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Konyada Hava Kurumuna yazılanlar 
.. Konya, 8 ( A . .A.) - Viliıyetimi:ı içinde 
~ Hava kurumuna iıT.a yazılan va tand:ış. 
arın sayısı 10,000 ni !bulmuştur. 
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ı~-·-·-----~--ı Macar Bedeni 
mükellefiye.t 
etrafında 

1 

Mili! Şef ! kıtaları 
Floryada Transilvanya-
Evvelki gün lzmiti. Oln işgaline 

'taıan: Fazıl Ahmet Aykaç §er~flendi.rerek ziraiİ devam ediyor 
Gibı ve ıktısadı vaziyet hak·ı u 8 k" . 

blL . lilk ha\ııtlis orlasımla gazc. 1 kı ... 1 acar aşve 1 
-er bize miihlm bir lıab<'r ,crt- nda vali ile belediye 1 1 
~..._ Bcdcru terbi~ o mUl•<:lldiyett 1 · · d R 1 ~·-mıd&kl faaliyet· nu f'lıcmml- re~sı? en izahat alanı omen erden 
:" nılljd('yi sık sık gü:-diiSımüz 1 Mıllı Şefimiz fnönü İ 1 f k 
....._ r dooikodulariJe kanştımı:ı.nıa.. d ·· bah Fl ı a 1 n a n m ı rl a a ~ Çtinkil cıa,-a Tilrk rrkı, ıı;nn.. ,. un sa oryaya : -

~:!=:ı!"::ı!:'t:: .~:~: ... ~.uyurmutlardır.J lan dolaşıyor 
• •aue biraz duralmı : 
la Terldyeyt en geniş manada an· 
.f!°lar. ~rtn bu laallyetlnl 
'"'J-•e tarif «'tinJşlerdlr: lnsanlan 
~ ıtahmlan, gerek itinde Ya§a" 
-....., cemiyet iı;ln bir ha:rır ,.e 
~ UftlRlftl haline getlnnc'k. Ba.. 
..: en tabii ~i 150 artık meç
lci deillc'lir· Bedeni, fikri \'e abli· 
ol lllelekelerle k:ıbilll etler sahibi 

a. insanın hem cbmani hem de 
~Vi kuvvetlerlnl birltblc.rUe mu 
c: Ye mütenzfa eurctt.e lnklpf 
h nrtek, her f&hıun. değerli olan 
tatls'Qat istidat Hı temayllllerlni or
U~ tıkannak bugllnkil tcrbl3 ecl· 

111 
bqhca, faali~ et düsturu oL 

ı.·tlftlar. Fakat görülüyor ki ins&n. bir her türlü manP.\; ytiksell§ine 
~ temel hlzmetl .:ören c"u b& 
~llııudlr. En eski ı;ağlarda.nberi dil. Mwcarlara frslim edilecek şehirler.den: Braşo11. (Eski adiyle Krotışlad) 
ı; r kafalarm dikkatinden ~ 
::::•ı otaıa • niikte. menı;ubu ol· 
J la lfW.. ettlğlmlı bllytik mlL 
\ttfn bütiia mefahir de.sianlarmcla 
)1 ~ belli eder·· Ancak betcrl· 
h~ tqrlb, flrl,>oioji, sağlık mu· 
ki ;'ta81 gibi hayııttya.t bllgilerlnde • 

.. bat lltuı.atı arttıl ça. fabU beden kim--':t.: tlf•'i% ~ 
Cumhuriyet Ral"ııı Partisi ile hti

kfunetlmldn prognunlarmda -.. 
"1andaŞDJ11Z olan hayat ,·e sıhhat 
1-llguorlnden mülhem en ileri be
te. terblyeal t.elakkllcrlne tea· 
ftt ede~ TatWklne geçilen mü. 
l(enen>et t.e sırf o ruh ,.c zihniyet 
~iade p.prlan araştırmalardan doğ• 

u. Tatbikatta elde edilecek mu· 
~~falnyct milletimizin geJcceJdc· 
d dsJQ.ni kemaline kıl&\"Uzluk e. 

f'!OektJr- Memlekette her yurtd&· 
~~ iktısadi, medeni, 6lyasl bir 
it 4 ıdmetlerle berabf>r clsmant 58.. 
bJ ada da kendhdııln ı;e\'lp ııet.ceeğl 
lll~c sporla uğraşmuı ) Uksf'k ide
~!"'nJ~dcn biridir· Başlıca dile· 
~ herhangi bir sahada ortaya 
~ bir (<iamplyon) tıkır.rmak 

illdlf. Bilaidft bütün mlll<'t et. 
;::•• filhhatU, temiz, gürb\b ,-e 
le& 1 mane'i alanlarda büyük mu. 
r-ı:'-'tJerc sahip ileri insan ola· 

Yet9Jtinnek gayesidJr· 

Başvekil 1 
An karada 

A1t .-a ( A.A.) - J3qvdtil 
Dr. Refik Saydam. bugün şeh
rimize dönmfü• ve istasyonda 
Vekiller, Parti genci sekreteri 
ve mnumi ilare heyeti l.ıala.riy. 
le mebuslar, vekaletler mUste· 
şa.rları \'C umumi müdürleriyle 
vali ''C belediye reisi. merkez 
kumandanı \'C emniyet müdürü 
tarafından knrşılnnnuşt.Jr. - ,,_. -

iktrsat Vekili 
Eı eğli'de 

Halkın dı~eklerini 
dinledi 

Destroyer mübadelesi 
hakkında 

RUZVELT 

cevap veriyor 
Amerika - Kanada 

müdafaa komisyonu 
müzakereleri devam 

ediyor 
Vaşi11gto11, 8 ( A-4.) _ ~mcri

:kan de lro} erlrrinin mübadelesi 
~lak.kında hakık.ıti .o) kmcd•gini 
ıddıa edenler tarafından ınaruz 
kaldığı tenkitlere kar§ı HuzH·lt be. 
ra_!latta bulunarak balı i geçen 
ınubadelcmn muhtelıf gazeteciler 
toplantı"mcla haber verildiğini bil
direrek demi~tfr ki: 

- Bütün re mi \C ikalar nco:re
dilince, ten1-itlcrin miadınd:ın "ev. 
vel yapıldıkınrı gö. ulccektır. I lari
ciye nezaretinin bu \e5İkaları on 
sene sonra ne rrtm k ı.ararmd·ı ol
duğunu ıann .. diyorum. Toplar ve 
destroyederin c<:ac:. ilfıhlarından 
maada hiç bir tcchiz~t anlac:.maya 
dahil <leğıldir. 

Sabık Romen kralı J · -

Karolun r"l ........ 

treninet -· --:._ 
taarruz 
edildi 

Mütecavizlerin üzerine 
trenden mitralyözle 

ateş açıldı 

Karot ısviçreye 
vasıl oldu · 

Fakat bir aydan fazla 
oturamıyacak 

JJül:rcş. s (A. A.) - D.N.a. il 

bildıriyor: 
Tcmcşvar'dan haber \'erildi· 

ğinc göre, bir kaç yüz lejyoner, 
sa.bık Kral lforol'u hududa gö
ıt;Urmekte olan Jıususi trene ta. 
arnız teşebbüsünde bulunmuş· 

Jardır. Saat 17 ye doğru tren 
gara. girerken h:ı.ttın iki tara.· 
fmda yer alan lejyonerler til
fcnk 'c rovclvcrlerlc trr.no a
ıte.s açwışlardır. Derhal sU.ratini 
arttıran trende bulunan muha· 
fızlar 11ilah ve mitralyöz atC§iy· 

. ~ 

le mukaibelc etmişlerdir. Vagon
larnı birçok camları 'kınlmı§tır. 
Trende yaralı olup olmadığı he. 
nUz bilinmemektedir. Tren kaç· 
ıtiktan sonra lejyonerlerden bir 

(Devamı 2 incide) 

'Almmı tayyarelerinin Lotidra iizeri~ ·ya]ila1t'lari bir aliın 

Evvelki glnkö ) İngiliz tanareıer1· 
mabarebelerde Krup fahri· 
99 Alman kalarını 
tayyaresi 
d ·· ·· ·· ıd .. bombaladtlaı 
uşuru u F H 

B 1 h t• Londrada 400 ölü ransa, oland< 
~-gar eye ı ve 1400 ağır yaralı var Belçikadaki hava 

dun ~of~aya Dun de 8 tayyare üsleri de bombar. 
dondu duşuruldu dıman edildi 

B 1 k t 1 Londra, 8 (A·A·) - lnı;iliz ha. 
0 gar 1 a arı :ı ~:b~ğ!1:ili emniyet nezareUeri-

2 O Eyi Dide Londra ~mlakesına dil§man hU. 
cumlarr, dün akşam tckrarlanmJ!5• 

h d d k 
ur. DU§manm Londm üzerine bu 

U U U Q8Ç8C8 hUcumıarı. 11imdiyo kadar yapıJan

Uç ay zarfında mecburi 
olarak ahali mübadelesi 

yapılacak 

Sof ya, 8 ( A. A.) - Craiova 
müzakerelerindeki Bulgar heye
ti bu sabah Sofyaya dönmüştür. 
Heyet, istasyonda, ]{ral, hükfl• 
met Ye ordu mümessilleri tara· 
fmdan istikbal edilmiştir. 

lfral bugiin, heyet azalarını 
kabul ('dere'< mesailerinden do. 
layı tc§Ckkür ctnıiı.tir. 

(Devamı 2 incideJ 

ıar:n en bUyüğiinU teı:kil etml§ gl· 
bldir. Müdafaa tcrtibatmm: her 
noktada dU§mana karşı faal ISU 

~:;le hücu~a g~mlşUr. Sivil mu: 
aa servıslen, muazı;auı iller 

Yapmışlır. Muharebe Mili devam 
ediyor. 

ALA&M NE :KADAR ~ÜRDtl: 
Lo Londra. 8 (A·A·) - DUn akpm 

ndra mıntnknsındn verilen a· 
f Devamı 2 incide) 

Yakında 

IAndra, 8 ( A.A.). - lngiliz ha. 
va nezareti teblili: 

Bo.ıribardmıan tayyarelerimiz. 
fena ruiyet §Craitine ve şiddetli 
müdafaaya rağmen i~gal altında 
bulunan Man~ liriıanlamıdaki sey
rüsefere karşı muayyen hücumlar 
yapmŞardır. Kale'de, bombalar. 
havuzla limanın methali araSm:ia 
patlamışlardır. Bulonyada yangın
lar çıkarılmış \re Lubet havuzuna 
tam isabet olmu)tur. Ostend lima. 
runda mavnalara da isabet vaki ol. 
muştur. Dünkerkde toplu halde 
bulunan mavnalara da hücum e
dilmiştirı 

'(Dttıamı 2 inri<ItJ 

sutunlarında 
lbn IJecleDJ terbiye faaıtyetleri o)'UJl, 
h:-tlk le spor diye esash Ug 
&Q )'e apı1ır.. l" apılan kaıuııuıa 
rı ~ lılerllğin hepsi ayn ay. 
ltflnl vo IUbar me\'zuu oldu· 
'e Dlllll oywılanmw ~~tmak 
r..:..,•l'aldd bir IMan heyetine 
~ aıllJd ,.e estetik nlahata 
~ lulma:k. hem de bütün ller• 
~ lhıada bligtln m~CD 
~ etfQt oyunlan yurt !:«Ok· 
~ ~ ıMmHnnek, takip c. 
tor. "f.he/Jetıer araamda bulunu
cllif enı dbanm lu&nlardan lst.e
' ~ tarla ,-e yüksek maka. 
dl~ 111111ateo faallyetler dahi tak· 
~ ~ğı leln spor mef· 
~ im lıümı altında müta. 

Ereğli · lfo1111a, 8 ( A. A.) -
1lktisat Vekili HUs..,·ı Çakır re· 
f&katlerind<' Siimcrbımk umum 
müdürü olduğu halde cllin }1".;reğ· 
liye gelmiş, istasyond:ı. kayma. 
kam, belediye reisi, Paıti reisi, 
mert.urlar ve kalaOO.lık bir halle 
kitlesi tarafından karşılanmış • 
tır. lktisat Vekili bez fabrikası
nı gererek tetkikat. yaptıktan 
sonra belediyeyi ve Partiyi 7j. 

yaret eylemiş ve bu arada ali. 
kadarlardan Ercglinin iktisadi 
vaziyeti ctrafmda izahat alml§, 
halkın dileklerini dinlemiştir. 

