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Romar.ırun S büyük forması hediye edilecektir. .__ __________ _J 

Yeni tip ekmek 
meselesi 1 RA~:~~!~~ '/ a:z 

Yazan: ASIM US 

Japon 
başvekili 

tam bir seferberlik 
şeklini aldı 

Sovyet 
sefiri 

Hükumetine izahat 
vermek için 

Moskovaya gitti 
~ 

BOkreşte 

Aanadoludan 1Jrai va.zJyete daJr 
&eJ~n son haberler herkesin ,.ön-
11ine geni~ bir inşirah ,·erdi. Haki
katen Orta .,nadoluya dfü•"'n yağ
ltlurıann kifayetsizliği Hd Jıafb& 
e\"veı yeni has:ıt fçln endl.!:ıe)1 mu
cip <ılayordu. Bu sırada ekmeğe 
l'lzde otuz buğday ve yüzde )innf 
tl.\clar kanştınlmıısı yolanda. alı
ll&ıı karar bu endişeleri haltiı gos· 
teren bir hadise gibi telakki edil: 
"1l~1i; fa.kat Kimdi öğreni~ onn ki 
Saliilıiyettar resmi be)etler vası
fasiJe l ıı.pılan tiCfki'klCr iizerlııe 
~ık iki hafta C\"ı>elki cndiseler 
bertaraf olmuştur. Çiinkü epeyce 
~danbe.ıi Anadolud~ Jwrak-
1lktan sıkıntı çeken bôlg<'"erdc son 
harta içinde fe3izl ıtıağmurlar yağ· 
ltlıljtır Kı-. zira.ntleri tamamen kW'· 
t.ııtınn~ y~z C'ldnleri de tehlike 
deVıi~l g~ştir. Yeni hasadın 
"eıimı hakkmd:ı.'ld ümitler ku\"\·et· 
1ennıtştir. Yeni ~at mtwsiınlnl~ 
"eri.mı sene içinde halkın uınumı 
!'etahll"'a ölr.ü olduğu gibi her tilr· 
1i.i de\fot munmelelcrinln fnthaDlJ 
~mdan da mühim bir 3mlldir. 
Oıı11ıı için Anadolmla 1cufaklık sr 
luntrsı olan yl'rlcre fe~izli yağmur
lar yağmış olması derin bir mem-
11llnlyet. yo 5ilkranla. ka:rsıJaoacak 

Amerikaya meydan 
okuyan bir nutuk 

söyledi 

Tekrar ışıkları 
karartma tedbiri 

alınıyor 

Bük~, J6 (A.A.) - Radyo vası
tasııe neşredilen bir ubl1ğde bu ak· 

1ıarbcdcn Y etıi Zcland kuvvetleri yiirii.yüş halinde 

bir hidlsedlr. 
Fakat yeni hasat için me,~ut 

0laıı endişelerin zail olduğunu gö6· 
teren haberler tabii olarak la§O 
110Irtasından aJman tedbirlerin de!" 
lıaı ka:ldırılmasını mudp oJaca'i' 
değildir- zira hükfımetçc ekmek 
lıakkınd alınan kararlar esasen )·e-
1111 hasadın neticesine inttzare:.ı_~~ 
htıyat tedbiri obnak üzere _., 
01unnıuştur. Hasat mo,·siınl g~ı 
de Yenı mahsulün dere.cesl kati 
lıarak tcsbit edilinceye kadar d1;: 
llıuyat tedbirinin tatblldnc de • 
"ıurl edilecektir. Ancak ondan 8:ı 
"l nıahsul ,"aZiyetJne göre Y 

---O-- pm saat 7 den itibaren tekrar peçe· 

A 
• k leme ve karartma tedbirleri aımacağı 

m er 1 a llAn edilml§tlr. Tebliğde bu tedbirlerin 
niçin alınmakta olduklan hakkmda harbe lzahat vertım;m~;te~r. 

ROMANYADA ASKER! 

1 r r Se HAZIRLIKLAR g e Romanyadaki hazırlı:k tam bir 
seferberlik şeklindedir. Ronıan

Japonya, haysiyet ve ya milli müdafaa nezareti tara. 

fi · k k · · fmdan neşredilen lbir tebliğde, 
sere nı oruma ıçın ı talim maksadiyle silah altına a. 

H- b decek imanların hiç J>ir suretle tecil ar e edilmiyecekleri bildirilmiştir. Di-
l "Mil ğer taraftan motörlü nakil va. 

Tok,>o, 16 (A.A:) - Ba.şvek!J srta1arınm tekiJifi harbiye sure. 
Jl hlzmeUer birliği" adındaki cemiyet tinde alınacağı !bildiriliyor. Mo
relsi prens Konoyc mezkftr birliğin törlil vasrtalarr bozanlar da şid. 
merkezi komıtesinln ktışat cetseainde 1 detle cezalandınla.cakbr. 
irad ettifl bir nutukta beynelmilel Macar radyosu Biikreşte Sov. 
vazJyeUn Japonya etra!mda günd~ yet sefirinin hükfımete i7.ahat 
güne daha ziyade kanfm&kta oldu vermek üzere Moskovaya gitti
ğunU 81Syleıni§ ve §Wllan UAve etmlf· ğini bildirmiştir. 
ur: - Railyo Gazetesinden -

Avrupa ııarbi durmadan genl§llyor. 
BUtlln dünyanın gayet bUyUk bir kar
ga§llllğa atılması her uman mtımklln 
dUr. Buhranlı de,Teyi a tıatmak ve 

t rıın zlhnlni beyhude yere 
.iınpar.a. ok ıom ııatnn :mfD'•tla ..... 
yormama a.ııı ve herkesin kendi fa • 
!esini y&pm -2- ı 

(Devmn• sa . .+ sa. 6 (l(W 

"~ıar Yerilebilir. mzdo cm 
..__ ~ alnız okıneklerin ~ cüzde 
.. q&day, yüzde otuz arpa, ~ 
~i g&\-dardaıı yapılmaSl kal'al"I 
~ bir sullstimale meydan ve:;:· 
~k her yerde ha.kik.aten 5 

• 
ltı ~tlara. uvgun şekilde tatblll 
M:.. " mi ınu,, Bize 
-~Yor mu? Edll yor • • d 
Oyfe gCJi)'Or ki bu nokta ~.ddı bit so 11 u m a 
tetkik 'c teftişe Jüzum gosteren 

AMERiKADA 
BOtOn Alman 
konsolosluk
ları kapatıldı 

btr nt<.'Sele teşkil ediyor. Öyle y~· b t 
ı.:ır ,.aNlır ki ııaık buğday deii, Muharebe U Un 
''l>a. e'kıneği yemeğe alışnuşta. 
!stİ yerlerde ar"'"- unundan yapıl· • "dd ı·ıe 

ış ekmek buğday ekme&~·0 

S~riye har~i / ita/ adaki 
şıddetlendı A 9 

• 
Müttefik ordular Şam'a merıkan 

vasıl olmak üzere 
---0--

Türkiyede bulunan 
General Delhom'un Şa

mın teslimi için 
müzakereye girişeceği 

söyleniyor 

Fransız 
filosu 
İngiliz 

donanmasına 
hücum etti 
Alman tayyareleri 

Suriye üzerinde 
(Yazısı .& iincüde) 

Habeşistan da 
Bir İtalyan generali 
2000 esir alındı 

emvali . 
tesbit 

edilivor 
--o-

Mukabele bilmisil 
yapllacak 

Roma, 16 (A.A.) - Stefanl ajansı 
bildiriyor: 

Amerika birleşik devleUerl re1alnln 
cmrllc İtalyan ve Alman alacakları. 
nın bloke cdllme.sl ve l>UtUn yabancı 
cmvallnln t.esblt olunması tlzcrine, :fa

§iat. h:..tkümetl derhal mukabelebllmiall 
"8dWl'ler ww,.. etWReıı ~ _.tt.IJı,o 
yacı. Amerilı:& blrlqlk devletıertne a. 
it bDtl\n emvalin derhal tcabltinl em. 
reyleml_ştlr. 

Vaı1lngton, 16 (A.A.) - Ma!Om o. 
lan so;ı rakaml:ıra göre mihver dev. 
letlcrl:ıln blrleıılk Amcrlkadakl ala
caktan yckQnu takriben 200 milyon 
dolara baliğ olmaktadır. 

Maliye nezaretinin bir memuru mlh 
'icrln ba§ka namlar altında da alacak 
lan bulunabileceği miltalcaınnı serdet. 
ml.§tir. 

Çörçil 
Fahri hukuk doktorlu .. 
verilmesi münasebetil 

Ar'nerikaya 

ı 
Radyo ile çok heye· 
• bir hita~ede bulundu 

ınsanllgı ve hürr· 
yeti kurtaracağız 
Rochcatcr, 16 ( A.A.) -

hester üniversitesi 'bugün 
kil B. Çörçil'c 1ngilterenin 
bolü sıfatiylc fahri hukuk 
torluğu ünvanım tevcih c 

Ocnivcrsitenin .rektörü B. 
lan Valantine Transatlantik 
yosu vasrtaciyle ünvanm 
edildiğini bildirmiş, B. Çörçli 
Amerikaya hitap ederek 
vasıta.siyle 10 dakika süren 
nutuk söylemi~ '\le unvanı 
~be,,aJi~. 

B. Alan Valcntine e7.Ctimle 
miştir ki: 

"Bütiln kalbimizle sizinle 
ral>eriz. Müşterek davamzzm 
defi hüniyett r. Siz İngilte 
bu davayı güdenlerin başında 
lunuyorsunuz. .Amerika size 
randır. Eserinizin sulh ve h 
yetyctle tetcvvüç etmesini 
menni ediyoruz. Sizi teşvik 
miye lüzum göımüyoııız. 

(Dooamı Sa. .& sil. 3 dsJ "1 ··- ;;.in ter· şı e 1 
eflı edilir. iki hazırJanın•Ş ,.e pişi· 
tfıltıis arpa ekmeği gevrek \'e ıcz- d am edı·yor 
t~ıı: hazını da kolay olur. yuzde ev 
<>tuz arpa, yüzde yirmi çavdar onu 
~~t ırılmıı; olan ekmeğin ıezze; 

Vllflogion, 16 (A.A.) - Amerika 
Birlefik devletleri Aınerlkadaki bOtUn 
Atman konsolosluklarının kapatılma· 
1Jmı emretmiş ve bu konsolosluklar 
mıntakatan d&hlllndeltl Alman teba· 
aamın seyahatini menetıni§tlr. 

Hitler 
Bugünlerde bir 

Kabl"'• 16 (A.A.) - Orlaşark l.ıı· 

giliz umumi karargiUıının tebliği: 
lJbyada, çöldeki kıtalarımız Sollu· 

ıııun cenup ve cenubu şarki mmtaka· 
smda mevzi tutmuş olan düşmana 

karşı dlln taarruz hareketine girişmiş· 1 

!erdir. Harckft.t devam etmektedir. 1 

Özkun gömüldü 
ile diye.cek yoktur. Yalnız bunu 

1l1 Pisirllmcmlş olduğu için ~e: 
dflentediğindcn bahsedenleri görü 
)'orıı:r. 
ha~~ gazeteler yeni tjp <',.kıneğln 

dafıa ili pişirilebilmesi için.!~: 
'-r kiloluk parçalara ay~ 
)'~dılar. Belki bu tedbirin taı:. 
~· temlnc kili gelir. Bu . 
1tde ekmek meselesinin mühim 

lıı.l'afı halledilmiş olur. Bundan 
lıoıırası tatbikatta. suiistioıallerl 
"'('n lcin tefti§ cihetine dikkat et. 
ltıek işi kalır, 

l>oktor rap<ıru ile francalaya Ut: 
~~aeı olanlann ,uJyetlne gcllnCC· 

il da aynca muntazam bir usule 
~llanması icap eden bir mcs~e

t. i\fisaJ olmak üzere bir ~aka 
:~ef ntek M.eriz, Kadıköy ta.rafın· 
' ~dh·e kadar francala yapan 

\e satan· yerlerde bu tip ckJnCk 
~fılınıyor. Yalnız \:'eldeğlnnenln-
e bir fırmda francala çıkanhyor· 

:IJR, Bunu almak için sabahın ;:: 
ll\ liçünde oraya. gidiliyormuş. ıı:r 
ıı. bir zamanda. francalayı al&D 
~11l'or, 0 zaman gtdemfyenler, ya
ı.,'-t glt.rnJşken erken , .. rsınıyan· 

t tnahrum kalıyormuş. 
\ti ll't:\'ka.lide ,ıLZlyet icabı 0ıa: 
f tlin memlekette bir ~ 
l'ılııcaıa km W• ,.ıkıJUUll88' 1ca11 
~ e egı ,. d' ece-ti etııle bwıa kimsenin bir Y 

olmaz; fakat falan yerde fran· 
~la f'ıkar da filan saatt~ ~u tsrz-
' hıiiracaat edenler bunu ahr. 

~_erı kala.olar ma.hrmrı kalırsa ~u 
"'frı " • b g•bJıD1&81 tıı adilane bir usule :ı 
~zlfo olur. 

Bir İngiliz torpido 
muhribi battı 

lııııara 16 (A.A.) - Amirallik d~ 
• 1690 tonilA.toluk JcrseY torpld 
r<oınm bir dil§mıın ma.ynına çar .. 

ra:r battığmı bildirnıektedir· 

-0--

ıtalyan ve Al!Dan 
tayyareler• 

Tobruğu 
mütemadiyen 

bombahyor 
(Y aZ'ISı 4 ü.nciide) 

nutuk söyliyecek 
ZUrllı. 16 (A.A.) - Basler Nacb. 

rfchten gazetesinin Bcrlin muhabiri. 
nln blidirdlğlne göre, Berllnde, Hlt
lerln bu haftanın ilk günleri içinde 
Rayıtagda bir nutuk s6yllyeceği §a

yla111 dolaşmaktadır. 

Habe !standa, Soddu mmtakıuıında 
General Pralormo ile 2.000 İtalyan 

askeri tcsllm olmuııtur. Göller muha· 
rcbcslnden sonra general Prnlermo, 
tümeninin baklyesile dağlara kaçmııı 
ve o z.ımandnnberf Habeş vat.anper · 
vcrlerl tarafından mUtcmadlycn hırpa 
lanmıştır. Nihayet yardımsız kalan 
general teslim olmuştur. 

1 

-Barem derecelerine göre tesbit ' 
edilen venı tekaüt maaşları uı.ml'ŞSUY\I llasıaneBI Cildiye mU. 

tehassısı v İstanbul bcl<'dlyesl emrazı 
zllhrevJye mllfcttişl ve örn idare ko. 
mutllnı Ali Rır.a Artunkalm akl'abaaı 
yUzb:ı"'ı Rlı tıı özkunuıı ölUmllnll 

diktan sonra Edlmckapı 
götUrUlcrclc gömOlmll~llr. 

Cenazede örfi idare komutanı A 
Rıza Artunlc 1, dosUan lle polla 
jandarma mUfrcz sl hazrr bulunm 

-_..--------------- __ .... -
~ lalıislee!_: 

·--·-··--·-····-··-·-... ı 
&aglosallsoa 

aaızall edebiyatı 
d ..... )lltlnm oilnya mizah edebiyatında on 

f;AKSON m;Zah c ~ 1 

A NGLO· etmek ltzımdır. Filhakika her milletin kendi· 
safta ~eld!ğlı:I tPs~fm U ' t.lı mizahi tipleri vardır. Fakat bunlar 

1 1 • ·e"'a cil:ADI .nuı 1 di 
: ne göra IJl&ha ı. ~ ,, cererenıarı lçln1o muay)[CD bir yer l§ga e P 

1 
unıuınl nıA.n~ilc .edeblyaltl ınlıab ve mlzahoılık bahıılnde bir mevki ~a· 

1n.. uınum• anı:ım e 
ıuıım1ş ..... 
mamı§lardır. J<QI mıza.tı edebiyatını tetkik ederken mlza.hın ne 

l tnglUZ ve .Amerl k her halde tavdalı olur kanaallndeyim. 
il rinde dumıa " 

5
: dernek oldUğ\J ~ tam 'G.1Aııasile tartf etmenin en mllşkUI bir me.se· 
• Mizabın ne oıduğcnu 

1 
ıe oıduğ\J ınubakkakUr~dir? &vır. Ne y\Wiekl adalelf!rln gcrllmeai, ne 

)ı(izab gilldUrrnek nı}zahm tetılrlnl gösterecek bir delil sayıla· ' 
1< an bir r.ahkaha 0 S ·· 6 ifa) j 

1 de ı~wı 0 P ....fıtdürmek d"nıt.k değildir. (Devamı Sa. r.- u. 
8 • rı\nkU nılzah ,,- w ...... -·-------m ... v- -

1 --· ·= 

Anlaıra, 16 (Vakıt) - Askeri 
ve mülki tekaüt kanununun dör. 
düncü maddesinde yazılı cetvelin ter•u ı ı tııı ı rml tık tur. 
değiştirilmesi hakkındaki layiha Me·ı•umun cenazesi dün saat Sayın korgenerale ve nıcrhumun 

ilesine tazıyoUcrimlzi bildiririz. (Dcııamı Sa. 4 sil. 4 tc) 12 ao d11 I<" tıh camilndc namazı kılın 

Londrada çıplak 
ayak ve çorapsız 
gezenler çoğaldı 

--o

Kadınlar, yırtık 
çoraplarını 
atmıyorlar 

çOnkD 
Artık elbise de vesika 
ile verilmeğe ba§landı 

(Ya.mı 4 çilde) 

YAZAH: lf M.4N AH 1$"41 

BIJlk edelll a,ıı ve macera romam 
Bu fevkalade nefis rom anı birkaç güne ka• 

V AKIT sütunlar mda okuyacakauuz 



\ \KIT l7 ll~ZİRı\N' ıon 

Su iye meselesi 
Suriycdeki harekat hafta ba. 

mda da dünya etkarıumumiye. 
ıni alakadar eden mesele olmak

ta devam ediyor. 
İllgilizler askeri harekt\tın ya

\aş ilerlemesini, Suriyeyi, harp. 
ız elde etmek gayesine a.tfedL 

'orlar. 
Askeri harekat hakkında Lon

dradan garip haberler gelmekte. 
dir. lngiliz ve Hür Fransız kuv. 
vetleri silahtan ziyade beyaz 
bayral:la ilerlemektedir. Hür 
Fransız tayyareleri havalanama
maktadır. Beyaz bayrakla Fran. 
sızlar teslim olmakta iseler d e 
müstcmlPJ<,. as..'<eıi muharebe. 
den kaçınmamaktadır. 

Berlin Suriye ha.kkmda fik
rini si'ylüyor: 

Suriye hadiseleri Fransızlarla, 
İngilizlerin arasını açmıştır. Su. 
ı iye kavbedilse bile netice de. 
~ışmiyeoektir. 

Suriyeye Fransızlar Tunustan 
mühimmat, malu.me ve tayyare 
•etirmektedirler. 

Fran°rz donanması Şarki Ak
deni::e gelmiş, 2 !nigliz knıvazö. 
riı ve dörl torpido ile muharebe. 
ve tutu._<-muştur. Her iki taraf a
rasında. zayiat olmamıştır. 

Müttefiklc;r Beyr ut üzerine 
:> ürümektedirler. Şamın cenu. 
bunda i!l edilmiştir. 
Şamm .) tr. duşmesi 001.!an.. 
mektedir. 

AMERİKANIN ALDI(H 
TEDBiRLER 

Amerikanın aldığı tedbirler, 
Amerikavı harbe doğru bir a. 
dım daha götürmektedir. Nev. 
vork limanının kapatılması, mih
ver paralarının bloke edilmesi. 
bunlara bir misaldir. Ruzvelt 
aldığı fevkalade salilıiyetlcre 
istinaden bu tedbirleri almıştır. 

