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BerliD 9 ( A. A.) - Bir husu
si muhabir bildiriyor: 

Şarki .Akdenlzde ve pıkta ye. 
ni bir :hareket hasJrlandığmı p 
teren sarih ipret]erc ve Alman 
etkin umumf.yetlinin orta fU'k 
m.mt.akasınm ka.t'i hareki.t mmta. 
kalı olduğuna kani bulunmUQM 

DeNtM Sa. ! ri. 6 do) 

Bütün memlırların 
hakları korunacak 

f m;;; .. ;;;~; .. ;;;ki~-llal•ıraca11. •••arlan ••ldm. 
ı yettea a llrtaracalı telralt 11 ..... llamrlUıyor ...... .. 
1 ~~~~~ ·~~-~recell-larap bana r•ll•da çıll•cü 

işçılere parasız yemek verilece 
TDrkiye 

V E 

Su.riye 

Bir haftadaoberi §e}ırimisde 
bulunan gilm.rlik ve inhiaarfar 
vekili Raif Karadeniz, dün ak. 

kında çok mühim beyanatta 
ıumu.l§tur. 

Vekil, yeni t.e§kil!t 
haklmıda ıunlan söyle111lştir: 

- Tefkillt .kanunu ,...· UJ0

illllıl'.U111 
(Dmxmu Sa • .l ail. 3 de) 

şam Ankaraya dönmüştür. Vekil 
hareketinden evvel bir muharri
rimi8e muhtelif meseleler hak· 

ır--

KıymM U hllalyt't'J ve 
J"Olllant'I Leman Ahilıllal 

o 

CI 
Leman Ahıskal 

AK T 'TA 
Kıymetli kadın hlki.yooimja Le. 

man Ahiüal Va.kıt yuı aileaine 
girmiştir. Ea çok okunan ve sevi· 
l"n kıymotu moharrlr Lemal A
hilikal, Va.kıt için fevkaJAde nefis 

edebi blr roman hUırlamflltır. ee-
1• Ualübu ve Jruvveut tezlArile b~ 
zrrladığı eM\rlAri bütün gen-:JtfC 
ııevdlren Lt>mal AhL11talm yeni ıe
maru pek yakmda Vllkrt aUtunTa 
rmda bqlt)'11dııktır. Bir be; stıııe 
kadar W. fasla Wdlt verece
ğiz. 

sle 1 
Atletizm Jt~raıı)onu teknik ......... lte:t ... ı• ve lu)'mei&ll.,... 

larımızclan SICMIR TC'BKDOaAN '' Vüd" a 7Mır 11atta çok • .__ 

bir •pc>r mew.uu yuamktır ... SPO& A&KADAŞl.IÖI" adlllı ~ .. 
yausmı 3armkl .ayımızda bularaluıllUL 

& 

•.taka rNi Ba'/doı Tank Ua 1'oıtıreyi 
u-- 4 llM!Ue) 



10 HA1.İRAN 1n;1,1 

Radyo uazeıası 
S i'I e arbt 

Hattanm clıemmiycW ciy•:.:;t ve ns
keı1 hlldl.!"ırt Surlycye karşı b'\§lıyan 
h:ı.reldttır. HUr Fruıısiz kıtalnn, ln • 
giliz ı.ı.ekerkrinlıı de yarduıılle Surtye 
ye glrmlcl m:Ur. tng~cr.ıı böyle bir 

b!>üs hazırladıklıı.n, bir müddet -
tenbc.."i BeT'll.ı ordu. İı:ıgfllzler, Alman· 
la.mı S riyedcki tayyare meydanla • 
nndan ısti! e Vlşlııln muva 
fakat .. tı. n n a buna karar 
VcrmJ.şlcrcin', 

İngUizlcrin hedefleri Suriyeyi f§gal 
olı:nnrp buradaki Almıınlan kov111ak 
Oldu~u aöylUyor ve SUrlyeUlcre fs
t.11.:l!i.1 v~klerlnl de vnndetmckte· 
dirler. 

Buh.arekCıtm dikkate liyık olan 
.noktası: 1918 de Osmanlı ordusuna 
knıp tak D cdlJcn harckCı.tın t.nkJp e • 
dilm .. ..tdlr. Bugilnkll h4rekAb idare e· 
den Vııvel llUS banıı. ..wı idııre eden 
Allcnbiııin maiycUndcydl. O zaman
lar da b!zlın 7·8 ve 4 üncü ordulnn • 
mızm cephelerine karşı Uç koldan ha· 
roket cdllmişti. 1ngll.lz1er, bu sefer 
Irakta dördUnctı bir kol Uzeriııdcn de 
Uerllyor.Jar. 

Vl§l, 1.rıık harckAb emuısmda Al · 
man tayyarelerinin Suriyeye geld1kle
ı1n1 knbul ediyor, .t'cıkat §imdi bWıla· 
rm gitmi§ olduklarını tiüyltıyorlar. 

Vlşi tcbllğlııde, Petcıı hükilmeUnin 
Jiıztıtc~ ile h!ırJ> edeceği truırih edil· 
mektccttr. Ancak tebliğde şaylc blr 
cümt.;ı var: 

"İlk kl.L'l bi.zi.ın tarafımızdan akılı!· 
~ dE'meklc bundan sonra. kan 
akıtılJW:lğmı ima edl.yor. 

Surl.yedc nılktan 40 bine baliğ oldu· 
ğu söylenen kuvvetlerle Gtıneral Dentz 
lngilizlcre muka\'cmet etmektedir. 
Buıı.lanu mukavemetleriniJı pek qağı 
old'lğu gelen habcrJerdcn anltl§ılmnk
tn.dlr. 

.Almnnlnrm Suriye lmrcketino mil· 
<lahal~ edip ctmJyeceklerine dair glm· 
diye kııd.:ır hiçbir ınalilmat gelmemtr 
Ur. 

!taly nlnnı. göre, İngilizlerin bu ha· 
rck"U, lngilizlerln dilştl'lt ınanevtyet
lcrinl kuvvetlendirmek içindir. 

lııgıJizler ve HUr Fran w:r Suriye 
h:ı.rck..t!ni kula blr zamaııaa tasfıJe 
edemezlerse vnzlycUn klln~ğı tııh· 
nıiıı ed1lm!!kb>dlr. • 

n da b'.r fhtfnuı-1 ol rnk 'lıııbra 
bll1r. 

INGtLIZTAl"l' \ıa;urı:ı 
Kaıılreden gclaı haberlere gl:lre. 

Orta§<U"kta İngiliz tayyareleri Suriye· 
de ilerllycn İnglllz ordularilc sıkı bir 
işbirliği yapmaktadır. İngiliz kara 
kuvveUertrıiıı Fraruıt:r. tayynrclerinln 
taarnızıarma uğramamnlan için ln • 
glllzl~ Irak. Şam, Halcb ta.yyaro mey 
danlıirmı bombardıman etmişlerdir. 
İngOlı:lcrln Suriycde Anıerlkadan ge· 
len en son model Torna Hok t.syynrc· 
lerinl kullandıkları çok muhtemel • 
dlr. Fraruıızlann Surlycdekl Moran av 
tayyattlerl 480 kilometreyi geçmez, 

!nglll.zlerln kullaııdıklnrı t.syyıırelcrin 
sUraU ise 650 kilomctroyt geçmekte-
dir. 

Dtin Eyliptc bir cinayet i§len
ınis, 9 yaşm.da bir çocuk 2,5 ya.sm
daki kardoşiııJ tabanca. ile öldür
mUŞtUr. Hadise f;.IÖYle cereynn ct
mi;;tir: 

Eylibiin küçUk bir köyünde otu
ran Mehmedln oğlu 9 y8Şlllda Ö
mer ile ka.rd<"f;li 2,5 yaşında. !sınan 
evde yalnız kalımı lardn-. 

bir çoc,rk tabanca ile iki 
a i kardeşin' öldürdü 

2,5 ya§mdaki karde§i İBmaibn il%e 
rine üstUste bir ktl.9 el at et.mlş
tir. 

Çıkan ktırşunla.r yavrucağın ka. 
fasmn ve diğer yerlerine saplan
nuş, ve zavallıyı kanlar içinde le· 
re sernüştir. 

iktıs t Vekaleti 
Çalışma müddetlerini 
yeniden tesbit edecek 
Ankara, O (Vakıt) - lktmat 

VekCı.letl ı, kanununun 35 inci ma.d d. tevfikan çalışma müddeti-

~,. 

-----~----~----

1 

Suriyedeki Franııı 
askerlerine hitabe1' 
Bir bel]afl.-. 

name neşrettı 
etle 

"Muazzam bir ku'f\1 dıt11 
geliyoruz, bize yar 

ediniz" ~ 

l'llA~SlZ DOSAXPtl.\SI 

NC\'YO K Tnymlslıı Brenden verdiği 
habere göre, Tolandakl donanmanın 

derhal harekete geçmeleri lçtn cm1r 
aldıkları blldlrllmektcdlr. Eğer bun· 
!ar Sunyede vazife almak ~re ııarld 
Akdenlze seçcceklersc, sadece derılzal 
tı ve hafi! su Ustll • uvvcUcr ıoa· 

ret olması Jft.ztmdır. Franaızlarm de
niz tl.ssU Bcyruttur. Fakat burası da 
ikinci ve U~cü derecede blr Ostllr. 
BUyük muhnrebe gemileri buraya ge
lemez. Bundan bn§kn bu kuvveUer, 
İngiliz donaıımMı Ue bir muharebe 
vermıxıen şarke geçemlyecekleri ta • 
bHdlr. Eğer bir kumn FranStz kuvveti 
earkl Akdenlzc geçerse, bunlltr &?nl-
7:ıtltıla:t olabilir. Bu kuvvcUcr, lngi· 
ll.zlerln Suriye ımblllerine yap cıı.k1a. • 
n bi çıkarma lıarekeUnt psbalıyn 

maletmck ttttyeceklerdir. İngiliz or
dUJiU Suriye tçcrlertne doğnt Derler • 
ken donanmanın d sahilde blr çok 
nokta.lam denizden asker çıknrma1an 
beklenebilir. İngiliz donaıımasııım yn· 
pıı.cağl aı büyük yardım da budur • 

Çocuklar bir a.rahk, biribi ... lcrlle 
alalta, üstUste güreşmeğc başla.· 
mı:şlardır. Fakat iş inad::ı. blnmiş, 
biribirlcrinln eanJarmı yakmağa 
da başlamışlardır. Bu anı.da., canı 
fazlaca yanan 9 yaşıruinki Ömer, 
derhal koru:ıolu.n gözüne attinu., ve 
babasmm tn.bancnsını knvnı.yara.k 

Bu vazıyctten 5~ ömcr fer 
yada bw;lıımI§, yetişen kom§ular, 
lsmaili derhal bir otomobile ats. -
ra.k Şişli hastanesine kaldll'DllŞlar
dır. Fakat y:ıvnıcak bir müddet 
sonra. lllinüştür . 

Kahtro, o tA.A.) - ort~ ıt 
İngiliz kuvvcUerinln başkun:ıall ~ 
ııernl Sir .A~lbald Vavel dtln ııııs~ 
Suriyedekl Fransız: ıuıkerlerf_.nO~ 
qağıdaki beyannameyi ~§11' d;?t 

nI tayin ve t.esbtt eden yeni bir nf.. F:ransızlar, FrMmz ııskerıerLr:sJll' 
zamnanıe hamlamıştrr. , mulw'cbe arkadll§ları. yatınill 

Müddeiumumilik tahkikata °ba§· 
lamrştrr. 9 yaşında. knrd~ kntW o· 
lan ömer yakalanmI§tır. 

Nizamname a!Aka.da.r vekAleUe- kada§lan, it' tıı' 
rin fikri almdıktan sonra devlet Mutıafaza etmekte oıduğ\f'~ UJ 
5ürasm& sevkolunııcaktrr. topraklara girmek için enı1t' al~ 

harekn!. bu toprakları ,Alıll~· 

.. 
1 

har 

B. 
. . Yunanistanda 

. Mec-lısı top antısı Ves•ka usulü 
Tür -Alman, Türk-İtalyan, .. rk- omen ihdas ediliyor 

ticare anlaş aları asvib ed"ldi ~:
0

m:;a:::-:= 
Ankara, 9 IA.A.) - BtiyUk Millet 

Meclis. bug-Un Şemsettin GUnnltavm 

başkanlığında toplanarak posta, telg
raf ve telefon umum nıUdUrlUğU 1988 

taın.rJn münferit kollar hııllnde Der. 
lemeğ.:ı ~rtar. 

mall yılı hesabı katisine ait kanun 
lft.ylhıı.a.m mtızakere ve kabul ctml§Ur. 

Meelia bunu takiben Almanyaya 
ihraç E.-dllcoek Türk mıı.llarma muka· 
bO klirlng h s:ıplarmdnki Almıuı mat· 
ıubntmdn yapılacak ooğl§ikllklo Tilr
klye . Almanya arasmJakl ucarı mu· 
kabelelere mütedair husuat a.nlo.şnuı.ya 
d:ılr t.aaU olunan notı:.larln Türkiye • 
ltalya ti"aret ve seyrtl.scfain muaho • 
dcsinJ.n mUddet.ınln uzatıımamıın dair 

Beyrutta OenU:l.n umum! kararglht 
t(ı.rafmdan neşredilen ikinci blr teb
llğe göre de lngUiz hava kuvveUcri 
dUn Deyrut üzerine bir akm yapmı;r 
ı.r rdı:r notanın ve yine Türkiye Rom..ı.nya 

Heme, o (A.A.) - st fan1 ajansın anwnda taaU olunan H, 19 şubat 
darı: 19.u tıırihli notaların tasdlklerlııe alt 

Suriye harekAtma mUtcnlllk olarak kanun lAythalarmın ikinci mlli:akere· 
Vieia.:ı;,ı aıuıan haberlerde lngWz ın.. lorlnl yapml'§ ve taııvlp eyıeml§Ur. 

tedbirler o.lmt§lardır. Bu tedbirler mu. 
ciblnce elbise, ayakkabı, yiyecek mnd. 
deleri ve ekmek için vesika U8Ultl tat.. 
blk oı· <>ktır. 

İtalya i]e münasebabnı 
kesti 

nn:;dnd, 9 ( ) - Irak hU'k(llneU 
İtalya llo dlplomaUk mtıııasebetlerlnl 
katetmıştir. ltalyanlıır, U saatte mem 
lekett tcrkedocck!crdlr. 

arruT.lınun Fillstin De Maverayı Er- Mecl!sin bugUnkU toplant.ısmda iklıı Ciritte batan İngiliz 
(Ba§ tt:Tafı 1 incide) dUnde h;ı.'?ll zamanda b:ı.§lamıp olduğu cı müznkeresiril yaparak kabul eyle· gemileri 

radan Litani ırmağını geçn:.işler- bildirilmektedir. lııglliz kıt.Batı, Mcrj dlği ıwnunlar anı."fmda fskAn kanu • Londm, O (A.A.) - Amirallik dal· 
dir. Sağda, u.mumt Ezro - Şcyka -Ayum lst.ikı.ımetlııde tııamızn geçml§ .ı:ıunun S9 uncu maddesinin tadlll hak· resi, Glrlttekl rlcat luı.rekft.tı eımaam· 
- Miskine • Kinetra. hattından ö- lcrdlr. Bu ensnd:ı Unfra yaknımda kmdaki kanun ıtıyih&SI da bulunmak- da tayyare dııfl kruvazöril Calcutta 
teye geçmişlerdir. gu~rsl llö Gollln kıtaau ı;6rlllml\3tür. taydı. ne Hcrevard ve lmperiaı destroyerle· 

den Korumak lçtn :yeg&ne ogte p.' .. 
Alman çtzmeai :ımuısanm ._,..ı.u ' 

eb1l f;Jgal etmek milte~ 
hUkmU altmda tutmakta.dl~ ıııP~ 
§imdi ae mllstemlekelerln ~ ~ 
baflaml§la.rdir. Suriye ft Ltl ~" 
len gôzlcrinlzlıı önUnde ~'1:ıı tıf 
ıan bu hareketlıı Ok ınerııal oJlf'' 
kll etmektedir. sı.u dtt.,uıan ~ 
gelmlyonız. Bfllki8 mll§WC1' ~ 
11IDU%ll karp size )l:U'..ıım jclJl J,!111'~" 
ruz. Mukavemet etmeylJıi%:. dil~ 
z1n Katıma susamr;ı oıaıı )f~ 
karrıı bize yardım edlnW·---~ 
bir h"UVVeUe ~"Orw>. 'lW ... ~ 
her tllrltl mukavemet t>ayhud~~ 
tır. Kabrnmnn!_ r gibl dövtı;ıe .«ti ., 
n1zl biliyoruz. !akat bU d'J~Y ..A • aptı5...-_. 
mitsiz olncaktlr. Yıı.ııyana Y l fP 
muharebelerde r;ere! kelime;!! 5~ 
ınz aalteri i~n Il1) i!ade et.t15~e~ ' 
m)a tıu.unuyoruz. Bunu ıaele 
lımıulan geçmemektedir. ~I > 

General Vavel yirmi sene e:ıtıııttÔ 
manlnrıı ku?'fl elde edilen ~~ 
zaterinı hatırlattıktan sonrt' dil'' 
mesini §11 suretıc bltırıneıttc ',ı!• 

On1an bir kere daha uıae;e ~ 
ğiz. Bu J§f cize kıu'Jı de#il 5 ~rt 
:vana &izin yardımmızla, son ~ p 
nrka&şlarnnızln b!rllktfı ynP 
zu cdlyorw:. 