Genen: 1 Zeki Erokay askeri 
·merasimle gömüldü 

~merika dönütün'de Okyanoılarda eıra· 
rengız bir şekilde boğulan meıhur pehlivanla· 

İ(dan(: 

~ - tıMJmu,tlir· Ancıak 
~=: ı»qp tdJarilz etur-

~~ ':-'- tıerbl1ML fo1lıll bir 
daıL.~ • ı •hlm gövdeslno ve 
~ ....._ bir JIM'aet olmü 
leıttr ............... ~ Diri· 
~ .._ roltbıtt Ha etmlJ -. 
1--. f1I Mbeple oyUDu, spora, 
~ aa.a \e punuz bir kavvfl& 
....... ~ lıtalae uJi Mlm>unahdır· Ve =re ._ fen 'hm tehllkeU lılr 
-.%:-';. .... irfan için lrorkula lılr 

ldlmelidlr· Spor, spomı• 
..._ -.ı lleV'luo kart• ~' 
"'- \ıelbaı, 1U'dmı 'e sevgi dQ
'ltıeı'llaQ vtrm.k ve muhtelif idi. 
~ er &ruıada idi, bayağı reka.-
Ca.~ hınrtan Jle cJeifL bilj6(1A bir 
-.;:c doiru nedp bir yanı mail'" 
.._~ ahnahk kıymet kuaıur ve 
>'ttb o suretle bir millet tçbı ..... 

hl!' -...uı l-uıtuı olar- Şu 

ingıliz elçisi 
Bu sabah tayyare ile 

lzmir Fuarına gidiyor 
Ankara, 8 (A.A.) - IJa~r al

dığımıza göre lngiltcrc burük el
çisi Sir Knatclwil Hugessen ve. re
fikası, refakatlerinde sefaret tıca
ret ataşesi olduğu halde lzrnir En
ternasyonal f uanru zira ret etmek 
üzere rann "-abalı husuc;i bir tay
yare ile Jzrnire gideceklerdir. 

eebeple t<':ıekl<lilUn faali~ etini dik• 
btle 'e t><'' ~IJ le ~öm1t.llJi1.- Dile· 
meliyiz ki bu güıel gııyc için çalı. 
ıtanlar, §imdiden ı;onra ~d<:>ni ter
lıılyc nıefhumunu yalnız kt'mmiyeı 
değil, kcyfiyyet b&" .. umınılan da ııer. 
letnırğe muvaffak olsunlar· Ba. 
g\iJı kendilerine takdim cdcc.ejimb 
en halis duygu. samimi muvaffa
kıyet t~me.nnllerimhdir· 

Üç gUn <'VVC'l v<'fnt <'den general 
Zeki Erokııyın cPnnzcsi dün sabah 
GUlhBJıc hastanesinden askeri me
rasimle kaldırılQlıstır. 

Türk bayrağına sarılmı§ olan ta
but saat on bir buçukta hastavc· 
de bir top nra.basınıı konulmU§ 
önde çclenkclr olduğu halde cena~ 
ze nlayı hareket clnü tir· 

'.ı\s'kcı i mızıka matem l1a' ası çıı.. 
la çııla alay Hcya:ı:.rl camiinc gel· 
mi§. burada cenaze namazı kılın
dıklnn sonra. Edlmckapı mezarlı· 
ğma götürülerek Şclıltliğo gömUI. 

mUştUr· 
CenazedC' generaller. bir çok za. 

bitler, merhumun dostlan hazır 
bulunmuıtur· 

Hakiki hatıralarını netre başhyacağız. 
Bu meraklı hatıraları muharrir arkadatı· 

mız ISKENDER FAHREDDiN: Bilhassa ga· 
zetemiz icin hazırlamıştır. 

t T<>lrika ınd;; cılı ene evvel 1stanbulda Koca \'usulun nac;ıl 
~nındığını, bütün pchlıvanlara nacrl meydan okudujtunu, mqhur 
5':\~!1._et ~üğünlerindc kımlcr:i ycndığini ve nihayet Amerikaya nac;ıl 
~· ıgını. v~ Nevyorkta dünya gür~ şampiyonlarının sırtını na\\ıl 
l ere gctırdığıni büyük bir merakla ve heyecanla takip edeceksiniz 

Ayrıca yine 

1 
Moris dö Kobranın bir aşk ve sergüzeşt romanı 

Her iki eseri de birkaç gün içınde tefrikaya başhyac:ağıa. ......... ._ ........................ ._ .............. ~· 

alay, 
ürk,, 

pla. 
;ımi. 

. ın 
~ibi 

''"· an. 
·il-
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99 Alman tayya-1 
resi düşürüldü 

isveçle Karol'un trenine 
Sovyetler 1 taarruz edıldi 

d ( Ba~ tarafı 1 incidı) 
arasın a kısmı münferid b.r lokomotife 

binerek hu.sus! trenin Pefinden B i r t; c a , e t g;tmiı;1ler bir k!Fil\11 da. otomobil 

Rnkar da kara 
deniz havuzunda (Baş taraJ' 1 ıncıde) 

· rm, S s.ıat 17 da.ki sfirmO-ıtür· 
8u, harb!n bidayetindenberi en U· 

-:run !tiren alirm olmuştur. ldralıyara.k traıl hudut !ataıyo· 

Q n l Q Ş m Q S l nu olan H&tı:teld'e kadar kova· Ankara, 8 ( A.A.J - Buıün Ka-1 o • • h 1 k • • • 
GEcıt~~~~ S.\SIL 1·mza edı•ldı' =~:ır~~~o~:~~r :: ~=~~ı:.:~:i?.~!~ un a evı yuzme 
Loadl'a. s (A·A-> - Röyterin , hudud istasyonunda durmıya.. min bu seneki müsabakası çok gü. 1 d 
a~=.,mı:ad-=U~~=r:~~ ge· i b"!Sd~o~holm, 8 (A .. 4.)-; D.~ . .;.' :: ~r:!~~ud garoıa vu- ~~~i~u;:~~ ~~ müsabakaları yapı 1 

:re ve bu eabab yapılan en uzun ı ırıya. _r: . . lbrol ln'.ftrede bir •Y kalabilecek 
!lava hilcUJlllart esnumda wlu.~a H ti i b teıY "11 ..., A • 
"'elen v .... -1 .. - nıevsillettlrllmi' •w· arıcıye nezare n n ır . Bukreş, 8 f,<\.A.) - Stefani • Bulgar heyet,ı 
-s • _............ i yu•·-e... lıgme nu.ara.n, Moakovada dün_ 11·an~ından: Eski kralı götürmelçte oldufunu teJit eyte~t r· .ıu> a t · 
ir bbwun damından Londranm sveç'le Sovyetler araısmda b~ ı olan hu3usl tren, rliln öiJeden .so~ s f d 

oanoramlt mamaraaı, yangmlarm ticaret mUbade:e aııl•rıuı, bır r:ı Yugoc-lav hududunu geçııu1ur Q yaya dön U 
~en &llemnlt bulunduğunu göa. tediye anJıpnam ve bir mali Tren. bugün İtalyan arazisi~ \Cl. 

•ermi§t1r· T&JJltls nwıaabı istika- anl&flll& iınsa edUmJftir. Bil an- sıi olduktan sonra derhal lsvı~Y<" ( BQf ıuıa/ı ı incide) 
metinden, baft)ra duman stltunlan lqmalarm meriyete glrmeltri.. doğru yoluna deyam edecek ve öi· Sofya, 8 ( A. A.) - Bulgar 

Uklelmekte ldl. fakat hiç bir a. n1n birinci senealnde Dti memıe- leden sonra ls\ı~e}'e \-aracaktır. 1 ajanm bildiriyor: 
ev milfabede edllmemiftlr· dald tlcaıt tlblıdelır Eski kralm kati ıkametgllu henilz tevf 

Alman hava kuvvetlerüıin en ket anam m bat tesb;t edilmiş detildlr Çünkü Is- Kraiova aıılaşmuma. i · 
kuvveW ınuharebe hücumu. on •· ler 150 milyon kuron'& il o- ı..i~ hük~meti sabık hiikümdara kan Romanya 1912 hudutlan 
t sllrmU, ve ancak bazı mevzii lacaktır. İaveç, Sovyetlere va. ancak bir aylık' ilca01et mezW1iyeti dahilinde Cenubi Dobnıcanm 

noktalan tahrip etmiftir. HUcu· gon tekerleıkleri, birinci neviden vermiştir. tamamını terketmektedir· 
mun ıı.skeıi ehemmfyeU, umumi ha· çelik, bilyalı tekerlıek veu.lr l· Eski kralın ilk merhalesi. Luga. Anlatmanın teraiti tuDlardır: 
sarat ve telefat mildan, henOz bil. letler verecek, Sovyetler de ta· 00 gölü üzerinde kain bir otel ola ı _Anlaşma ta.dik edilir e· 
lrllmcmlştfr. veç'e yağlı mahauUer, hububat, caktır. Kendisine Madam Lupesko dihııez Bulgar askeri komisyon· 
Gece, hücumlar, daimi surette kürk manganez ne&lre ihraıJ ile eski kral hanedanı n~rt Ma· tarı Romen komisyonlarlyle it-

irlblrl arkasmdan gelen mllııferit edeoektir. ttµI UrcJareanu. ~i~r bır .takım birliği yaparak mahallinde yeni 
bombardıman tayyareleri tarafm- : zabitlerle pbst maı)'eti v~ hizmet· hududu sıhha.tl& tayin edecek-
dan devam olunmuttur· çileri ki ceman 30 kadar ınsan re. 

1 
rdir 

Diln gece buı bombardımaD lanll ı.-ı..c1en b!lyilk olmut]ar ve lak t ~..ı ... ~:. e • 
-...... a ~1.UR:al.ı::uLI. ..__*, 2 - Sivil makamlar mümes-mıntata.lannda trenle yavq y&vaf fuJa aylata ı9'blyet vennJtler. Karolo ~·-~-~ ...... _

111 
.. ri 

1
11: 

8
,.,u.u- Dobnıcaya gi· 

yaptıfmı dört saa.tllk seyahatte e. cJlr. Çdwl yangmlann bir çofu la· .11n~ aa .. u # '"'""' 

dindiğim intiba& g&-e. Alman1arm u derecededir- Zayiat bakkmda ~ 8 CA·A·) - D.N.B·: derek devlet.e ait ve ımıuml bL 
6aulı hedeflnl, Ut hllcumlar ~ verilen rakamlar talunlnldlr· Kabil llmıleketten hareketinden ewel nalan Jtpl edeceklenllr. 
naamda vuku& get1rllen yangınla- olur olmu tafalllt verilecektir· Son ubık kral Kaı-Qle yirmi bin lngi- 3 - 20 eyUU aba.hı aut 9 
n idame etmek ve mUmkOnle P alman rüımJım n.u&rlD imha e- Us liralık bir çek tevdi edilmlttfr: da BuJpr kıtaatı hududu~ 
nJtletmek ve yal hedefler aydm. dllen dllfman tayyanlerlnhı adedi Bu mebllğ eabıt ıuatm talebi tı. rek 10 gün zarımda C.ubl 
IatıJdliı llZD&D hlcumlan senit- M tllr· Bunlardan '12 9 İngilb av. zerine kaydıhayat p.rtlle ktnıdill· Dobrucayı ifpl edecekltrdir. 
ıetmek teekil ediyordu· a tayyareleri, 12 al de tayyare ne verilmMl kabul edilen tahsil•- ,, _ Anlumanm tudiklrli ta· 

Ytlbelmekte olan mcıklrk daft toplan tarafmdan d0tllt1llm6' Uk eUfidi .. - --
ve kalm duman bulutlan tar. DUn c1&rt dlllman tayyarNI tm ._.-: (&·A~) - Sabık kral kip edea t1ç ay zarfmda. Cenubi 
sebebiyle, ia&~Ui boınbardmıaıı daPa d\ltUr\UD.\llelllr· Bunlardan l· Karol bugün aaat 16,33 te Millno. Dobrueımdald Romen ve ~ 
kolay dcftldl· Bombardıman tayya· ldld avcılanmn:. Ddll de tayyare ya 11\Uvualat etmlltir· Ar. nman Dobnıcadaki Bulpr abalAID 
releri çok yllkaek bir irtifada .ey. dafi bataryalanmu tarLfmdan ~ ısoııra Chlwo tarikiyle laviçreye Jıılecburl nıiH>adelm yaplıcak" 
retmlşler ve gelmekte oluı ~ ha edllmltlerdlr. Bu nretle dtın· hareket e~tir· tır. 
Jerin de te>it ett111 bere askeri kil dilpum tayyare sayiatı 88 dlr· Yeal kral -. ly{a 5 - iki memleketin ak' DUD. 
ehemmiyette hiç 1ıılr binaya hwr DbH laaHtitta dtlflı1llN ı BllD'e§, ı (A·A· > - Stefani a- t&kalanndald ahalla!ln mtıhade-
yapam•m11Jardır. Almu tanU'ell jaqsmdan: General Antoneeku, bl· lesinin bir sene sarfında yapıı· 

Londra it.faiyesl, kahramanca Lo8clra. ı CA·&·) _ lngilis ha- rfnd Mifelln tahta çıtrmumr te.tt . . 
çalıŞDll§trr. tttalyeaha çabU ite ko va ve dahiU emniyet nezaretleri için bUtiln Romen ldUselerind• ru- bJUl ihtıyari olacak~. . 
yulması aayealnde. endu.tri .bina. , .tebliği: bani blr lytn icra eclilnıe.inl em· 6 - B~ar.devleti ~ mılyaı 
larmda ve Jkametphlardaki yan- Bu sa.hah ıafaktan itibaren at· retıniftir· BUUln memurlar ve bU· le\"8 muadili ~lr me~lağı le)' ol~ 
gınlar. mctıllleetirflmlt Pblcllr· leden u evveline kadar dll§manın tlln Romen mllleti, bu Ayinde ha. rak ~~men hüktlmetine . vermeğı 

400 ()' .,, l .. nA YAB.\U v AB ı· ıı.va fu.llJet,l ehemmiyetlll& oı.. ıır bulunmak mecburiyetindedir· laahh~t eder· B~ para binaların, 
..,v ..,,., ..u ~-· Saat ıı de eokakta bulunacak o- emlAkın ve hususa alacakl~ın kıy

Louclra, 8 (A·A·) - Resmen blL mqtur. valeye do~" dQşmanın lan bUtlln vatandaşlar derhal db met farkı o~ tedı~e ed!l~k ve 
dirildiğine göre. dllnkU ha\'a hll· blytlk lılr bava kavvetl Duvr'un """eCekltıdlf- ma!t mahiyette bütün ıdclialan 
cumuncla ,. mi. ve 1800 1'o MOO tlmatiDde flhll• )'Ü)AllD11 ve der. .,AntollMi:u, 11.--'l1 ~~~"hilb ~b~br. . . -
a,,.... ~·aralr oldu~a t:ıhınln edlt- ~ W avcı. tayyarelerlmlzln ve tay· yu 7 R d 1 t imar 
m

