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Oldu mu 
Olmadı mı? 

llariciye umumi katipliği 
Şe Ankara 22 _ Sotya orta elçimiz B. 

Vki Berker'ln Hnrlclye VekAieU 
:ıunıı kfıUp1lğlne ttıylnl karnmame

Yliksek tasdikten çıkmıştır, 

İktisat Vekili geldi 
<taht.tısat VekJll B, Sım Day Ankara

n şehrlnıtze gelm~tır. 

Ticaret Vekilinin tetkikleri 

Pirinç ve bulgur fiati 
0 /o 40 indirilebilecek 

Amerikadan hububat ve un getirecek 
vapur işi de halledilmek üzeredir 

- Yeni tefrikamız-

YEDiKULE 
Zindanlarında 

Yazan: lskender F. Sertelli 

Venedlk şövalyeslnln kızı Topkapı 
sarnyma. nasıl girdi? - Zlndıınde. 
bir aşk macerası - Padi~hın 
rüyasına. giren kadın! - Kaptan 
paşanın gözdesi Yalı köşkünden 
klıne kaçtı? Baştan başa. nşk, he
yecan ve ihtiras dolu te!rlkamıza 

2 7 Kuruta Bol Mezeli TUNA 
BlRA YALNIZ 

Verebilir. Bir Tecrübe ediniz. 
Beyoğlu, Tünel, Asmalımesclt Löbon 

hrııaınaald ıokakta No. 3/5 

L--------------~--~ 
Salilb1: Necmeddin Baaaıt - Neşriyat müdürü: Hlkmet Ferldun Es - Akşam Matbaası 

Almanlar, Kotelnikovo' da 
dehşetli hDcumlar yapıyorlar 
Ruslar, Kraınodar' da geri çekildiler, Sovyet 

tayyareleri bir Alman hava meydanına hücum etti 

Brezilya'nın 
harb ilanı 
tebliği --·-

, 

Halk ilanıharbi hara-
retle karşıladı, serer·· 

berlik ilanı bekleniyo-r 

Baıvekil Nuri Sait 
pafamn beyanatı 

Ankara 22 (Radyo gazctcsıı 

Londradan blldlrlldJ~lne göre Irak 
Başveklll Nurl Salt paşa. Reutcr ajan
sının blr muhabirine beyanatta bu
lunarak, şlmnlde Karkasyadnn gl'le
cek her hangt blr tehlikeye karşı 

koyabllece~l ve Kafka.S cephesi 
yarıldığı takdlrde frakın Almıınyııya 

dertıal ham ll~n ederek müL~fil•le
rln yanıbaşında dôğilşeccğinl söyle.. 
m.lşt1r. 

Salomon adalarında 
Japonların ağır zayiatı 
''qlngton 23 (A.A.> - Salomon 

adalarından arınan son haberlere 
göre, Ameril:an silı\hendazlan kııraya 
çıkmak teşctıbflsünde bulunan Ja
ponlara ağılı ~1hr vercUrmiş.ler

cUr. 

Bir İngiliz denizaltısı 
kayıp 

Londra 23 (A.A.) - Arnira11ık 
dairesi, Op Holder namındaki İngi
liz denizaltısının :nyaını haber ıveJi.. 
yor. Malta;rt üs ittihaz etmit olan bu 
denizaltı, Akdenizde düıman nalcli
yatıına hücum ediyordu. Cemi, efra· 
dı ile beraber kayıp telakki edilmek: 
lazım gelir. 

Sırp çeteleri bir şehri 
geri aldılar 

Parti genel sekreteri 
ts~~tı genel sekreteri B, Şevket 

aı İstanbula gelmlştlr. 

Çok yakında 
haılıyoruz. ______ _,,,ı 

lV:~mhılıkla vurguncunun evine giren 2ir lurııızl .... 

Vaşington 23 (A,A,) - Yugoslav· 
yadan alınan bir habl're göre. Mlha1-
lovlç kuvvetleri. yeni bir şehri nnı
yanların elinden almışl:ırdır. Yugos
lav hava. kuvvetıcrl d" bir Italynn 
kolura tnnrruz ederek bu kolıı 1mha 
etmişlerdir. 



