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Buğday ve un 
meselesinin en 
makul hal şekli 

Yazan: ASIM US 
İstanbulda belki de su.ni bir su

rette ihdas edilen elınıek buhranı 
Toprak .l'tlahsulleri Ofi!,lnln 'erdiği 
300 ton buğday 400 tona. !;;tkanl
ınak surctilo ortadan kalkmıştır. 
fraknt buhranın bu ~ldldo orta.da.il 
l.alkmı:; olması meseleyi tamamen 
haıtetmış olmuyor· Şehir ihtiyacı 
l~in her gün sarledilcn unla.mı hem 
buhrana. mahal vcrmiyecek, hem 
de de\·letin ,.o halkın zararını mu· 
cip olmryaca.k tarzda te.min ve tc• 
darild yine tanzimo muhtaç bir iş 
olara.ıt .kıı~mııza. çıkıyor· 

Bu~<lay btihsalindo lıu seno gö. -
lilkn bolluk mcm.Jcketin en aş.'\ğı Dir h•giliz mihrr1yözrüsii 

yuı·as.mla · il.i senelik gıda lhtiyacma kifi iken 
l"ta.nbulda bit' ekmek buhran.mm 
tllmıı;; olma..;1 hlç bil" zaman ha-
hra biJo ı;elmcmcllıllr· :Meselede 
nlitkafüır olan herkes hul1ranm ıoo
l>tbini başk& ba.,luı. t-ı-killerde lı;aJı 
<-ttiği için öz söyleyen1er ı;.oğa.L 
dıkta adetıı. meselenin mahiyeti 
anlaştlrunaz bir hal alıyor· 

• 
ingiliz 

tayyareleri 
Bertin, Hamburg, 
Bremen şehirle

rını yenıden 
bombaladılar 

Bizim ortnda dönüp dol~an söz
lf'tılcn hulasa. olarak çikardığmıız 
•nanaya göre Toım\k ~lahsulleri 
on j frmıla.r için değirmenlere pl. 
~·a...-.atia.11 kilo ha~ma. yinni• otuz 
l'l<l.ra nokı;an fiJ atla. buğday vcr
ıtıek usulünü uzun za.ma.ndanbcri 
tatbik etme.lded.lr, Eğer t ... tanlıulun 
bal"fcttiğl ekmekler bir kaç lıllytik Bir çok yangınlar çıktı 
fabrfüalJa yapıbnı~ olsaydı ,.e eğer B k ı 
'torırak l\lahsuUerl Ofisinin teşki· İ rço Ö Ü Ve 
liı.tr buğılay1 kendi eli ile un hali .. 
ne Cctlrlp bu fıı.brikalara vermeğe ı 
lllfü.ait buJnnsaydı bu iste hiç gü9· yara t var 
liile ıesaaur oliüii.:üzur tstan:~· .... - ı 
h Jk b ,__ .. bir 1 d h -•· ondra, 12 ( A .• 1.) - Dun Bet. 

a. ·ı u o.<)U uyes n e eın ..,.... lindc bombardıman edilen hede{}er 
fllP.ğl ucuza tedarik cclenU. hem de arasında Potsdam ~arından maada 
hl~ bir buhran ihtinlall bulonmaz. bir emtia garı, Tempclhof tayyare 
eh. meydanı ··~ Tiergarten'c yerleşti· 

Halbuki \'aZİyet bö~fo dt!°'gildir. 
hıtanbulun sa.rtctUği ekmekler &ir 
Ylla.n iki ~ elli, üç yüzll bulan 
hii~ük frrmla.nla )'llpılıyor. Onun 
iı;in Toprak Ofisi fuaılara daiıf.a.•. 
ı:ı~ unu buğday olarak iptida ae. 
'-'1l'fnenlere vcmıck, bnğtla.yla.r kı· 
•·ddıktan sonra unlan .fırmlara cla
~rtnıak işini de frrmcıla.r §lrketl 
11ılnıda bir ~kit.ata bırakntak mcc• 
huriyetinde kalıyor· 

Piyasa fiyaimda yahut lstanbul. 
111 taşra fiyatı a:rumda. llir fark 
l'ok farzolunduğu zamanla.rda bu 
11smUn bir mahzuru olmrya.bllir; 
r:ık::.t aksi halde ofisten fazla buğ
iay kopanp fiyattan kendi pim.. 
llı'.nıa istifade temin etmek iste-,.(' 

· l\ler ola.cağı b:ıtıra geJebnır.. Bıı 
1htinıall §lddetle reddeden muia
'~ıı~ıtJar Tı;ıpnıJ~ Ofüılnln fiyatı 
fl
1

13'nsadan ucuz olduğu için onan 
( -,.a.mt1ğJ buğday mlktarı. §ehJr Ilı. 

1~a ki.fi gelmediği zama.nJa.r. 
;:~_,'~ r;alılplerl ptya.<;&dan un te
--ııonde zorluk ~erini, buh. 
ranıı ın hn sebepten ileri geldfğl:nl 

dJa ediyorlar· 

1 
Şu bal gösteriyor Jd devletin 

~alJc. lhtiya.cl l~ln piyasa.dan ucuz 
:ratıa buğday \ererek fcdalıirhk 

~lllıcsf bir ta.raftan iyilik olsa bile 
~lllıdan halk btUade cdememekte-
1 lr; çilnktl hazinenin fcdaki.rlık o
'l'llk yapbğı tcnzllit ba.lkta.n ba.,. 
~la.tının. karma hizmet etmekte· .! Fazıa olarak ba fedaki.rhk ts. 
b bııJa Anadolu tücca.rla.rmm 
~?' geUrlp piyasa.da bol bol 
~rma mani olduğu gibi za... 
-uı laınan İstanbul fırmlamıda 

~~ b_!l-hram !:ıkmasma da sebep 
~~ır. (Devamı 2 incide) 

~~================= 

1 YARIN i 

iElzem bir 
i inkılap 
! Yazan l 
~ Fazı! Ahmet Aykaç ~ 
~·~ 

rilen 15ir tay_;ar' dttri bataryası 
bombardıman N1ilmi~tir. 

-stokholm, 12 r.1.A.J - Röyter: 
EV\·elki gece Bertin üzerinde 

yapı1an akın <'!'n<ı<::ırıda Hennan 
Goeringshas~c ılc Potc;cJamerplatr 
da dahi yangrnlcır çıkmı~lır. 

( Dwn mı !3 ncids) 

Alman 
1ayyareleri 

Londraya din yine 
blcam ettiler 
92 tayyare 

düşürüldü 

Vo,Şin,'!loıı, 12 (.-1 •• LJ - Ameri
ka Rcisıcumhuru Huzvclt dün bu • 
rada söylc.'Cliği bir nutukta, Birle· 
~ik Amerika devletlerinin milli mü 
dafaasını temin ıçin hazırlanan pla 
nın ehemmiyeti üzerınde durmuş 
ye demi~tir ki: 

Dünyada ta!ıakklırn zihniretinin 
hüküm sürdü.~ü bu anlarda en iyi 
müdafaa \'asıtrı::.ı harbe hazır ol
maktır. 

Ruzvelt, gerek kendi~inin, gerek 
partisinin Şikagoda tesbit edilen 
programa sadık bulunduklarını e. 
hemmiyetle kaydettikten sonra 
şöyl~ demi5tir: -

- G?çcn hafta, memleketin şark 
kısmında milli müdafaa hususun· 
da e' :e c.dilcn terakkileri müşahe
de etmek fırsatını buldu~ı. Bu te. 
rakkiler bana ~u kanaatı \ermiştir. 
ki Amerika her türiü ihtimale kar. 
~ı koyacak vaıiyette olacaktır. 

Reisicumhur bugun .tt şart ara 
telınih ederE>k ele şunu ~öylemiştir: 

- Bu,.,"Un :zayıf olmak taarruzu 
tahrik "tmck demektir. Bu ş;öyle
diğirn bir naznriyeden ibaret değil. 
dir. Bu, clii:ıyadcı son aylar hadi~ 
Jerinin müteaddit defalar isbat et. 
tiği .bir hakikatti. 

Vaşirı;ttoıı, 12 ( A.A.) - Röyter 
Ajamından: 

Reic;icumhur Ruzvclt, Tredün· 
yonlar kongre irdc dlin nk~;?m bir 
nuttL'< irad edere?' c;iiylc demiştir: 

- Harpten her za.'11::mdan ziya
de nefret ediyorum. Harbin ~ .. 
l~rimize sirayet etmem~i için son 
hadde kadar elimden geleni yap. 
mağa azmettim. 

(Devamı ~ ncide) 

'\ 
Yeni başladığımız 

romanlar 
1 

Koca 
Yusuf 

.Yazan: 
lskender Fahrettin 

Dünkü zelzele 

Macar 
kıtaları 

Fatin ı·c zelzdeyi takip cdm sismograf aleti 

Rasathane müdürü diyor ki: 

Şiddetli bir zelzelede apartımtn-
larımı~ yıkılmaya mahkümdur T ransılvanyanın 

işgaline devaın 
e ıyor 

, lstanbu/, 12 (A.11.) - Kandilli şclıriıniulc orta ~i<ldcttc bir zclzc:. 
daha olmuştur. 1 rnsalhanesinden bildirilmiştir: 

Bu~üıı ) cız :-;aati ile 6 yı 1G da
kik:'l 42 saniye geçe Istanbulda ha. 
fif bir zelzele hisSedilmi~tir. Zclze. 
lenin merkez üstü lstanbuldan 75 
kilometre .mesafededir. 

Iianmiirsclılc 

Bfrkrc~ . 12 ( A. A.) - Dün 
neşredilen resmi tebliğ, Tran~ 

silvanyanın birinci mmtaka.sı. 
nm cnclcc tespit olw1muş 

program mucibince inli:~amla ve 
!Mdiscsiz surette tahliye edildi· 
ğini bildirmektedir. Tcrkcdilen 
arazinin geri kalan kısmı, 12 
ve 13 eylCıl t:ırihlcrin<lc tahliye 
olttnacaktır. 

Buda7ıcştc, 12 ( A.A.) - RöY,· 
tel' ajansından: 

Macar kıtaatı, Kluj'a varmış. ! 
lar ve '.Ii'aruıilvanyarun Roman· 
ya. ta.rafından tcrkedilmiş olan 
ikısnunm i§ga.linc devam etmiş
lerdir. 

Budn.po§iC, 12 (A.A.) - lla
car lutalarr, dün Trnıı,cıilvanya· 
nm merkezi olan 1\oloşvar•a 
girmişlerdir. Şehir <lona.nmış 
bulunuyordu. Halk Macar krt&
larrnı hararetli surette kaTŞlla. 
JJµ§lardır. 

Buğday, arpa, r~ısır 
ihracı ınenedıldi 
Ankara, J :1 111.11.) - Ticare 

Vekaletindrn tebliğ edilmiştir: 
21134i7 sayılı kararnamenin su. 

reli tatbikine mütedair talimatna· 
menin "ihraçlarına lbans verilen., 
ikinci ye üçüncü listelerinde bulu· 
nan 151 tarife pozisyonunda buğ • 
day, 152 tarife pozbyonunda m;sır 
ve 153 tarife pozi~yonundaki arpa. 
nm "ihraçlarına lisans vcrilmiyen,, 
maddeleri havi bir numaralı liste. 
ye ithal edildiği bildirilir. 

Dün gece on biri çeyrek geçe 

Kanadalı 
tayyareciler 
Bu ay sonunda 

· ingiltereye 
gelecekler 

§imdiye lcadar 12000 
kişi yazıldı 

Ottoea, J.?, A.A.) _ H.öytcr: 
!mparatorluk pilot yetiştirme 

plaıu mucibince KaMdada ha
zırlanan ilk tayvarcrilcr. bu ay 
sonunda imparcı~orluk muharip 
l:ıV\·ctlcrin.c iltihak edecekler. 
<lir. Antrcnnınnl::ırmı ilk bitiren· 
ler, nıür-;ahitlcrdir. Pilotlar ve 
toPÇuJar, bir ay sonra ha.zır ola
'Cakla.:dır. Pilot. müşahit, topçu 
v~ atolyc eri olarak yazılanlarm 
mıktarı 12 bindir. Bu scnıislere 
haftada 700 kişi kabul olumnak" 
tadır. 

Karamiirscl, 12 ( A.t\.) - Bu 
sabah G. 15 de burada on saniye 
süren orta şiddetle bir zelzele ol
mu~tur. Hasar yoktur. 

(Devamı ~ ncidc) 

Romanyada 
Siyası mücrimler 

affedildi 
Eski hava nazırı da 

·ordudan çekildi . 
Biikreş, 12 ( A.A.J. - D.N.B.: 

Siyac:.i sebep veya cürUrrılcr do
la) ısiyle eski.rejim tarafından mah 
kCım edilmi, olan bir çok kimseler, 
kral ,.e ba~\·ckil General Antenes. 
ku tarafından imza edilen iki ka. 
rarnamc ile affa m;ızhar olmuı:lar-
drr. .. 

JJiihcş, 12 ( A.A.) - Gcnera~ 
Antonesko dc\'lct reisi sıfatiylc bir 
beyanname neşrederek memleket
ten anar~ist tcma)iilü grupların te. 
sirleri altmda kalınmamasını ta. 
lep ederek memleketin sükılnete w 
i~tiıama ve enerjik bir idareye ih. 
tryacr olduğunu söylcmi~tlr. 

(Devamı 2 11ciac) 

Günlerin peşinden: 

KöftHciler, piyazcılar 
lstanbul lokanlac.-ıl:m nrasıııda köfteciler , e piyaı<'ıların knldı_ 

nl111aı>ı iı:in ara sır:ı. bir tc cbbü"ün mcnudiyctinden bahsedilir· Lo· 
kantacıla.rın fikrince ı:;ehirdc'ld köftecilerin ,.e pi:uz<'ıların bugünkii 
~nı:ar-ası turinn harcl•etinin inki5afı için .7.ararlı imİ!:>· Dundan başka 
o~te_ \C ı•lya:r. kolay lıazmolunur ~emeklerden 0Jn1aı1ığı i!:in lınlkm 
~gh~mı korumak bakınıım1an (la bunlann kaldırılmaM fardaJı t elak

cdıhnckte tnıi::;· 
.A &ize ka.hrsn. t-.t:aubul caddelerind<'n kalılmlması icap eden rliik. 