6e .. kted.J 
1 
.... Diln 88 dilawıan ta'-.,,&· yare dafı bataeyalanmımı atefiy. hitap eden bir meaaj neşrederek - omen ~y~e ı, Ş ı re 
• ---- u ı kartrl DUtm ta teııclllerini Romanyuun ilt.ilı:bali· cenubt Dobruca Bulgarlarına vu. r~i imha edHmlftt. ıı lqlHs e &fllUltn'· an yya - ne itimat etmeğe davet eylemiı • kubulacak müsaderelerden dolayı 

tayyaresi kayıptır. J'üat pÔOtıar- nlerinin yalım ldlçtık fllolan da· Ur· tazmin etmeği taahhüt eder. 
lan sekizi ui Ye ,.ıtnuUr. bDe doğnı MnJr paelıilmltler ve Muhtelit komisyonlar, l~u 

Hava ve c1ablll .....,_ nearet. '!'ayma ballclııin elmallne kadar M k t 1 rdmu 
1 rindeıı 4lbl .-... Londra ile.. gltndflene de orada daiıtılaıU acar 1 a arı kadar talt komisyonlann ya 
!ndc dÜ,manm yapbfı " bltlba tardedllmltlentır. . ile anlaşnadan dolabilecek büllln 

gece ..ı.ı.. mahdut olant 4enm Şimdiye kadar alınan raporlar Budapqte, 8 ( A.A.) - Genel me9eleleri halletmekle mükellef o-
.......,.. tıl bom1ıulum kir takala. kurm '-...... ,..... tarafından lacaklardır. 

eden bllyUt ban hllcumu batkm· a an mm ay .,........_. BULGAR BA$VEKtllNtN 
da eJmdl alman mtttemmlm maıa. rma dlltenlı u haar yapt.ıklanm ua.t 20 de tebllf ec!llmiftir: 1'ılJTKU 
mata nazaran, bolabardmıan ge- ı&tmaektedJr. Kent kontlafun. Macar krtaatı 1 eyl61 için tM" So/yG 8 ( A.A.J ·- &tıar Ajansı 
nlllemlf ve IOll athalarmc1a pil- da lıelı mere ve bir sara va mu· bit edilen y1b1lyUt hedetlerlne bildiri)-or: 
ıl gOsel yapdmıttır. Hwr alma vatJratm bpetıJnut bir yola *- varmJIJlardır. Ahali her tarafta Bqvekil profesör Filov radyoda 
da cereyan eden amharebe)'e DiL bet obnuttur· Zayiat um. Bir ki- kıtaa.tmım teahtlratla k&l'fl}a- bir nutuk s6yliyerek dün saat 15.30 

betle ciddi ~._._._ ........ ~ ~= ~ J'Ullbr. da Craiovada Bulp.r • Romen arı-
Dlltman, •11•~ .. ..,,_ 8 ıAu- u-ı.ı...... ·dini l : .... ., .. edildiıı.: .. : bildir. 

bir lnwn•• Loadıulll IMkawla t&J1ar'MiDl dtltOrmutıerdlr. Ava ey UluÇ ... --..... geçı ~I ·- bu m-:::;:"_.a_ ile ~ .. ~U..._.ı_tin 
TaymJa Dllutnla l1d nbftl""e blL tanuelerimU:in faaliyeti haJrkm. ve Kruznaeilah, Zıal1:>o, Deu, Pli n• ·~ IAI UCVM: 

ııu- nehir keurmda taaeıt1s da1d raporlar henüz gelme~tır. Betlen tehiı'lerlnl ilPI edecL mütekabil bir anlayış zihniyet w 
..uı-•- va orada n.. bOJ8k oJmü 0.1d •• ,.- .._......,_ .ıw.. iyi kom§uluk münasebetlerini yeni. 
Üz~W:llteaddlt ,=;.,.ıar Pma- N..,.m. 1 <&·A·> - LoDdıa 6Bucı.,e,te. 8 (A.A.J - D.N.B. den tesis hususundaki hararetli 
ama sebep olmtı§tur. Balar ÇOktar- mmtıba Uurbae cU1lı pce yapı. bildiriyor: ~yle cenubi Dolwucarur 
Bir çok \11qaeter muvakkaten mlı· laa bllcam hıJrkmda yudJiı ma • Gmel kurmay baıkanlığmm 1912 hudltlariyle Bulgaristana ia
ıuablz •ıWn•luıla da Wa1Jke mm kalecıe lııtenaatbal N ... Ser. ıeı..m;. eWifne DUll'ID Macar desi eeraWnde mutabık kaldddan. 
tabnc1mı 1ll8k1qtmlniMll " 'l'iee'iD l.aadra ~ AJmu - ~ m beyan etmi§tir. 
kendilerine 11iJnak ve yiyecek te- ... - lir ıere riayet etmebl- kıtaatı aut yedidenberi bugUn Sölilne devam eden başvekil 
darlE etmek bne 1e11e tedbirler * lml1ıanlımaıı ettUdertmll ar • illal edilecek aruiye dotru deJnietir ki: 
1ıımn11br· Bu mmtabc!a. lmme tik mmı»at oJarat qlk&r bu • llerlemelrtedlrler. Bu nretle Bu1priataıı için aiır 
ldzmetlerlne IDlhau teüıat be- lundıJlunu yu:müta ve *lerlne BwlaP6flfl, 8 (A.A.) - D.N.B. olaıı bir tartın iptali ile NGyyl mu· 
rbı• de bomht1ar clUlmll n .,.. 18 Rntle clftaDl etmektedir: Bapekil ıcmt Teleki bu abah abecleelnin dncirlerl lanlmıt buhı
eematerJıa 111-811 ciddi 111rette Alman tayyarecllerinln Loııdra Grosswardein'e plerek aeked IW)"Of\ Btık6met tarafmdan tlmdl
k81111mJtt1r· Londra 1Jnwıma .ıt tlzerlnde bulunduklarma kani olun- ve sivil ımılcamlarla tanularda ,e bdar lebat ve metaneUe takip 
doklara da bir çok bombalar atıl. ca bomba1armı atmaları icba emir bulunm\llttlr. Ba§vekil Macarl.- edilen ve HTgill )'Uklek td:lmls 
11111 ve Taymaln ...anma isabet akbtlarl meydandadır· Vuku ba • tana yeni ilhak edilen. mmt&k&· kral Borlaten ilham alan liyueti -
eden doklarda btl1GJ1 °"" ,..._ Ju hwrm Jllde ,,..aı pJl'I- devam mız. Bulgar millet.lıüıı imam, bir. 
çdmutbr· Dila mel ..... 1ı1r ... erl Jaedofllrdedlr. .Awl .... .., • larda seyahatma eclteeık- Ull ye 1l&bn De lsolql8ftınlarak 
bo anrtepo hasara uframıt ve yan ıebeplerden ve ber tunu man. tir. ~ meyn •ermektedir. 
mtlteaddlt mavnalar yaanıJttsr. tıia muhalif o1arü .Almaa bOm • Bıu/.ape,te, 8 ( A. A.) - llL Blpekil lıillbara Dobraca me • 

Londranm sair klllllllanna tev. balarmm bclm ve çocuklara karii car ajanm 110dirlJW: leltlllDdekt m1ı1a1t Jlal lal'ltblla 
cllı edilen blleumtar bu tadar ge- JaUlllll bir al•b••n oldutunu he- AlmaD Jatutnam M&cariı1tua9 ..,,.,.....nm derin mllmlttutllr-
Bfl ol•mıpa da bir çok bomb9- ,.....mDllhede ettik. elan pgtlklerl veba lataatm 111 Jlalatml ft Amqum cenaba 
Jar dillmUttilr· LonJraıım ceııu· F.a ... rakam Romanya ha"•ncla hmad Jll.. prMllDde mlll1lll ~ JU'. 
bmıc1a iki mektep binası ciddi ha- ı...ar. 8 (A·A·) - hıcDJJ ha. Jetleri bu1uDıbJ1una dair ,...._ da 9bDll ola Almu ft İtalyan 
ara uğrdllltll'· Lonclranm mer. ft neaareu tebrğl: CI _ _. ... 1--i.. •·•'-- eden 

19 
bllııat wefledaba 4loltam deWetl 

talnde de ,....ı., Gdamıl ve Eıı 80ll a1IDU raporlara aaza. .-.- .....-- w JaJaetll mlalaereti ..,..._ 
muJttellt mahaltelem •ilkeler nn. dÜJllltl hva ıabarebeledDde radyolard& wrileD haberlere lr Ja...a ~ lpnt -- • 
tahrip edilmitt!r· Bu mnat•Jre•ırm tayyare ı!aft toplannm tararmdan thıat eden en lııamJmıyacM ea· mlltlı' W: 
ıepsbıde paal! korunma aerYlıllui 11 dllfman tayyaresi daha imha e- yia1ar hakJnnda ı--s mallfDJer a. taftllılt Ye •"••11'8t bltb 
.lratll ve mtleasir bJr faaliyet P- ~- ~u ıuret!e tayyare dafl Besaral>yBdan tüll,e edl-* clbM- tu'9ıl ve ..... ~ -
ıtermlşlerdfr. Bu meyanda yanım ri~ ve avcı tayyareıe. 90,000 Almanm A"""1a,a brld-~ ~ Blllpr c11e 
tehJUı:eaine maruz mahallerden yl1z tarafından dOtUrillen d\lf • naldlleriyle aWca4ar olarak il&· ftll b•'°'8t• ..,_. ~ ._.. i6 
lerc:e llvfl ahali tahliye, demlryo- man tayyarelerinin adedi 99 u buJ· etinin i ...., Sullı ...... -'"" .... 
la mOııaJraıatınm yenideıı işletil· muttur· car hüıkQm m wıdeal.,- ballı 'fe lıltUiı lrmn,.1tıt1ı. ı,ı 
ıdllfne 1ardmı edilmiş ve her ne Bunlardan 21 i tan·are dafl ba.. Alman it bl1roR memurlarmlli mtlD&llebetler idame etmek .,. !!' 
Jradar ana caddeler ciddi surette taryalannın atetıyıe dllşUrUlm&ş - MacariataDd& lleJÜ&t etmekte IUDda cıı.. Bu.ipi- .met w ~· 
mDteMllr adnıannıjııa da sokaklar- tllr· DUn kaYl>oJdulu bUdlrllen pi • olduklan bildkilmlttir. ldbaeU J>o1ınıea mllll ... lrM' 
a ~ •irayan aeyrllseferln ]otlardan biri snf ve aallm d&ı • Btmdan bqıka Macar lıtlH. ~edetı, 18al turba ftdlme-
tel(tar b!b~ ediJmlltir. mlftflr. meU nm JIUÖll tıt...... dl9. .... W f R ''* .._ 
BIU.Sa rjjÇ tam.o e- fim4IYe .tadar ünq ftPOdlr, mensup bul tlniforma lbwdt 111111 • a· 1 • .,_ • fllf 
dea yan ~ bugtJn 8etfs dtltma ntanaresfnfa me'liıurllra • lllil ~!ima- ,......... 
1-bentımu aJtmda da ..,_ e.. Jmha edlJdlttnJ llstenaeirtedlr- lmnı1a llll ........ d 8* D•w ••ıl n111 Wıa.. N 
Dlfşttr. BuaJardan tl~I Tal'JDll ltaJSdnde Uyal, lqe ve.an lt1erinf tam. pr .. Rcımen ul•tE••• es • 

İlllflterede Londra -tab& baJaa bir benja mlltel:ıt.kl befı -'-- _,__,_ mUMı+.ini -•-. eamıe, ba ~ blyllt bir 
nm laarfclnde yalJµs a..ıı Tayıu de ucr tayyarelerimJI laratllldu llıUll ~ ·--. · klJmetl fti\tJr. Ba llU'ltle ld bm 
petrol t.llatmda 'Ol"• 1ılYBk bir '""8lmltlerdlr· Ta~ tir. .. ...... lldalet" UIUlftl bel· 
yanpı p basar verdlrnlrttlr. Bu den llçl kayıptır· Pllotlardaıı biri Bunun haricinde blan llaher ı.r )'elllden telll ediJmll bala • 
btlcumlar limdlY8 kadar yapılan- hayattacıır. lerin hepsi hayal mahaultldUr. maktadır· 

minin geçmi~ olmasına rağmfn be· 
aabaka birçok kalabalık bir seyirci 
tarafından takip edilmiştir. Beden 
terbiyesi genel direktörü Cemil 
Taner de müsabakalarda hazır bu. 
Jurunll§tur. 

Krup fabrikaları 
bombalandı 

Müsabakalarda dtteee alan yü. (B ı ·'- ı incidı) 
züc:Qlere halkevi tarafından birer 1 Sahili 3Jan m'fer ~n 
madalya ve birinciliği ~ filolarmm Essen'de Krup fabrika. 
harp okulu takımına da halkevı laima Emdende Zwinıckende 
kupası vcrilmi§tir. harp I~vamm fabrikaJarma ve Gel. 

Müsabakaların teknik neticeleri: senkirhen petrol tesisatına Jıacum 
100 Mt~e Snbut: . etmi§lerdir, Manhaym, Ehrang ve 

1 - Kemal Demırsal. (Harp o- Ham'da demiryolu depolanna atı
kulu) . 2 - Turhan Serfıoğlu (An· lan bombalan infilaklar ve yangın 
karagücü) , 3 - Feyzi Akız (Harp lar takip etmi§t.İr. Fore Nuarda bu. 
Okulu). lunan harp levamn depolanııa )'e-
100 Metr1 Sırtüstü: niden hücum edilerek büyük yan. 

