapanıa? 

_ ............ a.ı.. tu,... &Ur pm pm. p. ______ .__Ölwtll 

,.....llapliı ...... 
- Lltlfe ICll)Gam Qııllm. 
- lDmln ol ti 4olnı 118jll)o-

ranı. 

- Peki ama, 11en ne~
em. 

- Bu hUIUlt& hmDz bir karar 
vemıedim 'Bl'lr•l1111 Ja Sultana 
v.,a Amel'lka;ya Dt:lta cıdalm. 

- ....... flbtn .... de. 
if!! Sultan IUe bıwr pek lllbilk 
bU' fw.dJwt .--U. Bu defa 
ülıl &JDI -- dlJf .... ede
..... ldo tfs'-. JIQk! 

-S..tlelJa ............ --.. 
- Hem bu tevece11ie naD ol· 

duktan sonra vatmwnm. da biz.. 
met edebilirlı. 
-NeametıeT 
- ...... ft J'lumlana di· 

iv ..... 'ft ....... ... 
tidıleW - z''-'9 ... llal· 
munMBtr .... edllll1llts. 
-~plkwt~wllü

ht.-. 
••• 

.. w c1e llllb '""'"•ya 
bqlıdllar. Balon daima \'Ula • 
Kottere'nfıı ftıslJlııde cluru)'Otdu. 
Sema Jdılıt;1aıi& pul* w ,.. 
&t111m' lcble ..... Qlllllf ,. 
dı. Birdeablre cemDı pr1d ci
Jıetlnde lllı' &lılltlt ia'tMt Ve. 
loınun immmidar: 

- 'nll> ~ .. mu. 
- Bir gece hkmlm ...... 

Ya~w,allo'Jahe.a edWyar _,...._, 

- Okllp '* s&wa •. 
- AraclJllnm .... IMılki ... 

nda llıal&MJeoells. 
J«ıar: 
- Rakh\lZ var, ille mU.1-

les ate§. diye bağırdı 
Her üçü de p.terjJen iAika. 

mete a.ktılar, at.et Vılle .. Kot,. 
tere cınDIAJDID baarmd& iyice 
parlak Mr Mll'ette Jllkıbnlfb. 
-.At..a~ala· 

talım, dedi. 

Dedbp iki elektrik feneri 
yakıldı. 

Jerar: 
- Bunlann arumıa ne ~ 

le tnebileceblnlz. Geçen gfta 
kolaydı, fakat bugün ve ~ 
aa geceleyin pek tehlikeli olaW 
mı! 

- Pok doğru ... Beklemek ll
zım... Şimdi ip.retin verildiii 
yeri iyice belliyelim. VilU - Eot· 
tere mıntakaamı ke.udimiı.e hu
receğimiz için bu elvan gazdan 
kurtarabiliri& 

Çahner: 
-O halde hemen Skalaya av. 

det edebllirir.. Çünkü daha 36 
saatlik bir zamanmuz var. o 
vakte kadar yine avdet ederiz. 

- Peklll. .. 
Gece ymsmda balon Sk&l&ya 

döndil. 
Gotye: 
- Yine büyük bir feIIJrtll • 

di. 
- Ne fibi? .. 

fDe1JtUl&I var) 
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Saraçhaneba~ında Horhor Caddesinde T elelon : 203 50 AN NELER 
ANA - iLK - ORTA - LiSE 

ll:ıkl ve y~ taıebcnhı kayıdlan ber gUıı saat l0.17 ye kadar yapılır. 
Yabancı dillere ilk ıımıfiat dıuı itibaren baıılanır. Son aınıfta fcnııub~ de vardır. 

Talebe mektebin hU8U81 otobüs ve otomobili ile evlerine naldcdntr • 

........................... ml!!llllml ......................... . 

Yoklamaya Davet 1 •Leyli~ • K 1 ' Nehari •• 
Ukı::.::.ıc::;ll Te Yabancı Aakf'r- , Erkek T en~ - o~ ~e Kıı ''1!11 

836 doğumlu ve bu doğumlularla lLI~ • OR J A • LİSE 
muameleye tAbl eratın ııon yoklaması T • d S "[ 8 Y . 
25191940 gUnn.n11 kadar uzatııml§tır. akaım e ıraservı er 6 • enı açıldı 
Şlmdlye kadar nıUracaat etmıycıılertn MtıdllrO: Eakl Şl~ll Terakki DlreırtarU Dl. AU &,ıno' Kırca 

bu müddet :zar1mda ııoı:ı yoklıunala.rı· l:lu.suaiyetıerı: YABANCI Dil.J..ER OGKETlMl.NE gcnltı m1kyasu 

nı :ya.pt.Inlmalan, gclmlyenlcr hak· ehemmiyet vermek, smı1larmı az mcvcuua teııklı cde~k talebesinin ı,;a 1 
kmda kanunl takibat yapılacağı iltın lı§Ill& ve lnldp!ı. sıhhat ve lnz!b3tJ ııo yakından ala.kadar olmaktır 
olunur. • • • Mekteblıı denize nazu kaloriferi! teoettUshane ve jlmnastlkbancsı vardır 