Diğer taraftan Robin Mur 
\'apunınun batırılmasını AmerL 
ka gazeteleri şiddetle tenkit ct
mektedilrler. Hükfımet heni.iz 
raporları dikkatle tetkik etmek. 
tedir. Bunların tetkikinden son_ 
ra hükumet bir karar verecek
tir. 

AMERİKADAK1 TÜRK 
ALACAKLARI 

Amcrikada birçok milletlerin 
alacakları bloke edilirl..~n Türki. 
renin alacaklarının bloke edil. 
mesini fan.ettirecek bir sebep 
mevcut değildir. Türk alacak
ları lisansa tabi listeye ithal e. 
dilmiştj,r. Bundan. alacaklarımı. 
zm serbest kalmış olduğu netice
sine vanla;bilir. 

Suriyede' askeri \-aziyet. sahil 
yolunu takip eden müttefik kuv. 
veUeri Be,'rTUta 16 kilometre yak 
laşm.ışlardır. Şehrin varoşları_ 
nrn mlidafaa edileceği muhak
kak görülmektedir. Şama taar. 
ruz eden kuvvetlersc buraya 
harpsiz girmek istemektedirkr. 
Irakta ilerliyen kuvvetler bak. 
kmria }üni mallımat yoktur. An
cak Dirzor kasabasının işgali 
tekzip edilmektedir. 

Belediy~ memu!ları' • aret müdürlüğü Anglosal'son mizah 
A•:~~~~!v.~:d~gLdi. ;Amerikaya

1 
ma gö~dkerecek tacdirlerden edebiyatı 

yeler ve bun)ara bağlı müesscsc- ı ına ar1111n ını tarını sor u (B..ş tarafs l incide) 
ler ve beledıyeler bankası me. O: Yanı mizah muharriri kalcminl ıruı· 
ınurlan tekaüt sandığı teşkiline }.lmtaka ticaret müdt'rlüği.i, 1 Amerikaya gidecek Türk vapu. ınnırkerı hedeflnlıı karii gWdtınneli 
dair k.anun lay:Iıa.sı, n;e~lis ruz- tıcarct \ ekaleti namına ~eri. runun ismi kat'i sure~te anlaşıl- olduğunu kabul etmez. 
namcsıne alınmıştlr. Layıha Is. kaya mal gönderecek tacırlere mamışsa da sosyete şılepten de. Şu hnld~ mizah nedir? 
tanbul ve Ankara belediyeleri tebligatta bulunarak gönderecek- niz yolları idaresine devredilen Tnın der ki: 
Jıariç olmak ürere şimdiye kadar 1 kri malların miktar ve censini Bakır şilebinden bahsedilmekte. '•Mizah ıruınnınrm eğlences!dir. Fa.· 
bir tekaüt teminatına maz- ı bıldırınelerini istemıştir. dir. Bakır, lstanbuldan hareketle kat bu §ekilde eğlenen klıMe ve eğ" 
har olmıyan belediyelerle bun. ihracat tacirlerı. on giin :r.ar- İzmir ve Mersine de uğrayacak, lendlrcn muharrir gayetle clddialrl r. 
lara bağlı müesseseleri çerçevesi fmda ticaret müdürlüğüne mü. buradan Portsaidc geçecek, Sü- GWcrlerıro bile, bu gtıımeıen aetıebioi 
içine almaktadır racaat edcceklerdır. veyş kanalını takiben Amerika.. uzun uzun dll§UnUrler. ÇünkU nıızall 

Tayinler 
Anl.srıı, 111 (\'.\Kl'l'l 

inhisarlar mU!ctu, muavinlerinden 
Hayri Gök, Reşat }Jaynımıc;:lı, beşinci 
aınıf mUfettlşllğc terfian tayin ecillmi. 
lerdlr. 

it 1 a 
İaşe nizamnamesine 
aykırı hareket eden 

' 

Dükkanlar 
kaptıhyor 

Roma, 16 ( A.A.) - T ss: 
İtalyan matbuatı. mernlekctte 

iaşe vaziy ti ve ihtikarcılara 
karşı mücadele ile meşgul ol. 
maktadır. 

Harpten sonra ilk defa olarak ya gidecektir. gWUnç, cğlencdl bir §CY değil. tıi!A.kts 

nado udan tel toplatanlardan 
ikisi yakalandı 

Fiyat murakabe heyetini n bulunduğu handa büro 
kuranlar 30 ton ka da r tel toplamışlar 

Fiyat murakabe komisyonu, dur: 
dünkii toplantısında tel ihtikarı Bazı mlitcşcbbisler ( !) • Dör. 
ile meşgul olmuş, fiyat muraka. düncü Vakıf hanında büro kur
be bürosu şefinden i:r.ahat almış. duktan sonra bir takım adnmla. 
tır. rı Anadoluyu göndererek tesa. 

Veıiltın malumata nazaran tel düf ettikleri havai ~ Heri toplat
ihtikiı.rı ile m~-gul olanlar. dör- tırmışlardır. Bu suretle 20 - 30 
düncü vakıf hanında bır de bil. ton kadar telin deno edildiği an. 
ro { ! ) kurmuşlardır. Malum ol. !aşılmıştır. Bu i.stc ilk hareket 
duğu üzere ihtikarla mücadele edenin kim olduih.ı henüz anlaşıl
eden fiyat murakabe komisyonu mnmışsa da Horhoroni ve Agob 
ile bürosu da bu handa çalı9mak- adındaki şahıslar suçlu olarak 
tadırlar. Fiyat murok be teski. I tutulmuşlardır. 

hakikatte çok acı bir halin tcz:allUrü· 
dur. 

Mizaıı.ın sWmek ve güldürmek lçııı 
yapıldığını zannedenler muhakkak ııa· 
ta eder.er. Her mizahtan kahkaha 
beklemek ve bunu bulamayınca da 
mizahcmm kıymeti hakkında yanM 
hU.kllm vermek kendi hatamız oıur. 

Öyle mir.ah muharrirleri yardır ld 
bunların yarattıkları ııa.rıt tebE'.s.,uaı 
gözyll§ı §Ckllnc girmek için pek et: 
§CY bekler. 

Mlubm tam bir tarifi yapıJanıaoı· 
ğr "'illi, d"receal, öiçilsU de yoktur 
Binn.e..-uleyh her mizah mo1ıarrırını.n 
kendine ı;ISre bir usuıo, ı:ıeJlH yardır. 
diyebiliriz. 
M~lll. Şckspirln yaptıfı mtzah 8 

cıdır. Lambm Mfiyet dolu m.1zaııı ın 
sanı oçık bir knlble güldUrUr. :ıtarl< 
Ta~::ı ise iruıanı hiç ummadığı bir bA· 
dise lle knrşıla§:ıcakmış gibi end'~e 
§Uphe içinde bırakır. 

Hariciyede nakil ve tayinler 
Tpiccolo gazetesi. i-:tse mad. 

deleri satış ni?.amnamf'.si hilafın
da harekette buluruhklarındar. 
dolayı her gi.in Romada bir mik. 
tar mağaza kapımmakta o!duğu. 
nu ehemmiyclle kayuederck ih
tikii.rcılara karşı daha ~iddt>' li 
tedbirler alınmasın: :sternekte. 
dir. 

liı.tmm bulunduğu binada böyle Di~r taraftan İstanbul vila. 
cüretkarane bir teşebbüse giri. yet makamı da, bu eürtekarane 
şenler derhal adliyeye verilecek- tel ihtikiı.n etrafında fiyat mu. 
lerdir. rakabe komisyonundan izahat 

Tel ihtikiı.nnın mahiyeti şu.. istemiştir. 

Bedr i Ziya qOmDldO 

Mizo.h muharririnin vn.zifest gi)ldUr 
mek ol<tuCU halde hak'k1 bir :ınJzah~l 
hiçbir şeye !.nn.nmıynn \·c bunU acı 
ihto.rlarla clvamu kuşatanlara. anla~ 
mıığa çall§an kim.sedir. Fakat bu acı 
ihtarlara sempatik bir elbl.se gtydır 
mek ıo.zım olduğu için muharrir lıll1 
kı eğlendiren bir şekli, m1zah (!Cklill ' 

terclne mecbur olmuştur. \nkarn, lG (\'AKIT) - Batum 
kon olosu bMkonsoloa Atıf Kor, 

rl)' t\J konsolosu Hasan Rlfo.t Sö· 

zvelt 
Zeı ci aleyhlarhğına 
karşı edbir ahn
masını emretti 

V"a-ıinglan.16 (A.A.) - Reisi. 
c umh ur B. ltuzve.It istihsal 'büro
sunun direktörleri olan Knudsen 
\ e Hillmann'a ibır teskere gön.. 
d rerek müdafaa endüstrilerinde 
ı kı gruplar ile zenci aleyhtarı 

ı.kıı'l..,,ler itibariyle fark göt•,etil. 
r.c ınin ihdas ettiği ''vahim vn
z•vete" carc bulacak münasip şe_ 
kıl! :rin alınmasını ist.emiştir. 

B, Ruzvelt boşta gezen iyi iş. 
c. IPrin ırkları, dinleri, milliyetle-
r ve ac;ıllan yüzünden işe kabul 
ctmedkılerine daır birçok şiıkl.i.. 
'eti r aldığım bildiriyor ve diyor 
kı: 

Mi!Iet, müdafaa endüstrisinden 
halkın büyük bir kısmını ihraç 
t>d mez. Başkalarında eleyhinde 
mucadele ettiğimiz nazariyeleri 
bizzat ker.di memlcketimime or. 
tadan kaldırarak manevi birliği
mızi takviye etmek bizim için 
çok daha ehemmiyetlidir. 

17/Jlıı.zlnuı/J9Zl 

Sırp - Rom en dostluğu 
Be'grat gazetelerinin iş'arına na· 

z r n Hom~nya hariciye nazırı Take 
"i kr:'nun Belgratta bulunduğu es
n '1a Pııs.ç ile bir n.:ıkcr! ve slynst 1h· 

111rname nkdctmtşU ... 

1 
V ECiZELER 

Yazan: 1\1, ~IİL l'EKYAHŞI - -
* Dinsızin hıı!:! ....... dnn imawıız ge. 

r f bvasm~ Akı~::t muhtekirlerin 
ltın dfşlerlnl mezar hırsızları söker 

1 ,. ~ğer servetlerini 61Unceye kadar 
A lah payidar bırakırsa. 

:iuhtekirler vatwun en buhranlı 
m 4Zllaranda bu donr.etl irt lldlb cd • 
~ derece §erir olduklarını lsb.'ıt 

• r .tJ'ıJ §irrcUerlnl bazan bir lld 
ray lvillk etmekle örtmek latt. 

zen, Rolll!\ bUyUk elçiliğı ba§klı.tlbl. 

Hı.yd:ır Gark, GUmUlcUnc kançılan 

Sırn Sınmaz, l<"'illbc muavin konsolosu 
ZckA.i Çakan, Milll.no mua\.1n konso
lo..-u Rıza Çclikkaya, .Bntum kançııo.n 
Ethem Kcçmcnoğlu, OskUp kançıları 
Hakkı Akçevln, dcı celcrle merkeze 
nakledilmişlerdir. Tt yeste l·oıuıolos -
luğuna merkezden başkonsolos Rauf 
Tokçmar, Balum konsolosluğuna. Ce· 
mal "Iuygar, Romtı büyük elçUlği U· 
çüncU k4Upliğine Fuat Kepenek, GU· 
mWctlne muavin koıısolosluğuno. CclAl 
Kocamemloğlu, Fili.be mua\1n kollBO" 
loaluğuna Ahmet Coratckkln, MilA.no 
kançılnrhğma D!nlş GUnnlığı, Batum 
mua\"in koruıoıosluğuna Emin Gerçek, 
üskUp muavin konsolosluğuna K4mi 

Güven, Bclgrat bUytlk elçlliı'.tl evrnk 
ve GYBBlnt muhafnznya. 'OskUp baş
konsolosu Safvet Urtl Betin ve O'sküp 
ba§k11nsolosluğunu idareye Rc,,at 
Hakkı Karabuda d<'ırccc!,.rilc nakil, 
ta;>1n ve memur edilmişlerdir. 

i ngiliz 
tayyareleri 

Şiddetli bombardı
manlara devam 

ediyor 
J.ondra, 16 (A.A.) - İngiliz ho. 

va nezaretinin tebliği: 

DUn glindUz bombardıman teş -
klHl.tma mensup tayyareler Ho
landa ve Frnnsa sahilleri boyunca 
ve Alınan karasularında diışmıın 

gemilerini tekrar araştırmışlardır. 

Borkumun cenup mansab:nda 
takriben 1000 tonilatoluk bir va
pura bomba i'8.bct etmm ve mü· 
rettebatın gemiyi terketUği ~ö -
rillmüştur. · 

Uı.hcy civarında bir kafile için
de giden 4000 tonluk bir '"apuııı 
isabet olmu§ ve ateş almıştır. Re
fakat gemileri de mitralyöz ateşi
ne tutulmu§tur .• 

Holıı.nda sahllerl açığmdla. diğe>r 
bir hareket esnasında bir Alman 
destroyeri bombalanmıştır. Bu dcs 
troyerin battığı 7.annedilnıekte -
dir. Himaye altında giden 6000 
tonluk bir iaşe vapuruna Wabet ol
muıs ve lıasarn uğrntılmıştrr. 

Dün gece, bombarchrınn servisi
ne ait büyük tl"şekküller yeniden 
garbi Aımanya ilzcrine gitmi<jler
Jir. Ruhr'da. Kolonyada ve Hano· 
vcrd,.., endüstri hedefleri ate:-c_> vc
rilm~ ve bilyUk ha."6rlar yapılmış
trr. 

ltalyan gazeteleri, iaşe madde. 
lerindc ta'i-=..ruf ynrılmas.nm 
müttefikan lelıinde bulunuyorlar 

Tribune gazete ı, uzıın bir 
makalede halkı ve loırn.1t.ac1l<ırı 
ekmek ist:ht5.kiııi asgarive indır. 
miyc davot eylemektedir. 

Lefkoşa 
Üzerine atılan 

bom b a lar 

Lc/koşe, 16 ( A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, düşman tay
yareleri pazar günü Lefkoşe \U.e. 
rine bir ibomba salvosu atmışlar
dır. Askerler a.rasmda bazı ?.a. 
yiat vardır. Fakat mühim hiçbir 
hasar olmamıstır. 

Pafos ii7'Cril'1': de dUşma.n tay
yareleri bombalar atmışlardır .. 

Bir lngiliz gazetesi 
yazıyor 

Zafere ihtiyacımız var: 
Buna varmak için 

Daha süratli ve 
daha şiddetli 

hareket eilneliyiz 
Londla, 16 (A.A.) - Itö~1••r: 
Niyu:: Kronik! yazıyor: 

Surıyc.'1~ Vfşl Frıınsızlan, Kl.6-

lu1, .. mu~etlcruı.n emrlle lnıı.tkl'lr bir 
mukavemet göstermektedir. Bu mu
kavemeti kın.:ınk için elimizde bulu.. 
nan bUtUn ku\"Veti kullanmamız lfızım 
dır. il.'ıhls mevzuu oıan bUytllt mcsc.. 
leler yr.nında, Fran:nzlsnn kendi ba.. 
slrctslzllklerl dolayısl.lo me.nız kaln
caklıırı kayıpların hiç ehemmiyeti yok 
tur. Eğer Suriyeyi alm:ız ve tauııu 

stiraUe ynpnıazsak, Hilr ırransa 

davuı çok kaybedecektir. 

Vlşi, J.'ransa dl'ğildlr. BUltin dıln

)."a ::iurfycdekl tcmkl<ilerlnılzc nazar. 
tarını çevirmiş bulunuyor. Fransa ve 
battli. Vlı;ıi de dahli olmqk Uzere bUtUn 
dünya etkArı Uzcrlncle te,.lr yapmamız 
için yegdnc yol, mu\•ai'fak olmaktır. 

~fere ihtiyacımız vardır. Ve buna 
varmak için daha sUratl ve daha 
flclde~e hareket ctmcllyız. 

Hırvat hükUmet reisi 
Romadan ayrıldı 

Ölümünü teessürle haber ver
diğimiz şair, muharrir, avcı ve 
sporcu Bedri .Ziya Alrtuna'nm 
cen.azcsi dün ikindi vakti Bakır. 
köyündeki evinden kaldırılmış, 
namazı Bakırköy camisinde kı. , 
1 ındıktan sonra cenazesi Top ka
pıda Merkc.zefendi mezarlığına 
nakledilmiş ve ailesinin kendisi. 
ni seven ve sayanların göz yaş. 
ları arasında ebedi medf cninc bı
rakılmıştır. 

Cenaze merasimine Bakırköy 
kayma.kamı Bahir öztrıı.kı Ev. 
kaf müdlirü. Paş;ihaiiçe işe fab_ 

rikası müdürü ve meclisi idare 
fıı'.alan, merhumu seven, sayan 
dostları ve büyük bir kalabalık 
iştirak etmiştir. 

Merhumun vasiyeti mucibin
ce arkada.şlarmdnn bir şair me. 
zarı başında kendisi için yazdığı 
uzun, acıklı bir şiiri okumuştur. 
Basın birliği İstanbul mmta.. 

kası ve Paşabahçe cam fabrika
sı namına birer çelenk gönderil. 
mişti. Cenabı hak kederli ailesi. 
ne ve kendisini seven, sayan 
,dostlarına sabırlar ihsan et.1Şin. 

imtihanla öğretmen olmak istiyenler 
için bir talimatname hazırlandı 

Aııkanı., 16 (VAKIT) - Orta tedri· imtih'lnt ihdas edildiği tarihten sonra 
sat öğretnıcnlcrl kanunun yedinci mezun o nların a::,Tıcıı olgunluk im· 
mnddc~ mucibince imtihanla öğret • tıh:ınır.ı vermiş bulwımalan veya ye· 
men olmak lstiyenler hakkında man· dl ıronelik idadi, yahut dllrt veya beç 
rtfçc hazırlanan te.limatnamcnln me· veyabı.t nltı senrlik öğretmen okuıu 

rlyet.G konması Vekiller HeyoUnce ôtplomnıırnı haiz bulunanları, <Sğrııt · 
karnrl:ıgtırılarak bugün ncşredilmf§ - men ı·kulu mezunlnrmm en az iki sene 
tir. Tnllmabıame ile orta tedrisat ö., llkoltullarda <Sğrctmenllk etmiş bulun· 
retmenllği :meslcg-Ine clnhil olmak is- malan esas tutulmuştur. lmUhanlar 
tJyC'nlcrin ne gibi §artlar dııhlllnd<> LUrkı;:c, tarih, coğrafya, yurt bllg-lsi, 
ımtihnna ttıbi tutulacakları yazılıdır. ınctamatlk, tabliye, munlkl, resim aı· 
Ş!l.rtl ra göre, yaşları y1rnıidcn aşağı mıı.nı.;a, frnnsızca, lnglllzcc. zUmrelc · 
ve 45 den yukarı olmamak, tam dev· ı rind"ll açıl'.lcaktrr. 
reli ll!ıcdrn mezun olmak. olgunluk 

Erzincan zelzelesinde zarar 
görenle hakkındaki kanun 

Bu acı mizahta en ziyade mu\"~ıı\; 
olanlrır lnglllzlerdir diyebiliriz. 

Bugün İngiliz ve Amerikan ı:n!:t:ı 
edebiyatını tetkik ederken lnglllZ lf•

1 

zahmm mümessili Bemar şov•un nıı 
zah hakkında ne dU.,-UndUğüııU kay<=• 
deceğinı. 

