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VAKiT KIT AB KUPONU 
1 den 2~ eo knclar kU(l()n toplayq 

l4a.remU.e ~ oım:rııcuJanmı.r: ıG: 
kunııtuk altı ldtnbı 60 kumı makabl· 
llnd alacaklardır. !J'aera okuyttculamnız. 
aynca IS ktıru~ poata Ucrdl gönder· 

Lmeudlr. _j 

Moıkova elçimiz gidiyor 

' HE Y •• n 

6 
Mczunen memleketimize gelmiş olan Mos. 

kova elçimiz yakında yazifcsi başına dönecektir. 
Sefaret Başkatibi Muammer butün Mosjtovaya 
gidcce1ttir. 
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z Bu suiisti
rrıali yapan 
kimdir? 18 nci gıldönümü dün büyük llll"''.\llli:~. 

Yazan: ASIM US 
llUkumct 1stanbulda blr kaç gün 

devam c-Jcn clmıek buhranının ö
nUno gc~ck kin kısa ;> oldnn ted· 
bir P.ldı; t.oprak nıahsuUeri ofW 
1"-rafmtlan fınnrılnr o.nu;m<la t k.. 
stın edilme•:. üzere bcleıHyr ımuino 
her ~n verilmclrt-0 olan 800 ton 
buğdayın 400 t.onn cıkanlmnsı ka
l'&rını ' enli· rnı.:ıt bir tnrnftan bu 
!-arar tatlıllt edilirken diğer tanıl. 
lıı.rt Tira.ret Yc,ldll N:ızml '.Iopcu• 
oğlunun aı"ZuHlıın pzc1clcro :ı.k.. 
&eden sö:dcr bu mc!!elr.nin o kndar 
~lt hlr s('y olıruıdığnu da. göst.er-

l'ica.ret V lJlimizln ifa.deslno 
~öre lstınbulıla fınncıla.m 18 ay. 
cl:uıb ri her giln t.opnık mahsull& 
rı ons.ı tara.fmdan 800 \'ll.gon bağ. 
day 'erlilj ordu bu mlhtar halkm 
tknı~k lhtlyn.cma tnnıaınlle kMl 
J;eliyorou. Şhndi blnlenblre kafi 
J;r.lern~ olmuş ise ortaya çlkan 
bulıranıu ·~do blr bf.mn glill a
ll\lllor bulunnıruıı tabiidir· İshm· 
hutnn uüf115u &on glinlcr l~lnde üy. 
le )iiz bin. yahut yüz ollibln dere
~ncle artmadığı malfım olduğu. 
na göre huhnı.nın daha ziyade ba
tıl bJr ta.kını menfaatler tesiri al· 
tnıı1a mOldaııa çıJ."'tığma bll.kmet. 
lllcJt lhniı geloocktJr· Zira lstaıı· 
hnıa \'erilen her kilo buğdayda 
de"ıet hazinesi linnl pa.m redakir
lll( Yapmaktadır- Şehrin hakiki lh
~rndan fazla 'erilecek her ki· 
0 b11j;rdayda luW.ne mrarma malı.. 

dat bl.t ztimrenln yrlıncsru men· 
fııata Vud.lı" Bay ~ıuml Topçuoğ· 
hı bu noktayı bö) lece ka.ydottfk
t~ 80nru. halk menfaatine yapılan 
fedaJW-Irğı istfsnın.rn talışanlar 
lıaı&mda takibata 1,'1riscceğinl do 
aöylP.mfştir. 

VıııJyet bu ı:cklldc göz önilııe 
J:etlrilince batım selen Uk l5U8l 
Udur: Acaba bu ulistlmall yapan 

ldındir? l'alıut ldnllcrdfr? 
"Eğer t.oıırak ma.h ullcrf ofJsl ek· 

Tnek fhtfyacı için hf'r gUn ,-ermek. 
lQ ~olduğu buğdayla.n cloğruılan 
dogruya fınncılara clağıtnııs olsay· 
dı fen.a.ıığı her ı;eyden cn·cl ofis 
te kllitmm fa.aliyeUndo aramak 
tatıfi lı;f f. Halbuki ı in cs:?liı böyle 
değfıcJJr. Toprak mnhsulleri ofisi 
:er gUn 800, ynhut 400 ton buğ:. 
ayı belediyenin muıııknMsl altın
~ olarak İb1:nnbulda ti~ bllyUk do
~1rnıene 'erir· Bol;,-daylar bu de. 
~lılıenlerde Ö\ UtUldUl...-tcn sonra 

1 
f\ledi) o tarafından ba.zıilaııan bir 

1ı te rnuclblnoo muht.clif semtlor
~ekJ frnncılara, yahut bu fmnc:ı.. 
d r ilanıma fırıncılar ;frketbıe 
"' rcdlllr· 

b ~n halde 300. ynhut 4.00 ton 
Ugda,y f-Opra.k malı Ueri offslnln 

"lioden ~ı.'ktıktruı 50IIJ"& kilo ~ 
Ylrını para farktan istifade iç.in fı. 
tıııcııara dağıtılıımzdıuı C\"\·el kıs
lllen hnsad depolara naklediliyor 
'e fınncıJara ba mlJ.1:.ar buğday 
'ertlnııyor demektir; bu tarzda b1r 
~I meydana rıkarmak zor 

r r;ey dcğildir-

'.l'icaret \'cldllnln beyanatı mnu. ii llla.hJyettc olduğu l~in belediye 
t·c fırıncılara un t.enll llstcslnl :ter-
ıp edenlerden başlıya.rak dcğir
~encilere ve fınncılar §lrketbıJ 
~re edenlere kadar bir f:.Qk kim. 

'eler maalesef bu giln §tiplıo altt
~ glrmjı bnhuıuyor· Bu §liph& 

il orfadan kalkması \'O mescle. 
"in famunlJe aydmlanarak -\'lLI'

~ lı&kDd su~ala.nn anlaşılma
~_için derhal clddJ blr tahktlmtm 
~lanıaama ihtiyaç \'ardır• 

-~J\AAAAAof'VVVV..,..~ 

Y annki sayımızda 

isimsiz hocaya 
cevap 

Pazıl Ahmet Aykaç'ın 
gü:el bir yazısı 

~~'U'VVU""""""""""' 

tezahüratla kutlandı 

BU kreşte 
Polis bütün 
bankaları 
işgal etti 

Bütün eski nazırların 
servetleri kontrol 

edilecek 
Dem. 9 (A·A·) - Slcfanl ajan

mdan: 
Eski nomaııya kroJı Karol ile 

Mm· Lupesku, mai) eti crk11nı ve 
sn.ndık ve bavullan hamil olan ilg 
vagon dlln öğleden conra Luga.no· 
ya vasıl olmuştur· Sıı.bık kral, bu 
@ehlrde bir otele inmiştir· 

Biikrl'ş, 9 (.A.A.) - Polis, bü· 
tün Bükreş bankalarım i~gal et· 
miştir. 

Bükr<'.::• 9 CA·A·> - D·N·E·: 
Mnarif nazın B· Seba:ıtiano, Ya· 

hudilcrl bütiin devlet t!yatroln.rm· 
dan ve devlet iıfareslııdc bulunan 
sanat mlicss~elerindcn uuıklaştı. 
ran bir kararnrunc ile, :Mnarlf ne· 
zarctindc bulunup farmasonluğa 
mensup olan bütün memurlan ~ 
tifa ctme~e davet cyUycn ikincl ibir 
kararname imza etmiştir· 

Akdenizi hedef gösteren 
ATATÜRK' ON 

Emirlerini kahraman süvarilerimiz, yıldırım 
sUr'atile yerine getirerek 18 sene evvel 

rlUn lzmire girmişlerdi 
lzmir, 9 (ıt.A.) - Akdcnizi hedef gösteren Ebedi 

Şef Atatürk'iin emirlerini bir yıldınm süratilc yerine 
gctirl'n kahraman ordumuzun şeci süvarileri 18 yıl e\·· 
vcl busun Jzmirc ginnişler, yurdumuzun bu gü.zel 

I Gümrüklerdeki 1 

1 25 bin çuval 1 

1 kahve çıkarılıyor ı 
1 Ticaret Vekaleti 

1 

azami fiyatları 
tesbit etti 

Ankara. 9 (A.A.) - Ticaret 
Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 

1 tan bul, İzmir 'lrc Mc in• 
gümrüklenndc bulunan ve çc., 
kilcrck piyasaya arzı tckarrilr 
eden ceman yekun 25 bin çuval 
Brezilya kahvesinin zikri ge~en 
mahallerde ithalatçılar tarafın. I 
dan azami satış fiyatı 29 numa. 
ralı Milli Korunma kararname. 
sinin birinci madde11i delaletiyle 
Milli Korunma kanununun 31 
inci maddesinin birinci fıkrası 
hükümlerine müsteniden aşağı. 
da yazılı olduğu veçhile tesbit 

edilmiştir: 1 
3 No. Kahve 130,SO Kuruı 
4 .. .. 130 ,, 
5 .. " 129,50 " 1 -

( Dwanrı 2 incide) 

Amerika 
201 parça 

harp gemisi 
• • • 
ınşa sıparı-

• • 
şınl verdi 
Panama kanalının 
müdafaası için yeni 

tedbirler alındı 
V8§ington, 9 (A.A.) - 3 mil. 

yar 861.053.312 dolar-. meıl ola. 
calc 201 harp gemisinin r;ipari1 c.. 
dildiğini bugun bahriye nezareti 
tebliğ ctmi~tir. Bu sipariş Ame
rika bahriye tarihinde en bUyilk 
sipari~tir. 201 geminin yedisi 
zırhlı, sekizi tayyare gemisi, 27 si 
kruvazör, 11 S i destroyer, 4 3 il 
denizaltı, biri de atelye gemisi o .. 
lacaktır. 

Bükreş, 9 (A. A.) - sıeranı , Japonya 
ajansından: 

Gencrnl Antonesku, birçok 

Haypark, 9 (A.A.) - Yeni bir 
fılo ile iki milyon kişilik bir or. 
du teçhizi için 5.251.486.000 do .. 
larlık krediye müteallik kanun 
projesi bugün Ruzwlt tarafından 
imza edilmiştir. 

Va!inııton, 9 (AA.) - P~ 
ma kanalının müdafaasını takviye 
etmek üzere orta ve uzun menzil. 
li bombardıman tayyarelerinden 
müteşekkil iki grup ile keşif tay. 
yare1erinin scvkedildiği harbiye 
nezareti tarafından haber veril. 
mcktedir. Bu gruplar, yeni askc~ 
rJ üs olan Porto Riko'da daimi o. 
larak bulwuıcal;Jardır. 

mUhim tedbirler ittihaz ctinfş· Ankaraya yeni bir elçi 
tir. Bunlardan bir tanesi bilhas· ıf tayin etti 
sa son on sene zarfında Başve. 
kilet nazırlık, müstcşarlrk ve Tokyo, 9 (A.A.) - D.N.B. 
nezaret umumi kati,liği ma- Diplomatlar arasında yapılan 
kamlarında bulunmuş olan zeva· umumi deği~iklikler ~erçevesi da. 

( Det•anıı 2 incide) hilinde, aşağıdaki tayinlc:r yapıl. 

i ngi liz sefiri 
izmirde 

Jonir. 9 (A.A.) - Jngiltere 
Ankara büyük elçisi Sir Knacbul 
Hugessen ve refikası ve ticaret 
ataşesi olduğu halde bu sa~ 
saat 1 ı i yirmi geçe tayyare ile 
:lzınirc gclmi~ \'e sefir Buca:da 
yazlık lngiliz konsoloshaneame 
misafir cdilmi§lerdir. 
İzmir. 10 CA·ı\·) - DUn sab&h 

cıchrimlzc gelen lngiltercnln Anlm· 
ra bilyUk elçi.si şerefine İzmir tn... 
giliz başkonsolosu Ducada yazlA 
konsoloshnnedo bir öğle ziyafeti 
verilmiatir. Zlya!ctto vali Fuat ve 
Bayanı, bcledlye reisi Behçet Uz 
ve Bayanı vo kw ile sefirin refa. 
kntindckl zevat hazır bulunnıuııiar
d.Ir· 

İzmir, 10 (A·A.) - Şc.briı:nizde 
bulunan lngiltcrcnln Ankara bU· 
yük elçisi Sir Knatschbull Huges
ecn ve bayanı §cre!lne belediye re
iai Behçet Uz \'C bayanı taratm. 
dan fuar gazinosunda bJr ak§anı 
ziyafeti verilnıiı;ıt.ir· 

Ziyıı.fettc sefir ccnaplarile baya. 
m ve vali Fuat ve bayanı ve ee!l
rln rcfn.katlnddti zevat ile lngilte
renln 1zmir baıJ ve ikinci konsoloe
lan hazır bulunmu§lardrr· 

mııtır. 

General Tatçkava Moskova bil
yük elçiliğine getirilmiştir. B. Ta. 
daşi Kurihara, Ankara büyük el. 
çiliğine, Şanghay başkonsolosu 
Korişluşi Nankin hükCiıneti nez. 
dinde elçiliğe, Amerika işleri dai. 
resi dirktöril Yoşipva Kanada el
çiliğine tayin olunmuştur. Proto. 
kol şefi Zuzuki, Mısır elçiliğine 
getirilmiştir. 

, ' Per,embe glnl 
gazetemizde 

Devlet 
Kuşu 

Morla dö Kobra. 
DID &fk Ye 

sergaze,t romam " - ~ 

Komünistler 

Belgrad' da hüku
met alevhinde 

I 

tezahürat yapttlar 
Bir ölü, 

yarah 
sekiz 
var 

Belgrat, 9 (A.A.) - Resmi 

malılmata nazaran bir komünist 

amele ve üniversiteli grupu Koj. 
doutniak kral sarayı civarında hü.. 
kQmct aleyhine tezahüratta bıı

tunmıya tc~ebbüs etmiştir. Polis . 

kuvvetleri tüfek ateşiyle karşt.. 

tarunı~, bir subay ve 4 ncf er ya.. 
ralannuş, bir te.zahüratçı ölmüı, 

üçil de yaralanmıştır. Sükfuıet 
1lilratlc iade edilmiştir. TezahU. 

ratçılar hayat pahnlıhğma kat'§? 

protestoda bulunmuşlardır. 

111giliz tayyarecileri uçusa başlamaaan tvı:tl 

Amerikan 
destroyerleri 
Dün sabah Kanada da 

lngilizlere teslim edildi 

Gemilere ingiliz 
bayrağı çekildi 
Şarki Port Canad.icn, 9 (A.A.) 

- Amerikan destroyerlerinin İn.. 
giltereye hakiki ilk devir muamc. 
Ic&i bu sabah burada cereyan et.. 
mi§tir. T«lim merasimini JDÜtea.. 
kıp Amerika bahriydile,ri '.Amerl. 
ka bayrağrnı Amerlkaya götür. 
mü§lerdir. 

Şimdiye kadar Kanaaaya tel
ml~ olan müteaddit '.Amcrlkan 
(icstroyerlcrlnc 1ngiliı 1:iahrlye1L 
leri binmişler ve bu harp gemile. 
rin 1ngiliz bayrağı çekmişlerdir, 

Japonya 
ne 

Fransa 
Hindiçi'IJ,i 

meselesini 
müzakere 
ediyorlar 

Çin kıtalan Hindiçini 
hududunda toplanıyor 

Tok ye., 9 {A.A.) - Röyter: 
Japonların Fransızlara altı 

ma~_delik bir talepname vererek 
ezcumlc llindiçin1 limanlarını 
k.ontrol etmek, Hindiçini arazi. 
sınden kıtaat geçirmek ve deniz 
ve hava üsleri tesis eylemek hak
ları~ı istdiklcrine mütedair çıkan 
~yıalarr mevzuubahis ederek söz 
&oylemiye salahiyettar bir Japon 
ıne:nuru §U beyanatta bulurunuş. 
tur: (Devamı 2 incide) 

1 Hamburg 
1 ingiliz tayyareleri 

tarafından üç 
saat bombalandı 
Berfin de 
şiddetle 
bombardı
man edildi 
Din 28 Alman 

ta11areıldtlflrlld~ 
Imıdra. 9 'i'AJt.J,'- Rö1ter: 
Bu gece J..ondrada verilen alfum 

sabali 4.35 te nihayete ermiştir. 9 
saat 35 dakilgı sfiren bu aıamı 

r<Devamı 2 inride) 

F.ranaa: işgal altındaf<' 
memlelCetlerde 

Siyası mumessi ller 
bulunduramıyacak 

Yi§i, 9 JA.A.) - Havas bildi. 
riyor: 

'.Alman hilkilmeti, fillen ~ 
işgali altında bulunduklan ~ 
kendi memleketleri üzerinde oto. 
ritc sahibi olmıyan hilldJmetlcr 
nezdinde diplomatik mümcsailler 
bulundunılmaması baklanda Fran 
sız hükU.metinin ınaza.n dikkatini 
celbctmi§ :ve Fransız hilkQmctin. 
den bu mümessillildere nihayet 
vertncsinj takp etmiştir. 