OZON 6ELiş· 
Çocuk ve roman 

O 1iunıa merakı son :ıaınnnlnrda bizde artmış görünüyor. He
le mektep çağındakl çocuklar çok okuyorlar. İki çocuk ba

liosı olan bir arkadaşım şöyle dert yanıyordu: 
- Çocuklara kitap yetişttremlyonım. Den.1.en artan ~nman

larmda bütün çocuk 1dtaplannı olruaular. Artit ellerine romanlar 
ftmlek zonında kaldım. Acaba yaptığım iş çocuk1ann terbiyesi 
baJmnından tehlikeli midir? 

Bu suale «Tehlikelidir!» cevabını verenler 8e bu1unacakhr. 
Çünkü bir kızı (!çok roman okuyorn diye elden çıkmış sayanlar 
aa '\'2J'dır. Küçük erkeklerin im.sız polis romanlarına merak 
sarmalan çoğu zaman babalan orkutmuştur. Bütün korku on
Jann okuduklan kitaplardaki valaılan ben.fınsemclerf, taklide 
lalkma1andır. Bu boş bir korkudur. Çoru ken hepimiz hırsız 
polis hik!iyelcrl. aşk romnnlan okumuşuzdur. Eğer en,11 eyerin
de olsaydı çoğumuztm hırsız veya A~k olmamız lcabederdJ. 
Halbuki hırsızlar okuyup yazma bilme nler, yahut roman oku· 
mıynnlar orasından cıltıyor. Roman okusun okuma n bir ada
mın günün birinde işlk oluverdli!f nl görüyonu~ Zaten bu fkln
clsf hırsızlık gibi \•ahhn bir hadise de değildir. Biz büyükler Ley
la ile Mecnunun nşkma gıpta ediynnız da çocu ımun1n eline 
IJfr aşk romanı vermiyoruz! Neden? Daha çocuktur diy mi? 
Fakat çocuk bir kere okumaya b lıulı mı artik ondan bir Jd
ta bı saklamaya imkan yolrlnr. Nasıl olsn o Jdtnbt bulacak ve bu 
f:efer sizden giz1iyerck oJmvacaktır. A k sesinizi ıdeyunca ro
mnnı hemen toparlnyıp den; l'ita'bınm altına solmcnktır. İşte 
a ıJ bu hadiseden çocuğun nhWa borolmııvn bnşlnmı ae-
mektir. 

Romanı çocukt.mı niçin sa hyalım? (l kftaplann mevzuu 
olnn nşldan, clnnyetlcrl. kav1!al n, geçfmcddiklerl hnvatta çocu
j;'l.ln gözünden silmek elimi7.clı> mfdlr? Bunlann hepsi, ıelinc btr 
kitap elmasa bile, gözünün önünde cereyan edfYOT. Bhtm y pa· 
('3~'1mız dersten artım Z3mnnlannda olrumn'k lmyen çıocuğa. za. 
ten her biri bir reroJyeci olan bfi.vilk, Jaym('tlf mubanirJeıi oku
tabilmek. onun zeki\ ve zevkinin l!ellşmesine yardım etmektir. 

Bir babanın, endislnden kitap isteyen çocuğuna knrşı ya
paca~ budur. Ondan hayatı snklnyabilfvorsa romanı Cla s8klasın! 

Yedeksubav alavına 
sancak verildi 

Şevket Rado 

Ticaret Vekilinin 
tetkikleri 

(Baştanlfı 1 inci hlfede) 

AKŞAM 

i.nd· f n ül esi 
muhtel'f 

an 

Mecusiler, Müslümanlar ve Paryalar 
arasında birlik ve tesanüt yoktur 

Hlndlstanda geçen hnftn çıkan yayılmasına Tf.irklcrln büyük tesir 
kargaşalıklar, lbu geniş lilkc üzerine ve hizmeti görülmüştür. Arnp, Türk, 
dfuıyanın dikkat nazarını çekti ve Hindu stıllerl mczcedllerek bir çok 
çekiyor. Hindistan nasıl bir yerdir. şaheserler vücuda getırllm!ştlr. 
bu memlekette yaşıyım ınuhtellf un- Lahor ıehrlnde Şahi, Akrada Tacl
surlnr klmlerdlr? Bu hususta okuyu- mahal cnmttcrt ve Akbar hattresı. bu
culanmızn tartht ibazı maH\mnt ver- gün de hı\IA hayret ''e takdir ııe te
mele lstlYoruz. maşa cdllen dbldelerdlr. M llke Şah-