ı..anlar ,·arsa köftecilerden ,.c piyaıcıla.rdan tnel i~kcmbcciler, p~<'ıbr 
'c ba~ılnrdir- llaliikatrn bunla.rm yalnı:r. manzarası d<'~l, lrnkuları d.ı 
<'tlddclcr<len gelip ~C!;Cnleri öğUrtccek ma.lıiyetteclir· 

Fakat bu mesele sadece csnnr araı.,ındaki menfaat ihtilafı baJ.,. 
~ından tetkik oclilirso lokantacılara rt>kab<'t e'l<'n yalnn: köft.ec.Her, 
P1Ya.7.rılar, i~l•<'m~<'ilcr, paçamlar Ye ba..<;c:tlar <lcfiil, mah:ıllehf('ileti 
Unutmamak liızrmcJır· Hem mahallcbirilerin son "cnelcrdc lokantalara 
rckaheUc-ri mülılm nisbettc artmı~lll'· J\lcmlekct~ hayat pahahhğmnı 
derece.si ;rük~eldl .. ço mUşterilerlrı bu tara.fa akm edeceği de ftiphwz. 
dfr. Fakat J:ıtliba. mnballebieilcr h."\kkmda ileri siirccck bir kusur hula_ 
b'lndıklnrr için Joliant::ıcıln.nn onlardan r;lka.> <'f t'!ftlJılmi işitilmiyf)r. I 

HASAN KUM~:An 
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IRomanyada siyas1j f Hadiseler arasında 1 .. . f ff d ld 
B 1 L d 

mucrım.er a e ı ı 
8f in • on ra (Baş larafı 1 inddı) 

.Aıııerikıı efkirı· 
umumiyeıine aöre 

Harbi ıngiltera 
kazanacak 

IHava Kurumu
Ordunun terhisi bqhyor 

hava taarruzları Bükrtş, 12 (A.A.) - "D.y.": 
BalVekletin bir tebliğine naza. 

ran ordunun terhisi için lnmgelen toglllz harp tayyareleri BerllnlJ 
Alman tanvcıerı de ı.oadrayı 
lıoml1:ırdıman ediyor! Berlln Ue 
Londmnm müdafaa ıılsteml en mü
kemmel bir de.reecde olduğu dli.'.til. 
nlllttrsc hu ka1"3ıhkh bombardınınD 
h:l~lnln IJWlası kendlllğiııden 
meydana tıkar: ea,. taarnnlan· 
na kartı geçllmeız müdafaa siste
mi yoktur! 

.:\'cvyork, 12 ( A. A.) - Ne··
york Taymia gazetealnin bildir· 
diline göre, Amerika efkln · L" 

mumiyesine müracaat eden cllL 
titünün ağustos ayı için yaptığı 
ı-ey taanifinde Amerik&lılanD 
yüzde 43 ü harbin İngiltere ta
rafından kaza.nacağını ve yUme 
yedisi Almanyanm kazaııacağr 
nı ~tmekte yUzde kırln da 
mütereddit bulunma.ktadrr. Tem
mmdaki tasnifde ise halkm 
yüzde 32 si hıgWr.lerin yüıde 
33 Almanlarm Jcazanaca.tnı& 
rey vermiı yüzde 35 l de taraf
lar hakkında fikir vermeıpişti. 

na yardımlar 

F~!Jsa ordolarmı mailiıP eden 
'C Nonetin ti şimallnden başlıya. 
ra'i İspanyaya kadar bütön sabJI. 
lerl itgsli altına alan Alm&ııya hı
~iHz1f'ria Berllal bombardmıan e. 
dere it nu §bg mc.clls blruı.smı yak
maları 'e diğer bir takım müesse
.. eieri tahrip etmelcrt 'blltun Avra_ 
pa krtn."ma hfildm olmanın \'erdi· 
f,'1 itimat içinde mağrur olan Alman 
milletini dU~ilndUreccktJr. Her AL 
m:mın kalasmda kendi kcndJae: 

- Diz A \TUpaya hakim isek ln· 
gillz tayyareleriıılıı Berllnl bom
bardıman etmeleri nedir!-" saall 
te,eklrill ecleeektlr-

1 ng:IUzlerln ba ıınıretle bitin AL 
manyayı dc,1UDlr surette bombar
dıman etmeleri tül1 Bltlerln atet.. 
il nukaldarmdakl.valtlerla tealrbd 
rok zaman geçmeden 8lleceldJr. 

Onua için AJnwı nlarerl Jaer ae 
palıasma olana oı.aa BıltuJa • 
da,;naa ~ huelrıeU 1..-.ık 
ml'ebar17etbıl tlPlaMb llQla laer 
\ıt.ldtldaclea r.lylı4e 1119Ad1Jor- Çir
~Jl'ln llGll •lltlmada Bltt:uJaJ& 111. 
riç için N oncç ve Fru-. ealdlle
rir.cle ppaldslmdan ........,_ .._ 
kerf lluntddarm dolnaJwiaa 
inanmak l&zımdır. 

Rlva1ete gGre Almulana ilk 
büyük taarnm herine ı.o.cı...ta 
çıkan yangınlar FranUlllll .... 
denizi sahUlf'rlnden girillmllt, W
tı bu sahillerden ba.,U Sea nelut
Dha mansabım tcfldl eden körfez. 
den iıqbyarak ti Şubarga .... 
olu meafeclen dlrhlbldz olarak 
~örillmüş. Son haberterdm Lonc1ra 
civarında ''llkua gelen n Fransız 
ıaJdllerbıtJm ba teldlcle göı1llem 
~ angmlaım petrol ve peadD depo
Jsrma alt ı,uanu oldup uıla."11. 
yor. 

Fakat baaa. mabhll h&llhleıla 
Berllae y~ •• ._, ı~ 
n da mlihTm olm~· Amerikalı 
ıudclerin Berlla mahablrlerl bu 
taamma Wldlrlderlııen (Berfin T&
nıyor!) tahldal bDumntJanhr. 
lngtlb tananleıt Bed8la mer
keztaclm dalp ... de ceçtlklerl 
lcln bütün ıteJııta mlldaf• .we
mlnJnln bankete geçmem lba 
gelıalftlr· A· 

Buğday ve un 
meselesinin en 
makul hal şekli 

( Baı tarafı 1 incide) 
Ba takdirde Toprak lblmdled 

Ofislııln pJy~ ucuz mal ,.ez
mesinde 'e buna da bU bir llbum 
kmdlıal göstcnneclen ,·eımeelnde 
fa)'Waa ziyade mümr lJuhmdu
ia ve ba maJaua karJı •h•aeü 
• kısa kdblrla de Toprü JbJı8ul. 
Jerl Oftslnln ftyatmı plya.aaya uy
durmaktan l~t olM'afs kendJU. 
11ncıea an]qdır. 

Toprak MaMalled Oftllblln uıl 
gayesi m&.tahıdllıerla maUanm fL 
yat dütldlalQtbulen brtarmak· 
tır; satışlanna yardan d.mektlr· 

tedbirler alınmış ve bundan tOnra 
tek~Hif harbıye u~uhi pek istisnai 
ahvaıde tatbik edilecektir. 

Bükreş, 12 ( A.A.) - Stcfani A. 
jansmdan: 

Başveklet, ordu}·u kısmen terhis 
ve seıerberlık dolayısıyle yapılan 
müsaderelerin miktarım tenkis et. 
meğe karar venni~ olduğunu bildir
ınektedir. 
Eski ha\"& nazm ordadaa celdldl 
Bükreş, 1! ( A.A.) - Eski hava 

nazırı General Pol Todoresko or
dudan çekilmiş ve istifası kabul e. 
dilmiştir. 

Petrol sondaj mlsaadelerl 
tetkik edllecclı 

Bükrcş, 12 ( A.A.) - Ba~vekil 
General Antoncsku, 12 senedenberi 
petrol sondajları müsadereleri de 
dahil olduğu halde maden imtiyaz. 
lanna ne gibi şeraitte verilditi hak 
kında tahkikatta bulunacak bir ko
misyon kumıU§tur. Bu imtiyazla. 
nn verilmesinde bazı yolsuzlukla. 
nn vukua geldiği sanılmaktadır. 
Valde kraliçe bllgtln ~ 

&JfthJor 
Floranıa, 12 ( A.A.) - D.N.B.: 

ltaJ)ım gazetelerinin razdıklanna 
göre, Romanya valide kralitni, 
Romanyaya cwna günü hareket e· 
decektir. Valide kraJi~ Jtalyadan 
hareketinden evvel, Venedikte 
Prens Nikola ile göril§ecektir. 
Prens Nikola, §lmdililc henüz Ro,. 
man~ya dönmiyecektir. 

Alman tayyareleri 
( Baı tarafı l incide) 

HAVA. f\1!2AR.ET1NlN 
TEBLtQt 

Londra, 12 ( A.A.) - Hava ne· 
zaretinin dün akşamki tebüği; 

Düpanm Londra mmtakası o· 
ıerindeki faali)·eti hakkında eimd· 
daha mufassal malQmat elde edil· 
mistir. Hususi binalarda çok hasa· 
rat husule gelini§ olmasma rat 
mm, bu tahribat geçen ger.::ekilere 
nazaran daha ehemmiyetsiz bulwr 
maktadır. insanca ıayfat dahi çok 
~tur. Yangın bombalan 
müt t yanamlar pkamupa da 
btinlann yalnu bir ttanesi bürük 
olmuş ve hepsi süratle önlenmiş 
tir. ltfaiyenin yaptJiı hizmet bir 
kere daha her türllü takdirin fev 
kinde olmu~tur. İtfaiye servisleri 
fasılasız faaliyetlerine devam etmi' 
terdir. 

lnsanca A)iat hakkında rapor 
!ar henüz tamamen gelmemiş ol 
malda beraber, Londra mmtakasm 
da 18 kitinin öldülü ve 280 kip· 
nin yaralandığı malQmdur. 

Dün gece biinımlara maruz kal· 
mış oları dÖtilere Taymis nehri· 
nin mama.bmın cenubunda bir~ 
ri de ilbe etmek Jaıııngelir. Bu 
§ehirde müteaddit evler tahrip e· 
dilmiş ve birkaç ki~ ölm(l~ür. \)ün 
gec.eki insan zayiatınm yektlnu 
400 öHi ve 1400 yaralıya balığ oı· 
maktadır. insanca zayiatın en bü· 
yük kısru, halkla dolu bir mektep 
üzerine bir bomba jsabet edettk 
bu mektebin yıkılmasmdan doğm~ 
tur. Londrarun §ark müntdıasında 
bulunan bu mektebe evlen yıkılmq 
olan Londralrlar muvakkatm isktn 
edilmiflerdi • 

Bugün takriben saat 13 e kadar 
dil~ lngiltere üzerindeki fa· 
aliyeti hafif olrnuıtu. Fakat bu es· 
nada bir dilfman filosu I.ondraya 
yakla~ğa ba.51amrştır. Diloman 
tardedilmişsc de gelen raporlardan 
anlapldriına göre, Tayınisin ce· 
nup mmtakasında bazı tahribat ol· 
m~ur. Jnsanca zayiata mütedair 
malCirnat hcniıı alınamaml§tır. 

Bir cenup §ehri üzerine de bom· 
balar aikmı~tır. Bir kaçı <Hil ol· 
mak üzere insanca ıayıat otımış· 
tur. 

Ruzvelt diyor ki 
(Bili taralı 1 incid ı J 

Demokrat f ttkanın Şikago pro
gramından bahseden reis, şöyle de-
miştJr: . 

- Ecnebi memleketlerdeki mu. 
harebelere i,tidk etmek istemiyo. 
ruz. Bize karşı taarruı hali müstes
na olmak üzere ecnebi meınleket
lerde döğüpnek lçin alkerl kıtaat 
ve deniJ \'e ha'·a kuwetleri gönder 
mele ammanda delili& 

Amerikan milleti. Y« yilzilnde 
etrafa eaJdıran azpı kuvfttlert 
kaqı et iyi mQdıfaa tamnm çok 
kunetll bir huırlıktan ibaret oL 
dulunu pekli! biliyor. 

Genç bir kadın 
tevkif edlldl 

Arkadatının ıık bir 
yüzüğünü çalmaktan 

suçlu 
Genç. güıel '" ,ot pk giyiıllD 

lfakat adında bir kadın. dQn sa-
bah Fatihteki bir arkadCl§ma mi 
safirliğe gitmiş ve arkadaşı her. 
hangi bir i~ için a,alıya indili SJ· 
rada masa üzerinde duran 30 lira 
değerindeki bir yüzülü çalmr§tır. 

!fakat gittikten aonra aık:ıdqı 
işi anlamış ve polise haber vettrek 
kadını yakalatmıştu. 

lfakat dün geç vakit ikinci sulh 
ceza mahkemesinde muhakeme ~ 
?unmuş. SUÇUllll itiraf ederek de. 
miştir ki: 

" - Arkadaşım odadan çıktık. 
tan sonr.ı masa ilzerlndetd yilzüğü 
gördüm: O kadar gWıel ve ıarif idi. 
ki g&lerim karardı. kendimi kay
bettim ve elim gayri ihtiyari masa
ra uzanarak yüzüğü alclı. 

Hemen çorabmım içine !Okaralc 
sakladım ve heyecandan bir §e' 
beIJi etmemeğe çalı~arak sok~ 
fırladım. c.ezam ne ise razıyım., 

.Neticede mahkeme 1fakati bir ay 

ingiliz tayyareleri ~~ ~~k\i c::~ili. mahkam ve 

Altmbladet ::o!=~ Surı·yeli futbolcular den fU telırafı çekmittir 

ızmirde 
Çatısını bir bomba ba,tan ba,a 

delmit olan Ray~I . binasından 
i>u sabalf'dumanlar çıkmakta oldu 
iti görülmekte)"di. Zannedildfğine /amir, 12 ( A.A.) - Suriyeııiıı 
göre, bu akm Berlillin ~ye ka· en kuvvetli futbol takımı olan 
dar gördüğü hüaımlann en tahrip Elnadielriyazi'ye mensup olan 
k.'ln olmuttur. lngilfı pilotlannır. futbolcular, idarecileri ile ben. 
attrklart aydmlattcr fiweklerle Un· ber ekspree ile şehrlmize gelmlo· 
terdenlinden caddesi gündüz gibi !erdir. 14 ve 15 eylUlde iki mU. 
aydınlanmı, bulunuyordu. aabak& yapacak olan bu tala 

Brftbet bomhlandr mm içinde H&Jepten 5, Beyrut· 
. B!~ıel. 12 ( A.A.) - D.N.B. tan 2 milli oyuncu varcbr. Yapı. 

bı1f:Ö:\ayyarelerj, dün ıece de lacak mll.fabakalıma çok ~
evler ,.e ga)Tl mestcon ?ıedcffcr nze.- ı~eanıı olacafr muhakkaktır. 
rine geli5i güzel bômbalar atını~lar- • • • • j ·rc1 
dır. ingılız elçıcı zmı en 

Çok aşağıdan uçan .tayyareler· Ankara ya döndü 
den Brüksel civannda evler üzeri. 
ne ~iz bomba düşmüştyr. Bq lzmir, 1! (A. A.) - ~
sivil ölmüştür. Bombalar, ayni za. mizde buhınmak~ .oıan ~~ 
manda evlere de büyük hasar yap- renin Ankara. büyük elç&Bı . Sır 
mı,trr. lngilizlttn seçtili hedef her Knatobvile Hıgueason ve rofika.
tlirlü askeı1 müesseseden çok uzak lan yanlannda. diğer Y.evat bu
bulunuyoıdu. lunduğu halde bu ea.bah 8,00 de 

Salı sabahı lngiliz tayy~eri, Soydiköy tayyare meydlUlmdan 
I.,,icge civarında Herstala nahi>·esi tayyare ile Ankaraya hareket 
üzerine de bombalar atmı~rdır. etım,Ierdir. 
Burada hasar yoktur. , ---o---

Df'rHn, 12 (A.~.) - n.N.B. bll. 
dlri~·or: 

11 _ 12 Eylül gecesi, hriliz tay. 
varclerl yeniden Şbnatt Almanya 
Üzerinde ucmuf!J&r " ~lt ıehir. 
Jerfn, ezcümle Hamburg ve Breme. 
n1n halkla m@ııılrCnı 'JTlahallelmne 
yanım ve infillk bombalan atnuş. 
tardır· Birçok ~·anım çtkmlf. birçok 
n haaara ufraınrıttrr. Birçok yaralı 
,.e mtı vardır· öıo ve 'Y&r&h!arm 
hıklld miktan heııtız teablt edi1me.. 
mlltir· 

Berlinde hava dafi bataryalan. 
run ~ddetli ateşi. hatkm disiplini 
,'e pasif müdafaanın seri ve enerjik 
müdahalesi sayesinde, hasaratn: 
daha büyük olma!ının önfine g~l· 
nıi§tir. 