Mesele, iki hilkQmet arastndq 
tetkik edildikten &0nra gösterilen 
sebeplerin muh.ı'k olduklarım ve 
mütarekeden doğan vaziyetler 
dolayısiyl bu diplomatik misyon. 
ların hali hazırda normal bir faa. 
liyct göstcrcmiyeceklcri kanaa. 
tine varan Fransız hükumeti Al. 
man talebini kabule karar vermiş. 
tir. 

Günlerin peşinden: 

Çıplak bacak modası 
. Uu sene kadınların çıplak bacak modası muvaffak oldu mu? Ga-
lıba ~u nokta üzerinde bir anket açılmış olsa netice mü betten zıyade 
menfı çıkacak. l>ikkat edilirse çoraplı bacaklar ite çıplaklar arasn.1dakı 
fark bu~u açıkça gö-.tcriyor. Hele dans salonlarrnda yaralı, ?crcl~, lır. 
mıklı, çızikli bacaklar ile bu bacaklardaki kirler tuvalctlı } ilzlenn al
tında bir llC\'İ tezad levhası vücuda getiriyor. Umum!yc~c. kadın mo. 
daları.nı çıkaranların makc:adı kadın glizelliğinin cazıbcsını artınn~
tan zıyade onların taklid meyillerini tahrik ederek ~u \eya bu cm~ 
malın piyasada sürümünü artınnaktır: Uzun etek, kısa ~tek, sonra 
tckr~r uzamağa başlayan etek. .. Kadın modalanıun bu dauni med '" 
cczrı h,ep ayni 1stikaınctc gidl!n hareketlerdir. . . . . . 
.· '· alnız çıplak bacak modasıdır ki bu kaıdenın bır. ı tısnas.ını te • 

k!.ı .~·~·or. Çünkü çıplak bacak mod:ı ı. ortaya çıkalı ıpck çorapların 
~urumu sıfıra doğru iniyor. Bu itibar ıle çıplak bacak modası adeta 
kadın ınodac::ının mucib o!duğu ma~raflardan bıkmış, u~anınıs olanla
nn .tasarrufa yol bulmak ümidiyle uyandırdıkları bır cereyandır 
denılchilir. 

. Bize kalırsa çıplak bacak moda mdan piyasada müteessir olanlar 
~·aı:ı ~imdiye kndar ipek çorap modasını şekilden şekle ko}ar~k clfüemi 
~l~suz masrafa sokanlar biraz da iplik çorap moda'Inı tecrübe etme. 
lı?ır. Bu tecrübe belki çıpJak bacak rnodaSJnm çorap ~tışlamıa ver
dıği kesada kar51 bir çare olur. H ~SA'!'\ KUMÇAYl 
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1 Hadise1er arasında ' 

~e.ui saat süren 
alarm 

.\lmanl:mn İıı~iıiı:n.•) c ~ıııııtılı-
11 taarruzl::ır ~:ıliba lliilcrin son 

ııutkundn~ti ' 1İngiüz1er Alrnanya
rl:ı sh il Jıalla bomh:-.ruım:ı.ıı::. de. 
nım ederse biı 1ngiltcrcyi tııhrii• 
etmek dcj:'.ril, ... ııecr.jiiı, yer ile yeh
s,•n cdeceğf1..,, sözünü fahıı.Jdmk 
ctfümck için ~iddetini Mlı.rdı· Fa
ci:mnı derecesini bizzat 1nı:!illz 
kılnııkiannm ,·erdikleri ıııalfimat 
aı;ıl\ç, gösteriyor: nıı- ın1nde. sekiz 
s:ıııt süttn bir tehlike 1-::aretinden 
~onra 400 ölü, 1400 ağrr yaralı. 
lfufi fyarahların miktan bsrlh e
dilmi~ or· Ağır yaralılar tabiri ö. 
füme nıahkfım m\·aUılnr mRDasın.:ı 
ıl!t :ılmnbilir· 

Aluıanlıır lıu.,·a ba.rruzlanıun bu 
~kli alnuısm:ı tn!!illılcrin Abn.a.'1 -
y:ıdıı. sMI halkı bombanlunan et -
;nelerini scbeıı olarn.~ç lleri ı;fuü _ 
vor· 
· Acaba hııJJki sebep bu mnc!ur~ 
l olcsn tnglli:ı milletini tethlş ede
rek harp hlikfunctı olan ÇörçU 
lmbinesi aleyhine kıyama. Uş\·lli 
ctınck midir? Bize kalırsa bn ikin. 
ci ilıtimı:.J ıl:ıha L'lJ\'\'etUdlr- Bitler 
üylct1i~·i nutnklanla harbin feca. 

"iine alt bUtUn mesulivetıerl her 
'akit İn!;,;lt<'rl'deld blı plütokra.t 
~iimrc!ıine, yani İn~illz milletini is· 
tlsnuır ederek hesapsız .:erYet b
zıuırnı:; lıir zenginler tab:ı.l<ıısmm 
rnenfruıtlcrinl n me\~erlni mn
hafazıı. etmek gapetine a.Uediyor. 
B~ ifade tnrzı o mnk"Sadr açıkça 
~\iste.rfyor· 

Veni Fransız hükumeti 
Son h'ÜDJe.rdo F.ransada vuku& 

gelen lıükfunet dcğişlldlğlne ba
lmıca bu meml~ette lçla 1çlıı bir 
kaynaşma b:ı.~lsdığma hükmetmek 
laznn ~eli) or· Dc~şlkW• olnın.ulan 
C\'Vel bir aralık mare~ Pet.eniıı 
teskll ettiği ilk hUldlıncttc en lmv. 
Yetll mcvkli Jşgal eden La.valin or
tadan kaybolduğu rhı'lLyett çılımş
tı. Sonradıın ıwlaşıldı ki Lnl"alln 
gaybubeU rh-ayetı ghllce Parise 
~dip oraıhld Alman f3gıı.l knvvet
Ierlnln yüksek lmm:mda heyeti De 
temas et.mis ohmsmdan ileri gel
nılstlr. Laval \'işiye avdet etmesi 
He hükfmıct bnhram da avııı za-
mıı.nda. v111.""lla gelen. • 

Yeni FraDsız hll.kUnıetl bir kere 
nazırların sa.y1SI itlbnrlle sddze in.. 
mlşt:ir. l<'ak:ı.t a.c;d milhlm olan el. 
h~gmeral Veygand~~hllJdi.. 
mette harbiye na.:ı.m iken bu de
fa onan yerin cgcneral Hutzin
gerln tnyiıı edllm.lş olması, general 
Veygand fevblide saWılyetlel'le 
Fransız mUstc:nlclıelerinin Fran
sız ana ntanma. bağlı lmlmasını 

tenıJn etmek nzlteslni tızerlne al. 
mış bulUJllllJL•Udır· 

Bu iedl>inlen :ınlaşılryor ld Fnın_ 
sruım i~inde değilse do Fransız 
müstemlekelerinde '\'O gallba daha 
ziyade şimali Af.rilaMfa general Dö 
Gol taraftarlan a.rtmağa haşla
mıştır. \~l hüldimetl AJmanla.rla. 
miit.areke aktetmlş ise de soJh 
yapmağa munffalı olamamı,f;ır. 
Ne \'tlldt yapabilecdlnl do Fransa 
efkiin urnumlyesl bir türlü ruıla
yn.mamrştı:r. Bu vaziyet tabii ola.
role Mare,a.1 Pet.en hükibnctfnf.n 
'aziyetlnl müşldllata uğratmakta -
dır. Harp uzadıkça bn miişktilatm 
artacağı, mü3küü.t a.rttıkça da ge.. 
neraJ Dö Golün Jı'r:msada taraftar 
bolmıı-ıı şnrllan kol:ıylaşa.ca,b"l ~P
Jıcsizdir· 

Ha.reşal Petenln memleketin
deki büyük .,öhretlno rağmen bir 
gün mütareke esnıısmda A.na.dolu
ya karşı İstanbul hükümetlerinJn 
,·azıyetine düşmesi mtimk:OndUr. 

A· 

Bükreşte polis 
bankaları ışgal ettı 

(Baş tarafı 1 incide) 
tm tasarruf unda bulunan emval 
ve emlakin ve servetin kontro· 
lüne müteallik bulunmaktadrr. 

Diğer bir ted~il' de Romanya 
milli bankasmm son beş sene 
zarfmdaki e,..nebi dövizi istima. 
linin, son 10 sene içinde tesliha
ta tahsis edilmiş mebaliğin ne 
suretle kullanılmış olduğunun, 
nihayet her nezaretiL tahsisatı 
mesturesinin son beş sene zar 
fmdaki sarfı sur'f-tinin kontrolü· 
ne müteallik bulunmaktadır. 

General Antonesku, son sekiz 
sene zarfmda rüyet edilmiş olan 
siyasi davaların tedkiki için bir 
komisyon teşkil etmiştir. Bun • 
dan maksat, bu davaları yeni
den gözden geçirmek ve bu gibi 
davalara l8irak etmiş ola.'1 ha· 
kimler hakkında icap eden ce· 
zal:ı.rı tertip etmektir. 

El<mek meselesinde 
hazınen i n fedakarlığı 
Ticaret Vekili ~ 

Hazmi Topçuof:- .,l ___ ~--~(!5!:...1: __ :=J 
lu ıstanbıılda ek .. '._ 
rnc~~ bıthranm. ~ 
dan bahseC:crkcn • 