Bemar Şov diğer ml.zahcılardıul t 

mamen aynlnn otoriter ve §ldd.tl 
bir muharrirdir. Kaleminin alUndS 11 

gizlenen istllıza ne de hayaun acı1 1 

nı istihzaya döken bir eda \"lll J•r 
Bemıır Şov'm mizahi hnksızlıidh ~ı 
alçaklıklara ve gülUnç olanlnra f!J 
deUo tücum eden kuvveUI bir al•>• r 

Bcrnar Şov ml.zahm ne olduğt.I b ' 
kında b\r suale kısaca ıu cevabı ,.er 
ml§Ur: 
"Mizahın tarifi mUmkUn dtt•JJ.r 

Ml.zah, insanı gtııdüren lptldal bir ~ 
klldlr." 

İngiliz mizah edebiyatının ıanmnı"' 
f:imalıtrından biri de Jerom K. Jerorrı • 
dur. Znrr.nn zaman mualllmJ!lt, l\ktiıı 
l!ik, gnzetecllil:, gazete dlrekUSrJiltil 
yapm'lŞ v.c nihayet romancılığa ba"111 

mı§ olan bu kuvvetli muharrir vcrdı,..ı 
birçok eserlerle bütiln dlln;raca Jllt~ 
hur olmuştur. 

Birçok İnglliz ve Amerikan mtz.ıh 
muharrirleri de mizahın ne oıduğıll1ıı 
IMh edemezler. Mesel&. blltUn ı.ond 
rayı gUldUren Pet Rlç der ki: 

"Heynt miz.'lhm ne olduğunu l)el'I 

de birçok kereler tarifi" uğnıştıro. ta 
kat her dcfru1ında da muvaffakJYeuıt 
llğe vardır. 

Fflhakfüo. miza.hm tnm bir ıarifıll· 
yapmak l.ınkllnsızlı~ vudır. çıır: • 
mizah ırklara, milletlere göre değl,ll 
ğl gibi şahs:ı göre de el ğf§lr. soıırq 

An\uırn, lG (V KIT) - Erzlncanda dellcrinl tamamı t rkln ve tamir ile ı;Uldürmek bahsine gelince; mubll"° 
ve Erz ncan yer sarsıntısındnn mUtc· istifa<"!~ edllcbılecek derecede kısmen kak ki b:r insanı güldllrmek ağlat 
er lr olan m ntakada zarar g<Srenlere / yılulmtş olanların 1.:~rar miktarı oald· j maki~ çok dııhn mU~ltUldUr. 
yapıl.:ıcak yardım hakkındal:l k:ı:1una ye borçtan ten":' oıun'\caktır. Mubn· Angıoaaluıon mizah edebiyat.mı tct 
C'k lA}lhıı meclis ruznameııine alındı. dell<?rinln tamamı tcrlt., \"e toınir ile l.lk ederken tn~lll:ı: ve Amorlknll 01 ,. 
Ltıyı."ı&nm encUmenıerde a.Jdığı son yeril halka borçlnnmn suretile verilen mak lzcrc yirmi yirmi be.' tane tı.ı 
şekle gorc mezkflr mahallerde hazine· arazıdcn m'ilcveıllt borç taklyelcıinc \'etli 1mlcm buluyoruz. 
el n t'll, itle ııııtılnn V<'yn borçlanma alt taksiti rln lşkmcsl haziran 11H3 
::ıurctl}o tefflz tahsis olunan bın:ılar· t.ıırihl:ıe kadar tecil cdilt'Ccklir. 
dan yıkılmış bulunanların bakiye be· 

Ankara dil, tarih fakültes:Pin camlarını 
kıran Sadettin in mui1a < en1esi 

Ankara, 16 (VaJ:ıt) - Dil, ta
rih, r.:>ğrafya fakültesinin cam. 
larmı kırmaktan ve b~çiyi ya
ralamaktan 8uçlu lz:mHli Sadet. 
tin H1zer'in muhakemesine bu
gün devam edildi. EvveHl is. 
tinabe sureetiyle ifadeleri alı
nan şahitlerin mütaleaları din. 
lendi, daha sonra adli tabiıbin ra
oru olrundu. Maznunun şuuruna 

bekçi Murt~za Babacan, maz
nundan şikayeti natık istida ver. 
diği için bekçinin davet olunma
sına ve muhakemenin de 30 ha. 
zirana talikine karar verildi. 

Ç ünkin g bom
bard ımanında 

snhip olauğu, akli melekatında Amerikan ataşemiliter • 

Bunlann en kuvvetlileri hl~ §Up!]e 
.siz ba.!ıta ?dark Tavfn, olmak ozer; 
Jerom K. Jerom, Peter Dun, IJSf 
Pcn, Hnnıi Lui Mentxenı, Don uııı0 