T~i- _. 0 - il' 1NG1LlZ TAYYARE.ı.A?..ru şu baldo cephe, LUbnanda ltAln Mo.,,. Mcclls gelecek toplant.ısmı cuma gll rlnln de batmış olduklarmı bildirmek· t-\V 
O.~no. al Kartu n rcttıgi. beyaıuıa • DlJŞUROLMUŞ Ayum~ Cebc!idUrUztm <'enUb mm. nU yapacaktır. tedir. Bu 1 gar m e LI 

me ln Surtye"'!ı:ı ve LUbnnnm latlka· Beyrtd, 9 ( A.A.) _ Fransız te.kalnr:n:ı. lmUdat -etmektedir. 1 51 
ini IAn ctml tir. ordusu başkuınnndanhğnım teb.. J{ndlls, o (A. A.) - Gcnerııl E san mec 1 

Sur vnJjl r Jçin harp aoııunda ml'n· llği: l{alni bir yan.name n~er k F kal"" d b" t plat\tl 
:ta rejimin<- nih:ı.yet \'ere:cı. lstikltll Düşman karadan ve derıizden Suriye ve LUbnandtı yüksek komi. ev a e ır .o 
kaz..ı."lm'.lk t.Jlc h"mmıyetıldfr. F 'cnt taarruzuna devam etmektedir. ser va.zlf lnl deruhte eylediğini yapacak ; 
bu"1l"l Suriye ı~ın en mUh'm .mesele Dilşma.n ber tar:ıft.a önlenruiş ve bildirmiş ve Suriyede bulunan A k •• • ı: .. r 9 tA.A..J - u.ro l> P' / 
ablulı::uıı:ı kaldrnlmr..:ı•dtr. Surlyc:U ... r bazı noktalarda kıtalarımızın ve Fransız ordusunun mUttefi'k ordu. I n ara umu ne as a e~ ın- !yt tir kaynakW1 öğreDl'dl tıılf; 
Gcne':'lll r<ortunun beyann&mt'.zılnckn tayyare kuvvetlerimizin mukabil ya iltihııkmı tavsiye cylemi~tir. • • • rtı.Buıgar mebwıan mccı~ııı ).,;;;; 

~l<l!:ıe1:~~;:~~larm kııldrrtlırınmuj ::u::::a~~~~:~ ıe:ı~~iz<tı:ı~~ ı;::n v:~ de müh m bır amehyat yapıldı :ı~~!:~:':ı::p~f~ 
EK T .\ n. tNh.'1ŞA1'' Tnyya:relerhnizden ikisi dönme. si üzerinden Suriyede ilerlemekte 1 --o--- na lııde edllon H kedoıı.P ~ ol"~r 

l'Wstin ve :~o:ıvg~~ bölgesinden m~:;un şimalinde, destroyerle. old~:ı~~~~A QOK 1Yt abe . standa Sefirin sıhhi vaziyeti· =0= =~:~!:~"~~ 
s nvoye kareı dört kotdM hareket e· rimizden ikisi ta.rn:fmdan yapılan KARŞILA.ı'IDI Cİddıyetmİ muhafaza bütçenin :mUzakeresi tıuınıuııs 
dılmisur Şlmall Fillatioden flo Ol parlak bir hareket neticesinde j_ Londra, 9 ( A.A.) - Vaşing. Mütemadiyen esir d" 
bare~"tt. r,"f~iştlr, bir ko! Pav:tad:ı.n k~ İngiliz harp gemisi aitr hasara tondan gelen ha:berler, Suriye toplanıyor e ıyor 1 VEcı·zEL~Eo tir 
B ynıt tı'ha.~"tlne ilerlemektedir. ugratılmıştır. hadiseleri karşısındaki Ameri· P 
Bu kuvvetler h·uduttan 20 kllor etre 140 AL~~ =vrcosU kan alı:stilfunelinin lehte ve mU.. Nairobf, o <A.A.> - Resmi bir teb Ankara, 9 (A.A.) 
fç<!rde Sur ıcasnbasmr tşgnl etm ler - sait bir aksülamel olduğunu bıl- llğde tilldlrlldiğine göre, oarkt ve gar- Fransa büyük elrisi Ju- . ~rıc 
dir. Fillstlntn &imalinden br:.rE'lt t c · Kahire, 9 ( A.A.) - Hür Fran- dirmektedir. bt Afrika kıtnıan, HalqlBtaııda Omo :- * Şimdi din taassubu ~oı&d' 
den 'b1r başke kol Eohle tııt!kametlnde sız şark radyosu, Suriyedcki hn.. Vaşingt.on hükfımet mahfille. nehri mmtakaıımda. uerl hareketlerine lea - Henry'ye Nümune ma yerine dnha beter.i tr.itl1~~) 

rekat esnasında. aralarında bir ı...,,.;1· k tal ~,. "'~-· 
:ncrl mckt dlr. Bucı=.:- Merci Uyunu Albay olmak üzere 140 Alman rindekikanan.t, •.,.;u1Z ı an- devam etmektedir. DUn bildirilen dört hastnnesinde mühim bir Başka milletlere lstib:~ı:;10 v ...ı. 
işgal etml§lerd r. Şam !Btikametınde run Suriyeye girişlerinin, şahsi bin estrden ba§ka, daha 200 Avrupalı baJmınk, onlnı-clım hiç IW"'~tJll"' 
nert ylMiyU' ine devam etmcktedl.ı- paraşü~üsüniın esir edildiğini müdafaa sebepleri dola.ymiyle ve ıM Eritroıi c.sir nlmmıgtu. 20 ameliyat yapılmıştır. lı"" da kn.bul etmemek t.ııS r.~ 

bildirmektedir. ı ı ld·•;;..• k °'" ıın F 
1-0r. Bu radyonun ilıiveten bildirdi· tamamiy e bak 1 0 unu mer e.. k&m70n f#Unam cdllml§Ur. Büyük elçinin sıhhi Va• * Ökiizler ve sair e t .il' 
Şa.'d UrdUuden hareket eden kuv· zindedir. HtıkUınet mahfilleri, ıimdlld gibi binlerce ı;eJI JlY.,, 

veu r, ıııtm 'e doğru ııerıeyen kuvve • ğine göre, mahalli halk, şimdiye İngilizlerin ve hür Frı:tnsızlarm ziyeti ciddiyetini muha· etseler bir cebir mesel~ ıı~ 
R r'avı l.;ı;nl ctmlglcrdfr. Tren YO' ~:ı~~~ =~~~:1fn: bu hareketini İngiliz askeri inud- Ne vyo r k faza et ekle bcra er demezler, hayat r;allaBJJl'"'' tıl il' 

hınu takip ederek Şam bUknmeUnde _. . hUr Frn--1 yativinin ilk te?ahilril olarak se. Ta ,, m 1 s bı"r sal~ L mu·· ahede edil- dunu anlo.yamazlar. T~ 
n ıe eltte olduklarr enlaşılmaktadır. gilizıenn Vf'! =>ıaann ya. 18.mlamakta ve bunun muvaffa· Y an .... ,.4,.,,.,, ba.tıldır~..d.J 

nmda earpşnıya hazır bir vazi- ed ği ilmfdinl d" .... • ... ·ı • • --~~ · oeı>r I!:ı kuvvct~rc. muv z.1 01n.rnıt h::ıre· kıyct.ıe tetevvüç ece Yunan kralını takdı"rle ıgı ögrenı mr.§tir. M. Oczni• '"· yette. intir.am drrhilfn.de '?'eri çe. . ..ı .... -.:ı· 
ket ... bir başk ı kol da SUveydlyc kilmektedir. izhar eyleını;:.oua.ıır. yacİediyor 

ka-:lıır u ı .. miştlr. IlUkr 1 9 (A.A.) - DUnd<nbcrt AL1\1ANYKALAA SEYtRCAK cı Mİ Nr.vyork. o (A.A.J - Ncvyork ·ıaşe mu·· steşarı tetkı·k Bu ı.uvv tıer, 36 saat eartrnd 25 • 
Romanya drımleyollnrr ecbckcsindo p--z- 9 (A.A.) _ Alman rad- Tayrnls gazeteııl Yunan krsll G:orcu d •• 

30 kilometre kadar bir g1rlf temJn 163 tren kşldtnlmt..,tır. Bunl:ırırı anı.- uı'IJ hll!rli u .. ı takdir taz.imlc .,.._ h t• d d •• LJ 
etmış! .. rdlr. Gerçi bu Uk hamle büyük smda nlb sUrnt kabı.n, 12 ekspres ve yosu, Suriye me5elesi hakkında ve mr"t"~ ve .. - seya a n en on ut1"" 
bir .nkl,.eııf rr5stcrmi11 SRyılmaua aa demistir ki: dctm'!ktedlr. rt·r "'1 

. 02 omnlbUs katnrı vardır. ~ • Yunan kralı ve bUkOm<'ti, sonuna. Jll"v 
bundan sonraki harekft.tm daha bOyUk Bu l.,.,.lerln •·aldmlm"......... aebcb Sa.bik müttefikler aarsında bi- Anb"'- o (\ akit) ,_. Bir müd- petrol ve ticaret uınuın -'""~ı ..... " -..... • kadar mUleUe birlikte kıılmı~lardlr. ·-y }tUSu...- ıtıl' 
Jnkl,aflar göste~,.~ beklenebilir. olarak, remı"n h!rlncl derc~de eko- zi doğruchn do~rnva alakadar dette1nberi cenup villyetlcrinde !erinin vazifelerine a.it __ -nııf:;.eı 
ÇUnkU hnrp, mustabltem blr mevkide etmi'-·en n.nl smazlı!!a :pasif seyir. KnıL"ll ve hUltCımeUD bomba ya~uru tcft'.cı seyahati '-"'"'"akta olan in- rafında tetkikle e bnlııı--~ .... 

nomlk chemmlyclte nnkllyat ynpmıı.k ~ al l'1' n.t'l> kaç• lan n..ilıC' kor. _.,, .ı~··· ~--hul ~ 
de\•am rdiyor. Bu mu talı n•m hatla • .. ci olarak bclmıaktayı.z. ı::c müst -~~ Scıfik &>yer, refalca· Diğer taraftan 1s\,ll.ll"' • ıf/! " mE'cb•ınyeU göstertlmck...,~lr. .ım bilmlyen kusursuz bir milletin " • ebri111 '~ti' 
rm bir kısmı P..Jınmq•ı .Ru!ldıın son· Lon"'- o (A.A.) _ Ame-'•·-- _.. MISIR GAZETELER1NtN , tintleki ımmm müdUrlerl< beraber müdUrU Salt Rauf O j.le tr.Y 

... .., •uuu.ı ....... lınhramnnhk de:ı+.anı oıe.rak geçcce.•. ~'-ti 
ra. Şama kııdar lrotayca nerlcneceğl -.ınr:nm V'""den alıırıık nc..,.etttklerı NF~RlYATI Anke:nı.ya dönmfuJtilr. lerek ticaret veku= 
tahmin nlunablllr. JY ..ı• ,,. • ) ıı Ur. Kral ve ıııızırlar.ı. tc!:Um olma. vi fı etl rlnl ln. l...n} 

haberlere göre Suriyede ilcrllyen F'ran Kahıre 9 ( A.A. - Suriye hcı- mrşlnr, milletıerinln l•urtuıu.unu bek- M.Usteşar cenup 1 y e , ra ..-., ~trr • 
.,ARKTo\ l.'Al'ILA~ HAREKAT sız. Ing1llz klt.nıan 20 bin ı1ı kadar. diseleri Mısır gazetelerinin başlı. Uycrek müdafaada Ç&1ı§tUl htlkQmet-

11
10 

Şarktan yapılan hn:-ckdtıı. gl'lince. dır. ca mevzuunu te:kil etmektedir. ıcre iltihak eylemi§lcrdir. Cog..,rafya kongres·ı ko. 1·1syonlar1t· 
tnny motörlzc ıru·....,eUcri Fırot Noı'J <>rk, 9 (A.A.) - :-\evyork Tay El Abram gazetesi şunları yaz- • 

vndistnl takip ederek Haleb l3Uka • mis gnzeteslnln Bcrneden aldığı bir ma:~~ muharebe, orta ~ ittihada mUzah~ret gös_!:erile~ faaı·ıye •ı devam e dı·yor 
tt Un 'e harekete geçınifılerdlr. Bu telgnı.fA gi!re .Modern techizatıı 4000 harl>inde ,.,,..k bi.İ"'n't 'bir ehemmi. , ha.. kkmd_a. vermış oldugu sozun_ J:', 
:ı.-uvv tltrln nereye \•ıırdıklnn halckm· ı b1n Fraruıız Surfyedc CebelldQr11z mm r" .r= b tatıb k h ..... l +,...k 1 t- ._..A, ııt" 
d btr bilgi mevcut değildir. Bu bo.tta tadak.smdıı lngiUztcre lltnıa.k etm.l§- yet nrmden yeni bir safhadır. ır .1 

""'"5' angıcmı ~ 1 e Ank&ra, 9 (Valat) - Coğrafya. kaç giin daha devanı cttt-..,...~ tr# 
Çünkü birçok mtilatlar d~ mektedır. . k .. ~1.. da t 1 f"""""- lJ cakl ıar uııı -. .ılı: 1 

y, ıı t telerden h:ı"ka bir kuvvet ol· ' tir. bilecek mahi,rettooir Mısıra ve /.,ondra, 9 ( A.A.) _ Sa:lfilıı. ouo ........ e ve o unan pro ""'r zır ya 2.r1 rapor t.ırıık -etv'~ 
rr dı~-na göre, Fırat nehri Qzcrl:ldekl Kodil 9 (A.A.) - Alman son mc. Mısmn mUdafaaso'ıa gelince; yetta! menba.la.J'ldan ~nildiği- va ilim Ja;nlarmıız ayrıldıkları yetin ta.evlblne ik ı..J111!°~..ıtP'· 
Meyııı:tın vchriııo rrclml.§ oldukları pek romat ııımdlye kadar mUhim btr mu. milttefı"klen'n Suriyeye o-i,..,...elen' fiP gore, Surivede harekatta bu. komisyonda tetklı:Uerlne devnm sonra coğra!ya kitaln ~-_, 
muhtemeldir. kavcnıet gösterUdlğlnl bllôlrmemekte t>~~ 

1 
"ttef"k ku tl S . etmelttedirlcr. Bu tetkikleri bir ve taahiblne teıı--

lraktakl bu kuvveUerde:ı bafka da· ıse oo tayyareler!.n mUtemadlycn gidip Mısınn şark hududundaki teh- unan mu 1 . vve er, un- •• , 
ha §lm:ılde de bir ku\'Vet Knmıııı ıs· gelmeleri İngiliz hava kuvvcUt>rlnm likeyi izale etmektedir. ye • Sarkt Er~~ ~rasm~ hu- Yü ı·· k IA (" f brı·kafO " 
u1<nmetinde hrckAt yapmakt.sdır. ço!c büyük bir ıaaııyet gCS..nter<titme Suriyeye gimıekle Türkiye ve dudun hemen ot~ınde~ kP,ın Der. n U umaş V8 aS a 

c.nup huGudumUZdald ""''"'" <le1U oıamk kabul edlliaektedlr. lrakla olan ıınünaoobet kolaylaş- roya, Şamm 61! kılomc.re kadar A d 1 1 
be::!r c;=tt~::;~:~:m~r: Hlt& ~~::n~ ~DEN ~~~~~m .h~yet ee~~~ ırr~~m: lerinin nkara aki tem s a~ 
ııı o' o demlryolu ırttb4b tamamen I ~ı. 9 (A.A.) - uıcerı mahf"ıl. ve ıstiklatlerımn ilan ed1lmeaı ve bildlrdiğinc göre Modrlddekl ~ Ankara, 9 (Valdt) - Bir kaç lBl'm mlktan teŞkil e ~ 
kcsllmlf demektir. !ere g6r.:ı l.ngilız vo hl1r Fnuı.sız kuv. İngiltere ile hUr Fra.nssnm bu sız b\iyUk el~sf · Fra.nço~ Pietrl gUndenberl §0hrim.lzde bulunan Diğer taraftan ıtıetJk feb ~ ~ 

BugQ.n ynyılan bir haberde ' bine vetıeri Surlyeye Lübnan s htll yakı- nu tnnrmalan, İngiliz Nazırı diln !nırlilz bUvük elçisi Slr Sam11: Uıta.nbul yllnlil kumaş fs.brikalan mllmes.sillerl de t~~et ~ioi 
ynkm •'raıısa:m tııc harp etmeden tes- nında Cebelldtırl1%Un cenup noktası o- B. Edenin Su.rlytlilerm istikUU el Hoa~e'e: lnglliz kuvvetterinin mümessilleri 1ktı!ınt VeklleU ile mrşlardır. Bu milJJles>-t, 
ıtm olduktan b!ldlrllmektedlr Bu ha· 1 lan ı.ıer yum hattından taarruz et.. emellerine kavu~ası için kendi. 1 Suriye anır.isini ihlftll ha.hkmda I ktruı.slanna de\'nm etmektedir, imali için iptld'l.t ~~ .. ~P..t-
'm' gözanUnde tutularak Suriye ordu· 1 nıiılerdir. Devamlı b!r cephe yoktur. I }erine ya.rdon edileceği ve bütün Fransız hü.kumetlnln bir notallmı Müzakerelerin mevzuunu ytln.lU vokllet.te,u .ıaı.emcSt~ 

nun içten ctırf11erck w!lın olmala· Mnttetilder bt.rlblıinden c:ok uzak !'°k .a-. ..... 1 ........ ..,_.. .,...ı:~ ;...,.-,,,~, ve tevdi et.mıntir. kuma: ~edilen ytl:.de kAz'. 
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Hayvanları koruma 
cemiyetinin faaliyeti 

Bir ay zarfında 79_ hayvan_ te_davi ve 
789 hayvan ıaşe eddmış 

şebbllate bulunması takarrür eylemls.. 
tir. Hav•«nları ırnrJ!llB cemiyeti cumar l 

k . tıınamı aktedcrek 
tcs· uıir:ii 8 \·!t ıç . i 

· ' . zarfrndaki faaliyetıenn , 
ın·ıyı<; ayr d anla§ıl.. 
,,..özden gcçirınıştir. Rapor an 
" . .. muhtelit ci.DS hayvanlar• 
dı"'ın ı rorc ... 