!.uiistimal bulun. . 
~~~ - . . .. ·' . i}in icınde bir 

1r-r---_ ~ 

·ıaı; r ihtimalini t 
ileriye sürdü ve 111r;•;..111j>~1~1 
sufü:timalin saiki 
olmak iiı:cre de 
bc:ıer kilo bug .. 
dny piyase!•lan 
yırmi p.ıra c1ah.ı 

ucuz verildiğini 

hatırlatt~. 

'· 

Hükumetin bu 
mesele üzerinde 
hassas ol mı ya 
şüphesiz hakkı 
vardır. Zira buh. 
ranı izale etm:k 
için ilave edilen 
100 ton buğday
da hazinenin yap· Ekmek bulıram ımnınıuı.ııf ımpıqunısı 9Pf'!ı~ıurJ1 
tığı fedakarlık 
günde 1500 lirayı bulur. Bu da 
senede 350.000 lira kadar bit 
fazla masraf demektir. İstanbul 
ihtiyacı için günde 300 ton buğ
day kafi iken bu miktarı tetkiksiz 

Hamburg ıngiliz ler 
tarahndan 
bombalandı 

(Baş tarafı 1 incide) 
harbin bidayetindenberi Londra· 
nın gördüğü en uzun ala.mıdır. 

Salahiyettar müşahitlerin Eöytc· 
diklerine göre, bu geceki taarruz, 
dün gecekinden daha şiddetli ol
muştur. Hücum, sa.atler geçtikçe 
daha ziyade şiddetleniyor ve ron· 
balar ekseriyetle çok yakın fasıla
larla düşüyordu. Alarmın b1daye· 
tinden sekiz saat sonra dahi bom
ların infilfiltlan işitiliyordu. Muh· 
telif noktalarda yangınlar çıkmıır 
tır. ltfaiye, büyük faaliyet sadet· 
miştir. Yardımcı itfaiyenin bu fa· 
aliyetini gören bir müş:ıhit, bunlar 
sanki hayatlarında yalnız bu işi 
yapmış gibi çalı~ryorlardt, demi~· 
tir. Büyük bir Londra gazetesinin 
binasının içine bir bomba düşmüş, 
fakat kimseye bir şey olmaınr~tır. 
Dttn 26 Alınan t.ayyaresi dilşU:rüldü 

Londra, 9 (A·A·) - Röyter: 
Resmi tebliğ: 
nk alman haberlere nazaran 

düşmanın bu akşam yaptığı hava 
l.Ucumunda. 26 Alınan tayyaresi 
düşUrülmilftilr· 
l\loka.bele bllmlsil de,'aln edecek 
Londra, 9 ( A.AJ - D . .N.B. ln 

giliz hava kuvvetleri Almanya üze
rine taarruzlanna nihayet yerince· 
ye kadar, Almi'o tayyarelerinin 
Londra üzerine milyonlarca ton 
bomba atmağa crevam eyliyecekle 
rini bildiriyor: 

Salahiyettar İngiliz mahfillerin· 
de beyan edildiğine göre, Ingiliı 
hava kuv\"etleri, buna rağmen, Al 
ınan harp mekanizmasının ke .. 
açtığı harbe devam edemiyecek va 
ziyete gelinceye kadar, Almanyada 
:ıskeri hedeflere taamıılarrna de 

m evli"eceklerdir. 
Bcrllnin bombarduna.m 

Londra, 9 (A·A·) - La Su.isse 
gazetesinin Bertin muhabiri. cu
martesi aabaht İngiliz tayyareleri 
tarafından Bertin üzerine yaprlınış 
olan hava hileumu hakkmrla tafsL 
IAt vermektedir· 

Mumaileyh, bu hücumun Alman 
payitahtının şimdiye kadar uğra_ 
mış olduğu hticumlarm en b!lyUğll 
olduğunu tasrih etmektedir. Şeh
rin bir çok noktalarında yangınlar 
c;rkınıştır. Şimendifer depolarında 
da büytlk yangmlnr baş göstermiş
tir. Moabit bapisnnesinde iki kişi 
telef olmuştur. Bir kaç ta. yaralı 
Vardır. cVdding üzerine ;y1lzlerce 
bomba atılmıştır. Orada camların 
çoğu kırılınrştır. Bir gaz kanaliz:ıs
yonu çökmUştUr. Berlinin diğer 
noktalarma da yüksek infilaklı 
bombalar atılnıı!5ttr· 

Berlfo, 9 ( A.A.) - D.N .B. 
Bulutlar arasından ani olarak 

çıkm~ suretile, dün üç İngiliz tay 
~'aresı Ostand limanını pike uçu1u 
ıle bombardıman etmişlerdir. Mü· 
dafaa bataryalannm ateşine ma· 
ruz kalan bu tayyarelerden birisi 
aJeyJer içinde denize düsmüc;tür. 
Mürettebatta .. iki kişi kurtuım"ağa 
muvaffak olmuştur. 

Hamborgun bomb:ı.rdnnanı 
Londm, 9 (A·A·) - İngiliz ha

va nezaretin.in tebliği: 
İngiliz hava kuvvetlerine men. 

sup bilyük blr bombardıman tay
yaresi filomı, diln gece üç saat 
IIıunburg üzerine mUtcı.ll.sif bir 

cıfarak 400 ton olarak tevzie de. 
vam etmek dcvletce halk hesabına 
yapılan bu fedakSrlığUl gizli yol. 
fardan sunun bunun kasasına ak~ 
masınd~ başka bir şey değildir. 

hücum yap~ ve birlbiri a.rdma 
ağır bombalar ve yilzlerce yangın 
bombalan atmıştır. 

Londra, S (A·A·) - Diln gece 
Hamburg ilı:erine yapılan l1Ucum 
hakkında. hava nezareti istihbarat 
servisi aşağıdaki tn.fsilatr vermek
tedir: 

l1gili% bombardıman tayyareleri 
biribirlerinl takibeden gruplar ha
linde rrhtnnlar ve gemi inşaat tez. 
ga.lıl:ı.rmm lizerine gelmişlerdir· 
Yüksek infilakta bombalar, grup 
grup, Blobm ve Voss tezgilıları 
a.nuuna düı;mUştUr. Geniş hedefin 
muhtelif noktalarında ve bir çok 
yerlerde yangınlar çıkmıştır. 

Bir tayyarenin mürettebatı, El
hc nehrinin şimal sahili üzerinde 
Vharfs'm ve demi.ryolu istasyonu
nun yanclığnıı mü~ede etmi§tir. 
Bu istasyon Bakenhafcn civarın. 
dadır. Hanshanshafen ch"annda Ye 
Altona yanlarında iki yangın daha 
görülmüştür. tik gelen tayyareler. 
rle:ı birisi rıhtımlara bombalarım 
atmış ve Elbe tüneli civarında şi
mal kırı:tla birbirlerinden takriben 
600 metre mE>c;afede iki yangrnm 
çıktığını görmüştür. Bombardıman 
tayyareleri geri dönerken, diğer bir 
çok yangınlar daha çıkmış ve ge
nişlemişfü. Üslerine dönene bom.. 
bardıman tayyareleri, 80 kilomeL 
re mesafeye kadar bu ;-angınlann 
sarih surette görebilmişlerdir. 
Londrada ölenler \•e yaralananlar 

Londra, 9 (A.A.) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretleri tcfbliği: 

Dün gece Londra üzerine yapı.. 
lan hücumlar nticcsi.nde hasıl o. 
lan hasarat hakkındaki. raporlar 
henüz tamam değildir, Fakat şim
di bazı rakamlar verilebilir: 

Hücumlar §lddetli olm\14 ve 
bütün gece saatlerin.de devam et. 
miştir. Bombardıman, Londra 
mıntaka:u Uzcrinde geniş bir ma. 
hiyet alınış ve ekseriyeti itibariy. 
le bedf göztilmksizin yapılmı!tlr. 
Hasarat ağrr olmuştur. Bunların 
arasında, üç hastahane ve iki mü.. 
ı:e gibi gayri aı;kcri mahiyette 
müteaddit hedefler de vardır. 

Yaralı ve ölü miktarı hakkın. 
da henüz tahminlerde bulunula. 
maz. Maamafih mevcut haberlere 
nazaran bu miktarın cumartesi 
günkü nıiktan geçeceği beklen
memektedir. Cumartesi gtinkü 
hücumlar için verilen rakamlar, 
evvelce bildirilenden daha azdır. 

Geceki hücumlar esnaSinda 306 
kişi ölmilş, 1.337 ki~i ciddi suret. 
te yaralanmıştır. 

Taymis nehrinni iki sahilinde 
doklar, yeniden, yüksek kuvvett~ 
infilak bombalan ve yangın bom
baları ile, miikerrer şiddetli bom. 
lxtrdmıanlara tabi tutulmuştur. 

Bazı yangrnlar çrknu!!trr. Bu yan.. 
gınlann bir çoğu 5Öndürülmüş. 
tür. 

Lcndra. yeniden düşmanın e. 
sas beddini teşkil etmiştir. Lon. 
dralı1ar, bu son gece hücumları. 
nın kör vah~iliğine karşı pek yük
sek bir cesaret ve azimle karşı 
koymu~ttır. 

B1R SICINAGA DÜŞEN 
BO~IB.\ 

Londra, 9 ( A.A.) - Takriben 
bin ki5ilik bir sj.'.,rınağm ha\a men
fezine cumartesi ge~esi bir bomba 
dü~erek infilflk etmiş ve pek ~cıklı 
sahnelere sebebiyet vcrmi~ti r. Ya\·· 

H ava Kurumu
na teberr·uıar 

Japonya ile Fransa! f atsa' da 500 kişi 
(hBa~~ktaatrafı 1 İl!cidcj f K uruma aza oldu 

B· . .ın~an11 ... olduğunu "' 
z •• nnederim. Japonya ile Hindi~i. 
ni mal:amatı a. asında miiza!terat 
devam etmektedir. 

l'işi, 9 ( A .• 1.) lloı·os: 
.Japonya ile Fran<=a arasında 

Hindiçini hak.kında yapxlınaı.ta 
t>~n gürü%clere mütedair yaban
cı memleketlerde nt:.."redilen \ e 
yekdiğeri ile tezat teşkil etmekte 
olan malumatı, Fransız maka.matı 
te~ it \eya tekzip etmekten imtina 
-ttmişlcrdir. Bu haberlerin kati m::ı
hiyct arzcder gibi görünmelerine 
ra~men. ekseriyetle gizli niyet gü· 
der bir ~ilde olduklarım i~arct 
ctmekie iktifa eylemişlerdir'. 

Fransız - Aln.an Ye Fral15tz • 1 
talyan mütarekelerinin akdi, Ye 
hil}iik Britanya ile mihver devle· 
leri arasında muharebenin devam 
etmesi, uzak şarkta bazı t~irleı 
yapmaktan hali kaJamazdı. 

Mesela lngilterenin Şanghay· 
{:aki Tuntsi ' garnizonlarını geri 
çekerek, Tokyoda Japon hükume 
tile dostane görüşmeler yapt.Iğı 
nıatUın bulunmaktadır. 

Birleşik Amerikanın nok tai na· 
zan Kordel Hulun beyanatından 
a.ılaşılımlkta::h ·. Birleşik Amerika 
dünyanın bu kısmında arazi statü· 
kosunun ihlal edildiğini arzu et· 
memektedir. 

Filhakika müzakereciler arasın· 
da temas hiçbir zaman ke.>ilmemi~ 
ve mütekabilen hi neticeye \ilr 
mak arzusu ile görü''jllleler devam 
etmiştir. Japonyanm menfaatleri· 
le, mütareke mucibince imparator 
hık menafiinin muhafazası kendi· 
sine brrakılmış olan Fransanm 
vazife ve menfaatlerinin kabilite. 
lif olacağı ümit edilebilir. 

ıt: " "' 
Şanghay, 9 (A.A.) - Çin mat. 

buatma nazaran Hindisini yolu 
ile muhtemd bir Japon istilasına 
kar~ı koymak ilzere üç muhtelif 
mmtakadan gelen müteaddit Çin 
fırkaları Hindiçini hududuna ha. 
reket etmektedirler. Gueteler, 
YtUınandan Hindiıt,iniye giden 
yolun birçok stratejik noktaları 
Çi kıtaatı tarafında.o. i~al ediL 
miştir. 

Yedi tayyare ile Kungkingden 
dün hareket eden birçok kuman.. 
danlarla askeri eksperlerin Hin. 
di~ni hududuna gittikleri haber 
verilmektedir. 

Çin matbuatı Hindiçinide Fran. 
sa tarafından Japonlara verilen 
imtiyazlar dolayısiylc Çin harici
ye nezaretinin Şunkingdeki Fran 
s1z sefaretine bir protesto tevdi 
ettiğini bildirmektedir. 

Acıklı bir ölflm 
Merhum Şeyh Alunct oğlu 

Eıki§ehirde manifaturacı Ha. 
cı Kerim ve muallim AbdiiL 
gani, kayinbiraderi Profesör 
Fahrettin Kerim, daym Ka. 
bala§ lisesi kimya muallimi 
ve Hayı-iye lisesi müdür mu. 
av.ini Kuta.i had bir sanlık 
hastalığı ile kırk beş ya~mda 
vakibiz alarak hayata göz. 
terini yummu4tur. Cenaze na.. 
mazı bugünkü salı günü öğle 
namazını mütealap Edim.eh.. 
pı· camiinde eda edile-rek E. 
dirndmpı kabn.tamncla ebedi 
metfenine danedileeektir. 

(33392) 

ndarmın imdadına yeti§e!llcdcn ö. 
len analar, uyumakta oldukları a. 
rabalanndan infil~k neticesi dışa
rıya fırl:ıyan çocuklar olmustur. 
tmdat ckip!eri geldikleri :rn .. ':n::ın 
gruplar hn'indc birçok ki~i ycrlcr· 
cie yatmakla lmlanuyorlardL J.J 
kişi ölil ,.e kırk kadar yaralı var. 
dır. Bunların ilk tedavileri, büyült 
kahramanlık göstermiş olan paı.if 
korurum cldpkri tarafmdan yapıl 
mıştır. Bombalarm civarlara dü~
m~e de\'am etmelerine rağmen 
çağmlan dokuz doktor gelmiş, \'e 
yaralılar hastahaneye kakhnlmca
ya kadar pansımanlarmı yapmış
lardrr. 

Bir aileden üç çocuk ölmüş .. e 
eln\'e) ni sağ kalını tır. Bir kaç. sa. 
at ~nra ~ar::ılar içinde bir ana, biı 
sırmrrkt:ı yarrul:mı~dan ölüm \•ep 
<l i:-i haberi lx:k'crl.c:ı g0rülınü:; tür. 

Aı1karıı, 9 (A.A.} - Hava IL. 
rumuııa yapılmakta olan yardı:n. 
la~· etrafında bugün alman haber .. 
ler İstanhulda, camcı Al'ucr Fi. 
yon 680, tüccar Mınahi 650, l:u. 
maşçı Baldo 550, Davi<l Lcvi 380. 
lzak Mcrev 320, Salamon Eski
nazi 150, Ttirk şişe ve cam fabri. 
kası, Gaspar Gasparya.1, K. Mal. 
has ve Jorj Manidi yüz yirmişer, 
Osman Şaker, Türk şilepçilik va
pur acentesi, Angelos Rosos, Yıı
go Herman, Ahmet Suphi Ata. 
tuk, it.ak Sakrd ve Mavri Pan .. 
kellos da yüzer Türk Jiruı teber. 
ru cylcmi!fltrdir. 

Mersinde Çukurova fa.b:ikası 
sahibi Şadi Eliyeşil, Akdcııiz 

izmir'in 

Tiirk limited ~irketi müdürü Mus 
tafa Gazi iki yüz ellişer. Bosnalı 
Salih fahikası müclürü lbrah.L."ll 
200, Raif Çaştaban da yüz lira 
para yardımında bulunmuşlardrr. 

Ankc:.ra cezaevi matbaasında 

ı;alı~anlardı\11 91 kişi de her ay 
yarım yevmiyelerini kuruma ver. 
meyi taahhiit eylemişlerdir. Ça:ı
kırıda Sa!ih, Maarif Müôürü Fa
zıl. belediye refai Rıfat, C:}i ve an. 
nesi, Ankara.da Sal;ilia P:ınukcu-
oğlu evlenme yUıüklerini Hav.:ı 

Kurumuna terkeylemişlerdir. 
Diğer taraftan Fatsada 5000, 

Bergaır.amn Turanlı nabiye3inde 
1012, K.m1k'da 1386 vat.'1ndaş Ha. 
va Kurumuna aza yazılmışlardır. 

kurtuluşu 
( BQl larajı 1 incidt) 1 çe 

1 
:(~difcl,~Jesindeıı atıl_an t~p~ a 

parç~ını ve astı milletimizin hay•ıt ha.k ve nakıl vasıtaları bır_ dn~~a 
ve istiklllini kurtarmı ıardr. . oldukları y<:rde dmarak azız ~ut. 

. .. !erimizin hatıra~ı autlmrş 'e bu 
lzmır bugun bu kurtuluşunun sıra:d:ı. ath müfreze komulam tara-

1~ inci yılını kurluror. Bütün şe. fından evveli kışlaya ve sonra d:ı 
bir ber:tan ba~ donatılmış, bay. hüklı.met konaITTıla sancak mar"-I 

~~a:ıa süslenmiştir. Bugünü t~?- çalmırkc.11 bayrak çeldlıni;tir. B:ıy
cil ıçın ka.zalard~, kom.5u ve vı!a~ j rak çekildıb..'tcn sonra c. II. P. 
yetl~-d~n ge~enl~rın sarısı 60 bıf!ı reisi ı\tıf İran tarafından bugünlı 
geçmıştır. Mısafır kabul edecek hır; . ed lkı 1 .1 k -:ı ., 
bir ha§ yer kalmaruı!;tır. tesıt ~?- ve a. ş aı ~- .a.Jitl:~ .. n 