1 - K!mil İçli (Ankaragücü), gınlar ~tır. 
2 - Hasa~ Budan (Harp okulu),, Kale ch-arınoa topçu ve projek· 
3 - Neanı Ozan (Harp okulu)· tör mevzileri bombardJmaıı edilmİ§ 
200 ııcetre kurbafalanıa: ve Kolmar tayyare meydanına 

ı - Halil Atıkköl (aHrp okulu) karp yapılan hücum esnasında 
2 - Haydar Baytak (Ankaragü. bombaJarhangarJara isabet edmk 
dl), 3 - Ihsan Avdan (Harp o. yanmakta olan bargar kapılarm. 
kulu). dan çıkan alevler dqara bulumn 
1600 JMtre. serlHst: .. .. tayyarelere atq vermiıtir. Alman-

ı - Halat hlek (~agucu)• yada Gilaerijen, Vesel ve CNleld, 
2 - NeYzad (Ankaragücü) • 3 - Bruçelles, Fransada Guerqueville, 
Necdet Horasan (Harpokulu) • HoUandada Soesterburg ve Eind. 
Trom""1a otlanıa: hoven tayyare IJltYdanlan da ayrı-
l - Burhan (Harp okulu)• 2 7 ca bombardıman edilmi§lerdir, Bu 
Hüsrev (aHrp okulu), 3 - Kamil genit harelclta ittir'Ak eden tayya. 
(Ankarag(ldl) • relerirnizin hepsi flslerine d&mıGt-

Kul• atlama: lerdir. 
1 - Turbuı Tolun (Harp okulu) BcrUn, 8 (A. A.) - D.N.B. 
2 _ raıaı Rugin (harp okulu) bildiriyor· 

1'4!.ıl lltıaeybı Ceplecl (Ankara lııgUiz tayyareleri, gece hu 

Blalkle~ıia toplantmı 7.8JD&l1 olduğu gibi• .Almaııya U. 
Ankara. 8 CA·A·) - Ankara zerinde uçmU§lardri'. 

Bisiklet ajanJığmm d:ıveti Uzerine, Birinci gnıp ce.nulıa - gari>i 
15 eyliil 940 ta nitibaren bqhına istika.metinde, daha • kalaba· 
cak olan meVlilll faaliyetinden ev Iık olan ikinci grup ta fU'k la· 
vel. bisUcletçllerle teması teaüı mak Ukametlnde muhaldta:k Berlhı'e 
aad.Ue bugün 19 .Mayuı atadyomun doğra seyretmiftir 
da saat 9.30 da bir toplantı yapıl Ruhr ~da. hava da. 
IDlltıır· 

Bil' çok blıılldetçfn!n iştirak ettl f1 bat~ mevzilerinde, 
fi bu toplantlda. ihtfyaçlar göl.den balon bara3ları aı.temlnde ,.._ 
geçirlknif, eksikler teeblt edilmif, pılan deiili'klilder ve AJman P' 
n bllltJet ıporunun faydalan etra ce avcı tayyarelerinh\ liddetli 
fmda ~rtlpıeler yapılmqtır· Blll faaliyetiyle, lngillz t&yYJNlerf, 
hara bu toplantıdan istifade edWe herhalde bekJemecflkJer\ p 
rek, ajanlığın nesarett altmda ba i1ddetll bir mUdafaa. ahaemda 
raja t.ıar bir ,esinti yapılmJI ve bulmmıuolardır tklııci grupmı 
buajda iki saatlik bir tevakkuftan • 
IOnr& saat ı 3te ıebre aydet edile ekeer tayyareleri, hasar yapma. 
rek, mevsim faallyetlnln bu ut haf dan. daha Weatpil&lya'~ pri 
taama böylece nihayet verilmlftlr· dönmiye mecbur ediJmiffu', 

CIONDN AKiSLERi 
""VVl.""'"VVVV'JV'.f'VVVV"""""·~ 

JGbile bolluğu 
H ER Şeyden evvel §UDU söylemem ıtnmdır ki, "Jübile J;lolluiu,, 

na ipret etmekten maksadım, tenkit wya teblil delildir. Hem 
ne haddimiı.el ... Memlekette beliaııif bir takdir hanılretinin eni lmomı 
önem ptyda etmesine ve kıymet erbabmm tatminine kimin ne itiraa 
olabilir? .. 

OnümWıde üç Jübil~ fırsatı daha 1Jael6sterdi: Şehir Tlyatroeu. 
nllll ladmıli san'atkArlanndan Emin Belli, müstakbel Tepsi 11}'llrolu 
direktör w baş aktörü Burhaneddin ft Bakırköy nmarbaDesinde 
yattılı haber verilen Afifeyi tebcil içip bQyfik hamiık1ar yapd!Jor. 

Afife, karilerimiJin de 9i* iyi btldilf gibi, TQrldJ* Sl1-Je ilk 
çıkan kadın artisttir. 

Vakit vakit dert yananlara tısadüf edilir: Bbde san'at bimeti 
bilinemiyor diye ... Bu haksız me- =========== 
yusiyete <l1*n!er, bugünkü Jübile mıza pa Diısralan ptiıfyor: 
bereketi karpsında acaba ne diye. O 1llr'm kalbi ,oillll' • ,_ 
bileceklerdir? lcalbin ,,,, ""*; 

ljte bir hayat ki, ne türHl geçer. St11arıın lıaıta 6ir doktor il BI 
se seçsin, sonunda muhakkak mü. ınttla • Wlrr. 
klfatııu g&ilyor!.. Khmenin bir • • • 
tef demele hakla o1amu. Bu gibi ~-~.. -.6:;~ • 
kadirfinaslddan mOteatip, bir da- . t1JH01' ve ,.._..,.. __. 
ha yOderiDe bakan bulunmasa bile, 8 ELEDlYE tabi lalanstni 
incinmele mahal yoktur. Her tür.. bir örnek elbile lbo • 
lü aalık1anna ıatmm bir aan'at.. mecbur ediyor. DcılrutiD ·~ P. 
kir olabilmfli isterdim. Jübile be. förlerin oldulu bıdar ~ 
ni pek sanyor. de canı ~ zı.: •••MI 

• • • caka satmaia JUdilftı oıan ._-

}ıV Jci oe Silci. ~ ::;:~~-== 
UEA patni, methur mQ. ~ 4'kkat bir nmlathbef m.. 
h$1N'••m J.fazbar Osma. .._ anediyocda. 

Biasada bul11Dllu1undan bah· ~ o.etinde • ..., .... 
... eneDd itin Uludlla ••gi. tibi. taksi çbaiJeri ft ........ bi
dip: aeldiJlai" haber 'Veriyor. Son- leli saat olmasa, .alin -~-
~ da·euna ilhe ediyw: dapımla 16Yle bir ud ..,.,._. 
.............. .,_, 1111*1· cıktılına& btllanederllder. 

-·· ........... ..,
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7 92 Simdiilellf&',mletııllllll .. 
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Ve o müna9ebetsizlik bir bqka lıklııcceyanuyolcuJ~mi1 
münasebetsiılile yol açarak batın. HiKMET MONIR 



Politika: 

Hindiçini, Japonya 
ve Amerika 

Uzak !}arkta. yeniden kımıldan.. 
nıalar başladı, Fransanm Hindiçiııi 
müstemlckcslne Japonyanın asker 
SC\'kettiğl söylenmekt.edlr· Japon.. 
ya ba hareketi, 'Ft'an~ Hincllçbti
slnden Çankay~e gönderilen ıd
li.lıiarın sel'kine D1J1.Dl olma.k lcln 
yapacağını blldlrnıekti!dir· 

Hadise Amerikanın 1n.ı,.oiltero ile 
aşağı yukan müttefik \aziyetbıe 

ghmesinl tc~it eden hadiselerle he
men hemen başba.,a yürümekf;e.. 
dır. İngilf.erenln bir talum üsleri 
Amerika.ya teı'ketrnest, Amerikanın 
50 destroyeri İnglltcreyp nrmesL 
Amerikanın Kanada. ile müdafaa 
birllği , ·ücude getirmesi. bu usulün 
• \.nı.stralya icln de tatbik edllece. 
ğfnin ileri sürüinıül) olduğu gün. 

~ lerde Japonya.da. U:ıak Şarkta. yeni 
rım bir faaliyet den<'ıdne girmek ar
a: zusn izhar edilmektedir· 

Japonyanm bu ltnreketinl dünya 
~mo\'azenesinln bozulmuş olma!'lı ile 

u. izah mlini'iiünı1ür· Filhakika Uzak 
Şarkta. Japonyanm Çin ile meşgul 
olurken bir taraftan da. lllndl~ini 
iizerinde hlikimlvet tesis etmesi 
miimkünclür· Ne "ı·rıın"ıı, ne de İn
giltere bu da\·ada faal bir rol oy
nayabilecek blr Jıa1dedir1er· 

Almanya ve İtalya ise dünya kn.
nşıklığma bir de\ Jetin daha gir. 
miş olmasını hem mfüıtakbel mu. 
'azene bakımından. hem de kendi 
ceph<"lerlni taJn·iye noktai na1.ann
dan fa.ydalı folikki etmektedirler· 

ıJaponyamn okyanuslarda yeni 
üsler elde etmesi en ziyade Ame
rika.da endişo ile luırşılanablllr· 
Nitekim Amcrt'ım hariciye nazın 
,foponya.nm Ilindfçlniye asker ih
racı hareketini "rn.him,, t>ıfatilo 
ifade etmek istemiştir· 

Okyanuslarda Japonya ilo Ame
rikanın meYcut iktl!'tat ,.c siyaset 
nlzamlan hiikim bulundukça. bir 
giln karşı ~ıyn. gelip ~J~ 
lan mukadderdir· 

Anıcrikn.~u. nazaran teki.mülUne 
dAlıa g09 başlamıı; olan Japonya 
Büyük Harpte harbin merkezl sık. 
Jet.inden uzak kalmış, harbin talıri
hatma uğramanu5, buna. mnbbil 
A uupa ile okyanusların deniı 
mm·asala ı kesildiği için .Japonya 
A nıstra1~ ayı, llindlstanr, IDndJçl
ııiyi lıcndisi l~in birer tka.rct saha
sı lıallne koymuş. okyanus sıı.lılllc
ı ine fütıs:ıdcn Iıtilunctmi~ \"e harp. 
ten galipler arasında ~ilanı,. harp 
iı;inde büyük sanayiin csasmı knr
ı ·u~ ve .Japon emperyalizmi i~in 
l.1zım olan zafl'rl elde etmişti· 

Ilu hal yüı.ilnı1en<11r ld Japonya 
it,. nlat n1ı ·blivtik dc,·Jetler n.rasm
r'a. ihtllilrlnr 

0

gittikço ~cnMcmcyc 
l•~«J:ın,ış4 ır· Felemenk Jlimlistam 
C'l nı.fmıl:ı Nr kaç ny e'\·vel ı;ıJmn 
'<' :c;fafükonun muhaf:ızn:c;ile uyn-
1'1·1" F.H:ıi. Mr hnl ı:ı.l:ın Uttnar lm 
ıı·il11a<ı<'bdledn fabii ncticclerlnd<'n 
tı:ri ıııı. ., 

Uinıliı:irıi e(r:ıfınıln '1n r!<:lhilC"
<'Pk ihlilfıflnr lıı·r iki de\ ll'tin kar. 
:<rl.ısına g-ünlerlnt biraz ele.ha yal•· 
lashrahilir· 

Cclki de bu ihtilaflar 939 harbi
ııin ~ cni bir s:ıfh:ı<;ını t('~kil ede· 
bilir. 

S.\DRİ ımn;:n 

Otomobille tramvay 
çarpıştı 

Dün, O.:ımanbcydcn Harbiyeye 
doğru giden 85 numaralr tramvay 
bir e1ektrik direği önünden geçer. 
ken, '965 numaralı bir taksi yanın
dan geçmek istemiş, fakat bu sıra
da otomobilın önüne bir çocuk çık. 
nuştır. 

Şoför çocuğu ezmemek için dL 
reksiyonu yana çevirmiş ve tram
vaya şiddetle çarpmr~tır. Tramva
yın ön sahanlığı otomobilin ça. 
murlukları hasara uğramıştır. 

--0---

T unus ve Cezayir 
limanlarında Veba 

görüldü 
Hudıll ve sahiller Sıhfıat Umum 

Müdurliiğütulnı: 
Tunus limanında 31 Ağustos 940 

tarihinde bir Veba vakası ve Ceza. 
~·ir :limanında 10, 21 ve 29 Ağus
tos 940 tarihlerinde müteaddit Ve
ba vakaları görüldü~<len bu li. 
mantar muvaridatma karşı umumi 
talımatnamenin 51 inci maddesi. 
nin 4 numaralı fıkra::ıı hükmü ha
riç olmak uzcre diğer fıkralarında 
bah*<!ilen Vebava mahsus tedbir· 
ler konulmuştur: 
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Yaşlı bir adam kom
şusunu tahkir etti 

Asliye yedincı ceza mahkemesinde 
muhakeme edilecek 

Fatihte Sofular caddesinde 
Yeşiltekke sokağında 11 numa· 
rada oturan 60 ya§mda İhsan 
Acar adında birisi evvelki gcc7 
yarısı aynı evde üstkatta oturan 
ve çamaş.ırcıhkla geçinen 25 
yaşlarında Hikmet adında. bir 
kadınla kavga etmiş, ağzına 
gelen hakareti savurmuştur. 

İhsan Acar o kadar güriiltü 
çıkarmıştır ki, bütiin sokak hat· 
kı bir cinayet işleniyor zanniyle 
dışarı dökülmüş, polisler eve 
girince işin mahiyeti anlaşılmış. 
tır. 
İhsan Acar, Hikmetin Ali a

dında bir genci çamaşırlıırmı 

. 
getirmesi pahanesile odasına al· 
dığmı ve onunla şeviştiğini ileri 
sürerek "vaktile babasile sevi@i· 
yordun, ~imdi oğlunu düşü~r. 
dün!., demiş, kadını tahkir et
miştir. 