0 · • d ıruz adedi ayakta tedavı 
dan :r~tmış ~ yUZ seksen doltuz hay. 
cdılm'j ve Y~ • Uast:ınede tedavi 
. iaşe edılmıştir. .. 
~~ den de bir beygir ile iki ko
cdııenier . hiplcrine iade cdli 

•• ,;ıeşroış ve .sa . 
pek v~ hipJerinin harıce 

tir: ~ı:niyet sa 
ıniş • il göturtucmiyen cJns 
n ıtmesl dolayrs e 1 
, tstiyenıer nezdine yer eş-
ııayvanıarı me 1 olmuş ve henUz 
ttrm~lcle. d:i e~git:ı:e~ köpek ve kf'p 

yer!eşttrile Y kadar d~ha kolmı~
diıerden on taDe 

tır. . tti ıcıi nızıund:ın !111~ 
(A')roiyet müft ;ı arabayı 

- ' ytikJeın!ş olan ı>llı Uç .. 
Ja yilı< • , ha'•vanınrınn ezı)et 

•ur""'"ıar ,e J d ooşaı. ,......, ı··şı h .ı:;kınılıı a 
etme.ne oıan seJnz ,ı 

~~ tı tııtturınuştardır 
ceza '°j'ı,,ıerde l{andllll ır.ıntıka,.ında 

Son s~ farzcdi'ln bir kc-
olduğu · 

Aynı suretle son günlerde Bc~lktaş 
ve 19yoğ"lu kazalarında usulsuz OIR.. 
rak ltöpeklerin zehir kullanılmak su. 
retile itlA.f edildikleri görillmesl !lzen.. 
ne 17.ı kazaların tcmlzıik memurlıın 

nezdinde tahkikat yapılmış ve her ne 
kadar bu zehir kuUanrlmak usulUnUn 
terkedilmi;ı olduğu cevabı alınmış.sa 

da iti.Af cdılecek hayvanların ccmlye • 
to t€Vdii hakkında belediye ve luıy. 
ıııakamlrklardan tekrar rica edilmesi 
karar altına nlmmıştır. 

Erzurum \•HA.yet! dahilinde nal<lıyat 
ta kuJlnnılmaktıı olan ökUz arabııların 
daki Layvnnlara sahipleri tarafın. 
dan ve fevknlft.de fena muamele ya
pıldığı gibi fazla yUklil tıulunan ara. 
bıı.larda şahlplcrinin bir de hayvanla. 
nn b...ı.şına dayanan ok b:ışına otur
maları fecaati baklanda yazılmış ola.n 
uzunca bir rapor tees~lir'f' karşılan. 
mış ve bu hususta mahall!.nde teşeb. 
btiımttıı bulunuımağ'a karar verilmiş-

kudurmuş . ııayvanıarının tt?nı 
pekten öoıayı cı~•ar l'~ı;ı:ın ôldUrUııncsl tir. 

f ·k edılme ,. • tno:ı:J tayyare dırelnörllltunc tayın 
y1z ve te t'1 evıerı> de 11:irıle- rllk aks.ıtla bazı ohtnll'l Bay Savınınln ycrı.ne güm • 
ve tm mö ıderinİll ıstenıııcsi gibı n~- rııUdUrJcrinden Aay Cevat heyeti lda. 

' Hava kurumuna 
teberrular 

Bazı tilccarlar Hava Kurumuna ye· 
niden 13520 lira teberrud& bulunmuş 

hırdır. 1simlerinl yazı~oruz: İçkinin no kadar zararlı bir 
Alb:lrt Sk>n _ve Bıradcrleri 6820, I ı,ey olduğunu anlamak kin, in

ŞUhubl Fahri Birol ı.ooo. Agop Mısır- sarıların kimya tahlillerinde iler
lıyan 500, Soryano Haı:J.nel. :mo .. lbra· lemeleri lazım değildi. Çok eski. 
him Taşçıoğltı 500, İ81JI1len büdirll- c>n. bu hüküm wrilmiş, bütün 
mek intemlyen Uç kard şl~.r tara!u minler, "sarhoşluğu'' doğuran 
dan 50C, Sabuncu Teolo.il 500, Hııc. "yleri yasak c>tmişlerdir. 
Muhtar Kehnemonl •OO, Löbci Bira İlk ruh 7..abıtasmı, ilk Yicclan 
elerler 400, ~ıılamon Pcruıo 300, Haron <•mrini din buyruklarından alan 
Scvı v;: 1. Sevi 300, Dıı-."it Danon ve .nsan tonlulukları. hicı bir zaman 
,stlrekası 300, lsmlnl bildirmek iste içkiden kurtulmadı. 
mıycn bir zııt tarafından 200, Nacı Allah buyurdu; diye yasnı..'< 
200, Osman Ayaz :!OO, Yasl'! Hillel etti; })e.H:amberlc-r lı?ber gi'tirdi. 
200, Albt'rt Yeruşalml 200. Suphl .1<:::r- !er. I<fır etm2di. Gene ictiler; ge
kln ve ştırekAsı 200, Yordan Yordanl· ne sarhoş olarak kan döktüler ve 
dis 2o;ı, Kii.mı\ Kural ıoo. l 5UÇ işlediler. 

Zehrin, en viiksek heyecanlar 

Balatta 
y~rat~rğı c:ığlarda bıle. mutlak 
bır 1 ayda vermiyen \'asaktan 

Arkadaşını öldüren 
J 2 sene yatacak 

Bir müddet cvw•1, Balatta köf
teri Rifatill dükl<fınmda. bir ın<'
sele yUzilnden arkadR.'iı Alımcdi 
bıçakla yaralıyarak öldüren Hlis:ı
mettinin muhakemesi dün ikinci 
ağır cezada bitirilmiştir. 

bugiin bilmı•nı ne b~klenir? Eski 
yasaklllrın zararı, yalmz vicdan
lar üstlinde kalırdı. 

fi'n.kat bu~ün hic de öyle değıl. 
dir. Şimdi kurulacak bir yasak 
hisartnm :ırkasmdn. binlerce ah. 
laksızlrk mancınığı sıralanıyor. 
"Koruamerika'' yı bir düşünün 
İGki ynsağt, ornsmı eşkiya inine 
döndiirmerli mi? 

KaçakC'ılrk. bu yilzt'kn Amerı
kada miithış surette artmış. her 
giin tonlarla kan akmış, polisler 
can vermiş. hıt vdutlar öldürül
nıüştü. Bir vandan sil3.hla, bı. 

.\Cnhkeıne Hüsameüfrıin 18 sen 
hapsine kamr vermiı=. nncalt Alı
medin kendisine yumruk sııvurına
sınr ağır tahrik sebe-bi addedc.rdt 
ceznsrnı 12 seneye indirnıiştir. ı 

l·skenderı·ye halkı j cakla cinayetler işlenirken, bir yandan da kötü içkiler, u-hirli 
ispirtolnrla nesiller çürüyor; 
mıJmlekct. derın bir yara aJryor. HükUmet hesabına 

şehirden ayrılıyor du. 
Amcrikndn içki yasağı, sar-

8 - \'A.ı ... ı .... l'J .IAZiRAN 19 ıı 

hoşluğu azaltmnmıs, f::-.kat tered
di} i, biın} c s-.f·ılC'tın , rınay tı 
c~ltnJiştı. Euııun feci istatıs. 
tiklerı Vaş,in ton arı:fr .. ıerinde yr. 
ğm yığın ) i.ıkscliyor. 

fnhisarlar bütçesi miizakere 
edilirken. bir mecbu ıumızun bıı 
mt>selcve dokunma ı, _gazet.dcrdc 
çalkaııhlarn sebep oldu. Şimdi 
herke . buna dair bir dt üncesi
ni söylüyor: Tiirk basııunda bu
na yer ayrılmış sütunlar var. 

Ben. ıçki müptelası bir ndam 
değilım. Bu mevzuun konuşul 
masındnn (iahsi bir telfış duymu. 
yonım. Fahat ya :ığm b;: ı:ıımıza 
açacağı dert! rdcn d haklı ola
rak çekiniyorum. 

Bir z..'"lmartlar bızde bövle bir 
tccriibe yapılmmtı. O J!ÜnlcrdC' 
hilcl i şıı'lllar. boyalı ispiı tolnrla 
ne halt' geldiğimizi heniiz unu1-
madını. 

"Dcvkt, bıl' rnridatr baı::ka 
kanallardan sızdırsın." ılemeh~ 
rnecabet eksik: değilse de görüş 
darlığı aşikardır. Bugiin devlet<'. 
tiyle işlenen içkilerde, hiç olmaz
;a, hile yoktur. Zehir bulunmu
yor. Herkesin aryı markada rakı 
çektiği. şarap yaptığı devirlerde 
ne berbat şeyler içiliyor, ne bü. 
yük dertler kazanılıyordu! .. 

Kaça.krılık, cinayet falan, fL 
li\.n da üstunc caba ... 

Bı>nrc, ıckiyi ne yasak etmeli, 
ı , ti imalini serbest brrakmaJr
dır. Bugünkil gi:bi, onu, gene dev
letin temizlik sigortasına lbağlı 
tutmak en iyi yoldur. 

1/akkı Siiha GEZGiN rek ev k pe h kltmdıı nıına!I mtı- 1 . ti lh t 
b 

.. vaziyet ıı h re az;ı.l•ğınn ı;eçilecek ıç maıı n ııye 
h<>Ş c · kunınıı' \'C l'ye-
tca.ddit :ınelrtupl:~ ~irinin ~u tıırııusta j vcrJlmıştlr. 

K..soln>, 9 (A.A.) - MIBir hUkumctı 
tskPndcrlyeye karşı yapılan hava bom ı============================

tl tdare azası:ııd mlığı nezdinfl•' te-
t)'skücirı: kaymaka 1 
-Sokak ortasında Bileği~in damarlar 

bardımanlarmdan zarar gorcnlerc yar 
dnn cJ!lınek üzere 300 bin İngiliz Hra. 
lılc bir kredi açılmasını k.<tbuı ctml~ 
tir. 

l_G_o_N_D_E_N_G_o_· _N_E_ 

"Idüren adam kesden sarhOŞ 
}{arısın• 0 . d · Kaldırıldığı hastanede 

öldü 
adliyeye ver• l ı 

lskcndcriye faciasından bab.8cden 
Mısır ba§vckili demiştir ki: 1 

Biz mUsJUman bir memleketiz. o. 
nun için Allaha gU.vcnerek felAkete 
g<lğlls germeliyiz. Sı:hhiye ve na!la 
nazırları ikinci tjiddctll hava akmın.

1 da sonra yardım i§lerinl tanzim et
mek Uzere takendcriye~ hareket et. 
nılşlerdlr. 1stiyenler h!ikOmet hesabı. 
na şehri terk•'debilirler. Mektepıerdcn 
bir kısmı haslane haline konıılmu!) 

bir kısmı da evsiz ltalanlara tabsıış 
edllmlftlr. Hasta ba.kıcı.Ja.r to!Akete 
uğ"rıynnlara yardım olarak nakden 

Lokantalarda ekmek 
porsiyonu ikiye ayrllmah ! 

. ..n Fatihte, kendisin-
.Evvelkı gu. , ~Iükerı'\"!ıni. sev. 

den ka.çan.kau~ı raber sokakta 
gilisi Tahırle be - il , öldüren 

.. .. kas2P bıçagı (; . gorunce . . . Fazıl Engın, 
ınezba.ha kesıcısı. edilmiştir. 
dün adliyeye t~m ürmÜ meşhut 

ı)işlidc Bil~iç !?k~ı_ndcı otu . 
ran Paskal oğlu Dımıtn adın~a 
birisi, ev,·elki g~e sarhoş bır 
halde evine gelmış ve gece yarısı 
ayak yoluna gitmek üzere kalk-

mıştır. 
:Kati!, bu ~·ka.n cikinci ağrr ce

kanununa te - ı sevkedilerek ın u 
za ınah:ıremesıne lınacaktır. An. 
hakeme. af~ak~sür şahit ~opl~~ 
cak. v~ kdirde Mdi~e curınu 
nanıadtgl ta çerçevesinden çı. 
meşhut kanunu i aJıkama tabi kr· 

Dimitri odadan d~ar1 çıkar • 
ken camlı knpıya çarparak de -
virmi~ ve kendisi d~ c~m~~~n 
.. zerine diişerek sag- bılegının 

tev:ı:iatta bulunııyorıa.r. 

O iln bir lokantaya. girdim. ö
niime, eski tabirle "yi.iz 

dirhem,, ekmek getirdiler. Ek
mek biraz da bayattı. Yani, az 
yl'nilme.si için takip edilen veya 
cdilacek usule pek muvafıktı ... 
BUtun yemek mUddetlnce ben, 
bu krtadn C"kmcğin ancak yansr· 
ru yodim vo ycmo~in sonla.rmn 
doğru, dnlgmlrkln, öte.ki yansın. 
dan bir iki lokma koparmışım.. 

na ' az ekmek getritnek" ve) n 
"tn.m ı>.lcmek getirmek,. mUtalea
Iarmı ortnya ntanlnr bulundu. 
Bıı.na. knlırsa lokantıı listelcrind 
ynzılıuı ekmek porsiyonunu, ih
tiyaca göre, biribir:i ardınca ge
tirmek 5n:rlile :i.kiye "bölmı:'lt l:\. 
v.mıdır. Ayrıca, diğer yn.rısııu da 
-icaıbmdıı- iki parcada gC'fir
mek §artilo ... 

u ., •şt' 
damarı kesı mı ır. . 

Bevo<Tlu hastahanesıne yatıı:!· 

::Mısır tıaşvekili de dıln tayyare ile 
!al<eadcrlyeyc barcket etmiştir. 

Yannndnki masalarda yemek
Jminl bitirenlerin çoğu da, aşağı 
yukarı ayın miktarda ekmek ye
mişti. 

Sofraya. oturdunuz mu; garson 
size, yC'lTleğlnizle beraber evvelü 
yannı porsiyon c.>kmek getirir ı; c 
pusla.ruza, mescUi dört kuruş ye. 
rinc, iki kuru.s yaznr. Riz, o ya 
rrm porsiyon ekmeği bitirip de 
ıliğer bir yıırnna veya çoyrek öl
çildf' ckmeğ~ llıtiyncmız oluma, 
yeniden istersiniz. ıstedii:'iniz nis
bottc gelir ve puslanrzn o nisbet
te fiyat iliıve edilir. 

karılarak umum 12 

lan Diı~itri. aldığı bu y~ra ~'ll-
··ndcn dlin ölmil:;. ce:::edı adlıye 

zu . .:ı '""l' 
Bisiklet çarptı 

1ınaca.ktll'· -
;;;;:: .. an için ~arip ge-

doktonınun muayenc~ın.ı<'~.;....., .• 
ra defnine ruhsat yerıl:rnr ır. 

Samatyada Altlmeımer ma
hallesinde Hattat sokağında 49 
numarada oturan İsmail oğlu Ha
lit adında birisi, dün Küçükçam. 
Iıcada bisikletle dola.']ırken, Ara· 
kiyeci Hacnnchmet mahallesinde 
oturan Hasan Gülmezin oğlu 5 
yaşındaki Galibe <:arpmıştır. 

Şimdi bu vazlyetfo ne oluyor? 
Üniimlize getirilen ekmeğin, yn
nsmdnn biraz fazlasını yomiş o
hı~ onız. Ülcld kısmmı da harap 
etmi~. bir bnşkasmın önUne ko
nııln maz halı> get lrmiş bulunu 
yonız. 

pe,•da ctnıek • . 1 'ni rıkararak 
" k. Jbıse en .. . 

yvor. San ı e - rrrıaııınk ıı;lbi bır 
~ k ,;okag'\ 

çıntçıpla · '.\l'"nen«'rlıı gururu, 
ı>C'V olu~·or. . kut n korknıa.o;ı onun 
·· · ·· ··nme t' d Çf}llıık ~oru meler kıır.,ısın a-

Biı· bakkal tevkif edil~i 

}la(liselcr 'c rea ..... ~p oluror. 
•-.. sına "~'""' • • geri J.a.w~· . l nıiinM·,·ı•rl<'nn 

03n barlı ne I' . 
1 " l ·li rrördiık. 

h lini bir un .,. 

Sarıyerde b~_alhk yapan $~
ayip adında b:rısı. ka~ar. peynı
rini tesbit edilen ,,zamı fıY?tt:ın 
fazlaya .atnu;;. ve c~ii.ıı adlıyey .... 
verilerek asliye ikıııcı ceza maJ:ı. 
kem~si tarafından hemen tevkıf 

, olunmuştur. 

KiiGUk çocuk muhklif yrrle. 
rinderı yaralanmı~, Halit yakaf3. 
nar.ık tahkikata başlanmıştır. 

Lok::uı tatarda PkmPk tasarrıı
lıına el ıir bazı fikirler ileri sil· 
ı-iildü. Bir porsiyon ekmek namı-

Bu suretle lokn.n talnrda. hem 
ııunun bunun ellndrn geçmiş ek

( l.ı1tfe11 tmı!fayı çeıririni-J 

JIJKl\IK'l' l\I tlNiR 
bll ll •L"'.\I 

SADRI Efl'lı'"'· 

-18-
. \''t~n nülleleıin .. lerıne 'n•· b 

Düşn1an. uzer "'ık . olduğu sırada 
tesiriyle k<\l'~n_3k~rı;etı isi tıasnrak, ora. 
öroer nğa bırır cı .. n ki ivi. içlerinden 
da olan dolrnz yuz ak 11 

;artilc, bir de
bir adam kurtuı~aili1 ve ~etristc bulu. 
fada kılıc;~1n g~ı~nlarn yetecek k~ar 
nan on i~ toru a - tmparator ve. du~
cephaneyı z:ıptct~~v"ti l mumiY~~tabır 

n ordıı-.u.-,un . ~ ... ve bir tann n 
ına !arın atesını .. .. , 
taraftan top hü~umunu g?runc( · 

l{en·n d.?Şarıya ılctılar Sıgetvaı 
ns dıc:ıarı G ' • • • ,,adırlarınd1n . 