:. nutuk soylenmış \e böylece o.;le. 
Bugünün ~refine öğleden evvel den ewelki türcı1e ron \'rrilnı"ut!r. 

ve sonra olrnak üz~re iki merasim 
yapılm15tır. 

ÜğlcdeJJ önce saat 8 de resmi 
dairelerle parti ve hususi kurum
lardan d:ıYctli olanlar C. H. parti-
si merkezinde toplanmr~lar ye ora. 
dan Halkapmardaki ı;ehitllğe gidile 
re.k Aziz ı;ehitlerimizin abide!cri 
ba~mda lzmirlilcr adma avukat 
Ekren1 Oran tarafındai bir hitabe* 
de btılınıu1muş ve bıına ~hitlikte 
yer alan ath müfreze komutanı ve-
ciz bir söylevle cevap Yermi~tir. 

N'utuklardan sonra askeri bando 
tstikl.5.1 marşını çalnuş ve marşı 
müteakiy bir askeri müfreze hava. 
ya Uç el simit atmak suretiyle say~ 
gı borcunu ifa etmi~tir. 

Bundan sonra süvarilerimiz ilç 
koldrın ~ehre girmi~Ier \'e hük!L 
met önündeki saathane meydaıun* 
da birleşmişlerdir. Saat Of:!U on ge. 

Törene i5tirak eden <:1.skcrt kıta. 
lar bunu müteakip Atatürk cac!d ... 
shi takiben Camhuri~'l't alanmda 
Atatürk heykeline kadar gitmi~ler-
di r. Saat 11 buçukta C. II. parti.. 
sinin lzmir vilayet ve kaza id::ıre 
hcyetlerile lıalkevincl~n birer mü. 
ın~silin ve kar~ıyaka halk.evi men 
suplan ve Kacyyaka orta \"e il:: 
okulları son snuflarımn iştirakile 
Atatürk.ün anasının Ka~I)·akada 
s:ığukkuyudald meza."It1a gidilmiş 
ve çelenkler konulmu~ ,.e Velide 
Karadayı tarafından bu~ünün ha
tırasını tebcil eden bir nutuk SÖY· 
lenmi~tir. 

Bütlin lzmir halkı içten bir sc. 
Yinç içinde bu büyük bayrann kuL 
!arken coşkun tezahüratla Milli 
Şefe ve Orduya ~ı so~u.z: min* 
net \'e b<ığlılık hislerini izhar eyle
m~"tcdir. 

~NOb" AıKıS~~ 
Barın taraçasından düşüp ölen kız 

barlarda çahşma ve artıstlık 
D Ü~1KÜ gazetelerde çıkaı1 bir havadisin son satnian:ndan: 

"Kimsesi olmıyan Zaferin cenazt!i bugün arkadaşları, olma;.. 
sa luıstalıane tarafmdan kaldırılacaktır.,. 
~ Zafer kimdir? Ben 1.anımıyo:-um. Tanımaklığıma da sebep ye 

vesile roktu. Ancak gazetelerden öğrendiğime göre Zafer on dokuz ya. 
şında bir Türk kızıdır ki, bir Barda Ruhsatiyesiz çalIŞtığı esnada, ani 
olarak yapılan bir polis kontrolünden kendini saklamak üzere, Bar sa
hibinin delaletiyle binanın üstüne çıkmış. Binanın üstü karh.-uluksuz 
bir taraça halindedir Ye oradan beş kat a52ğJya u~uş biçare! 
, Neticede kızcağızm vücudü hurdahaş oluyor. Hastahaneı·e 
kaldırılıyor; evvelki gün de ölüyor. 

lşte, mücadelesi güç bir hayat tarzının önüne geçilme% bir akıbeti r 
Hadisede elbette ki mesuliyet 

aranacaktır. O ciheti alakadar 
makamların ihtimamına bıral<arak 
ben şuracıkta bu on dokuz yaşında 
kızın, eğer Bara düşmeser. 
di kiınbilir, ne tabit ve rahat bir 
aile kurmuş olarak se~erce daha 
raşayabileceği ihtimalini düşünü.. 
yorum. 

Bu ihtimal, bana, ceınlyetlmlz itin 
1llr "ıuı.n~,. daha. ks.zıuıdı?D11' olmanm 
ZC\ ldnl t;ına;rytll ettirebilir .•• 

Heyhat ki Zafer ve onun gibi ba
zı genç kızlar; hayatlarında çetin 
bir buhran noktasına geldikleri rn
kit. doğru ve kurtarıcı bir yol tut. 
maktan ziyade, kendilerini daha 
korkunç uçurumlara sürükliyebile. 
cek tehlikeli vadilere koşuyorlar. 
lstinatsrz veya serbest kalan bir 
genç kızrn ı;a~kın adımları önüne, 
prrı1 pml ışıklan. çalgısı, içkisi, ge. 
zintisi ve türlü scraz2d eğlenceleri 
ile B::ırlarrn - hem bir geçim ve
silesi olarak - çıka geldiğini unut. 
mamalıyız. 

Fakat nasıl bir geçim? Hayatm 
her hangi bir diğer maişet ne.,:ile 
kry:ı; kabul ctmiyccek kadar yıp. 
ratTCT, mahycdici u~u !erin hfıkim 

olduğu yürekler acısı oir macera ..• 
Maddi kazancı, ziyanına nisbetle 
hiç ve rn~ne"i sefaleti daima art
maktı. olan ke--:Jcin bir ömür tör
pfüü ..• Uyumak ıazmı gelen bir za. 
manda oynamak, yemek yerine iç .. 
nıc!<, harap olmak ve sonunda elde 
edilen nam; karı~ık bir alın yazISI 
manasına dahi gelebilecek koca
man bir "Artist(?),. kelimesi.~ 

Madem ki bu genç kızf.ar. "ar
tist olmak,, gibi uh1 bir iddia ile 
ilgili hüviyet taşımak vaziyetinde 
bulunuyorlar. Gönül ister ki, on. 
lar. tam mfuıasiyle ARTlST ola. 
rak \'e bir hakiki artistin l~yık ol
duğu meYki ve şeraitine göre ye
tiştirilebfü;inler. Cemiyetimiz için. 
deki vazifeleri sanat zevklerimizi 
nezahetle okşamak olsun. t~ 
ve içirmek, düşme!< ve düşürmek; 
içtimai bünyemiz.de hiç bir vakit 
yer bulamasın. Binnetice Zafer a. 
dmdaki genç bir kızın dumanlı bir 
sarhoş baygınlığı içinde, kontrol
dan kaçayım derken. beşinci kat
tan düştüğünü bile i§itmiyeceğimi. 
zc ~üphe yoktur. 

H!K~IET MU.ı. ·m 
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o ıtıka : 1 ~ h . Haberlerı· l,Glrap duşundukç.!.: 
eni Fransız kabi- ye l T Yıkım 
si na yapabilir? günlerinde 

Q-... ..... lllktaaeUa 1e- Murakabe komisyonunun Dört Vekil dUn 8 ır ··11ttıin ... bir "Londra" ... 

~ -:=-:;;.:::;: dOnkO toplantısmda Ankaraya gitti ~~ ~ $ =--...... ve K il 1 l ı meDerlae aktı? Bu şehlrlerln ku-
............ Plh *ıot lcla blıL a -· 1atı ••ı Şehrimizde bulunan Maarif Ve. ruluıuyla yeryüzü, hanırl nimetle. .. ~ ....ı etti; ve J'fl- W .. idil Huan Ali Yllcel tetJdk1erlDi re kavuştu? " 
~- Jnudg. Yeal ı.bblede ikmal ederek dlln ÜfUll ADkaraYA tkl ıtlndür, blrlblrl ardmclan ge-

~ = ~== .. 1 aı•· cUJnmllftUr- veto. dlln maarif Jen bombardıman haberlerl tlzerl. 
~ ...... ~ lıabm- .. ar. ... acaz • ... ;:.:: =~::ıe:r~ ~~· beyıılnı, hep bu suallerle do-
... _ Dllw llMlrlar ela Pete. --T merı lbtıyael etrafında yapılmJI rözl 
....... _:-- etall polltlDJı t.ldp e- tetkiklerin netlcelerl hakkmda iza· erce tayyare. cehennem ~ ~ GümrlUderde aylardanberi bek· ı gllnlerde piyalada türeyen lahte ~~ gibi bu iki medeniyet mer-
._!~ ......... ._...

11
&hrllt- lemekte olan 215 bin çuval bhnnln toatroUSrler meteleel &örtltllmtle- hat ~_!°!';_,_.m d"- #'!.-'--··- r.-- t.epeıdııe tıkarak ate! ,.8 

;:._~_de lrındlıllal A1ılb ..._ maliyet fiatlan Dlhayet Ticaret tllr- Buz ]dmMler fiat manbbe M..-u •~ ""-----Y 6111111 Yaldmyor. 
~ VeWetl taratmdaıı t.blt edllmll Jtom1ayonunun ça1ıpDa1armdaD ve lisesini siyaret etmif, talebenin ••Londra" nm neler kaybettiği
~ lrmlamls lcba ll4l1lk ve böylelikle bu mallarm ithaline bu tefkilltm piyasayı kontrol ede- imtihanlarında huu bulunınuf, al, İllglllz tebUiferlnden öğrendik· 
4r. .... ::: IDeChr cönllml- millaade olunm.Uftur· Vekllet, bu cet çok as memuru buhmmum- muallimlerle ı&ilfmÜltilr. Ber ll'YI arata söylilyol'far. \ıkan 
..._ c-..a '"Dl mlatemJebleıl. kahvelerflı bUytlldtıillne ıare 129,15 claD latifade ederek kendilerine Geçen yıl olduju sfbl bu yıl da yangmlarm sirayet derecelerlnl ö ::.::- ..::1" .:::::,ı~ 130 ve 130.S Jnınıt ftat koymuttur. l&hte kontrol&r aUlll vererek.bil· lataı:ıbul orta tedrilat mUe•eıele- lenlerl ,.e JV&lananlan sa ' 11; 

!'!yat murabı>e komJ1110Du da dün yük ticaretbane~re gitmefe ve rine un atretmen tayin edilml • blldlrdOer. "Ber~" ı tam o~lkf 
~ -=.led ba laUl8e7e aklam toplamDJI, bu kahvelerin bunlardan lıaklarmda. lhtlklr takL yecektiJ'. tatanbul kadrolua veri. saat yer altı stğmftlarma gömen 
!.~ .:.;.... rm:::ı,~ perakende •bl fiatlarmr kararlat· batı yapacaklarmı aöyllyerek rn,. lecek yeni öfr'etmenler yardımcı hlleuman nettceaı hakkında ise bir 
~ tınmttır• Buna gOre, kahn flatı vet almai• Kirlfmillerdir· Bu ıe- öğretmen olacaktır· 'e7 bllml7oraz. Yalnız bir Amerl-
.... 1.&..... teıkeclmılr mll. 10 kurut ucuzlıtıJmqttr. kilde birkaç vata teablt td.UmJftlr· kalı malıablrln: 
~~·:..::....!'!'~~ KomJeyon, :varı toptancılar iGln Komlayon biltUn piyuaya kendile. Dahiliye Vekili - Mtithlıı 
....., -v- -,,- - ıas. perakendecDer f,,. .. 14:5 ve ku- rine gelecek kontrolörlerden üca• Sıfatını kall d • 

- - .... ~"- c..ı .. d._...e t80 ....a..... ret mlldllrln~'-Un vev. ı. .. -ı ... o· DaJıilive Vekili Faik Ö.ıtrak an ıgmı işittik· l'tlll lıalıiae _....__.._ _ __._ ... -nıw.a- - ._.., 116.... ,,_ -3 " leiade cephane. bal'Ut ve dina. 
... ..._,,._---- - --.- •tll fJatı teeblt etmJttlr· Bnyle- nmı hllvlyet varakumJ IOrmalan. dUn ubah Sunadan tehrimizc mit depolan wb o----•-rm ...... ~ı..... SNmM" ır.bt .-!Pli blldir ___ ,_.ir -.il "d .,......_ yag-L,.~~ • ;:. Adeta ....._ Ulde evvelce 190 kmul olan .,...... m ~~ • 1elmi1o dofruca .r;oı oryaya ıı e. 1r meşileler gibi yandığnu, ufuk-
... ~._.. mto kahve 1801mrup lndlrilmlltlr· Diğer taraftan 80ll sQnlerde tu.ı rek eviııde istirahat etmittir. lana bu aıc,·ıerle 1."IZ&rdığuu du)· 

lacak !··· Tabii ~ yüzlök, blnllk 
t:ıyyarc fllolan ~ ıldırım yUkHl bu
lutlar gibi ) ine bu merkezlerin b. 
tünde çakıp gürleyecek· Yüzlerce 
e,· daha. yıkılacak. belki binlerce a
dam daha ölecek· 

Tarihin zulüm timsali diye anı-
lan Fi 'unları, Kayııerlerl, 
- ğcr mezarla 'hayat ara
smda ölümle bitmeyen hll' bai"; 
'arsa9'T" hiç şüphesiz ıdmdl ~hram 
lan. llhitJerl le türbeleri ~nde 
titriyorlardır· Yeni zaman, Hç1u 
baldnj;'tl geçmbL (.ok geride bıra~. 
tı. Bugünilıı kuzu.sa. dünlln kur
dundan korkunç!-

Bana öyle gellyol\ M '1 3'Alnı:r. 
şu hal :ı bombardımanlarD~ de bit
mlycc~k· Tayyare De tilkclcrtn 
fctbcdlleml'f'eceğl anfa.,.dmca, bom
balarla blrllkte gaz da 83\TUlat'ak· 
Mikrop ta atılaook· Bql~dc peın. 
be parmağını emen masumdan al
nına ihtiyarlığın muhterem ak ta. 
eı korunu!} ihtiyarlara kadar heı~es 
\'C her canlı §t>Y öldürülecek· 

D(i\ Üı,fenlerin her ildsJ de ayın 
silih ve aynı merhaıpetsb:Bkle çar
pıfacaklanna gôtt, acaba neticede 
zafer le kazanç ganimetini kim 
toplayacak! Galiba sadece Azram '- llJlııııl nlllatl ifa eclea 1.-. T!earet Veklletl bu kahvelerla :nıhu fJaUan 1ebeıpels yere H ku. Vekil 6iledeıı sonra belediyeye chıJr. 

.......... ~tam ve - .. gOmrlHde aylardanberl bekllyerek l'Ul&, kadar çıkanl.mqtır. Evvelce •elerek Vali ile ıö...ı'-üı, .. ,......... Yann da kim bntr daha neler o. ~-- ·-,......... t. blrgok muratlara ulradJğmı r3r • .f"ıatm 19 kurut olduğu anlqılmıı· • ·;;- 0 ~ __ Hakkı Siiha Geqln ~ ........ 11111 .aNQa mi. mUt, Te tlatlarm pehıhlıpııuıUR t.ır. Ayni zamanda ~ok kimaele- treniyle Ankaraya nm ftur. =::==============~=====~~~~~;;~ 

...., Jaata ,_. htb '• -.evi fola dolan bugODktl kura olan 138 rin tuı ruhlarma yll.zde on au ka- Han· ciye ve Sıhhat B • A k d l ld 
;;;: ';:;.,'~ 1ı1r flldr .._. 1auı11tan 1ıe1apıw..,ar. nttmhklan an1&1ıım11tır· TJcaret Vekillerı· l 7 Q-< l e z• Q U 
~ l'!at muralrabe Jtomllyonunun mlldtırllliil bu hususta tetldtlere y 
~ -a.-:• ....,. utdl 40n üpmkl toplantmmda. 11011 batlanı11tır· Dün ak§am fazla: yolcu olduiun. 

~~.-... ~; Ticaret Vekı·ıı :fıti~yaiki~~hareketeL Sevdiği kadına yüzlerce mektup 
_. ...., .,..._ _ Bu trenlerle Hancıye ve Sıhhat .. d .. h 

~......,.,. ....... ,...... .. . " .h b. 
1
. v. vwııeri de Ankaraya ıitmi§lerdir. gon eren omer asfahaneye yollandı 

~ .... ::.:+.: Dun ıdhalat ve 1 racat ır ıgı p k k it . bir müddet evvel Markada o. ı· ..... b 1 kad 
'• htl 8JI hw...._ ı·şıer•ııe meşgul oldu amu f8 0 amız turan Zekiye adında bir:ı kadına, ~d:=u~i:g.~a milr~~aa!ek~~ ~ hu ı • ı - = •h. öm• x.ı ö Ciha ~ 11ıı1a.....:_ • , ......,. - -~ .. r 0 • u mer ı n adında mic ve Ömer Cihan bin'ncı· ıulh 

ft -.... tu..-.. • ı , 111111• B 1 1 k t 25 b" ı :J .,...,__ ...... Dl Gel ...,,.,... SebrimUde bulunan Ticaftt Ve. verilecelinden inhisarlar umum U Y1 mem e e e ır amc ~evinin bahçesini temiz. ecza mahkemesine verilmiıtir. 
""" ........... .._. •e latılL kili Nami Topçuollu dün sa- müdür muavinlerinden MuhamlD milyon lira girecek temek üzere çalıımaya geldi~i Mahkeme, bmcr Cihanın akli va. 
tla ~~ .._ n 

1 
lelıe. baht8D itiblren mt on dörde ka· de bu göriişmede bulunmuttur. &lln iıık olmuş ve ondan &<>nra ziyetinden şüpheye düşmüş " 

~ _.. Abg _,..,.. ftt ıt.1ıaJa dar ftbaltt, ihracat birliklerinde Nazmi Topçuollu bundan baş. Son tetkikler, pamuk ihraca. kadının peıini bırakmıyarak qk kendisini müşahedchaneye k'l. 
lf4li ..,.._ ......... lılr ... JDe11G1 olmultm'· Vekil bu arada ka birliklerin faaliyeti ilminde de tından memlekete bu yıl 25 mil- ve tehdit mektuplan gön~ermiye dırtmıştır; dün de tıbbıadlidc , 