Hlndlst.a.n'm umum1 nüfusu 400 clbnnın hMırnsını te:yid 1ç!n inşa 
milyonu geçmektedir. verım ltlb:ııile edllmt~ ol:ın Tncımnhal, mütehn.'!Sls
Cillnyanın zengin ülkelerinden bl- lar taratındnn yer yü-ztmün 'f!n güzel 
r1dlr. 400 milyon nüfus içinde ek e- lbldcsı olduğu tasdik edilmektedir. 
rtyetı meeusner teŞktl ederler. Ondan Vnkille · ':Nirklcr, Hlndlsta.n'd!l ld -
!Onrn 90 mUYQn :nütus11e MU~funnn- rl b:ı.kımdnn birçok teşklltlt da vO
lar ''e 40 b!Jyonu bulan Parynlar cuda eUnnl~erdtr. 16 ncı asırd'.:ı 
g lir. Hlndtstan'ı fetheden İnglllzler, Hln-

Hlcretın ilk yüz yılında Arap tacir- dlstan'ın en milnevver htudimda.rla
let lnndlmna gclmlş'ler ve memle- rından blrt olan Ekber tarafından 
ketin muhtem yerlerinde cemut.ı.er kunılmuş olan !dare ststemtnln ana 
tc .. .kll eylt:'mlşlerdlr. Bir 91llddet son- hatlarını tak1betm41erd1r. 
rn Abblls'ller ve Emeviler, Hlndlstan İlk zaman anfa Müslilmanlarla in
prenslerl ve mehracelerl nezdtne glllzler nrasuıda bazı çn...,,ısmalat 
muhtelif elçller gl!ndcrml lerdlr. Bu olmu~, .faknt zamanlıı 1k1 tnrat anı.
temas s:\yestndo, tsıtımıyct Hint ill- smds. karşılıklı bir anı olmuş 
ketlne ynyılma~rı ooş'lamıştır. Müslümıın unsuru bugftnkft idare 

Fakat Hlndlstan'da. :Milslümnnlnnn sistemine karşı dalmn sndakaUnl 
çoğalma.tt. 'MllAdl 997 taı1hlnde Ortn muhafaza etmiştir. 
Asyadakt Türk bllkthndnrlanndan Geçen hrı.fta çıkan knrg~~lıltlnra 
Gaznen Mnhmud'un Hlruiistan'ı lst.1- Müslüman nnsunmun 1şt1mk etme
IA etmem !le başlamıştır. ıı lnc1 yüz met.ı de ibunn gösterir. 
yı.İda Mfts'lllmanlar, wrctl katıyedc Milslümıınlıı.r 1le ekscrlyeU teşk1l 
Hlndlstnn'a ~rlt!Şmtl!er. 111elmekete eden .ecUSller anı.s:mdn, bugüne kn
hAkim olmuşlardır. Orta. Asyadan dar zan olmayan derhı b1r zıddiyet 
gelmiş Tüıık bükOmdar &llllUetert, hüküm snmıette, sık sık ı:u·slnnndn 
Hlndlstanda uzun müddet saltanat knnlı ç:ı.rpı§malar vukubu1maktadır. 
rünnlişlerdlr. Bu 1ld unsur aııı.smdn.ki ezcıt ~ddl-

af asya' da iki 
şehir daha düştü 

Ruslar, Don'u geçen -Almanlan 
durdurmağa çalışıyorlar 

Alman tebliii, Kafkasyada ikl 
vehrin dalı zaptedildiğinI bildi
riyor. Bunlnrdan biri Kaymwıka
ya, diğeri de Kurçanekayadır. 
Bu iki tehir de Kuban çevresin do 
bulunuyor. Ruslar, ıiddetli mu
kavemetlerin rnğmen müstah
lı::em dağ me\'2ilerinden atılmııı
lardır. Stalingrad etrafmdaki 
muharebeler için tebliğde tafsi
lat yoktur. 