1
:- bir yer tuttular, ışın1_ ~ d elverıı:: ı d 1 Ra]unct ı 

yolıın a ki rÔivc b3.şla _! ar. dr rrda 
<:onunu be e . seri uörunoe şa. . 
pasa bu ba~~r~i~ imdadına t~ yüz~~~ 
buiunan g~zı c di !{endi da~ll sa 
!!it daba ~onder . Sigctvar kapısının 
'"' mazını kılarak. · gerek beyliktt'. 
na , rafında durup. kadar pa-
ust ta a· hazineierınde ne . ve kel 
!!erek ken ~nına g-ctirterek .. esır başladı~ 
ra. \'arsa Y 1 bol verrnıye 
le getirenlerşaeşk~nlığı ve dışarda b.bul~· 
D ·- manuı w. • !'l<tvaı=1tlası ır · 
uş . yu··ı yigıtın · :. ··,·Je pasa-., se.kız · . • "nın aozu. ' " 

~:ede idi. ki ='~~ kallelcr. göz yor-
nıo hıızuruna k1~ bine ,.armıştı. 
damiyJe, ::rı~day~en k~:;:;:1 bh~1~-

1ş bu ··zeı bir arızayla ~. ltı yüz kiı:i 
va'kayJ 0 kalede yalnrz 3

. nl<lr 
dikten sonra~kerin kalar;ını ~-aı:!ıisi' yü. 
bırakarak, !trisleri ü~ırı.c k~'"3J"Illadan 
Düşman ro ha roetrıslere k 
~a" paŞa. da J·ar"ısrrıa çıkat""d 

ru u. !{ara Peçe ·-u .• .., zapt o· 
topçubaşI k be~ buyuktopu 
dilişmanın kır t... .. r ~ermişti. 

~ nu ha~. -. . . 
ıundugll etli Faizı. ~e: kı lı·rkaç ınetrısı 

Ralw'. ... frr. kışının . 1
• b' d:;..man 

"Sekız ,, - k · vırmı ın ._. •• 
ak ve on sc ıkz. be. " top zaptetmek 

baSm k ve ktr .., yga.n.ıber 
tel~f ~~~~ işler ~arrna.s~!f görülme· 
dbı bu) anlarınd::ınberı • ki paşanın 
a~~a~~ ~;11ı bil.Yzl~kk sbea~ı~ylc :ıneyda. 
ı~ı., . k' teını ı 
nı}'ctınde ! w,erine 
na gelmiştı:·~ .. .::ıtnın hilcUJllU 

RaıhJnetlı ~-

hemen o giin metrislerin hep ... j zaptolun
du. !mpaartor tS<'. ~igetv~r'dan sc-rdar 
ordusunun gelmcsmı bcklıyordu. Etr:a. 
fa !{önderdi~i adaml~r o taraftan ~elır. 
~ider kim"'c olmn~rı.,'1fl! haber \"eı ınC'e 
lh,;ırn pa!'ianın hılekrıne aldanıp da 
nı~tri::ılerden <:C'kildiğinc. i~i yana yaıın 
pi8mıuı ola~ak v<; aske~ı?ı ;yanma ~.op 
la\'lP siivarı ve pıycıdesını dort k.at. u1~. 
-ii'e duzenliyerek fslii.m askerlerı üzcrı:.e: y:ıralı kurt gibi bir daha ı:iddctle 
c:aldırdı. 
· Kahraman paşn bu hücumun e?1are-
ıerini görünce. gcı·ek kalede. gere.- ya
ıunda bulunan topları düşmanın ~el~e. 
c,.· tarain c:;evirerek ve tsıam gazılerını 
~;rçok sevklen<liıici \'C koymın .~özler],. 
:,rzrştil'ar:ık hücuma ge~n duRın~!1'· 
7.fıloğlu Rüstcmlcre parmak ~rı t~n oy
f(' bir dayanıklıkla k.arşıladı kı duşman 
a<':keri lslii.rn ordusuyla ~.arpı.şı: <'aı:,PL'.?
ınaz. kayaya vurmuş dal~a gıb~. d.agrla
rak ye JY'..rİ.şan olarak yuz çevırdı. 1~ 
lam askerleri ise heme~ ar ka~mn. <lu
~crek Kanije sahrasrm ınsan. laşcsınden 
bir ulu mezarlığa benzettıler. Gene 
I\'aimanın <l ~aiğine göre, o gün paşa~ır 
huzuruna eetirilm kelleler otıız bını 
c:eci rnrdu. . . 

p3.şa bir taraftan csır ve kelle getıreı 
rr::ızilere ihsanda bulunur ve bir taraftrm 
.:::_.düşmanın GOkluğundan sa~ınarak 
kendi ağzından emir gitınedikc~. <'fi. 
öırlara girilmemes~ni askere tenbı1ı it,;ır. 
l'trafa adamlar dagrtrrdı. 

Düşman ise bu mağlfıbiyetivl~ ~adı;.
larına ..;okularak, şaşkın şaşkın ->ır du. 
::en aramakla mec;gulken, pac;a, topçt•
bz~ıyı çağırtarak imparatonın c;.~dtrı~ 
CY'·u·ııe eristirilmesini sıkı srkrtenbih ettı-
,., "' 

' TURK T ARIHININ 1 
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~inden. Kara Peçe hemen kaleye <lcnı:
rek Şahin topu bir ateste, ~lll'S nı t 
ı;ndmn tepesine vurdurdu. 

Güllenin tcsiriyJ<> inııırıratorıın mnı. 
w~lındcn ha} li ndam telef olm ıışt ıı. 
Bunun im.'rinc imparatoru ltonıııtanlnrı 
biı- ata bindirdiler ve: 

- İş işlen geçti. Türkler geçit taraf. 
larıııı zapted. rse bize kurtul us yoktur. 

Diyerek kacmıanm \'olunu göstcr
dil<'r. 

O, yiiz binlerce adamdan topla.nnıı!i 
koca ordu ise, sahrada yolunu kaybet. 
miş çaylak alayı gibi obck öbek öteye, 
b<>rıyc oağılmıstr. (*l 

tmpaartor yüz kişi ile ancak canını 
kurtarabildi. Ordusunda bulunan top. 
lar. blitün ecphnne. 1 iıttiıı Z!'hire. hıı
zir.esi. taht ve tacı yerliyerınde kal. 
rnrı:ıtl . 

Kahraman paşa, ik111dı nnmazmı kıl. 
drktan sonra, Ömer ağa ılc sınır bovu 
lwmutanlarından Muslu beyi üc bin kişi 
ile düşmnn ordu~Alunr :ıı.:ıpta gönderdi. 
Ve dü.smanm kökünıü kesmedikçe çadı
l'a girmekten ve ganimet nlmaktnn s:ı. 
kmılmasını kesmkcs emir \'C tcrı.bih et. 
ti. Bunların ardınca Kani.ic 'akınların
da bulunan vollann her biriııc iki bay. 
rak asker ayırarak yavas p.vas gitme. 
!erini 'e dfüpnandan kim<' me;lR ·lirlerse 
kn malarını ve arkalarında adam bırak. 
mayıp ileriye geçirmelerini tavsive 
etmiş. 

Bu sırada akşam yaklaşmakla rah. 
metli paşa o günkü vakayı dahi serda
ra bildirerek. namazı kıld:ktan sonra 
~ene ka lcye dondü. 

Ömer ağa ,.e Muslu bey tümenleri 
vatsu vakti ordudha vardılar ve etrnfı 

zaptederek büyük ıbiiyük nk-şler sakrp, 
v.ırdıklarmı da kuleye bildirdiler. 

Ertesi gün sabah ohınca, kahrnman 
pasa mmaz vakti, atına binerek, olanca 
saltan~tiyle ordugülıa yürümiiştü. 

Gazıler kutlamak için el öptülcı. 
Kendı dahi hepsine hayır dualar etti. 
Divanı savdıktan sonra imparatorun 
otağına varıp içeri girdi. Gördü ki birı 
altın ve biri gümüşten yapılmış iki ka
fes içine bir büyük taht kunılmuş, len. 
fe Jerm lıeı· pannaklığr üzerinde birer 
miicevher vardı ki her biri bir memle. 
ket haracı değerdi. Tahtın iki yanma 
kumızı kadife ört:Ulii on ıki s:ındalya 
dizilmişti ki her hirirıin saçakları iner 
ve sırma ile öriilmüsti.i. Tahtın öni.inde, 
cıltı arşın uzunluğunun pek suslii ve 
zanaatlı bir yemek sofrası \·ardı. 

Hahtnl't1i p~ı:ıa bu altanatı görilnce. 
fetlıioo şükür olsun di ·c ıki rcl<!it n:.ı
mnz kıldı. Ve oradakilere dön rek: 

- Bu kadar acızliğımızl beraber, 
böyle büyük bir fetıh ancak AJlahın ina
yeti ve peygamberimiz efrııdımizin mu. 
cirelcri bereketidir. Niyet temızliğiyle 
<'alışır ''C serdara, - hntt!I benim gib' 
bir aciz ıh ti) ar olsun - b...1ğlanılırsa, 
Allah İslamdan 7.afcri bir vakit e~ırge. 
mez. 

Siizleriyle ağlıyarn.k. vanındn bulıı
l"Wln lrnhramn.nlnrr şevklendirip okşn
clrktan sonra, imparatorun talıtmn bir 
kıhç vurdu. geçti, iizerine otuıdu. J{o. 
mutanl:ırı da etraftaki i kc-ınlclere O
turtanı k. en öne•' impartorun çadırına 
kimlerin girdiğini soruşturdu. (~ç yeni
çeri ile dört sınırlı ileri geler k, bu hiz
meti kendilerinın başardıklarını arzct 
tiler. R..1.hmetlinin ise keremi kcr:ıınetiy
le denk olduğundan: 

- Bu çadırda ccohnneden başka ne 
kadar eşya varsa ızindir. 

( A r1•a.!ı tl(lr) 

(•) Hamcre göre 18 lklncıle ıln l60l 
do, - h. t. us 
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" - VAHIT 1() HAZİBA..'\ mtı 

Avustralya 
Başve 'İlinitı 

n ku 

Tuna üze 'nde 
Smederovo 
~<aıesindeki 
-.... tr ar 

munım-

mat 
Ancak kara ve dep0!8rl 
hava kuvvetleri • ı·a,.. k ttll 
rnakine bak~mından ın ıa e u 
üstünlü \J e ulaştığı 

zaman emin 
edilecektir 

Mellrum, 9 (A.A.) - Avustralya 
başvekili McnzJ dlln raayoda bir nu. 
tuk söyllyer<'k dcml§tir ki; 

-<>--

Yüzlerce 
ölü var 

-<>--
Civardaki bır şehrin 

üçle ikisi de harap oldu 

~~ ~~irc ~sa~ ar v kc ~n· 

g zetemize beyatatı 
(Bas t<.d'ah 1 incide) vasıflan diişük ve işe yaramaz 

idaresi faaliyetini tamamen e.. bir halde olmamalanru temin et
saslı ve hukuki çerçeve içine aı. mektir. Bu iki işin t.eminine ça
mıştır. Bu Jr...anun sadece kadro- Jışma.ktayız. Kibrit şirketi de bu 
larx değil, idare organlarının ve hususta hüsnil niyetle çalrşmak. 
§Ubelerinin ta.~ra. tcşkilatındald ta ve gayret göstermektedir. 
memuriyetlerin vazife ve salAhL - Paşabahçc fabrikasında tet 
yellerini de göstermektedir. ki.kler yaptığııııızı öğrendik. Fa;b-

Bu kanunla halledilen belli rikayı nasıl buldunuz? 
hisar memurları devlet memur. - Paşaıbahçede yeni bir fabri
lnnnın §imdiye kadar ne olduğu ka yaptırdığımIZI biliyorsunuz. 
anlaşılamıyan haklarının tesbit Birkaç senedir devam eden in. 
edilmiş olmasıdır. şaat ikmal edildi. GÜZ'ıel bir fab

Bu hususta.ki esaslara göre in- rika oldu. Bugünlerde cihaz1an
hisar memurla.rş devlet memur- mızı bu yeni fabrikaya naklet. 
lan için tanımnış bulunan her melde meşgulüz. 
sa:hııdaki haklan tecavüz etmL Şarap Kanunu 
yen ve onlarla muadil sayıla.bile~ -~arap kanunu ne oldu? 
cek haldara sahip olmaktadrrlar. - Bu layiha Büyük Millet 

Bu keyfiyet bizim için mühim- .Meclisinin bazı encümenlerinde 
di. İstenilmediği zaman kolun- müzakere edildikten sonra biltçe 
dan tutulup atılwbilecek olan bir encümenine geldi. Bu enctimende 

'Frl!ns& es'1i .--··: ' 
tefikine st:ah 

çekiyor 
(Btl§ tarafı 1 incide) 

Almanya aleyhinde kullanılrnanın
.sı fı;in bir kontrol tilstcmfni kn· 
bnl etmıstır. Fakat. mütarekenin 
ruhu aynı kontrol sisteminin ln. 
gUt,('re ale;rhlnde kullanrlnıamasıru 
temin ettiği en kü~ük bir süplıeyo 
mahal ,-cnniyee<'k şeklide açık 

bir hakHmttlr. Hal böyle iken Al· 
man tayyarelerinin Suriye tey~ ıı· 
re füılerlnclen lııttfade ederek 1-
.raka geçmesi ve burada İngiltere 
aleyhinde harp eden km" etlere 
yardım etmesi, daha sonra sh:il 
kıyafetine girmf Almanlarla Su· 
riye.nin tedrici surette 1 gn.l~ 
tcsebbUs edllm~i gibi hareketlere 
yapılan itirazlara karşı l'l,t JıükQ· 
mcıti tamamllc kayıtsız ko.lmı trr. 

lngılterentn !stllA ındnn çok kor. , 
kuMuğ'u için ortaşarkıı insanca ve 

• • memurla muayyen ve kanuni se. müzakeresi bitirildikten sonra, 
Btılc, 9 ( A.A.J. - Buda~te · beplere istinat etmedikçe vefu:fe. son olarak gümrük ve inhisarlar 

d~ .~.sler Nnhrıhten gazetesıne sinden çıkarılnmıyaca.k olan bir encümeninde de tetkik edilecek 
bıldirılıyor: memurun faaliyeti ve mesaisi a- ve meclis heyeti umumiyesine 

J~t.e bu va.zlyetln neticesi lngt
lizlerio müzahereti ilo hür Fran
<;ızlu tarafından Suriye ve LUb
nanın ic;galino baı Iaııma.OJıdır, Al
nıanyanm tazviki ııltmdn. olan Visl 
Fnıncıası hu 1 gal hareketine Jcar,ı 
mı.'kn,·eınct 4'<1ceeldlr; fakat mu· 
kııvcmctt> roi"mıon iscaJin tahak
kuk etmesi maro al PC"tenin isa· 
ret ettiği gihl '.Frnn ayı yalnız hür 
I<'ransız Jutalıınna karc;ı dr. ".il, ay
nı zamanda ccıki mütt"md İngilte
reyc karşı muharip, eski dü manı 
Alman:rn ·a \'C 1talvaya karıP i e 
filli müttdik vıızh·<'tlnc getirecek
tir. Sariye isi irinden böyle bir 
neticeye ,·ann~~tla Almnnyanm 
hiiyük bir mıımffn.kıyet elde etti· 
ğl meydandadır, 

malzcmcC'e yapılan sevk!yatm ıı..zaldı-1 
ğI haKkmdak! scru lddinl:ın reddet. 
meni.ti tııUyorum. Tuhn Ü7.erindeki Smederovo rasmda ehemmiyetli fıırk var- arzedilece'ktir. Layihn., sadece 

kalesindeki mühimmat depoların dır. şaarptan bahsetmiyor. Halen 
da vuku bulan ve kalenin yıkıl . Hakları tam~ ve. nele_rd~n mer'i bulunan alkol ve alkollü iç
masına sebep oldu~ bildirilen ıbaret. bulundugu tcshı.t e~ı~~ kiler kanunu yerine kaim olacak 
büyük bir infilakta yüzlercesi olan ~.ır memurdan v~~ ~yı ve o kanunu ortadan kaldıracak
ölü olmak ilzrcrc pek çok zayiat ve mukemmel yapaJbılmcs~ ~ tır. 

Gec"n srne Frunsanuı sukutundan 
evvel de Almanlar Fransızların kulL!
ğına aynı yalanı !ısıldıımt§lardı. İster 
llcrlıyellm, ister ~erlliyellm, bütan 
imparatorluk tek bir ndıun gibi mll
cndcle etmektedir. DU ve Vcıvel gibi 

adam'r.rm plll.nlan, binlerce kllomet. 
re uzakta bulunan ıdyasller tnra.fmdan 
uzun tı;ı;;lu tetkik edilmek.sizin ihmal 
ve relldedilemcz. ÇörçWn bana son 
gtin!ercle temin ettiğine göre gerek 
i8§0, gerekse kıtaat takvıyesi ltlba
rllo orta,nrka yapılan scvklyat mUıı.. 
hasınu:ı nakliyat meselesi dolayısile 
tahdit edilmiştir. 

Bundan sonra Menzl zafere ancak 
kara ve hava kuvvctıcrlntn makine 
ba.ktmından OstUnlUğtı temin cdildlği 
zaman ulaşıla.ca.ğına i§aret e~ ve 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

Semere vermlyen !ant btlyük bir 
cı?Saretlc yapılan son harekO.t esnasın 
da alman dersler gösterdi ki orta vark 
ta makine bftkımmd'-ll Almanlar mtıt
te!lklerdcn daha b:.lyUk bir s!lraUc 
hareket edeblJecek tarzd:ı. tecblz cdll
m.Jşlerdir. F.nerjl ile mevcut nakfl va
sıUılarmdan nz..'lml dt'reeede ıstıfadc 
ederek stırntıe 'bu bölgeye g6ndercb1-
leccğlmlz bJr tek tayyareden da.hl vaz 
geçcmeyiZ. 