IJcrlin, 1! ( .A • .A.) - Almu· 
orduları bafkumandanlığmm 
tebliği: 

İngiliz tayyareleri. 11 - 12 
eyltll geceıi. §imalf Almanyada, 
bir~ ~birlerin ezcUımı. Ham. 
burğ. Bremen Ye Berlin'in halk
la metıldin mabrJlelerini, bir ?:e-

Sovyetler sefiri Lord 
Halifakıla görii§tü 

Londra, 12 ( A..A.) - Röyter 
ajaMmın diplomatik muharriri. 
n:in a&Wıiyettar bir ka~ 
haber aldıtma göre, Soyyct se· 
fJri B. MaiJky, dlln akpm bari· 
clye nezaretinde Lotd Ha lif ak9'r 
ziyaret etmiftir, Müllkat e~na. 
smda Baltık meee!e8inin mUza· 
kere edildiği bilclirilmektcdır. 

lapanyol hariciye nazın 
Berline gidiyor 

pcrliıı, l! ( A.A.) - Stefani 
ajansından: 

~lihiyettar bir Alman men. 
bamdan öğrenildiğine göre Al· 
man hük&net!nin daveti Ur;erine 
lspanyol hariciye na.r.ın B. Se
raııo Suner. yakında Almanya. 
va bir seyahat yapacak ve bir 
kaç gün Almanyada kalacaktır. 

Ofis memlekette mahsul bollu
ia değil, ancak latbiı oldala vep 
piyasada fiyat yükseltmek lçba nal 
JareketJer hlssolondu,CU zamanlar. 
da piyasada n&zım rom oynnmakla 
halks ltlzmet edeblHr· Yoksa mem
lekette l!1tlbs!l1 mlktnn iki seae 
halkın g:ıda lhtl:rncma un olclağu 
bir zsman<la bütun İ!lltanbn1 pfy'a
sasma bnğılAy ~·<>U'}tlrmt"k onun 
vazifesi değildir· Harfcl taleplerin 
flfddetl ~da ofisin ell,.i<".d 
buida:vlar için mu~tcri hohr.ak hiç. 
ten o1da~na ~iire 11toklarm bozut· 
Jll!Lf41 korlm~u 11<' ~n.b' yapmak za.
rurell de \ıtrit otmamak la:mn ge. 
llr· 

re daha. fnfillk ve yanpı bom. tki hakim, hir müddei· 
Dünkü zelzele ~a~~k~=:~rıa::,m~ umumi çağınlıyor 

( na6 JataJı ı ıncıde ı evlerde Ye bahçeli evler mahal- lstanbrel C. Mü.ddcitınıımıfll~in· 
lzmil, 12 (llıuusi) - Bu sabah lelerlnde hasarlar kaydolunmtJ3 den: 

c:aat altıyı yinnı geçe yerden bom- tur. H ölil ve 41 yaralı vardir. t tanbulda bulnndultu anJa;d:tn 
ba gibi patlayan ve bir kaç sani}·c: ta:ıbetli mUdafaıt. ateşi, halkm Ayancık C. Müddeiumumi&i Ha. 
devam eden ~iddetli bir zelzele ol. disiplinli hareketi ve kendi .ken. mid Ak.cayın mcrnuri)·etunize JDU. 
du. Halli korku içinde somlara dini muıhaf aza. Nıbsincleki ma· racaatmın gazetenizle illnım dUe-ASIM l'li' 

fırladı. Zayiat yoktur. kul faaliyeti, B~rlin'de ve dfğtt rim. 
Seferihiaarın kurtul~u ille, 12 (~~j _ Dün saat mahallerde daba büyük haıar· * * 

kutlandı ' lG. TO da Zile&! on c:aniye suren larm ön Ur~ g~i~tir. 
J #mir, 12 ( A .A.) _ Seferfoi· o:ta ~id::Ltte. bir zelzele olma.tur. .. 

sar kazasmm dilşmandan kurtu- ~Ha 3 at ve zırat roktı.:r. 
18 in<:" vıldö ilmiin.. r.cfııbiyeıle 

tuşunun . . 
1 

•1 .nt h'~ Re ollİ)C, 12 r A .. 4.) - Dtin 
kut am:ık .1 n ~apı ~ ~1 u. ,.,11 ı ı .J:> de burada c:iddetli bir 
ratta tzmır valısı Fı:at Tuksal J.ar k~t·arz o.mu,tur. Bazı bina. 

bulunnnı.qtu.r. Aynı zamanda Jart;Ja , cni<.le;ı çJl al:'ar hu u'e ~~!· 
belfdiycsı tara!md n Y t· mı ti~. Hdk ko-!:u~a l ~~;..._. :ı 

ş bin Ura sarfı ile kn!-l~b~\·a 'ır .,""'' tr. 
nlmi olan iMlle 0 uyunun dn 'ru 'h~n • flırlılrll B Y Fatınle 

a ılma m r •mı y pılm:ştır. n tıı et ı: n ı fa• ınnıız:lııdıı .. 

Mea'ut bir izdivaç 
Emekli Yarbay Ziya Dentzennın 

kızı Ke•det Zfya Den1zerf ile TGrkl~ 
<!enılr ve çelik fabrikalan mne....sı 
muhasebe ,en Jı1°hmct Ali Ye:enoğ. 
lunun nlennae meraliml dlln S.ycıttg 
evle!'lme mcmurıu:ı.ında icra edllmit
tlr. 

tGc:aç evlileri ttbrlk e()er, aoasuz 
uad .. tl r dileriz. 

lstanbulda bulunan Bol\'Bdin 
ceı3 Mkimi Galip Toluna)•m Aci
len ~mwiyetimize müracaatının 
gazetenizle ilanını dilerim. 

f,: * 
t tanbulda bulunan Mersin ha. 

kimi Şevki Kunılu'nun mmıurire. 
tim;ıe rnü .. acatınm gauteniz1e ila
nını dilerim. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Busta 1' tıe: l Ze111ebhn: 'l'ürlr 

ı;e sözlU \'e ııarkılı, 2 - Ölilm zeplini. 

llgında 4433 Salihlide 
2000 . ki şi aza yazıldı 
Ankara, 12 ( A.A.) - Bir 111'• 

dun olmak ilıeJe evlenme yüzQk. 
!erini bava kurumuna teberril et. 
mek hususunda vatandqlar ara. 
sında baeJamq olan hareket gün 
gl'Çtfkçe inki§af etmektedir. Bugün 
bize verilen maltlmata ıöre, Sar· 
köyde askerlik şubesi reisi ve eşi, 
Şefik ve e,i, Mustafa ve eşi, Hü. 
seyin Keresteci, 

Bor'da Cevdet Ülkü, Rasih Sa. 
hap Borat, Ferit Ozkan, 

Eskişehirde YUzbap Ziya GüncO 
ve ~i. 

Jımirde Ali GönOJşen. Abbas 
San ,.e eşi, 

llgın'da Şükrü Afacan ve qi, 
Nadir demır ve ~ı. Hüseyin Kö
ken, 

Ayancıkta Cemal Boşdumw. 
Kaptan Yakup Ç'.elebi, 
Naıillide AJi Çağlar, 
Bursada Alunet Bibereken v~ e~1 

Haıtabakıcıbğa talip 
bayanlar çağınlıyor 

Falih Askerlik St1besinden: 
Şubemiz vuıtasiyle hastabakıcı. 

hk ve hemşireU~e talip aşağıda ad. 
lan yazılı bayan!arın 15 EylUl 940 
günü sabahı kurs ıörmeie talip ol· 
duldan, Gülhane, Gilmilşsuyu ve 
Haydarpqa hastahanelerine mO
racaatla ka)'1tlanru yaptırmalan 
illn olunur. 

Ojeni Markaryan, Zehra Onat. 
Saliha Sıver, Ptrihan lrzık, Feriha 
Gündem, Nimet Kayalı, Nedime 
Jşseven, Malika Alev. Muazzez 
Baykut, Naciye Baktas, M~fa 
Tanmen, Mediha Toker, Melıha 
Turfan, Bedia Canbalat, Nihal 
Sevgi, Feride Batar, Nadire Aıer, 
Saime Çevik, Hayriye Torhan. 

Bala'da ba§llluallim Hamza :;:ı. 
raçlr. Evlenme yflı(lkletJni kurum ı 
terkeylemi§lerdir. 

Diler taraftan Hava kurunıtm:J 
Şarköyde ıabrt k~tibi Ahmet b r 
saat, Ayten Akkoyunlu bir ala. 
yü..-.Uk \"e altm işlemeli mak~ '· 
kalemtraş, 

Jzmirde Esin Şeker bir bilczık. 
Ilgında Emine Afacan bir rü

zQk, Fatma Adil bir bilezlk, te· 
hlml eylemişlerdir. 

Para )'al'ciımlanna gelince. ı\n. 
kara Ragıb ~-al ıoo. H:ırb·~,. 
talebesi 107, Jandanna suooy 'f.> 

erat okulu talebeleri 37. Salihhdt 
halkevi mensupları 89 ve Şark~·· 
de muhtelif ze\-at aralann:b top
ladıklan 138 lirarı kuruma ver 
ıniflerdir. 

Ilgında Kuruma ~a y:ızıt:ın1n· 
nn sa~'ısı 4.433 ve Salihlıde 2.000 
Jli bulm~tur. 

Y c:::den J: _ • _ :: e.ski 
eserler 

Maarif Vekilliği muhtelif dılln
den tercüme eserler &a)'ısım arttır. 
mala karar vermie ve bu husw ta 
ıneteuI olmak üzere bir tercüme 
bürosu kurmuştu. Haber aldığımı· 
ıa göre bu büronun faalıyetinden 
maada edebiyat sahasında yer al
mıı olanJann divanlar ve eserle. 
ri de tekrar basılacaktır. 

llk olarak Katip Çelebinin ~
fmununu ile iki ciltlik Zeyli basıl. 
mala baprunıştp-. Şimdiye kadar 
bu kitabın 15 fomusı hazulanm:-r 
ta. Ay bapna kadar 17 fonna da
ha baıırlanacak ve KAnunuevvdin 
ilk haftalarında eser hazırlanmı~ 
bulunacaktır. Bu hususta Devltt 
Matbaası hummalı bir §ekilde ça
lıpnakta<br, 

Arkaclqını bıçakla 
.. yaraladı 

kaldınlacak Unkapanmda otaran aabtkalılar-
"F'allta fCoprG 

• dan !brahfm, ayın semtte oturan 
Yenicami arku~ı yola arkadqt Kadri Ue bir meseleden 

Ufalt döeenmektedir. Bu lf YL dolayı kavga etmiş, bıc;abru c;cke
mı akpma kadar bitirilirse o- re1r arkadlfJDI kalça1111daa yara
tomooillerin buradan geçmesine ı lanuftn'· 
milıaade edilcek, Eminönilnde" lbıahtm ya.kalanmq, Kadri te. 
ki tahta köprü kaldırılacaktll'. davJ altına al.mnıqtır· 

Dükkan 
A e 

acızane 

sahiplerine 
bir tavsiye 

S "lııahleyla Wru erken ~,.... IQd•ialara bakınarak llerll· 
JOnllllDo Sop gillılolde beal IJlr sıallfa almak .erakl qrdJ. Bt. 

ıJm gibi yükte de, pahada da at'1r bir llrl ldtap, ~ Utıt Te 
defter tqnalr mocı.ut;>ftWe olan~,. lılr cu4herhalde11· 
zma oluyor- Ancak onu eUınde ~trkea • bir koml9ycmc•a. ae de 
tlaHye Talaılldanam halnıkua t.toa''ls etmlt olmamak '9la onla.mı. 
klno ~nzem!yea bir ~.anta tec!artı.l•I .._.lyoııdam ,.e ba malcutla 
bir 1;~ cli~ınm öntladc du..C:am· 

Kat w WcUk lı&vallar, f:Ü:IClaıilg, kibrit mahfazalan. enaı 
~talar battı afak uılkyasta bir otek ... n1 bahlaa euaek&nıa ~e. 
rw.e d~ Jıeatk ~la ıeldlnalftlm M, dllll!Ull .. ,..._ iri bir 
aUnı NUrlp; afak )'oll11 kohuH da çeklfttrctekt 

- Buyunıa, dedi· BDfU?Un ku· ============= 
•f!Jm·· İçeri gcUa de Vf're11m•H lıı- yerde, d:ı!la ma\"aff.l btr yol bala· 
iedlitmbla Mdı ,..,. bbde ı maı mı? JKesel1 1)1 tanz1m cclllmt' 

Bittabi içerimde. ''almak., un. Mr \'ltrla ~emine. t!1I mU•alt f17at· 
_, da elN. derhal nzgeçtlm- lan koyarak. en akla yakın hıml. 