Her gün saat (9 Uc lS) araamdıı talebe kayıt ve kabul olunur. Tel: U159 

Betlktaf Alkerllk Şubeabıclen: ·------------------• ı - Şubemlzde kayıUt 386 doğum. 
ıu ve bu doğtmı.lula.rla :muameleye ta-

... __ 
bi eratm .110n Yoklaması 215/9/940 Çar
pmba gtıııü akpmma kadar devam 
cdeeekUr. 

2 - Yoklama g11nlerl haflaı:ım tek 
gtınıerlnde aabah aaat 9 dan ak§am 17 
ye kadar devam edecckUr. 

3 - Yoklamaya gelecek erat cllc· 
nnde nüfus cUzraı:ılan ilo lkl adet !o. 
toğraf ve mektebe müdavim oldukle.
mı.a dair mektep vcsikalıırmı getire
ceklerdir. 

4ı - Yoklamaya. vaktinde gelip 
mua,yme ve tedllerlni yaptmnnyıuıla.r 
mttkelle!tyeU aııkerlye ltanununun 84 
Uncn :maddeal muciblnoo cezalandın· 

la.ca.klan ve hiç blr mazeretin kabul 

01urımıyacağt ve hariçte bulunanlamı 
bUltmduklan mahallin yaba.net §Ubc. 

Jerl vuıt:nalle son yoklamalarmı be
hemehal yaptırmalan önemle illn 
olımur. 

• • • 
Fatih Aakerllk Şubealn~: 

Şubemize mensup lıU.ın ve ga.yrl 
!allm (311 - 33:S dahil) doğumlular
dan er ofarak terhla edllmf3 ve terhbt 
mtlteaklp muhtelif sanatıa.r, (tabip, 
dit t&blbl. veteriner, eczacı. ldmy&· 
ger, avukat) gibi meslek crbabmm 
(yedek ırubay olanlar hariç) talıa1l ve 
mealelc diplomal&rlyle b1rllkte kısa. 
zamandıL §Ubeye mUrncaatlan ilAn 

olunur. 

••• 
YcrU Embah11 Alıbrllk Şabeelndm: 

336 doğumlu ve bu doğumlularla 
muameleye ~bl e.ratm IJOt1 yoklama
ları ~/9/940 tarihtnde .IOna ereceğln· 
den flmdlye kadar yokla.maya gelme. 
mı, eratm muayene gtınlert olan 17, 
10, 21, 23, ~ Eylitl &Unlerindo nnt'wı 
cUzd&n Ye ckurlarm okur veaikal&rlle 
fUbeye mtıracaatıan; gelmlyenler 
hakkında kanuni takibat yapılacağı 

nAn olunur. 

Galatasaray yuzme 
birincilikleri 

( Baı tarafı 5 intide) 
tunlln güzel blr hltabeatyle de mQ.aa... 
bakalar h!ta.m buldu. 

DUDkU mUAbakalamı 1ntlzammd& 
cereyan eWğlne en b1ly(lk mJal 14 
yanım. blrl lOXllO bayrak ve dlferl 
Sutopu, bir buçuk saat glbl kua bir 
zamanda bltirllmeal. btlyUk delildir. 

Btrçok mUaabakalar da bunan Uçte 
Udııl &fbl yart§larm bapnlmUl için 
b&Zan d!Srt, bcı aaaUlk bir zaman az 
gelir. 

Bl.ze güzel 'Ve zevkli blr apor gilnU 
yap.tan aan • kmnızılılarm kıymetli 
ve bllgW yllzmo kaptanı Suat Erleri; 
kendisinden yardnn)arım ealrgemiyen 
kıymeW ha.kem Ekrem R~tn, llha.· 
mt, Nlbat ve Nadollnlyt, aevtmli au. 
.porl&n :moUtöriimUz Abbaa Sakarya· 
yı tebrik ve krymeW nıeaallerinden 
dolayı teşekkür ederiz. 
Şurada tema.s etmek fltedlğhnlz 

blr nokta da bU güzel ve muntazam 
Y&.113lard3 beden tcrb\ycslnin latan
buldald mnmesslll olan bölge direk. 
t6riinU gliremcmizdir. Ken~l da\'ct· 
ten unutuldu en~iyle yan~ tertip 
edenlore sorduğumuz sunie: ''Davet 
ctUk, fakat gelmemı,1er, her halde 
mC§&'alelerl tazla olacak.. dediler. 
Tememılmlz bU yan§la.rm tklncl kıs. 
mmı teşkil edecek olan Bebekteki at· 
lamalarda bölge dl.rektör ve crktınmr 
da glSrmektir. TALAT DELİDAG 