P. Vudhavz, tzrael Zangvll, .Artbllr 
'Morlsson, O. Hanrf, V. Jakob, Pet ~I(· 

ı..ondol'I· J. M.. Earri, F. Anstoy, Cek 
Edva.rd Stertcr ve Ste!an L&koıt'dur 

Bu muh.anirleriu her blrl ayrı •r;;. 
ve kara.ktcrtstlk hususiyetlere ıııaJ1 • 

tirler. Bilhassa kUçUk mlz.ah hikAyc r 

~~~~~':= :~':.u1:Uk u:ı:;:r:. 
hasında. birçok cacrler vermi§lerdif· 

1eu· 
Biz bu nıulınrrirlerln en gUzcl C • 

çUk mizah hlkAyelerinf seçtik. ga . 
tada lltı defa karilerlmlze takdil11 e e· 
deceıttz_ Bu hik~yeler dünya nıısah 
deb'.yatınm §&hescrleridlr. • 

B!!Y.Un ilk hll:Ayeyt bc§inci _.yta bir gayri tabiilik btılunınadığı, ! . . 
az veya çok ceza vermeyi icabet. lık bınası yıkıldı 

Zatjrc11, JG ( A.A.> - Hırvat tiren bir s:bebin ortada mevcut Ne,·york, 16 (A .,\.) _ Çunking. mızda buı&caksmız. Jıl. ~ 
==============::=:;...;:::;--

n' r olur amma dev yapılı bir heri· Daha kilelik bir teşekkül Dün _ 
n ~şilt yorganlyle vUcudUnU 6rtme. kerk doklarına taarruz etm~tir. 

hükumet reisi Ante Paveliç ya. bulunmadıgı beyan olunuyordu. 1 den Amerikan ajanslarına gelen haber 
nında Mareşal Kvaternik, hc.rici. 

Avukat. atlli tabibin bu mcv- !ere gore, 27 japon tayyaresinin Çun. ye nazırı Lorovıç ve maiyeti ol- Evleame ine benzer. 

• Muhtekirler kalnbalık olmazlarsa 
c'8lı knznnırlar. Bu F l: ple muhtekir 
ııva'JG dnhl blrh1rlnl çel:,.mez; muh. 
teldr, knlb!ntıı tılctrtısı n " 'U'lcc nıtm 
k 'lOmak lstlyen açgözlUd!Y 

d y 1 ld b bah v edikt zu üzerind" salahiyet ve ihtisası klng Uzerinc yaptığı çok şlddetı• bir 
Av tayyarelerimiz geceleyin iş- zu15u ~ d:. 11.:*\, a'· en en 1 bulunmadığını söyliyerek, mück_ t.ıı.vn hticumu esnasında Amerikan 

gal altındaki Fra~adtı bulu.,.,n 1 agro onmuş r ır. kiıı.,;n tekrar rnua}~:rrsini iste- Tutuııo. topçekcri hafif hamıra uğra. 
tayyare me·· ar1"rma t-ın,.,,_•ı1"lr· HUkumC't di C'me hu tc>l.-tifi reddPtti. mış ve Amerikan au şcmllitcrllğt bS.. 
da bulunnıuşl:ırd r. 

1 
mft'l v lt ı MI t n f ·"'1 e be':ri ı Ah. n:un te.mamlyıe yıkılmı tır. ttnıya bU 

Biitün bu hn.rc':ctlerdnn Oç bom sHlcri kc:ndı mı isWw.; v.~Ja •• a~ttı. ( Hal n c1in'rnmc ; iç;n Barlına yUk elrltlğtne de i3abet olmuş ve ha. 
ba tayyarem17: dönmemiştir. 1 lam~lardır. talimat yazılmasına, yaralanan sar knyd lrniştlr. 

Deniz yUzbaşlSl Bahredd in ~ 
yer ile Yakup Teı:canm kJ13 N·nıi 
m.iye Tezcanm evlenme nt~d" 
evvelki gün IT rbiJ ede ordue tıct 
yapılm~tır. Geııclero aaad0 

-iiileıiz. 
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Asker ailelerine 
yardun paraları 

1 ıırıp dlflndlllçe: 

l'ahs"l" 
8 

• ~ atın tam yapılma-
1 ~çın tedbirler alındı 

ke~~er a.ileleriM yardımla mü
~ tt ?lanlann tahakkukatı tam 
kni asıy~e tahSil edildiği lııı.k. 
lllı~hn alakadarlara. ~ikayette bu. 
<ar • uştur. Belediye enoümen 
ııı.~ıyle OOsbit edilen yardım 
r r n mükelleflerin :noksansız 
da~ ~il edilmesi için ıalaka
eg ~ara bır tamim göndermiş,.,_ 

Maarif Müdürü 
Ankaradan döndü 

ikmal kurslar~na talebe 
kaydına dün başlandı 

asir tedbirler almıştır, 
,1 1 

G 
. .. l:rn\:,uıun muhtelif kultUr işle- Her ders idn lüzumlu görüldüğü 

azıno ve bahçe• 1 ı.ı c.trnfmda. vckfıleUe gö~qn':~ nispette kurs aç.ılacnktır. Kurslara 
1 uzeı Ankaraya giden rnaarıf mu· talebenin devamı ihtl\'P • olacak, 

lerl•n kontrollerı' md~;~u._Tr.evfik Kut fjCbrimizo dön • okulun bulundc;: ı yerde tntllinl ~ geçirmekte ol:ın <liğ r okullar ta. 

~&kit "f 1 . Maarif vckillii'!i ilk " orta ted· lebl'si de kabul Pdilecekt!r. Bu gt-

•• ~ • . ti 

Susuzçukurda 
.. bulunan ceset 

f.-Usküdar Müuaeiumu· 
miliği tahkikata devam 

ediyor 
GPçen cumartesi gUnU, Knrtal· 

ıla ~ıbüyUk köyUnde, Süreyya. 
paşa çiftliği civnnndn bulunun cc
eot etrafında ÜsltUdar mi.iddeiumu 
rniliğince yapılan tahkikat ilerle- 1 
mektedir. 

Sü rL'yy:ı paı;a çift@nd C' ls.-n:ıi. 
lin m:ındnasında çob'Ullık rnpnn 
ceset sahibi milthfş bir clu~ak )İ
yerclc vficudu yara ber 1 inde 
bırakıld•ktan son:ra boynu bir' t i
l • sıkılmak sure ti) le öldilriıldıiju 
anlaşılmıctır. 

Ctsct mandıradan :>O ml'tr ka
dnr ileride ' ~ ı-;uz C'ulwr,. dl) E a
nıl'lll mevk'd" l'.1 lürü!(luı<t , tah
minen 3G saat scm"a buhnımu tuı. 

1 
arı e erı kullanan- :isat talobelerini ikmal imtihan'· bilr"''en karnp \'

0 

hüviv<'t vara -
ar hakkında zabıt na yotiştirmr!.: ÜZ"re, temmuzun kasından ba ka bir Ş('Y istcnmlye. 

!la ~\rı.·~lki gün pazar olmaı:ı mü. 16 smdnn itibaren ı;ehr"'I muhtc- rcktir. Kursiar "gb:J'· sanı 8,30 
ııııııı-lıotıyle lıeledi)'C memurları lif ıı=tlorindo fümale kalanları dan 13 e kad" dmm edeooktfr. 
e 

1 

tc_Ii~ bahQe. gazino ve mesire hazırlama kursu açacaktır. Bu Şehri...,izdE' n<;:ılıı.cıık kurnlnrn 
torıe.rınııı tarifeleri ümnde kurslar 16 temmuzda başlıyacak girmek istiyen talcl:ıcleı pıızaı tr- . 
tle ~ller yapmışlardır. Kontrol ve 23 Ab'1Istos cumr.• ~rsj ı;Uııü sc- si ve nrrse!'l'be gilnlN i okul idarc-
tif. ırçok müesseselerin eski ta. na c>r ektir. Jcri tarafından knydedllrrc>kle•. 

kullandılda.rı: g·· ·· ı üşt" •• ı ı·ı ı· • S · oru m ur. Kurslar ihtıy ,.., göıe. ed<>bivat, cilr. K nt i·• lkmtı, <' 
1 

'_
1

• rn son 

Tnhldknta vazıyet len t'<>kUdar 
müd.lı?iurnumi muavinlerin ı n ı)cv 
ket dün vakn yE"riırn gid<>r ı. t et· 
kik ve tabl:ıkt bulunmuştur ~'u
r:ıdrıı r;ece mandırada uyı:rk ıı u. 
yandınldıj'.;ı. katil -. eyn J:alill r tu
rafrnrlan aralarındaki lıerh ı>ı"'ibir 
mesele yüzünden dayak .) c-diği 'c
bilfilnre boynuna demir tel t:ıtıb-

hak~adıyc, Bostancı gazinoları türkr.e. fc>lsefc, taı .11 coğrafya. 1 n li.~C' "e orta oırnl dırPktorlerf 
l{rnd:ı za'bıt tutulmuştur. yurt bilgisi m-ıt ~rn . . l ı,; Y''. l l:;ı tll.,,ınnt• yapar k nek~dnr kurs 

-O fizik, kim\·n \"(' \ı>bancı ali d r.:· açıl c;,;~ııır ~:ır.ırl stıı"t''I dardır. 

Rob~nmur ve 
Lozitanya 

Kendi kendimize: 
- Onl r, ıb~'CCI'iksiz!:1deriyle 

bu hale uu tiller. Biz, her ş.:"")'1 
düffi.in.ecek, her ddıgi tıkayacak 
ve muzaffer olaca~ız! 

Deriz. HalbLiki hau. hatadır. 
Z n..n ve Uı;bi.1 t. hı" bır vnl,ıt 
< k c !k li ğı a.ff e lH. ı:. li'ncia g cccsı. 
son l erince ne k·ıdar yamldığı
mtz! nnlarrz. 

Geçen umumi hnrbı. eğer A. 
mcrikanın miidaha!ı>si. kayıbcL 
tirmişsc, bu b'lknnd.'ln yapılan 
hesaplar şa} et ya.nlıs değilc;e, 
Robin Mur niçin ton>illendi? Nt'
den zaten ı:.•rJ !erin kuvvetli ruz. 
garların iniltis;ni duyarak köpti. 
raı, bir insan, fen ve zeka deni. 
zi. 'büsbütiın co.-ıturuldu? 

Bakın. mali~e nazın: 
- Diz üstü uru rnektensc a. 

ya:kta. ölmeyi U-rcıh cd.,riz! 
D.ye kükrcyor. Yann da.ha 

s~rt ve daha yalcın sesler de 
yükselec<:k. Belki .Amerika har. 
be irec k. 
Şimd lik kara kavgası akla. 

gelmez. Fa:!m:t muaz7!3.'l'Jl 'bir do. 
nıuımanın kuracağı <ıelik bisa'r:
la.r arasından geçen malzem:e dL 
namit tonlariyle düşman üetünt" 
}ağacak. 
Bumın ne kdar feci akılJeder. 

le bit{'Cı('ğini kestirmek. pek de 
k8.hinlik sayılmaz. 

Roi>~n :Mur • .J..'"Orilanm, lci-~ 
ri))dc "Lozitanya" nm oynadJiı 
rclC çtıanı bulunuyor. 

Hakkı Siüla Gezıia Kah ve tevziatı le>ıinden olac:ılitır. 

iznı~~! ı.:Vilayet, Ticaret 
'YJÜdürlüğünden bir 
t ..... ınuteme~ istedi 

iaarında 
G ON E 1 

1 
rnk sürüklene sürüklene öldürül -
düğü ve "Susuz çukur,, n ntıldığı anlcı.şılmıştır. 1 ==========================-

Vaka ile a.liı.kadar olduklan sa-

~ "'11lanbul vilayeti tarafından 
{ırhnası .kararlaştırılan kahve 
~atı hazırlıklarına devam e. 
t~ ektedir. Vilayet, mıntaıka 
' t müdürliığünden bir mu. 
% t istemistir. Ayrıca, fiyat 
~~ab3 komisyonu da tevzi e
ha.o.ı . ~ahvclerin azami satış 
& (:ruıt tesbit edecektir. 
il form.alit.cler tamamlandık.. 

"i ~onra, ağlcbi ihtimal, bu haf
~lllde tevzio.ta başlanacaktır. 
'"Z ıki hal de 1stanbulda ilk 

l%a edilecek kahve mikta.rI 
çuvaldır. 

~ .. Üsküdar Halkevi 
~l~Iere ilaç dağıtaca~ 

i(il &küdar halkeviııde cvvelkı 
?l bütün knza dahilindeki par. 
'ııOcak müme". ıllcriniıı iştira. 
~ ~ bir toplantı yapılmışt~r. 
I>:antıda ocakların sıı. lfUk, 

\e muhtelif ihtiyaçları gö. 
ttlnı.üştur. 
l{Öylülere füı('. kitap ' !'aire 

1 
<ltağıtdması karaı altına alın
ır. 

--Oı---

Yenİ bir yol daha 
~ yapılacak 
~ Ia~~ak yolundaki kazaları ön. 
~ uzere ikinci bir yolun ya. 
~ ına karar verilmiş ve ha-
~kla.ra başlarunı.'jtır. 

l'ı! 01Un köprü ve menfezleri bu 
'{~pılacaktır. Yol Şişlitlen 
l:a.ltt ağa kadar 7 kilometre ola~ 

n-. 

:\"angın y:rlerindeki 
~ inşaat 
~llllıgm yerlerinde yapılacak 
~ ta vireuda getirilen binala. 
" ~ seviyesine uygun olması-
1..bı~t edilmesi alakadarlara 

gat yapılmıştır. 

Qeyazıt meydanının 
tanzimi 

"Qı~}·azıt nıeydanmda.ki tnkılaP 
:tıı~in etrafındaki duvarla
~e teretuvarm inşaatı nıüna. 
'lit~}>a ç:Cka.nlmiştır. Tetsbit c. 

~., f'cyıat 30 ıbin iiradır· 
... 
''tkı§la - Dolma bahçe 

'l\.__. _ yolu 
tıı:ıl..~ • Dolmabahçe yolu 
~anı şose olarak inŞa edi. 
~. Yol ihale 00ı1miŞtir. 
~ "':'"' O>----
~~l:ia.da yükleri çözen 
Qıkalı mahkum oldu 

~til adın.da bir sabıkalı, dün 
~nda ka.7.a.ncılam doğru çık • 
S olan Mehmcdin araba.s~~ 
~ ~ gogmiş ve arabadaki yuk 
~~k çalmak isterken ya-

~trr. ~ en cürmü meşhut ü.çUncU 
~eza ma!lıkC'l'Ilesine verilen 
tı:._~ l ay 5 gün hapse nınJıkflın 
'ı:::;ır Sabıkalı karardan son-

en tevkif olunm\JfJtur. - ()-). __ _ 
~~i bulvan inşaatı 
~ :ı.zı bulvarının imar pltı:nı 
~ıyıerı miidürliiğü tarafı~d~n 
1ıı k atunıştır. Bıı yrl köprunun 
~l' arıanından Pm·d0ğan'a ka. 
tııh..0~a!, 500 metrelik ı .. ısm ya· 
~tır. 

Tii,,k Okulları IJUZt ve 
açılacak sergileri 

20 afrustosta arıwcak oı·ın tz. 1 da resim ve yazı gonderilccektir. 
mir cnternasvon ~: fwırmda or ' Biltü:ı \;!ayetlerden gönderilecek 
taokullarla kız en..,titü' •r "' oz· , resimleri vekfılet mii7.eler umum 
retmcn okullarınm t "s· ın ,. \'azı ,11üdürlütii tarafından tasnif e -
dersleri faalivl•t;ne r t t.ıll· >e re. I dilerek tznıire vol!nn~c.-ı~t!J" .. !3u 
sim ve el vnzıl3r1rıd'ln n •ıteSf'k rada acılan sergmrn ısmı Thrk 
kil bir seni-i nçılacaktıı Eu F ı - ' okulları resim \•e iş sergisi" ola-
giye hre vilavctten 2Q.:~o arasın ı cal;:tır. 

nılan bazı kimseler BOrgu altına n
luunışlanı:ı da (iiındilik tc>vkif cdi
IC'n kimse yoktur. 

.Müddeiumumi muavini Ş , ı,et 
mlt.lY~ C'n ip uçları Uzerlnde yliril
mcktedir. Ceset bu mnksntla mor
ga kaldırılmıştır 

Morgun otopsi sonunda \'ereceği 
rapora göre vnkruım ı~ydınl!uıacn~'l 
ve katil veya katllle-rin yakalann-
oağ< umulınaktad,,.. 1 

Bir bahçıvan 

Takas tetkik büro-, Oğlunu sopa ile ağır 
yaraladı 

Kızıltoprakta. lfozyatnğında. es-
kiciler sokağında 8 numarada roh· 
<'IV'Ulhk yapan Hasan ndmdn l>iri
si, dUn bir meseledm dolayı oğlu 
~ fi ılı- ka\•g ya tutııı;ı:ınlL!}tur. 

/arı lağvedildi 
\·e.kalctinde müsteşarın ı:eishği 
altmda teşckkill edecek bir ko. Ticaret Vckti.lctı, bir kararım. 

mc ile )ütün t"kn" te•kilt büro
farını Jağvetmıştir. Bu karar. 
dün alii.knd,ırlaı a rıldidimıs \~ 
ilga. hfil.'lllil dünden itib~ren tat
bik edilmiye ba!?lanmı~tıı. 

Takas tetkik büroları. lo.ıkas 
limited Efrketh•I<' tacirler arasın
daki ihÜiat1arı t t\i!, '"' h:ıtlc 
memurdur. fE=tanbul takas tet
kik büro<:u. c:on i!i:i srnt' zarfm. 
da yirmı bin dvsvaya bakmıştır. 
Büronun muamelatı, bu n\' so. 

misyrırı taı afından tediye edile
cektir. 

Bir müvezzi yaralandı 
Osküdarda Talat Mc>stan so:uı' 

ğmda 61 n:ımarad·ı oturan 14 :;a
şında seyyar tatrcı Şaban oğlu 
Yaşar adında 14 ) aşında gazf'tC 
mi.i\'t':-.zii bir cocuk yolda ltoR..'lr • 
ken aYa~r bir tas ntnkılarnk dü;:.
mü~. b:ı~mdan ve muhtelif yl'rle· 
rlnden ağır suı PttE' yaralanarak 
~Umunt- hastanesine kaldırılmış-

Ka"' gıı. f'Sll.'.lSında babn ellnr. gC
rf rdiği kalın bir sopa ile oğlunun 
üzı>rin ntılmı>: \. "ocıı"u ba ,ın
dan n "ır surC't <' \anıl rnıstrr. 

!sına.il tedn\'İ altına alnımı . ba· 
bası Hn.c;:ın ) cıkalanarnk hakkında 
takibata ba lanmL5tır. 

Teşekkür 
Ebediyen kaybettiğimiz b.-.b.1. 

mız Ali Rıza &-l'in cenazesine 
gelmek. c:öz!c veya m"'ktupla ta· 
ziy~tte bulunmak suretiyle duy
dugumuz acıya iştirak lütfunda 
bulunan dostlarımıza en derin 
tc.~ekkürlerimizi bildiririz. 

Niya:::i Sel ve ailesi 

mına kadar tadiy~ Pdilmi~ bu
lunacaktır. Takas tetkil< hevet. 
Jerinin işlerı. bundan böyl~ Yti 
takas limited yahut dtı tıcnret tır. 

-5-
Sabık direktör hakkı ftıktit ola
rak her halde onu hatırı sayılır 
bir para ıle memnun ctmış ola-

Meş•am Tren 
caktı. 

Memur. iH'l\''-' ettı: 
- Eğer .. Sizden gay:i b.ir. yol. 

cu görmiı.cı olsavdını. bılctım so
racaktım. Bövle blr harekette 
bulunduğumu gordüıı~z mü?.: 

_ Hakikaten kendi ınden bılct 
istemediğinizi biliyorum. Fakat. 
bana demişti ki ••... 

Lüzumsuz ve fazla konusnıa • 
mak icin sustum. . 

Kontrol mc>nnırile Fefısta .. c;yon 
mültefit nazarlarla b'l_'n ;tılar. 
:Memur sabrr,.,rzlıkla sa:ıtıne ba · 

karak: . 
- Dört dakika s0ıu-a gıdccc • 

ğim, dedi. 
J elf. haykırdı: _ 
_ Bayım! Sizden son olara'k 

bir sual dalla soracağım . Bu .c . 
fendinin seyahat arkadru?ı Mıs -
ter Con Dive bir tec:;avUz olsaY· 
d!.. ve siz de biletien kontrol e~: 
mek üzere kompartımana ızırdı. 
w• • esnada kapının yn.nmdakı 
gınız ' d 0 k .. ~,.,:ıe oturmvc; olsay: ı.. nu 
o,~ · · k.. mı\'dı" ··rmenıze ım -an var . · ·· 

go _ Hnyır efondim; görmeme 

imkan yoktur. . w• • • 

_ Ve onu görmedıgınıze cmın 
. •. ? 

mısınız... w• .b. H t 
_ Size söyledıgım ırı ı.. a -

t8. remin bile eedrim. Bay. Lond. 
radan J{leybÖrii.Ye kadar yal. 
nızdı.. . . ı·,..ı·n 

Sefistasyonun ışıtmomcsı '· 
se$i ni al<:a.ltarak : 

_ Düşünün bir kere bayım· 
deüi. Şahsınıza mahsus olmak 
üzere bir kompa~ıan a~amı 
rica ettiniz. Ve böylece sızı ~ 
başınıza bir kompart~.an~ kı • 
Jitled~m. Siz de bana ırı bır balı 
§iş verdiniz· 

- - --Bir kaç gün devam edecek esrarengiz ve kor-
kunç b:r cinayet vak' ası 

Ceviren : Cevad T evli/~ Enson 
umit cttiğinizd"'n fazla nllkanı
zı CC'lbeder. Hatta i tas~-. ın isım
lerinin tesıri a1tında bile boylc 
bir riıJ•.ı gönneniz imkan dahi. 

- Evet. fakat Mıster Dh·eri
havzm hu~usi bir aı.ahtnrı var • 

dı. 
- Sizden başka kim,eyi kom. 

pa.rtnnan.ôa ~öt ı--~dim. Affeder
siniz .. vakıt tamam .. 

Bu sözleri müteakip kontrol 
memuru ı:;a.pkaf;ın:t dokunarak 
selam ,-~rdikten sonra uzaklaştı. 
Birkaç saniye sonra da tren ya· 
vaş yavaş g-ardan çıktı. 

Bir müddet. sükut ed"rek bı. 
ribirimizi süzdük. Söze ben baş. 
ladım. 

- Bcnjı.men Somers daha 
bac:ka f:cylt•r de b;li)or: lakin 
söylemek istemi) or. 

- Zannediyor nıuc;w1uz? 
- Tabii.. Onu gJrmcıncsincı 

imkan ,·oktur. 
- Yalnız imkan dahilinde o-

lan bir şev daha vardır. 
- Ne<lri? 

_ Uykuya dalıP bu hikayeyi 
rüyada görmeniz .. 

- Bir tren haltınm yapılm1sı 
gibi. hiçbir zaman i~itm~i~ 
şeylcrı riivada. ı:asıl ~o;e~ılın~ . 
Sonra. 3ahsiyetımle hıçbır al.ı 
kası bulunmayan ticari mesele. 
Jer .. Yetmir-; bes bin in iliz lira
sını da rüyada nıı gördüm! 

- Belki seyahatiniz esnasın -
da bir ecnebi mcmlekeUe oku • 
muş olduğunuz bir vazıdan bu 
jş h akkmda bazı m;ılfımat ak : 
Jınızda kalmıştır. Ve o 1.aman sı. 
zi alakadar etmeyen bu mesele, 
bir an içinde rüyanıza girip sizi 

linaedir. 
- M;-.\•i odnıım bacasında çı . 

kan yangın m, .c'Nıini On!.11 i1.ah 
ede.bilir.,iıı;z? h h.ıldrı bunu cfa 
bana seyahatim e<=ııasında an -
tatmadılar ya .. 

- Hkikaten bu. hıılledilmcsı 
milsklil olan bir .,..mcsdc. 

- Ya cigara ağız.lığı? .. 
- Öyle ya.. Cigara ağızlım 

en var. B•ı cidden ec:-nırcngiz 
bıı· h,di0 e: \C nu t' ı· ı 
muhakkak surett~ bePd n dalın 
z l'i. bir hafiyeye ibtiya.c; var 
dır. 

Zannedersem eve dönmekten 
baı;-1:a mpacağmnz bir iıı kal . 
ınadı. 

Birkac gün sonra lst AngliV<ın 
kumpnnyamndan bir mektup al. 
d!m. &ni birkaç gün sonra top
lamc"' k olan heyeti idare mec· 
}i.;,ine davet c<liyorlardı. Her hnl 
de ~u zat yaptığımTz tahkikat • 
tan h,1berr'l"r olarak beni s0rgu. 
ya ç.ckmek arzu.sund:ıy ltlar. !st 
Anglivnn kumpan) Mmın idare 
heyeti on iki on dört kişiden i -
baretti. Atna.lı şeklinde bü~i.ik 
ve yeşil ~uha.lı lbir masanın etra· 
fım çer~C\"t'leınişti!er. Toplantı, 
Londra.nm nihai ista3vomınun 
bir salonur:ln ,·aprlıvorchı. Top. 
Jantı mahalli asap bozucu bir 
man?.ara arzediyordu. 

GONDEN ·-----En büyüğümüzün mühim bir sözü: 
'' Bmz sabırlıyız ~ ,, 

kıli.bm temelleri attldı,, ..• Demek 
ki :bu, kat kat yUksolerek, ~ 
lan tuucak bir binadır. Oru:o te 
ıtıelll'ri ablır. Sonra birln.cl. ve 
.ikinci katı inşa edilir. Sıra.sile, u
mumi manr.arasma. ka.vuşmalt na
sip olur ••• Bunun mucizesi, ye
ri bulmak, nçmıı.k, temeli atmak, 
mesalyo ortnk yetiŞtimıek maz
hariyetine eren insanlann, --en 
mllsaadcsiz §artlnr ıçinde bile
ytlmıık bilmeden yapmaC:-a sz
.ınolmiş olmasındadır... "En mu
saadcsız şartlar., druı maksııdı
mız, jptidni çntılıı.r e.ltında )n.şa.
mağn razı unsurlarm, )t'Ililiğc kar 
şı mukıwcmc>tinl yenerek, onlara 
bile abideler ) erini tutacak mu
nZ7.am inşa horC'kC'Llni bir rnzifC' 
o' rnk ilham etmektir. 

B üyUklcrin sözü daima mU
hımdir. Ancak, her büyü

ğUn SÖ} led"ğt sözdeki C'bemmi· 
.) et, bllyüklüğün derecesilc meb
su ten artflr. O sebeple, lnönlinfin 
şimdı nnkledoccğim bir sözünü, 
en hü} lik chemmiyetlcre atiedi· 
len bir dikhtle inceliyorum: 

1noni.i. Anknra Halkevinde 
Konservatuvar talebemiz tara
fından temsil <'dilen ''MADAMI!~ 
BU'f'l.'ERFLY" isimli operayı 
llC.) r t tik ten sonra, genç sanat· 
kfu la:rı tcııvik yollu §U sözleri 
söyledi: 

- ~i7.de:ı, bu mu,·a.Hn.kQetin 
daha büyilkl<'rini b<'k)e.rb:. Biz, 
sabırlrJ ıı.. izin d<' sabır \e aşk
la <'alı manızı bekleriz. 

Bu söz, mkı...ıip iç:nd<> bulunan 
bir Turkivc>nin. bu inkıl:i.p namı
na ('n sala.hi) <' tle konuşnn rükn!.l 
t.ır fıııdaıı ~öylcndıği zaman, ffa
d ett i.Yi m na git tikçe gcni'111· 
yor. Çünkü inkılap, c;ünkü te. 
kc>mmiil. b'r an içlnd", t.nrn neti
c<'si nlınr.bilC'cek bir hareket de
f:iildlr. J{Qıııı. urkC'ıı, yazarken, her 
fırratln tekrar ı tınişizdlr: "ln-

i\listcr Divcrihavz hakkında 
söylediğim su".1 ·rden halberclar 
olduğunu izah t.:I •n heyeti idru c 
:rcic.i beni büyillt bir k "bari ıkla 
knrşılad•. Mas'1nm clrafında bos 
sandal Y"kre otuı duk; ve u ul 
dnirc,ırJe sorguya çcldlmrğe baıı 
lcıdık. 

Evvela .Mi :t r C0n Di\ eııhavzı 
ne kadar z. mandanberi tanıdığı. 
mı; gordügiim takdirde tanıyıp 
tamyamıyacağımı; ve son defa 
kendisini nerede görd\~ü sor 
dul ar. 

"Bu ayın dörd"i" V' dıve cc • 
vnp v rdiktcn gonrn, t.15 ks • 
presinin birinci n C'Vki komr·ar • 
tıınanlaı • dan biı ind" h.'l'd: ine 
r:.stgeldiğimı, ve trcnC' tam hare. 
ket c n:ısıwla Londradan bı1' • 

rniş olup Blok Vonerae n•digini 
uzun uzun nnlattıın. Rt'is, kcn • 
di ile k<l"uşup koru~ma<lı w mu 
sordukta11 sonra veni in~a edile. 
et: - 11 Pn 1'"'ttr hnl~kıl'daki malfı. 
n•.ı ı ... m:ıı aca:.ıt t.tti. 

k•"' .,.· 1 .. ·,..,. lı;ıyül< bir 