hliben milbayaat fiıketi mü. meşgul olmuştur. Dün sabah An. yon Ura ıtrecettnı ıısate~tir. baılamıştır. rapor alınımıtu:. det._._. .,_ ..... .... messill olan Lord GJin Koner'i karadan şehrimiıe gelen standardi. Pamuk rekoltemiz 300 bin balya. 
ı1111114t. •teıw .. lıMlıelıeır bro kabul etmİ§ ve kendisile bilhassa zasyon müdürü Faruk Sünter de dır. ihracat dövizle satılacak ve Ömer Cihan asliye ceza mahkc. Rapora göre Ömer Cihan<Aa 
dllaa ._eınl ..._ lmeDdbul laem Portsaifte ve Jimanmııula bulu· vekil taraftndan kabul edilerek kendi limanlarımızda alıcılara mesince ü~ ay hapse mahkum c. tahayyüli hezeyanı aşk hastahgı 
de rıJ:/: ......,... girmek hem nan mühim miktarda petrol ve kendisile görüşmüştür. Yeni tiftik t~im edilecektir. dilmiş, ancak aşk hali devam et. oldugu ve cezaya ehliyetli bulu,_ 

e .. · · , ~leketimize ithali :.i=~t tipleri bijiün ka- IHr. ~~ ~ ~~ tiğinden genç kadına müna~eb"t- :nY1dıgt b"ldirilmcktedir. Bunu ı 
..::::,,. Pn ' g ıitea( p 

11
'Hnn .. tlmft*iltia • ı:= · u oldUtundao tlmdiden hariçten ak aektuplannm arkaunı. b r iızerine mahkeme müptelayı 1 ,: ı 

oluü '* ..._ ,_. bOrük talepler ftl'dzr. tUrlU kesmemişti. Bakırköy ak 1 hastallanC3ine ıön. 

~~ 7 ürbede bir kaza Kadin avcısı Halid1 1~~;,;~;~~~;;~
1

-1 d•r.·~-Ör_e_ım_e_n_le_r. ::t.r :-.:: Bir otomobil 70 yaşmda Dün tekrar tevkif editd ıarında yangın 1 d 
b

• •ht t Hapiaten çıkar çıkmaz yenido sana oryomun a 
... ~eledra 11a1k tbedllcle... ır 1 ıyara çarp 1 birçok bdmlan kandırarak pa.. İstinyede taş ocaktan dvarın. Şehrimizde bulunan Maarif Ve. 

lllr 1Jlllal' laalbute te9lr Dün Beyuıttan Sirkeciye dol. thtiyar bquıdan •iu' ıurette raJannı dolandıran mefhur kadm daki fundalıklarda dün bir yan. kili Has\n Ali Yücel, öğretmen 
.. __.... talmıbı ltlo dellldlr- nı ""'den .nför Q,.s-,ın ldaresin- yaralanan!, ifade Teremes bir haL avcısı Eyüplü Halit, dOn adliye. ım çı~t v~. ıiddctli rüzgarın ve talebeye mahsus <>lan Çamlı. 

' ... ~\'lal uı.y kolay mUm- •• r v--· de "'--"'nmı- hastahanesine .__, ye telliın olunnuq, aorcu blkim. da teaınyle buyüyerek 2 bin met- cadaki prevantoryom ve aanator • 
._.-.. ~~ ... ~ tok lı&dlaclerll' deki otcımt'bil. TUrbe tramVAY ~"t5Pr-r- .-1oo lilince tevkif edilmiftlr. remurabbalık bir saha mahvol. yom te kili tının çalışma duru. 
~~ dura~ önilnıde. Jıaıpya ıeçmekte dmhmftır. - t 8- 111.dıa •• ebaied Şoför yaıkalanmıf, tahkikata -uı ur. munu da ya.kından t~tkik etmis • 

._~ 11r:-' tlJleoe ......ıamu olaıı 70 yqmda il e çarp. bqlaıumJtır. lıkenderun poataıı Ateı itfaiyenin gayretiyle sç tir. -. ~~ =.: mıt.TbirarmlldaçdetadetrikJemian ·turd. ·u··şen bar artı·stl dün kalktı :::ns:~ı::b~ö:adk~ı~:üı:~~k~:~ yo:~:t::y~:~~m::: y~; p:;: 
..-..._ ... JSJ...._... 

19 
ayarlamlllı Dwnlupmar vapuru dün lıken. giritilmi§tir. manda ikmal edilecektir. Prcvan. 

Q "'""5UD Fnua mahaardar- derµıı seferini yapmak ilsere u..----o:-- toryomun eksilt bulunan tesiub-

'---...Geoca 1eneFraııaadallra Zabıta bar salıı.plerı· hak· hmanımudanbareketetmiftir. Ye,ilköydeki tren nın tamamlanması için icabıeden laUllaal fu11Jet1 ..raa lskenderunda bulunan su.ya kazası tahsisat kısa bir zamanda verile. 
llJ filcbi de aylanlaaberl biriken tile. D ·· cektir. 

- l'rusınm ,..._ 11p1 al k d t k •b t malJarmı •• m.1 ktc un gece yarısından sonra Ye. Ö Da 1 mmtakaın ile Pe- n Q a l a yapıyor car , .... eme dir. Bu. filköyde bir tren kazası olmu•- grendiğinme göre bazı ög. 
cünlerde limanımıza doiru ha. 70 :r retmenler Maarif Vekaletine mü. 

mllnuebt'H yoktur 1 'D- ~1 da Söylendigınev• cröre, Muaf Cer o reket edecebir. numaralı marpndu Ye§ilköy t de k M"ll" M" d 
fullyd lberlnd Birkaç giln evve ,gcyo• wı • makasında manevra yaparken bir racaa e re ı ı ü afaa Ve. 

!\? f 1 iri ;rapmak adır- emına barında artiatlik yapan cece urhoı bir halde bar sahiple. furgpn yoldan rıkmı•tır. k~lcti prevantoryomu gibi öğret. 
~Jdka ve Felemenk aun 19 yqrnda Muzaffer adında bir ri tarafından korkuluğu olmadığı Yeni maarif müdür Kaza isanca :ızayia~sız atlatıl.. men ailelerinin de bu müessc&ecle 
'1' ~ ıeıea ve l»a aabala kıı bir gece zabıta tarafından dutUniilıniycrek taraçaya çıbnL muavinleri iıe batladı mıı, furgon bir müddet çalışıldık. tedavi edilebilmeleri hususunda 

»-.::-~ llsl mllJoa kadar ı.'da yapılan ant tefti1te, veai. mıftır. tan ıonra raya konulabilriıi§tir. rica etmiılerdir. 
~~_lf!'ll_~-~~ kasu olduiundan yakalanmamak Zab~ bu noktalardan bar il- latanbul maarif mUdür mu:ı. Bu dileğin tatbiki mümkün gö. 
ııı.. ~ ~wnaı ·--- w .. "'--n üıtilndelri taraçaya çıkn bipleri baklanda takibata ıirit- vinliiine tayin edilen Zonculdak Incı· -v - dan d ruldlt ü takdirde önümüzdeki ıe • 
~ .......... ~ iM _...._ .__ ·:s- ..,."' 'f Udürü ~L: Er'--- r agacm üttü ... •q-... _,_ - mı._ fakat karanlıkta mUvuene- mittir. Muzafferin arkadatlan ve maan m ~""" &.uı ve BG ne faaliyeteceçilecektir. 
-..._ --~ 1etlnla ....,_ gi _1_~ kaybed:rek bepnci kattan • bar müstahdemleri aorpya çe. mifettiı luet yeni vazifelerine yükderede oturan Keramet- Ekalliyet okullannda 
..! ~ ltlr_ MJ'&tm Wrdea aaıu ---""- uı-;...t., ba·'asn-'•rdır. tin .adında birisi, dün evinin hah. tedrisat 
·~ ·---W'IL'll'lllellD .1..a..-~ yere di.ifmilftU. Sukut sonunue aaı--.- '" .,... çeaınd k' ~ 1 •• 1U ..;;I llırbler vUcuda burdahat bir bale ıeJen Diğer taraf tan adliye doktoru KqHri murif mUdllrlüiüne 1 1 e 

1 
incir aiacma çıkmıı, S ~ llllh·- teltlls Muzaffer kaldınldığı Beyoğlu tarafmdan gömülmesine izin ve. tayin edilen maarif müdUr mua. :: ~dkoparırkcn müvazenesini Şehrimizde bulunan ecnebi ve S.. ~ ~ı;ma. _. hastahanesinde evvelki cUn öL rildiiinden Muzafferin cesedi dUn vini Muvaffak Uyanık da düıt ~ erek yere dütmÜ§tilr. ekalliyet lise ve orta okulları ted-

,...., nm.4 ...._ ._... -n .. tır. ıömülmüttUr. ıelnrimizden aynlnuıtır. lif er~ttin vücudunun muhte. risata 16 Te1rinievvelden itibaren 
"Is ..... -;:- b1aJ' ..,..

711 
...._ _...,. yerlennden aiır ıurctte yara- başlıyacaklardır. 
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Cumhuriyet 
bayramında 
22 köy mektebinin 

resmi küşadı yapılacak 
Belediye reis muavir.i Lutfi 

Aksoy, refakatinde maarif müdür 
muavini İzzet. mimar Ş•rrsett=·ı 

olduğu halde 3 günden~ri Cum
huriyet bayraıntııda resmi l:üşat. 
lan yapılacak olan t<iy me:.tcple. 
rini tetkik c,mİ§tiı:. 

lnşaa':ı t~1am olan mektepler 
Silivri kauı ·:ncla Çayırderc, Gü.. 
ınUc;pı!lar, Büyükkılıçlar, Küçük. 
kılrçlar. Bü,,ükçavuş. Alipaşa, 
Segmen k'5ylcri, r<'iğıthan.e ilk 
okulu. Ee;•ko•da Ömtrli, Sırap•. 
nar. Kılıçlı, Bakırköyde .i\tqa!an 
,.\'.artaıc:a Kilçiikycılr. Soğanlı, Ba. 
• ıbuyiik. Irurt köj ü. Şeyhler, 
Kur 1a köyleri, Şilede Haçıllı köy. 
krindcdir. 

Bunlardan ha'-ka So;:anh, Sul
tan ~1:tıi!;. Alemda~r. Karabeyli, 
lmrcn i kö··Ierindeki mektep in. 
raatı da yakın bir zamand:ı bitL 
ı :ıccektir. 

U sküdar tramvayları 
umumi heyeti toplandı 

Üsküdar tramvayları hissecar. 
lar heyeti 11mumiyesi dün ~abah 
Usküdarcla şirket lıinasında top. 
lanmıştır. Toplaııtıda belediye ile 
anJaşmıya varılmadan evvel he. 
sabatln tetkikine lüzunı gösteril. 
miş, ibunun için üç kişiden mJ.. 
rekkep bir komisyCin seçilmişt:r. 

Komisyon azaları belediye mu. 
hasebecisi Muhtar, belediye hu. 
kuk işleri müdürü Ferit, belediye 
yazı işleri müdürü N ecatidcn iba. 
rettir. 

Komisyon ~irketin mali vaziye. 
ti hakkında raporunu verdikten 
sonra umumi heyet tekrar topla. 
acaktır. 

Köy okulları açılıyor 
İstanbul mülhakat kazalarmda 
a edilmclcte olan köy okulla. 

,-ıan on birinin inşaatı ikmal c. 
'mek üzeredir. Bu okullar önil
"i':deki ders senesi baı;mdan L 
· -ren faaliyete geç«eklerdir. 

L'Da törni Cumhuriyet hayra. 
.. :a ~ apılacaktır. 

Fıkra: 

I{ oordinP.s yon 
11eyah ı italyan filosu 

nerede? 
Yol inşaabndn istenen 

müsaadeyi vc:.·di 
Belediye riy:ı.seti tarafın<lan 

Dah;!iy: Vekaletine müracaat c. 
dikre:- bazı yol in~aatı etrafında 
kcıor linasyon hcy::tini;ı mUsaa. 
eksi istenmişti. 

Müracaatın se~cbi şuradan sık. 
mıştır: 

Belediye ff'n heyeti Taksim. 
den Bcyo~!u Zül;lir hastahanesi
ne ~icicn Sırasc!vi1cr yolundaki 
bozuk p.:ır':elcri kaljm? yerine j 
kısmen parke ve kısmen asfalt 
yapmıya karar vermiş. bclediy..: i 
daımi c,1cümeni mevcut yol var. • 
kcn bl•nun kaldırılıp yerine asialt 
yapılmasını koordir..asyon heye. 1 
tinin kararına muhalif telakki et. ) 
miştir. Bunt:n üzcriııc keyfiyet 
Ankaradan sorulmuş. kocrdinaı:;_ , 
yon heyeti asfalt ve parke insaa. \ 
tının yapılabilcccf;i cevabını ver. 
mi~tir. 

Belediye yakında Sıraselvilcr 

yolunun yokuş kısmını parke ve 
diğer taraflannr aslalt oJarak yap. 
mıya başlıyacaktır. 

Belediye halen Üsküdar, S~İ. 
tauahmct ve Ayascfya mcyc!:mla. 
nn:n tanzimi işi ile .nc~gı;idür. 
Üsküdar ıncydanma asfalt döşen .. 
mesinc kısa bir zamanda başlana. 
cal~tır. 

Diger taraftan Kaclıköyün na.. 
zım planı da Dahiliye Vekaletin. 
den kısmen tadile uğrayarak tas. 
dikten gelmiştir. Kaclıkvy tara. 
fındaki in§aat bundan sonra bu 
plana uydurulacaktır. 

Evini tamir ederken 
düştü 

Usküdarda, İçeret'ıköyündc 59 
numarada oturan Fehmi adında 

birisi, dün ak§am karanlıkta evi. 
nin dış kaplam.alarmı tamir i~in 
merdiven dayam:ş, fa!ı:at bir ara. 
lık yere düşmü§, ayakları kırıl. 
mıştır. 

Fehmi. baygın bir halde Nü. 
mune hasta.hane.ine kaldırılımJ

trr. 

lngiliz donanması bir 
haftada tek İtalyan 

gemisine rastgelmedi 
Lcmclr<t, 9 (.1. A.) - Times 

gazetesi başmaka lc~:indc diyor 
ki: 

Başvekilin Akdcniı:deki bahri 
harclcit hakkmda yaptığı tel. 
mih ve bilahara bahriye neza
reti tarafından n"'§reuilen tcb· 
liğ. Akdeniı.d~, • kimin hareket 
ferb~stisine $ahip olduğunu a· 
çıkç·ı göstermektedir. Bir hafta 
miiddetlc Ingilız ıılo';ırı l'~rki, 
P-arbi ve merkezi Akdenizde ce· 
\'elan etmiş ve tek Jtalyan gemi· 
s•nc rastlamamışlardı:-. Diişman 
lı:ı:·p gemileriyle muharebe et· 
mck fırsatmd:ın mahrum kala.~ 
\ c Ak denizde hareket h:ı.lindc 
bulunan İn~iliz filoları İtalyan 
tnyynrclerinc aı;1r zayiat vcr
riirmişlerdir. 

Bomb..'lrdıman hlyyarelrrimi:ı:, 
Sardcnya ve Rodas gibi biribi. 
rin<lrn uzak mesafede bulunan 
İla.ly:ın 1.ayy:ı.rc meydan n• ÜS· 
!erine hiicum clıııi~lcrdir. A\'cı 
tayy<ırelcrimizin lıarc'dtı da 
bundan az munffa!oyclli olmuş 
değildir. Onlar d1. 1atlyunlara 
y;:rdıma gelen Yu:ıl~ers 87 fr 
pinde pike uçuş yapan beş tay
yare tlü~ürmüşlcrdir. Diğer clör. 
dünü de Siciiyaya !\adar kova. 
lamışlardır. İngiliz g('mİ!erin.ı:? 
hicbir hıusar olmadığı ~ibi hiç· 
bi; nefere de bir ~ey olmnmı~
tır. 

Kısa haberler: 
-------------------

* Gec;enler<lc Süleyman adında 
bir arabacı Akaretler yokuşunda 
iizcrinc fenalık gelerek bayrlmı§, 
Beyoğlu hastahanesine kaldml .. 
mı~tt. 

Siil::yman diiıı hastahanede öl
miicı. hastalığı kalb olduğu anla. 
şılarak defnine ruh~at vcrilmi~ .. 
tir. 

• Yako adında bir ~n~ 4iln aır.. 
şam üzeri Sultanhamamı civarın. 
da cczact Salamonun dükkanına 

asprin almak üzere gitmiş, çıkar. 
ken bir paket serom çalmış, ya. 
kalanmııtır. 

Hükmü karakuşi 
Birçok sabıkası olan Yako ad .. 

liyeye teslim olunmuştur. 

10.9.1940 Salı 
7.30: Pro;raııı "c memleket ııaat 

ayarı, T .3;;: Mlizlk: Pllklarıa hatif 
pro:;ıam, 8.00: Ajans h&bcrlcrı, 8.10: 
Ev kadını, S.20/8.30: Milzil< .PWil&rJa 
haf;! musiki programmın den.mı. 

12.30: I'rogram ve mcmleltet saat &· 

yarı, 12.31': .Müzik: Muhteıil• §&rk.tlar, 
(Pl.J 12.50: Ajans h&berlerl, 13.05; 
Müzik: l'li'ıldarla. muhtelif şarkılar 

pro;ramının uc·ıamr, 13.20/14.00; Mll· 
zik: Senlonık program (Pi.) 18.00: 
Program ve memleket saat ayan, 
18.0J: l\Iü::ik: Stcfan Karnotzi orl<es. 
tra.sının konecı 1 - l\:arrşık program. 
18.30: Çocuk saati, 19.00: ÇQcultlar 
için mllzil:, 19.15; l\ofü.zlll: Fnsıl hE'ye· 
tı, lfl.1:'i: 1\Iemlr.ltct saat ay<trı, Ye a
jnns, 20.00: Müzik: Çıft~inl!l saati), 
20.15: ı;onu§ma (Çl!t.;in}n saati) :?0.30 
Mi.ızik: Ankara radyosu ktlme vc ses 
ııe:ı1"cti, :ıı.ı:;: Scrl.>cst saat, :!1.30 
Radyo ~azet.esi, 21 .45: MU zil<: n.adyo 
salon orı,c.slra31 ,::?2.30: Memleket sa· 
at ayarı ,AJ:ms, :!::!.1!'.i: l\Iüzil:: natlyo 
salon orkestrası proı:-mmının devamı, 