F enerbahçeliler bugün 
Buraaya gittiler 

Birkaç gün evvel yazdığımız 
vcçhilc Fcnerbahçeliler Bursa Acar 
ldmanyıırduna müracaat ederek 
kcndilerile bir maç yapmak arzusu. 
nu izhar etmişlerdi. Fenerbahı;eli
ler bu tekliflerim.• müsait cevap al. 
drklanndan bugun 25 oyuncu ve 
idareciden mürekkep bir kafile 
halinde Bursaya hareket etmi§ler
dir. 

ıstanbul Belediyesi 
ilanları 

]\~\f llk 
bcıdl'll Teminat 

1342,67 100,72 Sebze HAU ııcrgllcrinde ve bP.la.larmda yaptınlacak tel ka.· 
!el! vesaire lnpat:. 

1507,615 113,07 Taksim Bahçcsino ilhak edilen Dağcılık 1-CIUbUnUn Ekk· 
trik tesisatı. 

44159,55 335,00 Slllvri Dlsp:ınser blnnamm lknıft.11 inşaatı. 

Kc§I! h<'dellcri ile ilk teminat mlktartan yukarda. yazılı l§lcr ayn ayrı 
açı'k ckmltmcye konulmu;,tur. Şartnıı.rnelcri Zabıt ' 'O Mu:ımclı\t MUdUrlUğll 

kaleminde göriilce<ıkUr. lhalc 30/ 9/ 940 Pnzartesı r,:UnU saat U do Dniml En· 
cUmcnde yaptlııcaktır. Taliplerin ilk temJnat m:!kbuı: veya mektupları : ihale 
tarihinden 8 gün C\'\"el (Silivri di..'lpansorl için Nafia ve. diğer lşl l için Fco 
i§lerl) mUdUrlUğUne mUrncnatle. nıacakları !ennt ehliyet ve 940 yılına alt 
Ticaret odaıır \"csikalarllc ihale gtlnO muayyen ıınattc Daimi Encümende 
bulumna.lan. (Si30) 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
1 - Aktehir istasyonunda yapılacak anbar ve idare bi· 

naaile sair itler götürü olarak kapalı zarf uıulile eksiltme. 
ye konulmıqtur. Ke!İf bedeli "48351.05" kırk sekiz bin 
üç yÜz elli bir lira be! kuruıtur. 

2 - Eksiltme ewakı üç lira mukabilinde ofis umum müdür· 
lüiünden alınabilir • 

3 - Eliıiltme 19/9/940 perf'M'l.e s\inü .aat 16 de An· 
karada ofis binasmda yaprlacakhr. Teklif mektuplarını 
havi zarflar makbuz mukabilinde ofisin muhaberat ıervi. 
ıine tcalim edjlecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktan 113626.33'' üç bin altJ yüz 
yirmi altı lira otuz üç kuruıtur. 

5 - lttcldiler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil· 
mCk için, ihale tarihinden nihayet iki gün evvel ofisten 
alacaklan ehliyet vesikasını koyacaklardır. "8593" 

"· .. ' . . . 

,SeıiftaJn1 ı· .ıo.000.000 .,,sına Lfras• 
thtlrat etcesı i • 1.250.000 lngllia Utau 
~· ~· , .. 

''forlüyealn başlıca 6etıirterincle} 

lPARIS. MARSILVA ve NIS"de 
,.. LONDRA ve- MANÇESTER"de _ __ -1 

~IStR."'KtDRIS. VUNANISTAN. f RAN. IRAF<. MtfSTlN ' ''18 MAVERA\fl ERDÜN"de. - • 

Merttn n Şabeterl 
VUOOSLAWA:RtJ~\ANVA._VUNANISTAN. SURfVE. l00NAN 

........... ........... ~ ....... 
filyaPeri9e bQtOn -Dünyada Acenta ve Mu1-abinerl ur4ır 

1 ---:-~ "'ttn noi Banka MuıJmelelcri .vap:u' ... 
' .... . 