dikkntl" dinlcdı. Bu esnada cı -
~arn ..,ğrzlığuu rrk .. rdrm. Elden 
eli' dol:ı~tı. Ve herk s a~'lzlığı 
su~ıc ·~ mono!!raml tanıdı. s··z 
terimi tithince. reis sekretere 
bir sev' 'I' fısıld:ı.dı. O da. gümii~ 
ten yaP1lm•A lt\irük b:r ~aıu ~al. 
maf,n b-ı .tadı Ve Koı1 l'Oi memu 
ru B ... t, iaınen Sonıer .. i ic<'rive S<'k 
tutar. O da benim g"bi. büyuk 
bir incelikle isticvap cdi'di. ;.\1is. 
ter Divcrihavzı ivice tanıdığını; 
ve "'-ÖZÜ reı::en günde beni 4 15 
ekspresinin kompartrmanrnda 
Londradan Kleyb5riiye kadar tek 
b:>~ıma seyahat E>tm'" olduğumu 
!=:Övledi. Bir aralık yemin etti: ve 
Mister Diverilıa:vztn ne benim 
kompartnnannnda ve ne de tren 
de bulunmadığını ilave etti. 

( Dooamı var) 

Çok U.kUr 1Jız bu dtwrelcri aş
tık. TC'melll'ri ntılıın inkılabımı· 
7,m, sen lerdrn senelere yükse
len bln::ıaını, umumi mnn7...'U'8Smo. 
<>n ynkrn bı.r tekemmül s:ühasma 
r;c. tiım ltteyiz. 

Ve bu mma.ffnkı)Ctin ba..~lıca 
sırrı ''c:ı.brr" dır. 

lnonil s:ına.t hn) atmuzda yep
yeni bir muvnffakıyC\t ve tekem
mül har('keli d('lllek olan opera 
1 cm silinin karsısında. genç vre 
Untlt \'er ci aanatlui.:rlara "Biz sa.. 
bırhyu. ! ,, dl'dl. Muhterem Şcimıi
zln "Blı: sabırlıyız!" sözUnil, bu· 
günkü diln.rıı hfl.diseleri içbıdl' e.n 
\ e<'i ı s 1) asi manasil C' t cfsir E.'>t
m ck de ltnbil. .. Sadc>cc bu sanat 
meıvzuuna temas edc-n temkinli 
bir cc~:ırc>t öğüdil olarak al.m&k, 
anlamak da mUmkiın... Türk in
kıliıbının büyUk şahsiycUeri, bu 
inkılabı bUyUtmek ve yaşatmak 
için gerçekten en hcc;aplı yolu 
tutmuşlardır: Sabırla hareket C't
m<':k... Fakat bu hnl, h':r şUphC'· 
siz ki. a vnı surC1tle mııl. bPlC'yi 
kal) 1mckt dır. Nıtc tim lr.ı.inU: 

''Sizin ~<' E;abrr v a<ıklıı. c;:alış
mıuıı ı bı klC'ri"., diyorlar. 

Bu ıılhai sciz, "lnhamn ili' vo 
"kudrPt,. gibi lkl büyUk beşl'rl 
hassamızı, rn ııh i ınnk md n p k 
h9.ltlı olıırak d ... •t <'tmc-klc>dır. 
Bu oozlin J..ur c.d , VC' seve 
ralı mı k h r •nllnda borcumuz.. 
dur. 

Bir oför mahkum oldu 
Ortnkövde Tru mcrdıvE n soka • 

ğmd:ı 8 numn dn oturan şoft: 
Mehmrt <",hı Ahm t E im, bir 
mUdd<'t evvel, Be~i.ktn la 3798 nu
marf' it knmyonetlC' Hakkı ve Ha
san ncmzl ndmda jki l'" iye çal'-' 
pıırak her fkisir:i de n~ surett 

ar lıun~ tı 
Şo rUn mulı:ıkemC'sl dün sckı-

zincf aıdlyc cezada bltirllmi.ş v 
su~u ııablt gö .-·ıerck 1 ay hapse 
vo 150 Um da n hr para ct>zaSınıa 
ma.hkfım cdilmi§tlr. 

Altın fiyatı 
Altm fiyattan düşıniye başla· 

mıştır. Dün, bir altının fiyatı 26 
lira 30 kuruştu. 
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Çiftçi mallarının ~o"'~Jnrr.as! 
hal<kındaki kanunun 

müzakeresine başlandı 
l\nka.rat 16 (A.A.) - Büyük 

Iillet Meclisi bugün doktor Maz
har Germenin başkanlığında top
lanarak çif~i mallarının koron -
mMına ait kanwıu müzakere ey -
ırmlştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi ü
zerinde müzakerenin açıl.masmı 
takiben söz alan Refik İnce mev· 
zuubahis kanun layilıasmda takip 
ve jstihdaf edilen maksatlar etra
fında izahat verilmesini istemiş 
Ziya Gevher Etili de lB..yihanm 
muhtelif encümenler tarafından 

inceden inceye tetkik edilmiş bu
lımdu0:'1llln f!Oyliyerek nıüstaceli -
yet kararile müzakere olunmas.ını 
tekli.f e~lemiş ve bu maksatla bir 
de takrir vermiştir. 

Refik İnce "Manisa,, müstaceli
yet teklifinin dahi.li nizamname 
mucibince hükümet veya encü
men tarafından yapılabileceği mü
taleamnda bulunmuş ve takrir re
ye konularak reddedilmiştir. 

Kanunun heyeti nmumiyw üze
.rinde izahat verilmesi hUSllıSnnda 
ileri sürülen al'2U üzeriııe künüye 
geJen Ziraat Vekili Muhlis Jil'Jk
men kanunun maksat ve gayeslılln 
ieminin ifade ettiği. gibi çiftçi mal
lannm konınmasmdan ibaret lıu
lunıduğunu ve büyük bir ihtiyaca 
.karC'ılık teşkil eylediğini .işaret et
miş ve demiştfr ki: 

"Kanunun maksat ve gayesini 
iki esasta toplayabilirim. Bunlar -
dan birincisi ve bqta. geleni çift
çi ma.Ilarmı korumak, zararı önle
mek ve meydan vermemek, ikin
cisi de zarar vaki olunca he.rlla.ngi 
biT şı"liyete ve mUracaatı bekle
meden hatta zarar görenin iste -
• i!tcmediğine hakılmıyarak bu 
ile elkoymak, bu zarara taalluk 
eden işleri mümkün olduğu kadar 
silratle halletmek, zarar vereni 
yine mümkün olduğn kadar sürat
le meydana ç1karmak ve ~ ffe 
renin zararuu da aynı süratle ö
detmek.,. 

Ziraat Vekilinin bta baha.tmı 

Suriye harbi 
Bertin, 16 (A.A.) - Yan remıı1 bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
Dtl!ı Alman bomba tayyarelerinin 

Suriye sahili açıklarında oldukça kur 
vetıi bir İngiliz tılosıma yaptıkları 

18a1Tuzun Fransız kuvvetlerile lşbl.r

llğinin bir ifa.desi olara.k telA.kki edi
.lip edilmlyeceğine dair gazeteciler.in 
aualine Berlinln siyasi malıfillerinde 

fU ce\'ap verilmJ~tir: 
"Bu taarruz ~tereye karşı ya

pılmakta olan mücadelen.in bir safha· 
aıdır. Alman hava kuvvetlerinin as -
kerl hedefine gelince bu Wi bir mese· 
Jedir. Alman hariciye nezaretinde be· 

yan obındağuna göre, Alman • Fran· 
ıııs ifbirliğlnln teferruatı hakkında hiç 
bJr ,ey bilinmemektedir, 

KİSVE iŞGAL EDILDt 
· Londra. 16 (A.A.) - Şamdan 57 kt
Jometl'e mesafede balunan Kisve'n.ln 
~Qttefikler elinde olduğu ve Sayda -
Dm d!I. müttetlkler tarafmdan işgal 
edDdlg1 teyit oJunm:ıktadXr. 

FBANSIZ DONANMA.Si 

takiben bir çok ha.tipler biribirini 
müteakip kürsüye gelerek l.Ayiha 
üzerindeki noktai nazarlarmı bil
diı'mişlerdir. Kemal Turan (İs -
parla) murakebe heyetlerinin fa· 
aliyetleri ~ekline temas eylemiş 
ve bunların işlemesinin mevzu 
kayıt ve şartlar dahilinde güç ola
cağını söyliyerek demi§tir ki: 

"Ceza:larda katiyet, suçlan ta
kipde sürat, ancak bu iki esas
trr ki bu kanun tatbikatını müm
kün kılacaktrr.,, 

Fazlı Cüieç (Bursa) 18.y.ilı~m 

bir çok noktalara. cevap vel'mekle 
beraber bazı mühim cihetlenfo 
sükut ettiğini, bu meyanda bilhas· 
s:ı arazinin dar olduğu mıntaka -
!ardaki meralar meselesine temas 
etmediğini söylemiş ve hU; bir ka
rış merası olınıyan yerlerde üçer 
be§er yilz hayvandan müteşekkil 

sürülelin bulunduğunu ve bu va
zlyetin bir çok ihtiiaflara başlıca 
sebep teşkil eylediğini bunu önle
mek için behemehal bir tedbir a
lmması lüzumunu kaydeylcmiştir. 

Hatip murakabe heyetlerine ··e
rilen ka.zn.i h2khrın tatbikatta 
aksayacağı kanaatini izhar eyle -
miş ve bu yola gidilmektense bu 
va.kalarda da seri usulü muhake
me usulünün tatbiki muvaffak o
lacağı kana.atinde bulunduğunu til 
dirntiş tir. 

BWJ.da nsonra. Emin Aslan (De
nizli). Refik İnce (Mani.~a), Ga
lip Tekel (Tokat), Feridun Fikri 
(Bingöl), Reşit Tangut (Maraş) 

söz alarak fikirlerini söylemişler
dir. 

Muhtelit encümen mazbata mu
harriri Şinasi Devrin söz alınış o
lan hatiplerin ileri sürdilkleri mü
talealara cevap vermiş ve müza
kerenlıı kifayeti etrafında verilen 
bir takrir ile l!yiharun heyeti u
mbmiyesi üzerindeki müzakere 
kAfi görülerek maddelere geçil -
miştir. 

Mec.liıl çarşamba günü toplana
eaktır. 

Cenubi Amerikada 

Almanların gizli 
radyo istasyonu 

bulunan 
.l\lekalko, 18 (A.A.) - Milstakil 

Frans:ız aja.nsmm bildirdiğine göre, 
Meksiko polisi paza akşamı şehrin 

merkezinde doğrudan doğruya Berlln
le muhabere eden km-vetıl verici tel· 
siz lleti yakalamıştır. Telsizi kulla· 
nanlar tevkif edilmiştir. 

Söylendiğine göre, Amerika htikfı · 
meti, Amerika hududu civarında bulu· 
nan Acuna şehrindeki radyo istruıyo· 
nunun Almanlar lehinde faaltyette 
bulunduğunu ihbar etmesi Uzerinc 
Meksika Reisicumhuru Camacho bu 
istasyona vaziyet ettirmiştir. 

Japon donanmasının 
manevrası 

Ş:u:glıay, l6 (A.A.) - Cenup isti
kametinde Japon harp gemilerinin 
tahqı}(ldU hakknidaki haberlere dair 

~ .. ··- ·' · '\ .. r· · • ~ E 
J'~•"' •• ~ .: .... -~ t.i 

( Ba:j taralı 1 incide) 
gerek lngiltcrcyi gerekse Amcri
krıyt c:uıl1 bir surette teşci eden 
:.;zsiniz. Sizın, ınet.lıü senaya. ili. 

1 tiyaçmız yoktur. Çüııkü zaman 
sür'atle bu vazifeyi ifa etmekte. 
dır. 

İngilizlere, "cesaret'' dernekli
ğinize de lüzum yoktur. "IVlabo
rugh döviişe gidiyor. Kimbilir ne 
zaman Relir?" şarkısını söyler. 
ken, İngilizlerin cesaretini gözü
müzün önüne getiriyor ve şu na
karatı ilave ediyoruz: ''Ne za. 
man O'eleceği malfım değildir. ... . 
Fakat hiç b ir vakit pes ctmıye-
cektir." Dünyanın üç tarafın_ 
dan lngiltcreye hücum edilse İn. 
giltere gene hasrmlarının hak
kından gelecektir. 

Eski dünyanın hak ve hürri
yet sözcüsü olan size fahri hu. 
kuk doktorluğu ünvanını tevcih 
ediyor ve bu suretle yeni dün
ya1a yaşayan erkek ve kadınla
rın hislerine ve ümitlerine ter. 
cüman oluyorum. 

Londrcı, 16 ( A.A.) - B. Çör
çil Amerikadaki Rochester üni
versitesi traafuıdan kendisine 
fahri hukuk doktoru payesinin 
tevcihi münasebetiyle ve mez. 
kfır üniversiteye teşekkür etmek 
ma.ksadiyle bugün Amerikalılara 
hitaben radyoda irat ettiği bir 
nutukta Amerilramn kendi şah
sına gösterdiği itimattan bahse
derek ezcümle şöyle demiştir: 

Bu itimada lfıyık olmak için 
galföa çalışacağım. Fa.kat beni 
en ziyade mütehassıs eden şey, 
aramızda. mevcudiyetini hissetti. 
ğim kardeşli kve birlik du~ gusu
dur. Bana öyle geliyor ki. şu an.. 
da, Atlas denizinin her iki sahi. 
linde birden bulunuyorum. Dün
yanın bu buhranlı devresin<le ta;v 
falarımızm Atlantiği aşarak bı
ribirleriyle bul~c:malar ve kalb. 
}erimizin hep birlikte çarpması 
benim için bir cesaret ve ilham 
ka.yı:ııa.ğı olmaktadır. Düny_a ulvi 
bir kararrn doğumuna şahıt olu
yor. Bu kararın ne olacağı h~su
sunda hic; ı:ıüphem yoktur. Bef}e. 
riyetin mukadderatı maddi bir 
tc:.knn hesaplarla tayin edi~e
mez. 

Dünyada büyük davalar hare
kete geçtiği zaman insanların nı. 
hunu heyecanlandırarak orJarı 
yuvalarından uzakl3.;§tırır. ~ za
man insanlar rahatı, servetı ve 
mı.adet 1Je§inde koşrnaıyı bir tara.. 
fa bırakarak cazibesine dayanıl. 
maz bir takım tasavvurlarla can
landırmıya ~rlar. Birdenbire 
hayvan olınadğrmz. ruh ve ~ur 
sahibi üstün mahluklar oldugu_ 
muzu idrjk ederiz ve zamanla 
mekandan ve hatta bunlarn ma. 
verasmda bir ı;ıeyler olur ve biz 
sevsek de sevmesek de vazife
mizi yapmıya mevbur oluruz. 

Gözlerimizin önünde efsanev1 
bir tarih tekevvün ediyor. Bu
nun nasıl biteeef.ini bilemeyiz. 
Fakat Atlas denizinin her iki 
kıyısında hepimiz. tekrar ediyo. 
nım, hepimiz hissediyoruz ki 
bugün bizim ~tik_b~imiz!e ~~ha 
birc;ok nesillerın ıstıkbalı m~cn.
dcle mevzuudur. Beşer camıası
nm mi.irt::ıkbel karakterinin ala. 
cağımtz kararlar ve yaratacağı
mız menkifbelerle taayyün edece. 

~f~yük 
mane~ralar 
yapıhyor 

Londrat 16 (A.A.) - !svü.;re 
radyosunun bildirdiğine göre, Sov
yetıcr Birliğinin muhtelif yerle
rüı.de tanld::ı.nn vepara.~ütçülerin 
iştirak ettiği büyük manevralar 
yapılmaktadır. 

Londrada elbise 
vesika ile 

Londra, lG (A.A.) - 12 gündenberi 
meriyete girmiş olan elbi!!e tahdldatı 
şimdi İngilizlerin normal hayatına gir 
miş buiunmaktadır. İngilizler buna sü 
ratıe a!ıtııyorıaı·. Satııık eşya ilzcriııe 

iki etiket konulmaktadlr. Biri fiyat· 
ları, diğeri de icap eden kupon m!kta· 
rını göstermektedir. 

Satın alrcııar kuponların tevdii olan 
nihai hare1<ctte bulunma.dan evvE:l lU -
zumlu eşya arasında itinalı bir scÇim 

yapıyorlar. Bundan başka satın aıış · 
lar daha dayanıklı olması için evvelce 
oldu;;'"Wldan daha iyi kalitede mal alı· 
yortar. Her bUyUk mağazada mallar 
hakluncla izahat ı:lmak ıstiyenler için 
bir istihbarat bürosu vardır. 

Kadınlar tıı.hclidatın mahzurlarına 

çare buımuşlıırdır. Modası geçtiğin · 
den dolayı bir tarafa. bırakılmış olan 
elbiseler dolaplardan çıkarılmış ve ye 
nl modaya uydurulmuştur. Şapkalar 

da tahdidat olmadığı için elbiselerde· 
ki tahdidata rağmen çeşitler uydu · 
rulmaktadır. 

Kadınları en ziyade m~gul eden 
mesele çoraptır. lnce çoraplar artık 
gündilzleri giyilmiyor. Ve ancsk fev
kalit.d~ ahval için saklanıyor. Yaz mU 
naseb<.tile kadınların ekserisi çorap 
giymez olmuşlardır. Kışın da. daya · 
nıkiı kalın çoraplar giyeceklerdir. 
Çocukluğunu köylerde geçırm!.ş yalı • 
na.yak yürilmek zevkini tatmış olan 
genç bir İngiliz kadını Londra so • 
kaklarında yalmayak gözükm\lş ve 
çoktanbeıi böyle serbestçe gezmek Is 
tediğb.! ve buna şimd!yc kadar ce· 
sarct edememiş olduğunu söylemiştir. 
Bugün tahdidat ona güzel bir fırsat 
vermiıı ve bıJnu kaçınnaml§tır. Fakat 
Londra içinde böyle vaıışı bir insan 
gibi gezmek istemeyen dig-er kadınlar 
Jç.ln tahdidat bir tasarruf vesilesi ol· 
muştur. Artık çoraplar yırtılınca atıl· 
mıya.cak, dikilP.cek ve yamanacaktır. 

BAREM 
( Ba:ı tarafı l incide) 

encümcnlerden ge~rek meclis 
r...ıznrunesine alınroışlır. 

Eski barem kanunJarının tes
bit ettiği bazı maaş miktarları 
ve bir kısmnun da emsal hasılı 
tadil edildiğinden eski barem ka. 
nunlarınclaki maaş ve emsalleri
ne göre tertip edilmiş olan cet
velin tadiline lüzum hasıl olmuş. 
tur. Layihada barem derecel€ri
nıe göre tesbit olunan yeni teka
üt maaşları şudur: 

ğfoıe eminim. 
Böyle ulvi mesuliyetlerle kar. Birinci 154, ikinci 135. üçüncü 

~ıla~rya davet edildiğimi~ ~iç_in 116, dördüncü _10?, beşinci_ . 88: 
m üteessir olmamahyız. Bılakıs, altıncı 80. yedıncı 67, sekızıncı 
geçireceğimiz imtih~nlardan gt~- ı 55, dokuzw1cu. 5?, ~muncu ~6,_~m 
rUT duyarak ibu ulvı saatte dog- birinci 40, on ıkincı 36, on Uçun. Vlfl, 16 (A.A.) - Haber almdığı -

- göre, Fransız bahriyealne alt tay
,...eıer Surlyeye gelir gelmeS Sayda öğrenildiğine göre, birkaç Japon harp 
açıkl&l"lllda tngillz ruoeuııa taarTuz et- gemisi Şekiang açıklarında mahdut 
mlflerdtr. Bu taarruıı;un neticeleri he· nisbe!te manevralar yapmaktadır. Ma 
nDs biltmniyor. Maamaftlı mtk!sstr ol· nevralara pek çok Japon tayyareterl 

muş bulunduğum.uz için sevinme cü 35, on dördüncü 33, on beşin
liyiz. . . .. .. ci 30, on altıncı 27, on yedinci 

Henüz muzaffer ~bı gorunen 21, on sekizinci 20, on dokuzuncu 
müthiş :bir hastalık Avrupa ve 17, yirminci 14, yirmi birinci 12, 
Asya üzerine gölgesini salmış bu. yinİıi ikinci 11 liradır. 

ctuğu öğrenilmişUr. , iştirak eylemektedir. lunuyor. Kanunlar ve adetler kl- !:·~!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!! 
rılmn~ adalet yuvastndan kovul- rüş, ne de birlik vardı. MilletBeynı't, 18 (A.A.) - Ot1 ajan.n bil· 

diriyor: 
Bu sabah ~akla beraber harp ge

milelimiz Beyrut açıklarmda iki kru
ftaf>r ve to!1lldodan :ınUdrekkep bir 
İngiliz kun'etine karşı harbe tutuş
muşlardır. Hiçbir lıAdise oımamı.ştrr. 
Vl~ 16 (A.A.) - Fransız de

niz tyyarelerhıin müdahalesi sa.
yesincle İngiliz donanması Suriye 
sahillerinden uzaklaştınlınıştır. 
Şamd&ki Fransız kuvvetleri ü~ 
mahtelif istikamette taa.rnıza geç 
mişlerdir. 

Lonclıa, 16 (A.A.) - Lon.dra. -
11UD acl8:hiyetli mahfillerind-e- be -
yan olunduğuna göre müttefikle -
rtn. Suriyede ilerleyişi şimdi terak 
kj etmiştir. Kisvanm diişman ta ~ 
ralmdan ta.hli.yesi üzerine şehir 
müttefiklerin elinde bulunmakta • 
dır. Ve milttefik krtalart Şamı mu 
ba8ara etmek üzere şark ve garba 
doğru yayx)Jmaldadtr. 
MB~ik kuvvetler Aııaj nehri

nin şimal krymmı da §imdi işgal 
eotmiş buJ.ın...uyorlar ve Suriyenin 
merkeıs mmtalrMuwia bulunan Sa 
....,.. dıoğn& .mı iıltika:meti.I:.de 
~. 

"'1 dilet hatırlattlqiır ki, emmi 
de-recede W9!l ~ lıx:ı!'mnak 
ka~ ı;nısu ile bi-raz ağır giden bir 

başl~ta nsonra. bu muvaffaJuJ muş, ~ zayıfların hakları çiğnen.. ler birer birer zorba kuvvetin 
yetıer elde edi.J.m.jştir.. miş ve B. Ruzveltin ° kw3:r kendilerini yakalayıp yere ser. 

ş tı mük heyyiç b~r lisanla. bah.-:.etti- mesine veyahut dahilde yapılan 
Lonclra, 16 7.~.;--P_ Bu sabah ği ~z·7. 1hürri~~~1.faı~~ci- mahirane entrikalarla :nehirleme. 

Londrada öğrenildiğine göre, müt , re vuru muş, ı ıgın ~ ~ sine tevekkül gösterdiler. 
tefikler Beyruta 12 mil mesafede z:ı.:ndı, dehasl, başanc;ılıgı, . ~ır B. Çör~il nıutkunu şu sözlerle 
b 1··---'·tad M""tt r·k k t rogram tahtında makıneleı:ftinl- bitirmiştir: u ~'ULA. rr. u c ı uvve - . b b 1 ki t"", Ttl ndml 
!erin ileri hareketi, general Dentz mrş, . ar ar .1 · 8: ~t.ı a a - Şimdi ihtiyar aslan, yavru~arı 
:... Sa dad . ek'I kt l mış bır tethış sıstemı tarafından ile beraber öldürücü silahlar ta.-
ı.ıı y an gen ç ı mo c o an d~ı.. ed·ı-· lb l akt 
esas ordu.sunu ikiye bölmek teıh- hur l'l • .uaş ll!l.utş 1 u urun a. şryan ve nevmidi ile kudwmuş. 
didini göstermektedir. dır. . . . casrna saldıran avcılara. tek ba-

Bu emıada başka kollar, Şam ka 1--!,~rzlsene?~n fa~~~ ~~~·tor k~1?_ız şına mukavemet etmektedir. 
Pılarmda bir tevakkuf devresi g~ ~uı er. sızın, mwla.uu.:; ve ur n;.......,.an facianın bir kere da-

t.nizl hl l ak ve .....,....._...,,"' 
çirmeğe devam etmekte ve şehre me .1 e. şa a~L'} 0 .ar ha. tekerrür edeceğini ümit edi. 
sulh yolu ile girilmsl i'çin yapılan Y?nılm~ ırad~mızle daıma artan yor. Fakat ha.yır bu, tarihin 80-
milzakerelerin netkesini bekle - k!~l~ .~a~ındekı yardımınızın ver. nıu değildir. 
mektedir. Fakat aynı zamanda dıgı umıtte~ kuvvet alarak mu. Yıldrzlar bile maihreklerinde 
şehrin muhasara altma alınması kavemet ed.lyoruz. beşeriyetin halasını istiyorlar. 
da devam eylemektedir. Şamm Bu İngiliz adalan:nda biz, 00- Milletlerin ileri yüriiyüşü o ka
düşmesinin şimdi pek yakın olduğu yağı ve zalimane bir esarete malı dar kolayca durduruJ.amaz. Nuru 
hakkında hür Fraruın kaynakların kl'.tt edilen bir düzüne kadar dev- hürriyet o kadar kolay sönemez. 
dan verilen haben:len bahseden let ve milletin en aziz hak ve Fakat vkait amrr. Geçen her 
sabah gazeteleri, Şanını bu 24 sa. ümitlerinin sda.ık bekçileri ola. ay, katetmek mecburiyetinde ol. 
at zarfında düşeceğini söylemek - rak duruyoruz. Ne olursa olsun duğumuz yolu uzatım.akta ve teh. 
tedir. Tea.hhiirün sebebi, Fransa. - sonuna kadar mukavemet edece- likelernii arttmmaktadır. Mütte
nm Sofya elı;isf Blonde-1 ile görüş- ğiz. Daıha birkaç sene evre!, bu- hit ohırea;k daya.nacak, parçala.. 
met ve Şamnı teslimi için mütte- gün ortadan lraldınlınış bulunan nırsaılc yenileceğiz. Birliık ol. 
fiklerin ileri sürdüğü şartı.an ten- büyük, kü.qük birçok milletlerin mazsak dünyay1 yeni'den zuhnet 
dflıiıne bildirmek tızere 'l'Uim·~ye müttehit bir hareketi beşeriyeti kalıyaeaktır. Bir' ··ş olacak 
gtlımiş olan ~::--ral DcıP1omme'un k~tlamnrya moobur kakbğı bu hareket edersek diuıyayı kurta:r
pek :yp1;:mda vukn bulacak arz'.l.9U- müthi:ı imtiıha.ndan. kurtarabilir. ımya ve ona. yol~ Dm-
l!9ft b~ldcnmP.sidfr. eli. akat o devirde ne dıotlnı gö.. w.ffak olacağız.,. 

ı.: rsıııtı 
den ır .kaklnra ı '"l ı ı . ı · ""'.:ı,.a!Jr 
neticesi .. lisar tep ,inden bazı 1'a~ 
cfüşmUgso de yeni bir ha1ıır oını 
tır. 

Mutia., 16 (A..A.) - Bu~ıin yeni· 
den dört yer ııarmntrın olmuştur. Bun· 
lardan 12 de olanı §lddetlJ ve saat 
14,30 da duyulan ikinci yer sarsıntısı 
ise gayet şiddetli idi. Halk evlerin • 

