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Ba""n bir lılJg eulltll•Bnde talebep te,.eyağı 11ermeğe 
luılllmalı, bir ltlll•, ilr hata teılıll etmez aıl? Bu zaten 

lılll/ll cocapnrın alıılıın olmadılı bir 111dadır 

lazeteye bu ilanı Yeren müesseseyi hatall glrmeia hakkımız yoktur. Asal dikkati 
çeken llllcta, blyle mUnfarid muessesalere bu hakkı veren usuHerdedir 

vergısı 

MIJlıellef lere 
gapılan şif ahi 

milrilcaat u•ullJ 

BugOn Başvekilimiz Dr. Refik 
Saydamın bir nutku ile açıhyor 

Yazan: HUSEYin CAHiD YALÇln 

U lua pll8teal, )'81mz mtinderecatuım mükemmeliyeti ile değil, ili.nlariyle de dikkate değerlidir. 
Bu ilinlar buan inaam dillUn<IUrecek bir mavzu bile tefldl ederler. 1aterseniz beraber bir 
tecrübe edelim: İtte bir açık elksiltme ilA.m: "Çeşitli yiyecdl: alıııacağuu" haber Yeriyor. 

Bu ilin bir köy enstiW.ü mtldürlüğünden tebliğ edi1mi§ÜJ', Bu enatiıtti ve eğitmen. kursunun (1 Har 
siran 1942) tarihinden aonraki ihtiyaçlaruıı brplıyaeak 28 kMem iaae maddesinin cinsi, miktan, 
ınulumımen fiyatı. ill. .. lıir cetveide göeteri)mieıtir. 

bulunabilecekaekendileriniteb-------------·-~~-

rik =afih meaele fiyatta de-ı I.. dav , Si ğildir. Onun için bu noktada oy 
durmıyarak 8811 yağın kendisi 
hakkında biraz dÜfÜD,DlEk !Aaun-

dır. Köy enstitUlerinde en birin· ---------ci p:yıe, köylü çocuJdannı köy 

hayatı, muhiti içinde okutmak, 1 d 
vazifeyi temine çahşırllen · onu 
iyi besl9neGdiğimiz, ilk dikkat 

Anadoluda bir köy enstittıstlnUn 
muhtaç olduğu yi~ madde. 
lerini okurken muhtelif nokta
lara zihin t.aJrılmaması kabil ol
muyor. Meeell, bu ili.nda ai1-
tt1n muhammen fiyatı 20 kurut 
göeterildiği halde, yoğurt için 
Mı fiyat 15 kuıııt olarak tah
min edilmifth', Yoğurt, sUtU 
kaynatarak yapıldığın& ve içine 
bir ~ mayadan başka bir 
teY kanft,ırma.mak lizım geldi
ğine göre, aUtten pahalı olmak 
lcahecler. 20 kunıp. aitU kabul 
eden bir idarenin yoğurdu 15 
kul'QI& almak iatemesine pek a
lal ermiyor. Fakat belki bir 
..urettip aehvinden ileri gelmi§ 

ıterbiye ve tenvir etmektir. Bu y 1 ın a l 
edilecek bir noktadır. Fakat ........................... . 
bagtbl bir köy ..UtöısiilMle ... ------·-----

lıaldırıldı 
Ankara, 4 (Yeni Sabah) -
Maliye Vekaleti veraset :ve 
intikal vergisi nizamname
sinin 38 inci maddesinin ta
dili hakkında ";layetlere bir 
taminı göndermiştir. Buna 
göre mUkellefe şifahen mü
racaat usulü Jtaldınlmıı. bi
likis müracaatlann tahriri 
olman mecburiyeti konmut
tur. Kanunda gösterilen 
mtıddetler ic:inde beyanname 
verilmediği takdirde malme
murhığunca derhal mUkelJe
fe yazı ile müracaat edile
rek ken~ intikal eden 
mallar haklar ve menfaat
lerin miktar ve muhteviya
tmm nelerde olduğu sonıla
eaktır. Mükellef tebliğ tari
bbıden itibaren sekiz gUn 
içinde lMJ malfunatı vermeğe 
mecbur tutulmaktadır. 

Pazar günü Etimesut hava meydanında büyük 
- şenlikler ve hava gösterileri yapılacak 

Müstakil Romanya 
radyosunun hitabı 

"Romen milletinin 
vazifesi Amerika 
ile sulh prtlannı 

aramak olmahdll',, 
Ankara, ~ _ (Radyo Gazete

si) - JılüstaJrl) Romanya rad
yosu 'RomanyaWara tunlJn 
aöylemi§tir. •'Dtbıyauın en zes 
gin devleti Amerikanın Roman
yaya ~ olmaeından t.evel
ltlt edecek sararları tahlil et
mek im"'n•wr. Romenler, 
harp sonunda bir çok isteklerin
den mahnım bırakılacaklardır. 
AmerikaDJD llaran duyulmuo-