~IQID diye 110rm&J1D• Çibddi be- aat. göetererek giıaliinlliz\1 ~c 
,,.nlz az ~k bu "a«le dant" few ohuı mı~ Ve biitlle bu eherltH 
lrkmi•, AJkılm~ınndn-· Bir ~yJ haurlılıt.11 wonra. en lacyecaııh ro 
~klı ohwPz bOt", bu ''ldtata lllall lalrnforlnl kapaima ,.azıp ta 
•clllettn ""~ teıtfrl altmda o- ••tç l'&JalfeJerlmllCle baş1119r., dl1e· 
....... m lm-mp a.fll'm bldln.. reis karllerbal meraktan meraka 
hlt '-llcnt ._ __ .lılr ..., .. _. dlttll.... Mttm11a Sülplert Jllli• 
•elıiılla dojnı Herllyerek on,. da!J• nüUtlm tafRIJ&tm ''lcerldea a. 
........,. tettlla etmleııılabdlr· llNC'almı., ;ihıterca bir 1n-•a •01· 

Summ ki dilkllia aablplerl ,., 
m.nal1dle tez~tarlart camekl.a· 
lamu --Tel"' bir şey aatm a1m8' 
IUb8ıJllc-- ıııcyTed~ yo1C'tl1an 
11f!rtaa.I diVı<ki\nm Jçerhlne daftt et. 
Nt'lde bhftk bir ruhi hata ltıılly~ 
tar= "-"lelle~klerl ........ ile ta
.~... ..,....erhlla ta .. lwl 

tePd aıaımuJa eli llult Wr ..... 
...,. .. ,.., ..... ,......._.. lıl1e 
_,.mu nnaelaıkln, oaı.n. • 
.....,. piiajma unlmap beazer 
Mr telle? 
~-- uhyonurı; malmı aatmaJı: 
~ea Wr adam ''alırsan al fste
me;•tn btrak'1 ~I; ıırtık zaran 
ıDP91meie ba.'larnq bir •tirilm v. 
.. ıu .. ı clenm etffrettk de~ldfr. 
Lllda ••toriferlnl ~hetmek t.tl· 
yorıaa. o hlf!1lrt'ferf ı:l\Yl&k tu.rnızu. 
na utrun~ ~I tavuklar gibi rn. 
..eıertndcn yakalamağa «,:ah acağı 

sa! 
Ralbakl 'azl,ret tamamen iksi. 

nedir: Ekseri dilkk&nlar, etll'aND· 
dı btr yer haUndcdlr· Vlhinle
rlllde ft,U yoktur. Ne ilnniMk 
•rzmlllldaraua. llep.& do akJ. 
dltkkln kapmmdan ~I yalla ~eri 
t;elanok W.1ea Mal s.llibl ile •du 
ff.a Clrütmete ........... Ba ~tf
IDelerdca de. çoia defa Mr aetlce 
ala.az, V•Hk b"Pir ~tmıa 
Yt"rler ,....._ 
D~ttleNll haklı .. llntQror 

m•anaar S.C clölr..,,_ YJ1e .. , •. 
n l,tüzarbldarma .,, .... eHl•iz 
de ı:önlünllzün dll!'diif Clbl bir al'" 
\'Crt, yapıı.rak (ddmn:! Ah!'! '~r1 .. 
nlzamnnrıcla Jıallumrım pfllikn1oi11' 
hıldıııarma ay;nn hlr de~lkffk il· 
:ınmchr· Banu. tiraret erbıabmnzm 
takdir etnıeırıl Mklenlr· 
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ilkokullarda 
talebe kaydı 