1 
ıı • 

tfesabt caT. ve m~uat hesarıTan kli~adı • 
T ıcarl krediler ve ~saılılı krrdıler kQşaı!ı' 
Türınv. ve ECTlt'b• meınlckcıler ıızcnnc k~ide -scnedıt rslcoatosıı. 
Borsa ~len. • .- - - -... 
Esham ve rahvil.il: alım~ C'Illlaa llzerınc avıaat 
.~edat tahsilaıı 0e saire 

Erı yü~Nı ('l'l!nİV'f şarll;ınm h.liz kiraLı.~ 
... Kas.ı!.ır Servisi v:ırdır. 

0

Pivıısanın en milsalt fartlarife ( kumbarat. vrya • 
kumbuuız) tauTTuf hesaplan ıaçılır. 

Kayıp aranıyor 
üı; s ene evvel Tokad VllO.yctinln 

Teke nahiyesi mUdUrlUğl.lndcn nyn . 
lan ve bir dalın kendisinden haber 
almmryan Bay Ali Rızanın şlrndl bu. 
lunduğu yeri bilenlerin insaniyet na.· 
mma KarngUmrUk caddesi 283 numa
rada :ııe ~lrcsl Bayan Zchra;>n ha ber 
vermeleri rlc:ı olunur. 

~IW! ... ::llEliDımi.-ılll! .. ff'BZIZi6A .. .ılllli .. l~"'t8 
Çocuk Ht-klruı 

Ahmet Akkoyunlu 
raıuıım. 1'11ıtmtıa.c 11 Pahe No 4 

Pazardan mllttda berJ:"lln ııaııt lll 
ten eonnı fPleloo 40l 27 

WY •m:l!ızml 

Genç ve taze görünmek 
için bu kolay tedbiri 

tecrübe ediniz 

&>yaz renkte (yağsız) Toka.. 
lon kremin.in ihzan için 20 scne
denberi kullanılmakta olan mcş. 
hur formUlde mevcut gizli di
ğer ce\'hcrl~r meyanında takim 
ve tasfiye edilmiş süt kaymağı 
ve zeytinyağı da vardır. Bu 
krem <'ildİl1izi serian bcslt'r ve 
ge~le-ştirir. Tenin gny:-1 saf 
maddelerini ve buru~luklarını 
izale eder. Cildinizi taze, nermin 
ve genç gösterir. Aynı zam8llda 
nefis bir koku ile tiıtir etler. Si
yah benlerin zuhuruna mani o. 
lur. 

MUtelıassıslarm beyanatına 
göre ciltte görillen bu şayanı 

hayret tebeddUl ve tekemmill, 
sırf Tokalon kreminin muntaza.. 
mıın istimaline medyundur. He. 
men siz de bugünden. kulla.nmı. 
ya b~ln.yınız \"C her sabah daha 
genç görününüz. 

~ KAYIP!...AR 
\...--~~~-------- J 

ll!tanbul belediyesinden nıw:ım 

:?734 numaralı §Oför ehliyetııamemle 

Bursa Aııkert §Ubeslnden aldığım wı· 
kert vesi.kamı zayi ettim. Her Utlsinin 
yenlııinl nlacağımdan e:ıkllerin!n bük. 
mu yoktur. 

~78-l ?\o.lı 11of6r A. l'atar SU~ln 
(334.60) 

• • • 
BakrrltöyUndc Bezza.zynn lisesinden 

1935 - 1936 ders yılmda lklncl devre 
b!nncl smtfından aldıCım tasdikname. 
~1 zayi ctUm. Diğerini alac;.ğımdan 

bunun lıUkmll kalmaml§br. 
Bakırköy l\lıdıaııebccl aoknk ~ 
nmnarada J<'ı.ı.lma ?licclA (83458) 

$ •• 

l94.0 Nisan ayında Sam.sun U 
seııl blriııcl ııını!mdan aldığım tasdik. 
namcml kaybettim. YenUılnl o.laca. 
ğımdan eskisinin hülunU yoktur. 

1203 Osma..n l"ali,'tnta, 
,;:* 

Rüçükpa.zar Tahtaoo§ sokağı kaldı
rımı Jhalesı için trminat olarak Jş 
Ba.nkuın.:ı yatrrdığtm (l:S) Ura (61) 
kuruuun 30.1.939 tarih ve 16!52 numa. 
ralı makbuzwıu zayi ctllm. HUkmU 
yoktur. 

Mlrtcahhlt Ethem i\Iett
(3345Gl 

tııt.ıuıbul Asliye Altıncı Hukuk Mab
keıneslndcn: 

040/218 
Müddei: Margora 
!ılUddeinleyh: Harllaoıı Stangopu· ı 
lo: BUyükada. Çlçekçl Yalı sokak 
:ıo No • • da. 