İhsan Acar dün akşam adli· 
yeye verilmiş ve asliye yedinci 
ce7.a mahkemesinde muhakeme 
olunmuştur. 

Muhakeme csnasmda lhsan 
Acarın vakti!e Hikmetin Şimdi 
anadoluda bulunan kocasını da 
tahkir ettiği anlaşılmış ve bu 
dosyanın asliye birinci cezadan 
getirilmesi ic;in muhakeme baş· 
ka bir güne bırakılmıştır. 

Evvelki geceki kontrolda 33 
şoför cezalandırıldı 

Altıncı şube memurları evvel. 
ki ge<:e şehrin muhtelif semtle
rinde nakil vasıtalarını kontrol 
etmişlerdir. 

Memurlar işliyen bütün oto· 
büs, otomobil ve arabaları çc · 
vir~, şoförlerin ehliyet vesi. 
kalarını tetkik etmişlerdir. Ay
ı-ıca son zamanlarda bir çok şo· 

förlerhl içerek sarhoş bir. halde 
çalıştıkları şikayet edildiğinden 
şoförlerin ağzı koklanmrş ve ra· 
kı içtikleri anlaı:;Jlanlar lıa.kkm. 
da zabıt tululniu.stur. 

Bu teftişler sonunda muhtelif 
suçlardan 33 Fjoför cezaya çar
pılmıştır. 

Ebe Naciyenin muhakemesi 
Bundan bir müddet evvel Dr. 

Mehmet Aliyi öldürdüğünden do. 
layı Ankara ağır ceza mahkeme. 
since 6 !;fne 4 ay hap,-;c mahkum 
edilen Ebe Naciye'nin nakzen mu
hakemesine evvelki gün de\'arrt e
dilmiştir. 

Evvelki günkü celsede istinabe 
yolu ile alınan şahit ifadeleri o. 
kunmuş, Mehmet Ali ile tanıştığı 
sırada suçlunun evli olup olmadı. 
ğınm anlaşılması için celpolunan 
raporlar tetkik edilmiştir. · 

Şahitlerin ifadeleri hakkında bir 
ı:özü olup olmadı~ı sorulan suçlu 
Naciye Mehmet Aliyi tanıd ığı za
man kocasından bo~anmış bulun-

''Türk . malı,, 
damgası 

Vekiller heyeti 
kararı dün 

meriyete girdi 
0 

Türkiye<le imal olunan yüzde 
yirmi beşten fazla yün ihtiva etlen 
bilfunum kumaşlara, mamul \'e 
gayri mamul derilere, yün \'e. pa. 
muk ipliklerine Türk. mal; kclım~
lerile fabrika veya ımalathane ı. 
simlerinin konulması · hakkrndaki 
icra vekilleri heyeti kararı dünden 
itibaren meriyet mevkiine girm~. 
tedir. Bu tarihten itibaren fabrıka 
ve imalathaneler, kararnamede gö' 
terilen şekilde mallarına Türk malı 

duğunu. l 8.1.19.tü tarihinde ı~ 
tanbuldan do~ruca Kilis'e gittiğini, 
Konyaya uğramadığım ve 'buna 
g()re zatiıtla ışaret edildiı,:i veçhile 
orada Şipalıi çarş151 denilen yerde 
silah temin edemiyeceğini söylemiş 
Ye sözlerini tevsik makamında 
Haydarpaşadan almı~ olduğu tren 
biletini mahkemeye vermiştir. Suç. 
lu Adana memleket haı;tahanesin
de hem~ire Remziyenin ifadesiru 
de kabul etmemiştir. 

Duruşma Naciycyc ait boışanma 
tezkeresinin getirilmesi ve müddei
umuminin rnütaleasını serdetmesi 
için 30 EylOl 19i0 Pazartesi günü 
saat H e bırakılmıştır. 

Münakalat. Vekili 
Ankaraya döndü 
Bir müdettenbf>rİ ş<>hrimizde 

bulunan Münakalat Vekili Ali Çe
tinkya. diin akşamki ekspresle An

" karaya dönrnüştilr· • 

Makam ve hizmet 
arabaları 

Nakil vasıtaları kanununun hü. 
kümlerine nazaran satın alınacak 
olan makam ve hizmet arabaları. 
nın nevi ve tipleri dördü geçmiye
cektir. Bu maksatla Maliye veka
leti müsteı:ar muavininin reisli~in. 
de alakadar vekalet mümc.-~sillerin. 
den mürekkep bir komi~yon bu 
tipleri tayin \'e tesbit etmek üzere 
çah~malarına başlamıştır. 

kelimelerile firmal:ırmı 
mecburdurlar. 

ıl 

yazmağa 

' 

Çarşamba Biçki ve Dikiş l'ıırd~ı 940 .senesi ;ııezımlrm •iii11 Çarşam~ 
bada 15 inci ilkokul binasında bır sergı npııı~ıardır. Rıırada b11 scncl~ı 

mezunları mektep 111iidfrriylc bir arada r;örüyorsımıız. 

Evvelki güµ 

Bir çok esnaf 
cezalandtrı ldı 

Şehrin muhtelif semtlerin~le sıkı 
tcfthılerine devam eden emnıyet al. 
tmcı~ !'Ube memurları, dün Balık. 
pazarr, Yemiş ve Hasıriskele~i ci
varında çuval, küfe \'e sandıklarla 
sokaktan i;gal eden bütün dükkan 
sahipleri hakkında ceza zaptı tut
mu~lardır. 

Bundan ba~ka pislikten DiYan. 
rolunda 7 numaralı pa~tacı Di. 
mitri. Di,·anyolu 112 numaralı aş
çı Cemal, Divanyolunda 47 numa
rada pastacı Faik, Divanyolund::ı 
123 numarada berber I\lustafa , 
Vezirhan caddesi 31 numarada ka. 
sap Cafer, aynı caddede 61 _ 63 
numarada aşçı Halil, Kasımpa~a
da Bahriye caddesinde kahveci 
Mehmet. aynı caddede berber C.cv
det, ayni caddede 16 numarada fı. 
rıncı Abdullah, Kasımpa~ada Dört 
kuyu caddesinde 40 numarada h. 
rıncı Hasan, Kasımpaşa Zincirli. 
kuyu caddesinde 54 numarada fı. 
rıncı Abidin, Kasımpaşada Bahri. 
ye caddesinde 20 numarada börek 
fırını sahibi Fikri, ayni caddede 
99 numarada fırıncı lbrahim, Ka. 
sımpaşada Dörtku:ru caddesinde 
aşçı Bayram, manda eti sattıkla
rı"ndan Alemdar Vezirhan caddesi 
1 numarada kasap Hakkr, Divan
yolunda 57 numarada kasap Ha. 
san, kaba kağıt kullandıklarından 
Vezirhan caddesinde 88 numarada 
kasa.p Hüseyin, aynı caddede 51 
numarada ka.:;ap Osman muhtelil 
cezalara çarptırılmışlardır. 

Müşteri paylaşmak 
yüzünden kavga 

Türk Dil Kurumunun değerii azalarından Bay Be~im Atalay, 
"Ka~garlı ::Vlahmud., un dünyaca meşhur "Divan-Ü Lügat.it.Türk,, 
i.ınü dilimize çevirmi~ ve bu muhte,,c..em eserin ilk cildi çıkmı~tır. 

Kitabın hazırlam5mda da, değerine layık bir itina göze çarpı
yor. Pek gÜzel basılmış, hemen hemen yanlr~sız bir eser meydana 
getirilmiş. Bunu, yalnız ilmi kıymeti için değLI, bir tabı' nefisesi ol. 
duğu için de alkr~lamak gerektir. 

"Divan,. ın başında, "İbrahim .Necmi., nin (azla yer kapla. 
maktan çekinerek yazılmış; fakat azı öz yapmasını bilmiş bir mü. 
taleası da var. 

Besim Atalay, ise. lugata girmeden ev\"el ''Divan-Ü. L(ıgat., ı~ 
nasıl bir kitap o!du~unu. niçin yazıldığını, ı;ahibini, esere ne gıbı 
bir tesadüfle karn~uldu~unu. bu eser Ü"tünde çalı~an yeni bilgin. 
leri ve~aire hakkında çok etraflı bir izah ta yapm15tır, ki i~ten an. 
layanlar, böyle bir kaç ~ayfan!n meydana gelmesi için, neler çckıl
diğini bilir~er. 

Böyle bir ~aylayı yazan kalem, yüzlerce cilde hokka gibi ban
madan bu işi ba~aramaz. Besim Atalar. gerçekten büyük bir emek 
harcamış. yalnız "melin .. le ba~ba~a kalmıyarak, onun ü"tünde ça • 
lı~n yerli Yeya yabancı bilginleri de elekten geçirmiş. Görü~ ve an. 
layış farklanm belirtmi~. DiYan hakkında çok faydalı ve toplu ma
lüm<ıt ,·ermiı:; 

Bu işe k~ndini ne derin bir ihtirasla vcrdi;:ti her ~eyden aııla
ı;ılıyor. Mesela "Keşfizzünun,, da Katip Çelebinin '·Lugat-i '!ürk .. 
ü elifsiz yazı~ı. hemen dikkatini çekmiş w: "Çelebinin "Luı:;aLİ 
Türk ,, demiş olmasına bakılırsa, bugün elde bulunan nüshadan baş
ka bir nüshayı görmüş olma:ıma ihtimal ,·erilebilir!,, mli~aleasmda 
bulunmaktan kendini alamamıştır. 

Ka5garlınm bu eseri, Türk fikir tarihinin ana kitaplarından 
biri sayılır. Hele kelimeleri Arapça ile kar~ıla~tırırken "Şahid., ciiyc 
ortaya koydu~u beyitler, savlar, ata rozleri dilimizin ye edebiyatı
mızrn en zengin hazinelerindendir. 

Zaman bu deYrin eserlerini toprak altına almış. yer yüzünden 
ka~dırmr5tır. Biz, dilimizin, edebiyatı.mızın zergiııliiinc, ümmet 
çagmdan enelki Türkün ruh \·e kafa feyzine alametler ararken, 
hep bu e~re ba~nırmak zonında kalırız. 

Basaranlara ne mutlu! H.\KKI SUH \ GEZGJS 

Tapulama 
kanunu 

Bir sakanın gözü Arazi ihtilaflarını ortadan kaldıracak 
patladı yeni bir kanun projesi Meclise verı ldi 

Dün Beşiktaştaki sakalar ara. 
smda bütün semt halkını heyecana 
düsliren bir ka\'ga oJmuş. bir ~ka 
dayak yiyerek gözünden yaralan. 
mıştır. 

Ka~·ga su alan müşterileri pay
la~mamak yüzünden çıkmış \'e 
saka Mustafa ı:aka Süleymana kav 
ga esnasında bir yumruk Nivura· 
rak sağ gözünü patlatmı~tır. 

Saka tedavi altına alınmış, Mus.. 
tafa yakalanmıştır. 

Genç hır kız 
Bir avcının saçmalarile 

yaralandı 

Güztepede Çemenzar sokağında 
oturan Nimet adında bir genç kız, 
dün sokaJ;.ta arkadaşlariyle oynar. 
ken, !'\fostafa adında bir avcı ha
vadaki bir kuşa tüfek atmış, fakat 
çıkan saçmalar kuş yerine Nimete 
isabet etmiştir. 

Nimet bilhas~a bile~inden ağır 
yaralanmış, tedavi altına alınmı~
tır . .AYCI l\Iustafa yakalanmı~tır. 

Oyun oynarken bir 
çocuk yaralandı 

Karagümrükte lskenderbcy ma
hallesinde oturan 15 yaşında Yu
suf ile Karabaş ı;okağında oturan 
H \'a::;Ja rında Kemal adrn<ia bir 
çoctik 'dün oyun oynarlarken, Ke
mal bıçağını çıkarmış, .arkadaşına 
saplayacak gibi yapmağa ba}la. 
mı~tır. 

Yu"uf korkmu~. Kemal bunun 
üzerine c;akayı deYam ettinni~tir. 
f"akat nihayet Yu<:uf birdenbire 
ko\uni.ı kaldırmc:ı. Kemalin hıçak. 
1r eline çarp.'1us Ye hrçak Kemalin 
çcne;;ine ~aplanmı~tır. 

Yaralı çocuk te<la\i altın alın. 
mıc;. Kemal bıçağı ile beraber ya
kalanmı~tır. 

Bir tayf anın 
ayağı koptu 

En·e1ki aksam Sirkeci nhtımına 
~ağlı bulunan "Dumlupınar.. Ya. 
purun<lan yük al~~~t~ olan .. De. 
niı Kaptanı .. motoru bır kBım ha
mule,;inı aldıktan wnra .. Yapurun 
diğer tarafına geçmek uıcre ma
ne\'ra yapma~a ba~l.a·_!l~Ş. bu ~ıra. 
,ia moför tayfa~ından Zıyanın aya. 
l{ ı halata takılarak maf ~alııı~an 
kopmu~tur. Yaralı tayfa b~yı.:ın 
bir ha:J~ hl:ıl:lhancye kalc1m mı~
tır. 

Topraklarımızın tapulama i~ine 
ait mühim bir proje hazırlanm15, 
Hüyük:\ lillel :\kclisinc \'erilmi ~tir. 
Tapulama kanunu sonu gelmiyen 
arazi ihtilaflarına son verecektir. 
Kanun toprak yüzünden kavgala. 
rı, cinayetleri ortadan tamamen 
kaldıracaktır. 

Tapu \ "C Kadastro umum mü
dürii Halid Ziya reni kanun hak
kında demiştir ki· 

- Gayri menkule taalluk eden 
me~cleleri idari şekilden ziyade ka
nun yoliyle, vanr kadastro ile hal
letmek en ke~tim1e bir voldur. Bir 
laraftan da memleketin- ba5lanrruş 
olan kadastrosuna de\'am edeceğiz. 