.... !re Okullarda yeni talebe kaydı. 
~ 6rıtımhtdeki Pazartesi günün
~ 1~~~n ballanacaktır. Okul
u.:' ·~ edilecek talebeler için 
~~~l~ bir semt bari. 
~~aaıııqur. Her okul kabul 
~ tal~m bu haritada &ö&
~~ lelntleiie alacaktır. 

'1.carietana pam\dc 
aönderdik 

> lltr llitldcl t evvel Macariltanla 
da'&lııan Ucilret sGr.lfmeleri sonun· 
~ "leaıiatana mtllıim miktarda 
~llk VerlJmeel kabul edilmitti· 

ı 'ilk olarak Çukurova Dıracat. 
'" blrllil ~dan 311,193 ki· 
ilk hlr ide~ puıuiu parUal 

a )'011111& 1laeutlltua ı6Dde-
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Şehir Haberleri , ~ diişiütcliJ~:: 

Hazırlanan kitap tecrübe 
mahiyetinde tedris edilecek 

:Maarif Vekilliği ders yılı orta
sında bütün okullara gönderdiği 
bir tamimle uzun zamandanberi o. 
kutulmıyan Gramer tedrisatının 
yeniden yapılmasını bildirmiştir. 

Geçen ders yılı ötmmenler Gra. 
meri lise ve orta okullarda müfre
dat programı dahilinde talebeye 
notlarla tedris etmi§ler ve ilk okul
larda da ana dili tedrisatında basit 
olarak gramer gösterilmi,ti. 

Bu yıla gelince Vekalet: gramer 
tedrisatı için yeni bir kitap hazır. 
lamıştır. Kitabı Ankara hukuk fa. 
kültesi doçentlerinden Tahsin Ban
guoğlu ile İstanbul üniversitesi 
profesörlerinden Ragıp HulQsi ter-

tip etmi~tir. Kitab bu ders yılı .ba. 
pndan itibaren bütün orta tedrısat 
müesseselerinde okutu1ecaktır. Fa. 
kat, bu sene yalnız bir tecrübe se
nesi geçirecektir .Öğretmenler ki
tap üzerinde mütalealannı ders 
yılı sonunda maarif vekilliğine bil. 
direcekler ve kitapta icabeden ta. 
dilAt icra edilecektir. 

llk okullarda Gramer de Maarif 
VekAletinin tesbit edeceği ~kilde 
okutulaeaktır. 

llk okul talebelerine gösterilecek 
gramer de lise ve orta okullardaki 
talebeyi hazırlayıcı mahiyette ola
caktır. 

lınala ceza kir 
etaa 1or 

yine bir 
verildi 

Bügükderede 
çoklarına ceza 

Emniyet aıtmcı Şube memW'- Ay.nca börekçi Mehmet Ali 
lan dün Sarıyer ve BUyilkdere pislikten, mahallebici Şevki ka. 
kazaamda teftitlerine devam ve layaız tencere kullanmaktan, 
belediye nizamnamelerine aykrn kaap Bayram manda eti at· 
harekette bulunan bir çok esna. maktan, aUtçU Şakir kalayım 
fı cezaya çarpmlfbr. kazan kullanmaktan, lokantacı 

Minas kalayıuz tencerede ye-
Bu cümleden olmak üzere mek pişirmek suçtİndan muhte. 

Büyilkderede Neaimenin fırmlD' lif cezalara çarpılmıştır. 
da 36 kilo, Y enimalıallede Meh • 
met Eminin f ınnında 54 kilo, 
Abbasm f ınnı.ıda 43 kilo eksik 
tartılı ekmek bulunmuş, bunlıı,r 
muadere olunarak fmaeılar 
hakkiııda uôat tutuUnqluİ'. 

10 aahun nümuneainde11 
beti bozuk çıktı 

Belediye ııhhat mUdUrlilğU 
son bir ay zarfında 52 iabun 
nümmıesi almıştır. Bunlardan 
onun& ait tahlil raporu kimya. 
haneden gelmi,tır. On nilmune
den beti bozuk biri iyi çlkmıftır. 
Diğer dördtlnttn de az piPrildiji 
görWerek tekrar pifirilmeeine 
karar verilmiştir. 

42 nUmunenin ra.porlan hentız 
gelmemiftir. 

-2-

Diinltü kıamın hiil&.aaı: 

3 otobüs, 22 şoför, tramvay· 
dan atlayan 30 kişi ve markasız 
olarak köpriide hamallık yapan 
8 h•al haklmıda 'da zabıt tu· 
tulm\İttur. 

Bir bekçiye kamyon 
çarpb 

Şoför Halit Türkcanlının idare. 
sinde 3526 numaralı kamyon, dün 
Bakırköyde. lstanbul caddesınden 
geçttken, elinde bisikletle yoldan 
geçen bekçi Nazıma çarpmış, bir 
müddet sürüklemiştir. 

Bekçi vücudünün muhtelif yer· 
lerinden yaralanmış. baygın bir 
halde Cerrahpaşa hastahanesıne 
kaldırılmıştır. 
Şoför Halit yakalanmı~tır. 

Bir bilete iki 
ikramiye 

çıkabilir mi ? 
Adapazarında sakin karilerimiz

den Eşref Oral gazetemi7.e yudıiı 
bir mektupta Millf Piyangonun 
son keşidesinde sonlan (53) ile ni
hayet bulan biletlerin 8 lira ve 3 
ile nihayet bulan numaraların da 1 
3 lira kazandığını, fakat (Ş3) nu. 1 
mara ile biten biletlerin her iki 
amortiyi de almağa hakkı olduiu
nu, fakat başvurduğu bütün bayi
lerin: 

" - Yalnız 8 liralık ikramiyeyi 
veriyoruz. Diğeri hava kurumuna 
kalır .. dediğini ileri sürüyor. 

llk bakışta bu çok haklı görü!· 
mektedir. Fakat yaptılınm tahkı. 
kata göre, Milli Piyango ~~ 
mesi bu hususta şu maddey1 ıhtıva J 
etmektedir: 

Diplomasız doktor! 
mu çallştırıyor? 
Muhakeme karar için 

baıka süne kaldı 
Sirkecide muayenehanesi olu 

bevliye doktorlanDdan Horboroni· 
nin Necip &dmda bir dfpJo.muıs 
doktor çal11tırdıiı haber almmJI ve 
belediye doktoru tarafmdan bir 
cUrmU mefhut tertip edilerek Ne
cip muayene eenumda yakalan • 
ın11tır· 
Necıp ile doktor Horboronlnln 

muhaJu:meslne dün uJiye aeldsin· 
el cıezada bqlanmJI. Necip, doktor. 
hık yapmadıimı, udece Horiıoro
niye ehliyet Jatemiyea bul :itlerde 
yardım etUğinl e&ylemfftir· 

Horh9ronl ise, bunun rakibi olu 
bir doktor taralmdan Necibi ayart 
malt maksadı ile ihbar yapıldığını 
ileri 11ürmUş, muhakeme karar için 
başka bir güne bırakı1mıetır· 

* Mehmet Dayıoğlu adında sa
bıkalı bir hırsız evve1ki gün SuL 
tanahmet civarın~a Aslaner a_P,ar· 
tımanma ıfliı1f, bir takım. et~&t 
c.alıp kaçarken yakalanm13tır. 

Mehmet Dayıoğlu dü.n adliyeye 
teslim olunmllftUr· 

İıtanbul maarifinin 
ııhhat itleri 

İstanbul maarifi sıhht bel-etinin 
takviyesi hususunda sıhhat işleri 
müfettişliği tetkiklere başlamıştır. 
Istanbulda orta tedrisat ve ilk ted. 
risat öiretmenJeri için kurulan iki 
sıhhi heyet Azalan arasında baıı 
dtli~eler yapılacaktır. 

Maarif heyeti sıhhi1esi haftada 
ikı defa toPlanacaktır. Doktorların 
okul faaliyetleri de arttmlacaktır. 

Amtrilıalı bir milyardtrin 
oflu olan Aldı Patnıon ba
basımn "'6TO ilı satın aldıf ı 
#Ulddf, ,,..,.,.,. fJQTlt/ılardtın Aşk ve macera romanı 
ut11: ıdnılı 1u1ı. ara•""" 
'"'°"'°le "' dU,ltiinln•. yar. 
dım ıtmık için baba '!'ındm 
kapnalr Franıaya ıeçıyor "6 

Paris civarında bir oteli yn. 
lqiyor. Yirmi aUı ya11nda 
ola11 bu ınıç ,,.;ıyarlonn mu. 
lıa/azası aUında yaşomalıtan 
bsknnfltr. Ari .. falrir lrimsı· 
inin lıaya,_ y111aınalc. "' 
onlara yardım ıtmılr sslt• 
•ıWtdir. 

- han bundan .onra kendini 
naaıl rahat hluetmez.. 

Derdi. 
Bu lllcenapbiı ll&llki o gün )'e. 

diği iatakonnu daha iyi bumettl· 
rirdi·· Allah beni b6yle budalalan 
taklitten korulUJl .. 

• • • 
Grönel'e ıeldlğtmbı ert.etl ginU 

otel l&hibine bir aylık avana Ter
tnek nreWe eeql.einl kuanmı•· 
tml· Nitekim bir hafta IODJ'& pat. 
ıon 10frada yeııJ bir peçetelik he
diye etmelıle bdlrtlnaılıluıı IÖ8· 
tennlftl· Sonra bana dert yanma· 
la ela bql&JIUltı· itte içine yeni 
karlltıinn bu eald bayatta botu· 
ma ılden ,eylerden biri de bana 
dertlerfnl dökmeleri idi.. Buit in· 
unlar daima dert dısterler.. Bun. 
lar saftırlar. Slıuıl. içi bozuklar ise 
11r vermekten fevkal&de çekinir
ler .. 

Oturduium otelin l&hlbi Möay6 
Raul'Un banı 0111 ltlllpati.ı vır-

Yazan: 

Moriı dö Kobra 
dı. Bunu bana bir çok miaallerl& 
anlatm11tır0 Bir giln, ıeee 8U't 
ona doğru aşağıdaki salon hemen 
tamamen batken Mösyö Raul geldi 
yanıma oturdu Ye bana içki JJ· 
marladı .• 

- Bir kUc;Uk kadeh içmez misi· 
n;z Mösyö Alekı? 

- ııemnuniytlle llöeyö Raul .. 
Kadeh1erhnbl tokuıturduk vi 

tatlı bir IObbete bqJadık .. 
- Bundan dört 94;!ne evvP-1 ı-ok 

fena bir nama aabip olan bir otel. 
de Yqadılmıa tabll bilmiyorsu
nuz. değil mi M&ıyö Alek•·· Evet 
Mösyö Aleu slıe hakikati söylil· 
yorum.. Kendimi methedecek de
ğilim, hayır; fakat ne vatan aöy· 
leyim bu kadar kısa bl~ zamanda 
eldi! etmft oldufum neticeden de 
memı"•'l oldufuınu aakla)·ımam· 

- Fena bir namdan ne kutedL 
yol'IUnuz, M&ıyö Raul ! 

- Gayet basit Mösyö.. Zuav o. 
telinin o zamanki iamJ ''Etuval" 
oteli idi- Bu otel llOl sahil ycımna. • 
Jarmm sık sık ziyaret ettikleri. in
ce Ilı erbabınm. namaalu bir mes· 
tekle gençlnlllitnl iddia eden fa. 
kat vüeutlarile çal-.an kadmlarm 
mUdPvlmi bulunduktan 1Upbell bir 
yerdi· 

- Fakat M&lyö Raul, bu bana 
anıattJklarmıs fevqlAde enlere-
ean· 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
- DUtilnUn bir kere lılöayö, "E

tunl oteli. glzll polis ile mllna· 
sebeti olan bir kadın tarafmdan 
ldarP. edlhne-kteydl .. Muhbir miydi, 
neydi! Ah, delikanlılan kapanma 
dOşUrmek tc;in neler yapmudı. b}L 
nln erbabı idi·· Şu karpiüi tö
mUrcU Mösyö Meiıro yok mu, o 
bu mahallenin otuz aeneliı: ada • 
mıdır. hAna neler anlatmadı ki·· 

Buranm bUtUn tarihi ondan ÇJ• 
kar· Bir zamanlar polialer ••Etu. 
val oteli., sakinlerini c6zeilemek 
için onun dUldsln•n saklanırlar • 

mtlJ" 
Otelcinin bu itira!1~1: beni fev. 

kallde allkadar etm tti: 
_ Fakat Msyö Raul bu oteli ye· 

nlden kalkındırmak için ne yaptı-
nız? .. 

_ işte )ıfösyö ben de aize bun-
dan balısedeceğlm" Evvell alıe bu 
oteli nic;ln satın almlll olduğumu 

ı .. _nıwu.- nıl•ÜJlÜ.O bir kere .• 
an a"".....,~" u'"" 
Evet Mösyö Alekl, ~u= !,~ 
aeno evveldi· Etuval 9 e takl k 
bi Madam Fernand da ya ı 
vapmaktan zan altmda kalmıt ve 
~nra tevkif olunarak Uçer .ene 
bapla cesuma çarptırılmıttı· Bana 
otelden baJuıediyorıardı . Çok mtlt· 
1rtll vutyete dUpıfittU, ekmeğe 
nauhtaçtl-o Kendi kendime dUtlln. 
dllm; bu da bir lftlr·· dedim· Öyle 

Deniz kervanları 
'' K ervu" sözllaUn ne engin bir ufku 'ardır!-· İll5all bunu soy· 

leyince nya yumca. göderlnln önünden du,·arlar kalkıyor. 
ajaÇlar k&çl)'or, yollar ıdltalyor· Geal , uçsuz bucaksız bir çöl uza
maP başlıyor. Riqirlarla dalga dalga kını;ım11 bir çöl. buralar. 
da rtlıgir, en usta bir berberdir. Çölün inam saçlan·listilnde bin tür· 
Hl oadtlJeler yapar. Mene\itler, abartmalar işler· 

Soma fa '1tervan., söztlnlln tesiri yalnız gende de kalmaz. Ku
laklara hazla lnlltill çmgırak seslerini de getirir· l'üzer gibi geçen 
slslb bakıtlı develerin garip bainfmalarmı bile duyar gibi olur. 
SUUZ• 

l'aktlle kernn, yalnız çöllerin katai-. idi· Susuzluk, eşklya ~h
likeııJ, yolc.-ulan blrlblrlne bailar, kafilelerle g~ zorunda bırakırdı· 
Sonra medeniyet ilerledikçe. ken·an, bplambağa haUnl aldJ. 

Daba hldı binekler türedi· Hele buhann keşfi, ken-.nlara bl· 
rer tarih Yadlgi.n siması nrdl· 

Ent, böyle idi- Fakat 1940 yıb bir ('ok acayt1ılftderle birlikte 
"ken·an" usultınU de tarihin içinden çıkararak, J eni bir dünya mo. 
dası yaptı. 

Artık ,.&parlar tek tek gitmiyorlar· Denizler de tıpkı ('Öller 
dbl baskınlara •iracbiı için. 18kelelerde, limanlarda ~cmller biri.. 
ke birike kervan oldukt.a &0ara kalkıyorlar- Bunların da tehlikeli 
geçitleri aşacak ken·aalar gibi muhafızlan ,....,. Bunlarm da etra,. 
fu11 zırhlılar k11tahyor. Gü,·ertelerlnilo a\·cı tayyareleri. top ba. 
ımda keskin nlşancalın bekleyea miılılar: 

lasanlfa, hu ura ctrerken rl§dbü lsbat ettlifne mağrurdu· 
Elinde rarattıtr eserlerla beratı. alamda gcçJnJlğl imtihanın mu 
kaddes teri vardı· 

Nasıl oldu ela gcçmı,1 bu Jcadar parlak vCBlkalarla dolu bir 
A\ftpa. bugBnkU acddr hale dbttl! ()yle sanıyorum, ki bunun bin 
tane ~nbı olsa da ull lll'l'lll dtll\lmilnll (-Özetnez. 

Ybleree sanatklna, ylbleree dehanm, lııunbim yilz aklıiı 
sa71hm büyük yaradrl.,h kalem. fJl\l& ve mlnbr kahrıunanmm asır· 
lardaaberl ltledllderl muunm merkezler yerlere serilirken hqka 
törlll dlltllnmeğe, ba§ka tilrlll hüUmler ,·ermefe kimin dili nnr? 

1' eal girdlğlmlz ken•u devri. karanlık ~tin kernnlanndan 
çok daha acı n hele bin kere dalla yh kıaartıcıdfl'o 

HAKKI 8'CHA GEZGlN 

Çuval buhram önlenebilecek mi? 
Fiyat murakabe komisyonu 

bu hususta bir karar aldı 
Dün toplanan fiyat murakabe 

komiayonu piyasadaki çuval 
buhranını transit anbarlannda. 
ki mallar. ~ıluncaya kadar önle· 
mek ür.ere tetkikler yapmıştır. 

Bu arada bilhassa değirmenle
rin un koymak üzere çuval bu. 
1amadıkları görülmüş ve b:ı..zı 
tedbirle..alınınam kuarlaimış· 
tır. 

Değirmenlerden fmnlara ve. 
rilen çuvalların birkaç defa kul
lanıldıktan sonra eskimekte, ya. 
malı veya dikişli bir halde kul
lanılmaama iee Maliye Vekileti. 
nin bir ta)imatnamesi dolayısiy· 
le imkln görülmediği anlaşıl· 
mıştrr. 

F~t murakabe kômisyomı 
eaki çuvalların f ınncılar tara. 
fmda.n tekrar değirmenlere sa· 
trla.bilmesi ve değirmenlerin de 
bunlam tekrar kullanılabilmesi 

zannediyorum ki Möıtyö Aleks bu· 
ıtın muvaffak olmamıı değitlm .. 

Evvl'li. ne olduğu belirsiz erkek
leri ve sanatı meskük kadın1an 
yavaş yavaı uzaklqtırdım·· Oh 
Möay6 Rauı, eğer size timdi oda· 
Janmı yalnıı sofulara ldraladnn 
dersem siz de inanmazsınız" Fakat 
umumjyet itibarile hiç te nahoş bir 
vaziyet yoktu. 

Dolrusu Mösyö Raul'u rnkdlr e. 
diyordum. Yeniden bir Porto şaro · 
bı ikram ettbn .. Bardağını bir bam. 
lede botalttı, dilini damağmda §ak· 
tattı. kaim bir ligara satdı. yan 
gösle de bana ~rak: 

- Evet lıl&ylS Aten. .. Siz her 
halde batıl itikatlara ehemmiyet 
verm-1ııiz değil mı? diye sordu. 

- Şaka mı ediyorsunuz Mösyö 
Raul? 

- Güzel öyleyse. Ben de şimdi· 
ye kadar hiç bir kiracıma verme
diğim bir Mm size "·erebillrim· 
Pek botuma gittiniz... Bu
nu daha uzun zaman •izden salda· 
yamam .• 

Kma bir IUkflt oldu .. Mösyö Raul 
sarmış oldufıı sigaranın klğıdını 
dilinin ucuyla ıslatarak yapıttırdı 
sonra dudağınm kenarma yerleıtl. 
rerek Yaktı ve huır saııdalyaamı 
bana doinı yaldqtınp ae"inl al· 
c;altarak anlatınağa başladı: 

- Sizin yatmakta olc!uğunuz o
dada bir cinayet aşı nrelP.tl, Mösyö 
Aleu .. 

- Sahi IDi? Bu çok enteresan .. 
- Evet Möayö.. Sekiz numara· 

da, takriben bundan beş sene ita. 
dar evveı.. Tabii 0 zaman otel, o 
yatak kadnun idarelinde idi· 

- Bu cinayet kimin tarafmdan 
işlendi? 

(Dewımt var) 

için tetkikler yapmıŞtır. Bu su 
fttle bir mUddet için çuval buh.. 
ranı önlenmiş olacaktır. 

Sakarya şilebi 
Leros adasında 
l.stanbuldan hkendcruna gitl ı 

ken 13 gün evvel Akdcnizde kay
bolan Sakarya şilebi hakkmda dUıı 
İzmlrdeki İtalyan konsolosluğu ttL. 
rafından allkadar1ara malümat ve· 
rilmiş; ıilebin Leros adasında bu
lunduğu bildirilmiştir- Buna göre 
şilebin İtalyanlar tarafından ken.' 
dilerine ait olan bu adaya göUirül· 
dUğü anlaşılmaktadır. Aynca bil
dirildiğine göre İtalyanlar gemide 
300 ton bakır bulunduğunu göre. 
rek bu şekilde hareket etmişlerdir. 

Hikmet Onat 
Ankaraya gitti 

Mezun bulunan latanbul müddei 
umumisi Hikmet Onat dünkü ck.a· 
presle Ankaraya gitmi§tir. 

Milddeiumuml Ankarada bir kaç 
gün kalarak Adliye Vekaleti ile 
temas edecektir· 

İzmit Belediye Reisi 
Haber ald~ımıza göre İzmit be

lediye reisi Kemalin memurivet 
vazifesi hakkında yapılmak1a o. an 
tahkikatlar son safhasına girmis 
ve devlet şftrası tarafından kendi
sinin muhakemesi lüzumuna karar 
verilmiştir. Jımit belediye rei:.inin 
bu \•aziyet dolayısiyle işten el çek. 
tirilmesi ihtimali nrdır, . 

Ekmekler tavada 
Pitirilebilir mi? 

Fırıncılar ekmeklik hamurla· 