1 Ankara, 4 lYeni Süah llu-J 
habirinden> .-. Ttirk Hava xu- S S Gurupları nımunun 8 mcı bilyUk kurulta-

1 1 
yı, yann saat onda Bqvekil • 

~~~damın t.ir nutkiy- baskomutam öldü 
Halkevincle öğleden aoma ae

dlen meimenler çalıpaya bq 
hya.c:alr, bu çahf"'alar CUmar
teai gintl de devam edecektir. 

Pazar stmtl saat 9 da Etime
wtta Tayyare meydamnda bll
yök bava göaterileri yaplacak, 
Hava kunıltayı Aalarmm bu
zuriyle tertip olunan bu eenlik 
Jer p muhteeem olacaktır. 
GöeteriJerdeD sonra tayyare fab 
rikalım gezilecektir. 

8 Haziran Pazart.eal günü sa
at onda kunıltay ikinci toplan
tısını yapacak ve kapa.nacaktır. 
o g6n 88&t 11 de Bqvelritimis 
Doktor Refik Saydam Şehir 
Lokantumda kurultay ba8I 
eerefine bir çay ı.iyafeti vere
eeklerdir. 

Prapa pmdiye 
kadar idam 

eclilealeria .. yıaı 
153. seçiyor 

Ankara, • (Radyo Gazete
si) - Prag suikaatinde yafala .. 
nan vali vekili Heydrich ölmilf 
ttlr. Suikaatçiler henüz buluna-
mamı§tır. Şimdiye kadar tahki· 
katın seyrini morlqtıran 153 
Celt idam edilmittır. Bunlarm 
29 u bdmdır. Bu öJUm hl~ 
sinden BOlll'& ÇUyada daha aert 
tedbirler alınacağı umuluyor. 

(Sonu a.. 1 811 1 de) 

~ ~ tiSeriPae 
~ ~1~ kati ve azimkir adımlar 
lill daralması ylizUDden et.ha \l• -----------------------

tur. Romea Milletin vazifesi, ------------------------
man. yoktUr. 

MıJ * eaentm eey, köy 
......... i.tediil ylJecek 
maddeleri arumda un ve pet
rolta 4e bulunmasıdır. Petrolü 
alçln taee maddem arasında 
,......,.,., diye ukalllık edecek 
deiillm- Yahwr., acaba bu .köy __ ......... ttaaar_. baDgi ..._,,Mt aa ve petrol verebi
Jlpf lldii~ l&'e, un 
• ~ TUrkiyede eerbeat pi
,...... trfılhnlbr. Yo.1- '"1 
.... ~ ..... MyUk tehir-
... mi m8nhuu'dır? Sonra köy 
enıitttlli unu ne yapaca.ktır? 
l31 bin kiloya yakın ekmek M
aat ~can, un teda
dk-clıee1anıek ,.,...,..u.. 
..,..,.,. 8flklrdır. Bul ,. 
m V. iCla 11DUD ~ lüzumlu 
oa.ı.tı •116ntur. Pabt, bu, 
-- ....... zamanlarda.dır. 
~tul& gıdaya muhtaç ba.-
• hMtl.lammza bile wrecek \Hl 

---- mhlıatleri tam tale--beye un ahmya kalkmak, umu-
ad durum bakımından bir &· 
JMnbiztik teokil eder. Muvakkat 
olaağuu temenni ~ limit etti
jimls W darlık gilnlerinde UDU 
analı bilbaMa unlu maddelet' 
,_.ıe.i lbım gelen hastalan
ama verebiliriz. Yani vermemiz 
icllleder. 

Dy emtitO&ibıUn iateditl yi
yecek IUddeleri arasuıda "'sade 
rl'' c1a vardır. Bunun naaı1 bir 
78f oJduiu tasrih eaıJmJyona 
da, mu1apmwı ftya.t haııeeiııe 
llalnJmca maksat anlaeıhyor. 
ÇUnktl - .ete yağın bir klloau 
~ 280 kurul ftyat taJımln ~ 
cıt'"'W". Demet oluıor ki. Ur
fa Jatı clmbıden erimiş bir 
~ aranıyor. F.ter bu fi
~ onlarda eıimlt tereyağı 

cuz ve tedariki daha imkin dal-
1'!8inde nebatı yağlarla iktifa et- B•fllln IHJOO lllJglO ,oe11la 1JBll1tlr
met zaruretini hi&Mıttiler. ı:. 
tanbuJda yağ bulabiliyor mum- ınelıte olan KIJg Endlllllerlnde 10 
nuz? Mesele, ıtehir -~öy kavga- •enetle 50 bin IJ~retaıen lıazırlanaealı 
m, yahut damagojisi yapmak •· 
değildir. ııeeeıe; memleketin Bllyttk KWet Meclisinia tN- rektiti tam, ybdeyb yerille 
heyeti meemuw fÇiiı dar 1ıir wılki glbaldl teplaatllmda, l6j .. imek illre oldDlu teclbbiedevl• *la aem1ellet .-:-~ w 116' ~ • ~ olaa bir 
çalan 14;in bir ..-.. "" kU,unun~ mibakei'Mlaa bıN- hllklla ve teekilat mecmumcbr. 
flbU'Uğl v.icıDda aeth HA Mir. lm- Janmıftjt. Bu m~ ..... Bmidall Ud "itile iki ay &ıee kö1 
llhanlarwn1• ~ tMı dU- arif Vekili Huau Ali Yttcel be- enıitittlleriıiin kit\ıde ilk öfreti· 
tUnce lııW•Mlir. ı... ~ lMı ~ lııalld:\IDJD'W ve escDmle JDi ~ eı.ek için ~ 
~ ile ~ e(iftJi ~kay ..... __ .._.. -.h .... , ft ,alr-'. 
en&t.itUatl için tu diıık~ eli· "- ·Aıfta6el1_.•• . . .-~-~*'- mu 
mit tereyaiı utm alınmMln& Huzurunuza. getirilmie olan har olmuş bUlwıan. kanunun iki 

Ametlli. ile IRSlh p.rtlarml an.
,..,. ..... 1, ....... , 

Vekiller 
.Heyeti 
~'"'t' (A.A.') - lcra Ve
~ Be.Yeti bugUn saat 1&,30 ....... -== ~ tbplantıilnı yapmı9tır. 

kallnlmasmı münasip göriliıi· kanun Partimitiiı ilk öğretim i· aenedenberi bayırlı verimini 
yoruz. çin lıWdnnete vermif olcluğu eti· (lentl a.. ı ao. ı d•> ··--••..ıııııM•• 
Btzimlricibiıenif,minaka~ı~--------------~----~~------~--..-~---------------------

"88ltalan ibtiyag ile :m.Mınasip ~ıııııMm~-.~-... -~~ ~~ ..... ------..--. r 
===~ PUIFIK HARBi İNGIJJZLER 1.AFRfl'A HARBi) 
gibi her noktada &yni aeviye- Alaslra*am . Kap..., ,. .. 
::..:uı:c'~~;: ... ı.tan Fransız sahillarlna ••erinde 
=ıı:hamı::!~d~;:: DAÇ HARBUR v.t bı·r "•H ROTUNDA 
c&ktır. Fakat memleketin umu- J un l\"9 

=~~::=.,~ DON 111 DEFA taarruzu yaphlar ULEsl INGILIZLER 
~ =· azaltmıya ~ JAPON UCAKLARlll Kara,,,, ''"•n bir TARAFINDAN DON 
~= HOCDMUiA UGRADI mil/reze llıgmetll • EDiLDi 
ve vazifesini yerine gmrmekten maldmat llazantlı 
başka bir ~y yapmamıştır. O- J 1 ÇI 'de 10 000 
nun için mUeeseseyi şahsen ha- apon ar, n • lngffiz hava kınılleri 
talı gömüye hakkımız yoktur. kitllik bir orduyu yok 
Aaıl dildrati celbeden nokta, ettık1erını bl1c11riyor1ar Bremen ve böyle münferit müesseselere bu 
hakkı veren uaullerdedir 1d ıs- (A.A. telgra/111~ 
llha muhtaç oldukları göze ıa.uıaao Mil•iftw.ı Dluep'e de 
~ mUmkün değildir. Japon bava kuvvetleri, dilıı ' 

BMuyla Calıld YALÇIN (lottu ... a, au .• •> hUcum etti 

Mayn tarlaları etrafmda 
çok şiddetli muharebeler 

cereyan ediyor 
[A.A. telgraflcrvuJM 
hMM edilmiftif',) 

Ltbyada Rotunda Seknali'nin 
( ... U ... 1 lü. 5 de) 

L ~ Alman aalarma 
yeniden 

ayaler döldild .. 
[A.A. telgra/14""4G 
1ı..w. «lilm.'tffr. 1 

GALiP BÖYLE 
KONUŞUR: = S0NGER AVCILARI= 

Nihayet '' Halikarnas BalıkÇISI ,, ile haşhaşa 
Dlln11agı 11e lnunlan bitil n Jıuaıırlarına ve elı•llllerlne 

rağmen en ,01ı se'Den Cevlll Şalılr'ln dllngada 
en colı ıe11tllğl ger de '' Botlnım,, tlar. 

S .. kencYainden ~ 
ceiimi edadığun dostu

mım adı Qwat Şakintiı:. Bodnı· 
ana, eski tmniyle ''Halikv
w" m her köfeeini onwila bir
likte geme ceiiz, Çilnktı Cevat Şaı
ldre, ''Halitarnıas" ı heritesten 
çok lleVDllllll blkunından ''Hali· 
..._ _______ ,, ıftlr .. u--.. ·" ı 
~,ve DAUMl&-

llerteeten iyi tanun881 befmnm. 

Doğnıl'un tavuautu, bana "Ha
likıanraa bahkçısı" m tanıma:Jr 

fııBatuıı bzandırdı. o tanıfll"&
dan t.am iıir M)811'1", ve bizler
den enel ölmiyecek I* dostluk 
~ 

°'9at Şaldrle tan......,, 
anlapıadan, w dost olmadan 
evvel, '* gl1n, onun ıhikiyeleri
ni n4!1Ndm gaet-in "Soal • 
Cevap" .bal'ıJrlı aütummdaı, gö
Jllime ... aorgu illtndotJ. Tıpa 
l>enim gl'bl mMeceesia bir oku
yucu, ptl8teden 1U sual soru
yordu• 

.. _ .BaHkarnas bahkçlaa tim-
dir!" 

İngiliz m'*8rek hareketler 
umumi karargihından bildi
rildiğine pre, dün sabah ilk 
saatlerde lngiliz tayyareleri 
Boulogne :ve Letouquet ara
smda küçük bir ketif taarnı
zu yapmıştır. Bir müfreze 
Fransız liahilinde karaya çık 
JD1§, oradan taamu.da. bulun
mue, iyi malfunat elde etmiş
tir. 

Hareklta deniz ve hava 
kuvvetleri de i§tirik etmiş
tir. Alman tebliği, karaya çı
kan milfrtmenin topçu ateeile 
p8skUrtUldüitıntt. bit miktar 
eair ahndıfmı bildiriyor. 

Bf'ef1&flfie Bbml 
mgiliz Ban NazırbPwı 

tebütfne g&-e. BUyUk bir ta
gtns bomba telkill. evvelki 
gece Bremen'e höcum etmıe
tlr. Bu arada Diep doldanna 
da taamız edllmif ve Alman 
tara IUlanna maynlar dökW 

, ......... ,d•) 

elan da "Balikarnaaoloi" diy&
bilirtz. Onu, senelerce evvel, ya
Zllarını okuyarak tanımıetJn\, 
Tabiati bile, tabiat kadar renk
li ve llirli bir liaanla anlatan bu. 
1Uılarm tberinde, çoğ'Unuzaı 
J1ıbancı gelmiyeceğiııden emin 
~ .. ortjna1 ima ftl'dı: 

o glbı, gv.etenln verdlll ce
(lonu-. 1, 11. j d•) ~-----... -_, 

"Bir Fransız • Alman 
yahut Fransız • ltalyan 

meeelesi ~tur ,, 

SADECE 
"Muzaffer Mihver 
ile mağlup Franu 

aanında bir 
me•ele vardır,, 
Kadrid, f (A.A.) - Kont Ci

ano ve iyandan Sala.ta tarafın-
dan söylenen ve ltaıyanııı Fran 
adan taleplerini teyid eden nu
tuklan hakkında .Fueblo gue
teeinin Berlin muhabiri bllhas
• eöyle yazmaktadır: 

Almanya İtalyanın tezini ta
mamiyle kabul etmektedir. Bir 
J'ranalS • AJman veya bir Fran .. 
ms - İtalyan meselesi yoktur, 
Yalma mmaffer Mihverle mai-
16p Fransa araauıda bir mesele .. -...... 

Nüfus memurları 
terfi ettiriliyorlar 
Şelırlmlsdeltl nllfa• lliJllplerlnln 
•••ıları onar liradan on beıer 

lıra11• Çrlıanlıgor 
Aüara, 4 (Yeni Sabah) - maaşlannm 20 eer liraya ibllğt 

Jlectis twıDalnesine alınan bir mukarrerdir. 
Jlyibaya göre, lier kazada iki Mevcut 767 nilfwı kltibinden 
ntifus lrltibinin ayni barem de- 383 nüfus lri.tibinin Unvanı nil
recesinde olması ytlzilnden işle- fus memurluğuna tahvil edil