23.00: l1Uzik: Cazband tl'l.J :ı~.Z:>/ 

ZJ.30: Yarınl•l pro;ram YC kapanı~. 

11.9· 1940 Çarşamba 

7.;:>0: Progı·.un \'e nwmleket saat a· 
Yl\Tı, 1.3.ı: ıtü:ı:lk: Hım musiki :pro., 

g-raır.ı ( l'l.J 8.00: Ajamı hab.ıırlcrl, 

8.10: 1'~v lmc.fını - Yemek llJtesı 8.20/ 
8.31): Mtlzllt: Hafif mllı:ı!< programr. 

nm devamı tl'I.) ı::.~o: Program ve 
mc.mleltct sacı.t ay~rı. 12.3:>: MUzik: 
Şarl;ılar, 12.50: Ajans haberleri, 13.03 
MU21k: Şarkılar, JS.20/14.00: llliZlk: 

P.adyo ıı<.l'on oı k"ııtm!11, 18.00: Pro· 
gram ve nıcmlcliet saat ayarı, Hl.O~: 
Müzik: Cn;r; n:ii:r:l;'li: (Pl.) 18.40: MU. 
zile Fa.sıl heyeti. l!J.15: Konuııma 

( Dq politika hll.dbelc-ri). ıo.::o: MU· 
zik; aşrın:ar, l!>.45: Memleket saat 
ayarı, ve Ajans haberleri, 20.00: 1\lü. 

zik: Ş•trkılar, 20.l~: ltonuşmıı., 20.30: 
Mü.alk: :!0.5Q Mllzlk saz eserleri, 21.15 
Müzik: Amatör ıı.'latl. 21.30: Ra~yo 

gazele.si, 21.50: Müzik: Riya:;cUcu m. 
hın bando."!u, 2'.J.30: Memlcl("t saat a
yarı, Ajamı haberleri, 22.4:-.: MUzik: 
Dans mllziğl (Pl.J :!3.2:>/!!;.30; "ia
rmki pro~ram \'C kapanış. 

Sinema ve tiyatrolar 
RQ§il Rıza Tiyatrosu . 

10 Eylül Sair cünil akşamı 
Balurkuy 1:li1Uyadi Bnhçeslnde 
"Yumurcak.. Vodvil (3) Perde 

Beyoğlu Halk Sineması 
Karakuşun huzuru71a bir gün kantc.r içinde iki kişi gireli: 
- Bir adam bizim sakallarnnızı yoldu. Kendisinden dava

cıyız, dediler. 

Altın Fiyatı 
Altın diln 20.90 kuru§ta.ıı 

mele görmüştür. 

Bugün filim eoao: 1 - Nulıun Ce· 
muıı. :ı:nisi: Türkço ıııs..:m. 2 - Arzu tıe 

• Kamber: 3 - Dehşet gece.si: Şandu. 
Karakol ken<fuinden şikayet edilen adamı arattırıp buldur. 

du. Yanına getirtti. Şikayetçilerle şikayet edileni dinledi. Sakal 
yolduğu iddia edilen adam çok gençli. Karaku5 dedi ki: 

- Davanızı dinledim. Siz haklısınız. Benim bu hususta vı.-. 
receğim karar sizlerin de onun sakalını yolmanızdır. 

Bunun ·üzerine adamlarını çağırtıp: "şu iki adamı hapsedin, 
ta ki şu adamın sakalr yolunacak dereceye gelinceye kadar, dedi. 
Şikayetçiler: 

- Nasıl olur efendim, dediler. Bu gencin sal~alr be~ senede 
ancak yolunacak hale gelir. Biz o zamana kadar neden hapis 
duralnn. Karakuş kızdı: 

- Beiı ~imdi sizi salıvereyim. Fakat bu adamın sakalı çı. 
kınca sizi nasıl buldurup da hükmümü yerine getirerim. Siıi bu. 
lamazsam bende hakkınız kalır ve zulüm etmi~ olurum. Bu yüz
den sakalı çıkıncaya kadar bir yere gitmemeniz 15zımdır. 

Cevabını verdi. 
Şikayetçiler bu karar karşısında davalarından feragat edip 

hapse girmekten kurtuldular. 

Çeviren: Suat Derviş - 20-
- Pekala. Fakat ne de olsa, 

Misters Bruntonun samimi dostu 
olduğunuz için, her halde kocası. 
mn kadınlara dü~ün ve sadakat
siz bir adam olduğunu biliyordu. 
nuz. 

size Mister Bruntonu. samimt bir 
dostumun kocası olarak tanıdığımı 
95yledim. Bu suallerinizle ne de. 
mek istediniz? Anlamadım ... 

- O halde size daha açıkça so
rayım? Mister Brunton ile aranız. 
da, bir erkekle bir kadın arasında 
olabilecek sıkı ve samimi bir mü
nasebet olmuş mu idi? 

- Aman Allahım... Nasıl olu. 
yor da böyle bir sual sorm~ra ce
saret ediYorSUnuz? 

--·Sümer sineması • 
BU AKIAll YENtKIŞMEVSIMINt 

Yeni getirttiği° en ı;Uzcl Filmler arumda intihap ettiği ve 

Albert Prejean - Dita Parlo • Jüles Berry 
ta.ra!mdan yaratılan 

MONTE-KARLOnun 
MEŞHUR KADINI 

G!lzel Framız filmi ile açıyor. 
Kumar ve LUks lhtıraslle Gazinonun ihtl§amı ara..smda 

ba, dönen me§"Um bir kadın ... 

- Mis Lamorta bir bardak su 
veriniz. - ...... . 

- Nasılsınız Mis Lamort? Ken. 
dinizi nasıl hissediyorsunm? Sual
lerime cevap verebil~k misiniz? 
Yoksa doktorunuzu çaiırtayım 
mı? 

- Hayır hayır, Doktora lüzum 
yoktur. Suallerinize cevap verece. 
ğim. Ne öğrenmek istiyorsunuz? 

- Sualimi tekrar ediyorum: 
Mister Brunt.on ile aranızda en u
fak bir dostluk bile olmadığı hal. 
de nasıl oluYQr da ölü.mil sizin üıc
rinizde bu kadar derin bir tesir ha. 
sıl edebildi? 

- Bilmem ki size ne diyeyim!. 

min elinde bir oyuncaktan halka 
bir §eY değilim. Olümden deh~tli 
surette korkarım ... Olüm bana son 
suz bir dehıet verir ... OIUm, bulun- • 
duğum eve kadar geldi... Hem ne 
müthiş bir §ekilde ... Sinirlerim ha. 
rap oklu... kendimi kaybettim ... 
Ben de ölüyorum zannettim ...• 

- Demek yalnız bu müthiş ölüm 
vakası sinirlerinizi böyle bozdu öy. 
le mi? Ölünün §ahsı değil. yalnız 
ölüm vakası_ 

- Evet. 
- Size bir iki sual daha soraca-

ğım. Mi~fir oldulunuz müddetçe, 
aile arasın<:la bir geçimsizlik, bir 
dargınlık sezdiniz mi? 

- Hayır. 
- Mister Brunton'un halinde 

bir gayri tabiUik yok mu idi? 

iirkaç gün sürecek hika ve 
-----------------------------------------

8 i r muharrir kahra-
manlarını arayor 

lY.azan: Kenan HulUIİ 
-3-

mıştı. '·Bunlar da kim~ 7., diye 1'endi kendine sordu; ve adeti. 
şftırin ya.kmı.ııda bir köy olmald& beraber topraktan biti"tet'" 
miş bir takım garip mahlüklarm yqadığı bir ~·er gibi geldi Ah• 
met Cemile, bu s:rada. köy imamı. oturanların hepsini birer t>i· 
rcr tanıtıyordu: 

- Muhtar, köyün müezzini, .ağası, en ihtiyarı. köy bütç.ınl 
tutan katibi. onun yamağı, jandarma çavu~ iJ&Jı ..• 

Ahmet Cemil: 
- Tcscrıüf ettim, dedi;. hcpinfalc ayn a.yrı tanı~makla. ~i· 

şer katlı bir sc\'İnç ic;lııdcl·im· 
Ve. yüz.ünii11 hatlarına hafif bir gülümseme verdiği sıraı.r. 

bundan istifRdc yolunu arayan köy imamr, Ahmet Ct"mile. bii· 
tün ki"iykrin elbirliği ederek lt~yü nasıl adam ctmcğc !;tıl~tık
laı-rnı anlntmnya koyuldu. 

• •• 
ll•kf\yeci, biraz yorgun olduğunu bahane C'derek odasın• 

dündüğli z~an, kapıyı kilitledi; pencerf'yi kapadı. masa.!tnIS 
üıo;rrinrlP t:ııo;c bir kabak ku:a.rtm.a.sı ile bir kfısc yoğurt duru
yordu; billün açlığını ycrıerek hepsini bir tam.fa bıraktı; dal' 
oda i·~inde dolaşmayı tt'rcih etli· 

1'\:öy k:ı.hvcsindrn Ur dört ibaaabRkla aynlntnıi toprak bir z,. 
mimle, kendisine hirC'r birc-ı- tanıtılan köyün ileri gel,..nlerinl 
diişünmeğc başla.~tı: 

"- Allahım !" kafasını iki :ıvudıı.rt :ırasınıı. :ılıyor, kendi 

kendine "ne yüdcr !., d:yordu ! Dcl'ki Dostaycvskinin romanların· 
da bile görülmedik yiizIPr ! 

Ve Ahmet Cemil. ~·:ılni:ı; ktndisin!'.) b<i~·Je gPlmr-di~ini 111, 

min i~in, onları tekrar ıözlcrinin önüne t;elirdi; ?:ıilhar~a. Hk 
sa.niyf!lı-rde başını k:ıldmp karşıla~tığı zaman. hrım~n ayağa 

kRlkm:ık ve köyü lcrkctmek üzere, kaÇll) ı;it.mck istediği köY 
im.amr, "llt'rini yeniden uıataeakmı3 gibi geldi· 

Hakikaten. kiiy imamınm üç günlük bir sakalla r,cvrili si. 
yah yüı:'ir.ü, Ahmet Cemil imkanı yo'c gözlerinden u-:a.kla~ura

mıyordu· Ya gözleri! ... Neredeyse bu gödPrirı hemen hemen 
evlerinden fırltyarak, aya.klarmın ucuna dü~cce-klerini, orada 
bir takım akrohıı~i harekrtleri yaptıhtan sonra tekrar koltukla· 
rına c;ekilmek üırre yUrüyccekleıini zıuınctr.ıişti. Bunlar birer 
göz df'fil, tıpltı deniz altında. yaşıyan iki rnahliiktu; yerlerinde 
fıldrr fıldır oynnuyor; köy imamının dudaklanndan dah:ı ziyade 

sanki ~ciılcri konu§uyordu. 
Ahmet Cemil, yemek yemekle m~şgul olarak hi~ bir ,ay 

düı:ünmemeğe karar verdi; belld de yüzün s~klini göı:lerindcn 
silmeie muva!Cak oldu da; am& anlattığı ıcylcri? .. . ~ 

Köy imamı ziyaretçinin rahatsız olduğunu ihtimal ki anla• 
m!~h· Ahmet C('mil kısa bir konupıadan sonra ayağa kalkar 
kalkmaz "odanıza kadar sizi götüreyim!" de~ti· Hikiyeci, 
~·olda zaten konuşmamayı ihtiyar ~cceği için buna razı oldu; 
•'nihayet o~aya kadar yüz adım!" diyordu. Fakat. köy imamı. 
daha ilk adımlarını atlığı !!aniye o kadar ralinti yürümeğo bal
lamL~tı ki. arada sırada duruyor; Ahmet Cemilde köye dair 
söylediği fikirlerin cevaplannı arıyordu· Ve Ahmet Cemil. belki 
kulakln,.ile Mç bir şey dinlemiyerek kiiy imammm l!!Öyledikleri
ne tahammül edecekti; amll. öyle bir zaman geldi ki köyün ınc· 
zarhğma saptıkları sıra tuhaf bir tecessü.sle birdenbire arkası· 
na dönecek oldu; aynı daJdbıtlar, geriye bakmaktansa., ellerini 
arkasına bağlayan köy ima.mmm. yanında, bUtün söylediklerini 
ean kulağile dlnlemeğe hazır görUndU. Hemen iki adrm arkala· 
nnda. ve az evvel yerlerinde oturur bıraktığı bir diUüne insn.. • 
nın, konuşulan §eyleri bir santim bile kaçırmak. i!temlyerek, bo
yunları garip bi.r ~ekilde uzalt yU.rlldüklerini hissetmiıti· En ön· 
de köy bUtçcsiııl tutan katip geliyordu; diğerleri 11.rlı.ada, biri· 
birlerinin ellerinJ tutarak ilerliyor. ve kulakları kendilerinden 
en fıu:larıt bir adım ileride -yUrilyen Ahmet Cemi11e köy ima.· 
mmm arasında gidiyordu· :Ahmet Cemile öyle geldi ki, yavd 
yavaş. alaca bir karanhfm köytl ihataya başladığı saruycler bU 

bir düzüne iNıan, biribirinden ayrılmaz garlp bir zincirle ken· 
disini ortalarına alacaklar; tıpkı bir peri masalında oBuğu gL 
bi ta şafak sökünceye kadar bu böyle devam edip gidecekti· 

(Devamı var) 

. -12- - PekAla demek sizin i:-iı
. ·Marie Jeannette Boeuettir. 
' dam Br.untonun da oda h0im&t1Jl"I Marit /tanntltt Bocqıut 

- isminiz ve soyaduuı? 
- Affedersiniz anlayamadım 

Mösyö! 
- Size isminizi ve soyadınızı 

sordum. 
- Oh affedersiniz. ismim Marie 

Jeannette Boıuettir. 

- Teşekkür ederim. Şimdi Mat .. 
mazel Bocguet yemin eder misi. . , . 

sinb öyle mi 1 
- Evet efendm. 
- Evde yeni deiilsiniz, 

mi? 
- Affedersiniz anlayamadJlllo 
- Bu evde yeni çaJJllDlla 

lamaclnuı delil mi? .. Bu evin 
emektansum. 

- Ah evet Mösyö Madamm 
nmda uzun zamandanberi - 1·1d'111111 

rum ve ümit ederim ki ... 
nız... . 

- Nasıl yemin Mösyö? •• Affe. - Mersi Matmuel bu 
dersiniz yine anlayamadım. §imdilik kafi. Siz benim §U 1111•IIUJI'! 

- Mahkemeye hakikati söyli- ~~nr;r:u·~r.yet ıeceei 
y~nize İncil üzerine yemin eder - Evet Mösyö ve bunu ya, 
mısınız' f fazla li }-""'--

- E.1'--tt M" ö Ben hiç bir' adan . po se a)y ıı:ııuuu " 

- yani pek az bilirdim ... Tab!t 
tekrar edilen sözleri duymamak ı
çin kulakları tıkayarak gezilemez 
ama, ben dedikodudan son derece. 
de nefret ederim... Ve hemen he
men hiç dinlemem... Bunun için 
Mister Bıımton hakkında fazla bir 
~Y bilmezıc!im ... 

- Yani Mister Brunton h:ık. 
kında söylenilen sözlere ehemmi· 
yet vermezdiniz öyle mi? 

-Evet. 

- . Bu sözlerle böyle bir müna. 
sebetm olmadrlmı mı söylemek is. 
tiyorsunuz? 

Her insan bir değildir ki... Bazı 
kimselere her şey tesir eder.. En 
küçük bir şeyden müteessir olurlar. 
Civarlarında olan hiç bir felakete 
bigane kalamazlar •.• Bu §ey onla
rı bütan manasiyle sarsabilir .•• 
Herkes ayni yaratllışta değildir ..• 
Böyle insanların yanında bir de, 
sinirsizleri, soiukkanlılan vardır ..• 
Ayaklannm altında dünya yıkılsa 
bile tebessüm ederler. Ben bu çeşit 
insanlardan değilim. Hayır onlar. 
dan değilim ben ..• Ben sinirlerim
le ya§ayan bir insanım .... Sinirleri. 

- Ben hiç bir eeY farketmedim. 
- Suallerime cevap verirken iyi 

uc e os-y •• rar ettim. 
zaman yalan !Öylemem. Hem ~· - Evet... Evet .. Fakat~ 
ra>:a. ka~ar yalan s&ylemek içın eöylediğinia söılcrle ..... iiJr 
ıelınır mı? . yec:ekleriniı arasında hlG bir JDfJtlli' 

_ Vazifem icabı size böyle bir 
sual soracağımdan dolayı miltees. 
s·fim Mis Lamort. Mazur ıörihıilz. 
Mister Bruııt.on ile samimt bir mü
nasebeüniı var mr idi? 

- Ne? •• Ne diyorsunuz?.. Ben 

- E!bette. Onunla hiç bir mil.. 
nascbetim olmadı ... Hiç! ... Hiçi ... 

- O halde rica ederim izah edi· 
niz: Neden, sizin için bu kadar ba. 
yağı olan bir adamın ölümünü öğ .. 
renince böyle harap oldunuz?. Bu 
kadar müteessir ve bitkin bir hale 
geldiniz? Bunun sebebi nedir? - ······· 

dü~ünüyor musunuz? 
- Elbette. • 

- Şahide soracak başka bir su-
aliniz var mı efendiler? Mis La. 
mort artık gidip istirahat edebilir. 
siniı. 

- Şimdi bana Jeannette BOc
quet'yu ı;ağınnız. 

- AIA •• Şimdi t~ ~ide uza. sebet yoktur... • 
tınız .. Ve ona yemın formulilnü ..,.. 
gösteriniz. - Oo! .. 

- Kadiri mutlak olan Allah na.. 
nuna yemin ederim ki, mabkfme 
huzurunda hakikati, yalnu; haki. 
kati \'e bütün hakikati SÖyJiyece
ğiın. 



!!"nit mektuplan : 

lzmitte Hava Kurumuna yardım 

6 yaşmda bir çocuk biriktir
diği hattaııaım d ver dl 

por 

yanıJan yaptacak n aynı yir. 
misinde de btıt6n pchlivanlana 