~~~~~~~~~~~~~~~~-------__....-

Toprak Of isinin af gon 
müstahsili ... e tebliği 

yon teslim eden m~ 
alacağ tezahür ettiği tak~ ısıfi
para g-cne kat'i tesellüınil e,.. 
tea.kıp ziraat bankası şube "iatt
iansları tarafından alaka~ar 

Ankara, 16 ( A.A.) - Toprak 
mahsulleri ofisinden tebliğ' edil. 
miştir: 

1 - 1941 senesi afyon mah
sulü, geçen senelerde olduğu gibi, 
ha.şaş ek.imine müsaade edilen 
sahalarda müesses Tiirkiye cum
huriyeti ziraat bankası şube ve 
ajanları marifetiyle müstahsil. 
den mübayaa edilecektir. 

2 - Mübayaaya. 15 haziranda 
başlanacak ve 15 eylülde nihayet 
verilecektir. Bu müddet zar_ 
fmda afyonlarını ziraat bankası 
şube ve ajanlarına satmıyanlarm 
müddetin hitamından sonra, vu.. 
kubulacak müracaatları ve ser· 
dedecekleri mazeretler katiyen 
kabul edilmivecektir. 

3 - AS!!:arl bir kiloya kadar 
satı~a arzedilen afronlar mü:ba.. 
yaa edilecektir. 

Malını bizzat Türkiye cumhu. 
riyeti ziraat bankası şube ve a
janlarına götüremiyenler, köyle. 
ri namına veya birleşerek teşkil 
edecekleri gruplar namına arala. 
nndan birini mutemet tayin ede
rek mallarını bu mutemet vasıta. 
siyle teslim edebilirler. Bu tak. 
dlrde gerek teslim ve tesefüimde 
ve gerekse para tediyelerinde O

fis bu mutemedi mal sahibi ad. 
dedecektir. 

4 - Ge<:en senelerde olduğu 
gibi bu sene dahi müstahsilden 
sandrk parası, ekspertiz ücreti ve 
sair her ne nam ile olursa olsun 
hiçbir masraf alınmıyacaktır. 

5 - Drogist afyonlar bu sene 
d, a, d.b, d.c harfleriyle nımuz
lanmak ürere ü~ smrfa ayrıla.. 
caktrr: 

Tamamile konaksız olarak ince 
ve temiz toplanmış renk ve koku 
itibariyle mümtaz vasıflı afyon. 
lar d.a; 

12 den fazla morfinli (a) sını
fına ithal edilemiyecek derecede 
az konaklı ve renk itibariyle ca. 
~P. yüksek vasıflı kaba afyon. 
lar d.b; 

12 den az morfinli çok konak
lı. yağmur yemiş rengi bozulmuş 
dÜ:,<ıiik vasıflı afyonfar d.c sımf
lanna ayrılaca.ktır . 

Bu tasnif mmtaka fübariyle 
olmayıp wnumidir. Yeni bir ının 
takanın nisbeten iyi olan afyonu 
(a) ve daha düşük afyonu (b) 
ve en kötü afyonu ( c) a.ddedi.L 
uıivecektir. 

Satışa arzedilen afyonlar han
~ mıntakanın olursa olsun ka
litesine göre yukarıda tarif edi. 
len smıflardan layık olduğu bir 
sn:ıfa ithal edilecek ve o sınıfın 
fıyatrna tabi tutulacaktır. 

Yoğrulmu."} afyonlar d.c sını
frndan addedilecek ve bu smıfm 
fiyatına tabi tutulacaktır. 

Hileli katkılı afyon!ar yumur7 
ta ve sütle karıştırılmış dah1 
cl~alar mağşuş addedilecek ve 
sureti katiyede müıbayaa. edilm.L 
yecektir. 

6 - Afyon fiyatları gec:en se
ne yapılan zamma ilaveten buse
ne de yeniden arttmlmıştır. 

d.a sımfınn beher morfin de. 
recesi 80, d.b snıf ınm beher mor
fin derecesi 65, d.c sınıfının be
her morfin derecesi 55 kuruş o. 
larak tesbit edilmiştir. 

7 - Bu sene mübayaalannda 
af yon bedelleri ilk tesellümdeki 
tartşlar üzerinden tahakkuk et
tirilecek ve ayrıca fire tenzil e.. 
dilmiyecek, topraktaki şeklini 
muhafaza etmiyecek kadar sulu 
v rutubetli fyonlar kurutulduk_ 
tan sonra. tesellüm edileceğinden, 
müstahsillerin mallarını kurut
madan evvel satışa arzıetmemele. 
n lii.zmıdır. 

8 - Satışa arzedilen afyon. 
!ardan nı.aişuşla.n ve eski sene 
mahsulü olanlar varsa. tamamen 
ayrıldıktan ve kaıbu!e şayan gö
rülenler 6 ncı maddede izah edi. 
len sınıflara secildikten sonra 
ayrı ayrı ta.rtılaeak ve bu tartı 
üzerinden her mmtaka için sey _ 
yanen: 

d.a smıf ma girenlerin beher 
kilıoeuna. 10,40. d.b sınıfına gi
renlerin beher kilosuna 7,80. 
d.c sımfma girenler beher kilo. 
Slllla 6,05 lira hesalbiyle tediya.t 
yapılaca.ktır. 

Bu suretle teslim edilen afyon. 
larm l~tuvarda yapılacak 
tahlil ve of"ısin merkez dep<sm
da ya.ptlacak nihai mua~ 
den 80IJ1'a 6 neı maddede yazdı 
her smıfm beher morfin derece.. 
si :fryatı U:mrinden t~'iv.ıkk~:ıt e
decek bedellerine naz.aran. af. 

na prim olarak öd~Iil 'dı'0-
9 - Eski sene mahsU .. ...a 

gist afyonlar katiyen ınü:b8'"'" 
edilmiyecektir. afvorı"' 

10 - Soft afyonlar, · .,,-
rengi, tçime elv~li oıınaal raJlt 
sair mümeyyiz vasfına naJll fP 
bu mmtakaya gönderilen <;'i6.ril' 
perinin muayenesi ~tıcdl iiJI&' 
tesbit edeceği kilo f ıyatı ~ 
rinden soft mmta.kala~a ~ 
Türkiye cumhuriyeti zıta_!',t dal! 
kası şube ve ajansları tarPııı 
müba.yaa edilecektir. ~·~ıl 'I' 
ıı - Tabiaten dllş11k nıon>- ttl 

ya yUksek morflli mıntakalar ~tf 
n!fte ve kıymet t.:ı6"dirlnde aıuı "' 

x.ırtdetl 
bir tefrik göst.,rıımeyece&- ot 
mahsul hangi nuntakadaD oıuı;seeeJI 
sun kalitesine nazaran g[rebğtlld" 
sınrfm fiyatına tA.bl tutuıa~ 
mUstahsillerin mmtaka m ı;Ul' 
başka bir mmtakıı.ya naklet.mel< uJ)ııt• 
fetinl yüklenmemeleri tavsi~ 

Gizli silA~ 
Londra, 16 (A.A.) - ıuı1•=_,. 
tngmz ordusu belki de~· 

gizli bir silahla techiz ed ~,, 
Bu ıılliilıı şimdi bir istuıkArıl Sil 1ıılt fJ' 
lan Cambrldge 'OniveraltesinJO ,. '!". 
lebeıri ker,fetmlştır. Bu sub8Y ~ 
şuıdadrr. Ve bundan ild .ııene ~ 
makine mUhendlsllğl ihtısası 
de birincililtl kazanmı;ıtı. ~ 

Bu s..'I~ mahiyeti tabiatUe~ 
cdllm.:ımektedir. Fakat tn~,rtı' 
makaınlan bunun zırhlı ta t>1~ 
tesirli bir karşılık olaca#J ıııO ~ 
dadır. Bu silAh "öldürücü ~ 
mez., bir süa.h diye ta.valf~ .Jlll 

dir. ~· 

Sollumda 
Harp devam edi~ 

Roma. 16 ( A.A.) -1tal:s'J' 
dulan umumi karargahJil 
numaralı tebliği: gaıı· 

Şimali Afrikada bir ka.Çti )lJ' 
denberi bir taarruz harek~ ~p 
zırlayan düşman dün Sollıı ~ 
hesinde şiddetli bir ~~~ı! ~ 
miştır. Düşman her a.ı_-- ~ 
zayiatla geri pUskü~r. 1 • 
Muharebe devam etmekelt ti~ 
talyan ve Alman tayyar e~ 
nıkun tesisatına ve ınust Jt;ı.ı! 
mevkiin istihkamlarına 'tler iJ 
larma mükerreren jt;aıbe' ./ 
detmişlerdir. ~. 

Japon Başvekili ı 
( Bq taraft 1 ~ 

aliyet sahasında Uhdeslrıe d1118" 
~l olması IA.mmdır. UI' ~ 

Prens Konoyeden aoııra bir ' .'.:.J 
. .... bllguı"'~ 

el reisi Amiral Suetsugu ..... uısJI 

vaziyetin vahametini kayde ~ 
Japon gençlerinin daha iyi b11' e~ 
yetiştirilmesi noktamnda ısrar 
tir. t~· 

Amiral, Çin l§iDe bir nlbayecel" 
menin Japonya içln en mUS~edil'ı' 
seıeıerden biri oldutunu ıöY~ 
sonra sözlerine §Öyle dev&Jll .;ıı •. ~ 

üçlU pakt, milletin arzUl ~ ... 
cuman olmak maluladile iuısa ~ 
Ur. Bu pa.kt dünyada yeni bit ,,ı~ 
kurulmasında hayatı deree~ .,,
dar bulunan devleUeri bir ıtl,_,-. 
layan bir muabededir. Bil .eı- ~ 
pakt, hodblnaDo mutaıeaıar ıır' > 
saplar ihtiva etmemektedil"· J>.~ 
merika. Blrle§ik devleUeri ~ ~ 
harbine glre<:ek olurıarsa Ja Ki9 'il'. 
haysiyet ve şeref.in! koruası::,. ~ 
be gi:meğe hazır bulutıJD&ll ~ r. 
denlzlerl meselui prkl ]311 fi • 
bir hayat-memat meaeieııidlr~~ , 
beple Ja.ponyanın mez)d)r 1Jdl i> 
!arın bugtllıkU vuiyetinl~p • 
memellinl ta bil görmek , 

Amiral. dUnyadakl ~ 
dair p.Jı.ııl dU§UnceleriDdell . 
ken ezcUmle IÖy\e ~· pd r! 

Cihan harbinde J~ ~ 
Amil olaca#ma nvvetJe 1JllJY8c&"~. 
Japonyanm i§i kol&Y 0 dl&-.,- , 
BUA.kl.ıı fevkallde ~ ~ 
ması ve çok esaslı suret~ rP 
mamız icab edecektir. ~..t bil' ~ 
dlr ki, milli ~ ~ ~ 
1ıbk vermek ve m~ derecr.4# 
aliyet a.halarmda P clıl' 
.ııttratle lı:.::r:-ıamnak ı~ını · 
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MUCiZELER DOKTORU 
Yazan: 

PITIGRILU 

J 7-6-J 94 J Emiııönil evlenme m murlufunda 

19.00 YUY& ... tı nlklhJananlar. spor faal ı• yetı• 7.11 Jlatlf 
program 

U6 Ajau 
19.16 Salon or · Bcyaaıt Tiyatro caddeaiade No. 6 de 

ıre.truı Doktor TaUiıı SelAmi 'rlr7aldade, 

'°".....,..QCle:b.-amf: - Bunu nnaba • 
tayla edecektir: 

takip eden plaltler 
.:h.re unun hJç bJr p.hadet. 

Un•eMıJar. Teodor Zuife-ldln 
denecek tedaviler yaptıtı

YdQJrlannr eöylediler ..e ıı: · 
buradan kapma haberlerle 
bunun f'ıkrini, kanaatlerini 

"'- ettiler, fakat Jı:aU olarak 
~ hidJseden bab8edemediler. 

ltlren bil' şahadetten 80llra 
leıhJ ti ere mahsus .uralar 
Yorlardı. Sanki ·1,, adamların· 

meık b•k .. mt verdJjl aibl müdafaa 
mı )'apuak kimHyi .eçmek&e de 
beat aeıbeat ~ •• Terkif 0-

lundat- aıraJarda ....... - 71lk
.. aftlratıan mlldafumı )'apmM 
talebinde bulundulana da, ben 
bunlardan lıJç blrtne plip de ma
ııatemeniz huzurunda bOytlk ua • 
nemin uyuz haataJJtmdan, veya 
babamm Jıan bosuldutu.odan mu
tarip olduklanm anlatmak ..ııme
tini vermek JateaıedJım •• ,, 

8..00 Jlaftt ... 
tonik ma.tıc 

......... u 
ıı.a Tlrkoe 

pl&klar 
12.M ,AJau 

~- IC&nfık 
program 

11.10 TUrıcoe 
pWdar 

ıa.ao IUrrfık 

program 
18.oa l'ud IUS 

18,IO Ziraat tak· 
Vfmi 

llamunun bu Pddetlf sö&leri u. 18.40 Dana mllsi 
serine genç avukat kalktı .dolya. ti 
amı ve çantunu topladı. çekilir 
gibi bir hareket yaparak: 

19.IO Ajana ı ile Beyogıu Pel'fh&n 80kak No. 18 u 
19.415 Salon or · Kerih Taptık, Beyazıt Reff tpqa ..,.. 

k.truı kak No. 19 da Tarakoı Yuut Ziya 
Jl.16 Radyo sa· Peker ile Emne Seter m&h&UMI No 

.. te.l 27 de Samiye Çelikel, Alemdar Can 
20.H Radyo sa kurt.a"&n nıaballeıılnde No. 27 de laa· 

ıoa orkeat mal İbrabJm ty~llnler ile Abırkapı 
ruı Şadırvan eokak J!fo. 45 de Sıdıka Or-

ıt.00 Memleket tan, Aıemdar K • ya.atya Uman ..,.. 
poela.lı kak No. 183 de mtıcelllt KUmut 

21.10 Keman ., · Erkal Ue Ayte, Eminönü Babçek&pı 
ıoıan da No. 19 da Hukuk Dr. Ahmet B1caıı 

ııl.43 Klblk porg • kin ile Seniye Yamaç, Kumkapı 
ram Sopnc.ğa mahallesinde No. 3 de kol 1 

22.ao Ajana tukçıı Zablm Şenol Ue Ktneddet Şe 
22.15 Dans mü noı, Alemdar tabakpqa So. No. 38 de 

aıgı komisyoncu Ahmet Kerlç ile Fikret 
Suzan Peryolı, Kumupa Me•Jtpqa 

- tııaanlık ve avukatlık hayai· 
ye.Um böyle bJr tahlrfr:l muur JG· 
remez •• Fakat bu sözler de ne be
ni ne de elbll!lemi kilçllltmllt •e. 
ğildlr... dedi. 

HAkim - (Sulhperver bir ta. 
vırla) Asls Oatadmı. dedi. Kalma· 
nuıı aJrdm ben rica ediyorum. 

-
-

Sah IÇarıamb ., 
17 Hazir. ,!! Hezir.

1 
Clem.n'P.1 ti c. evvel: il 
Haur: -IS 1 Haziran: 5 

maballeai No. 12 de D. D. memuru 
Ahmet Sevim lJe Fatma Hırkacı. 
Kuınkapı Şebauvar So. No. 11 d• 
hamal Huan Demir ile Fatma Jilrlcer 
Kumkapı Sepetçi aokak No. 29 da 
eksper Abdullah ÖÇ&l Ue Memnun• 
S k r KUçUkpıuıar Yavuzainan aokak 
.Jo. 15 de marangoz AU KOçUkgtlveJ 

il Fatma Göker, Alemdar Ye~balaD 1 
Ve sonra mu:nuna hıtap ederek: ' lllUUt!ı ' -• ,.,.., ' ••••" tl..UOI Çata ç rme So. No. 11 da tomacı AJI 
- Size ıellnce Zuffeld dedi ıu- ,..,., .... 

nu hatırlatmak ilterim ki vuiye- " 4.28 1•415 4 28 8 415 Yaman ile Fatma Turay 

tbıJs gayet nufkdir. ~yle bir za. oıı 12 15 f.82 
manda sisi müdafaa edecek avuta. tkmdi 16.16 833 
tı reddetmenJs ıJse bUyU.lı bir a· A Cf&m 1u3 12.00 
vantaj temin etmez kanaatinde- Yatsı 21.47 204 

1215 
iti 16 
19.43 
21.47 

4.32 

8 32 
12.00 
2.04 

••• 
Be§lı<taı evlenme memurlutund• 

nlkAhlananıar. 

ylm. lmallc 2.07 Dlkilitaf Smcap aokak No 102 '°' 
Mamun: _ Sise çok te,elrkllr ör Ziya AkkUf lıe Saime .uwı. Be 

• 24 207 11.24 

&... muhakemeyi takip ede
•.n bir yere malik olmak içlıt 

gelmiş olduklan zaım~ 
u. 

ederim Jılldm bev. Fakat hiç mU- tlktq Yıldız C&d. No. 33 de tüccar 
ııaeebeti olmıyan euallert soran-k Bebç•. Yılmaz ile Sabahat Baykut, 

.zelrAamı göstermek gay tinde bu- Basma ı' hlı'kArı Köyi"l Albay aokak No. ıa d• nak 
lunan bir avukata ben tahammUl kat Kua Tuz.gu ile GWi&ar Kuruçay, 

SUın ~ &ank Feebane flıbrlkuı 
gençlik lrlUbU iki aydanl>erf hma· 
malı bir fekilde çalıılmaktadır. 