rin llylkiyte )libııemeııiN kv mekte, pri Ul•nlv da nüfus 
il ymi t.eclbbler alınm.,Ur. katibi olarak ibb ahmmalrta

dır. Bu suntle fat&n'buJ ve An
kara nMua kltiplerintn maaş. 
lan da ObU' liradan 15 tel' lira· 
ya ibliğ edilmektedir. 

Uyibaya ..... JDeYCut .... 

~ 245 inin ull ..... 
25 feı" liraya, diğer 138 inin de 

GOZEL SANATLAR 
Abdemlala heykel ıube•ine ait 
kuım ve bahall miiddetlerl için 

talimatname hazırlandı 

fay'lfa 23 Temmuz 939 dan IVVllkl borçlar 
"Yeni Sabah., m An~ara muhabirinden: 

* Maarif Vekileti Talim ye Terbiye Heyeti Gfbel Sanat
lar Akademisinin Heykel IUbeal Josımlan ve tahsil müddetleri 
hakkındaki talimatnameyi kabul etmiştir. Buna göre Heykel 
ıubesinin birinci derecede orta ihtiau ve yüksek tahsil olıııak 
üzere iki devresi vardır. Şubenin hedefi: Klisik heykel sana
tine vi.kıf heykeltraşlar yetiştirmektir. Birinci orta ihtu.u dev 
resine orta okul mezunlan bir istidat yoklamasına tlbi tutu
larak mektebe alınırlar. Bu kıamın tahsil müddeti üç sene olup 
mezun olanlar mnumt bizrneUerle askerlikte Lise mezunlanna 
mahsus haklardan istifade ederler~ Yt1Uek tahsil devreeine bi
rinci devre ihtisas mezunlan imtihansız ol&rak kabul olunurlar. 

Ha'k dalatma birlikler~ * Halk Dağıtma Birlikleri Ankarada teeekkOl etmiftir. 
Bunlar yann faaliyete geçeceklerdir. Ankara w&.yeti birlikle
rin yerlerini aynca iıAn edecektir. 

Hatay için yeni bir karar * Meclise verilen bir liyihaya göre, Hatay buclu4u dahi · 
line 23, 7 939 tarihinden evvel Türk aJbn lirası olarak vuku 
bulan akitlerde akdin harfiyyen iC1'881 mepııt olsa dahi 
borçlu borcunu vadenin hulfıIUnde aynen albn olarak veya 
bir altın 925 kuruş hesabiyle TUrJc Evrakı Nakdiyelllyle öde
necektir. 

Yeni Dahiliye MOst...,ımız * Yeni Dahiliye Jıl6stepn B. Fuat Tuba! buglln vazife
sine başlamıştır. 

Vall geliyor * İstanbul Valisi Doktor L\itfi Kırdar bu akşamki eb
preale latanbula hareket etmiştir. 

Yeni açılacak sanat okullara 
* Maarif Vekaleti yurdun muhtelif bölgelerinde Sanat 

okullan, Kız enstitüleri, Aqam kız sanat okulları, Köy gezici 
turslariyle Ticaret liseleri açılması hususwıda hazırlıklanna 
devam ediyôr. Adanada açılan Sanat okulu tedrisatına başla
mıe, Eskifehir, Kayseri. Çonım ve Malatyada da yakında acıl
maaı takarrür etmi8tir. 
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Sai ast davas nda Müddeiumumi 

Cemil ~.ltayın okuduğu 

~n~;;;-~;::;; i ınalann bilet fiyatları ddn Daimi 
~:y:::::·r=ı~~ ~ ~~ok:~~~:.g~= f ucu· 't n lerefından ıesbB edı.ldı· Netice itıi'bariyle aradan onf mıeJkj ~ylıe hin almış .,. 

iDDİANAME 
-11-

'lSDiistiınalleri kaldırmak -husu- unlar Protokola. 8şıkça.sma ta- gün gcçti.kt.en sonra Romanskıi, üç gün sonra yani ı ı~ 
aunda. muhteşem -hizmeti ne- raftar idiler. bir gün, çalışlığı düarik&nda.n dı- 1941 çarşa.mbaı gün.il~ 

ia.dar metııedilse ~r. Fakat Fakat bu katiplerin tavır ve şa.nya çaftırdığı Süleymana, ee- ma.nın Üaküpten getimıiş old~ 
alelade vatandaşlar kütlesi :00:- vaziyetleri çarçabuk değişti. farethaneve gidip kapida karş- ğu ıbavula bazı eşyasını ıkoyup 
FAZ kadın ticareti iŞlerinde ıis-- lıu;iliz devJet adamları nıünase- Bu fiyatlar sinemaların smıflanna göre tayın· olundu, sına çıkacak olan ltimsleye <No- -beraberine :e.iarak Aııkaradan 
tihlik edilen zehil'lerin müşte- betsiz lisan ktillanm~ değildir- vikof) "8.dı.l!l verdiği takömie i- hareket etmiştir. 
rileri değildirler • .Böyle olmak· Ier. Halbuki senelerce müddet tarifeyi aynen okuyuculanmıza bildiriyoruz : çeriye kablil edileceğini bildir- Ertesi sabah 1stanbula muva-
la beraber, bu alelade vatan.. bu tarzda hareket mutat işloc imiştir. si.ılaıt etmesini müteakip öğle sı· 
W.Iar kütlesi muhtelif>.para -sis -&1'88lna girmişti. 4şte bunda.n1-1111W11~~ •th ı -t Bu sur~ işi Jrola.yiaşmış <>- ra.Ia.r:ında Beyazıda çıkaı'ak hem 
temlerinin, ölçü ve tartı usull dolayıdır ki, :heyeti umumiyesi Sinemac.ılarm bilet fiyatları- 1 a a lan Süle'"1llltn 1941 -senesi Ey- şehril:eri tütüncü İbrahim :ıle 

lriuin, yollara. ait nizamların ile :.gözonünde tutulursa. lngil- na zam yıapılm.ası hususundaki ------- :lfılünün ilk .hıaftasrôda pazar gü- Yuaifun dükkinıııa. uğraıdığı sı-
lmrban.landırlar. Çoktaliberi hel" terenin Cenevrede başka rtür1ü müracaatları dün Da.imi En.eü- nü; ötedenberi yanında sakladı- rada, Üsküpten Qıyrıldığı tarih-
"8rafta. sabit bir paska).ya tesiai söylediği Whitehall'de başka znıende tetkik ~erek' her sınıf eş yası ğı bavulun mabtevasını teşkil e- tenberi :kendisini görmediği ve 
ıi!;in va.7.la.r :yükselm.iş.tir. Bun- türlü hareket ettiği vaki değil- ----- :sinanı.a.la.r için ayrı ayn fiyatlar _ _.liimi..____ den gizli vesikaları Üsküpten lstaın.bula geldiğinden de haber--
'lann milctlerarnsı 'bir teşkilat dir. D •• k B t-esbit .edilmiştir. 'Buna göre bi- Abdur?'aıhman tarafından geti- dar bulunmadığı (Ömer To-
nazarında hiç ehemmiyeti -Siyasi1:arafmda--Milletler Ce- un a şam e- Tinci sınıf si.n..emala.rda: Birinci Her madde :için rilnıiş olan ıbavuld:a tnplıyarn.k kat) ~ b.qµIaşmıştır. Kıs:ı bit" 
im • ı· ~ . ....ı l ld v >J 1 Halk • de sınıf localar 250, kinci sınıf lo- M " N. · · o ıyan ac ı -me::;cıe er o ugu miyetinin zaaflarından biri de yog U e VID b • b • iik ve osı;r.ovaya ıyazı namımı gorü~e:ı sonra bcr.a bcrce 

söylenebilir. Öyle ama, ıfefüerin ner hangi ahlaki bir temelin - !L • rL..' . calar ı9o, ıhalkon weya ltilka kol- ayrı ır ır. ,görider~i hB.ldejade edilen te- Cümhuriye HaJ.G.r P.artis:i !balebe 
hayatları üzerinde tesir .Y~Pl• yokluğundan ileri gelmekte idi. "l1l U 'il im "D 1 r tuk 5o, hususi veya birinci mev- ku.rulmaSI abhüUü mektubu da .a.l:ax.a.k. Sov- yurduna giderek Abdurrahm.a.n. 
yorlar Dah~§'.:1~ıtıba: Seneler -geçtikge bu cihet daha tkonf.erans :v.erdi iki 37,5; duhuliye 25 kuruş. kararlactırıldı yet sefaret.hanesine g.i.tmiş ve Sa.y.ma.nı bulmnı?lardır. 
re~ aGtk su~~ ~rüfüyor.du ~ı -ziyade göze bmm::cğa başaldı. 1ki · f . I 'l:' kapıda karşısına çıkan şahsın O.mer To.kat; Süleymanı Ab-
MıHetttır ~yett ~~ M.iile.tler Cemiyeti adaletten zi- ---oı--- nCI Slm Sinema ar: türkçe veya yugoslavca öi'lme- durrahımanın ne7.ıfüııde 1'•rak • 
başında oldugu k~ar k~lbı~- jıtde -.sulhu kendisine ~ye bil- Profesör' silahın ehem- Bfr.inci sınıf localar .190 .ikin- J2 u ... -.· .. :anda l.:;yük diğini anlatmasına binaıen No- tıktan sonra Mcı.liye tahsil ~tıbe-
de de •er ahniilostıyorsa ışlen· -di. -İs trüremenıes.inin en btıslı ci SIRif localar 150, balko~ :veya ılülL • · BU vikof eadını vermiş Ye :içeriye sindeki v.ariCesine -gitmek 'N'C a.k-
ne _tep~den ba .. lıyaı;ak aş~~ya mr-setrebi budur. Har.p kolay ffiİJ0tİ ÜZ8fİftde lüks ık-0ltuk -1-5, hususi veya bi- • b İ f t:O p 1ant1 kabulünü temin E:'Jtroiştir. şa.m llıbr-ahimin diıkkanını:lıı.. tek:-
doş-ıu .ınmck "1u:c.tcy}e .d~ıl a- droiay göze .alınacak bir sey de·· srar.Ja durdu .rinci 32,5 kuruş. Silleyınanın, ismini \'erdiği rar buluşmak üzere :ayrılmıştır. 
~ıdn.n yu~mııy:ı. dogru :-yu~ksel- ğildir; medeni bir kavim i~ ~pdaeak Nov<ik-0f sefarethanenin .ıha\"8 Süleyman; y.alnız ka1n1alru Lnı 
mek :suretıyle sarılması 1ırzım- bu-en son ..care olmak iı.zımdır. \Mahmut IDsa.t ~ <tara- Üçtinçü Stnlf Sinemalar: Memleketimize ithal t.-dilen 'ataşesi muavini buhmnıaktaıdır. müteakıp Aıbdun'ahma.ua lıı:ı.-
dır. .. . . . F.nkat insanları bu silaha ~.abtık fından dün"'Saftt 1-8 de Beyoğlu bil.Um.um maddelerle piyaRacıa Süleyman, içeride, aluidığı bir -vfildaki v.eSikaları götiırıin Sov-

:.Büfiln bırn!ar ı;qyast.IJ&kmiaan ...sarılmak .mecburiyetinde bııa· .lialkevi konferans salonunda., Birinci sınıf loe&lar 130, i.Jcin- kaıt'i ihtiy~ sahiplerinin ihti- oda-da, sefaret ataşesi Abdur- yet scfaı-ethn.nc..;.ne te.~lını t ;.ı-
Mi~letler Çell!İYetinin-mes:-isin~n kan ".§eY adaletsizlikl.er.e ~yım silahlı cimlhuriyet 'mevzuu ü- ci sınıf looala.r 100, balkon va.ya yaçları karşılanma"'ıo bir takım rahman DaJ.ikanof ile bfr ter - <::rini ve Y ıgoslavyad n d ı 
daım~'iım :.kdlmış ttlygu ma- ğmak olmadjğını iddia etmek zerinde J>ir Jwnfera.ns veriJ.ı:n.M.r lüks ko1tnh. 32,5; hususi veya speküla.ü>rlerin elinde stok edil- cümanın delfiletiyle görfü:;ntıi!'i ·<11.~a g-öndertlmıs bazı ı.·c • .ru
ııasını ıfade c.tmez. 192~ '2~ •• Yu- bir ha.ta teşkil eder. !nsaniyet tir. Kalabalık bir dinleyici küt- bir.inci 25 duhul.ive 12,5 kuruş diğini ve bu suretle bu madde- ve kondisi.ne vaziyeti olduğu ,gi- ların me\·cut olup olm ıl ~uu 