Lonelra rndyosu, Stnlingradm 
etrafındaki vnziyeti dün Wllil 
ederka §U haberleri venn~tir ı 

cAlmanlar bir çok noktadan 
Don nehrini geçmişlerdir. Ruslar 
dü~amn ilerlemesini geciktir
meğe ve köprü~lan kurmasına 
mani olmağa çah11yorlnr. Al
manlar Kotdnikovonun ~imali 

. prldaindc Rua hatlannda iki g~ 
dik nçtıklarını -ve Sta1ingracla 40 
mil mesafeye kadar yaklaetılda
nnı iddia ediyoda11a da mUtte
fiklerimiz Ruslar ibu lıabcrl tejyit 
etıncmi~crcür. 

Kafk synd v ziyet vehame-

tini muhafaza ediyor. Rualu 
Kraanodann cenubunda yenielen 
gerilemi,lerdir. Novorodaki Ue 
Tuapae limnnwının vaziyeti b&d 
mahiyetini muhafaza etmektedir. 

Vorone.:ıde Almanlar, .muka
bil taarruzlarla evvClce kaybet
tikleri araziyi geri almnğa _Çalıp· 
yorlar.> 

Alman r~mt tebliğinden ve 
Londra radyoıtınun ııqrfyatın
dan naklettfğimh ytikanki par
'61ar, ııcrck Stalingrael çev.rcııin
de, gerek Kafkuyada Alman ta
ar.runınun devam ettiğini ve Rua
Lınn Alman ileri hamlesini dur
durmağa muvaffak olamadıkla
nru göstermektedir. 

Mısır cephesindeı 

Jngiliz .tebliğine rıöre 20 - 21 
ağustoı gecesi dev.Ve fnallyetL 
timal T• merkez lccaimlc.rinele 
rina tctpçu dUellosu olm~tur. 
lngillz uçakları kum fırtııuJanna 
rağmen Mihver tqıt ve toplıt
luklarmı bombal~lardır. 

Tam bel :rtız .sene HlndJstnn, Orta. yet, mahalU idare maka.matını, dal-
.A.syndıuı gelm.lş oıaıı Tilrkler:!n Mkl- ına mtl~kUl meseleler k.afll..<ında bu- Mahkemelerde: 
mtyetı altında Jtalmı~. Hlndlstan'a lundnmınktadlr. 
llk gelen Mllslftmanlar. Ara.plar ol- Hint mllllyetpulerintn reıst Oandhl 
maltla bernber. bugUnkll Milslthnan birkaç sene evvel muhtellf 'tlllsurlar 
vn.runı bepS\ Arap menşelnden de- arasında mevcut zıddlyetten doğan 
tlldJt. Arap menşeli Müslüman Hn1t- mfişkülAtı 1mle etmek lstemlf Parya
Hlcr, ilrolllyetı ~ ederler. lara .haklannın iadesi lehinde bir 

Merasimde heyecanlı haalrimize. fazla mik.t rda ithallt eı- H1ndlstan'ı Uk fethetmı, olan Oaz- mesaj neşretmı.ş, llfl'U1 .Rıt!Wlarn da 
• .. . Jak Yat\ bulundoğuDU, l>unların ıilratle neli Mabmut tıe Orta. Asyadnn gel- bir nlhıı.yet vermeğe teıpebbUs etmte 

Bir dilim kavun yüzünden 
iki kişi yaralandı 

Suçlu,· 35 gün hapse mahkQm 
oldu ve tevkif ediJdJ 

hitabeler aoy)endı, par piyuaya çıkanlaca,fını .öylemif: Ar- mlf o!an Tfimnenler. Hint Mk'il- tır. Mtıs'!tıman blrl1ğ1 . ı-eısı Mehmet 
bir geçit resmi yapıldı jantin. M&11r ve Amailtanın ''erece- manian arasında. eksertyetl 1.elldl Al1 Jlnna.h ve diğer bazı :mnm lider-

li lıul>ubat ve UDlan getir~k vapur ederler. Fakat Hlndistnn'a .asıl Mlb- ler, bu teşcbbl\süne yardım etmek . 
i~in laallodih:pek üz.ere oliluiunu lilmıın Akını. xtırk - Mo.Rol tmpa.n:ı.- ıst~~lerae de mUsbet bir netice Fatihto ıKirmuti mahallesinde yı- yetJ,erek l>ı~ elinden aldı vo l>enl 