Biliyorsunuz ki valandaşlarm 
pek ço~unun elinde toprai:(mm se. 
nedi yoktur veya dcde:;i namına 
muteber olan fakat \"esaret ilamı 
alamamak, intikal İrıuamclesini 
Y~ptrramamak yüzünden bu arazi
yı kendisine mal edememiş toprak 
sahipleri pek çoktur. Biz hazırladı
ğımız topulama kanuniyle her şey. 
den en·eı bu me~ekyi düzelttik. 
Toprak ı:ahiplerini, az zamanda ve 
a!lgari masrafla bu ,·eraset ilamına 
kavu~turmak için en pratik çareyi 
tesbit ettik. Tapulama kanununa 
göre toprak sahibi. intikal muame
lelerini toprağının baı:ına ~elen ye 
kanuni salahiyete malik olan bir 
hakimin huzurunda yaplırrlabilc. 
cckti r. Bu suretle tarlanın, boc:.t<ı. 
nın hududu ta,·in edilir, sahibi 
belli olur. intikil muameleleri de 
böylece tekemmül etmiş bulunursa 
buranın kadastro:'unu yapmak çok 
kolay bir i~ halini alır. 

- Tapulama kanuniyle toprak 
<><ıhiplerine ne gibi kolaylıklar bah
~rdiliyorı 

- Tapulama kanunu. bir hakim 
bir tapu r.ıemuru. bir fen memuru 

~ Pazar tesi Sah -:> 9 Eylül 10 Eylül 
~ 
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ye bir katipten ibaret olac:ık o:ar 
bir heyetin lc~kilini cm.;·cdiı ur. l' 
he:rct mal sahiplerinin mür:-ıcaal; 
üzerine değil, de,·letçe tC"~hit nıu. 
nan yerlerde kendiliğinden hareke. 
te geçecek toprağın ba~ına gidecek 
oradakı alakadarlardan izahat ala
cak, o arazi üzerinde hak iddia e
denlerin ibraz edecekleri 'es.ikaları 
da tetkik ettikten sonra bir hükme 
bağhyacaktır. Ha.kimin ç.alı~trğı 
sahalarda mal sahipleri kanunun 
bah~ettiği hakka dayanarak yol 
parası dahi ,·ermeksizin veraset ila
nımı alacak, intikal muamelesini 
) aptıracak ,.~tapusunu da elde et
miş olacaktır. 

Tapulama işlerini yapacak olan 
heyetlerclcn beher postanın maa~ 
ve her türlü masrafı dahil olduğu 
halde senelik tahsisat yekunu 20 
bin lita kadar olacaktır. Bütçeye 
konacak tahsisat miktarınca posta. 
lar adedini arttırmak mümkündür. 
l\ l uka veseyc esas olmak üzere § u
nu söylemek lazım gelir ki bugüı 
de\ letçe te:-:çil edilmemiş gayrimen
kuller tcda\'ül kabiliyetini kaybet
miştir. Bir bankaya götürüp mu
kabilinde bir para alamaz. Başka· 
sına satamaz. lfraz ve taksimden 
mahrumdur. Vefatı \'ukuunda va. 
rislcriyle dığer alakalılar arasında 
daimi bir münazaaya sebep olaıı 
bu tc;:ıprak işine verilecek kıymet• 
ölçmek kolaydır. Evrela bu malı 
zurlar ortadan kalkacağı gibi h<ı· 
zincye ait toprak da ancak b0yl 
kanuni yoldan bir tarama yap 
malda meydana çıkacaktır. 

Kadastroya ba~ladığımız gün. 
den bugüne kadar de\'let bütçesin· 
den 2 milyon lll.118 lira sarfedil 
mi"'. buna· mukabil kadastro yapı l 
m~sından dolav1 mal !'ahiplerindcı 
alman harç \'e ·rü:ıum ile haz}ne le 
hine tahakkuk ettirilen gayrı men 
kulün kıymeti de 82.139 parçad;-
5.691.11 ı lira olduğunu gözönünı 
alırsak bu işler için yapılarak re 
dakarlığın mahalline masruf oldu 
ğu daha kolay görül~r: Bu tapul3 
ma kanununun tatbi.kı sayesind 
toprak sahipleri pek büyük refah 
lıklara kavuşacaktrr. Hazinenin d( 

r teda,·ül kabiliyetini kaybetmiş o 
lan bu gayri menkullerin her alın 
ı:atımında, ifraz ve taksiminde ala 
cağı harç ve resimlerde ve hükfı 
met lehine meydana çıkarılac.1' 
toprak kadar bir insanın malın. 
nizasız ve ihtilafsız malik olma• 
gibi bir saadet do~racaktır. 

Tapulama kanunu. çıktıkbıı 
sonra memleketin bir iki yerinde 
tatbik olunacak Ye ahoacak neti
ceye göre te~kilat geni~letilecektir.,, 
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Bu seneki rekolte 4,5 
milyon kiloyu buluyor 

1 

Akhi-.ar. 8 (A·A·) - TUtün 
mahaulü tamamlyle to~lanmış bu-

• lunmaktadrr. Bu seneki tntnn re-M an 1san1 n koltesi miktar ltibariyle 4,5 milyon 

kurtuluşu 
on bUyDk mera

. simle kullandı 

kilodur. Ve kalite itibariyle dt 
fe'fllallde neftlıtlt. B'•••*la oa 
bin aUealn llÇba ft ,.. ....... 
m ola tltb nrl1abdm daha al· ,... •laJar. •bl fllWlulit taulml 
w mWalnmet aruad& ltMrUlt 
tem!al maJmadDe .. AJrbflv titan· 
eller blrQI.. a4ıyla IJlr bfrUk lnı~ 
ralmuma lrarar Wrllmlt ve birli· 
J1a teeentıIIDe alt 1DU1mt1ela- lk· 
mal edllenlt VIM,let.e ~ 
tli'o Alıblmr tlttbaOUlerblla bllttla 
serb'at •• hıtlll•'Mana claba al
,_ ..... ft ta•shifal flWMlat .. 
da ba verJmH cebpalen JUUD
da zırut -...ıruı ne baa balh 
b8dl ~ n me>.ıın 
1ılr t8f8)MI ola Ab•r tltb· 
tiler ....... •""alılll• ,.. -

9.9.1940 Pazartesi 
7 30: Program \e memleket M&t 

ayan, i 35: MUz.lk: Hafit program 

(Pi 1 8.00: .Ajana, 8.10: Ev kadmr. 
8.20/8.30: Müzik: Pl~klarla. ba!lf pro. 

grall\Jn devamı. 12.30: Program ve 
memleket saat ayarı, l2,3:S: JılUzik, 

Şarkılar, 12.f!O: .Ajana babeflerl, 18.0G 
MUzlk: Şarkılar, 13.20/14.00 Mllzlk: 

Kanşık program (Pl.) 18.00: Pro. 
graıa ve memleket ••l ayara. 18.0I: 
Jıfilzlk: Sulıtvan'm (Mikado) opera.. 
amdan (Pl,) 18.'0: lılllzik: Radyo cq 
orkeıtraaı, 19.10: .lılUzllıı: 1l'ud beyeU. 
19.~: lılemleket saat ayan ve Ajan' 

20.00: llllzik, Şarkılar, 20.80: Konut
ma, 20.48: Kllzlk: Dfnleyfct ı.tekleri, 

21.10: Kllzik: Uç, lkl ve bir plyano 
Ue cu parçalan, 21.80: Radyo pı:e-

teal, 21,U: Kllzlk: Radyo orkestruı. 
22.30: Memleket saat ayan, Ajan' , :::.= lıl~: Dam ın~ (Pl.) 

lllUO. Tal'IDkl '"' ..... 

-~- ....... - ............. 
~~--ı.t.tta: ~ 
........ _...~:111111 ..... 

Ada• pama.kçalar il. U~: .............. ~ .. 
kooııeratifiae..bedi açtı; ıau. 20.00: ..-~ ... ,, 

Tenbele 

ali~ ~~..U> --= 
~ ~ ra4.7aR ... ft -
beJ'eU., nıı: 1erı.ı-'- u'": 
&dJo pset.ıl, 2UI: Kllslk: Ra'10 
... ~ .. ; ... !ebl -

at IJUI. ~ ~-= 

lirkaç gUn surecek . hikaye 
-------------------------------

8 i r muharrir kahra· 
manlarını arayor 

-2-
evvel ıeçirdlil için, kendi ıuıll ile aldığı cevap aramdald kı· 
sa mesafeyi dakikalarca uzun buldu ve yeniden: 

- Allah Allah, dedi; tuhaf yer doirwıu!· .. 
Tam bu dakJhlard& g6mleiizıjn kollamu dinekleriae b· 

dar B1V8.Jllll biri. sağ elinde bir utura, yUzOai1n bir tarafı ubaa 
k&pllklerl71e IİI• gırtlağmm bir yam ince bir kan lekeeb'l• çl• 
zik; köye nereden dilftllğil belirBIB Ahmet CemW. ıöyle aat
tan kollıya kollıya ve yan yaa bltlvermlttl· 

- Hot geldin.iz efenclfm; kG)'Omllze safalar ~etirdinlz! .. 
Fakat Alunet CemiL a,demm ptlığmdakl ince kan çillL 

sini görilr görmez derhal bqmı ~: 
- Hele bir, dedi; trqmı ol bakalım"· 
Ve hemen oracıktaki iltemlelerden birine çnkmekle bei'a· 

ber ayülanaı 1lll&tıp lalat.oau ile tojnkta D~ W. vakit 
hJnwhn, ....,.. tılkm ..... 1ıitMıdiJ ~ Oq°hl 'bir 
Od c1aJdlla .......... blıı ~ 1Ma1ltfl Wll ~ 
...... JaqNI tclaat ...... ....,ı M'!ıa..ır.-. .,....., 
diye koa11ita; --·1- ....... 1ıılJQ J Y W' • ' P 

1 

! 
AJmlet C--. Jıem W> *"t .... 4lt; llsW 1Mll .... 

ıarm teJWI olılbdau _....~..,_al*'~ 
Ahmet c..n Ud .-~,..~ne; ~., ... ._., 
arAlladen bir ..................... ......... 



ki, bfumı cJbılemek için lnlaıı1ardan kaçan Ahmet Cemil, 
ftll'Ceıılblre durdu Tarta ortamnda. taınmadıil bir w ltltlP pi .. 

1erl ta71il eclemly"1 blr *1t gibi ku1aklarmı cUkt1; a)'lıkla
faba enet ı.,.ana 11erl3 e doiru usa.tank bir be ada 

O da Mf Ki)' bhvmlnfa ÖDll• ilk airUnllte bir & 
JM!ıpa lrUl 11fük bir tüm 8dımleda ~; el· 

Pl;1anm ~ Mr teJler alabJodar; cWla .. da 
~ .... eld*lln »J1D 1Mll ocla1aı' te1Wm1 t1bll_,. ..-... 

Serel Stadında dün yapılan 

Beşiktaş-Maske 
~por ma'ı 

galebe it neno•~no 

Kande~ (ı.ür) 

• 

~er ~yQzO: 

ıHangı pastaları vemeli 
vuı parahk pasraıarın hazin hali 
ônUmllz klf.. Artrk çalğılı bah 

~elere, p1i.jla.ra, kır kahvelerine 
.. .ı bqlanna. ağaç gülgelerlne 
veda edip yine salonlara, ıine
maıara çekileceğiz. .• 

murtalardan imal olunur. 

Kıfm işleri fazla.aile aıtan 
tlcarethaDelerden biri de puta
haneler ve pasta. fmııla.rıdır. 

S1Qll yatmunm yağdığı, 1ipa 
llP& karlarm dUftüğil gUnlerde 
her haııği blr i iç_in görllşmek, 
.ınenıaya gitme&den evvel bu
Jupaalr wya sfdenuldan çıktık
tu.,..,. '* aa blJI şey Alma.k 
için ....... eıı illlbuip yer 
putaJMnelerdir. Büttiıı fikri bir 
tek kelime içinde toplayıp aöyli
ye1'n: Putüaneler kllUl bu
luıma JQltt.Uidlr. Bu mbala
betle illeri feYkallde çoktur. 

Puta fJrmJarma ~ ••• 
~ ldpn, nikih, aenefdev.. 
riye, Çay ve btlna bemer mu.ı.
rnere ve metashııler hemen A
~ kıl cQnlerinde yaplbT .. 
Bu mtınuebetle çajlarda pat& 
ve pötifur ve dijer kura.biyeler 
pek fazla ~ A\JUd 
Jıariket edenlmn bmılan funm
ıantan tedarik ttmesi Jizrmdr. 
Çlnkll her halde kilo --. 
hlG ~ yirmi kurue ucma 
... oıar. 