lttfrakl De Kurum menfaatine 
pehliTan ılireıleri icra edilecek. 
tir. Kmum, halkı ,ardıma davet 
ctmlt w bir beyanname daltt. 
mııtır· 
BiR GAZETE DAVA EDtLDf 

hmit, (HU1111i) -Banda kü.. 
~ haftada bir inlitat etmekte 
Glaa Marmua ilimli psete aley. 
lıine belecl)'C reil1 Kemal Os bir 
daft aszmtb!'· Aynca belediyeain 
pW,etl maneriyetll .&na da ay. 
m ptcte aleyhine ikinci bir dava 
ikame ediJmittfr. l>&ftya eekp, 
illnl aeçen pacteain beledi,e re. 
ilini 8Uiiltimal ile tqlıir etmni. 
btlediye memurlarıma~ 
lanat etmelidir. Enelce bel.edi. 
yeyl metila n senl edat bu ca. 
zete son aylar zarfında belediye 
aleyhinde netrlyat yapmaktaydı. 
Dava burada allka ile karfllan. 
m1ıtır. 

HENDEK YOLUNDAKİ KAZA 
lmıit, (Hasuai) - Hendekten 

Adapuaruıa ıelmt-kte olan bir o. 
tomobil ÇataJk5prU mevlıdinde 
hendeie yu...arlammlo O; kiti a. 
iu aantte yarümarak bir kili 
61mt1Jttlr. 

XANDIRADA GUUoiJ .L5t 
lzmit, ( H••> - Bu hafta 

1(aDliırada büyük pehlivan &ilret
lcd ,apı"I ~pir SCTW o&aa 
bu prqlerde bap &üreıaı Kara 
HUseyln Baba. EHIH tbrahiml 
yenerek ıot Jlra mUklfat tuan. 
mrıtır. 

tzıttr KIZ SANAT OKULU 
lzmit, (Haausi) - Geçen ıene 

şehrimizde açılmıt olan akpm .......................... ........... ~, ........ 
mlftlr, Bu haber tehdmkdcı .._ 
vinçle brptamnrıtır. 

ıtUREK Y ARIŞLAR!NA HA
ZIRLIKLAR BAŞLADI 

lmıııit, (Humi) - ı 5 erHll
de yapılacak olan Mannara kit. 
rek yanılan mlll&balmı için ııı 
ajanı Kerim •e bGla• tarafından 
banrhklata bqlaıımlttlr· 

Eleme imtihanlan 
IJuPn bitiyor 

Orta okuJJann eleme imtlhan
lanna bltl•ıwnpr. Dün de tahli. 
,e iJD»"hppt yaprkmt*"'· 
BuıUn riyaziye imdham ile ~ 

leme imtihanları 908& ~. 
Şifahi imtihanlara .,.. 14 ..... 

Mt1•Mcaktır. 

1 
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!Her mesıe§'ın ıc;yOzO : 

lstanbul hal kının 
bayıldığ ı bir yiyecek 
işkenbe gağigle kuru. 
poğaça yapanlar var 

,. Aı-toe ve Jloy1111halef plycslerbl mll\ .. r~ temll etlea 
~ender Mr arada 

Isparta Halkevinde 
Yabancı dil kursları bitti, gozel 

müsamereler verildi 

İstanbul halkmın her menim 
yedili n bilha.a kıpı yataim. 
dan erken kalkıp kahvaltıunı ya. 
pamıyanlann sokakta iltifat et. 
tikleri bir nesne de kurupoğaça. 
dır. Bazı tikcmperver zevat ite 
sabahlan yanın kiloya yakın pey. 
nirli veya kıymalı b&ek yeyip ü. 
zerine birkaç barc:l.ıt da portakal 
werbeti içmeyi itiyat edinmitler -
dir. lhm ~. h6rel• rat. 
bet ,.ı.. bu kadar mıdır ya? 
Öğleı.rl hbdttcı kili karınlarını 
poğapcılarda do1\lntdar.. Hem 
bizde fCSyte bir kanaaat yerleı
tir: 

edilmeaine imkin yoktur. 
Bir de biSrek meselHi vardır. 

Kıymalı ve peynirli böreklerin: 
normal .. tq fiyatları 70 .. 80 ta. 
nattur. Bunlann Trabzon yacı 
ile yapılmnr lizımdır. Unların 
temiz olmuı icabeder. Baı bö. 
rekçilerin 40 • SO k1lruta barek 
aattıklan görüHir. Fakat bu bö.. 
rekler mahlClt yallardan J8p~. 
daha dolraea yağadan mahlOt o. 
larak alınan Jatlar Ddnd bir hL 
lita §eldine ao1culmuıtur. Kıyma. 
11 bötelclerln ucuza mal olmmı i. 
çin manda lcıyması veya Jarpmtı 
kıymalar tercih olunur. Banlar 
itinasız yapıldrfmdan ~eki 
soğanlar bt!yük büyük~- ~1· 
nirli b&reklerde i9e i1dDd, üçüncü 
smıf börekçiler. peynir yer:r.e ld
Josu 20 nu..yet %5 lı:mup atılan 
lor'u kullanırlar. 

Isparta, ( Huan muhabirimiz. 
._, - Isparta halkevindc açılan 
riyaziye ve fransızca kunlan a. 
ğustos sonunda muvaffakıyetk 
bltmi§, de.am eden yüzlere: ta. 
lebe çok faydalanıru§. bilhassa 
iktmle kalan ve bu kursa devam 
edenler imtihanlarında munfrak 
clduklarmdan aercunenleri Çam. 
bca kız lisesinden Mehlika Erik 
ve diier liaderden Osman Sai· 
dur. Fahri Badur. HUsnU. Necati 
Çapçı, Turana birer tüdimame 
verilmesi ha1kevi ic1are heyetin. 

ce kararlaıtınhmıtır. 
Halkmndcki nakit kursu da 

bitmlf ve 27 - 8 • 940 da açılarak 
dört sUıı devam eden sergiyi bin. 
lcnıe kiti ziyaret etnüı ve ıenç 
kızlanmmn itleri takdirler ka. 

zanmıttır· 
Halkcvi temsil kolu tarafından 

1 eylillde oynanan "30 atuatos" 
• • J "H • ..:nı..ıef" komedL pıyeaıye a,.. .......... 

sindeki muvaffakıyet de çok allat 
lanllllf ve umumi arzu üzerine er. 
teli alqam yine tekrar edilmit
tir. 

istanbul öğretmenleri yardım 
cemiyeti nizamnamesi 

Ceallyetlll adı 1'8 merked: 
Madde 1 - Merkezi Jsta.nbakla Maarif lıllldürlllğti bbıalmda. ol. 

JM.k bere lstanbul öğretmenleri yardDll cemiyeti adiyle ,.e bu nizam. 
name llllldbnlerl dalruinde bir cemiyet teekll edilDıiltir· 

Cenılytıtla llakallı : 
Madde 2 - Cemiyetin maks:.ıdl cemiyete dahil azanın ölUmleri 

halinde hayatlarında kendilerlnlo t·ayin eylemiş olduklari kimselere 
bir defaya münhasır 0 1ma.k iizerc n ııamnamede yaıt1ı §eldldc ~-ardım 
........ UillnttlP' c..a,eaaa .... 

Madde a - l•tanbul Maarif l'ılldilrlilğüne bağlı reeml, hu.sual o. 
JndludaJd 11ntaenıerle Jatanb\&1 vUayetl daMJinde diler maarif ~ 
Jeltnde ta1lfU her memur oeım,ete lza olabilirler· Her lı:a altı ay 
ewelinden ~bar etmek prUle letifa ec!ı:bileccğl glbl yardım paramnı 
aJtma maddede yuılJ mUddet içinde ödemiyen lza bu madde hUlmO 
madblnce Cftllf)'ettea iltlfa etml• olur. 

OWl)etta ulılab: 
Madde f - Cemiyetin wridatı: 
A - Her Asaam cemiyete slftrten duhuliye olarak vereceği el. 

iller kuruştan. 
B - J1ir HM itlHe ~et ... &raallla Wrinci ve JWııd ete. 

fa ölllnl wnada lıın bum ldılyecel1 ellltf&' hrutt& mlteMilld 
atuın vukumıda tediye edecetı 28 er kmıı§lardan bunların mecmuu 
aneTI 120 lirayı geçmez. 

C - VekAlct belediye ve dljer resmi mUHIClelerle her tllrlil te. 
tekktlller ve ıahıalu taratmdan , ak1 olacak teberrlllerdlr· 

D - Uauıtlne tevfikan ,apdacak tcnenüh, balo. m6samere ve 
air bu gibi te~bbilalertn pllrleriaden 

E - UnlUAe tevfiku eanlyot namına yapılacak aetdyattan ha· 
dolacak paralardah ibarettir· A, c. D, E ftkrlarmda yazılı gelirlerle 
em .wmwıa baDm öde)'eeekleri mebl6i u. temia edilecek yardim 
paruı araamdeld ı.n ~ lbU:rat a1ıçe11nt t.-n ey1ero 

rua.....-oeılldJeteM ıll: 
Jıladde G - Ceml1et lP-'n 1lidaln a1'ld baUnde clller ba 

:rartaa parums ilk pcak aylddardaa Mnltle mecbarürlar· CWL 
,et lıumdaıl blrtDID ... , oh! ldıllelerJne cemiyet tanflDdaa ya.. 
Jdaeak yaym)arla ... cıemı,et tanfmılaa ea gak ac suete ile ........ 
.Ueeek llbla eemlJet ....,.. blWladl olv. 

Gasete ile ,.,... ... : ( cılnıl taıDıılııMle ...... 
m teemtrle lılldirir, allıılr· ft ••l+datllırma ~ 
... ) pkllpcle --- 1ıa .... 11111'1 tarldlMlea ttDıua ' ay Dl'
fmda W U...,..,.. oı.ıa OJID,...,.... , ......... balaaD 
arma tehlllM .,. .,........,. ı.eoet 1lahMh-m ' 1ac1 Q1ll IUiRIDda 
emDbettta WJfa et.il aQlbr· 
~ bDdfHllnd• lltlf& ... ft)'& ba .... lllUdbfMe 

lltlfa et.mit ..,.ı.. ... 1 b•tt.9 ... 1llr ..,. taı.p ...... Cemlyet 

lrıendllerlae .... blG 1ılr --_. ...... 
C \J 1 plı f 

..... • - ~ ,..... a-laJl lılrlDba &Ulmll ballwJe at. 
1MIDe wdlecek .... .....ıa ile 11• Aanm tarlD eyledfil JdBme. 
- 1ılr 4lefa1a _,_ -- .... ftd1aek yaNma parumdan ........ 

Cenue maaratr aı1m whaD1I ~ 61-. kum ahdno 25 
a.du u eıama. Yadm paruı asum &11m0n<1ea enel vuku bu· 
lmı 'bdl lltııa a••mndüi t.ııa _,... S'5 Ue )Utb W"blDm ~ 80 
lddlr· 

Bu huda ~ tüa»1* edec• Jdıın JUUl1Mlaa cenaze 
-..rafı oıanıt 8denaJf olaıl lllfkUl'dan ~r• nihayet ıo ıtın 7.81'fm· 
• 8 inci madde btıtthnlerl dairealnde ~len Aza tarafından hayatında 
t.1lıı edUmlt olan kimselere 1e11et mutabilbıde verilir· 

y ...... ,.,.... ...... ye .. Aletle Neaeeeit: 
Madde 7 - Cemiyete ba o1u1ar arnelbıe p;re bir fil doldunıp 

Muıtye l1e blrlltte ceml)Eete yermeğe mecbmdur· Bu fitte la tara· 
flndan anımı halinde yardmım kime yapılacaiı yaalıdn'· 

Cemiyet lzaadın blri n1 doldurup eeıntyete vel"IDeclen evvel öl-
41111 takdirde yardim paraaı kanuni ıniraııçılanD& verilir· ""1nl ve· 
1'111 her ba idare laeyeU tarafından cemiyet adm& bir hGTlyet kllıdt 
.ntlr· Bu hUviyet Jdiıdma ba tarafmün fille g&tterilen kblllele
dn adlan, hllvlyetleri ve ttuıetglhlan yasıhr· resimleri yapJltD'l)ır
Olba wJmmıla bo hhlyet ....na-na WllD ..- Dba1tl bunun 
bir yit cem119l .idare heyeti tarafmdaD v1ae ec111ıDll obDUFH baibclJr. 

- Gidip lokantaların pis ye. 
mcklcrini yiyecek değilim ya .. 
Pogaça yerim, bari isine hile ka
npaz .. 

Acaba poğaçalara, böreklere 
hile karılfDU mı? 

Ne yauk ki büyük bir emni. 
yetle yediğimiz poiaçalar hikye 
fevkalade müsaittir. 

Poğaçalarda hile araıtınlırken 
yag ve un meselesi mevzuubahis 
olur. 

Fakat yağlara kan§tırıian hi. 
Jeler daha çoktur. 

Poiaçatarın lezzetli olması için 
dörtte üç lüks un ile, dörtte bir 
Amasya ununu karqtumalıdır. 
Yaib börekler için en iyi kalite 
de lüks un kullanmak limnclır. 

Yağlara gelince : Poğaçacılar, 
l>örekçiler Trabzon yağına don. 
J&iJ, ylmi lçyalı kanftınrlar .. 
Bu yat belki kzzeti bozmaz; fa. 
kat Poğaçanın kalitesini dtlfUrllr. 
Donyaiı k.an§tınlarak yapılan 
poğaçalan anlamak cayetle basit
tir. Bunlar yenildiği zaman yağ 
damağa yapışır, bilha.&&a hemen 
üzerine bir soğuk su içilmesi hi. 
lenin meydam ~rkanlmuma ki. 
Mir. Yağı damağa yapıpıı pota-
çalardan daima kaçıımıak icabe. 
der. Kmupoiaçalarm ağızda dL 
lılmaıı kullanılan unun kalitesi. 
ne baibdır. Lüks unla yapılmadı.. 
lı takdirde poğaçalar sert olur ve 
afuda dağılmaz. 

Bir de yüz paraya satılan ku. 
nıpoğaçalar vardır. Dikkat eder. 
aıenis bunlarm ağızda dafılmadı.. 
juır c<Jrürsüııilz. ÇUnk\l bıınlar 
daima ikinci unlarla yapıhrlar. 
Pakat bu ucuz poiaçalann en fc. 
d tarafı kullanılan ya&lardır. 

PvPçalan yk ,..,.. 1'lre. 
gi kilolu 40 kurup ytyenler c1L 
ğer poğaça ve t>örekçilerin bile 
yapmakta oklıü:lanm dlllleder. 
ler. Halbuki bu kadar ucmlaktan 
kaçınmak lizundır. 

Kıymalı tMirelüerde etin tue 
olmuı ince çekUmeN. to&aıım da 
kıyma vwldnaindaı ıçirilmeli 
lizımdır. Ayrıca kıymalı b&alıl.. 
rin leuetli ollılıilmni için klftlk 
çekirdebis tirim ile çam fmblı-
9- koyulmasa 11,.nndır, 

Görülüycr ki poğaça ve börek. 
lerde dikkat edilmesi 1izım olan 
huauat yağlanıı temidlil n an. 
lann hu oJmaaclır. 

"Ucw:,. diye yüz paralık po~a. 
çaya. Jmk kurutJ.uk blreli tuc ·ı 
etmek dotru delildir. Ba u 
börekleri ttrcih edenler s r 
aaatluce mide kaynan1as1 ,J., 
kmaıurlar . 

M. • • 

Balmiröye bağh Omwnlu kö. 
yünden Ahmet admda 1JüW. din 
gece hınıdık mMgdiyle lıir ~ 
girmit. fakat ev balkı taafmcluı 
yalraJammttır. 

Acemi hlnas, birinci _. cea 
mahkemesi ~ tnldf ,. 
hmmuıtur. 

BuDlann imalinde lndl•nıJan 
yağlar nedir bilir miainiı? ıpen. Bir randeYU yeri 
be ve bat kazanları &zerinden top kapatıldı 
lanan yağlar .. Banlar iç yailann.. 
~ daha ucuz, fakat daha pistir. Kadıköyündc Rıhtım cacMeein. 
Klloeu otuz t>eş lmk kanı!ll ıcs. deki (Ankara) oteıiDla raınln11 
dar ahnabilir. yeri olarak kullmuldılmı 1..ım 

Ucuz poğaça yapanların en dU. alan zabıta dün otelde bir arama 
rilstleri bu ıibi pi& yallan kullan. yapımı ve buı bdm ve crkc.k1c. 
ma~p poğaçaiannı sade iç yqı, ri münuebetaiz bir halde yakala. 
~ donya&ı ile yaparlar. Yokta ımıtır· Otel bilimOOdet kapatll 
pog~alann bu kadar ucuza mal mattır. 
---·-----·~~~~--------------~~---~~----

Devlet DemiryoHarı ve Li"'8nİan 
işletme Umum idaresi ilanları • 

r:ı cemlyet ihtiyat akçellae ekle aif. Yardim parası ödenecek kim
• erin 6111milnde yerlerine kalıwıl Jnlruçılan kaim olur· 

Oemi7eUea ... 'Ye Jtmldea Ceml.ıete glı:meı 
Madde 8 - lılealeie yeni giren veya diğer villyetlerden tatanbula nak
leden her öğretmen ne 3 UncU maddede yazıb 4iğer memurlar Uç ay 
zarfında. milra.caat cWk1eri tak.dlrde yalım duhali)'e vennek ınııetHe 
cemiyete iza olabilirler. Cemiyet kuruldup ...... fatanbQlda Dl8ı.lrif 
hizmetinde bulunan CSiretmen ve memurlar bir Jd arfmda. eemı,eta 
linnedikleri ve bu mllddetteıı acmra yant•alr Jatec1Ar1eri takdirde 115 
~ duhuliye vermeie mecburdurlar· Cem1Yet uıumıdan biri latu· 

v1ll1ethıcleu ba.tka blr yere tayiA ve aaJril edlk'1il taltdirdt 9i. 

Jıl'GDdıe mektalılndlll ıao llDtllD" 
de aJclılım dlplama DJl ohnQIM. 
TenlalDl a~n ee1d.,,, JID. 
znll olmad iL bplro ~ 

Asama filinde •endlll tarafmdla ,...ııp tayin edilen •e hllTlrrt 