MUddcl Margora tıırafmdllll mUdel 
a}eyh Harilaos Sll1n;opulo aleyhine 
açılan bo§a.:ımıı davasına alt nrzuhal 
sureti mUddclalcyho tebliğ edllme1" 
ll.Lcre yazılı adresine gönderllrnl~ de 
mumalleyhln mezkitr ikametgıtlımı 

terk lle scmtl nıcçhulo gittiğinin be· 
yan!Ie iade ktlmm.a.ııı Uzcrlnc Hukuk 
usuıu muhakemeler! kanununun Hl, 
H2, 143 ve 183 Uncu maddelerine tev 
!ikan iade kılınan dava a.rzuhQ.U ile 
tabklknt gUnllnU göaterlr davetiye va· 
rakasırım mahkeme divanhanesi.he 
n&llmnsına ve 940/218 numarada kn.. 
yıllı işbu davaya mUddclaleybln {l:S) 
giln içinde ccvııp vermesine karar vc
rilml§ \"C bermuclbl karar arzuhal ile 
dnvctiy.:ı \'arakası mahkeme dh·an· 
ha.ncsıne ruıılmı§ olmakla mumnlleyh 
llıu1lnos Stangopulo yukarda yazılı 
mUcldet zıır:ında d:ıvaya ce\ap \'ere· 
re:c tııhldlmt için tayin kılınan 

1/10/MO Salı gUnU sant H.30 da 
mahkemcmlzdo h:ızrr bulunması \'eyn 
J{anunı blr vclcll göndermesi ınzumu 
teblft yerine seı:mclt tızere ıırm olu 
nur. (3:l45i) 

POKER Trq Bıçakları 
Dünyanın en iyi traı 

bıçaklCJTıdır 

Tm., b•ra,ıları g~lıli· Her yerde 
holunur, marlc8'cıına dild<at ediniz. 

le posu: lalı Dekalo ve Ştlr. 
lstanınıı Tabtallale No. 51 

isti 
l{ız ve 

A a 
Erkek -

Lisesi 
Levll va Nehari 

•raıcbo kaydına devam olunmaktadır. 

• 

• ~ Ş~buıdeb:ı:ıı polis karakolu arkıısmda, Telefon: %Z53.S .,.. • 

Dev1et Demiryoltan ve Liman1arı _ 
işletme Umum idaresi ilanları 

.Muha.nunen bedeli (3850) lira olan bir adet motör yağlarını te
mizleme tesisatı ve buna muktezi filitrc kfığldı 27-9-940 cuma tıü.. 
nli s:ıat (15) de HnycL"lrpaşada gar binası dıı.hilindeki komisyon tara· 
fındAn kapalı zarf usulile satın alınacaktır· 

Bu işe girmek isteyenlerin (288) lira (75) kunıı:luk muvakkat 
tmuna.t kannnun tayin ctUği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfla· 
tım aynı gUn sa.at ( 14) on dörde kadar komi.13yon reisliğine \•ermele
ri lazımdır. Bu ic;e ait ı;artnamclcr J:omisyoııdan para.sız olarak dağı. 
tılma.ktadır. (839G) , ................................. .... 

Türkiye 

z·raat 
Cumhuriyeti 

nkası 
Kurulu" Tarihi: 1888 

Sermavesi: 1 oo.r,,o.ooo Türk Liraaj 
~ube ve Aians J11dedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 

"~~!~t~~-~-~ ~Y!'!.. ... 
60 ııra.sı bulunanJar3 senede ' defa cekflecek kur'a Ue aplJdaJı:I 

plA:na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

c Aae& 1.000 LlraWı ı.ooo Ura 
" • ._ 600 • %.000 • 
c • ı;;o • ı.ooo • 

4n 1 • ıoo • ı.ooo ı • 
100 • (10 • &.000 • 
120 • co • 41.800 • 
rno .. 20 • uoo • 

OlKKA T: Hı:ıın.plarındakl paralar btr acno !cinde M liradan qall 
dUşmlycntere lltramlyo çıktıgı tııkdlrdo % 20 fıızlaslyla nrUecektır. 

1'ur'alıır senede c detn: l EylQl, l BlrlnclkArıun, ı Mart " l BazfraD 
tarl!ı!erlnde ı:ekllccektır. 

Sahibı: ASIM US 
Umum n~riyatı idare eden: 

Şmaldığı rC'r: VAK/7 fılutbuusı 

Refik Ahmrt ~tı•t.nril 

.. 