rm üzerine örtWen bezlerin kir. 
li olmayıp bunların mayadan 
çabuk bozulduklannı, halbuki 
zabıta memurlannm teftişleri 
sırasında bu bezler yüzünden 
sık sık ecza yazmalarmm önüne 
geçilmesini istemektedJrler. Fı
rıncılar ekmeklerin Avupada 
olduğu gibi saç veya çinko ta· 
valarda pigirllmeeine müsaade 
olunmasını ileri 8Urmektedirler. 

Uıta hırıız suç üstünde 
yakalandı 

Kadir adında 14 yaşında bir ço. 
cuk dlin Reşadiye caddesinden ge· 
çen Osman adında birisinin cebin
den bUyük bir ustalıkla cUzdanmı 
çarpmış, fakat görülerek yakalan.. 
mıştır. 

Kadir üc;ilncO sulh ceza mahke" 
mesine verilmiş. mubak~ H
ticesinde ı ay 15 ıUn bapl8 ceza. 
ama çarpılm•tır 
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~·11ra : fırıncılar diyor ki: 
Eşeklerin gittiklerı Toprak Ollıla verdlil buğdayla serbest 
yol nereye çıkar! piyasadaki ~:.,';a!ı!~::;: uuıadaııı 

KOCAVUSU 
.. mll ..................................... llllmll!llllll .... ~ 

Yazan: lSKENDER F. SERTE 

Bağd;ıtta tbir adam va.rdr. 
İ§i gücü evinde ka.dmlarla 
orkokleri lbir e.raya. topla.mak· 
tr. Bu hal mahallelinin iki. 
yetirti mucip olı.uıca. adam 
§ehiTden hııyli uuk bir bııfda 
yerle§U. Yainız evde toplın· 
mayı mutat edinmiş olanlar
da.n ba.zıla.rJ bu uıa.kla.~a11 
memnun olmadılar: 

Ekmek sıkıntısı olmazdı Kini olduğumu sorma I 
Toprak mııhsulleri ofisi fı

rıncıların İfit.ediği mikt.a.rda buğ. 
day vernıiyc devan1 etmektedir. 
Ancak bu miktar ilnllik olarak 
verilmektedir. 

güreştikten 
kim olduğuınu 

sonra 
anlarsın 

- Biz şimdi naısıl evine ge. 
leceğiz dediler. Ada.nı burıa 
~yJe cevap verdi: 

Kayrnakıu11lar vııısıtasiyle ha· 
lrn ~ah~an !mnlar ve işledikleri 
tm mik~n yeni baştan tesbit 
wHrnektedir, Bu i§ t3m:ı.,nıJan
clıktın sonra. lııtanbuhın ~nlük 
un jhtiya.cJ }fıt'i ıurette anlaşı. 
larak bu miktar üzorjndcn buğ
<lny verilecektir. 

fa.ya hıelqdılar. E:Umiroe evvt>l
cc alınnmı stoklar vardı. Bunla. 
rı harcadık. Şirket evvelce bir 
fırma 50 çu\•al ,·erirken 2{) • 30 
~uval vermiy~ ba.şladı. 'l'abiatiy
Je fırıncı <la o k&dar unu işliye. 
bileli. t~tanbula günde topyekun 
350 ton bu,;day \'erilirst hiç J>lr 
umıw ~kmck ınluntısı olma~ 
400 ton ise fiJJ;lııdır. Maamafilı. 
60 tonu dıı ~lcdiyc filok ya.ı1abi· 
lir. 

Dünhü kısmın lıülasası: - 2 -
l/mım1i harple şadrntam tutu;,tular. Yusuf iki ııc... 

0/1111 P1c11s flalim I'nşamn ~in. Yorgunsi\ll, sclecek haftaya. karnttcıyı koÇtL gövd(!frile 
balJası lıakiki hir ~iire~ nıt. mrakalmı. Başka. pehlivanlar dan qşınp yilıijkoyun ye~ 

- KoW.yı \'ar. Bir e,ek 
a.ı bir par mukn.bilinde kira 
ile tutula.bilir. Evime gelmek 
imyon CC"v<'k kiralar, puf ur 
pufur esen bir havada. ı;:-elir, 
eğlenir... Hem böylf' eşekle 
zevk ve snfaya. gelmenin ~J 
da ibalika olur ... Bu ct:Vabı bir 
k~SJm ıb~ğcn~~ler ve c~Jenmiye 
gı~ek rskdr .: :-i zaman top· 
lu ibır lla.ldc esck kiraladılar. 
Btmdan sonra eşekler sık sık 
b3ğ3 adrun ta§ımaya. bqladı· 
lıı.r. 

Bir gün vali adamı çaitr.ttJ: 
- Sen dedi. Şehirden uıak. 

la.§tığm halde r.halH. ~inde ~a
qmlan 01".keklcri toplayıp a
lem yapıyormu§suıı doğru 
mu? 

- Hayır efendim, yalan. 
Hepsi dütmanlamım çı]fart
trklarr şayialar. Ben &rtık ıs· 
Jıhmefsettim diyerek tama· 
men jnklr etti. 

- Peki dedi. E§eklerl senJıı 
oturduğun bağ tara.fmdaki iki 
yol ağzma bıraksmlar. Eğer 
eşekler senin evjno giden yo. 
ln. sapıp giderlerse atrtrk blr 
diyeceğin kalmaz zannederim. 

Zeki olan acla.Jn }}emen şöy 
le cevap verdi : 

- Saygı değer vaı im! Ben 
siziıı ıböyJc bir hareketinize 
müsaade etmem. Halkm na .. 
ıa.:rmdan düsen;iniz; MkU va.. 
li e.seklerin s&.lyle hareket c· 
eliyor diye a.Oınıı çıbr! ... 

:Su. tı~r cevap valinin her 
şuna gitti: 

- Haydi var git. Ben yedi. 
ğin :Jıa!Uarr duymamış olayım 
dedi. 

Kısa Adliye Haberleri: 
"Bir ikramiye ve amortiyi ayni 

zamanda iki def& kaıBl}an bilet. 
ancak en hilyil@nü alır. Djğerj h: . 
vn kurumuna kalır ... 

Buna göre işte her hangi bir an
laŞ?113Zhk yoktur. 53 iJe nihayetle. 
nen bütün biletler ancak büyi.Uc ik. 
ramiye olan 8 lirayı alabilecelder
dir. 

* Gellboludan llma.rumtz;ı gelen 
Konya. vapurund!l. Ali adnıı:lıı. ibiri .. 
sinin ctlrAaıunı çalan maiin~t lieh 
met dün adliyeye verilmiş. seki -
zfn.el asliye ceza mahkeıneeindo 
mUhakeme olunmu=tur· 

Dunı.,ms. eahit celbine kalınl§ • 
tır. 

* Ka.sunp~ndıı. Gülhane soka... 
ğmda. Etcmin kahve:ıinde yatrp 
kalkan Tahir adın(ln birisi. ~tin 
ht.ildi1 caddesinde bindiği tram· 
va.y hareket hali11do;rkt>n atı.m.tk 
itteJrıW, :muvauıneıını.J. kaybe@~k 
Yere yuvarlanımat.n-· 

* Ungada. oturan 65 rqlı.rm. 
da Ji:leni Tarlab~ı cadde:Jindıın ıe
c::e:rkcn, bfr ta.kııinin altmd4 hlmı5. 
af'rr surette yare.lanmr§tır. 

Bir nıuharririmiz dün ekmck
silcr şirketilc alAkadar ba?.ı fı. 
rın sa.hiplerile sörüşmli!'jlür. 
Bunlar son günlerdeki ekmek 
mlsmtısının sebebi 1Jakkında hu· 
lbaten Jlöyle demişlerdir: 

- Toprak mahsulleri ofisinin 
İstanbul pi)·a.snsma verdiği buğ
dllY ile s~rbc11t piya:ıa araı;roda 
fiyat farkı vardır. Toprak ofi. 
5fn.in vı!rdiği unun fiyatı 7,35 
paradır. Dı,anda İBC daha. bu
gün fırm~ı Kasım 8,30 paradan 
un almı!5tır. Şirketin 7,95 para
dan un aldığı ve fmnlfl.ra dağıt. 
tığr günler olmuştur. İşte piya.· 
sa. He q[i5in verdiği fiyat ara
•ıııdaki bu fark soıl birkaç gün. 
lUk sıknıtıyı doiunnuıtur. Arı: 
l&talım: 

!stanbula her gün verilen :;oo 
ton buğday kafi gelmiyordu ve 
J>ıınu da müteaclQit da!alar ali· 
'.kadar makamlara bildirmi~tik. 
Sirket kendisine hissedar fırın. 
ıa.rm işlediği un ki.fi gclmeyiıtcc 
~imdi kaldınlmış olan krnnacr 
lırdan un alıyor ve dağıtıyordu. 
Çünkü o za.ma.n ofi$ fiyatı ile 
1mma.cılarm fiyatı ara.ııında u 
bir fark vardı, Buğday fiyatla· 
rma. son yapılan 7,am üzerine 
ofitı fiyatı ile serbest piyua. 
fiyatı arasında fark çuval bL 
fJlft& 00 -llu.ru§U ıtuldu. Bu ı.•ui.• 
yet !karşısında hem şirkete da.lıil 
f rrmcüar ve hem de dahil ol • 
mıyan f ırmcılır toprak ofisinin 
vcrdi~i 300 ton lyuğday ile ikti· 

7.3J. l'ıvı;ı anı \C m cn:lcket ıaat a• 
yarı, 7 ,3:i ~ Müzik: Hafi! mUslkl pro· 
gramı (Pl,) 8.00: }.jıuıs >ıaberlu:i, 

e.10: Ev haduıt, 6.20/ 8.30: MU~k pro. 
ıramınm devamı (Pl.) 32.30: Pro. 
gt"~ ve memleket nat •Y•"· J2,Ş5ı 
:MUzlk; Şarkılar, 12.~; Ajıı.nıs h•t>,r· 
Jeri, lS.<15: M.Ur:lk: ftarlular, 13.20/ 
14.00: Müzik: farJnJı Valiler (J?.) 
18.00: Program ve memleket saat a
yan, 18.(l:'.i; :MU:ıik: Poplller hav•lıı.r 

ı(PJ.) ll.3(); MUı!Jf: A.nıdolu lhllc Jıa· 
vılıı.rr, lŞ.50: MUzU<: Radyo (Sviııı>. 
Trlo.ı.ı, 10.16: lılllzl~: Şarkılar, 10.f5: 
1Urıılelıet nat ayarı \"e Ajanıı h&bel" 
1erJ, 20.00 J.JUzlJ'; Şarkılar, 20.:0: Ko. 
nu~ma CDlbllyo~a!ya). 2(1,50: MUJ:ik: 
Fasıl heyeti ,2J.l~: Konupnıa <lktıııa~ 
aaıU), 21.~o: RarJyo :azete~J. 2U5: 
Radyo .salon orkestrası, ;:z.:ıo: \femıe. 
ket saat ayan, i\jan! ha\>erlerl, zira
at, EşJı:ım - '.l'ah~·ilAt, Kambiyo • Nu-

;;;: &2 5 LCZJ1 !J 

Ofi.q tarafından verilen 300 
ton bufday un haline getirildik· 
ten sonra bclediyenjn U!nzim ~~ 
tiği bir liste ü1..erinc fırınlara. 
tevzi edilmektedir. Şiıkete dahil 
fırıncıların vıt dahil olmıyanla: 
rın verilen unları tamamen i;51e
meyip - fiyat farkından i~ifa. 
de içi11 - ciYar vilaycUcre şat· 
tıklan lıakkmdalti iddialara ge. 
l~e bu hiç bir zaman varit o. 
laınaı:. Çün~ü bir fmtJcı bjr çu· 
vat unu işlc1"5C çuval başına. i
:maUye, çJcktrik, şu mRsraf ı ola. 
rak 15 kuruş alır. Satarsa çuval 
ibaşma 70 • 80 kuruş alabilir. 
f1Çlsi çal13an, fırını kı .... 11§ olan, 
:mü§terisi aya.ğma gelmiıs bulu· 
nan bir fınncı neden 156 kuru§ 
yerine 70 - 80 kuruşu t~rcih et. 
ejn '! Böyle bir iddianın )'Cl'l!!iz 

olduğu maliyenin koruma me· 
murluğunda -yapılacak tet1'ika.t.. 
la da meydana çıkıır. Çünkü de
nizden ve kar~d.,ın olsun dıprr 
çıkan buğdayların beyanna.mele· 
ri, nerelere r.e kadar buiday 
gittiği koruma memurluğun· 
da vardır. Bu beyannamekr de 
buğdaym almdığı yer ve kime 
cönderildlii "arlll mırctte ya.zr-
11dır. 

300 ton btJfcla.ym kfıfi gelme· 
Q.iii ve piyuJ.da fiyat farkı 
vadcşn hariçten un r.ldıinnıı J}r 
ketin dd:terierile.A&bittir. Or 
uda böyle delili i&batlı bir vazi .. 
yet var1<en 300 ton buğdaydan 
bir miktarını iba.Şka yerlere 
satmak nasıl kabil olabilir? 

13.9.1940 Cuma 

lrut borsuı (Fiyat). 2~,,~: Ml)stk: 
Jtı.ıiyo •~PIJ orke:ıtr411 pror.ıammın 
dıvamı. 2,,00: MU1;ik: Danı ıntlztJ 
(I'I.) 23.25/~3,30: l'•rnıkl pro&T1• 
\'O k&J)lltltf. 
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1akl1,nydtr Paş(J, iter lıafla gÜre§SİO njmdi. du ve SJrt.ma. bjndi. 
kdş~·ı'i,,dc tii,,şlcr tertip Makarnacı Ahmet, Yu.cıufa Yusufun ycprcni iki o 
CdtT; l'f. bıt l/1(]hflfla da ra. ;;. b"'I, k 1 b' kQ";;l}"~JilC" !IHIAJMnllltJ, 

d · d Al ı 1 duda6mı ıınerc . a ııycı ır tıı.· ·~ - ... ......., ···-:r Jt7tıın (111 e mii iirii Jl u - nin bağı bi .. denbiro nn.~nımilf 
talı JJey ymi pc/ılırat1/rır bul- vırla bir iki adım ilcrlledi ve • "'"ı, .. 
mak mabadı ile / stanhula Yusuf un yanına geldi: bi, yemen doğnılup kalk 
sılı $t/e i'1erd;, işte bıt molar. - Ben, yorgunluk şöyle dur. du. 
da Abdullah lJl'.ye l'usuf is. sun, hc:nü7; idman bile yAprna- Yusuf, Sarıyerli İZ1'.Ct.ten 
minde b:r prhlfoan tcıv~iyc dun. F"akat, bu delikanlı benim· da.ha. sert Ye çevikti. Ma.k 
elliler; rı: zürr.~lerc ;~ıirak Je gilreşmeğo na.ıı;ıl cesaret edi. Ahmet, o güne awiar bu 
tlmr.k üzere köşke zrlealini yor? sarsılıp yıpranmamış, bu 
söy/tdilrr. Fakat zıirtş ~ii11ü Ywnıf bu sözlere fen.ı. halde ümitsizliğe oü.~emişti. D. 

· Ptlrlfrandnn r~cr yokt11
• işte hiddetlendiyEe de. cevap verme- yel"den kurtulur kurtulma.ti 

Alımcı. ı•e izzet Pthlivan d' yere geleeeğinırlen korlru:Y°" 
isimfrrindt iki prfılfranıtı '·Abdullah bey: bir tUrlü ayağa kalkam 
türrımtsini mülraffip st.yh· · H d" Bir aralık !l,efaat dilenir 
cila ara61ıulan biri ortaya - Israr ediyor, dedı. ay 1 h""'ml"'" yUzUn"' ,_a.ktt. 
atıldı! onun da gönlU ho~ oltrun. _, ...... > " "" 

- :t\lakamacı Abmet Pehlivan. - Balkona bakarak ilave Yusı.ır, i\laka.rnacmm 
la lx>n giireşece~i m. etti: dan: 

Diye hağrrdı. Prcn~ Halim Pasa, - Paşa efendimiz de arzu e· "- Oyun yapalım •. 
balkon<l'l mic:afirleriyle beraber diyorlar. Madcmlci y9rgun de. kalalım .. ,. 
kahve içiyordtı. giLlin.. GUr~ivcr §U delikanlı Demek istediğini sezm~ 

Daire müdürü Abdullah Bey ile de. kapışma on lbc6 yirmi 
bahÇCYC indi: ortaya çıkan pehli- Yuc::uf "''"'yıınma~a b!'l~]nmııotı. kadan fazla sürmedi. Haked 
van k;lıklı iCOCİ ıOrdü: "' _, "' ~ - ... ~ 

_ Sen kimsin?.. Pehlivan mı- Seyircilerden hiçbiri Yususfu Ma'karnacmm yonılduğınıU 
' o güne kadar ne Paşanın bahçe- lamı§tJ, onu jJtf7.am ettifi 

sm... ı· d' 
Diye rorclu. Hü\'iyeti meçhul a~' sinde, ne de Çe.mlıca ve lendi. ıy ı. Eliyl~ İ§arct ederek,. 

dam. ye(le ynptlan diğer güre3lcrde zıruna berabere kaldıkla.rmJ 
- Evet, ben de ~r~irim. GU. ı=-örrncmi§lerdi. edince, he11Jccs ş~ırdı. 

reıttiktcn sonra kim olduğumu Yusuf o mrada dolt·sa:ı iki ki. Biraz önce dünyaya. m 
anlanıınız! lodan fazl{I. değildi . Ma.karnaçr okuyan Makarnacı neden il7U 

- Seni Bandırmalı mı ,ön· ile aralarında. on iki kilo kadar likanlıyı bir tutuşta. yere 
derdi? fark vardı. Böyle olmasına rağ- mamı~h? Herlrns ıbu neti 

- Ew~t... men Yusuf bilyük bir cesa.· beklerken, 92 kiloluk bir 
- Tophanede ftirc-~cn Yuı;uf retle meydana çıkmış ve Makar. vanla, o güne kadar hiç !bir 

pehlivan sen misin? nacr ile güre§mekte ısrar et- ıurtı yere gelmemia olan 
- Evet... mişti. ' · nacrnm ıbcrabcre !kalm 
,...... A ofJum. demindenberi n~·' ""Seyirciler heyecan ve merak P§mamak kabil miydi? 

den sesini çıkarnuyorsWl? Şen içinde, bu yeni gUreşin ne netice GürMçilcr ibiribirlerinden 
seni Pa§a efendimize söylemi§- vereccğh1i bekliyordu. nlarak seyircileri ve ıı.llW._. 
tim. Gelmediğini görünce Pqa.. Prens Halim Paşa bile mera.·1 oturan pa§ayr scli.rnlayıp f 
nm cam srluldı. Neden daha. .. ika dlişmUştU: ye ~ilmi§lcrdi. 
önce kendini tanıtmadm? - Bu dev eüMeli adamın ya.. Biraz Mnra, Pl.§anIJ\ 

Yusuf gülümsedi: .. l'llMa, au delikanlı pek cılJz l<a:.. üzerine, her ikisinin de gel 
- Mmet ~bliva.nm gijr~ lzy-or. hafta tekrar iddialı bir 

serntmmniştim. Onu. gi.irt'.§W Diyordu. Halbuki, Yuaufun .Y,apacakları söylendi. 
~i;lnlüm. Kendisini haldayacağı- çok mütenasip bir vücudu YC .Abdullah bey, :Yuwt 
mı ıunuyoııım. ÇQk kuvvetli bilekleri ,·ardı. lien, bu çevik ve genç pehli 

Bu srradı Mt.karn:ıcr Ahmet 'Yusufun bilekleri kadar oiz· cebine on altm sr}Q6tırnJ.aYI 
pehlivan - Yı.mıfun g~ldifini !eri de ~ok kuvvetliydi. Halim: nutmam13tt. 
görmemi§ti - meydandan çeki' Paşa, yava.:1ça, daire müdürUıw: Seyirciler dağılırken: 
lir}ren: . - Eğer bu deJika.nlıyı: Mi- - Çok ısert o~yor ... 

- Beni Türkiye<le hic;kimao J brnact Alunet yenemez ve !baş- - - Çok çevik bir dclikanlJ.• 
yenemez. .Ben Türkiycnin ~- .,, başa kalırlarsa, Ahmedo sezc1jr- .,. - Ne yaman bilekleri 
pehliva.ınyım. :Bunlar ba.na. çr 1 meden, Ywmfun cebine on altm\ .Ma'karnacrnm baldn1anm 
n.ldık bile cdenıezler. f koy! çavraya. çevjrdi! 

Diye böbüı:lenmişti. ı. Demişti. Belliyai ki, Yusufun Gibi ~özler Ma.ka.mact Bı, .n· ... ,.,r 
Daire mü~ilr11 Abdullah ~y, boyu bosu :\'e nıeydana çıkışın. din kulağına k:;ı.d:ı.r erişiyordt! 

:Ahmet. J!hlıvanm yan111a_ gıttl: da.ki heybet . ve a~a!eti ~al!m Abdullah bey, Yusufa: 
- Gı~ı!l"1e kuz~nı. dedı, ~ Papnın da dıkka.tinı çekmı§tı. _ Gelecek hafta bekleriz, , 

~tti1!!11 pehtı.van •elmıı.. Yu.şuf meydana çıkar çrkmaz, Jum! Pqanm gö.dcıini -. 
Senmle gure~ek aityor.: kısa bir el peşrefinden ,Şonra.. yollarda. bırakma.! 

. Ahmet pehhvan magrur~e derhal MaJmrnacınm ensesini Diyordu. Makarnacı .Ahı 
b!r tavırla. iba§ını Yusufa çevır. ya:kaladı. Makarnacı n1üdhiş b~ pehlivan 0 gün, Çamlıca. etel 
dı: Hrsmtıdan so:nr.a, sersem ser~ rinden Oaküdara inerken di. 

- Bu mu güreşecek benimle? eem ha.smmın yüzüne bakarak: rini tutamıyordu. Baldırl~ 
- Evet. Seni bekliyor .. Eğer -: Hoy .. Hoy.. göz olmuı ve simsiyah çi; 

Y.Orulınadınıa. soyuıun.ın da gel· Dıye bağırdı; Yusufla. iyice mil.stil. (Devamı v 

, ~ Söyl«!i,iniı ~eyden emin ıni. 
51nıı? 

--- Size bur13ya he>~ masal anlat-' 
~a~a g~lmi~ olduğumu zannetıneı
sııı.ı;. Sıu burada söylediğim ~ey. 
lerın hc~ini bilirwum. 

yuverir. Fakat o gayet cabuk ken. 
dini toplar ve herkesin tanıdığı 
Madam Brunton olur. Kimseye 
kendi perişan ve hiddetli halini 
göstermez. 

- AHedersiniz Mösvö anlama. 
dnn. · bilir. ~ çok konuşmaz, fakat 2 

nı açtıgı ıaman muhakkak do?" 