KıymetlJ eporcu mfldllril V&llf 
DoJnunaıım yübek c:Urekt.lfleri ile 
ve •rlrı bir dWpUn altmda, antre. 
nör ve takım kaptanı emektar apor 
culanmızdan ZUhtU BaypıofJu. 
DUD De.z&l'eti aJtmda durmadan e&
lı maktadırlar. 

aJar1a taltif edildiler. 
Yulrar*f jJd r9111mde bu falıri

kalaraı tutbol ve 'fOle)W tüa
lan ~rtllmelrtedir. ~ dlkka tşaha ·ette bulu

~e ' iıit matmazel Linda 
dtr dlyeb•!ıriz .. Yirmi iki Yat 

• tızun boylu, Ş!k glyinmlt, 
t •e ust h1reketlere malik o-

An karada 
edemem. •t t Mu.t.lıa .B:rkol ile Nuibe Şekerkız, 

Hlkim: - Nasıl lateraen"z .. vapan manı a uracı Ortak y Korkarantıl So. No. 12 d• 
(Şahide d1Snerek) SisJn fU priu 1 am le Arif KerU ile Fatma Açıcı 
hutaıığmıza ıeleltm.. Teda.vlsı Dün tevkif olundu Kehm t Aktay ile Hac r Erreaç, Yıı 
için ne kadar para yerdiniz! dız Cam So No. 8 de memur Şeret 

Şahit cevap vermedi.. Hlklm tek Mabmutpqada manifaturacılık Bozylgtt ile Sevim Akmuak, Ama e bUtUn bu barektlerile bir 
lrtf~tini andıran matmuel 
Cınci hakikatte piyano mu-

,, __ •• Yavaş yavae saJoDa ıir· 
~ledi. Şahitlere mahsus ye
"'ICe ,>eni bir pJAJ mo ll t8'

... eıı mankenler gibi bir defa 
Yerde döndU.. Bu aıeJıJdtD 

rar etti: yapan .laak Benlevi adında biri8i, vutköy Aya Nafi So. No. 8 de Demir 
_ Tedaviden llOnr& Zulfeld'e ıeıııenlerde dülrkl1una ıelen buı tq Drama ile N Z1be Soyak, Şcmllk 

ae kadar para verdinJz?.. mlıfterilere 4~ kurup utılmuı Ded No. 6 da aeyyar atıcı S&Wa il• 

l ind1rdL J&am ıeıea bir cim basmayı 80 Vicdan Turhan. Doim&bahoe stıwı 
Şahit psterin yere .. "-· 1a"--.. en cllrm" m .. but 

J umf _. ..... -- wu-a 0& pqa M. No. 18 de Cater Pall&D Ue 
KOdde um aonıu: 1...u-c1e yakılenm11tır. 

Bu çallfDlaJarmm aemelerinl ka 
zan n Feebane futbolcuları Sümer 
Bank n iki gtlzide fabrikası olan 
Bakırköv B z fabnkaamı 4--t v 
Bunı l\lerinoe fabrikaamı da 2'--o 

Bölse atletizm 
birinciliii batladı 

Cumartesi allnll 19 lılayıa Sta,d. 
) omUDda Ankara bölgesi atletbm 
bJnncJlikleri yapılm11tır. Munta
zam cereyan eden ve olduJrça 4't 
neticeler alman mU.abatalM'& aU 
dereceler aşağıdadır, 

_Şahit kJmiA tarafmdan ra-· - Karika Terkoa Uzuncaova No. ll6 de ma ttller . 

flk cevaplarmda b8dl bir 
röze çarpıyor.. Soara er 

adan evvel buırtanmıı 
da b uı.. Muhakbk ki bir 

teriJmiıl? Jm Benlerinfıt dUn uUye Ddn- Fikret Bat ile GW.Um Tae&I, Denbo· 
BüJm: - Etiıbba cemiyeti ta- el eea mahkemeeJnde du.nı.-uı- yu No. 91 de bademe Ali Haydar il• 

rafından. (ŞahJde) fıteıeenJs fa- na baflum11tır. Suçlu lnklr yolu- Sara Vural. Vlpıezade Dibek So. No. 
tfntak hülmtne verdlfinbı ilade- na aparalr kum8'lll kendisine bu 5 de Alkerı M. M. Şükrü Jtdem ile 
vi hatırlatarak hldieelerln hafı • kadara mal olduğunu lhtlklr yap·· Fatm~ Baydak Yenimahalle Ihlamur 

Hereke ve hmit Ufıt faıbrika 
larile maçlar yapılması için temu 
lar yapılmaktadır. 

Bu maçla'r bittikten soma F-.. 
hanelller bUvtık bir turneye eıka-

~el hikim bey ........ aora
~ de şöyle cenp -rerece• 

diye uzun uzun ~Ut .• 
birdenbire nabJf yfJsllnU 
doğru çeviriyor ve ~1lsil· 

a vudı bir f84kmlık 
e bqlıyor. Az evvel .,._ 

lıuyWc bir eoğukkanlılıkla l· 
~ ed>erlemiş gibi IÖY• 

lllndi tutuı1ı10r, keUmele-
~ , "Yani demek ilte· 

''Şey Mldm bey ..•• ıJbl 
18flrm•ığmı veya yaJanla

~eJden hasırJanmJt oklu· 
~koyuyor. 

:-Demekkiais ~ 

? 
eıld tarafmdan tedavi e. 

. ?'Mı i2 s -~ 11ft1T_..-. -~ ~ 
Ylm tık 19ticftbmrs m..mda ol- lreme il....... da tevJı:lf brsn o. Kenc1179 
dukÇa mtıhfm bir ye-Ondan bala. .-.ret muhakemeyi bqka bir ıtı- Zekiye AD&tart&. Ortakay c:avttata 
aetm ... fnfz.. r.tlntak bafml ta· ne blraJrmJftır. So. No 46 Amele HU.7in Çor ile 

rafmdan iatfCTaP ec:lllmenk :ise· Aynı mahkeme, bundan bqka, amele Rahlme Kdıcall No. 87 de u. 
rinden henOs pek fula zaman PÇ Yenlcamide tQfekçllllt yapan ve tetmen ıı:nver Erkut ile Nnüae 1Wau 
mı. defUdJr. tık ifadenizi tekrar- 65 kuruta atılmam lblm ıeıen çtn, Jı&bmet GWftdan Ue ~ atın· 
Jıyor mUBUnuz! t~Us dOdlllrlet-lni ııo kurup aa- dem, Kapane So. No. 23 de memur 

Yı . 

idin mtıteredclit nuar1an tan o.nan Topçlmenln de muha- Behçet IJe Cemile Şener, Huan Ka· 
Şah ~eld'ül ,.._... kemeainl clUn bltlnrıittfr. Osmanm l ra Aalan Ue Nebahat. Ortakl)' Papa· 

tt*tar Teodor nçu ,erO~en halrkmds sotıu No. 2IO de Ardaf ODanJan ile 

ıakıldı: (Dttoftat '*'' • beraet karan nrtlmJttir. Veranik Kelef. 

kaJarfy.le de yapılaca lll89Jar tim 
diden heyecanla beklenmektedir. 

F88baııe gençlilr klübü voleybol 
culan da aynı tekilde ça.hpnalrta
dırlar. Pelı: yaılrında kardet füri· 
kalarla tenıaalar bqlıyacaktır. 

Fflılbaoe BiaJklet takımı da mu. 
kellefier arasında yapılan Yaneta 
büyült bir varlık göeteniller ve iç
lerinde Mehmet ve Fethi madal-

Jnmld oe Ameriicı,a misala etle6iyatından ••çme 
... • lülıô yeler Bir çift eldiven 
Lise taleı.i ~ kdıın Jrıo!tu. 

ğunda. içi kitap dokı ~yle 
dükkandan içeriye gınnemne 
hayret etti uma. her halde ~
nesi için bir şey aJmıya gelmif. 
. di dUşiindil 

tir' ye · hakikatte 88.J'lllll bl1k 

Yazan: BARRY PAIN 

Hikayenin muharriri 

Çeviren : Muzaffer Acar 
Satıcı artık ümitsiz bir hal

deydi: 
- Ne yapayım matmazel, de. 

di, yapılacak hiç bir şey yok. 
Bir çift eldivem biri.birinden a
y ırmak. bizim k:in imkansızdır. 

100 Mettt· 
SabahattJıı (H 0) 11 l-10, Ha 

mı CH.0) 11 iM 1, Sad Uıa (8.0) 
12. • 

110 Metre en;:edl: 
UlllM u;>.a) l'l i-MI HQ 

1) 18 4-10, Mı 'er lf.0),. 
s-ıo. 

400 Meta: 
Raıilt IS3 6-10, Celil 5G 2-10, Aao 

met U 5-10. 

Y&aelE at.a.ma: 
Jerfi (G.B) 1.80, Rahim (G.B) 

1.67, CeW (D.S) 1.80. 
u ... atlıuDa: 
M :Wı (H.0) 6.60, Cemal (H.0) 

6.38, Sadettin (H.0) 8.28. 
800 Metre: 
Galip (D.S) 2.IS 1 ·10, Melih (A. 

G) 2.8 2-10, Olman (A..G) 2.8 4-10 

liOll lleUe : 
Kuatafa (D.S) 16.44 6-16, le.. 

ki (A.G) 18 M 2-10, F.dJp (A.Q) 
17.20 2-10. 

OIDeatma: 

Balcı (D.S) 11.Tl, Huu CR.0) 
11.15 Hayri (H.0) 11.13. 

Cirit .-.: leli=JSUl niyeti o gün ~ 
şunun bunUD sabrını sona ~
rerek eğlenmek. aman öldüt. 
meldi. 

IJ. llarr7 Palll lDSiJllılerla ıaaınmıt mlu.ll ~. 'blt-
1111111 ~ btnn&Mıllpde f'pllllf, eclebl)ata lntla&p etmlf n Dil ela· 
rM •'.Bir .._ .. pu:Jıll" lllmU elfll'i yermiştir. Bundaa _,. da vu.el· 
.... .........._ ve ........ H11d'1ıh roımatdr tarUd" l9lmll ........ ,,. 
Mllın n eflewll _.,.... lllUyolı•r lif' tölınt IMdmırıttar. llusfll ........ 
lllla llikl,p......,.. Mr •.._ınedlr 

- .,.. halde ... aüed bir eldi. 
ven verelim? 

Bir t.etekkür tebemUmQ saba. 
nın yUztlnü aydımiattı: 

Ciddi aöylUyorum, sizi an. 
lıyanuyonım.. Ben bir tek eldi. 
ven içm bir çift eldiven paruı 
vermıye hazır olduktan eoma ne 
den eldivenleri &yJrmamüta a. 
rar ediyorsunuz? 

Rept (H.0) 52.35, Hu..aet. 
tiıı (H.0) 41.BG, Ekrem CR.0) 
43.31. 

lctt : - (lla.munıı) Hastalı
? Sis Zuifeld aiz bunumu-
hatırıırcabmm. Diler 
bqaizwıım neden ileri 

'11lUf:nwt olmanm bbul 
· Fakat bu ender hMta-

aJı: hatırlamanı• Jcap 

- SUed mi? Bu da ne demek? 
- Bu da muayyeıi bir cina el· 

diTenl anlatmak için kullanılan 
bir 86yleyif t*lidir. Fakat sisin 
bu eldtwnleri seveceiini• emi. 
nim matmuel .. 

- Stled bir hayvan imıi mi ? 
- VaUahi bum ben de pek 

ıyi bilmiyonmı. Dmım aiJ1e bir 
çift ptereyim. 
DQtdrtıw bir kutu açtı ve 

gmc; ima bir çift eldtmı göster. 
dl 

- Olı, hayır .. Hayır. bunlar 

- Jto.va gri •. 
Banaa timine atici eandalya-

smm o.erine çıktı, ikinci bir ku. 
tu çekti ve içinclen bir çift eldi. 
Wll c;ılmrdL Bunlar da gak açık 
gri idi. Sata bir mıenlivene tır
mmdL OoOncü bir kutu aldı, için 
dm bir gfft blıve relJf(i eldiven 
.... Banlar da pek koyu 
c:lllW. Sabcı niha.,.et tesPhm 
aMma daldı, dördUncO bir kutu. 
yu aldı. fÖYle biraz açd ve krem 
ren«i bir eldiven ta~ .. 
Bunlarm da crctbuk k e. 
ri ileri aürWdll. 

J'akat artJk aatlCft'IWI aJnından 
llictm ... ter taneleri dökOlmi· 
'Y9 IJllllMNI idn ~ Jm mer. 
h&met duydu w kUçOk vumupk 
98Sİyle her ne olUJ'lla olsun bu 
elctivenJeri a1acaimi eltyledi. 

- Bir çifti yedi lifq .. 
Dedi.. Genç kıs aynı tatlı se

siyle cevap verdi: 
- Gtısel .. Ben de birim aJ~ 

ruın .. 
- Bir çift mi .. Hayhay .. 
- Hayır .. Bir çift defil.. Bir 

tek .. Bir tek eldiven.. Yahmca 
sal eldiveni .• 

Biraz evvelki tefekkür teıbel. 
aümü ll8bcmm harap ytlllimden 
silindi: 

- Oh matmael, bum iD:ıMn 
yok .. dedi. Bbden findıJe kadar 
hiç timse bir tek eldiven iste
memlltf. Biz çift eldMınleri aela 
biribirindan ayırmayız.. 

- Sahi, fimıdl'.ve kadar ıUıleD 
hiç kimae bir tek eldiwn Meme. 
eti mi? diye genç km bitQn .._ 
fiyetiyle aatıcmın eöJAinü temv
ladı .. Ne kadar prip! HalbmU 
benım yaJnmea af ei eldMmine 
iıbtiyacJm var. 

- İyi ama metmmel, his 80I 
el eldivenmi ne )'9.P'lwn? 

- Vdıllai IDÖ8jÖ. ben bir ei.. 
dinci alcltttmı DITl•n, almedıkla. 
nmr lllıllln ne yaptJğmm hiç de 
ötlrenmJJe hevesli deiiJim .. Şim
di tek eldlwn almak istememe 
~lince. caan da ....,. buit. •. 
Çolak bir mwm var da, ona bir 
çift eldiven ~ürirlem tabit 
mtttee.ir olar. 

Biraz evvelki mesut teıbemüm 
yeniden satıcmm YilzünU aydın. 
lattı: 

Ah, çok gÜllel matmueı, 
dedi. Hayhay, emredersinis. Sat 
eldiveni iıtemiştiniz deiil mi? 
Buyurun .. 
~at liıleli genç k-. eldiven 

yerme, tıer.gMı Uzıerinılen çanta. 
81111 almlltJ. Yülaletten baba 
bir eda: ile: 

- Panlon ınae,6. dedi, • de.. 
min hana, çift eldfwıni bil'ibiı in
den a)'Jl'ID&nm mnı tein mkh. 
sm olduiunu eöylemif, hatt& bu 
eözll id kere tekrar etmiftinjz.. 
Şimdi de bana yahmea bir iJek 
eldiven. sai elin eldivenini ve. 
riybraunuz. Siz kendi sözilnilae 
karp bile mantılla hareket et
miyonumız.. Muur görUn, bq. 
Ira Yftden ahmya meci>urum. 
Hem talrdir edeniniz ki m&J,6, 
bana bir tek eldiftlll bile utwna. 
c:hium halde dltklrhmmzm ca· 
meklnma ~ldiftn mtiteiııırrı" 
diye ilin ko)'mamZa heHatt.m 
tabammru edilmJ}'OI'. ADalıa ._ 
marladık mösyô! 

Genç u.e talebe81 ~ ..... 
baıüet.iyle aabcıyı aellmladı, 
dldü ve diikkAndan ~· 

iti dakika eoma ~ memu. 
nı. wrlen. pmblerin ilmine .. 
aımut olan atıcıya sirke ruhu 
lmklatl)'Ol'du... 

BORSA 
- lştanbuJ 18-8-941 
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Adana güreşçileri eylülde 
Sivasa gidecek 

Adana boksörleri de lstanbula gelecek 
Ad'ana, (Hususi) - Beden -:?r 

biyesi genel direktörlüğü 941-
942 güreş faaliyet programını 

tesbit etmiştir. Seyhan beden ter 
biyesi bölgesine gelen bu talima. 
ta göre, bölgeler arasında yapıla· 
cak deplasman maçları şu tarih-
lerde yapılacaktır: 28 evlülde 
Hatay bölgesi Adanaya gelecetr. 
19 ilkteşrinde de Adana güreşçi. 
leri Sı a. a g-idecektir. 27 kanu · 
nuevve1de Adana Kayseriye ve 
21 kan•11111evvelde Mersine gide
cektir 28 k~ııunıı('vw:•lne de 8i 

vas Adanaya gelecektir. 11 ikin
ci kanunda da Adana takımı Kon 
yaya gidecek, 1 şubatta da Mer
sin güreşçileri Adanaya gelecek. 
tir. Bu takıml:. .. başlarında bir 
idareci olmak üzere yedi kişiden 
mürekkep olacaktır. 

Diğer taraftan boks karşılaş . 
rnalarına dair talimat da gelmiş· 
tir. Buna göre, Adana boksörle
ri bir şubatta 1stanbulda yapıla. 
cak boks müsa:bakalanna iştirak 
edeceklerdir. 

-----, . Jtrlllye tiamoarı1et• 

ZıRAA T BANKASI 
~unuu~ tanh.ı ı~. - ::ıe.tmayesı: ıoo.ow.uuc. fürk Lirası 

:Şube ve Ajans adedi: 265. 
zı,.al ,,. ııcmi 'ın nevı banko nııumıeuleri. 

Para blrllrUnm.len ıs..800 Ura ikramiye • verlJ'OI'. 

...... , Banır•ıımda ltmDbarab "9 Dıbar8D ca.&rnd ~p.-•~ ......,dll m U 

ID llruJ tııaıuna.nJa.ra MDede • dara eekflecek lmr'a ile qatıdalD 

pi.Ana ıore ikramiye ~ktr:r. 

Yeni N eıriyat : ( 

Arkitekt (Mimar) 
5u aylrk derginin 121-122 nci 

sayıları intişar etmiştir. Bu sa. 
y:rda : Yeni Adliye V ekfileti 'Qi -
nası, mimar muallim Sedat Ha.k
kmm. Beyazıt ve Çamlıcada ya.. 
pılacak (Türk kahveleri) proje· 
!eri, köy mektepleri müsabaka -
sına iştirak eden projeler ile, 
mimar Şahabettinin (Mimar Ha 
cı Alaettin), hastane planlarının 
org.ni.smast, mir.1ar Kemal Söy. 
lemezin (Ş~hir inşa sanatı) ter
cümeleri i!e, bibliografi mimari 
haberleri ve yipasa cetvellerini 
ihtiva etmektedir. Çok zengin 
bir surette çıkan bu sayılar tav
siye ederiz. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün matine 11 de. pce 8 de. 3 

büyük film birden: 
1 - ŞBybln Otlu, rtlrkçe prkıb, 
ı - Herkes ondan babaedlyor, 

(Avantur) 
S - Son Zaferi (Uç SUMıtor Kov

boylar). 