~lav.ya. Ar-na.:vutluğu istı~ıet~ iqin §eref ~il eden bazt hal- lesine hitap ıeden Mahmut :F.;at ola.raık fiyat ~bit edilmiştir. lerde hem yersiz.ıbi:r fiyaıt y:Üık· bi anla.tarak bavullardan birisi- kc.;ıdiı;ındcn öğ"Tcnmek i'>t d '1.

tıgı .za..m:ın: Mille~.r G.emıyetı J.erde-sulüıı':!limefüıri adalet ga- Bozkuıt, silahın bir ımillotin Bunlardan başka. asker aili?le- eclt:isiımeydana O'eldigmıv: . veJhem nin Ad.a.pazannda oturan bir ler;ni \I'..., bu mal\sr..ıtl,ı 1stıı:n ıtla. 
ha.r'be nınııı oldu. flort"sene son- 'Yeei uğrwıda bile~ilelfada edil- toiihi.nileki ehemmiyetini uzun rine ~e (10) yardım -ücreti de vaırlıık j.çiılde" yokluk zuhur kadın cl.iğ·erinin de arkada~ı A·b- g-föıderilcliğini ,-c o a\ sr. t 
ra;-:iltıl~!.istaı1.Yn.11ani~n~ hü- ,.miş.tir. uzadıya.lıah-etımiştir. r.alı.nacak.tır. etmekte olduğunu na.zan iıtiba- durrahman taraflarmdan geti- 18,30 da 'faksimde bulı ,, ı.;,1 
~ottıgı. v<..t.kıt_ te ~,ynı lıımıe- :Bundan baipka, .MiHetler 8emi Malı.mut FE.at ..konferansına, Diğer tar.aftan birincı sınıf re al.an Ticaret Vekileti, mem- rildiğini izah edereık Moskova- 83lusla bilahare tanı~!"!l lm-:m 
tı yaptı. 'F.mhınttig.a ılcJ.sy.cc:~- yeti hakkı ınuhafaza icin kurul- 'nirklerin'.l.st.a.nbulu zaptetmele- .sinemalarda her sinoma ha'l'ta- (Sonu sa. 41 so. 3 de) ya gönderilmesi lazım gelıe:n ve- tem.in edeceğini anl-atmı-.~ r. 
rasııida Alan. Adalıı:rı ~~- .muştu. :Halbuki hak :gooden rinden e:wclki zamandan başlı- bir .. .. .. d' sikalarl getirdiğini .bildirmıştir. Fılhakika o giin Bülevımm. 
fını hakem ~oüylei1a!.lettını gl- kavbedildi Ge:rek~uthu haddi yar.ak~b~ kada.r'"T.ü.rk 'kılı- ':1 ve :f:~f::, ~~~ ---LD-

0
-
2
---sa--h-S_la_n___ ,,Sefa.ret.hanede mezkür vesi - Taksimdeki Belediye : • n-

bi Türk!ye _il; kakın mU...,c;terek zafında bi~ gaye cteliıkki eden cının dilı:ıya üzerinde yaptığı de- .;de ille iki ~ Ün.iversite D , katar teticik edilmek üzere. Mos- de tayin edilen nnhal l ~ ,lc-
h~duthırı -ışı?de. l~~. nld~. :hi.ssiyat~Ner Jgeı>ek hiç bir =ştiriJ:cleri. · uzun uzadıya izah talebesiyle -1ıa!.ka mahsus .her Buz sa.tışlannın bir mütemede kovaya gönderile<:~in.den balı- anişse de ırelen <ılmcrc'iıı{l '" ı v-
~1Hetler Ce~ctı .m~~cıle~ ı- müdafaada nlunnıı:mıak :volun- yer (30) lmmşa, ikinci sınıf si- siy1e alınmış ve 9avul iade .edil- Klt-t ederek Abdm_-rah · n ~-
ş~de .~e çok Eınme!. ıta-e.tnuş- ...da kati bir af'zu besliyen politi- Mahmut Esat sözleri arasın- .nemalarda..Jıaf.t:arun iki gtinü ihale edileceğini yazmıfbk. Fa- miştir. ı:ner ile_ bullışup Ömeri' l du-
tir .. I?ıger taraf~. -~~yo-ı· .M.u.s- kacılar"ayni yold:ı yörümü."1er- .da: -'ıbiitün seanslnr, '.her yer 25 ku- IEiit: bu 'İŞ için talip çılmıadığın- Bu tarihten dört beş gün son- fgU Gedıkp~ı'!a yoku~tııı· ' 
solinı J.923 s.en.esmı1~ ~~k. zama~ di. Bunun da netice:;i Milletler - Türkler 1.stanbulu zapt.et- roş ola.ca.ktır. da.n ışin]dilik buzlar,semtJ>ajile- ra Birlik berıber salonuna gokm ~rnlı e\'ln otla.sına 
larında _Gen~l-Te.ını ıun~ Oemiyet:i tm:rftm-lanrrdan hiç an.eden önce Anadolu ve."Ru.m.e- ·------------~ ri ta.ııi:fındaın meiibahada.ıı tem.in ve Sül:eyın.anın sefaTethancyıe idıı'. Bu ıe\' Per_uz .~ınııl'Qc 
meselesınde ~ılletler Cemıyet?· kimsenin istemediği bir şey oldu. li hisarlaı'lnı yaptılar. Bu, artık ·.la. emlıeı.alu1atılma:ktadlr. ilk gidişinde kapıda kendiı:;ini ~ar ~'·~ Eı~cnı k~d;ııa a 
ne muv.affa~Jyc~....nıe~an okt~- ~i. suih-:bmula.cak ·nrlrnsile, TürJclecin Bizansa 'tour, sus, ,-1mi utisat '"llitt'dflrU k 1 1 sa.hı. trf!.Ş ol- ömeı bu evm ııH kRLnı 
d c-1-11 yetıı:rr a kau"tl"""' ..a,r.~~1• ";>Z bizim" dem.eleri diye D~ tara.ft.an bu sene ci.ar>.ı,· aryı amış o an .. ' S, a as- d 0 -C!l Yüksek T1{· i'Ct ıne t<.Wı u e ~ 1 ~ 111 .,ı '-" u .,..... miıfekktrl ıiıı cocrrın1:ı- 0 ada- -w.n. ....., ... _~,__,bul Bô"" 'h-L ___ .._ M:!..ı.ı:_ "VY , .:ı ~nada Suleymana Y v - ~ 

k k k 1 "1 t ı d e--·ua h ·1• - 1 " ... "'dan :.ı..n~++-'-" de- J.St;au ~ı;e ·.rrtu.asan; UlllUP' -· 1•1~ ak f'-. .... .+1 ~ugu ..... ,.. · ~ leb"""i11· 1en Solan:ı.i VC1:1d.ar ı l.l ı·~ 
ne ço ere u an._aıın.1• 1 a ı. Iet namına hesap isteumekten ay~:ırmı:w..-..... ~G.L~w.ı. lilğiine tayin edilen Kemal Til- DUAJ.J.ye ve amony 1J<A'" arı ca ve turkçe ola.rak sefaretha- · ""' · ~ ,. A · 
Bu son :·akanın hır .must-esnas~ korkıtldu. Mi er Cemiyeti en miştir. d lkie!ioğlu, ş.ehtifu.ize gelerek vaı- yiikseldiğindenııbumuı :perakende ncd .. en çağrıldığını bildirmiştir.- clıe.kls~u"ılıke·yarnanmet ·encıJ:~:~)-~·•!llbu;,,I l..'"'.L,. 

vardtr.rkı o dn-Trans_ . H. v.anynda.kı cok stılhll ı·ı--ıı:ı ,,,.:ı,,,ı.;;:.t ..... .ı.k hak- Mahmut E$at bun an sonra ~--i-e rı..... .. ıı:ı,,....ıatır. Yenı· ....,.ru"- .. 1.n-1 • .ıı...:1 .. -. 5 ır..-.-.. - ..... 1-aık bu d t • -""'- ~· J .._;ıı rl ı - on ıu. .. u~uüt;\,"C İstiklil H biıWl A>azı.l:kısı .... .wı:t ...... '1.1~-&~ ..... ~i:W\........-u ......... "'9G-..uıö • Suleyman ~ ave.e, ara.~a 7,.~ ti ve rocvımulıahi ve::;"' ~.ıu 
~fa~ ar.ın.. 1 .~af.etidı~ d ıa:r wıklın:a karışmuktan c,-dkindi. la .anı~ ::1 ıav:ı.tç Türk: düre muvaffakıyetier dileriz. ta.dır. ııen hastalıgı sebebiyle ancak 'L.' r.af.ında gür üstük.lf!ri sır. l ı arr·-
~sa ına soz soy.ıyeı.ı e er;a- Böyle bir tavrıı hareket, za- r --------·-------------------- EylUl _19:11 tari~i.~de_ ic~~~ e- ka,ıasımn·, kendisi tn a.fm\. •t 

hı Count A:p_ponyrye eeııevrede I"'rı· olarak, Statu·· s Qtte'yu tak- Gaziantepte, Marasta, Aydında, 1 d~ı...·ım ""' B ,.1". ..... c gıdt""' 1de 
'u. d . ..1- etl . . l - t b I' B b ~ ı ~ı I.;ıo,ır. ~ ~ .......... ı ..... ı u· <-ku" .pt....... "'etirilmis ol b bu bah_ se daır ıızw.ı uzun .nutul.{- vı·"·eye .""'...:ıın1 ..,,..,,ı·. Bu --etle üşman -uvv ennı nası ınıag- s an u un u u ......:."'-- t ,..,., ,..,·bd "' "'n "' .., .. ot:. J ~-.. ııı.ı u oı..ı. Uo • .. •• ~ de . u ;:;ı;:.n.~..r.C a;..,~~esı ""' urra.um.. :lun W-...rnwdndc g :tim1 ş ld .. 

la:-r ırat etmek:müsnad_e~ı~ı~- 1\Iilletler Cemiyetinin asıl gaye- lup ettigmı ve m.ış- ~ 1 Dalikanof. Suleyanandan (Anka-ı frunu ,,.ören ve hn..hseffi ı w·es·-
di ... .Eu da belkı J<endısının_ btr. lerın· den b"ırı· ...<'A .... e . kar~ eaı·ı- tir ki: ... ge:l.::ı~1.+.,,,., sonra aı.1kıada<ı ., h 

h 1 d 1 L-cu "' " K ,.....,. milletle da.ım· a raya ~tu"i '"""'.. ., kal·•'"'n d" a• ıi ,\..,""Ul >rınd 
mute. a~ıs .. o ~asın an ı erı miş oldu. Cüııkü Misakın 19 un- - uvvı.:wı r .Nbd.urrahman SM7Jnana Yıttgoı;- ıf. 'tlı .. " .. fü"fild .·:.< .. 
gelmıştır. _Çunku ilk wınuınlar- cu madde!';·ı· "'cıl<ca şo"yle .1e1·.· Silahlı, daima ahlfuklı olan nı.il,.. ........,..._.. l ada .. nd .J:mi. bv..ı <vesi arc 3.'!:e\'e .go r ugu, 
da M ta d R 11 .... u !etlerdir." Bir buçuk ..J<ilo bonfile Ve altı tane patlıcan avy n g<> er.ı '>' - '<!.nen Abdurrahım n S m 1 

~cans n a omany~ ı arı "Mecli:;, zamafl" zanıan, cemiyet b b' .. kf1:la:nn daha ibulunup .bulunma- ba,ruluıı iç \ e dı.· kısıınla.ı 
aıe •hinde konanACn '!.'!tdd _fü ka· aza" laruıı talbı"kı" ;.,,ıka"ı1<·•z ı...,..ıc F.IaUp, ayrıca azı ec.ne ı mu- 1 _.;;.a'kt "Acaba ıa...""' '-"·- ) ... .,h Abd l 

..... ""' •s= verrihlerinin Türkler haldmıda o ma~ını Yuuf en sonra uvn uıgını ~~n u.rra l~an kik etmiş '\C netPP it 
nunl~rcl~n. mesul -o~uı. Mılletle~, girm.i.i muahedenameleri ve .de- lf d ? 0· rd S.aym:_ .:3'Il. dan ogren_ m.ek 1stefükle- «.nvanı ilik1kat hu·h!lm:!'I b r 
Cemı~l'i,mn bu imtrn __ ı.u .". ·e _a_czı vamı d; .. ·tnyanın sulhilnu" tehlı':e- söyledikleri sözlerden ve yazdık- oy um mu." ıye soruyo u 1 d k ,1- .. "--........ ıa ka '::r""l.J ~· r · .r.. -'~~ --.:..1 .:..-ı ... -- .-:....ı .. ·..:11 ~"""'· • ırını ı a_ v_e e eıe. ~~u - fri.:.dklig'Te ın.1ruz kalm d 
pc_ k m~ um. oldu. Çunku boy!e ye so'·-bı·ı . .,..,..k ' .. ır~ııetıcraı· ı ...,,,_ ,_,.,, Y<ı.&1..1al'-U&il .ıu.u:wa.uer -g"'IOIL"c- l.ıleŞhur Artist rJ'oj Miltona lıen- lhazırlıyarak kend.i.ı;ine ikram -ectcı·· ,,1 d k d 1 ıne mc snp "~ .,_ .ıuı ...... ~ •n..ı :as """ k ı A pııdaki ı..-~ ı.: 'U.ar. _gı ıp en 1 er n . <>aho·1 e ve bu sure e b 
bır tşey ·nabıl olunca sonra em- · · ı.. O'.. • ~ re on arın vru .u.4.ı.u· zediği için arkadaşları onu -'Bubul lel' :t... 1 Al\..-~ h t ..,. '"' 

1. . .. .. 1 ...ı· raıtı tcou.ar t.Dzdcn gf'.çmmeye miu~t-1.erinin ~erik.anın ::kesi. :e- • 1uırt$"1Y e !l.1UUITa ma_;u anış - vesikaların scfı ı:c han"<'· 
sa mm onune gcc;11emcıuı. davet c·ı~ı-nır· . ..,.,., --~ .;ı.-ıe,"e •-v- ~- diye "ağırırlar. Şişman, kırıtarak Bir "tin Bubul tstanbul"n -- t t"lll"'tıramıy.,,,,.,gını :sor 

1..U;J.1 Dl.L.!ll1':1.A...R.l ~ u:; dil ' d d u··~ ... O}*·g~unU " ., "' ... ~,,,. lrtp a !l """"' • m"llll}: oldur>·ıın hwK • 