yu SÖylemeJc için açar. 

Çeviren: S u a t Cer+vaş - Pekala. l\1adam Bruntonun 
asabiy~ti nç ~adar sürdfı. o san 
Perşw.ı?e g\inünü soruyorum. 

..,..,.. IIanımmızm ogijnkü halinde 
nazarı dikkatini.ıi celbeden ve §İın4 
di bize sö)•Iiyebileceğiniı ba~a bir 
şey yok mudur? 

- Şimdire kadar öteki şahitle. 
rin hana f!Örlemi~ oldukları ~yler 
hakkında size yalan \·eya yanlış 
gelen şeylerin neler olduğunu söy
lemek ister misiniz? 
· - İstemek mi? .. Ne söylüyor
sunuz. Onları işittikçeğ konu~a. 
mak mecburiyetinin bana ne kadar 
acı geldi~inJ... 

- Mister Adrian Brunto; 
ifadeleri içinde bize söylediğ 
noktalardan başka itiraz ettiğ 
taraflar var mı? 

- Affedersiniz Mösyö iyi ar 
yamıyorum. Çok güç kelim 
kullanıyorsunu.z. 

- "Madqm .kendine: mQ.lik ~fo. 
ğiJdi,, diy~relç ne ka tediyorsunuı. 
Daha sarih sorJeyiniı... Om; a~-
1arken mi gördı.müz. Yokşa sadece 
fazla siniı1i mirdi? Uüşüncenizi 
daha 'azlh cümlelerle izah edemet 
misiniz? 

- Her zaman Madam çok, çok 
kıskançtı. Fakat ogün Madam deli 
gibi idı. Odaı;.ında durmadan do. 
la t1ğmı gordum. Kitnse ile konu~
mayordu. Hatta ~nimle de .. Fa. 
kat kendi kendine anlatıyordu. 

- Ilanımımıın hı+ halini ne z~
mı}n farkettiniz? 

- Mister J hırrison i~ Mösrö 
ile Madam ~ra ındiJ gecen kavg~. 
dan bahsettı. lşte bu kavg;ıdan 
sonra .. Madam hçqıqp oda ıqıı tJk
tı. Ben odan t.QplayQrQµm. Ma
dam Jxına P kfüfar flh51kt1r ki mev. 
cudiyctimi farkctmeı bile. Odaya 
Kendı kendine ... 

girer ıir.~ı cjola.911ağa ve kendi 
kendine konu~.qıa'a ba:ladr. 

'"" Şimdiye kadar hannnmızı bu 
\'liziyette görmü§ müydünüı? 

- Evet l\lösyö, hem de sizi tc
:min ederim ki s1k, sık onu bu hal. 
de görmtiştüm. Bir ker{! eleği) .. 

- Harumımzda bu asabiyeti 
!arkettiğiniı sün!erin tarihini kati 
Qhırak bize söyliyebilir mi ipiz? 

::- ~unu size nasıl wrliyeyim 
J\Io Yo ben bir takvim değilim .. 
Madam!. bi.~ tok kere a}•ni ,·aıi)•ct
t~ gö~uihun. Size nncıık söyljye. 
JJıleceğım budur. 

..,,... 'fa~ihlerl ısö} llyemediniz. Fa
J{at bclkı hanımınızın hangi vazi. 
~·~tfer ka~n~a .bu hale girdiğini 
t>ııe söylı}'ebihriıniz.. l ler raman 
Jmcasiyle yaptığı rnünaka§alardan 
t>Onra mı bu hale gelimi. 

- Tabii Mösyö .. Yoksa Mada. 
mı PU hale getirecek ha:;.ka nasıl 
bir sebep olabilirdi. 

- Şılemem Möşyö, Madam bu 
halele olduğu 2am;ın d~i.ma yalnız 
.kalm~cını i ter. Onun için i~im bl. 
!er l.'>!tme~ odadan çıktım. Onun 
ıçın sıze cevap n~remiycceğim. 

- S9nra tıanımmıtı s:ı~t kaçta 
gördün Uz? 

- Bilmiyorum '-fö:ıyö.. Ben 
saat değilim ... Ben madamı pütün 
gün görürdüm. 

, a~ti siir!iyemiyor~unuı. 
pc.\fıl~. bıkat belin bize han1mı
nızı tekrar s;ördüsürıüz zaman o
nun sükunet kesbcciip etmemiş ol. 
dul"unp söy!irebilirsiniz. 

- Bunu ~y!irch!lirim Mösyö. 
Mi!(lam tabii }lalim:Jç idi. 
~ J3ıma harr~t etme4iniı ıni? 
- J-lı}yır Mpi}·ö. Çynkü Ma. 

dam dııim~ böyledir. Yalnız oldu· 
ğy r:ım•n "i'Mnjm m~vc:ydjyt.time 
~iyet Yennctliğini söylemio~ 
1im ... !\ tadam kendisini kapıp ko. 

.... Harır Mösyö yok. Ben bütün 
bildiklerimi söyledim. Daha bzla 
bir §eY wyliyemem. 

- Peki.. Şimdi önµ.mğeki notla. 
ra !:>akarken sorıunun . başında şö. 
zünüzU k~iş plduğumu söylil1 

yordum. Siz o dakikada sizden ev
Yel konuşmu~ olan bir sahidin söz
lerinin hepsinin doğrlJ olmadı~mı 
söylüyordunuz. Beni iyj takip ede. 
biliyor mıc;ııuı. 

- Evet Mösyö. 
- Neden bahsetmek istediğimi 

hatırlıyor mu unuz? 
-.. Hatırlamak mı?.. Fakat ben 

onları hiç unutmadım ve onlar 
hakkında konu~ak istiyorum. 

- O zaman sadet haricine çık. 
ffiilmık ~ruretjyJe fiİıi şusturdWJt. 
Simdi pjze dinJemis old1Jğynu21 Hrı· 
delere i!tıveten neler ~ö,·Icmek iste
diğinizi anlatır mısınız.? 

- Rica ederim, ifadenizi ver. 
mekle iktifa ediniz. Sizden evvel 
konuşmuş olan bazı ~ahitlerin söy
lediklerini kabul etmiyorsunuz. 
Mevzula aJAkası olmıyan muhake
melere sapıp sözünüzü ~şırmayr. 
nız. 7.annederim ki size suat sor. 
maklığım daha do_ğru olacak. Mis
ter Harrlsonun Hadesi hakkında 
söyliyeeek bir sözGnüz var mı? 

- Ah, hayır Mösyö!.. MUer 
Harrisonun ifadelerinin hiç .bir e
hemmiyeti y9ktur. Eğer burada 
çok w:un konu,t\u-s;ı bunun sebebi 
her zaman kendini dinletmeğe fır. 
sat btJlamayıc;ıçlır. 

- O halde Madam Bruntonun 
ifadesi hakkında söyliyecek sözU. 
nüz var d~mek? 

- Oh hayır ~Jö yö!.. l\fadam 
bir ~Y söylcrc:c ona itimat edile-

- Mösyö Adrian Brunto 
ifadesinde doğru bulmadığı 
söylemek istediğiniz ba~a şe· 
de kaldı mı? ~ 

. Hatırlaymıı Matmazel Boçg 
Şımdiye kadar Mister Brunton 
arniışmız hakkındaki şöyledikl 
nı tashih etmiştiniz. Bundan rr 
da itiraz ctti~iniz nokta var 
Şimği beni anladınız pu? 

- Anladım efendim. Hayır 
nun dışında Mösyö Adrian yaı 
söylemedi. 

- Demek l\Iadam Barforc 
şahadcti hakkmda bir §erler s 
Jemek istiyorsunuz. 

- Erct Mösyö. Şimdi bulı 
nuı. 

...,.... Madam Bayford'un bütilı 
f!ldcsine mi itiraz cdirorsur 
yoksa bazı nokatma mı? 

(Dcı:amı 1·r 
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K1171:> Çocuk ]r~-----------ocım---.... ımr-' 
1.9 HO Pazartcsı 

siinU sababloyln 
' .. de.ı çıkıp bir • • 
ha Jörunlyen 12 
ya~larında Vahan 
acı ı• • rkek çocu· 
f\. kaybolmuştur. 
Bulan ve görenle
rin qağıdakl ad· 
reee blldlrn1elerl 

ANA • tLK • LISt-: yabancı dillere bilhassa itina edilir. 
Tedr ıı ve ttrblyeııtnd ki c ... ıı > C't 1 evlet lmt1hanlan nctıceıerlle sabittir. 

1 - Talebe '~n~ılı her ~lin ,.:uıt 9·18 e l<atlar Jlalll Rifat r~ konağında yapılır· 
% - Arzu cdrnlcre mektchtn mufas :ıl talima.t.nameıd posta ile gönderilir· 

3 - .Kn' ıt için 'rlil<"rin blızut mektebe gelmeleri gcrclötir. 

.....__Y_A_T_ı_L_;,I ~im Biçbl
1

;"y~;d~ 'i1;b~;le
1

Y;ktar .ıı GUNDUZLlJ lnaantyet namına rica olunur. 
Adres: J>anpltr: Turna sokak 11 
nwnarada bab&aı ı\l&dor Gedik· 

--i AL VAN LiSESi 
ve tTALYAN TlCAKET MEKTEBt 

Tom·Tom sokak, Beyoğlıı reı.: •ıSOI 

raınrd:ın maada hcrı:Un uat 10-U U'UIDda kayıt muıurJllesl ya,ılır. 

ıstanbul Belediyesi 
~lanıarı 

l\luhammen 
b~cll 

250,00 

532,00 

224,00 

Senelik 
klmaı 

ı::o,oo 

ili< 
t~ıniruıtı 

21,00 

39,90 

16,SO 

Şehir Tiyatrosunun ncıırctUğl TUrk Tiyatrosu adlı 

mecmuaya reklAm ve ua.n vaz'ı 
Şehir Tiyatro.sunun Dram \'e Komedi kısımları kapı· 
lan ile muhtelif yerlerine rckl!m ve ll!n vaz'ı 
Belediye Matb&asmda. blr sene zarfında birikecek 
Jmpmtı kAğrtlarm utıoı. 

9,00 Takalmda Bellavlııte gazino.sunun Mete caddesine kat. 
bedllen kmnmdan bakiye kalan yerin kiraya vcrllmc31. 

Muhammen bedelleri fle ilk teminat mlktarları yukarda yazılı ~ter ayrı 
ayn açık arttırmaya konulmu§tur. lhaıe 16/0/!HO Pazartesi gtlnU snnt H de 
Daim! Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve lııluamcltıt MUJUrlU· 
fil !>aleminde görlllccektlr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 
ile ihale gUnU muayyen saatte da1nıl cnctlmendo bulunmaları llzımdır. 

(8003> 

••• 
Taksım • Sırasenilcr caddesinde yapılacak kanalizasyon in§aatı kapalt 

zar! uıulilc eksiltmeye konulmu§tur. Ke§it bedeli 12572 lira 80 kutu~ ve ilk 
teminatı 943 liradır. Mukavele, Eluiltıne, Baymdırlık l§lerl genci, husust ve 
! nnl §artnam !enle proje, ke,,!! hUll:ıuı ve buna mUteterrt diğer evrak 63 
1.uru:ı mukabilinde Fen işlert mQdQrUlğünden verllecekUr. lhalc 80 O 910 
Paz. rtesl gilnU saat 15 de Dalml Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te· 
n; nat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden 8 gün evvel Fen işleri mu. 
r UrlU Une mUracaatla alacakları ıennt ehliyet ve 9i0 yılma alt Ticaret Oda· 
ı v sllml:ırllc 2490 numaralı kanunun tarUatı çevre.llrıde ha.zrrlayacakl:ırı 

ı r mektuplarını ihale gtınQ saat H de kadar Daimi EncOmene vermeleri 
• !!\dır. • ( 8641 ) 

Tosya Belediyeainden : 
Toıwa k.ıı.3abaaı au proj~s\ tanzlml t?.ıln1n 28/8/MO tarihinde kapalı zarfla 

> : ... c:.sııtmesı.nc ttıl p et ,nı?cl ğmd:m 2:s E.YJOl lMO çar~amba gUnU saat 
11 de pazarlıkla ihale cdilccekUr. 

Muhammen bedeli =:ooo lira olup l>att teminatı 450 liradır. Şartnameııl 
ı diyede ve Dahlllyc Vcl<fllctı b~ledlyeler imar hcyeU ten şe!llttndcn 

ten ıl r. 
1 teki ı rL, evvelce UAn edilen "teelknlarıa ve tcmı.natıa birlikte belli gün 

b lrd ye cncUmenlnde h&Zir bulımmaJan UAn olunur. (83i7) 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası 

Kurulus Tarihi: 1888 
'Sermayesi: 100.000,oöo Türk Lirası 

Sube ve Aiam adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktırenlere 28,800 Lira 
i r mive Veriyor 

l 
<..ırıuıl Hankasında ımmı-u:ııı vı: ibbatsu. tau.nıu tıeııapıarmaa eo u 

GO lirası bulonRnlnra senede 4 defa çekllecek kur'a Uı a:atıdakl 
p na göre ikramiye d:ığıtıl.ıcaktır. 

• \det ı oco lJraWc 4.0oo Ura 
• 500 • t.ooo .. 
• r.n • ı.ooo • 1 Hı ıııo • &.000 • 

~ ıoo .. rıo • G.000 • 
ı.w 40 • 4.800 • 
ıtı:ı -ıo • 8.200 .. 

Ulh.KA ı ki paralar bir sene ıclode :ıtı liradan a~ğı 
ctllşr.JI) nıe~e rn ye çı tı~ı takdirde ~ 20 !ıızlaslyle •ertıecektır. 
Kur'alar s11nı-de 4. <IPfa • t EylQJ, l BlrlnclkAnun, l :Mart ve ı Haziran 
•ar!!!,, !n1c C:C' 1 e<:ektlr 

................................ ! ........ 

lstanbul Dördllncll icra !UemurJu
ğundaD: 

040/2671 

Ayazp&§ada Hat.ay .Apartıma.ıım· 
da birinci kat (1) No. da ve 
Kazlıçeımede Albert vo Jozof 
n:amhl kö~le ve deri fabrika· 
timda iken halen ikamotgAlıı meç. 
hul EDVlN KAMHl'ye. 

1040/2671 l'io.lı doayada; Marpuç
çular, Boyacı ban· (S) Nor.da .Mah· 
mut CeJMetUn Kulluk veldll avukat 
Ahmet. ŞUkrU GUrleylg'i.n, lstanbul 
Aallyc dördUncU Hukuk mabkemeııin· 
den ıstıhııal eylediği, 938/1266 eaaa Ye 
(98) ilAm No.II ve 2i/5/1940 tarihlt 
J!Amma mU.tenlden, bin dört yüz dok
aaıı. dokuz liranın 15.7.937 tarihinden 
itibaren % () kanuni faiz ve otuz llra 
ücreti ,·ek&lct \"e mahkeme ve fcra 
maaratlarlyle birlikte haciz yollyle 
yapılan icra takibi Uzcrlne, yazılı ad
rcalnlze g6nderilcn Jcra emirleri ika· 
metgAlımızın meçhul bulunmasmdan 
dolayı tebliğ edllememlı. ve icra hl· 
Jdmllğlnce icra cmrınliı bir ay mUd. 
dctle l!Anen tebliğine karar verllmlı· 
Ur. 

Bu mUddet içinde yazılı borcun 6· 
denme.ııl, ve bu müddet içinde borç ls. 
denmezse, tetkilt mercUndcn veya 
temyiz yahut ladel muhakeme yollyle 
alt olduğu malıkcmcdcn lcrnnın geri 
bımlulmıuıma dair bir karar getırll
mccllkçe tcbr1 icra yapılacağı ve bu 
müddet içinde <H> Uncu madde mu· 
clblnce mal bcyanmda bulunulmı:ısı ve 
bulunulmazsa alacaklmm talebi Uzo· 
rine hapis ile tazyik olunacağı ve ha. 
kikatc muhali! beyanda bulunulursa 
hapisle cezalandınlacağınız ıuzunıu 

tebliğ makamına. kaim olmak Uzcrc 
ilA.n olunur. ı 334 22 l 

KAYIP!.AR ) 
Sirkeci Vezir iskelesine kayıtlı 

3439 numaralı kamyonumun arka pil· 
itasını kaybettim. Bulup getiren! 
memnun ecWcatlm. 

~lrkeclde \'ezJr hkelcalnde k:ım· 
yoncu Ntyar.1. 

:,':>;:* 

!o.."'mnlyet MUd!lrJUğü ' Uncu §Ube. 
den aldığmı ikamet tezkeremi zayi 
eltim. Yenlıılnl alacaınndan eskisinin 
hUkmU yoktur. 

Eyllp: KaJenderbaıHı eaddeel 21 
numaralı kahve-de Ramazea ottu 
Mc.tan. SSU'7) 

Sahibi: ASIM US 
Umum neşriyatı idare eden: 

Refik Alı,.,, Sevenfil 
Basıkiığı yer: V AKIT Matbam 

oğlu. (33426) 

. 
BORSA I 

- Ankara 12-9- 940 -' 

1--ÇEKLER--ı 

l 
ıeıo 

100 
100 

• lOO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ıoo 

100 
100 
100 

Sterlin 

Dolar 
~ 

Liret 
tmçre Frc. 
flortıı 

Ray!Jmarlc 

Belp 
Drabml 
lAva 
Çek lj.roaa 
Peçe ta 
l:lotl 
Pensö 
Ley 
Dinar 
Ven 
l•veç Krnna 
Rable 

ıs.ıı 

ıs:uo 

:so.:so 

0.9915 
1.62%:5 

ıs.oo 

%6.53~ 

o.62~ 

S.175 
31.1515 
31.005 

Esham ve T ahvillt _

1 1 
Sıva.• - Erzurum ıs :?0.03 

Sına - Enunım 6 20.0S 

, ' Meclis-ı Meb 'usan 
1293=1877 
Hakkı Tarık Us 

ilk Devrenin müza. 
kereleri: 

COO büyllk aahtralık bir ldtılla. 

Her kitcıbcıda bulunur 

,.1 ................ , 
Çocuk Bektmı 

Ahmet Akkoyunlu 
TaJW.m, T&Umbue P&Jaa No. 6 
PazardaD muda btrgUD eut il 

teıı 80IU'L Telefon tOl:ll 

İstanbul tk'cl lnAa Jkmurlatmı-
elan: 

939/40 
Bcyoğlundıi. Aysa Pqada oturmak· 

ta vo DertcWkJe iftlpl etınekte olan 
D. Pandoloı bakkmdald ma.sm kaldı· 
nlmuma mahkemece 9.9.940 tarllılıı. 

1 
de karar verilmekle na.n olunur. 

(33423) 

inhisarlar - umum 
müdOrlOğ ünden: 

ı. - Şartnamesi mucibince ''la" adet mahruti c;:adır açık c:tsiltme 
mu!Ue aatm almacaktır .. 

JI. - Muhammen bedeU "930'' lira muvakkat teminatı "G9.7:S" 
liradır· 

ın. - Eblltme 14/IX/9t0 cumartcal gUnll saat ıı de Kaba. 
tqta levazım ve milbayaat eubeslndekl alım komisyonunda yapıla· 
caktır· 

JV. - Şartname söıU geçen şubeden para.sız alın&bilir· 
v. - İateklilerfn Wiltme için tayin olunan gUn \'e saatte 'O 7,S 

gUvenme J'&ralarlle birlikte mezkur komiayona mUrocaatları· (8~4) 

••• 
MuJuun· 

Oloııl Miktnn men bede. % '7,G t.enıJ. Ekıılltme ı,. 8uU 
Llrır. KJ'lo Lira K"'-

Zamkı ara bl 600 Kg. I'u:arlık l' 
Beyaz gömlek 60 adet 388 
Tulum 3::i adet 29 10 A. Ek.silbne ıs 

ı - Yukarda el.na ve mıktan yazılı iki kalem malzeme hl:r.alannda ıts.
terllen tıaullerle satın aimacaklır. 

n - GISmlek tulum muhammen bedeli, muvakkat teminatı hizalarında 
yazılıdır. 

ID - EkBlltmc, pazarlık 26.IX.9i0 Pe11emba günU Kabat&§ta Levazım 
ve MUbayaat DUbesindekl Alım komlayonunda yapılacaktır. 

IV - Zamkı arabt p.rtnamesl .azn geçen §Ubeden panwz almablllr. 
V - lııtck1llcrtn eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gUn u aaatlerd• 

% 7,5 güvenme paralarile ve gömlek tulum mUnakaa3.8ma girecekler de ku. 
ma§ nUmunclerUe birlikte mczkOr komisyona mUracaatıan. (5842) 

lzmir Turistik yolları Mıntaka Müdürlüğünden: 
6/9/040 tarihlıiden iUbaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulan l§: 
A. - Mukaveıeat feahcdllen tzmlr Turlallk yollan lnpatmdan Borno· 

\'a • Mersinli yolu infaatı olup keıll bedell {6i7i6) lira (74) kuruotur. 
B. - Keıif evrakmı görmek isUyenlcr turlaUk yollar mmtaka mUdUr. 

lllgüne müracaat cdeblllrler. 
c. - Açık ekaIJtıne 26 Eyl<il 9-tO Pcqembe gUnU saat 11 de VllAyet Dai

mi EncUmcnlnde yapılaca.kur. 
D. - .Muvakkat teminat miktan (4690) liradır. 
E. - lsteklllerln ekslltıne tarihinden en az sekiz gUn enci mUdUrıuge 

mUrncnatla bu 1§1 yapabileceğine dair ehliyet evıılkaııı almnğ'a mecburdurlar. 
CM20) (3642) 

) 

------------- 1U4U rKRAMJYELERI:-

T. iş Bankası 
1940 K ücük Cari 

Heaaplar 

ikramiye Planı 

l adet 2000 llra. • 2000.-Ura 
ı • ıooo • • aooo.- • 
fi • 600 • - aoou.- • ,, 

• ı:ıo • - aooo.-. 
tO . 100 • - •OOO.-. 
73 • 60 • - 1150.-. 

z10 . ?." . - &ı:M>.- • 

Ketideler: 1 ŞulMlt. l Ma. 
Jl•, 1 Ağuıtos. 1 1kincitetrı" 
tarihlerinde npılır 