~mda tnblt edl'.mle bulunan Jdmaeler ba~~ tak. 
dlrde keril,ret. guete ııe Uln olun• tli.n tarildndeJI ttJ,barell biT aen<ı 
f inde bulunmadık! n v m lr caat vaki olmndt~ takdird!' ) adım P 

Sl!!!HJDede yazılı taahhOtleriııe tamımen riayet etmek l&rille uaJlk 
haJWıu mubafaza eyler· Meılekten veya cemiyete glrmü. baJrJggı ve
ren. tulfed.eıı ~ olan ba da aynı BUl'etle taahblltledu tamir 
men riayet etmek ametlle cemiyette ba olarak blablllrter. ADDJD 
teb.tıt olmaaı taabhllUerine riayet etmemeğe aebeP tetkil etm.u- Ce· 
~retten Satifa Men ve aıtmcı madde mucibince lltlta etmlf AJ1lan 
aza Yeniden canlyete girmek iltedilderi takdirde bir defada IG lira 
cernı, te " rmt' - m cburd r 

(l)eumı yarm) 
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POKER Traş Bıcddar: 'Sizi I!· det~ •rG: .. ren 1 

Dünyanın en iyi fraş p D A 
bıçaklarıdır· ' RENGiNıZ 

,J Trq b~.a1d:ı.n r,clıli· Her yerde 
bulımu.r, marka ma •Hkkat t'ıllnlı· 

'Depon: .ıu Dekalo ve şar. 
iıtaallal Talatüale No. 51 

1 nhıa-a·rı ar... umum 
: ~~ Q d Q rl o o on den : 
ı. - ldaremiz ihtiyacı için 12 <ıMlult kana\ içeden ı.ı • ... ~ .., u 

adet 100 :Kg. lık tuz çuvalı pazarlıkla aatm almacaktır. 
II· - Pazarlık 12/IX/940 pergem.be gUnU saat 15 de btanbulda 

Kabatqt.a Levamn ve mUbayaat tuh•deki alını komlsyonund:ı ! a· 
ptlacakttr· • 

m. - Taliplerin tayin olunan gUn ve ıaatte teklif edecekleri 
nüm.una ve fiyatl&n 1lJeriDden % 7,~ gQvenm0 paralarllo birlikte 
meslrllr komilyona mUracaatlan ilAn olunur. (8166) .... 

ı. - Sartname1l mucibince ''lu" adet mahruU çadır açık cbiltme 
usulile satm. almacaktll'·· 

rr. - Muhamıiıen bedeli ''930" lira muvakkat teminatı "69.75" 
liradır. 

JI(. - Eltailtme 14/IX/940 cumartesı günü saat 11 de 'Kaba. 
taşt:ı levazım ve mUbayaat ıubeeindekl alım komisyonunda yapıla· 
caktlr· 

ıv. - ~ eözU ~ ıubeden pa.raaız almabilir· 
v. - 'lstddnertn eblltme l!ı;lltı.ta-,tn otmum gtln 'Ye 11aa t 7.~ 

ı;fö·cnme pnrjlarile birlikto me7.lrur komlsyona müraca.:ıtları. ( $504) 

lstanbul Emniyet Sand!ğı 
Direktörlüğünden: 

939/TOT 
Emniyet Sanclığma borçlu ölil Bayan Fatma l!fet vereselerinc 

illn yollle tebliğ. 
Bayan Fatma. İffet, Erenköy Sahrayıcedit caki Çolaki.small yeni 

Kokarpmar llOkalc ea1d 11, 11 yeni 3. 3 No. lı b&bçeli ahfap bir köşk 
ve mU,temil&tm tamamını. birinci derecede ipotek göstererek 6. ıo. 
936 tarihlnde .24279 hesap numarasile aaııdıimmdan aldığı ( 400) li~ 
ra borcu 29. S. 939 tarihJne Udu 6demediğinden faiz, komisyon vo 
maaarlf1 ile beraber boro (390) lira (88) kuruşa varmI§f.Jr· Bu se
beple 8203 numaralı kanun mucib.bıce baJdnnda icra takibi ba!}lama.k 
il&ere tamdım olamm ihbarname borçlunun mukavelenamede göster· 
dfii iJtametPbma a&ııdertlmfl lae de berçlu Bayan Fatma 1fferin yu. 
kanda ~ adresde ~ldllğU anlqılmq ve tebliğ yapılamamqtır. lıfez· 
k~ kanunun 45 mel maddesi vefat haUnde tebligatın lllıı IUretile ya. 
pılm.&lmı &mirdJ.r. Borçlu a111 Bayan Fatma İffet ıniııulçılan i§bu ilin 
t.arilıbııden lübaren bir buçuk ay içinde BandJimuza mllracaatla mu· 
rialeı1nln borcmıu ödemeleri veya taııunen kabule pyan bir itirazla
n varsa bildirmeleri lizımdır. !ııUruçIIar ipoteği l'urtarmazlar veya· 
hut bqhyan takibi uul dairesinde durdunnazlarsa. ipotekli gayrimen
kul m8*6r kanuna göre l&Ddıkça 1at:ı:Jacakttr. Bu clbetler allkadar
larca bDlnlp ona gôre lıareıket edilmek ve herbirine ayn ayn ihbar. 
name tebllil maJmnma kaim olmak bere keyfiyet flln olunur. (84'2) 

Devlet Denizyolları lıletme Umum Mü· 
İlÜJ'liiiünden : 

Londra Bat konaoloeluiumuzdım bugtbı aJdlğmm bir telgrafta tn· 
gilteredeki talebelerimlzin heptbıfn mhhatte oJdutıan blldirllmekte. 
dir· Talebemiz veWer1nirı keyfiyete muUali olmaJarniı dileriz· (8500) 

1 lstanbul Vaklflar DirektörlUğU lllnları 1 -KQm1t1 Pey paruı 
Ura Kr. Lira Kr. 

158 63 11 92 - Sultaııahmet ~ malıallealııde Kereatecl soka. 
ğmda •ki 11, J9Dl la No.Jı ve tamamı G2,15 metre 
murabl.>acıdakl aru. tamamı. (~1) 

::sa t2 l 9 oo - Ulcll eski Kolla Kutel Jenl Kemalpqa maJı&lluinde 
Fethi bey caddNI, Tafban 2 inci katta 29 No.lı oda 
tamamı o(3001) 

6M '11 u 92 - T&btaka.Je Deınirta§ K&h. Uzwıçarıı cad. Yem(fhan: 
lı;lnde 1 ve 2 No.lı oda tam•mı. (5906) 

321 l'l ı.t 115 - Şehremini Seyid Omer tnah. HUccel IOkak l No.lı 
evin tamamı. (7051) 

Yukarda yazılı e:nlAk 27-8·940 tarihinden itibar«= bir ay içinde pazarlıkla 
nttlacaktır. İltekJUerin Çenberllt~ta Vakıtlar Ba~mUdtlrtUtu lılahlCllt ka· 
temin• mtıracaa.tl3n. (8502) 

Sahibi: ASIM US 

Umum neşriyatı idare eden: 

Basıldığı yer: V AKIT Matbaaşı 

Rtfik Ahmet Stvenıı1 

Hangisidir? 

C KAYIP1 AR -- / 

htanbul lnn bafkODSOIOsluğwıdaD 
aldığım pasaportumu za;ı.1 ettim. Ye· 
ıı1a1ıı1 almak Uzereylm. E.sklstnln bUk· 
mll yolctur. AH Zndepn 

(33386) 

• • • 
'iS:?9 numaralı şofor chtıy ... tnaroe ve 

mbhat çUzd:ınıını ZR)I ettim. Yeııiıı1nl 
alaçağımd:ı.~ bUkmU yoktur. 

5 0 N Şofir: iL ILDIBJ 

Fena renkte hlr ruJ. 
ra, yUzUntiZ" ••m k. ııJ. 
lazım~" \ c ı:ı:'kln lir 
manzara verir ,.e sizi 
daha y~lı gösteıir. 1-'n 
mu\·a!ık t n-;1 bu'mn. 
nm yeo'°~nc r:ır ı. jU_ 
zUnüzUn bir tarafına 

bir ı nk "e d r tar". 
!mı. lıa ka. reni< rurırn 

tecrUb c'me' r. l J 

tçctUbeyl rokalon pud. 
rasmın ) nl '" caz•r 
re,nklcr le yapınız. Bu 
yeni ren'd r gıı~et mo· 
dem • Cluon.n ;ccıpe .. 
makinesi ııaye3in c ka • 
nıtırılmı;;lır. Slhrrunız 

(81388) 

btıınbul -1 üncü icra memorlufmı 
dan: 

H0/3361 

AJaçahlı: Mıhra.n Ayazpqa 
Kamarot sokak, Burr.ıa Palaa 
:No. 'i o. ~. 

Co:ı;lu: Zahıl \'C mıt.in& - Ayaz
pa:i<l Kamarot gokn" No. 1 Bur 
lıill Palas. Daire: 4 

Bır borçt(l.n do ayı mlıhcwı olup pa· 
raya çevnlme.sme kaı&r vertıen ev 
eşj'a31 p:.>şln para \'e açık artırma ile 
14.11.940 tarı:11.-1e rc.ıtlaya.n Cumarte.at 
günü 3:ıat !I dan Jtibe.rcn yukarda ya. 
z:lı adreste ıatı.acaktır. Taliplerin 
j'Ü~de l dl buçuk pey akçeaUe 
940/.:>.161 ;,o, ile maballiude hazır bu· 
ıun:ı lt lil"mu:-ı.ır.~ müracaa.Uan, mu 
bam :ı uy:r.çUn yüzde yetmif be~
nl b-..ı;mad· ı t:ıJ,dlrde ikinci artırma 
17.9.940 t rthın raaUayan Salı güntl 
aynı ~ r 'e & ııtte ikinci 
yapıl:ı.ca~ı ll.;.ıı olun r. 

artırmam 

(33386) 

bir &'ÖZ lıC'mC'n kucuı·. Bakırku~ Sulh Hukuk Hlldmlfttn· 
auz: bir Uina l!e tl'nl ı . den: 
rt inUhap eder 'e ıı.rtılt Yc~il'.ö_y llalkalı caddesinde 19 nu· 
"makyajlıı.nmı~" man. maralı C\de muklrr. ll<en lS/~/940 t.a· 
zaraya rılhtycl \'C't.r. Cill ile go. ·et ı1hınde \cfat ed :t Sabri kanii Saft. 
güzel b:r tarzda , ;ıt P.Ç cd n b ı pud y1,;oln terel. s ne nııı.hkememtzce vazı. 
ra A.dcta tabii ;rlbı gu teı lr. To'· ıon yet f'd lmlııtlr. •rarlhllllndan itibaren 
pudrUı buaual bir ua ı ~hLJ de blr ay zartmd& lll&bUIMı.19. tııQıJao&k 
(Krema l<öp!1~'1l) ile karı t. •ı tır 

1 

olıın ooıun d'! crl:ıe nlacal.lılarıo a· 
Bu ıayeae bUlUn ı; ın s:ı..,ıt it lır \C [acak arını kaydP.ltırmdcnnı, mıra3çı 
ne yağ ,ıur \'C r 17-&' <' n ne de fR.::la r Olanların da Uı; ııy % ırfıncla gellp aı· 
terlemeü n l<atlyen mütc lr olmaz. !atlarını m hkcmc)e kayıt ettlrmelerl 
Hemen. bu~Unden Toltr.lon p ıd·:ı nı kanunu mcdcnioırı Cın l ve 536 neı 
tectUbe edlııl:. Ten nlzln cti <' l u. m:ıc!delerine tc' fi ;an llı\.nolWlur. 

tini ı:-ür cckslnlz. <aassD> , --ımm-, 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ Tarihi: 1888 

Sermayesi: 1on.1Joo.ooo TÜih tira:;.ı 
Sube ve A ianı ndedi · 265 

Zirai ve ticari her nevi ~nka mı.uımeleleri 

~ ra biriktirenlerVe 28,poo Lira 
ı ramıye arıyor 

lırut Bankasında kum•,ualJ •• thbarm taaarruı be5aplannda en u 
00 lirası buluoaoıara ıenede t defa çektıecek kuı 'ı Ue •ıafıdald 

plloa göre ikramiye dağltıı"caktır. 

c 

' ' en 
ıoıı. 

l'?O 

llW 

Adet ı.ooo Uralık • c.ooo 
• aoo ı.ooo 

• ı~o • ı.ooo 

" JOO • 4.000 
• 60 • 60ft0 
• 40 • 4.11'"' 
.. • ıo s..ıoo 

Llı• 

• 
• 
• 
• 
• .. 

DlKKAT: Hesaplarmdakı paralar bir wen .. ı~tndP 6'1 liradan ~ 
dU,ı:ılyeolere tkramlye ~ılctııtı b\kıtlr':e l'.ö 20 fH1lulyıe verllf'r.f'Jctlr 
Kur'alar eenede • defa: 1 E.>101 ı Blrlnclkı\aun ı Cart •t ı Ha7.lrarı 
tartblerlnde (t'klleçektlr. 

...................... r.:::11 ............ ... 

1 
Pirinç unu· Mercimek. Bezelya • Yulaf, 

n •lr HUBUBAT UNLABI lrulr-vet ka7U11dır. 

ÇAPAMARKA MUSTAHZARA TI 
M. N11rl ç.ıpa Koıalat tal1ld 1111 

• m.=m:=:==!i!l§li5i1'===um!!ftr.:::::a:m::::ı:mı:::Dil!&lf. f :..............,: .. ı .• S"' ............... ::············ 
• •••• :aee ... --.. •• -··············-· -··--··· • 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden: 

940/1679 
Emniyet sandığına borçlu ölU B~·an Faika varillerine llb JO'" 

We tebliğ. 
Bayruı Faika, Üskildar Sahrayıcedit mahalleai Baglarbqı cadde

al eski 24. 25 yeni 3, 3 nu.ın::ı.ralr maa bahçe bir evin tammamı birbl .. 
cl deı·ecede ipotek &ör.t1:rerek 24. 6· 931 tarihinde 481/11004 heaP 
nt1mare.U. •ndljrmndaft aldıiı (1000) lira borcu 11/4/940 taribJD,t 
k<!dar öıkmeıll;;:nden faız, )>om!sjon ve masarifi ile beraber bol"9 
(146i) Jıra (45) kuruşa varmıştır. Bu ııebeple 3202 numaralı kanan 
mucibince hakkında icra takibi bqJamak Uure tan~inı olunan ihbar
name borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametglhma gönderiL 
mış ise de borçlu Bayan Failmnm Er.en'köy Kozyatağı MUnecclmball 
sokak 3 numaralı hanede öldüğü a.nlqılmış ve tebliğ yapılama.nuwtn'
Mezkiır kanunun 45 inci maddes\ vefat halinde tebliğatııı ilin suretııe 
yapilmıuınu imirdir· Borçlu ölü Bayan Faika m.iruçılan i§bu llln ta· 
rlhlndcn itibaren bir buc:uk ay içinde sandığnnıza mll.racaatla muri&
lertnln borcunu ödf'melerl veya 'kanunen kabule "8YILJl bir itiruletl 
va.rsa bildirmeleri lazımdır. l\ıllrasçılar ipoteği kurtarmular veyahut 
m..~lıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayrimenkul 
mezktır kanuna göre sandtkc:a satılacaktır. Bu cUıetler alAlradarlarca 
bilinJp on göre hareket edilmek ve herbirine ayn ayn ihbarname teb
liği ınakamma kaim olmak üzere• keyfiyet ilin olunur· (84'1) 

ıstanbul eeledlyesl 
ııanıarı 

17086.70 1277,68 Huekt, Cerrahpap. Berotlu ve Zllhrevtye hutalıkW1 
hut&banelerUe Zeynepkt.mU dotum ev1DlD yıllık au· 
yacı 1çlD alm.acak kuru erzak. 

18401,00 JIS0,08 Haııck., Ctrrabpqa, Beyotı11 ve ZWlrevt hutalıklar ıı.aa· 
tabıuıclcrile ZeynepkAmll dotum evinin yıllıll lbttyacı 
lçıo alınacak 18,200 Jdlo sade~ 1970 kilo tere.Yatı. 

16200,00 ıuo.oo uarüllceze mUerıaeteaiDJn )"lllık 1htl1UI tçln aımecal' 
17,:!00 kilo pirinç ve 8000 kilo Sade yafı. 

Tabmln bedelleri ile llk temin&t mlktarlan )'Ukarcta yıwJı mevadı ııP
iye 11&tm alınmak üzere ayrı ayrı kapalı zart usul!)'lo ekatltmeye konulmUO
tur. Şartnameler Zalnt ve» Kuamel&t KUdUrlllğU kalcm.lnde -rtllecektir. 
llıale 17/91940 Salı günll 81l&t ı~ de Daimi Enctımende yapllacaktır. Taltp· 
Jeı1n ilk teminat makbuz \ eya mektuplan ve 940 yılma &lt Ticaret OdUI 
w.iknlarlle 2490 numaralı kanun~ tarUatı çevrealnde hamrlayac&klan tek· 
lif mektuplarını lbale gUnı1 aaat H lle kackr Datnıl Encümene vermeleri 
1&.zımdır. 792G) 

%6921,06 2019,08 1,35 

37812,67 283~.97 0,9~ 

••• 

Topkapı - Maltepe - Halkalı ,.oıu 

eaulı tı\nılratı 

Villyet hudutları dahUlndeld .,.eter 
tlzerlne birinci defa olarak 7apdacak 
ıatran paklama ı11t. 

Ke:lf ve tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazdı lflet 
ııyrı ayn kapal\ zarf uaullle eksiltmeye konulmuıtur. :Mukavele, ll:kalltme, 
Ba.yındırlık l§leı ı genel, huawıl ve tcmıl 'artııamelerl proje keoit :tıuıuuue 
bUna mUteferı1 dlter evralt hlzalarmda gostcrtlen bedeller Uzeriııden Na.fl& 
KtldUrliltunden verilecektir. llıale 17/9/9i0 Satı gt.\Dll aat. 1:5 de Dalınl 
Encamende yapılncaktır. 'fo.liplerin ilk teminat makbua veya mektupları, 
lhn! • tarihinden 2eltlz ç-Un evvel Nafia mlldUrlUfüne müracaatla alacakJarı 
I· .ı.nl ehliyet ve 9!0 yılına alt Ticaret Odaaı vcaJkal&n ve imzalı prtnam• 
,·esıı.lre ile !2490> numaralı kanunun tarltatı tevreJolnde hazırl&,ac:akl&rS 

lcklıf mektuplarını ihale ;Unu aaat 1' de kadar Daimi Encümene vermeleri 
llzımdrr. ,, (7811) 