Glrlttc alman ha§lıca derse gl'.lre 
tayyare meydanlarının mlldataası da. 
fi bataryalarlle değil avcı tayyarelcrt 
le milmkllndllr. 

iki ansız 
generali 
Bir deniz 

ta yyaresile 
Cebelütlarıka indi 
1Udrlt, 9 (A.A.) - r.ayter: 
Lallncadan geıen haberlere- göre,. 

u~ m'1t6rlll b r deniz tayynresi, içinde 
iki Fracaız generali ve bir Fransız 

teğmeni olduttu lı;:ılolc, cumartes sa.. 
babı, Akdeniz ciheti.neren OebelUttan.. 
ka g<ımı!,7tır. Deniz tayyarl'.'sindeki Uç 
kl§l, ckrhal umunıı vall.niıı mzmne 
götUrQlmllşUlr. 

Sovye ler 
Finlandiyaya 20 bin ton 

hububat veracsk 
losk<n' 9 (A.A.) -

Jansmdan: 
DUn gaz;;telcr taratınd3n ncşrcd~ 

ı n rc<ınıt bir Sovy t beyannamesine 
g8ru SovyeUer birliği hUıntmetı Fin
lAndlyayn kum \'adelerle yirml bin 
ton nububat lbraç edecektir. 

Altın fiyab 
DUn, bir altmm 

35 kuruştu, 
fiyatı 26 lira 

vardır. ~en cuma gUnU vuku temek ve onu beklemek bızım l§çilere Bedava Yemci' 
bulan bu infilak civarda bulu · de ~kımradır. Bu bakım~an da - lnhisar fabrikalarında çalı-
nan bir şehrir. de ürte ikisini talı- teşkı!at kanu~u. esaslı bır mc. şan işçilere bedava yemek verile. 
rip etmiştir. lnfilô.km sebebi he. seleyı halletmiş .. buıu:ıuyor. ceği söyleniyor, doğru mudur? 
nUz bildirilmemiştir. Bu kanunu şuphesız oku;:ı.uş- - Doğrudur. Bizim miiesscse-

sunuzdw-. Onda, bu söylcdıgım- ı · ·-.:ı- 1 · ek ---»O«---

Lord Baverbruk 
Kanadaya hitaben 

bir mesaj neşratti : 

lngilterenin 
istila saati 
gaklaşıgor 

---0-

Kanadanın f abirlcala
nnda yaptığı her ıeyi 

ümitle bekliyoruz 
Londrn, 9 (A.A.) - Röytlı:r; 

Devlet nazın Lord Bcaverbrook, 
.Kruıadaya hitaben neşrettiği bir me. 
sajda, lngfltettnln lstllbı: eaatln!n 
yakla§lIUlkta olduğunu ııôylemiş ve 
demı,t.Ir ki: 

1stUlya. ne zamo.n teşebbüs edUe. 
coginl bilmiyorum, fakat muhakkak 
olan bir gey vardır, o da muharebe 
saaUnin yalıla§tığıdır. Her er, b11tUn 
§iddet ve azmi ile mukavemete hazır, 
yerioo konulmalıdır. Her top ve her 
tank scförber bir halde bulunmalıdır. 
Her tayyare, uçmağa hazır olmalıdır. 
ÇUnkU burada, az zaman sonra, hUr. 
rlyetlerlmlz ve hayatımız lçln c;;J.rpı.ş.. 

mayı bcklemeııvız ve bugtln gellnce, 
kendi mUda.tanmız l<:ln csllha imali 
kudrct.lmiz de tab!ntlylc geni§ bir fa
sıla kaydedilecektir. 

İngillz milleti, bu muharebeye katı. 
yon tereddüt veyahut teess\l! zihniye 
ti ile girmiyor. Biz, bu muharebeye 
§CVkle ve dilimi~! konuşanların hep. 
sinin tasvip ettiği bir clava için bir 
darbe indirmekle mesut bir halde gi
riyonız. 

Fakat, sizlerden çok şeyler bekliyo
nız. MUcndeteye lUzumlu tlleUere, 
tanklara, gemilere, ta.yyıırclero, en
dUstrln1zln muharebe hattımıza vere. 
bileceği her aeyc ihtiyacımız vardır. 
Blze vcrcbllee<ığlnl2: bflUln kudreti, 
lhtıyaçlanm1Z1 tecavtız etmlyecektır. 

Tankları ve tayyareleri ödemek için 

par&yıı, bunlan kullanmak lçln fnsar
l:ıra, bir sene evvel muvat!nkfyeUc 
İngllterenln mUdafaa olunduğu mu
harebeye 1.§tlrak için göndereceğiniz 
erlere benzer erlere ihtiyacımız var
dır. Bu. İngiliz mlllet1.nln galip gel
mek veyahut ölmek niyeU ile girece. 
ği bir rnuhnrcbcdir. Ricat yoktur. 

Garp ufkunu gözlUyoruz, gemileri 
bekliyoruz ve I<:anada dominyonunun 
mua2:ım kayntıldu:r ile fabrlkala.rm. 
da yaptı!;"l her §eye ümitle bakıyoruz. 

den başka favdası ola.bilecek mü. erunı~ ça ışan ışçiler seriya 
" mUesseseye uzak bulunan evle. 

~~ hükUmlcr de görmtlşslinüz.. rinden gelmekte ve öğle yemek. 
leri için evlerine dönemiyerek, 

Kanunun tatbikine başladık. müessese içinde basit ve kuru 
Bunun yapılmasını emreylediği . 
nizamna.me layihalanm '.hazırlı- yemeklerle iktifa etrnektedırler. 

Bunu düşüııerok inhisarlar u. 
yoruz. Diğer taraftan kadroyu mum müdilrlüğünlin fabrika, 
da tatbik ettik. Bu kadro ile in- Tuzla, işleme yerleri gibi iş yer
hisar memurlarının almakta bu. lerinde toplu olarak çalıştırdığı 
lundukları ücretler barem dere. işçilere çalıştıkları günlerde ve 
celerine intibak etmektedir. günde bir defa yemek verilebil. 

Açıkta Kalan Memtlr Yok mesi için bütçe kanunwnuza ek-
Endişemiz, açıkta memur kal- Jenen bir madde ile Büyük Millet 

mamasıydı. Buna çok diklkat et- meclisinden mezuniyet aldık. 
tik. Kanun meriyete girind he. Şimdi bu tertibatla. me.,~lilz. 
sa:ben (102) memur açıkta kal- · ı · ·zcı 
ması icabedecekti. Fakat, mün- Yakında bUWn ış yer erınu e 

bunu tatbika başlıya.cağız. 
hallere ta)ıinler yapmak suretiy- _ Bu yemek paraları işçile-
le bu adedi 89 a kadar d~rmiye rin ücretinden kesilecek mi? 
muvaffak olduk. Açıkta ktt.lan - 1şc.ilerimize ücretlerini tam 
bu otuz dokuz nıemur da t~1{i. vereceğiz ve vereceğimiz yemek 
lat krınununa ilave olunan bir mukabilinde lrendilerindcın hiç 
madde hükmüne göre acıkta kaJ. bir şey istemiycceğiz. 
dıkları müddetçe maaşlarım tam _ İhracat vergisi, giimrlikle-
alacaklar ve derecelerine uygun rln varidatını arttıracak mı? 
bir memuriyet açılınca o memu- _ Kanunun meriyetc girdiği 
riyete yeniden tayin olunacak- tarihtenberi çok zaman geçmedi. 
1~~~a göre açıkta kalan bu Bir hazirandan itibaren bunu tat
memw-larımızın açıkta kalışları, bik etmekteyiz. H:ıymet üzerin. 
kadro tatbikatının zaruri bir ne.. den alınacak olan verginin ihra .. 
ticcsi olmuştur. Maaşlarını da catımızın miktarı ile mütenesip 
alacaklarına ve imkan husulünde olarak varidatnnızda bir tezayüt 

husule getirmesi tabiidir. All<!ak 
yeniden tayinleri yapılacağına işlerin kalmaması i<:in ihracat 
göre, ne maddeten, ne de ma- yerlerindeki servislerimizi bu ka_ 
nen mütezarrır olmıyacaklardır. nunun icabına göre tanzim et-

Mcmurların Telcaütlü.kleri. ekteyı'z." 
- İnhisarlar meınurlarmın tc- _m ____________ _ 

kaütlilkleri hakkındaki ka:nwıda ( 
bir dcı?i~ildik yapılacak mı? Alman 

- Htı.len mer'i olan bir te]{a. hariciyesi 
üt kanunu vardır. Bu k.:"Ulunun 
mağdur bıraktığı bazı memur
ları bu mağduriyetten kurtar
mak ve o kanunda lüzumlu ve 
faydalı gördüğümi.iz dif.:J'{!r bazı 
hükümleri ilave eylemek üzere 
bir tadil projemiz vardır, tetkik 
edilmektedir. Yakında bunu B. 
Millet Meclisine teklif edilmek ü
zere heyeti vclrilcye arzedeccğim 

Rakt. lr1 csclesi 
- Küçük rakı 13işelerinin kal

dırrlncağı haberi doğru mudur? 
- Bir g~te~ verdiği hava

diste. bundan sonra ra!lnlarm bir 
litrelik şi."jCler içinde satılacağına 
işaret etti. Böyle bir şey yoktur. 
Pivasa.da ha.len mevcut· olan şi
şeİerin satışma devam edeceğiz. 
Eskiden on santilitrelik şişeler 
\"ardı. Onları kamilen kaldırdık. 
Şimdi piyasadaki şiselerimiz 15, 
25, 50 ve 100 eantilitreliktir. 

- Rakının alkol derecesi dü
şüriileceği doğru mudur? 

- Böyle bir tecriibe yaptrk, 
iyi netice vemıedi. Binaenalcyih, 
artık böyle .bir şeyle meşgul ol
mıya.ca.ğız. 

Bcrlin, 9 ( A.A.) - Yarı resmi 
bir kayna.ld:an bildiriliyor: 

Bugün Alman hariciye ne-z.are. 
tinde beyan olunduğuna göre, 
Almanya yakın şarktaki askeri 
hadiseleri büyük bir alaka ile ta
l:ip etmekte, İngiliz kuvvetleri 
taraf rndan Suriycye karşı girişi. 
len hareketin hakiki siyasi sebe
bi ise daha büyük bir alaka ile 
kaydolunanaktndır. 

Suriyedc Alman kıt.alan •bl.ı. 
lunmamış ve btrlumnamaktadır 
ve bu iş münhasrnın İngiltere ile 
Fransayı alakadar edPr. 

Vişiden alınan haıberlere ns
zaran Fra.ns3run aldığı vaziyet 
şudur: Fransa İngilterenin cani. 
yane bir taarruzuna uğramıştır. 
Ve ahval ve şeraitin müsaade et
tiği nisbette ve her nerede taar. 
nı?.a uğrarsa kendisini müdafaa 
eylemektedir. 

Hür Fra.nsnlarm Suriye üzerine: 
yaptığı taarruza fiilen mü7'.alı<'ret 
eden İngilizlerin bu hıır<'ketlcri ile 
Fransal, Almanyanm ynnmda !illi 
bir mütt.efik haline ı:etireecklorl
ni hllmem<.'lerlne, e'"eldtn hesap 
<>tmemis olmafanna. ihtimal 'ert
lcmcz. Buna rağmen bıı mlizahe
ret.e karar vcrmfslc>r·s(' urlyc hii.· 
diseleri karşısmda kayıtsız ve ha
J'('ket..o;tz Jmlmanm kcndHielcri kin 
daha ,'a.hJm tehlikeler getfreceI;-i
ne kati surette kani b11Junmalan
dır. 

Hakikat halde \T~I Fransa..•n A· 
mfral Darlanm son nutkunu söy· 
lcdlğt ~ünd<'n ftlbaftn Almanya
nm yanında lngUtercyc kal"Ş'I 'ni
yet aJnn balunuyorda. ı.•ran11rz 

Bn .. vel.il muavini bu nutku da \1. 
şl Fransasmm Almanya ile Avnıpa 
sulhu ı;artJarmda anlaşmıı, o•du~"tl
nu anlatıyor \'C bu şartlara gôre 
İngiltereyi de sulh akdine da.vet 
ediyordu: 

- Fransa sulha muh~r ve 
sulhu tadlc mecburdur.,, 

Diyordu. Da sözHn altmdan : 
- tngtıt~re ba ş&rtıarla A,'Ttl. 

pa sulhuna razı olmazsa. Pransa Al. 
manya He hı bfrlf~ yolunda sonu
na kadar gidecektir.,, 

Tehdi<ll açık surctt~ se7JJlyor
ılu. 

Şimdi tarihi mnkaddcmtm ga
rip bir cl1w~1 olank harp hildl~
lcrinin döniip dola§a.rıtk bÖ) le bir 
mcrhaJ.-.ye gelmis oldui,'llnu, Al
manyanın fazyi1d altında oln.n 
J<'ran anm hem cs'ld miittt-fıki ln
gilt ere, h<'m de 1n~ilkrc ile milt· 
tetik olan hlir Fransız ku'"etır..ı 
aleyhine silah çektlğlni hayretle 
görüyoruz! 

}'&kat Fransanın eı;ki müttefiki 
nlcyehlne ~Jctlf;-1 bu silah ne de~ 
receko kadar AlmnnyAnm :ic;ine 
yan "11.rektır'! nu nolı:ta f}İmdiki 

ha.ide belli değildir. Eğer J."ransız 
kU\u~tJerinfı:ı hür Fransızlarla in. 
giliderc Utlha'k etmcğc ba'.fladıl<· 
lan tahakkuk eder ve Suriyenin 
hiç kan dökülıneksizin Fn.mın lş
gs.Unden kurtanlarak istikl:ili te
min ediHrse diKer ı••ra.n"ız mô.s
tRmlckeleri üzerinclc Vi i de\ let 
adamla.rmın uiifuzu derin nret.tc 
ssrsılacaktır. 

ASIM US 

Gizli bir randevu evi 
basıldı 

Dün Divanyolu caddesinde Ço
cuk &irgeme lunıı.mu yanmdlki 
4 numaralı e\"Cle Cahide isminde 
bir kadının gizli fuhuş yaptırdığı 
haber alınmış ve neticede cürmü
meşhut yapılarak 3 erkt"ltle 4 ka· 
dın suç üstU yakalanmıştır. 

ı_G_o_N_D_E_N_G_o_· _N_E_I 

Rakıyı halen malfun derecele
riyle muhafaza edeceğiz. Sa.dece 
yapacağımız iş, rakı istihlfilrini 
tahdit edebilmek için mevrut 
tedbirlerimizin tatbikine devam. 
dan ibarettir. 

Berlinin siyasi mahfilleri şu 
mütaleadadır ki, Suriyeye karşı 
yaılan bu taarruz bizzat ln
gilterenin tarihinde bile emsali 
görülmiycn yeni bir lngiliz hiya.. 
netidir. İngilizler Fransanın bu
gün malik olduğu vasıtalardan 
QOk yüksek vasıtalarla Fransız 
topraklarına taarruz etmekle, 
Girit mağlubiyetini vicdansızca 
telifiye çalışıyorlar. İngiltere, 
bu hareketi, iddia ettiği gibi A_ 
rap milletini 1-.'Urtamıak için de 
yapmıyor. 

talarından ziyade İngiliz kıtaları 
tarafından yapılmaktadır. 

Sal8.hiyetli Alman mahfilleri, 
en iptidai ahlak kanunlarına kar. 
şı yapılan bu yeni ihtilRfm dün
yada y~ğı aksi tesirlerin 
müşalıedesi mera.klı olacağı mü. 
taJeasmdadır, 

Kibritai:: Kalmıyaca[ıız 
- Kibrit fabrikasını ziyaret 

etmiştiniz. Fabrikayı 113.Sıl bul
dunuz? 

- Fabrika iyi çalışmaktadır. 

Lokantalarda ekmek 
porsiyonu ikiye ayrılmah ! 

Bugünkü n.hval ve şerait icinde 
nin önüne .geçmek :Çn en mUna- iptidai maddeler tedariki müşkül 
slp çrkar yol budur. Belediyenln olduE;.ınu biliyorsunuz. Halen 
bu usulü lokanta.la.ra tamim et- bizim kin bu hususta iki mühim 
meslnde fav&. miıli.1 ıru:a oo:ıe. I ırcsele var Birisi, memleketi kiJb.. 

mE'k artıkla'rlrun birikmesine vt3 
binn t.Ieç ynn olmasına imkan 
•erilmez. Hem mtist~hliğin, pa
raca tlL0 mıfu kPbH olur. 

Z1nn dC'MPm bir mllttar ekmek 
\ \ •1'.J d 111 frı.zlıu rnr '2'iyon etme-

bilir, rits'? """:ra.lonamak, diğei de l>L 
nm~m1' nıt'NiR y~s.ıya çıkarılacak kibn"tlerin 

Fransa şu anda Almanya.ıµn 
Fransaya mukaddes bir hak ola
rak t.a.nıdrğı şeyi, yani toprakla. 
rmı müdafaa ediyor. Fransanm 
bu hareketi pekala anlaşılır. 

Berlinde §U cılıet kaydodili
:yor ki, İngiliz haberlenıHn hfla. 
fına olarak tecaıvii:z Fransız kı-

Alman mütareke komis) onu
mm Sariye)·e karşı yapılan taar. 
ruz üzerine hasrl olan vaziyetle 
meşgul olup olmadığı sualini Al
man hariciye nemreti cevapsız 
bıra~ır. Keza Tütkiıyenin 
vaziy~in9 dair eo!T. laın t'1a1 de 
cevapsız kalmıştır. 

Cumartesi t'finU e 
lunma.dığmdan to 
sın Birliği lsta.t::bul 
kongrc.:ıi dün gene 
evinde a.ktedilmiştir· 
ikinci olduğundan 1ll 
iktifa «lilmiş, içtim_!~ 
taka reisi Hakkı 'J.., ... 
t_.r hıtab ile açınıŞtll'• 

Mağşuş af 
of ise verlll 

malla 
satamıy 
Afyonlı:arahisar ~ 

ra.k mahsull('rj ofi 
müstahsilden bır 
olmn.k ÜZ"re ma~ 
mu~ afyon müba)' 
gını ya.zmrştık. 