0Mmi101' ki kıl meva\mlnhı 
aellnfMiıe 1ıt1yaçtarmm aradia 
bir de put& ve aaire karlflYOI"· 

Puta 'ft p6tifmiarda. hem ka· 

~~~ blımeaet~ 
~ * tta*ur-ı 
~w\ı&lor. 

Kremalı pastalara pUacp 

:::.daY~ .. 1! 
hile krema ya:iılırk ait · 
ne su kon • 
kokm111 yumurta 
derhal pia pis kokmilk ....... 
foyasını meydana~· 

Birde pularuı 3.ipl lan çiçekler ielem ~ 
tezyinat vardır. 'ft 

yumurta akı ile imal ol .;;...., ........ 

Krema Bör denilen bu 
tun leaetll ve hafif olmuı içbı 
muhakka~ temiz tereyatı kulla 
mkfuı lcabeder. Pis, mahltt 
yql&rla )11.pılan Krema Bar'ler 
derhal etki leaet1eri ve nahoş 
kokuJarlJe k~ llelll eder. 
ler. Pötifurlan. gelince, bıunlarm 
Sırf badem veya IJl'f fmcbktan 
,apmum& bilhıaa ama.t eı
metldlr. L6b undan yapdan b'r 
kq ~ PetlfUr da "fVdlr. Bir 
de Yalm JıaUs olmall ft ..... lin 
de titizlik ga.t.erilmesi pGtifur 
tarın lemeti için prttır. 

&imdi bir de bun1arm fiyat 
inelel8'i kalıyor: 

Putalarm paatahaııelerde 
yedibuçuk, altı ve niha,et bel 
kurUta ublmıaı, &kin Jdra· 
lan arumdaıki fam J&lt,erir .. 
mecburiyet ol .... ça putılı
n puta fırmlarmdan alımun~ 

tavsiye olmıur. Çay, dQi1n, Di. 
pn gibi meruimler mttnuel:e
tlle toptan pa.tP almak Jbnn 
oluna o amm bu ftrmlU'a bir 
~ ~ ene1dell aiparil ver 

~ ~===.ı==" ... Wru Unbttlr. Ilı • 'alala ,... ,.... bir fın:J 
nm tue 1canmta lmD.,,... Wwilnt .. _.. • .,... b4a 
Km .... hlllıt • ~,.._.ltı.4j JaPILI"· l'l,m cllha fala lm\'IJr.. 
me.i putaeılar itin büyük tur mat dofnı defildir. Çlnlll e 
ınana ifade etm&. Onlar için takdirde ean.af müşteriyi bçtr. 
en temiz yumurta akı ile sansı mum diye ya pastayı ıdalt&-

~~ ~ ~- - 'VQlılnıt maı.me,1-
0kıi& ....... ~ içi aktır. 

.,,.._.mllt ~ vt .çUrlik yu- Pötlfurlara gelince: Bmata. 
prtalan. CJ;;hjıılMhtrlan va-~ (100) veya (80; 

~J :~ klrallı 11.blmM'M raimm fı 
"tenecet puta1ar hangiJerkllr? nn1udan ~ olmak ve tmıls 

Putalll'C1a ııefuet delil te- maıwne ile ,.,almilk eatlle 1d.. 
~ arwmpm-. Pihkh te- 1o11u tG - l50 kurupbdar _. 
füs "'* neftstlr,lesmttidlr. be olunur. On'Qll lçln .ihtiyaç brp
bt lJl .aı_.,,, Ue ,.,...... ... klilmca ...... hlr 411Udrf,• 
.-Uana da m1&'9aldm.t lllr & • _ ___. al 
fıD için illet ıarnmn• n • mUNcut ec1eret .....-a tı 
aıı- ll•ıW &e1ıwi mftnıılrllli JalnllWı pmta, ~ IO • 90 
ctur. Bwm içla puta ,..._ ~ P6tlfur almak ~u 
evvell ldne hile pmeslıle im· ...... 
kin olmayanlan tercih etmen. M. A. 

Sinena va tiplialar 
R,,,iı Raa Ti70l:roaa 

Beyoilu Halk Sinamoaı 
_.. 11 .. ı l - NalmD Gem ... : 

Tlrk'9 .ıı.ıa. t - Ana ile Kamber 
Tllrk~ ..... 1 - Deqet Ctcel 
'8ftdu. 

BeyoiluaPor: 2 
Kurtulut: 1 

Dün .aMh Şeıd ltadmd& Be 
yoifupor - Kurtulue futbol 
Jmn1an uumdıa bir h.mu-.._.. 
ubaka yapdmıt bl 
kim bir oyundaa IODl'I. Jte>ollu
aporhılar müaa.büayı t.; 1 Jra 
aıımıılardır. 

Galatupor: 3 

S-:i kiloda Halli ( latanbal) ~ 
kir lzmir) - sa)1 hesab le Nu 
re ~> RallP Ctcine • 

aa ~ =ı;.:::· <lçel) Abdul-

- ---------·---~----
Ymeaynısudda tu1'or 

- Şişli takımltn da ~ bir 
mllaabaka yapan.ıar v •U... • 
baka hiç tlmit e~ 
ıekilde 3 - l Gala . 

ah {Bıdıkesfrl e h9k1Den. Yatar 
l ) l.IA)ımel (J(eCaeli) ye 9 
=~ ~· bset (latanbul) 
lılUJaat chalrt e 111)1 beeablle 

g libiyetlle aettcelenmiftır. ---Beykoz: 4 ·Vefa: 3 
Dibı Beyloz sahu~ Vefa 

'Beykoz takınılan arumd& -Ja 
pılan antremm.n maça Bil· 
kozlular 4 3 kazanmı ........ 

KadıköJ stadında da .... 
babqeltler 1cendl aratannıla ant. 
renman inllsabakalın ta1>'Uıı~ 
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Alman ve İtalyan 
restni teblığierı 
Bcrlin, 8 ( .'1.11.) - lJ.,'\ .ö. bil 

diriyor; 
Dün ~leden s.onra. lngilız h~

klımet merkezine k3r~1 yapı!::ın bu
yük hlicum::J.ı. bütilıı Alman _ıar 
\"a:e tiQleri ha;-eJ,cte gcçm:;tır 
İkinkel ·bom'Jardım:ln t:ıY~·a~e!eri. 
f unker tayy::ıreleri \'e Mes:-er
"Chmitt'ter. ada\'a ölUm ,açmr~hır
lır. Her bomba·:-.iıman tayyare~i. 
l:i bin kilo infilak madde~i götür. 
11ü~tür. Hücum esnasında. Londra 
ıııerine bır knç milyo:ı kilo demir 
·aitmı~tır. lngiliz hava barajı, ce-
1uptan delinmi-;tıı. ~ndra etra
lıııdaki müdaıaa çenbennı \"armak 
"Ü~ olmu5tur. lngilizlcr, hükılmet 
~;rkezlenni anudarr müdafa3 et. 
mektedır. 

lngiliz imparatorluğunun mcr
Kt:ıınde husule getirilen muazzam 
nasar. bize bir miktar te'.efata mal 
olnıu§tur. Fakat bugün ehemmi
yetli olan cihet, Alman hava kuv
vetlerinin Londrara güpegündüz 
taarmz etmiş olmasıdır. Berlinde
,,i askeri müşahitler, bunun. Hitler 
:arafmdan bildirilen mukabele bil
nisili teskil ettiğinde müttefiktirler 

Berlin, 8 ( A.A.) - Alman or
duları başkumandanlığı tebliği: 

6 Eylfilü 7 Eyliıle bağhyan 
gece, askeri bakımdan hususi ehem 
mireti haiz Londradaki hedeflere 
karşr hava kuvvetlerimiz tarafın. 
dan 718 gecesi de devam edilmiş. 
tir. Bu hücumlar, Alman toprak
lannda meskQn mahallere , .e gay
ri askeri hedeflere kar~ı !ngilizler 
tarafından başlanan ve son hafta. 
tarda arttırılan hücumlara muka. 
belebilmisildir. Alman mareşali, 
F'ransanın şimalinde bizzat hare
katı idare etmektedir. Şimdiye ka
far. Taymis sahillerinde liman ve 
;ınayi mmtakasma muhtelif ka.. 
ıibredc bir milyon kilogramdan 
azla bomba atılnu~tır. Rıhtımla. 
ra, ticaret gemilerine, doklara, 
hangarlara, su ve gaz motörü fab
rikalamıa, tersanelere, inşaat atel
yelerine dcmiryol tesisatrna isabet. 
!er vaki olmuş ve bunlar en vahim 
infilclklar neticesinde kısmen imha 

Gamferı, Rerol 
ve Daıadye 1 

Harp sonuna k=:.dar 
mevkuf tu~ulacaklar 
lt'llt:\ı'" ıs(<\ .. \.) - U,4\.1~. 

V~ldci'J btıuırildigıne go.e sabık 
tı'rı::ısız i.JaŞ \"c1'ıJıerlnden Oaladye ve 
H.cno ve saoık 1-'ransız ııa, kuınandıırıı 
ı;eneraı Uıım~ er lı•vkif cdilmlş vt 
yUksek dıvaııın lçtıma elmclüe olduğu 
Rion civarın lıı bır şatod:ı mevkuf bu· 
lundurulmuştu•. 

Bu, umunıı emniyetin ıdamesi bak 
kında son zamanlanJa na.zırlar heyeti 
nin t:ı.s" ıp ettiği kanun mucibince a· 
lmmış bir ihtiyat tedbiridir. Bu 
kanun hUl<llmleı ıne ı:;oı e, ucvıet tçin 
tehlikeli şahıslar, harbin devamı mUd· 
Jl!tincc mevl.u. hu)undurulabıllrler. ----

Sovyetler halk 
komiserleri arasında 
değişiklikler oldu 

Moskow, S ( .LA.) - D.XB. 
bildiriyor: 

Sovyetler halk komiserleri kon
seyinde bazı deği~iklikler olmuş. 
tur: 

Komünal iktısat eski halk komi
seri Pamfilov ve hafif sanayi eski 
halk komiseri Utkin reis muavin
liklcrine. inşaat malzeme"i ~anayii 
eski halk komiseri Markarov Ko. 
münal iktısat halk komiserliğine, 
tayin edilmişlerdir. 
~ 

Paraguay Roisicumhuru 
öldü 

Bueııos • Aires, 8 ( A. A.) -
Asuncion'dan gelen bir habere 
göre, Paraguay Reisicumhuru 
General Estigarri Bia, bir tay
yare kazası netice.sinde ölmüş.. 
tür. 

r-------------~ Çocuk Bekiml 

Ahmet Akkoyunlu 
Ta.kaim. TalfmbAM Palu N o. 4 
Pazardan muda bergün sa.at ı:ı 

ten aonra. Telefon (0127 --

ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

ı•a.raa1'aç mliı?sscsatr içi.o alınacak 120,000 litre benzin kap:ılr zart 
usuliylc c:\slltmeye konulmu;ıtur, Tahmin bedeli 30,000 lira ve ilk teminab 
2~JO liradır. Şartn:ıme Zabıt ,.e Mua.ınclft.t MUdilrlUğU kaleminde görülecek· 
tir. İhale U/9/040 Salı günü ı;aat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz ,·cya mektupları ve 940 yılma alt Ticaret odası 
vc'llkalarile 2400 numaralı kaounun tarl!a.tı çevresinde hazırlayacakları 
tekllt' mcl>tuplarmı lhalo j,illnü sae.t 14 de kadar Daim! Encümene verıncler:I 
ıa.zımdır. (8161) 

~.; 

Devlet Demiryollar1 · ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Birine! el;siltme:!lne t:ı.Jlp zuhur etmlyen ve muhammen bedelleri ile isim. 
ıerl afiat!Jda yazılı J gurup e.bşap tezga.hı 18-10.9-10 cuma günü saat 
15.30 da !tapalı zar! usulile Anka.rad& idare binasında sa.tın alınacaktır. 

Bu işe girmek IRtiyenlerin her tezglhm hizasmda yaz1lı muvakkat te. 
minatıarilc kanunun ta;1n ettiğt veıılkaları ve teltliderlnl ayni gün saat H.30 
a l•adar konılsyon reisliğine vermeleri ıa..zımdır. Şartnameler parasız olarak 
Ankara.da Malzeme dairesinden, Haydarpaşada tesellUm \·e sevk ~cfllğlnden 
dağıtılacaktır. (81H> 

Tezgahın iııml muha.mmı:ıu l:ıı:ıdct 

Lira 

Elektrik motörll.i ahşap için tep~i 
testereli kesme ve delme tezgdhı 
Elektrik motörlli ah1ap için bir bıçaklı 

plA.nye. tezgAhı 
Elektrik motörlü aheap için kanal ve 
oluk ac;mat,'1l mahauıı freze tezglbt 

• • • 

2750 -

2500.-

2000.-

ınuvrı.ldr;at tenıinat 

Llrn 

206.25 

137,50 

ljO.-

- . 
Muhammen b<'cleli f16'15l lira olan 10 adet .Manyetolu rna!la, 4 ndet ntaD• 

yetolu duvar telefonu ile 14 adet Ma.nyetolu portatif telefon (23.0.Hl40) Çar. 
r,:amba gUnU saat ( 11) Otl birdi! Haydarpaşada Gar binamı drıhfllndekl komls· 
yon tarafından açılt ck.ııııtmc U!Ulile satı;n alınac:ılttır. 

Bu l~e ilrmek lstiyenlerln (126) lira (38) kuruşluk muva.klt:ı.t teminat 
ve kanunun tayln ettiği vesa.lkle birlikte ek::dltme günU s:ı.otlnc liade.r ko· 
mU!yonıı mUracaatl:ın ıa.ırmdır. • 

Bu işe alt ıı:ırtnamclcr ltomlsyondıın parruıız olaralt da~tılnıaktadrr. 
(8141) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

I - ld.atemlE ihtiyacı !ı;ln l:? on&lu!< ka.navlçcden mamul 100.000 a.. 
det 100 Kt. lık tw: çuvalı pazarlıkla 1atın ıılmacaktır. 

edilmişlerdir. Doklar civarı yan. •,. .. ·----.11111111
··----··• 

II - Pazarlık 12.IX.UHO perııembc günü 11aııt l:l te Ist.anbulda 
Knbatll§ta levazım vo rııUba.yı:ıat ııube:ıindekl alım komi11yonunda yapıla. 
caktır. 

maktadır. 

Muhabere tayyarelerimize Uın
dra istikametinde yol açmak için 
~Yer tayyarelerimiz müdafaa terti· 
batma karşı enerjik hücumlar ya,p 
mışlardır, 1"&~ . .a .ıi.&".:i 

Thamesha vendeki büyük petrol 
depolarına ve doklara kaş başka 
hucumlar tevcih edilmiştir. Chat.. 
ham infilaklı maddeler fabrika1an 
,·e Hankinge tayyare meydanı mer 
keri de bombardıman edilmiştir. 

· Muharebe tayyarelerimiz aynca 
Liv·~t. Mancester, Birmingham, 
.Kaidif, Bristol, Sutarnpton, Ports. 
mut, Portland ve diğer on mahalde 
liman ve sanayi hedeflerine hücum 
etmişlerdir,. ....._ . 
Düşman tayyareleri gece yine 

Almanya üzerine ~lar yapmış
lardır. Bir dalga cenubu garbi is
tikametine teyeccüh ederek öteye 
beriye bombalar atmışsa da hiç bir 
hasar yapmamışlardır. Muharebe 
tayyarelerinden müteşekkil diğer 
bir dalga da dün geceki gibi Ber. 
lin üzerine gitmeğe teşebbüs etmiş. 
Ee de garpte temerküz eden müda
faa barajından geçe.miyerek dön· 
meğe ve bombalarım 2üzumwıdan 
evvel atmağa mecbur edilmişleroir. 
Y almz Hamda bir klisede hasar ol. 
muştur, Dünkü hava muharebele. 
rin<lc <liişman 91 tayyare kaybet
rni~tir. 2G Alman tayyaresi üsleri
ne dönmemi~lcrdir. 

Bir denizaltımız. iki kafile ha. 
linde seyreden ve ceman 33.400 ton 
hacminde beş düsman ticaret ge. 
misi batmruştır. Bunlardan başka 
bir de dört bin tonluk bir gemi ha
"ara uğratılmıştır. 7 Eylül gecesi 
seri motörbotlarımız<lan ikisi bir 
destroyerle bir devriye gem;,;nin 
refakatinde scrrcden bir kafileye 
rastlamı~tır. Dil.,.manm şuvYctli hi
m;ıypc;;jpc rağmen. ceman l 1.000 
to:ı hacminde f:ııla yüklü üç gemi 
batırmışlar 'e ::-;a~ \'C ~alim üslerine 
dönm ü~lcrdi r. 

,\çık denizlerde A~manl~r tar~. 
fından ınüc:.adere edılen bır gemı. 
yolda bir İngiliz harp ~e'.1'1isi!1e te. 
c;;adüf edildiğinden gcmıyc ıkanıe 
edilen .\l;nan kumandan tarafın
dan b:ıtmlcı~tır. 

hat) an 1 cblij:;ri 

italya.U:ı llir ınalıal. 8 (A·A·) -=
ftalyan uınumi knrargfı.lu:ım 9J 
numaralı tebliği. 

n:r denizaltımız, Cebelüttnnk ci. 
varında devriye gezmekte olan bir 
lngillz harp gC'misi batırm~tır. 
Avcı tayyarclerim'zin refaJ~atinde 
ola!'ak bombardrman tayy:ırcleri • 
mıi Malta adası tersanesine hücum 

VAKiT 
Gazetede c:ıkan t.UtU.O )öZl ve 
reaim.lertn bukuku mahfuzdur 

ABONE TARtF'ESJ 
Memleket Memıeket 

lçlııde dı,-mda 
A,hk U3 LM 61'. 
a ay1ı1ı 260 c2~ • 
1 aflık 473 K%0 • 
1 flllak 900 lliOO ,. 
Tarlfedea Balkan Birliği tçln ay. 

da otuz kuru~ dU~WUr. Posta tı.ırlL 
~e gtrmiveıı yerlere ayda yetml~ 
be§er kuru§ zammedUlr., 

Abone kaydım bildiren mektup 
ve teıgra.f UcretinJ abone parasmnı 
posta veya banka ile yollama ı..c
retlnJ idare kendi llzer1ı:ıe alU'. 
T1lrldyen1D her poııto mcrke.JJnde 

V4.Kl'l'a abo>ıe yazılır. 
A&u de#l§tlrme UcreU 20 Kre. 

iLAN UORETLEKl 
Ticaret DA.nlarmm sanu.m. aa... 

tın •ond&D itibaren lltn eaytaıa. 
rmda to. ıo aytaıarda ıso lwruo. 
dördUncil eaytada ı: 1klnc1 ve O· 
CUnc11de 2; blrlnclde t; bqhk yanı 
kesmece "\liradır. 

Bllytık: çok devamlı, • kll:elL 
renkli UAıı verenlere ayn ayn ln. 
dlrmeler yapılır. Resm1 llAnJann 
ıa.ntlm eatın 40 kuruıtur. 

:ı'lca.-1 1'1ablyette Glıwyan 
KU~llk bb.lar 

Bir deta 80; lk.I de!ası 50, Uç de. 
tası 83, d!lrt defası 1a ve on de!mn 
100 kunıDtur. Ü<ı aylık llAn veren· 
ferlı:I bir lie!a.sı bedavadır. Dört ıa. 
tın gecen 114.nlann tıu:ıa eaurıarı 
beıJ kuruotan bes:ıp edlllr. 

1 

Vakit bem doğnıdan doğ"ruya 
kencll idare yerinde. tıem Ankara 
caddealnde Orhan boy banmdıı K E. 
llALEDDlN lREN 111\n BUrosu 
eliyle 11A.n kabuJ eder. ( UUrnu1111 
telefonu: ıoss:ı). 

ederek yangınlar ı:ıkarmıı;l ı: \'C 

tahribat yapmışlar ve havuzda bu· 
lunan bir dil§man denizaltısına tam 
isabetle bomba atmışlardır. Bom _ 
bardıman tayyarelcrimizin ateşiy
le tardcdilen düı;man avcı tayya -
releri avcılanmrzla. muharebe et • 
meğe mecbur kalmışlardır. Bun -
lardan biri alevler içinde sahile 
bir diğeri de <lcnlze dUşilrülmliş -
tür. Bir yçüncüsünün de dü5müş 
olması muhtemeldir· Tayyareleri • 
miz mürettcba.tmdan bir kac;ı y:ı -
rah olarak dönmlişlerdir. 

Kml denizde h:ıva kuwctleri . 
miz bir düşman kafile8ine hücum 
etmişlerdir. Bir vapura isabet va. 
ki olmuş ve ciddi hasara uğrayan 
vapur mürcttcbatt tarafından ter. 
keclilmiştir. Diğer bir tayyare fi · 
!omur da Aden limanını bombar • 
donan etmiş ve cereyan eden hava 
muharebesinde b'.r dü~man anı 
tayyaresi düşürmüştür. 
DüFm:ın tayyareleri Etınnvı bom 

bardıma:l ctmiı;lerdlr. Dir yerli 
asker yaralanmıı:;tu·. 

m - Taliplerin tayin olunan gUn ve saatte tekJif edecekleri nUmu. 
ne ve !tatlan Uzenno:eıı Y\ızdo T.~ ı.Uvenmo partı.lartyle blrll!tte mczkil.r 
komisyona. mUraca~tllJ.tı Ub olunur. '31661 