Mili tl C · · ~ ı· · mesın e e m """".u uu konıML"'", elli yao:;lıır.ı.uda,,,biı' z11t•U'. bur 10'"-~•-1'--ından bır' m· e gt'deı"· u ·~ • :.. ~ ı e er eırnyetınııı -.eme ıı fikan hiç bir teşebbüste bulu- . h t · ti -· ~ • A.d.Ll............ " ıınuştur. "'rımıua baslaını~' ' k 
fi d b. d ı d 1 ıza e mı.ş r. Meh."teptenberi kalın camlı göZiük bir hayli .vemek yedikten sonra "' ·' ' za:ı 3.rm an ırı v et a. am· nulı:nm ı. ~öyle bir Hımülin ne- Esa b d ..J Süleyman bu teklifi derhal ka ~ taı1m sökme;;i ~zer· ı 

larıı1ıı Cen'"1rede topla dıklart ti · .ı.. ı -·ı ...AL.....: k Mahmut ' t un an sonra kıillaııdıgmdan en eski ismi (ade- garsondan yassı kadaifi ;~ter. Bi- - · · · ı ı ı "'' n cesı uc nurn l1;UCJlallA.."X=ın i:e Cümhuriyet HükUtıı.etfuin silah- se) dir. Yegane karaktcl'istik va~ü "'ftcı· ka-"~lfi dö'r""-cu," .,;:.ı•-·-ı·, o- bul ettigı ıçın yo paı"a...<;ı o • dan bır kısım \"es ka ı 
zaman ~erdi~le~ı .\!a~tlerle ıncm- ta:;afh -olarak feshi k~yfiyctini . - h ~"' .-. uu.ı.ı ........... .a; ımak ti.zere vcrılen SO lirayı (i~- ııın d.ıha zuhur t::y!ect · ,~1 
lek· lcnne..gıftıklen.zanıan..or.a- ~ğa!tıtı. Sen ~n-senenin--en "'Ö- lanmıya ,Jc8!l'Şl gösterdigi e em~ fe\'kalade Obur olmasıdır. -Eskiden nuncu takip eder. On birinciyi is- tanbul jçin 30 lira aldım) -şek- ıınii§tür. 
'tiaki -icraet.tl:u:ının ~itlerme ze ÇRl'pmı-:-vmırflITT'm<lan birlni miyeti izah cderıek, stirekli al- bir .oturuşta bAŞka yeıneJtlerle bir- tedii zaman garson bir daha gö- linde im7.aladığı bir makbuz mu- _ Dtmnn 
pek az ben~e~ndedir. Troi.~ ...bu hal teşkil eder. Böyle olmak- kışla. arsıt. • ıida. sözlerine ıriiliayet likte bir buçuk kilo Bonfileyi mi- 2ük:mez. ::Hiddetlenen J3ubul çatalt lkıabilinde alnnşt.ır. ----------------_ _.. 
vaka ~ın hıkay.esı bu temayülu la beraber, Milletler Cemiyeti• verm.ış ır. desine · dirir, üzerine de "k bardak §i.ddeUe tabağa vurur. 'Bu s'i!!cr lo- Süleymana 0 gün; ı Birinci- t lk . } 
{l<'Jı: ~ zel meydana koyo.ı·. Mil- nin nıiikemmel olmadrg.mı söy- Milletler Cemiyeti de sırf kendi Taşdeleni çektikten sonra: kanta sahihi gelerek: leşrin tarihirı<le Ankaradan ha- ( R O ~1':u U \ 
letl sı. durum bozuldukca, lemek !llelerce müd et ing,ilte- meziyetleri üzerine aayaJı?rUi.k - Çocuklar acaba ben doydum - Bll'YDJl. Bizim devamlı ımiş- reket etmesi ve 2 Birincitel?rin- ,_ ---- - -f 
bu temayül ı ı. Nihay-et., TedP sıynsi mahfillerde bir icap eder. Onun hakkında. be- mu? diye .sorardı. terilerimiz vardır. Size bir tabak de saat 18,30 sıralarında '!'ak- r-ec:it çeş.it h_s:a i ..... r 
1940 se.nesinın ilk. ayla. rmda öte- küfür Ye ilkad ve Jtimat telakki men henıen ilahi bir müeuvid Sabahlan on tane taze yu.m_ ur- daha kadaif verdiğimiz takdirde · d n~ıed · s · · "i' r 

C 
J,.J tt sım e .ı:x:: ıye gaz.ıno ·u ıçerı- .&.... -1 r ( b "et) 

de.n~ı kend mı • .Mılle!l~r .. e-1 edilmiştir. Gerek muhafazakar- kuvvet iadi.asında bulunmak tayı aıka arkaya yu uı.tunu g01.-en- onlara bir ı1ey kalmaz, der. sinde fiskiveli havuzun önünde yapan "-' va.':>' .... ~~ 
mıycti ıin p! . 1lU gıbı :gos- ar gerek lıberaller yahut La- maddi sahada müdafaası ika.bil ler onun nuhnlck.ak J;ıast:ılmwcağl- Bubul bu <Cevap karşısı.oda kı2a· lbcklemı.:si ve yanına ya.:klrı.şarak 
tcrmek istemis. ol ıı İsveç ~rnt- hour ın ısu.pları bu ..hu.susta ay- olmadığına dair zihinlerde bir nı zannettikleri halde hazrete hiç rır, bozarır. Kapanınıyan ~tilıası- (Sel.im- parolasını verecek o - Karaciğer hastalığ'ına ıg -

muruak isler nıi::mrn: . B ı a 
meyiıliz ! (D.:ı.n.ıar Se..t t!t,.,ı ı 
talığma yakahtmuut, u .c ı 

misiniz? Bira ku la..ıı ... .) ı.. 

tcfık lmvv~erı.ne Finfondryayı ni kamrati bef.llemişlerllir. Milll;!t zan uyandırmak olurdu. mu se· ı bir ş~ olmamıştı.r. Bu'b_uı ;ev ye- nın teskini için ayni kalitede yakr lan şahısla tanışması ve '2 hk-
kurlarmnk..nzmıyl topnı.klarm· ler- Ge~'etinde !.kudsi hiç bir hepten dolayidır ki Milletler Ce- meklerıne hasreltır:. Evli arıcada~ bir lokanta ramasındrl'n ileri gel- te~inde buluşamadığı tukdiıcle 
dan e~mcye, "l\ .,akın 16 ıncı nokt.ı~_yoktur. Ba?.ı iyi düşün• miyetinin taraftarı olanlar Ce- lan ona çok scvdt.rı pa1hcan .. dol- mektedir. enu -bulur bulmaz kol- müteakıp ıki gün ayni yerde ve 
marl lesıne rH;ık surette muniiIIT miyen fazla aayretkeşlerin yap- miyethı ııslahı 1li.zım geldiğini rn_asını beser aıtış:ır ~det parşomen kar ve iokaııia Sahibinin sura1.ını,ı .ayni saatlerde bekleı'l~si ve bulu 
olaı ı,, miimo.nıw.t-:-edeeek ka6.ar tıkları ~bi, Mtll:t?tl~r Ocmiy,etini müdafaa edenleri ittihamdsn. ldığLtiaı·a snrar.ak gctırırler. dik dik bakarak: ışacağt şahı,,;la Abdurrahman lM el•) nin ç"' ·ıt ç..., t 

lıklannıı tutulmaır:.ak ı.. ı 
sin· z? Bit"ada11 uz,ıklas ı 

Karnııu:L;ın davul g b 
rahatsızlık Ye1 rrıemesinı 
misiniz? Bira içmeyiniz! 

iş i :rn ı. C vre :!..hnvası gayet kutsi biı- :v.arlık telakki çekinselerdi çok daha iyi etmiş "Pa~~: günleri C'\.li m-kad:ıılnr~~ - Budalalık beride senin lokıın- Sayrıı.am tanıştırması yolunda 
bı ı, ım iinııt llC hiıh al!ı rın .1W.- etmeuin ~a pek fena bir hiz- olurlardı. Çünkü 'Vtrkıı:tar böyle tam _«ogl~ ::zamruu z1Y8;'.~t eder. Iyı tana geliyoruz. ~alruz senin i:lük· talimat verilmi;;tir. 
cu ilclmasma mü it idi. Fakat melite bulunmak 0lacağı çok düsiineıılerin ~lldtler Cemiyeti bir adetı varsa ı;!eleceguıl evv.elden k.arun y-0k .ya .gider rnabadini b~- Süleyman, çalışmakta olduğu 
de• 1 lcrin haşin hareketleri g~mcden cSabit olmuştur. Sair içi~ hakiki dost olduklarını is- haber verdi~ınden ev sahipleri d~ ka lokantada ikmal ederiz. Der ve Birlik berber salonundan fotan-
mc:, dana çıkınca bu hülyalarm

1 
bütün in an müesseseleri gibi, .bat eylamiştir. (Arkası .v.a.r) onun sevdlgı mutena yerrıcklerı süratıe uzaklaşır. bula; gelen bir akrnba.;ını .... ör . 

Onırü u'ZUll olm~dı. Zaman zn·ı..:::================::=::============================;=:====:;;;::====================================================-===:::::==========::::::==::::::=== 
I\üçük öküzün. dananın t 

kadar büyük yü ldı o tt t 

ister misiniz? 'Bııa kullan ı :m:Pı tt!!tttler peyda ohtyor, -fa· 
ka: n'I'k.'lSindan h yal ınrlmtlm 1 

g TVOrdu. Her defasında da .. Iil
letll:'r 'Cemiyeti prestijimie.n bir 
mık r kaybe:iiyordu. Bu da bir 
is uoremenremnın hır lrere "daha 
göze c::ı:rpmaruıd:m ileri geli
yordu. Böyle bit ı--:eyin 1:ukua· 
gelmemiş o dııı;u yrJlundaki "id
dia:h:mn hiç bir faydası olama
dı. Çiinki.i Mill,.ller Cemiyeti da~ 
ima dUşm~arırul.an ziyade 
dobi:!arınela.n korka.c::ı.k me\!ldd.e 
kalmu:ıt1r. 

Büyiik Britanya, diğer dev
letlere ııisbctle, birisi Cenevrede 
diğeri-mınnleketinde olmak üze
re iki türlii -politika ta:kip etmek 
ten l:n az sucltıdur. Lord Cm::zon 
Hariciye NÜz.rrı .dlduğu ~ınan, 
İngilterenin 'bu 'tar7.da hareket 
ettiğine dair şüphesiz ki baa 
alflmetler vardı. Fakat bu ta
mamen 0n1ll1 kabalmti <lf,!ğikl". 
Bu muahaze .Mr. Lloyd George'o 
da teşmil edilmelidir. Sir Austeu 
Chanıberlain Hariciye Nezare-
tinde bulunan zatın Milletler 
Cemiyeti toplnntılaıına iştirft ı: 
etmesi usulünü füdas etti. Ha~ 
lefleri de bu misali takip eyle
diler. Haleflerind n ılki ı tidar 
nıevkı ·ne geldı i zaman, ı ·net
ler Cemiyetı k"tab a e 'n e
ki İn il" z a I::ı..rı n lngUt re 
Har·r·ye N ti Yıtnumi u-

eüdı ini sımsıkı kucrek
lıyan Karun·un kollan ara
sından uneak ~ünahkar -0lcluk
ta.n sonra kurtulabildi. 

* Kc1run, sn.raylarından birism
de b!iyük bıı· .ıi:,afet t rtip etti. 
Bu zıytıioce bütün Beııiisı < il 
beylerini v~ ulularını davet ey

'ledi. 1lem~ler y&up ~rbetler 
içi.klikten ,.so:nra lbzroti Musa
.dan ıbahsctmıye ba)adı. Dedi 
.ki: 

-.Afusş,yı çok severdim. Ona 
sonsuz hürmetim vardı. Ne ya
zık ki artık Musa benim için 
öhnUşttlr. 

Beniı.srail beyleri "llterakla 
sordular: 

- Nı in': ''.Musa ne yaptı? 
- D, ha ne yapacak? 13i7.e 

gö tın' tği doğru yolclan evvela 
kcnclisı c l b. 

- .Nasıl <~ıktı? 

- Behi.ye'yi tanırsınız. Çok 
güze.l...bir ..kadındır. :Kadın bana 
.geldi, 1.Lusadan ..c?i ayet etti? 

- Ne $ikfi.ycti ? .. 
- MUsa, Beiaye'yi ılSSlZ bir 

yerde y 'mlamış zorla lkendisı
nc .rametnı·!'I. Halbuki Musaııın 
getırdi i nele zına ··1.Saktır. 

- B da bir yanlışhk olma'-
sın ·" run! 
-B na nnm nız evvclıi. 

FliAZREif M~ f._::..:.__.._J Nakil ve iktibas hakkı mahfuz~""' =~ı 
Musayı, ·onra :da Bel lye'yi .ça.-ı 
ğırtın. llci.,ini yüzleşthin. -O za-
man iftiı:a. etmediğinıe emin o-ı 
lursunuz. 

'.Beniisrail ~lulnrı, acla.m gön
derip Musa;yı çağırttılar. 

Karun, biraz sonra gelen pey
gambere: 

- Ya Musa, <ledi. !Bir 'adam 