Birinci sınıf 
mütehaaaıa doktor 

NURI BELLER 

KAYIPLAR )\ --' 
1303 senesind• Şemsuımuarif mek· 

tebi Una.s kısmından lı.ıdığmı §&ha -

detnamem zayi olmuştur. Bu kere 
yenisini çıkartacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı nt • olunur. 

Ayıe Aliye Topuzlu . .. . 
4714. numaralı bisiklet ehliyetna • 

mel!lini kaybettim. Yenisini çıkaraca· 

ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Hırgop Karaman 

(36231) • 

Eminönü yabancı askerlik şubesiD· 
eren &<'Jğım al!lkerllk tezkeremi zayi 
etUm. Yenisini a)acağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. '(36282) 

Unkapam Eskhaman sokağı 4. No. 
Ju kaavede luebolUlu Htleeytn oflu 
bmaU Bakla sıs ~veılütıü. 

;v. • ;v. 

Alcura askerlik şubesinae kayıtlı 

Şebinkarahisar 18 inci depo alaym· 
dan ıılmı§ olduğum muvazza! ve 10 
uncu alayından aldığım ihtiyat tez
kerelerimi kaybettim. Yecilerini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Alcura kaı:.aamm Merdeval köyön· 
den tsmaU oğlu Aziz Soral SllS 

(36223) 

Lüleburgaz askerlik şubesinden al· 
dığım askerlik tezkeremi zayi ettim. 
Yenisi!ll alacağımdan eskisinin hUk · 
mu yoktur. (36218) 

Galata Azapkapı KllllDflt ııokak N o. 
sL'lilB ve RUH BASTALDU.AH 4 Ali oğlu Hüseyin szo tevellütlü. 

Ankara Caddem No. 11 • • • 

• l•M•ua•y.•en•e•aaa•U•e•rl•:•l•5•den-•it1•bare••r..;' 
1 

Tramvay Şirketinden aldığım 8201 
numaraıı tramvay pasomu zayi ettim. 

htabbul 4.. el icra Memurlujundan: 
940/4602 

ÖJU Sotriyoa vereaesinden Beyoğ
lunda Ağa.hamamında 72 No. da 
mukim iken halen ikametgAhı 
meçhul buiunan Neganl ve Mar
girita ve Tirifonlye: 

Ali Rızanın zlmmetini7.deki alacağı 
olan para için haciZ olunan Edirne· 
kapı haricinde Erninbaharl mahallesi· 
nln Bayrampaşa sokağında 3 No. Iu 
bostanm tamamına 3000 lira ve E· 
minbahari mahallesinin Bayrampaşa 

Yenisini alacağımdan eskisinin hiik • 
mü yoktur. (36230) 

Tramvay Şirketinde kalclmmc:ı Şa
ban Özclemlr. 

Kadıköy SuDı Mabkemeei 'Ba§kAtip
lllfnden: 

• lded ı.ooo Uraldl t,000 lira ıoo aded 50 llraldr 15.000 Ura aokağmda eski 1 No. ıu bostanm ta· 

Müddei Atina mütevelll ile müddei· 
aleyh Yersimaniııin şayian ve mtl§te· 
reken mutasarrıf olduğu Kadıköyün· 
deCaferağa mahallesinin eski Nucum 
yeni Peştamalcıoğlu sokağında ka.in 
ve 3500 Ura kıyJneti muhammeneli ve 
bir cephesi Pe,temaıcıoğlu ve yan cep 
hesi Zuhal sokağında bulunan zemin 
katı kArgir difer katlan ahşap ve 
yanmda sokağa kapısı bulunan ve 
parmaklıklı: duvarlı bahçesi ola.D 3 
No. ıu hanenin sokak kapısmdan gi· 
rildikte bir sofa üzerinde sokağa na· 
zır Ud oda bir hela. ve .ikinci katta bir 

1 • 50G • 1.000 • UIG • te • &,800 • mamma. 850 lira ve Yedlkule cadde-
• • ·~541 • ı.OOG • 180 • ıe • UOG • sinde Hocaoğullan çıkmazı sokağın -
ti • 100 • &.Got • da eski 17 yeni 1 No. lu gayri menku-
OlKKA T: Besapl&rmdak:i paralar bir eene tç!nde 50 UradaD qag !Un tam amma 1500 lira ve Kapalıka· 

2Qfm1yenıe,., t.kram!ye gıktığl takdirde "' ao tazlaalyl~ verO~ktir pı mevklinde Yedikule Fatih mahal· 
K~1 -: 11 Mart. u Haziran, 1l JllyUU, 11 Btrtnclkl.DuD tarüıl• lesi Vellefeııtfi sokak eski 20 yeD1 

ftl\de Y*pklit". ""1 -~ 1l1 "*1\ ~-~ -· ~ - od& bıir ~ ,,. .... mln katında bir taşlık ve bir oda ve 
i •••••••••••••••••••••-••••il mına 1200 lira ve Kocamustafapqa. B'.iı.cı Hamza ma.halleai Sarayönll 80· bir kiler ve 

0

blr merdiven altı ve bir 
mutbah ve bahçeye çıkılır bir kapısı 
bulunan mezkar hanenin tamamı 97 
metre murabbaı olup bundan 61 met· 
n murabbaı bina ve mütebaldsl bah· 
çe bulunan i§bu gayri menkul Kadı· 
köy Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi 
llAmma mUateniden ve tarihi illndan 
itibaren mahkeme kaleminde esbabı 

müracaata açık bulundurulan satış 

şartnamesinde muharrer şerait daire· 
sinde ve pefin para ile 12/7/9U tart· 
hine tesadüf eden cumartesi günü sa· 
at 10 dan 12 ye kadar açık artırma su 
"'8tile Kadıköy Sulh Mahkemesi bqkA 
tipllğinde satıla.caktır. Yevmi mez -
k1U"da aatıg kıymetl muhammenenin 
yüzde yetıni§ beflnl bulmadrğı tak • 
dirde en son artıranm taahhüdü baki 

lstanbul Den~ Komutanlığından: 
Deniz ı.ıseslnin birmcl ve ikinci smıflar!yJe Deniz Gedikli okulunun bi

rinci smıf·na talebe kayıt ve kabu\ihe 1 Haziran 941 tarihinden itibaren bq· 
ıanacıı.k 10 Ağustos 941 tariht:ıe kadar devam olunacaktır. 

tstanbulda t.uhma."1 !.eteklilerin Kasmıps.şada bulunan komutanlığımıza 
ttı.Şrada l>uiunanlarm mananı ask4!rl.k şubelerine mUracaatları. (3749) 

ıstanbul B•l•d iyesi 
ııanıarı 

Artırmaya konulan emlakin 
Kıymeti l\Iahalle Hesap Mufalarnfnı Mutaaarnfuı 

mukayyedesl Cinsi veya No. adı blue miktarı 

Lira Kunış köyü 

12800 00 KA.g. aprt. Hacı Nwnl 381 Adli vasisi Safiye Tam 
Kumbaracı yok. 
~ 

360 00) Dftk.) M. zade §8ftall ve 
2880 00) Ev } yeni zengin 2S-- 211 Mavridis Andriko • 

720 00) Dük.) 31-33 
2160 00 KA.g. dük. M. zade 235 Kasap Yorgi • 

ve oda Karaoğlan 24 No. 

Şart.far 

1 - lstanbul bPlı?di~esi Galatıl. tah&ll r1ubesinln bina ve buhran vergile· 
r!nden 8493 lira 90 .. mn .. ~ borçlu bllluna.n :ınal sahiplerinden me~<ır borcun 
temini tahslll için tahtı tasarru!ı..ndı. bUlunan yukarda yazıu adreslerdeki üc 
en\lAk artırma suretilr satılacakt.r. 

2 - KıymE>ti muka~yedelerl 1~00, 3960, 2160 liradır. 
3 - llk ihale 7/7/U tarihınJ mUsadlf peqembe gUnU saat ikide Be· 

)'Oğlu kazas· idare heyetince yapıla~ktır. 
f - KaU ihal ~ "•iriııcl ihaleuen c.ıı gün RODra olan 1817/41 tarihine mü· 

adif cuma gllııU yapıl:ıcaktır. Birmct ihale ile ikinci ihale araRmdakl müd· 
det zarfında yüzde Uçten noksan olmamak Uzere artırma kabUI olunur. 
Şartnamel!li her gUn Beyoğlu ltazaeı tahrira.t kaleminde görülebilir. 

5 -· Taliplerin mukı<yyet kıyo-ıeti:ı yüzde onu olan 1280, 396, 216 liralık 
teminat makbuzu ile ibruE; günü :öeyoğlu kazası idare heyetinde bulunmalan. 

. (4797) 

Akhisar belediyesinden: 
• 

A.khlııar belediyesi tanzifat işleri mütnhhltllği 9500 lira bedeli muham· 
meni Uzer!nden ytni r a-,tan o<apP.lı zarf unullle ekslltmeye konulmuıtur. 
~94.1 tarlhir.d<? ... aat 11 de ihdrsi yaptlacak olan bu tıe istekli oıanla· 
rm tarifa~ı kıınuniye ·~ı chile Al{M.,ıu belediyesine müracaatları llAn olunur. 

(2179-4777) 

kağnıda 29 ilA 33 No. 1u gayri men· 
kultın tama.mm& 720 1irlL 18/5/941 ta· 
rlhlnde ehli vukuf tarafından kıymet 
takdir edllmi§tir. 

Ve mahaJll ikametgAhmızm meçhul 
bulunması hu&blle İstanbul tcra HA.· 
kimliği tarafmdan tcra İflAs Kanu, -
nunun 108 c1l maddesine göre vAkl 
tebliğatm 30 gün müddetle ilAnen 
tebliğine karar verilmi§ olmakla bu 
babda bir diyeceğiniz ve bir itirazınız 
olduğu surette bu müddet içinde 
940/4602 No. ıu d08y& De kanuni bir 
itirazda bulunmadığınız surette ve is
tenilen parayı vermediğiniz takdirde 
mezkQr gayri menkullerlniz açık &r • 

tırma ıruretile paraya çevr'Jeceği llAn 
olunur. 36228) 
--------------• kalmak 1lzere müzayedenin on gUn 

.Beyoğlu Birinci suu. Hukuk m
klmllğlnclen: 

941/214 
Devlet Limanları İdaresi tarafmdan 

KAzmı Karakuı aleyhine açılan ala· 
cak ds.vasmda, müddeialeyh KAzımm 
lkaınetglhınm meçhuliyetlne binaen 
tebligat yapılamamıı,, olduğundan llA· 
nen tebligat ifasına karar verilmiş ol· 
mağla 4/7/941 gUnU saat 9,30 da 
bizzat mahkemeye geJmf'n.iz veya bir 
vekil göndermenı.z aksl takdirde gı -
ya.buuzda davaya devam edlleceği teb· 
liğ makamma kainı olmak Uzere ilAn 
olunur. (36225) 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk HA -
kimliğinden: 

941/127 
Elektrik İdareainin Harbiyede Ta· 

yahlı.klm eokak 4 No. dıı. Zehra aley· 
hine açtığı hasar bedelinden mUtc • 
vell!t alacak davumm yapılan mu • 
hakemı:slnde Müddeialeyhin ika.met· 

daha t.emdldl ile 22/7 /941 tarihine te· 
sadüf eden salı gUnü saat 10 dan 12 
ye kadar en çok artırana lhalel kati· 
yest ter& kılınacaktır. Mezk1U" hane· 
n.in sa.tııı tarihine kadar müterakim 
bina ve evkaf ve belediye vergi borç· 
lan Ue rllsUmu delllllye ve sat!§ harcı 
ve mas.arifi muhakeme ve icraiye hia
sedarlarma ve yirmi senelik evkaf 
tavizi ne ihale pulu mtl§terlsine ait 
olmak üzere ııatılıklır. Taliplerin yüz· 
de yedi bu çu'K pey akçesi vermeleri 
lbımdır. İcra ve 1flAa kanununun 126 
ncı maddesi mucibince ipotek ııahibi 
alacaldılarıa dl.ğer alA.kadarlarm hu • 
slslle faiz ve masrafa dahil olan iddia· 
lannı on bet gün içeralnde b!ldirme· 
!eri ve aksi halde haldan tapu sicille· 
rlle ııa:blt olmadıkça aat.I§ bedelinin 
payıA~masmdan hın1ç kal&caklan ve 
daha fazla malQmat almak isteyenle· 
rin mahkemenin 940/199 No. lu doır 
yaaına. müracaat eylemeleri lüzumu 
IJAn olunur. (36226) 

g4hnun meçhullyeti.ne binaen tebligat htaabııl Btrlilcl İcra !ılemurlap· 
makamına kaint olJJlak üzere ııa.nen dan: 
tebligat; yapılml§ olup 13/6/941 tarih· 94111089 
il celse! muhakemeye gelmemi§ oldu· Buraada ömer AltmkiUde 300 lira 
ğund&.n şahitler için yarmışar lira ve ınaarattan borçlu Tepebqı Mezar 
ücret takdir t:dtlerek celplerine ve lık l!IOkak No. 12/H da Dlmltrl Papa· 
müddeialeyh Zebraya on be§ gün zoğlunun mahcuz olup paraya çevril· 
müddetle UAnen gıyap kararının teb- mel!line karar verilen gazino qyası 1 
liğine karar verilmlı .olduğundan mu· 19/6/941 ta•ihlne raslayan peqembe 

1 

Hangi renk sizi 
mesut eder·? 

PARASIZ 
Bu sihramiz" 

yeni ''Pudra 
renkleri" tec
rübe edilebilir. 

Fena renkte bir pudra, yüzUnüze 
korkunç bir makiyaj manzarasını ve· 
rlr ve sizi olduğunuzdan daha fazla 
yaılı :;österir. Teninize uygun renk
te bir pudra intihap etmenin yegA.ne 
çaresi, yüzünüzün bir tarafında bir 
renk ve diğer tarafında bqka renk 
pudra teeru'be etme'trtır. Bu tecrttbe· 
yi hmıen bugün. size parasız; olarak 
verilecek yeni ve cazib renklerdeki 
Tokalon pudrasile ys.pmız. Bu yeni 
"Cild renkleri" (Kromoa.'l{op) tAbir 
edilP.!'l en son ve modern bir makine 
vasıtasile karıştırılilll§tır. SthrA.miz 
bir göz, tam ve kusurıruz incelikle 
renkleri intihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni pudra 
sayesinde artık makyajlı bir ytız gö· 
rünm:yecekt!r. Tokalon pudrası, im· 
tiyazlı bir usul dairesinde ''Krema 

10 KADINDJ: 
9 u FENı\ 
RENKTt 
BiR PUDV 

KULLANJlt• 

köpU@ " il~ karıştırılmIŞtır. Sil~ 
yede pudranın saatlerce sabit 
masıru temin ettiği gibi pudranı' 
din ya~lı tabll ifrazatını m 
sine -,,e bu suretle cildin ku 
ve sertleşmesine ve blnnetice 
şukluklarm zuhuruna da mA.nl 
Her vakit krema köpüğüyle 
rılmış meşhur Tokalon pudraSJJlf~ 
lannuz ve birkaç giln zarfında 
nizde yapacağı cazip tekemınuıfo~ 
rUnUz, dalma kutuıarm üze~ 
Tokalan ismine dikkat edini.Z. ~ 
nize uygun renk intihabında 

düt ettiğinizde lQtfen tstaJl 
622 No. posta kutusu adre.slll• 
kalon pudrası serviai T. V.) 
olaca'< talebde size rnemn 
miıhtelif renklerde nümunelil' 
u!ak paket pudra göndereceğlS• 

Teknik Okulu Satm Alma Komisyonu JJ4I. 
hanlığından: 

ctNSl Miktarı Kllo Tahmin bed~ 
Sade yağı 7500 10875 -
Ekmek 70000 8925 --Tavuk) 3000 2250 ) 
Hindi ) ~000 1200 ) -!4.50 
Yogurt C Silivri) 6000 llS60 
Yoğurt (KA.ae) 6000 450 
Stit eooo 950 
Kaymak 150 171 
Tereyağ ::ıoo 480 

---8611 
Odun 73000 1020 ,_.f#., 

Yıldızda bulunan 't"knik Okulunun 1941 Mali yılı lhtiyaçı olan ~ 
cinB ve miktarUe tahm~n bedelh:i y.J.Zih 5 kwem iaıe ihtyl&cl IS ayrı "'(d 
melerine :;öre S0.6.941 t~rihine r.ut'e.yan Pazartesi gtlnU, aadeyal ,..t. 
te. ekmek saa• (15,SO) ela, tavu~ \'<'hindi eti ııaat (16) da, Yoturi ~ 
saat ı J.6 13) d!, odun saat (16,30 J c!a, sadeyağ ve ekmek kapalı zarf ...-...# 
ve diğerleri açık eksiltme !.le ih-ı.ı-:erı yapılmak üzere Yttksek ~ 
Mektebi muhasebeıılııdo toplanacait olan komisyonumuzda eksiltmeye ) Jif. 
muşlardır. Sade yağru m •. temin~t.ı \lS15) lira (6S) kuru!I, ekmelfD ceef ;,t_ 
l3"s) kuruı, Tavuk ile c~ndlnln C2f8) lira ·(75) kunıa, Süt w KU,~ 
(270) lira (83) kuruı: ve Odun.1-l ı~e (76) Ura (50) kurıJitur. tı ...mı,... 
prtnanıelert görmek ve ilk tem\nat yatırmak üzere eksiltmeden bir •;, 
veltne kadar Bqiktq YıldJZda &>il .:nan ohlumuza ve ekallt:Ule ~~"' ~ 
mO§suyunda Yüksek Mflhendia lıiekteb1 muhaaebeıdne gelmeleri. ~~ 
tuplarmm eksiltmeden Mr saat enıewıe kad:u- makbuz mukabll!Dde (;irf'. 
bulunmam IAzmıoır. P"8tada. va d olacak gecikmeler ka~ 

........................ ~ 
VAK 1 T matbaası 

Otel yapılmaya eıverişl• 
kırahk bina 

hake:ne günü olan 8/7/941 saiı günü günü saat 9 dan itibaren mezkQr 
saat 10,30 da mahkemeye Mzzat veya 1 mahalde muhammen kıymetlerinin 1 
bilvekale gelmeniZ gıyap kararı ye yül".de 75 J11 bulduğu mOıterilerine 1 
rlne kaim olmak üzere llA.n olunur. satılacaktır. ! 

1 
(8622'1) Aksi halde aatıt temdit edilerek 1 

Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Ankara cadd~siniı. ~~ 1Ll!tebcr yerinde ~~e 
''adar ve ayJmlık blF bina kitalıktlr. 

V&ldt g .... c~l lda.r,.bl!!!leı.inc m~ 

============= 28/6/94{ tarihine raslayan pazarteal 
. gün11 aym saatte yapılacak olan ikin· 

Salııbl: ASIM US ~l artırm&llJDda en fazla bedelle alı· 
Basıldığı yer: V AKIT Mt:ıt1".at181 cılann& satılacağından taliplerin mez· 

Umum neşriyatı idare eden: ı Jror gün ve •a&tte mahallinde haZir 
Beffk Ahmd seoenga ı.ıım,maıarı UA.D olunur. (36219). 

Kitap, mecmua, gaz.ete .,._... 
Tabiler namma c:lizii Meri alil• 