Bu .iş için verileD 
ıanı bitmektedir. B' 
dar ellerindeki bU 
ofise ~lim etın 
satmak hn.kkında 
caklardrr_ 

10 ya 
bir ço· 

Mareşal 
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nizclllk bahisleri: 5 
' ---Asker ailelerine 

Denizaltı gemileri 
"-. ... 

s.ao ı:. •• a ~ı 
ı 12.33 Şarla w 

tOrkUler 
12.45 Ajan8 

-1S41 

1 . ı ., Rıo'1. 1:; 1 

oreıuıu .. 
l?O 111 Jbd)oo p• 

Mtea! 

150 bin lira verildi 
Belediye yardım var!~ab '.;in naldı vası· 
tatarına muayyen n.,..tar zam yapacak 

ıtım etml"k üzere tetkikler yapıl 
mı.şhr. Ya}lılan tetMUere ıöre, 
~ wcu tat\ıy n lataııbul OekUdar 
tranı\ .l) larile, Halle;, Şirketi Hay 
rlye, Aka), ~it treıılerDe, o 
tobUslerf' birinci mevicl!ere birer 
.kuruş, ikincl vemldlere 20 ıer pa. 
ra zam yapılnıa ı tekllfedllmi tir. 
Belediye d~ , nncllmal taraf'D
daıı bu karar ~ edildliı tak 
dbJe tatbik mevkibıe konacak ,. 
bQ&UnkU ınU1'eUcfl,yet ş idi kaldı 
rrtacaktır. 

ıs.oo Karışık 
program 

13.15 Şarkı ve 
lunOJer 

13 80 l{&nflk 
program 

JS.03 !<'asıl sazı 

18 30 Ziraat tak 

'mı 
JS.40 SOlıstlcr 
19 00 M,.hm~dln 

2'ı 4~ Haftanın 

tOrkUd 
Paurıtı ~u 

ııel 
21.00 x~mleket 

postam 
21.10 Solo p.rkı 

lar 
21 2:5 Hotbe 
21.45 Senfoni or-

keatraaı 

22.30 A3an• 

10~.f.~:~: Bir berbarin Vai'. ve Belediye 
.-~·' · I< ........ , .. Reisimizdeı ricası 
Hrı.ır· 13 Hııır; 18 • Permenat ma~elerine transformatör koymalt 

mahzurludur - 5-8 liray a yapılan saçlar bazı 
yerde niçin 150 kurup. yapılıyor? - Berberler· 
de elektrik sarfiyab ten zilitmdan iıtifade etmeli 

w aıuuer "••11 •ı r.ır.ıusa \ .. _ ~ , ., ı 

bı ııliz li;arokol hUn~D 

k t
'f bi .. G.19 11.H tUt il.fi 

1939 .; evsafı hakkında ·a r l?('Y " 
"f yn clökilcil ızenıiler _

0
., 1 ... mı"ve kalkmak b:ıta olur. ötle ıs.ıs '·" ıs.us -ua ııar'!inln bir ı~ ~.~, tP3!1 dan Ev,.,fı malilm olan Fransız - ıı.ıı u• n.11 ..,, Oku)u<ulanm...ı.n l'atlhte ka ·" 3 • • d dır fakat bu , "' gen11ıerm heôıen umumi harıın n.avn dökü<ll denizaltı ..,..nerı. A•- - ti.ot ..... ıu• dın berberi R-t GOçmen ımzuı. ~nuk envved .. iv. ~ha-ten sonra 1nışa :ı "gelince. bunların silahlan al. Yaw tt.•o 1.81 n.41 ı.ot le aldığımız bır mektubu ehemmi· 

""' .. " ,., .t tane torpil kovaw ile red;i bu- f....-k a.n 8.lt ı ıo uı vetin• binaen dercecllyor, all-
edilmiştir. "k h rı:ı a ··~k uk bir toptur. Bu denizaltı kadar maJtamlann dikkat nazannı 

Ancak bu ıtemilere ' 1 • ~ • '1'. •ır.ıleri iki yüzer kilo11* ve dolu cAll)(:.dtyoı ua · rasında iolhtiyack ıtt::~:::~ olmak Uz.ere 21 mayn tapnakta- Valimiz Ankaradan "Bilmem neden Avnıpada gtı-
ilk defa ara dırlar. dönüyor ııellik saloıalannı belediyelen tJ. 
kullanıJmıştır. Alman mayn dökUcil denizaltı Şeıhrlmiıin muhtelif mMelele- caret oclalan maddi ve ınsnevf her 

dllkücll cıenıza!tı ıı:emı· •cmilerinin ne kadar mayn tap. '' etrafmd• vekllctl• temas •l· tUrlU yanlmu yapa•ket1 bhde bu ~ayn . tle 1300 tonluktur· d kları maJCim olmamakla bera. k ~ Ank ""'d var alak~ eeiqreniyor. Yardan şöyle 
len uın~_mı~ saatte 16 mli. ber bunlann tngiliz, Fran8JZ ve 1 me ere araya •· en 

1 dunıun vakit vakit, bu ııahada ça-
lar. Su uzerın~~ ıo ınU silra't!e tulvan denizaltı gemileritıden ve belediye :reisi Lfttfl Xırdar bu lJpıı uııatkarlU'lll iışleıindekl in· 
su a]tında 88!_,...nzlft ... n mavn . • bUvtik oJdukJanna şüphe sabah Ankaradan ıehrimbe d&ne- kl,ata mani olacak llOl'1uklar ...-_ 

se--ıerler. rı ... ~ ııu•rt M ... c. ••• ::ı • cekt.n-. 1 -'"'clı .ıenfzaltl •cnılle .• or cd' memcklcdır. n ıyor ... BugUıılenle - bl· 
dökil ·d· Fakat aaıl Al. o 1 cı vazr: Meyva ıslah iataayonu rtsllp kanıı19smll! bulunuyormı: 
• Kak> tib"pı !'1~ .. 1 

kullanmaktadır· • 1 ·ı ı..: 192'1 yılındanberi memll"k~te ·t. ınanlar u ı .. • denisaltı gemile· DENiZ TAYYARELERi genıt eti ec~K hal f'dilen pemwıat maldlert, be-

ll•a~r~. ~Al~m~anl~arın~:.;::=~~-----;-~~..:.....--:--- ı.,tanbul ziraat mUdUrlUiü me~ !~diye ıl Berberler cf"ftliyetl ta ·~ ' b k ' ı ·-' Tıtfından hazırlanan talimatname 

G
- o• e n u· · ı ı u• e hasta a 1c1 ar ~~ahve:~·on:en~:~;;;Cet~~~~ \ pt vflklln mU&Yf'llPdenge(il'lJer<'k bin liralık yeni t.tı•iMt ilive et- mııtJQp ewafta olduktan tahükult 

h t h 
miştlr. Te,'81 iş.ine bir kaç ıllDc ettikten sonr mUhUrlener&k c:a 

Du 
.. nden . ı·tı•baren as a ane- -kad_ar_._,_ı._a•_*_ur_. --- hımuma mt\ aade edildiği haklt' ıroçe>n on dört Mne urfıncla hk; 

b 1 d 
bir linr.a gölıtermeml~ olan bu ma-

· ıerde tedrisata aş an 1 -Y8Df Çlktf-· klnr!Pr, bu yıl nPd<'nse ant bir ka-

H k k 
rilrla 'c,r.idPn muayene ve tadilft.· 

' tHr dır· ilet 118ifıba,,..,e 20. 80 e5- er es endt ta t# ~ ...-.,;ı::--,..ui.t;~e ıze. nüllü _-.. ~· , Bu ta<lll1lm en m--
tstan_bul cıevanı etmek· Bunlar Gureba. H~kı, Cerrah- hayatını yatıtar biri d~ maldnelere 2' -..,ttıuk bir 

• . ıımıf niş h11' ~~-ba]Uellık ko- -·Ha~ N-une, Hay y tnııotonııatıır lll-r. -ki "'1ılerı ı-ini .ıırıar. tec11r. Şulıelll" ,,__ ,.. ~ Aakerl. Şlolı Etfal ve A. lnı truıofo_,_ Ul.-.ıo hiç ~ ~l'll tlilldlcil de- ı ıu ya~ bir ""1:l:""r.· "°~ merikaıı haııtoııanel"ridir· Bekir Sıtkı Kunt' un bir tayda ,.ı.tur. - _ ... 
· ..... ~idir.. . dünden ıt!~. _ _.._ı!,t1.... -. Tedriaa.t 40 ders devam ede- hikayeleri rat vardır. OOnlıU 2f wıtıuk trans -.aaı denizalt __ :..ı,...; · "'J;."Ull" DP~.,.. ,,- F tormatarle ealllU bir makine uç · . ı ıem.u-·· ınlştir- uuu yenler dUn sabah has. cektfı;. iatı 60 lıuruı hn ancak 20. 30 dakikada hazır. 

enat• ........... ::r.:!ı:.:I. staJa ıı.,ıamıofar 'f ABIT IEltalteTI ...-ır. -1ııo1· - .,..,. 
78 metre ~nifliii _ d • • ı d ••l•r loe bu iıi G dakikada temin 

~ ~1: z 'i"'.sö Kaymbira ermı yara a 1 muıtır. Bira& ....... Wite. ınıı- :::!~"::';.,'!:" :-..:::..:: ~ ~ . .; Si· Evvelki gün puar olmaoı mil.. halline gelen polieler earıhı ... 30 dnlıilıaya davaıunalan <ihetl 

ı..~'.R~eınilori ııuyııD O.. ıı;vvelld giln alııı•~ bır ııasehetıyle evde.kalan Ali !le kal...,..ıar ve :vanJıyı Cerrabİıo· hakikaten '""mmUle ,.,....ıır. 
.;.:;_~ zaman ~ı )jvrikapıda bir!~· 8 yerinden Saim akp.ıil tızerı otW'UP rakı ıç- şa hastahanesine kaldırmışlar. Sonra l8tenilen bu tadillt ıoo -

-uvvetindeki iki Dije adam kayinbf1'8YV4-1 t Vaka miye baş}&ınışlardır. Bir a.rahk dır. 200 llranm lllıumauz yerP. aarfan llıil "-ket eder ve ııaat- aiJr surette~ ır. Ali fula ııarhııt ol- ve orta. Saimin yaralan ııin' ve lehli· l<>ıp •tlh<'celıllr. Bu paranaı ,... 
~ ~atıe ııeyrec1eıfer. şöYI• _...-,,ıır: Şaban da' hiç bir sebep )'Oklıen Saime !relidir. Bilha- karnın• t....ıur tını - .- da ıo bltml• olmr 

lıtr ... ~ beyıdr k1Jl1· Ba~k ~ ııayln. küfretmiY" lıofl8Jltlfbr· Saim de edon bir ~ cı.ıı. -la. yaealıtıı-. QllıılıU ııJıT&ll Jıuua cıo-
h elektrik motörll va- oğlu AJ.i acfind!I' b11u~pıda ınukabele edi~ ~e~ ~ıcağmı ı rmm bir kummı meydana çrkar- layıatle mat16p malsemtnln tPmtnJ 

ıo ~et eder ve saatte l>iradf'l'lyle blrl~. 8
2
,. numara· çekmiş ve kayinbiradenrun rut· mıttn'· ~brta tahkikata devam mu.kUldUr Netle~. b1slm ıfbl ma-

!eııııı lllil Y8pabilirler. BekCOytr ri••- ııole yerlerin• vurmıya haşla. •tmeırt.otlil'. klno ulılplorlııiıı eller! ballaaa· S~ hıç bir verdP.O yar. ~da~O~tunJl~~aJttadıl':;~·i=::::-=:f.::;==~:;~~~~~~-·-----~~~~~;:~~;--~.;__.:..::;_..:,:=._:::=::. 
~~\rıF,:t~ Hi9' - Sihirli a11na 

cak, maldneelz ve aQbllme ınül6· 
tu lie pemıanat yapanlara uha • 
~ılacaktlr SUbllmenln nuıl bll' -. 
hlr oldugunu ve inAnlar berlaıle
ld tahrip edici tellirinl slkre lı8e 
IUırum ıörmUyonam. Btnaenaı.,b 
belediye, maldnel8'9 tranaforma· 
~I' lllve ettianesdln flvvel bu 
nurıla aık&dele eı.e hallnn sıhha
tin• daha btb'tlk bir hismette ba
lunm111J olur, dttbcMIDde)'im. 

Benıce yapdacak qey, hiq bir 1-
J'llUI olm.ıyan ve eeuen memle· 
kete girerk• fenni llontNlleri 
yapıtmq ba!unan mattnelerl tadt
llta tabi tutmaktan :dyade nıcm 
1 kMlml7ll!e c:alı an nıaklnelPr a). 
nı ve kullaDJlan Ulolar da bir ol
duğuna göre muhtelif fiyatlarla 
i yapan berberleri kontrol etmek 
ve hattı bu işi bir tarif P\ e bağ 
lsmakhr. M~i bit- pennanat Be
,. o•lunda &--8 lirava yapılutıen 
baa y@rl@rde ll50 kuruta yapd 
maktadır. Bu flhit farkm &IAae 
geqmek ic;ln mutlak nark maM.Ye
tinde bir tarife 'apmak ve vatan
dtu1lıll'I fuzult para sarfly.a.ndan 
... .....-... M9p .,, • 

Bu wdeden tltttade ederek 
berberlerin matcbır oldukları bir 
noktaya da ~t etmekten ken 
dimi alamıyaeaiua: Kuap" Jıu 
ru kahvectı .. tılle --mot6r kallan 
dddan tclD-- elüt.rlll IUfiyatmı 
yu.de eW te..ılMla 6d8l"MIUD 
bu glbllerden fazla cere18ft lal'(e
den biılerin de bu t.8111111lttu tt
tilade <>t.ıneyl llteaıek haJdumır 
dır lra.nutlndeyim, 
Yukarıda Ukrettltim hldiıleleri 

muhtArem vallmis doktor L6tıl 
K rd:uın yUksPk nUfUI nuu"Dl& 
anecler ve ııbh&t doiay11Ue mem
leket mo.eletl olan bu itin halli 
içip bir tNviyt aunt1 buhı,..aann 
hassaten dUerim.,. 

itfaiye mektelDcle 
imtihanlar 

- Paaıate. denlltti. aradıf.m 
kadmrn iıu.tumnuma imkan voı
OJ'lılı bir RVk ve eefa beld .:dtr. 
BUtUn kadınların bir det , bır· 
kııç erkekie eilenmek late<Jkien 
eöylt>aıir •• 

din. aabneye atacak ve ne oluna 
olıı:n kadına llkm• llAn ede-

ot~e yaptı .. Perde kapanır ka- L_laBına'd lann ııhhi • 
panmp bir deli ıtbl ..ıı_,. ._ ua m an muayenelerı 

~ b.tederlor. ,.,_ ~ 
ıa:::e 9 mil sür'atle ki ten kadı:nl&n üııerinde tecıiibe ettı .. 

~ "-i r. _ EIY ienç, görüyorulll•HaYJI'. Hiç birinin rüzUnü be~. ~ir 

tıldı. YoııtUD arti9tler. biriWrle. tatutı ikmal edil * ı 

'ler bi~ su UseJ'İDfl • .,1rct f Pia -~da ~....ı.ıı, ta· halde .rörem. ıyordu. H_epsı. nm yü-
ve saatte bet mil IÜJ'· ...- nanın- Qqi.. gib ydi ~:. k şartiyle 8U attın. ba)'JI' .. 'BU'Jaııat bÜJl1İyot8Ull• ki zil.~~.~~ cam dedi ı bi8 :'""'li..a'..._Yaııi. · 190 kilometre P1~" • nsanlanıı icat - AJWll9"dl, • .eya. 