zina ederse, ona .ne ~'apmak 18.
'Zllndır? 

Hazreti fosa, dü~meden 
cevap vereli: 

- Zinaı -eden adamı recmet
mek lazım crclir. 

- Zina. eden adam başka {)i. 
risi qimzyıp sen o.lursan, yine 
-ayni 'h.üianü verir misin? 

- IDlbette veririm.. 
- O hal<ie seni t'eCllletınclt 

icabeder. 
- 'N"çın ya K run? 
- Çın kü sen zina tt.in. Be-

laye a nda b r 1 zorla gil· 
n.a.hk r 1 in. I"' ba· 

derdini rui"ı.a.ttı. !st:crsen evinden 
çağırtıp sizi. yüzleştirelim. 

- Gelsin de söylcs.in ;baka
lım! 

rarun, hemen bir adam :gön
derdi. Ge>k geçme<.len Belitye gel
di; 6rta ~re dikildi. 

'Karun, Belaye'nin kefiilisini 
yakincı 'Çikarnuyacağına güve
nerek: 

- Ey kadın, dedi. Musa :sana 
nasıl tecavüz etti ise hiç ko'rk
m:adan ve utanmadan a:nlat ! Biz 
buraya, senin şikayetini dittle
.mek ve hakkını ıJwnımaik ıç.in 
toplandık. 

Belaye, oibir defa .Musanın, bir 
defa da Karunun yüzüne baktı: 

- Eğer yalan-söylemek lflzım 
gelirse "Musa bana tecavüz et
ti" diyebilirim. F:a.kat -sözün 'Cloğ 
:rusu d r ki, M a ile aramda 
hiobir k"ôtü münasebet yoktur.

1 
Gene 'e gü l kadın, yüzünü 

Beni" ail u rından tarafa 
~· t:ır 1 d metti: 

- Ey Ben:iisrail tıeylari ! İti
raf ederim ki ben fena bir ka
dınım. Lakin beni; Beniisraıl 
kadınları arasından uzaklaştır
dığından 'rlölavı ~ti Musa
yı çiz•kin bir iftira ile lekclive
rek kadar vicdansız değilim. 
Km-un bir gece geç vaıkit evime 
geleli. M.w&a hakkında ya.k~k 
almaz ac)zlel' söyledi Bana da : 
"Musa beıoi:inle zina olıti, diye
ôeimin" diy~ alfil öğretti. Böyle 
söylediırim takdirde beni .ihya c
deoeıfüıi vıldôtti., Ben de dnm
disihi başımdan savmak için 
"peki" dedim. İşte mesele bun· 
dan ibaıt}ttir. Gerçi ben teca
vüze uğna:dım: fakat bana teca
V'ÜZ eden Musa değil, belki Mu
sa.ya iftira &ooıdir, 

.Bclaye'mn bu ifadesi üzerino 
Hıazteti .Musa.nın göZlcri ya.cıar
dı. Kamn ise o kadar insan i
çinde reZil oldu. 'Çiı1kin hakikati 
olduğu gibi ortaya döken kadı
mn ifadesini çüriiteook bir keli
me söylen:ıroi Sanki .Allah te-

rafından dili tutulmuştu. Beni
israil uluları, kendisini mild.afaa mz! 
edemiyen altın kralının yüzüne Bir a a.p fıç;ısıJca.da't· 
tükfö ür P,ibi baktılar. olmamak ister misiniz? B' a i -

•meyiniz! 
Bmiive, Eenüsrail boyloriı'ıden Patlak :götlü . .deli -Oaklşlı ol-

mi!stı.~de alarak ı·e vicdanen mamak ister misiniz? Bira ı 
müsterih olaı ak rıkıp gitti. lanmayımr.~ 

Hazneli :Mu>:>a, .cidden hllytık Her erkeğin tanıdığı (geıH'ı·ı 
bir tehlike ~tlutnnştı. Eğ·cr Be~ km"fetini) (ı::ehYet duygu u 111 
litye, I\.a.'runun arzusuııa uygun söndürmemek ister misıniz. Bı
ifade \'erseydi, koca peygambe- raya dadanmayınız! 
rin .~'azi?~tı pek __ ~~ci olacaıktı. (Ahret ci~mesi) otan, v k 
Be.m sraılın en buyük ve en lıa-ı · tıdı adamları kendisinden yüz- ve bacak şişkinliklerine uğra-
çev:ir~eklerdi. Bunun Musa ıç.in (Sonu Sa. 4, su. 3 de) 

pek ıaı!ılr bir darbe olacağt şüp- r ' 
hesitcli. T A K V 1 M 

Hazreti Musa, sevincinden ı 
yaşaran gözlerini silerek oradan Hı%ır 31 GON 156 AY 6 
ayrıldı. İss.ız bir yere gidip sec- •----• 
deya kanandı. Ç,ok çirkin bir if- 1381 5 1S68 

C.evvel 

20 
Mayıs 

23 

. 
Haziran 

tirada bulunan Karunun ceza
la.ntlırıl:nıası için Ulu Tanrıya 
yalvardı. Cenabıha:k tarafından 
duası kabul edilmiş olacak ki 19 2 
gizliden gelen bir ses işititi: •----• 

- Ya Musa.! Yer Sil.in emri- C U M A 
ne veıiimişti1· ! 

Hazre'~'i Musa, bundan mak
sat ne olduğunu anladı. Knru
nun yanına yetm· ş kışi :alarak 
gezmP-~ ,.. ğı bir sırada yere 
emir Yerdi: 

- Tut bunu ya yer! 
( Arlra ı :ar) 

s.t)2 

5.29 
»..-
12.00 
20.37 

oaıe 
4.35 

13.12 
17ataı 

2.01 

İkiAd.I 

s.~5 Zz.nl 
17 .12 Vaıat1 

.tn:wık 

6.36 ıt 

3.13 v u 
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TAZAN' 11.S. x~.,.t WRIKA No 115 ıı RADYO PROGRAM! 1 M A s A R i K • -

• 
• 

Y~ROK ıl- 5 Haziran 19-42 - j ~ 7.30 Program 19.00 KonUŞma Ç KİL j 

' 

7.33 loluzik 19.15 Hafıf Lüks salonu ve açık taraçası fevkal5de bir dekol' içerisinde 

MlıMtıel Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur 94 ...... 94.... 7.45 Ajans Program A Çl L M 1{;;!T1 R 

LOKANl'ASI 

8.00 Muzik 19.30 Aıans Y 
8.15 Evin saati 19.45 Kllisik Tanınmış J\1a~tro: ALBERT TIANO'nun ldare~inde ve s.eviınli Dizöz 

güreş 12.30 Program Türk Müziği HRiSTO MINIMATIDIS ve havaiyen kitarist HRiSTO KONTIS'ln 
12.33 Karışık Ma- 20.15 Radyo Ga. C:;tiritk.ile orkestra. Nefis yemekler - Soğuk içkiler - Mükernmel servis. 

- Bunun llll'n nedir öyle :iee? l - Ba:kaiıın, ne biçim 
- K&vıasoğlunu, oyuna dli- t.biyesi tutacak? 

ııtnru* için mahB!JStan sağına -Evet.. Bu, mera.::Iı bir şey,. 
11e maıkezine güreşiyoc.~ - İşte güreş tabiyesini gös-

- Bunwı için mi? terdi. Tam Arnavut.oğlu usulü 
- Evet!.. gidiyor. Ha.sının üzerioo gitnıi-
- Kavasoğlu yutar mı? yoc. 
- Yutar, yutmaz.. F'*8t - Çobana be.k.. Saldırıyor. 

çaprozı nasıl yuttu? Hem de Aptal bu, herifler. Hasımlarını 
~verdi çaprazı .. Aklı ya! .. 1artmadan körkör\lııe güreşiyor. 

- Doğru... Bu herifler Yörüğü dünyada ye-
- Hasmını aldatmak için 'Yfl-" nemezler. 

p)'Or ... Kavasoğiunu, Jı:ızdıra • Dem.eğe kalmadı. Çobanın tek 
~ Onun da sinhieri k&vidlr. paça kapa.raJt Yörüğü sürdüğü 
Öyle ters güreşle yotıll!lllZ da... görilldü. Çoban, paçayı kapmış 
ldare eder .kendini. Bu sebeple küçük hasmını bir elde yeıın*1<. 
birkaç taraftan g~yor. i.5tiyord1L Tuhaf bir şey ki, Yö-

Dedi. Yörük Ali, işini kavra- ı·ük, bu tehlike karşısında. dö-
mıştı. Kendi kendine: ı:ı.üp yere yatacağına, yatmıyor-

- Heı-ifler güreş yapınıyor- du. Ha.srıu da. paça elinde habire 
!ar .. Cambazlık. sürüyor, bir yandan da. çengel 

Acemi pehliwnlar birlbirleri- yetiştirmiye çalışıyordu. Yörük, 
iti öldi.iıiip dururlar. Usta pehli- gerisin geriye gidiyor w, lren
vanlar ise hiç! .. İki başpehlivan dini çengelden koruyordu. 
bir saattan fazla boğıııjıtulrlan Çalığın, aklı ba.şından gitmiş
h&lde daha h3.lii güreşe yeai ti. İzbandut gibi Çoban, oğlu -
t.ruılamış gibiydiler. nun üzerine yüklenmiş yenecek-

Huliliıa; iki bru,;pehlivan altı ti. Oalı~ sevenler bağınyordu: 
1!3At güreşten sonra gece oldu - Yere yat! 
ve, yeni:ıemediler. Bera.bere ay- - At. kendini! .. 
rıldılar. Çalık, yıerinden fırladı. O da 

• • • ıbağınyordu: 
- Ulan dönsene! .. 

Sabah olmus, güreşler baııl&-
IJW;"b. GüreııJerin neticeleri alı. - Bak hele .. ! 

ktı D t k 
.. ük' ııt - Hay Allah be .... sin! 

mca · es e ve, u~ o a Cazgır, Çal.ığı elinden t11tup 
güreı;leri bitti. Sıra büyüirk or- çekti. Yerine oturttu. Ve, söy-
taya geldi. Cazgır, bağmlı: lendi: 

- Büyük ortaya güreşecek- _Dur be! .. Ne oluyorsun? 
kT kazan dibine!.. _Ne olacak? Görmüyor mu-

Pehlivanlar soyunmuş, bekli- llWl be? 
yorlardı. İlk kazan dibine YC>- _ Elbette bir düşiindüğü var. 
rüık Ali geldi. ArnavutoğhmUD ""ba 
.,.;v,;; Yo"rük" •~ idi". Peşıı' ıden Kel D>meğe kalmadı. Koca yv -
.,-- ..., nm birdenmre a ita düştüğü gö-
:Mmıiş çıktı. Daha sonra da Çift rüldü. Bu, nasıl olmuştu? YC>-

al~~~~livaruar yağlarur- rük Ali, hasmını alda.tnuştı. Ge-
ri geri giderken birdenbire hae-

ken "'1ıaliye seslendi: " mının paçasını kaparak anında 
- Kur'a atacağız, ba.~ il<: c;engel yetiştirnıUıti. Çoban. a-

~liv-.ın ~ h eti . / fallamıııtı. Yörük Ali, derhal 
azgıittir, K cm etay _nın Y.a.- hasmınin üurine atıldı, keme.

nm.:ı g • ur.a a eaguu ooy- ledi Ca ·· ı ndi 
Jedi. Kur'ıa.yı attılar. Kör teea- ne · zgır, soy e : 
düf şöyle düştü. - Çalık, gördün mü Yörüğ\i? 

Yörük, Çoba.n... Nle yaptı ? . 
Kel Memişe piyango vunmııt- - Hay Allah cezaaını venıın. 

tu. Bu, iri h~rif tek kalmıştı. Nele!' yapıyor be? IlöYle ndııa.
Kim galip gelirse onunla güre- bele olur mu? Y enılir vallah a-
feCektİ. Bu, teh1'keli bir şeydi. dam!.. .. .. 
Çalık, söylenııllye başladı: .- Bııı:a Yoriik derlet• Çabk, 

- Gördün mü şimdi?.. oglunu ogt"OO art>k .. Bak tek JlQ· 
- Berbat!.. Yörük h~ çaya mukabil nasıl tek pMl8. m~-

kamlardan 20.45 Şarkılar Eğlence fıtominin birle,cceöi yer. Beyoölu latik12ıl caddeelnde No. 461 
Şarkılar 21.00 Ziraat "Stüdyo,, mlieeaesesınin üetünde. Teı: 43848 

12.45 Ajans Takvimi 
13.00 Şarkılar 21.10 Tem•il 
18.00 Program 22.00 Müzik 
18.03 Fasıl heyeti 22.30 Ajans 
18.40 Hafit 22.50 Kapama 

Parçalar 

Parti Genel Sekreterinin 
dünkü tetkikleri 

Evvelki gün şehrimize gelen 
C.H.P. Genel Sekreteri B. Mem
duh $e\'ket Esendal, dün Parti 
ınerkezinde meşgul olmuştur. 
Genel Sekreter, kendisiyle görü
şen bir muha rrimize şunlan 
söylemiştir: 

"- !stanbula Partimiz teşki
liitiyle meşgul olmak ve Halk
evlerimizin ne yolda çalışWda
nnı görmek ve halkınııza hiz