~~~~~?-: 

OSMANC B NI< Si 
• TO~K ANONİM$1RKETt . 

TESiS ' TA~IHl \~063. 
Sr.ıtültn "' Tıirkifl" Cümlıuri~fi il~ mün,?kif mukd~lt'ndmr-J• 

2291 Num,ıtalı 10/61 İIJ]J t,ın1l/i lununft1 to1~dılt ~tJI/mı~'İr 
• f 14 61 lfJJJ t.ırih!ı 2435 Num.rr.ıh Rnmf 0.ıute) ' 

. \fhtrma,.esı : 
thtl1.at akçesi: 

10.000.000 ingiliz Lira~ 

• ' t..260.000 lnglllz Lrrau 
ıl' -.... • .,,,. _ _,.-'il 

,,. "\-c:===========-===-
ifi:trkivenin başlıca Şchirlerina ' 

1 ) jPARIS, MARSILVA ve NIS'de 
....._ .- __,, J lONDRA ve- MAN<;ESTER"de' 
MISIR.~KtGRIS. YUNANiSTAN. IRAN. IRAK, FiLiSTiN 1 - _:::- ~,.,.. MAVERA\fl ERDON'de: 

(ID" ı... ._.-Mulcn ve $abeterl • 
m VUOOSlAyYA. ... RÜMANVA,~V_UN~STAN, SURiYE. tOB~AN , ; 

~ filJaRcrt~ve bOtOn-Oü~yad~~;·~• IVlul'labirlerii 9ardır 
• ~----~ ,· 

• 9'. 1 
""',.....~;.Her ııeft Banka Maamete!erl_.. yapaır-. 

(H;sitı;'Qr, ·ve meıxloaı fıeup?an ldlşadı l 
, Tıc.ııri kredi?cr vl' \'f!Saıktı trndller küşadı.' 
Tilrlnye ve Ecrırbı m""1fekeıfn Qzerine keş.ide ·~aı ıskonlo5ı.. 
Borsa emırtC'rL _ .. ' • ,. . - • - • "- ~ 
Esham ve ıahvil.ir. alnı\ ve- CJ!l1'13. üzrnM a111111&-~ ) 
Sımedat tahsilatı ~~ sc1ire. 1 

~
J, ( -. ,· En vükSNc crrlnivf!I şarftmm haiz kitalılf\ 

- Kısalar Servisi wrdır. 

Pivasanın
1 

en müsait prtlarlre ( kumbarah veya• 
~-- kumbarasız) tasarnıf heu:pfarı ~çıtı"' 

~~~~F~~~· 

r---,--------1 K matbaası 
Kitap kısmını yeniden 

açmışt,ıı 
• 

lanzirn edip 
Kitap, me~mua, gnzete basar. 
Tabiler namına diz~i isleri alır. ..................... 

Sahıtıı; ASIM US 

Umum neşriyatı idare eden: 

Basıldığı yer: VAI<.JT !Halbaası 

Refik Ahmet Scvmgi' 

,. ... mııı.aa. .. ıı:t:ıı11111scaı .. :11911z~&RlLl ... a~aa• ............ 119._ ... .._. ....... , 

T 

------------•- stHO IRH ı\l\JJ\"El.lml :-'. 

T. iş Bankası 1 !lelt:I ~flllll ti ra - :!tıflU.-ltr• 

::!: .. l''•)U .. -31l!X>.- . 
R • {ıOO • - :oıııou.- • ,., 

:ı:;ıı -~ııoo.- . 
4n llNJ . 4•ttlll.- . 
lô . ~il . - ::17:'ıl).- . 1940 Küçüh Cari 

ııo 1· . l'>:.>rıo - . 
Hesaplar 

Ke~ide!er: 1 Şuh;ıt. 1 "11'. 
y11, 1 t.{?u~tO"\, 1 lkinrİ~f'~rın 

*' QCXH 

P. T. T. Umurn Müclüdüğünden: 

1 - ld'l-re ihtiyacı lçln 10,000 oa hin metre :.:Jk~me t"'li açık cksııtınC 
çıkarrlmıştır. 

0

2 - Muhammen beck!l r 131)(1) nıtı\'.ıl\li;,l tcınln:ıt ı!l7 •. 'i) llrn o:ur ~~ 
sillme.sl Hl F:ylCıl 940 Pıı.:-.::ırlesl btınU e.'.lal ı ltlı ı.fa ,\al,ijracl~ r.v•mt Apıırl 
mıınrnm 3 ncil kapı. lnci l\atr:ıda :ıntıııuıııı.ı k·ımıayo:c:ın..!a yap lac:ıltlır. 

3 - İlltt>kltlcr nrnvald>et tem•n·ll mı.klıuz '"eY.'.I b1 l!.:a tcml:ı ot ınei<lU 

bJle kanuni \"C~ikalnrını hilnıilcn nıezkür glin ve sa:ıtle o l<omleyonıı murJ . 
caat edeceklerdır. 

4 - f.ıarln:ımclcr. ı\nluıra P. T. T. Lev::ır.ım lstanbuld:ı Vul<le hı:ının 

2 ncı katında P. T. T. ı,c\"flZ:Tnı /\yniyat 'l'Ji>csi nıtı-JllrlUkleı ına:n IX!J I! 
olarak vf'rilecektlr. (l;S7Sı 

------------
RiUW!QfA AWC"*&Zasa;; 'it ml=~ 'IZB::tmm 

.Türkiye Cumiıtıriye.ti 

ank 
Kurulu~ Tarihi: I 32,3 

.S{:rmn"e~i: 1 oo ""fl.o~'> Tü··h f.irası 
~ube ve A ir n~ ..... 1 ~di · 265 

Zirai ve ticari her nevi b.:ı.n 1{a muameleleri 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
"kramive eriyo 

Ziraat Bankıumcıa ~um..,"rnıı v., thl:ı'!rsız taııarrut besaıJlnnnda en e1 
c;o lirası bulunanlara ııcnede 4 dctı:ı çeltllecek kıır'a ile aşnğıdııld 

pıa.na ;öre llmı.m.Lyc da~ıtıla1:altlır • 

' 4 
40 

100 

Ade' J.000 Ural.il' 4 .nr.oı 
.. tiOO ,. :!.11110 

• 
• 
• 

· 2.;o, 
: ıoo · 

60 

• 
• 
• 

ı .ııon 

4.n:m 
:'>.OQ'l 

Lira 

• 
• 
• 
• 

120 • ' 4 o • 4.801) • 
ıso .. ıo .. s.200 .. 

Dfi{l{A T: IIı.saplnrındnkl pıırHlar bir sene içinde 5'1 lirada o a~sC1 

dU~mıyenJere lkrarulye çıklıf,ı tııkcHr le 'f. ıo c·nıaslylo verueceltllf· 
Kur'alar senede 4 defıı~ J Eylül, 1 81rlncll;O.nun. 1 !!art ve 1 Haz!ra.D 
tar1!'ılerınııe çekllP.cekıır. 

i -ı ,a B'&CWWNl*BfM§ • •;ct@«m4'W.1*-·----•· 