~~~~~~~~~~~~--~-----------
Kuleli Askeri Lisesi Md. den: 

Bir Tab'ı Makinesı Aranıyor 
2.X32 cb'ada kadar çok ç<:§ilte ba.lkı ~leı l )apı.r el \"c ayahıa 1 r, lcs.p 

ettf#i zaman her hangi bir motöre veya cerey:ıııa bağlanabil!r bir 'Tab'ı t.la· 
ldııeal atm alınacaktır. Daha teferrUaUı maddeler makinenin gorUlmCl:I 
uıı.umcla aranacaktır. 

El~ yeıı.1 veya kullanıllWI bbyle makine olup ta utmak lsUyenler ma· 
ktnelerlnl göstermek Utcrc teklınertnı l:i/Ey1Ql/ll40 truihlne ktıdıır yazı ııo 
Kulell ~eı1 L1sesl 'MUdllrlugüne bildlrmelerl rica olunur, (8Si) t80l8ı 

Devlet Demiryoltart ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (1686) Ura olan 10 adet Manyetolu mua, 4 adet man
yetolu duvar telefonu lle H adet .Manyetolu portatif telefon (25.9.19~01 Çar 
pmlıa ıtıııO saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komıs 
J"CIG taratmdan açık ekailtıne uaullle •tm aimacaktır. 

Bu ite gtimelc taUyenlerlıı (121) Ura (38) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kad:ır ko· 
milyona mUracaatlan IAzımdır. 

Bu ffe alt prtnameler komisyoııdrn paraaız olarak dağltılmaktadır 
(8141) 

••• 
Muhammen bedeli (1400) lira olan (500) Kgr. sn verme tozu (o· 

cağa eokulup açı:kta su vermek fçln) 2i· 9. 9,.0 cuma giinil saat (11) 
de on birde Haydarpa da gnr binası dahilindeki komisyon tara mdan 
pazarlık u•ali;l·le satm nlmacaktır. 

Ea i1 ~·rmck isteyenlerin (210) lfrlık hati teminat ve kanunun 
tayin etti .i \; nc:.ı:.:e birlikle pazarlık günQ saatine kadar komisvonıı 
müracaa tlcı ı liı.znnd·r. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dar"'" ,.,.,'\._ 
tadır· (S'~n 

". 
Tosya BelediJesl~4ea: 

Tosya kasabası ım pro1~1 tanzimi l~nın 28.8.1940 taıihıncıe k pal 
artla yapılan ekalllmel!lne talip çıkmadıtmdan 2:; EylQJ 1940 çar.amtı.:ı 

ıonu saat 11 de pazarlıkla ıııaıe edilecekUr • 
Muhammen bedeli 3000 ıııa olup kat'i teminatı ':ıo liradır. 

Şartnamesi belediyede ,.e dahiliye vekAlell belediyeler imar heyetı 
fen fefllğlnden tatenebillr. 

htklllerln evvelce llAn edıten vealkalar.ıa ve teminaUa birlikte belli 
snn \'e l!aalle belediye encUn:ıenlnde bam bulunmaıan llln oJuııµr. 8377 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Dırek törlüğünden; 

910/1601 
Emnl) et. ı;andıtına borçlu öltt BasıP \'1U'IAlertne l1&n yollyle WıUt: 

Dny Ragıp, latanbul Davutpap Çard&klılıamam ve Tarhana mektebi 
aokak, eski H/4, yeni 2, 3 numaralı bahçeli bir evin taın&mmı, birinci <kre· 
cede ipotek ı;östercrelt ll/li;9J3 tarihinde 501/16199 hesap numaraalle Saıı
drfmıızdsıı aldığı 1200) lira borcu 12/...,9'0 tar1hlııe kadar Memedtfinden 
taiz, komisyon \C masartU ile beraber borç (132) Ura (38) ku~ vannııtır. 
Bu aebeple 3202 numaralı kanunmuclbiııce h&kkmd& icra takibi baflamak 
üzere truızlm olunan bbarllame borçlunun mukavelenamede söaterdiğt lka
metgAlıma g!lnderilmlt IJıe de borçlu Rqıbm yukarda yazılı adreate öıd ~..ı 
anl&§ılnsı§ ve tebl!f yapılamamııtır • .MezkQr kanunun U inci maddesi 'hl t 
halinde tebligatın 114.n 8Ul'Cllle yapılnıa.smı Amirdir. Borçlu Ra&'ıp mirasçıları 
lşbıı ilAn tarihinden itibaren bir buçuk &'J içinde Sand:ıtunıza. mUracıuı.Ua 
murlslerlnln borcunu ödemeleri veya kanunen kabule ,ayan bir lltrazları 
varsa bildJrmelerl Jı\zµndır. Mira.açılar ipoteği kurtaramazlar veyahut başlı 
ya takibi uauı dairealndc durdurmazlarısa ipotekli ı•'!ri menkul mezkrlr ı.a 
nuna göre Sandıkça. ~tılacaktır. Bu cllıeUer all.kadarlarca blllnlp ona 
hareket edilmek ve her birine ayn ayrı ihbarname tebllğl m&Aam.na ı ı ı 
olmak üzen keyfiyet 114.n olunur. 