mette daha faydalı olabilmek i
çin neler yapabileceğimizi bu
günkü şartlar alunda mütalea 
etmek için geldim. Bir müddet 
lstanbıılda. kalara!k tekrar An
kara.ya döneceğim." 

Deniz Harp Okuluk ve Lisesi 
Komutanlığından 

1 - Ankara Musiltl Gedikli Erbaş Hazırlama Orta Okulunun 1 lıılci 
811Uiuıa, Deniz Bandosu için talebe kayıt ve kabul olunacalrbr. 

2 - KayıUara 1 Haziran 942 de başlanarak 20 Ağustos 9'i2 ye kadar 
devam edil..,.kllr. 

3 - İstanbul ve civarından müracaat edeceklerin htanbuJ Deniz Ko
ınutanlığınaı 'Mersin ve civarından m ürac4!at edeceklerin Mersinde Deniz 
Gedikli Erbaş Ha1..lr]ama Orta Okul ?\füclürlüğüne ve bu mıntakalar dı
,sında bulunanların bulundukları ma haUin askerlik şubelerine mi.lracaat 
etmeleri. (8127) 

lstanbul Asliye Mahkemesi ikinci 
Hukuh Dairesinden 

942/108 
İnhisarlar tarafından Beyo~lu Tarlabaşı Keresteci sokağı 4 No. da 

Fatma Apartımanının 4 üncü katında 4 Nolı caddesinde 42 No.h evde o
turduğu beyan olunan Haber ve Tan gazetelerinde müstahdem CelA:l Tev
fik aleyhine açılan dava~a: Müddealeyh CclAl Saymanın adresinin meç
hullyeti hasebiyle ilftnen teblil' edilen dava arzuha)i. ve davetiye ve gıyap 
kararının tebliiine ı·ağmen ınumaileyh mahkenıede isbatı vücut etmedi
i:indcn gıyaben cereyan eden davanın yapılan duru~nasında: 1 - Harcı

rah nvansından bakiye 160 bra, 1zml.r başmüdürlüğünden alelhesap aldığı 

G • ı• J • k i• paradan 62 lira 81 kuruş ve peşin aldığı Şubat maaşından istirdadı lium iZ I yapı 8 11 ip e I gelen 51 liı'a, Tütün Koruma Sondıgıııa bakiye borcu 157 liı'a 50 kuruş ki, 
kumaı satışları cem'an 431 lira il kuruşun müddealeyhlen tahsilıle davacıya verilmesine' 

85 kw-uşa müteallik davanın reddine 2 - Müddeabihe dava tarihinden iti-

T. İ Ş B A N K A S 1 
Küçük tasarruf 
hesaplan 1942 

iKRAMiYE PLJ\NI 
IU!flDILlll: 

1 Şubd. ')(ql8, s At.-. 2 bda
cltoılrlıı 1ılrlb1winde ,_ıır. 

1942 İKRl ~ltflERi 
l ~ 2000 Laalık = -~ Lı 
1 > l OOI > = IOOO.-. > 
2 > 7M , = 1600.-- > 

1 • - > = 1500.- > 
11 > 260 > = ıtOOr- > 
• > l lO > = 4000.- > 
IO t IO a =2500.- > 

IOO > • > = !5000.- .. 
200 > " > = 2000.- > 

Son günlerde !pekiş Miiesse- baren yüzde ~ faiz yürütülmesine reddedilen kL'lm nazar• alınarak •o 
sesi satı~ mağa.zalanndan bazı lira ücreti vekiletin mudde•leyhlen tahsilıle müddeiye verıım.,.ine 2232 ku
kimselerin perakende ipekU ku ruş .masarifi muhakt'menin nlsbet dairesinde tenıyizi kabil olmak üz.ere 
maş alarak el altından yükEek karar verUmiş ve bu baptaki ilam mahkeme divanhanesine talik edilmiş 
fiyatla satmakta olduktan ha- olduğundan mOddealeyhin bu )<ararı müddeti zarfında temyiz elıncdilill••••••••••••••••••••••••••••' 
ber alınmıştır. takdirde h ... rıı. kesbi katiyet edeceği mahken1c divanhanesine koim ol-

İpekiş, her türlü ihtikara ma- mak üzere ıı. U. M. K. nun Hl inci maddesi mucıbince ilan olunur. 
ni olmak mal<sadiyle vatandaş- (6136) 

Janrı ipekli kumaş ihtiyacını ==========================~ 

!f~u:"si m~~=~ ~;~ 1 Devlet Demiryolları ilanları 1 karşılamağa karar vermiştir. , 

hşan memur ve musdahdemlerın _ 
aile efradı tesbit edilerek resmi ••••••••••••ııi••••••••••••• I 
ve hususi daire mirleri tarafın Muhammen bedeli 46000 lira otan &u ıeçmez be2den mamill 2500 a
dan tasdik edilecek vesaikle det pardesü ile 1000 adet panlalon 17f6/1942 çarşamba ıünü saat 15 
İpekiş satış ma.ğazalanndan hal de kapalı zart usulü ile Ankarada idare binasında toplanan Merkez 9 
kımızın ipekli ihtiyacı karşıla- uncu Komisyonca satın alınacaktır. 
nacaktır. Bu ıse girmek laUyenlerin 3450 liralık muvakkat teminat ile ka-

nunun tayin etUil vettikalan ve td<lıllmni ayru gün aaat 14 de kadar 
adı ıeç.,n komisyon nisllline v..-,.meleri laiandır. 

Şartna,meler 2 lira ınukabiliAde Ankara ve Haydarpaea veznelerin-
den temin olunur. .(5991) ithalat eşyası 

Bayilerde bir türlü O halde beyann a · 
bulunamıyan meye ne lüzu m 

sigarala r vardı ? 
Birka.<; gündenberi yine Şeh

rimizde bazı. bayilerde Bafra· 
maden, Serkldoryan ve Enli.la 
sigaraları bwunma.'llaktadır. 

Bazı bayiler İnhisarlar idare· 
sinin bu nevj sigarala!'dan keıı -
dilerine verilmediğini söylemek 
tedirler. 

Hiikim><-t tarafına.n balık yal. 
!arına el konduğundan gerek 
ticaı et ''e gerekse herhanj!',i bir 
mak,~tla elleı'inde balık yağ> 
bulunanların mevcutlarını birtr 
beyanname ile alakadar makaıJ 
!ara bildirmeleri lüzumunu yaı 
nırntık. 

cak !.. kabellelıi yaptı. Hem de ne _.., 
Bu işe Ou:gır da şa.şırnu~. ne çabuk ve Çt>vik mukabele; - &§ ta,rajı 2 İKtide - Muhammen bedeli !llf8 (on üç bin :fii• lmlt sekiz} Jll'a 3 (ilç) kurua 

Hat1.a Kwasoğlu Anıa\"tıtoğ - hayret!., leketimiu ithal olunan bilümum olan muhtelit renk ve eb'atta 2000 adeı ve ayrıca ı~o metre murabbaı 

İnhisarlar idaresi bu haberi 
katiyyen yalanlayarak bu nevi 
sigaralann imali hiç bir zaman 
durdurulmadığını ve ihtiyacı 
kaJ'\lllayacak kadar imal edile
rek bayilere verildiğini söyle· 
mektedlr, 

Bu a cada beyanname \•ere\ 
iki rntıınıla.1'ın balıkyağlarııı• 
satmakta oldukları fiyat mura.· 
kabe büı·o•una ihbar edilmistir. 
Bunlardan Asmaaltı Cam baz· 
handa Hü,nü Çokoğlu mevcudu 
olan 62 varil balık yağı hak· 
kında b<>yanname verdiği halde 
bunlardan 43 varilini sattığı an· 
laşılmıı;tır. Diğer taraftan Ba· 

hma döneı·ek: · ' - Bırak be! .. Ad8lllm yiire- maddelerin 'blrlikler mevzuuna. cam (20 Haziran 19'i2) CUma filnü saat (15,30} on ~ butultta Haydar-
- Senin Yörük hapı yuttu... ğini oynatıyor.. ithal Edilmesini kararlaştırarak p,...ıa Gar bina<ı dahilindeki komisyon tarafından kap•lı zarf uouU!e sa-
DeJi. Arncvutoğlu, gülerek: Dedi. Arnavut.oğlu, Yöriiğlln aliikadarlara bu hususta tebli- tın ahruıcaktır. 
- Y.,nemezler onu .. Görürsün mukabil hamle.ıine be.yılmıııt.J. ğatta bulunmuştur. Bu itibarla Bu işe iirmek istiyenlerin 988 (dokuz yü1 oekııen altı} lira ıı (on bir) 

Bir arabacı feci sıırette 
ezilerek öldü , lıkpazarında yağ ticareti ile iş· 

· tiga 1 cdm Tanaşın da (3400\ 
hE-pRİnİ götürecek... Tam ustaca bir ha.m.le i<li. Yal- memlekete giren her nevi mad- kurualuk muvakkat teminat, konunun tayin etlllıi veolkalarla tekliflerini 

Şoför Muhittinin idaresinde· kilo halıkyağı için beyannamP 
ki kamyon dün araba.siyle eşya. verdiği halde bunları tarname» 
taşımakta olan Mehmet Çiçeğe. sattığı t:ıhakkuk etmiştir. ff()I' 
çarıımıştır.Mehmieıt Çiçek öbuüş iki su~lu Adliyeye teslim edil 
tür. Şoför yakalanmış, tahkik&- mişlerdir. 

- Kel Memiş, tehl!ikeli .. İki· ruz, Arnavut.oğlu, bu oyunu lı8'j- deler için ayn bir birlik kurula- muhtevi zarflorını ayru gün saat (H,30) •n oort otuza kadar komisyon re
"ini üstüste nasıl çrkaracalı: ka türlü yapıyordu. O, tek ayak caktır. Bu arada ilk olarak kim- isliğlne vermeleri lhımdır. 
rnl'yd•ndan... üurinde seksek yaparak hesmı- yevi maddelerle boya ve zücca- Bu işe ait ı;artnamelor komisyondan parasız olarak daiıtılmakladır. 

- Çı•kanr o... nm etrahnda sı(rıyarak kalır... ciye birlikleri kurulması karar- (616• ) 

Ca:1.gır, meydana çıkarak kur' Hasmı bu, hareketten dolayı ü- !aştırıldığını ve bu hususta pa- ==========-================= 
anın neticıesini ili.o etti: mitlere düşer .. Çengel yetişti~ zaııtleei günü birlikler umumi 

- K.,ı Memış tek •kıaldı. Çift- ceğim diye uğrıu;an hasmının i<atipli!Pnde feW<al&de bir toı>- iJniver•ite Rekt6rliiğiinden : ta başla.nmı~tır. Ambara düşen artist 
alanlı Çobanla Yörük güreşeçek. dalgınlığından bilıatifa.de muka- Jantı.yapılacağını~ Di-
Yörüğü ,..,.,ren seyirciler acın- bil çengel ile hasmını alta dii- ğer taraftan ikinci olarak ku

mı~lardı. Bu ımn.-tle büyük or- şürür. Arnavut.oğlunun bu o- rulmaaı kararlaştırılan motörlü 
tıı.y-. kurt 9 rrıtRk kolay olmı:va- yunu çok behlikelidir. Bunu ki.ın- ve motörsliz nakil vasıta.lan bir
eJktı. ııe cesaret edip yapamaroı. Yüz- lii\inin teşekkülü ic;in icabeden 

Jale nasıl öldü ? Dün Galata rıhtımına yana· 
Tıp Fakültesinde Hayati Jıjmya, Parazitoloii ve mikrobiyoloji, Hljlyen, şan Maıakaz vapuru yolcuların· 

Fizyoloji, Patolojik anatomi, Histoloji, tl'çüu.cU iç hastalıkları, Tedavi diı te- Bundan birkaç ay evvel Bey- nan ve Şehir Tiyatrosu artistle-

lü·I Meınış. <l'Vinmişti. Kazan de yüı hasım adamı yenerdi. hazırhklar ikmal edilmiştir. Bu 
dıbinden k.ıçaı gibi yerine dön- Arnavutoğlu, Kavasoğluoo: hususta 12 Haziran cuma günü 

babeli; Fen Fakültesinde lspençi7arl kbnya, Umumi Botanik, Gaıanik, Sı· oğlunda. Kalyoncu sokağında rinden S;. it Göknar arka amba· 
nal Kimya; F.debiyat takül\esinde aosyoloJi; Hukuk fakültesinde Medeni MusWa adında bir polisle met-ı ra diişmüştür. Sanatkıinn baca· 