... lq" ~ deD-1 teY• 1 yaı.ndır. bat dillU)'OI'·· Bafka memleket. 
ıı.~ denizaltı .-nileriJle ettikleri en muaz18111 ıere gitmeliyim. ~dalı .... - i Oyle yalan ki-·· . adaın müte· AVJ'llP&YI• Hindi, Cinı Japon-~J\l kl a ktıc;Uk ırem · GörünmiYeı;1 bir -ıt .ju..nrdu.. ,,..vı. A.merikaYI dolaştı. Sihirli 

'11 5 '? an 64 metre. ~ ınad'> 0 sö~'1~yor. z.~ J~· avnı. bir nOOr.e olsun bulanıklı· 
~"ıo nıetrPdir. Su Üf.t'· ... -...r.n b"tird~ii vak•b:r ayna v.... .m.1 kavbetmivordu. Her. kadın. 
•L: klan 600 ton. 511 al ---· ~ sana ı "'. ,..- do bi ha ı bi~ll'ltklan ise 770 ton· - t;te, ' ile ~artJSI?a e>nUP ic;inde nuktu, r ya 

S.,":! lttottlrlMe .., tıoorl•· ,;yoruın· Bu.= yilsUJıe bÜ·· hal~· Gölde. viletin(in, ı.ı.. 
, :_ııııvette ı.. e1e1ttrlk .,,ıcacak·k!"" --~•· ~ ıu.ı-rm:m-~ ve dudalılan • ....ıek Seni Jıakıld ~nde berrak bir nın cuıbeli ı~ _mahvedecek 

be . et ederler. . kadJJU 3~ ıc;. kadar cazibeli bır mtiba bıra -
... !_~r kuvvetindeki Dı- halde ~ecek81!1:.:..-1..n u- kan kadın. sihirli aynada soluk 
~~ ~atte 14 mil sür:aı c;enç cıetikaftİ1• rur....,··-t.ÇiDde · b" ~· ~·~_buı be)·gir kuvvetin. anır~ yat&fın ırErkek fiipheJmmift.İ: 

~.~Q'ık. motörU ise pat~ !ynayı 8.rad2· Ve bakfu.. . - yoksa. dedi. bu aynanın 'frl.U:: sur·atıe seyredil· ~,en tdaJldl1 sı. yapılışında mı donukluk var ... 
)\ ttı. de ~kılar. -~-~.ı ~nın attmdaY· Yokla rüyama giren ~rümruyen 
~ n!zaıtı s:emileri bic hırlı 31·~ ômı ~ne baStlT· adam. bana bir oyun mu yaptı? .. 

a?oo ,,örmeden iki bin mil dJ. eevtnc; cterlll rıefeıt aldı: Jl'akat a~'Da. her aynadan da-
~e ~loınetre katederler. dJ. ~--.hin, diye baytardl.. ha miittlll idi. ~. omm Qel'· 

r; ı \Pi saatte 10 ırıil ile ka· -: ~bir ,.ki• eevecek C<ff si içinde hakik~ renk ve eb. 
3 lb~nıdır. Su altında iJle Be!1~ h~ını. adı i1e teıceeeOm edıvordu. Ne-

901 ~ra'tle BPvretınek kadılll . yardı. hfrlere bakıyor, BP:lan. cülleri, 
\at-~~I~ vanı 167 ldJO.. Genç _..in4f. S• ""kldJDdl· aynada seyftdiyor. bir ~lk 
~ılırler. '~~~ tek ~·. t-A --n- .e o ftlrit: ııır~1ı"nce·. u:n•.....; ti"' )lali~ ~'t.ıl.-lr bır .... ~ 5uuu .. _:.-· rdu. A lar ... a .ot ,.... ., K~ ~_;, ld Şill>" - HaYD', diyo yna ya • 

"e 0 n attı tane torpil ta- ~ ~_:ı-~,ai ıv.: s~ylemfyor, fakat ben t~nd, 
ı.;• on tane torpf lkovanla· 0pdaı' ~ •~·ın fftnabk olmlYU bir b4ma rast. 
~ ~ A'Ynca on santiınetre- beicleD ._; ,......, •• blll clOnY8- tıvamıvonnn .. Demek bir havli 
" 0 .,. ."e birkac mitroJvÖSo I ır.dlll -t•ltt '"•""' olurnm. • , ""'::---- 1a-.. "etnUeri . ~ .,, .. •" ,_ t... ı - ... - .. ....,, , n t<>-"ı• ••f'T . r ..,.. r r at ;; d"<'e'· ,·eri kalm:ı"' ı•. 

_ __ ·_ tio .... n.nıe ıre yedı 1~1P11'· ıııııaıııW1' J!i :ı.,_ ~=r· Yaon .. ra 

l\i 1n':!..!~ 7.5 hık bir toPla -- JıfJllld1 ~ IJQt8n 
w-e11y& vardır. ... .... 

Gidet.' k ym kalmayme& razı 
'lldu.. "t•mmadığm tq ba1 )a. 
rar" Jar1J meeelıne uydu '-1'! Pa 
rise vollandı. 

Bu güzel ~hrfn Jile: bir tarafı 
i..Rtk genci allkadar etmiyordu. 
Sokaklarda avare avare dolaştı, 
avna. en kUc;ük bir ümit bile ver
miyordu • 

Gece bir tiyatroya gitmiye ka-
rar verdı. öbür gUn Pll!'isi terke. 
decek, memleketine dönüp sihir. 
lJ aynayı kör ~r kuyuya ataaak 
veya bir taşa qarparak bin lJll"ÇI 

edecekti. 
Tivatroda güzel bir oyun t.ern

ail ediliyordu. Gel)c:. fettan bir 
fü:ıık rolU oynıvan bir kadınla&• 
!!kadar oldu. VUcudu cidden mu. 
te~ipti. Bakt.11ları .~. ha. 
reketleri tabii idi. Bir tek kusu
ru, fada boyanmll olmuıyds, ki 
bu da her halde oyun lıcabl ola
caktı. 

Gayri ihtivaıi ayna.sun çıkar. 
dı ve kadım i~nd earadL 

Hayftt. .. Gene; yerinden fırla. 
dı ve bir claba dikkatli baktı. 
J{ı:;dm. aynanın ldnde bOtOn ~ 
ıt>'ı:~ ve t-errakllfı ile Pllk8· 
)-,.>rdu. Muthiş bir hele<':ına ka. 
,Wm.,U. Oyun biter bitme& ken. 

riyle eaJ<ılaprü UllkllflJOl'lar 1 hhf bakımdaa - mua~ 
eh. Gene; deUkanlı kaclmın &IOne ı leri tkmal edllmeden 111&1 .._ 
ÇfktJ Ye: left •--1 6.aMla 

- Affedeninis dedı lli-a-ı.. ,,.., .. an '--.... ıer aetJc....., 
b' d • , lllıUQllil anlatılJIUIUr, AWuıdarlara bil' t.a-
ır aklka konutmak i_ltiyorum. nüm yapılarak badema bu libi 
- B~yunmua ef~m... ayenelerl ikmal edilmeden biDaJa 

. - Bil~ elendim, nasıl söy- nn ifgal edUmetılDe lakı vertlme
lıyeyim .• Sızi ilk görüşte bUtUD meel bildi l'-""tir 
kalbimle l!Ml'Vdlm.. r - • 

Kadm ıtUIUmellyordu: 
- Zalımet etmişsinl7 • . dl'dı 
Gene muteeselr olm dı 

Köy enıtitüleri faaliyeti 
M .. rlf Vekilliti )'eni IGP'lf ol 

· Başkasına ka~t · 1 du u k6y euütUJerinde talebeyi 
olabiJtr. ll'a.kat bu, ~nı redrl t. 1 et.lfünne f'aaliyeU ıenif mikyu 
menfzl tca.bettfrmez. Emın olun ta devam etmektedir. On enııUtO 
sizi bütün kalbimle eevereilm • .dil taJebO Udımwaa bu 1eoe ye 
Senelerdir dlvtn• diyar alzi an. nideG 3000 talebe daha lllve edf· 
vordum.. lecektir4 Oc aeıae 10Dta eDBUtU 

Bin.s enelkf dl1lmeeme -1m· 3000 meıun verec:ek11. Bu ıurtt
di kaim bir erkek kahkahasına 1• mesunlar kölere daltrtılarak 
inkıllp etmifti. Başındaki ka • 1,600,000 t&lebon.bı okutulmaaı te 
dın per(lktlntl çıkamulb: - edilecektir. ---o----

Köy psiıi .__ ,- Demek kadın rolünde ffl'f. 
...ide muvaffak ohıJOl'l9ft·· Bb. 
t»k hOllfmfta gitti.. Sarıyer halkevl halan e9velııf 

Sonra: gtln Babçtk67b• "" ... u ,,. 
,.:;; Allalla ..arladdc. doltum, m19lardlr. Oestnttde k&yte Wlllf 
uıı:ı\Uoo • 

0 

• edilmll ft ....... ..,.... 
, Sih!rh avnanm marifett anla. k5yltınn11 ııhhl muayeneleri yapd. 

1 ı a. 

/ 

m· lılllhrtt &fledee ICllll'a .. 
•• ı 1 • ı Ti. i 7 I ' ~. T k la tenuıll Pdilmiılör 
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Ticaret Ofisi yeni 
dairesine tasındı 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

Satış Müdürlüğünde 
sahipsiz eşya satıhyor 

. ~ ---
BiR PUDRA ı, ,_.-, 
TccrÜbesi karşısında Cocuk Bahcelef'i. Talebe Tatil Kuraları· J 

Ticaret Vekaleti ill§e mfüıte§ar
lığına bağlı Ticaret ofisi umum 
müdUrlllğil, diln, yeni Valde ha
nında.ki dairesine tll§mmıştrr. 

10.000 . Çocu~ Kampları •• w.. , 1 
ıstanbul Maarif Müdürlugunden · r~ 

Almanların satınak 
istedikleri kağıt 

Bir Alman heyPtinin şehri.:nize 
gelerek alakadarlarla temasa geı;:
tiğlni, bunlann biz(' kağıt satmak 
istediklerini yazmıştık. 

Ancak, Almanların teklif •tik· 
Jeri kağrt fiya.tlan, Fin kağıt fi
yatlarından yüzde 20 nfsbetindo 
fazladır. 

Ku~uya nark konmuyo_r 
Fiyat murakabe komisyonu dün 

de mutat toplantılarından birlııi 
ya.pm13tır. Komisyon kuzu etine 
nark koymaktan vazgeçmiştir. 

-<> - --
Dünkü ihracat 

Dilnkil ihracatm yekunu 100 
bin lira.dır. Bu a'Mlila diln Roma.n
yaya balık, Alnıanyaya 76 hin li."a
bk kepek satmıştır. 

Şubeye Davet 
1'Sk:Udar Atl. Şubesinden: 
Bu yıl Tıp FakUltesl, Vete:iner Fa· 

Jdlltesl, Eczacı, Dl§ Tabibi okunan 
De Üniversite fen fakUltesl kimya şu· 
bealnde:ı mezun olanlarm 941 Tem.. 
m~unun ilk yanıımdan Ağustosun 

blrincı gUnUne kadar son yokla.malan 
ya.pılacağmdan §Ubede kayıtlı oldup 
da bu yıl mezun olanlarm mezuniyet 
veslkalariyle blr1ikte nüfua cüzdanla· 
n ve totoğraflariyle şubeye gelmeleri 
taşrada bulunanların bulundukları 

mahallin askerlik §Ubelerine müraca· 
at eylemeleri ve bu müddet içinde 
yokıamalannı yapt.ırmıyanlar bakaya 
sayıla=ağr iltı.n olunur. 

Operatör, üroloğ ve 
kadın doktorlannm 

toplantısı 
Türk Ginekologl Oemlyet.l Türk 

Cerrabl ve Üroloji Cemiyetleri Azası· 
nm da t§tira.klle Dr. Ahmet Asım O· 
nur'wı reisliği altında fevkalA.de bir 
toplan•ı yapmıgtır. Bu iÇt.lmada a~· 
ğıdakl mevzular Uzerine tebliğler ya· 
pılmrş, vak'a ve müstahzarlar göııte· 
rilmlştlr: 

1 G!nekolojik RBntgen te§hwn-
de dikkat edilmesi l!zım gelen nokta· 
ıar Dr. Ahmet Ata, 

2 - Her iki yumurtalığın iri ve 
çabuk t-UyUyen psödomuslnli kist ade· 
nomlan Dr. Asım Onur, 

3 - Ameliyatla. çıkardığı bir rahim 
cismi kanseri piyesi Dr. Asım Onur. 

4 - Hususiyeti olan Ha,·alei Ni!a· 
siye vakam ve tedavisi Dr. Asım Onur. 

5 - Bır kist adenoma papillaria 
müstahzarı Prof. Kenan Tevfik. 

6 - Gebelik kuıımalarrnm modem 
tedavi3l ve alınan neticeler Pro. Ke
nan Tevfik. 

Bundan sonra muhtelif ameliyaUa· 
ra alt tıbbi fiJimler gösterilml§ ve bu 
ııenenin son cclsesine nihayet verllmi§· 
Ur. 

Kiltab)a Sulh HA.kimllğlndeo: 

Miktan 

Kilo 
341\ 
26 

70 
206 
109 

l 

9 
203 

576 
32 

211 

6 
21 
35 

24 
Sl 
49 

10 
27 
1 

4978 

123 
26 

1 

5 

• 
67 

103 
208 

108 
143 

1 

o 
37 

128 

147 
35 

222 
14 
44 

210 
103 
204 
14 

35 
U4 
19 

36l'j 

17.9 

241 

Gram 
000 
000 

500 

700 
700 

200 
soo 
500 

000 
000 
700 

000 
300 

000 

000 
500 
500 

200 

000 
250 

000 

000 

000 
000 
900 

800 
000 

500 

000 
000 

000 
000 
570 

850 
600 
500 

900 

000 
000 
000 
000 
600 
800 
700 
000 
000 
000 
000 
500 
000 

•oo 

Değeri 

LI. 
165 
73 

200 
2Ml 

314 

62 
217 
122 

fı77 

456 
2857 

Kr. 
83 
67 

65 
45 
72 

57 
33 
16 

96 
39 
19 

59 11 
1240 98 

67 91 

66 - 50 
71 so 
67 

92 
64 

140 

4072 

~776 

2079 
85 

229 

71 
278 

250 

373 
2820 

113 
106 

82 

53 
134 
323 

170 
68 

424 
145 
151 

2842 
1328 
2497 
159 
77 

136 
146 

1217 
1831 
ssı 

25 
69 • 
97 
96 

59 

ıs 

85 
28 
24 

65 
40 

52 

75 
94 

00 
30 
94 

65 
63 
43 

74 
73 
81 
21 
10 
82 
34 
07 
38 

71 
32 
68 
06 
53 
68 

Li. 
13 

5 

15 
193 

24 

5 
16 

9 

43 
34 

215 

5 
ss 

5 

5 
5 
5 

7 
5 

10 

S06 

284 

157 
7 

17 

5 
21 

19 

28 
211 

8 
8 
6 

4 

10 
25 

13 
5 

32 
11 
11 

214 
100 
188 
13 

5 
10 
11 

92 
100 

67 

Kr. 
00 
50 

50 

'oo 
00 

00 
50 
50 

50 
50 
00 

00 
00 
00 

00 
00 
00 

00 
00 
25 

00 

00 

00 
00 
50 

50 
00 

00 

50 
00 

00 
00 
50 

00 
50 
00 

50 
00 
00 
50 
50 
00 
00 
oo .. 
00 
50 
50 
25 
00 
00 
00 

Eşya cinsi Amban 

T-0z §eker 
Matbu kes•lmi§ yazı k&ğıd.ı 

Elek+..rlkli hesap makinesi 
Suni l(>Ek ipi!#! 
Hassa fotoğraf kartı 

Tıbbi müstahzar (OPOBYL) 
Tıbbt rr.Uatahzar (Spermln·poehl) 
Demir mihanlld makine akııam1 

Resfmıi yazılı mukavva llAJ! 
İpeği haYI yün mensucat 
Suni "ı" ~ ipliği 

Plastı'< mobelya kulpları 
Dudak ruju 
Klğıt torba 

Domatt>s suyu kon4(!rvaaı 
MukaV\'8 r<:ı!im arkalığı 

KA.ğıt resimli yaz4lı illn 

Tuvalete mahsus mUstatızarat 
oto ıç !Astik kaynağJ 
İpek .nensucat 

Cam ı-;,ya 'imaline mahsus kurulma· 
mış komple makine 
Adi dökme demirden boyasız cam eş
ya salıbr 

Karbondan çark bileği 
Şarap 

ipek mensucat 

İşlemeli pamuk ~·atak ve !Ofr& takrmı 

1pek yUzlU yorgan 

( Kroze) ağaç cevizinden cl!Alı ?>oyalı 

düğme .. • 
Sun! ıpck ipliği 

Galvanizli demir ~anta ağızlığı 
Ktı.ğıt yazıit resimli· llAn 
Pamuk mcnsucaUı ipek perde 

Areometre 
Elekt:-ik tertibatlı kurrcl mücesacme 
Klğıt etiket 

Kurşun hurufat 
Boyaıı demir ~ğJan a 
Mukavva kutu 
Sellolt bisiklet gidon ti'cu 
Buzıu cam madeni saat kaidesi 
Sun! if.ek ipliği 

Sun! ipek ipliği .. " Sade keten yatak ve sö!ra takımı 
Aleminyom metre . 
Adi demir damacana mah!azaaı 
Pamul<lu perdelik 
YUnlU pamuklu pcruj 
Yl.Uıl.U.. ı'a,mııklıı pelJ.ı1 

Pa,rnuk m~ruıµcat 

7/6/941 gUr.lü En Son Hava~ gazeteslle UA.n edildiği üzere yukanda 
evsafı yazılı eoya 23, 24, 25, 26, 27/6/941 günlerinde saat 13,30 da Sirkeci Reşa 
diye caddesi H&J. ıtntTE-posu da'l!!.illC!eki Gümrük Satış MUdürlilğünde 1549 

sayılı kanun mucltlınce ve 2490 s.:'.y1lı kanun hükUmlerl dairesinde açık ıır

t.ırma ile satılacaktır. lstekl~r pey akçele::-lni ihale günü saat 12 ye kadar 
vezneye :ratırmalan tilin olunur. '!elefon: 23219 (4458) 

.... _.111,e 1;amaarı1et1 

ZiRAA~ BANKA Si 
K.wuluş Wilu. l~. - ::>c.mayesı: WO.UUll,UUl. ı urK 

Şube ve Ajans adedi: 260. 
Lıraıtı 

Zirat fit tıca1i 'ıer ntvı banka muamettlm. 
Pars llU1kUrea.len ıılSOO Un llaaml,fe , ~· 

' 

KADl tıı IN 
BA . BETI ...,.. 

Daha 
genç çe daha 
sevimli görünmenize 
yarayan kat'! BiR 
1.'ECR{)BE Pudra Ak· 
mlnde ~nl, cazip ve son 
bir ke,.if. ctı~ot GÜZEL· 
LEŞT1REN §ayanı hayret Bugün bu 
ve. yeni bir unsur, §imdi TECUCBE 
ipekli elekten geçirilmiş yl ~apınız. 
en ince bir pudra ile müdekkikane bir 
tarzcla karıştınlmıştır ki, bu sadeye 
cilde tıir parlaklık ve yeni blr hayat 
~erir. Esmer ve çirkin bir ten, gençli· 
ğin tabii renkleriyle gUzelleolr. 1'1 azla 
olarak terkibindeki şayanı hayret bir 
unsur oian "Krema köpüğü'' imtiyazlı 
uııulU sayesinde iki misli fazla zaman 
sabit cıurur: 
HAKİKATEN 1'"'EVKALADE BİR 

TEKLı7 yUZUnden bir tarafını '·Kre· 
ma köpliğil" ha"i Tokalon pudraslle 
ve di#er tarafım da herhangi bir pud· 
ra ne pudralayınız. Şayet ''Krema 
kbpl1ğU' havi pudra Ue pudraladığınız 
taraf diğer tarafa naztıran daha tau. 
daha. genç ve dabn. cazip ~örUnmU 
yorsa, aldığınız i'okalon pudraaının 
'J'araısmı iaılo ederiz. TOl\ALOlli pud· 
ruınm !evkallde rağbet bulan yeni 
ıo M!lgl vardır. 