hukuk, Hu•usl hukuk, Amme hukuku, Ceza hukuku, Devletler Hukuku res hayatı yaşıyan Jale adında ğı kırılmıştır. 
"Hava ve Deniz., !kh•ot Fakültesinde Maliye lktısat ve İşletme Doçentıık- bir kadının karnından vurula- ============== 

dil. Arkadaı;i.ın gülerek: - İbram! Gördün mü Yöıii- birliklerde Ticaret Vekiletinin 
Memiş, ~ımdi Yörük kapa- ğü ne yaptı? bir mümessilinin iştiraJ<lyle u-

leri açıktır. Fen Fakültesi için ıs Ağustos 1942 Perııembe dijerleri için 17 rak öldürüldüğiinü yazmıştık. 
Ey](l! 19U Perşembe günleri yabancı dil imtihanları yapılacaktır. Namzet- Mustafa kıskançlıktan öldür
likleıi kabul edilenlerin hemen tezlerinin tetklltine bıı .. ılanacaktır. isteklilerin mek suçuyla mahkemeye veri
dll lmtıhanlannda hazır bulunmalan ve tezlerini ıtösterilen tarihten bir hat- lerek duruşmasına dün ikinci 
ta G<lnraya kadar tevdi etmiş olmaları Jizımdır, Sıhhat rt\jl()l'U, 1ıef totoaraf, Ağıreeya. mahkemesinde ba,<ılan 

na ı;irdi d<'111ek.. - Çok güzel.. Ben, anlamış- mu.mi bir toplantı yapılacaktır. 
l.;h! .. Hak ondnn n<1Gıl acı- tım onun böyle yapacağını... ============== 

sını cık<ırırını.. - Bu, Çoban, eşek! Daha 
- Onun Çobanla ço>k uzun ı;ü- Yörük ona neler yapacak! .. 

ı·t'r gıin:.-<İ. •• ÇoQıın çok inatçı ·a.- Dedi. Yörük Ali, altına aldığı 
<İa .n : .. öy:., unu kolay kolay ye- hasmının iizerinde dinleniyordu. 
nı:mez... Çoban, kurtulmak için çaba.la-

- Muhakkak... yordu. Fakat Yöıiiğün demir 
- B~ k o, Yörüğti ne yaµaca- pençesinden yaka.~ını •kurtara -

ğım! \'allalı bumunu sürtecef:un maclı. Yörük, birdenbire kema
omı:ı.. neden sarmaya gec;ti. Fakat 

ı>ulı. Çalık, asıı.bıyet içind<>y- Çoban, birdenbire dönl"rek tek 
<li !lıı kadar talihsizlik olsn32, ı>a<;a kalktı. Yörük, hasmının 
dıyc süyknip duruyordu. Caz. bu fırı! hamle karşısında crerhal 
~ . kazan dibinde meşgul o!du- budayarak paçasını aldı. Bu su
K•ın<lan çene ~alacak, dert döke- retle güreıı tekrar ayakta baş
,..,'( •dam yoktu. !adı. Fakat Yöıiiğün, canı sı-

C'azgır, iki pehlivanı dua ye- kılmıştı. Hasmını sarmadan ira
ı me ı;tLırc.li. Dua yeri llro.zan eli- çırdığından dolayı mahçup ol-
1.Mıe yakın bir direk mahallidir. mmıtu. Çoban ayağa kalkar kalk 
Cazgır, Yörük Ali iPe Çobanı a- maz mağnırane bir nara attı: 
~aliye takdim eLtikten solll'Q - Hayda! .. 
meydana salıverdi. ı Yörük, mukabele etmemişti. 

Yörük Ali, cakalı bir petP"CV- Hatta ayağa kalktığı ıaınan ~ır
den sonra hasmiyle karşılaştı. pınıp hasmına gelirk€'n başını 
Çoban, düpedilz usta bir pehli· ı ç.eviıip Arnnvutoğlıına bakmıştı. 
\·andı. Anut ve cessurdu. Fakat Arn;tVUtoğlunun ne vaziyet aldı
Yöri;k Ali gibi fevkaliı.de yara- ğını tetkik etmek iı;ternişti. 
dı~ı.ış. zeki ye müdebbir, yara- J Çoban, hasmına h~ınleüzeri
tıeı bir 1"':11i\"an değildi. Bu .;e. ne hamle yapıyordu. Yonik, sa
bcple Yörük Ali, onu ('\~re, çe-, kin gUrC!"iyor, fırsat ~olluyor
vire bir biçimine getirirdi. Fa- du. Temkinli ve accl~2 .. ha,..,,_ 
kat Yörüğün tutacağı güreş ta-1 ket ediyordu. Çob.1n, knçuk_ haR 
biyesi malflm değildi. Acaba neJ mının usta ve mahir oldugunu 
suretle harek~t edecekti. bilıyordıı. Fa•kat ne de o~sa .dü-

Cazgır, Ç"alığın yaıaoa gl'idi, 1. ·li'z bir f"'hlivan oldugu ı~:m 
oturdu. Gülüyordu. Onun ela bi.ittııı manasiyle hasmıııı kavrı
kur'adaki tesadüfsizliğe canı sı- ya. .. :yı1rdu. Arnavutoğlu, Yörü
lnlmıc-tı. Çalıl< d<'!iil~; ğün güreş tabiyesini beğffimİŞ· 

_Usta, gordun mu rezaleti? ti' Onu takdiı'le: 
_ E ! •. Senin oğlanın iı;tediği - İbram! Yörüğün tutuşları-

oldu. Şimdi kabacb)'.ılı~nı ı:ös- nı göriiyor musun? 
tersin. İkisini bin:lcn ustuste yen - Tam ~enin gibi ... Bak! Has-
ımı bakalım.. mına nasıl karııı koyuyor? Ah! 

_ Kola.y bir şey değil, usta!.. Dün sen de bana böyle yaptın! 
_Yener .. Muhal(kak yt"neı. .. Ulan tam altı,ııaat lizdiin brni! .. 
- Yener amma, aklı ela ba· - Ne yaptım~? 

!Jllldan gidor. r Arkaıtt t·ar) 

H 1 k O kt 
Nüfus klj:ıdı sureti ilmi hüviyetin! eösterlr !işlerle "Fişler Tedris İşleri Ka- mıştır. a 0 oru leminden lstenect!lı:tir,. imtihandan bir halta evveline l<a4ar RekUlrlüte ba&- Mahkeme, hadisenin Mustafa-

( Bat tarafı 2 inci Nyfado) vurulması. (6059) nın anlattığı gibi olup olmıya- rr Yazlıta gideceklere.., 
cağının Tıbbi Adliden sorulma- H K 

mama.k ister misiniz? Biraya a-ı sı için duruşmayı baııka güne ası r OltUk ye 
hşmaymız! ı 15 KRAT PIRLANTA TEK TAŞ YO O bırakmıııtrr. ) Mobilyanız ile Dışbudak 

Ölüm habercisi olan karnınızın' Z K ' oğact.ıdan bahçe kolluklarınızı 
içinde (4-5} kilo su toplanma.- 1 Çay, kahve satıı:ları 

b 
1 

Maruf bir aileye alt kıymettar Pırlanta Tek taş Yüzük, Bftediye San- ; / 
sını istemezseniz, ira- içmeyi- M" h Ellerinde çay ve kahve bulu-

• 
1 

dal Bedesteninde ucev erat Şubesinde teşhlr edılmiştlr, 11/6/1142 lotanbulda Rızapap Yokutunda 
nız · Perşembe günü saat 14 de satılacak1ır. nanların İnhisarlar idaresine 

(Kara sanlık) hastalığına tu- ~:::::::::::::::::::::::::~/ birer beyanname ile mevcutla.-ı 68 No. AHME D FEVZ l'nln 
tulmamak ister misiniz? Bira- .il rın ı bildirmeleri için verilen ASRI MOBİLYA 
Y\~ıJ~;ub hastalığına) r TÜRKiYE CÜMHURIYETI \ :~!d:~;::ınba günü akşamı __ ._M_ag_·_!LZ8B_ından __ aiınız. __ _ 

yakalanmamak ister misiniz? Fakat hazırlıklar henüz ta- z A Y 1 
Bira içmeyiniz! z ı• R A A T B A N K A s ı mamlanmadığından çay ve kah- ~odıköy iaşe Bürosundan aJdığıJ" 

Genç ya.şınıı.da (felç), niizul) ve satışlarının bir müddet daha 115/45 nuınanılt1k!sl (B.), ikisi (AJ 
denilen (çarpılma) hastalığınaı _ bayiler v.asıtsiayle yapılmasına olmak üzere oort ekmek karnemizl 
uğramamak ister misiniz? Bira K~ 1ıuilıi : 1888 -~: 100.000.000 Tiirlı: lraııı karar verilmiştir. zayı ettik. Yenilerin! alacajınuz<lag 
içmeyiniz! Şube Tiı Ajans adedi : 26IS y • b" .1 b 1 d eskilerinin hükmü olmadığım il~(. 

Ağzınızdan kıpkırmızı kan ge Zirai ve icar! her türlü banlııa. muameleleri enı ır 1 Aç u un u ederiz. 
tiren, büylik abdest bozarken 1'a:ra biriktirenlere 28.ıSOO lira ikramiye vEriyor ÜllİVersıtle kimya enstitüsü Kadıköy Piri Çıvuı ookak 21 
kahve telvesi gibi simsiyah don aaista.nlarında.n Sa.mim Aksıı, numarada Agop Y8%ar Ailesi. 
muş kan zuhur ettiren (mid9 ~ Ültira Septile benzi.yen yeni bir (ı .., 
ülseri) ne, (mide çıbanı) na ya· ily" enıac~.!~ülm·· ünkim~ by~;;nBdau Yen~. Sabah 
kalanmamak ister misiniz? Bi- ...,.,..... ~ 
raya gönül vermeyiniz! ismi 2 • Sulfanilamida 4 - Fa.-

Erkeklere nisbeten (7) defa teiyJthiazal'dir, Fakat 'Profesör •••• ~.;.,;..,. ,...,.,,......,,.,,..,.., 
daha kuvvetli olan (kadınlık ve Asistanlar buna şimdilik Fe- ABONE BEDELi 
şehvetini} söndürmemek isteı: naseptil ismini vermişlerdir. ~ ""1• .... " 
misiniz? Bira içmeyiniz! f" Ü~ Türk asistanının bu kleş- HNILIK 1400 Kl'f. 1100 K rı· 

Vücudünüzün ııağlaınlığını ve 1 mvenııtemuhitiııdegeııiş bir e AVLIK 7IO " 100 
bütiin azamızuı, cihazlanmızın Ziraat Bankasında kumbaralı ve lı:umbarasız tasarruf hesaplarıııda alaka ve takdir uyaııdırmıştır. I AVLIK 400 " IOO :: 
(aykit) !erimizin tabi! muvaze-1 en az 50 lira" bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşa~daltl 
nelerini temin eden (horıno"l) pllna göre ikrmniye dağıtılacaktır. Tohum ihracatçıları döndü 1 

AYLtK 
110 

• 
100 

" 

bezlerini allak bullak ettirmek 4 .- 1- L-11< ~ ı.ır. ~ 100 .-. • u.ıoeı ..- u.. Yağlı tohumlar ihracatçıları- - D 1 K K A T -
istemezseniz, biraya alışmayı.! ' • • • .- • 111 • • • tUOO ı nın husu.si vaziyetllerini Tica-
nız! 4 1 - 1 1.- • 1• • • 1 .._ 1 V ,_~, . Ouat m•w l&ıdtırll.., yızııar 

Zihninizi, aklınızı, fikrinizi ret """"etine an.etmek üzere ,.... 1 ı11111n 11•odilm..ın !ad• 
. . • . b 411 • - • ._ • g~enlerde Ankaraya giden he- 1 

bozmamak, ıster mısınız, ira Y.et şehrimize dönm",..ür. ôg" - olunmaz " ' llJemdan m•'uliyot 
içmeyiniz! DiKKAT: Hcsaplarındakl pa alar bir ııene içinde !IO liradan aıalı d" . . b...,~h kabul edilme&. 

Abdal budala suratlı olına- dUşmlyenlere ikromiw çıktılı ı.ıeırde % 20 fazlasiyle verilocektir. nen ıgımıze gore U 1 rıu:atçı- 1 "'- ------------
mak ist~r misiniz? Bira i('.rııeyi- lı:ar'alar -.!f' t/;•t dl'fa ıı But, ıı Ha.ına, 1l - la.nn direkleri Vek3.let tarafın- aa~ıbt A. Comaloddln &ıraçoaıu 

-.· dan alMıa ile kal'Şl}aruruş ve lü- Nc1rı1at MüdUrU: M, lamı Korayı! 
niz ! f,ol;ınnıt !'ll'lıinı ; Elmmımıcl\i1:·ı1:v:e:1::;ll:::.I "u" t!M"ılı!Mi:ndo çekilecektir. zumlu tetkiklerin yapılmasına a-ıdıilı yer: (H. Bek!, Günoylor •
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her yerden ucuz 