' 

... , __________ , __________ __ 

KAYIPLAR 

ll\ivıyeUını VC' askerlik tcz'kerE'ml 
kaybettrm. Yenisini çıkaracağımdan 

"ıokls~ın htikmU yoktur. 
Rl:ı:a vUA)eU Karl~esi l\larb ma· 

::ıalleal Demirkapı Boııt.an oğulların· 

ı1a.n \Jımct oğlu Sadak 1822 doğumlu. . . .. 
tsta:ıbul Emniyet MUdürlüğU 4 ün· 

ciı şubeden aldığım ikamet tezkeremi 
'tllyj E-ttim·. Yenrsıni alacağımdan es· 
ı<ıs!nln hükmU yoktur. 

İılta.nbul , Haliç SUtlhce Karaatat 
radde51 89 numaralı e vde ,\il oğlu 

~brl (~er Arna\'Ut tebaaııından. 
(36138) 

* * * 

KUta.hyanm LalahUaeyinpqa mahal 
lesinden Katırcıoğlu ölU Ahmet varis· 
!eri kızlan İbrahim karuıı Hacer San· 
dik ve Mehmet Ali karıAı Hediyenin §8 
yian nıutasamf olduktan mezkQr ma· Galatı. .hu&usl daktllo mı>ktebln<k-n 
hallede kt.ın hudut ve evsafı sairesi prt \lldığım diploma.mı kazaen zayi ettim. 
named" yazılı ısoo lira mubammen kıy \'enUılru almak üz eyim, zuburun.:ia 
metli bir bap hanenin kabili taksim •sklslnın bUkmü olmadrgını bıldlrlrlm 

oımadıgtndan satılarak §Uyuun izale· Adrea: 
81.ııe dıı.ır verilen karara binaen 8/7/ Örtaköy, Ne,atata ıııokak l Nn. da 
IN1 8klı g1.inU saat 14 de ma.hke.me Otirsar. (36136) 

kaleminde açık artırma ile satılacak· * * * 
tır. Artırma §arlnamest 16-6-941 Kabala§ Erkek l.iseııi orta kısım 2 
tarihinden 1tlbaren açıktır. Almak 18· inci smı!mdan 932 · 933 d"rR yılında 
t1yenler yllzde on n1Bbetinde teminat sldrğnn tudlknameml ır.ayl ettim. 
ftnllele mecburdur. Muayyen günde ı Yenlsıni aıacağıından eskisinin bUk · 
uuıen nidadan sonra en çok artırana !#i l mti olmadığını il!n eylerim. 
tlzerlnde bırakılır. MU§terl blr hafta ...... Ba0 1rennda ımmtı&rab 09 lbbarsn r.uarraı or .... •--·-ttıt ., u 1 Mehmet oğlu 1lgazdl (36130) 

:ııarfmda parayı vermezse ihale bozu· • ll'Ut tııa,ttmanıara eenede • defa ":l'kUecü kur'a De aptıdüa 1 * • • 
Jarak OD '-a... gün mUddetlfı veniden Süleymaniye yabancı 88kerlik şube· 

..... ., J pl&Da f6re ilcram1ye dağrtll&CJ1lıtır. artırmaya çıkarılır. Bu ikinci a.rtJr • sinClen aldığım ıuıkerlik tezkem !le 
mad& en ziyade art.Jranm tızerine iha- 1 aded ı.ooo llnldı .t,000 Un 100 acled 50 Uralrlı 5.00G ar. ve G.?rc-de nüfus memurluf\lndan al· 

le olunur. İki ihale arasındaki fark ve 1 • 500 • l.OOG .. l2G • '° • l,.800 • ı dı~ım nutus k8.ğı~tnı zayi etlım. Ye· 
fa!a önce alandan tahsil olunur. İ§bu • • '!50 • ı.000 • IRO '!O l.JeC • n1Blnl nlacaeımdan eskisinin bUkmU 

pyrl menkullerin ihalesine kadar bi- .. • IOO • l.OOG • yoktu~. 
&mit vergi ve evkaf borçlan ile del· DiKKAT: Beaaptarm4&1D p&r&1&r btJ tene ıçtııde ~ i.lr&da.rı aşat Nt,11.ııtqı; \'alikonatr t'adde&I 1-1 

Wlyeai alana aittir. MUşteri şartna· ıo,mtyen.ıen ııuamJye çıktığı t&kdttde .,. ~ taz!asıy1' Yer1lt!('•'ı•ır oumaracaa sn tevellütlü. Dumwı oğlu 
mede yazılı bUtUn ıeralti kabul ve K~ ı ": 11 Mart. 11 -Haziran u !!.") 'tll. 11 BlrincfkA.nun ::art.hl• .\Jtundııt. · ( 361:?

7
) 

ftlraz hakkını l.8kat etm!§ sayılır. Fa:ı:- r•ıı le yapılrr. ••• 
I& mal!lmat alhıak isteyenler mahke· ı•••••••••••••••••••••••iımı-•İlll••ıil Ilgaz askerlik daıresinden alrlıfım 
me kaleminde mevcut 941-8 dosya - askerlik tezkeremi zayi ett!m. :Yeni · 
dakl şartnameyi olrnyabUlrler. f!inl alacağımdan eskiıılnin bUkmti 

(36134) yoktur. -------------- v A K 1 T • i KapaJıçarıtı Kalpaktılarhatı 4:S No. 

matbaası. da Tahir otlu llüııeyln Boyan 1316 
1 

te\-'t'llltltllL (86139) 

Birincı sınıl 

müteha111s doktor K ita1J kısmı ııı 9eniden 
NURi BELLER 

... w alJll llAM'ALIKLAI:{ tanzim edip açmıştıı 
Ankara Caddea! No. 11 

l!ıl·ıayene .saatleri: 15 den itfbareı 
Kita p, mecmua, gazete basar. 
Tabiler nam1n.ıt di7.aİ .i~ l eri alır. 

· Göz Hekimi 

Dr. MUTat R. Aydın 
BeyoJlu Parmakkapa. iman ııokalo 
N o. t. Tel: '1MI 

'eli ve ıstU 
1941 yaz dcvr.:slnde vil.l)ct:.x.ız llkoltui talebcSlıt:n ncş .saııı;t lrl 

da çocuk 
dell bir tatil gec.rın .. ıE.rlnl :en.hı maksa.llle 23 Hazran til kurıııe 
ri, 30 Haziranda Çocuk kampl&n ve 14 Temmuzda. ta 

açılacaktır. da be' tal , 
ı - ÇOCUK BAHÇELY.t:l uğrctmt.nıcr .. -ı nezareti altın ı.aıarta ço 

beyi meşgul eck'c<>k oyun iev.ı.z'Ml:, mecm.ııı ve kitap gıbl vaaı 
cukların neşcl. ve ıslifadeli tiltlJ geçırme.erine yardım eder. zayıf b: 

ı - TATll KttRSLARI: m1mıcrinl çoğaltmak ı.suyen veYE. çocu1tıar 
ders zUm!'esinden lô•)ksanları.u tamamlamak ihUyaCJllda oıan •inl.D ter 

kurs idare .. 
mahsustur. Bı. kurt'larda çooukıı... kütüpcaneden ve bulunan ÇC 
tıp edeceğ' tene:z.zUh "e tetkik ziyaretıerindı::r: ve aynı bmada 1 r . tif de ede bilir e · 
cuk bahçesln'.ıı diğer eğlenceli fsaııyetıerinden Is a taze J<Ud 

S - ÇOCUK KAMPLAR?. Talebeye gelecek ders yılı ıı;: bCrtl tıl<r'. 
retier ka:ıandırmağa, kamp !la~aunın çocuklar için heIO llllı , ve e~ 
bakımdan.. fayaaıı clr..•asma w. ço~klan:ı toplu bir hayatın ncfe 

ıencelerlI!den faydalıınmala!'C-1'1 ç·ı•ı§lr. ııcvaın edt 
4 - Çocuk t.anı;cıerl ve tatl kurslan paraaızdır. Bir •Y t ırıur. \' 

cek yatılı tc.til kam ~ arında yt.rl"ı k para:ir olarak 20 ıira ucre s 
bu ücretten her :ıtıcr.rr geliricı" ::1rc tenzila.t yapılır. ral< 0nıar 

5 - Çocuklannı sokaı< '!!.": ı fena t.esırlertrıden kurtara her ltaSlldA 
neş'el; v-: :stlfad(!ı bır yaz :a ·,.i temin eunçk tstiyen vcıııerlD bıırosuzı 

Maa.rlt Memurlarına veya ?AaP.:-i! MUdUdUğU Gençlik ve SPo~4350) 
müracaat ı::tmelerl lflzımdır 

--~~~~~--"~~-----~k 
Parke kaldırımı yaptırııaca 

1 
.... deıı : 

Siirtte Kurtalan yolu kontrol aınir ıgıl' ıı 
600 ıııeucıı o 

1 - S!irt • 'Ku!'!Jl'on yolun:.n Siirt me"Jdelnden itibaren rte5! gUll 
kısmı parke kaldır.m !l'l§a&tı iO 6--941 ~nhlne musadlf ııaza ıJYOll ı.t..
saat "12" de Kurtalıın ~olu koı;tro lmlrlltınde mUteşekkl! 1<oınonulll'luıtu1· 
fından iiı'ller! ya'ptımak Uzere ka1>.w zarf Jt'ulile ekailtıneye 1t 60 l<Uru§l'J~ 

2 - I<eşif bedeli 2L088 lira '"' •n.:vakkı:. tem1natl 1506 lir& eddll eıı aı 
3 - 1 allplcrln tı? mınat m"ktcp veya makbuzlarını ve lh&I tenııl e)lll1C~ 

S'ln evvel ı::ıırt vilflyet!r:.f mllracı;.P ederek 'lJ tş için alacakları ~ya~ 
veslkalı.rını bAm!le11 2490 No. ıu kı;nun hUl,Umıcrtne tcvflkaJl b ııııırJili'lc 
!arı tcl<llf mcktuplarmı ihale ~IWll saat on bire kadar kOılttol 
tP.vdi e.melcrt. stı• ııodill'1ır 

4 ·- Bu işe aıd kcşlt ve şa :1nameyi her glın Diyarbakır N 4S()f) 

~lın<k ve Slirttc kon•:-oi funlrEğ:cı•le glSrebUecekleıdlr. {SOS3) C 

Bor Şehir Klübü N;zamnaıneıİ 
sat1'• )-tt"' 

l - ('emlyetn lt.m: (Şchıı l\ı;.ubU} dür Merkezi sordlur. 

ıerde şubes yoktur. "°' ~uarı. 
~ - Azası ar~ »Ja tcsanlltıerı kuvvet.cr.dirmck, onıarın , " 

oı iyi gcçiınıclerine ılıtıu ruban v • f.kren yükselmelerine bidiJSI 
mlyetln mevzuu ve r,:ayı;sinl t..!Jl.!l eder. t c-A 

ftelsl ı.-e ,r 
S - C~mıyeo:i (So"gıı Hllklmı Halil Altuntop, Belediye f) ~ 

M:ı.lml!dUrü Hrl'n.t Başkatip ~u.ıt Atlı, Öğretmen Fuat &keba 

ml~Jcrdır. 

4 -- Cemı~~te girebilmek ıtııı: e1' 
)l -· 200 k\ı\'\~C dUft\IU"'c! \lc'!"İ'l'lıelt .....,, etJll • 3 ~~~ 

B - Her ay;n tırır.do sid~t olşrak en ıız 25 ku!'\1§ ~tft!er;· 
C -- Yirmı yaşını ıkmal etml; t.ulunmak. ~ 

n' slll {c-' 
D - Muhıttc ab!Qk sahibi oıurak tanınmış bullnmak eye · rıur.l 

!Etlyerıı az.ıdFn ikisinin :yazı He 'd'lre heyetın<' teskfye cdilınesl :J<I ~ı~.=: 
ınlyct.. azası ~abancı m'raflr g'•lreblllr her aza (B) flltraŞlll ~...:~· 
ödeMlş olmak ve bir uy cvvd ii'tl"& arzuaunı.1 tahriren bUdiJ11llf ~ l 
şartlyle cemıyeltcn ı,;ıı•mak hakkını haizdir. (Memurlar ~D _, ıı,. 

dır). unıUIP" 

~ - Yukandakı mad<.o ıo tc\'.lkan cemiyete glrmi~ oıanlat tplllnaıoe1' 
yetı kurın 1-; olanlar bu aza umurrı hUkümlE''" dairec!nde bU 

11

0t,;ııut'· tevtlkıuı cralıırmc!:ı sec<cPk' rf lıbre heyeti tiırafmdan teınsll 

F. - l1mum. heyet ı::emiyc:•~ en yliko•:!l< mercildir. ret ,-e ıe~ 
Idare heyetin' CÇ;rr, cemiy .. tirı. c!ığc:- uz~ıvları Uzertnde ncıa ı:oentı' ıad'dt 

haKln olmakla b!'rabcr onlan 'l<'r 7.kman az ı cdeb!lir. Nızaııına cı .,-ıı:ıcJIS 
hesaplann trtl<ıkl i.Ut!<cnln-tnstlil,ı ccmiyetın !csnl azanaı ibra _ _:.ııtıl 
karar vcrir. .-ıt.1'1"";t-

Taahhtldlinl\ ifa , ıl'•!yl'nlr"r"i ,•pmJy,•tten eıkarmak bak v~ ıı:ııad•ll ıd 
de haiz olmakla bHabcr kulUp hl'"i.liııdc ve haricinde her haJlg ~e ırıuJılJ 
nlıı bu nızanınam"' hült~·mıer ne \"fun harckt:t clmelerınl temin 
harck-::t edenlere do cı.za tayın cdeNllr. p1ıt 

uınl ıııııc _-'l)t 

7 - Uıııum. h<>yet her s1>ncn:n ikinci ı:.tnun ayında uııı efı .,...-~
oaı~esindfl idare heyet nır dav.,ı.ı wya azadan beşte blri!1•0 ısı y•P8;, 
top?anrr (f..,vknllıılc top c. ıtılar nz~ ur. Uçte i ısının ıdarc be. et~ et~'!' 
lan yazılı mürııcaııt lıl.• rıne rn •y Pna gcl!r.' MUttabaZ karsrl ytn edl'' te' 
nza!anna V"Y8 bafknlnrına ~ldh ıımefd suretini idare ~yeti ta )ff~ 11 

S - limmnl he:\-dJr. içler~.1~c•1 ı hafJ ray!e) seçecekleri ~ ~ 
rekkUp eden cı•m,yctln ı,1cnnl g-, rı lek ve umumi hUkUnıler ~ 
temsil eylemek bak ve vozlfe ı rir ~ haizdir ld!U-e heyetlJ18 il' 
reis bir veznt>dar btr1 uır:umJ kAtıjı YC iki de azadan mUrekJ<epUr· ~ !" 

ümuml hE-Y!:'~ idare heyetlnı ı;.:;çcrken ayr1ca inhllAl vukuun~e ııııO&I 
yetine geçmek 'izcrc .~ı; heyet n.ll.t.s kerelerlnde istişarl maıııyet ~e 111~ 
serce'mek lıakkına :rnız oıan 1!<1 3cdek aza iıe cemiyetin be8

9
P ııe'l't! 

lderıı1in te!t!ş ve murr.kabl'sl ıçııı bir dP. mUrakip seçer (İdare _,,Jf 
rarlarına rlavet mecl::ıırıdlr.) __ ..ı:ıı -p-:_.JO. 

9 - ~izamnamedc yapılacak cleğişıkllğin umtJml heyet~ il~ 
nın huzurlyle yapılır. F.Jrinci d<'ra bu nisap elde edilemezse uııı uıss,ıJJ'' ııs'
lere t..cvfıkan yaprlacul: ikinci to'l.:ıntıda bu husus mUzskete ol kli ıJ11-11 

10 - CemıyeUn feshi ye f,.llh: halinde ır:aııarmı tssfl18 şe ~ 
hükümlere tllt!dir. t:;td'~ 

11 - AzP.. ta~rnc'an verilece.t duhuliye ve aidatla tetıernılar .,,ot 
gayesiyle rnilteraf!k tE rlip edue~!lrt eğlence vı> piyangolardan tall tJ 
gelir cemiyetin varidatmı te§kıl e•'o. • d•tt il~• 

12 - Varlcntm cemiyetin r::;.yl'sıne uygun yolda sartıııda 1 tıu1111'8 
serbesttir. Ancak evvel<•mlrde :>u gııyc ite mUteraflk olınsk uy.ere 
bir t-lnanın te!rlşatı gözc;:oıUnd~ tutulacaktır. 

Bor Şehir Kulübü tkamP.tg{ıbı • 
bfJJ8""' psll' 

Cumhurlyt<~ meydaı.ında D~hıd've binasının ıttisallJldekl ıııedtıı __ .ı· 
~ unu ·~..ı ~ 

13 - 3512 ııayılı cemiyetler kanunu nllkUmlerlyle ltan ~ 
cemiyetlere mUtenll!k nükUmleri vesalr kavanin ve nızaınat "° 
deleri idare teyetlnin liattı hard~~tlerlnde eeutır. 

l:ei". Bor 8'>rı.,"1ı tikimi t. Halil Altun&.>p. 
Umum, kAHp; M•lmlldtırü JIArr.it 
Veznt;dıu: Oğretmen Fuat F.kebef. 
Aza: Öğretmen K:ıdrl Ön~ 
Auı • Tapu &icR ıııemanı Ad•·m K~ 
lstlşar Rza, Parti Bafkanı Cev~t tJDdl. 
t stl,arf aıR: Hilkfııoet tabibi S•rrı Aımoy. 
MOraklp; Ziraat Bankuı Aj.u1ı1: Mazhar Budalr. ~ 
=======~~ .. 
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