Ankara 23 C.ı\k§am} - Yedek stibay ilAve etmi • bububat iti meriode t.orlıWmun knnıcu.ru olan Bahadır elde edl:ememl§, muh~llr unsurlar lok medreaedo bir dilim kavun yü- kurtardı. Selim Oe oilu 'kendi bıçak• 
alayına dün saat on altıda mpod- ehemmiyeti~ duruldui"txıdan tnıbu- Han zamanında olınUftur. anısında esırdlde ihtllA!. misi gibi .dinden bıçakla biribirlerinl yaralıyan larile yaralanmı,lıır. Onlan ben y.-
romda büyük bir törenle ıaneak bat yüzünden çekilen aıkıntıl~n ya- Müs!ümanlar, Hint yanm adasının aynı ~detle devam •tmekte bnlnn- Fahri, Mehmet ve babası &limfıı ralamadun, bıçak da çekmedlın. 
~rllmlştlr. Merasbnde ~ek.il, Ha- la d il ·ae.nı ... ~ 'her tatafında ~yarlar. Fnkat ke- mU§tur. HülAaa Hlnd.lstan'da ckserJ- muhakemelerine Sultanahmet ıUlh Şahit H!Ueyinı 
ıfclye, Dahiliye Ve MfinnkalA.t Vekil- n .a .tamam 19 ıgı ec~ıne ~et aatet tcşk11 etukl~ yerler, Bengtlle yetl teşkil eden Mecus:Uer, azlık vazı- ceza mahkemuinde bakılmı§tır. Dl· _Kavgayı duyunca ben kootum. 
~· komutnnlnr ve mebuSlar De bü- etmıotır: • . • ve Pença,p havnıtslle Hindfstan'ın :rette olan Milslfiman ve Paryn.1ar ıvacılarda.n Memet valtayı Byle an•' Selimin elinde bıçak vardı. Fahr!Yl 
JUk blr kafa.balık mısanr btilunuy.or- Velcıl, zıyafetın ıonunda İzmır ta- A.tgantstan•a vo t.ran•a milcnvlr olan .am.sıda styast tlldr ve nklde blrll~ 

1 
1 ak ıs · el B ""' 1· 

Ou. Merasbne İstlkllıl marşlle baş- cirlc:rile ıkonuımu~. İzmirliler çuval- tlmall gartit eyıılctıerldlr. YoktU'.1', bfitün bu unsurlar, dtlterlnln ıı.tını:tırı . . vurm tıyor u. ıçagı o~un e_ın• 
landı. Ankn.rn garnizonu ~mutanı ıızlıktan ııikflyet etmiolerdir. Vekil, ınnt Milslilmanlannm ktilla.ndık- te:fevvulnma man1 olmalı: i~ln b1ı'blrl- - Fahrı ılc aynı medreaedc otu• <len aldım. -~onra bıçak ben~m. dı~· 
torgeneral Hüsnü KUkış b!r t.op anı- bu ihtiyacın 'karıılanmuı için ] zım lan llsan Ordu dilidir 'Bu dil 'l'ürkçe ne yan göile ba'kı}ıorlnr Bugün Hin- ıuyoruz. Ak,am Uzerl Fahri ıarho~ den yere duştü. Bu defa Se1ımın kU· 
bn!lnın üzerinde bir hitabe söyllyc- gelenlere direktifler vermi~tir. Farsça v~ Arnpça keIİmeıer ne karı~ d1standa yaşamakta ol~ ibu muhte- bir halde geldi. Me~rese avlusunda ,ük oğlu Hüseyin bıçağı alıp ea'kla· 
rek dedi ld : p· . b ] "b • - f1k olup, Arap hnrtlerUe yazılmakta- ltf unsurlar nrasında görülen bu ny- oturqp kavun yemego ba~adı. O ıı- mı§. 

Bu Türk sancağını Türkiye Cüm- ınnç Ve U gur 1 tiyacı dır. rfuk Rlnt rne esini daha 'tan,.~k ~ mda yino mooresede oturan Muzaf- Dedi. Şahit 'Mu:ı:af fer adındald 
hurreısı İsmet İnönü nnmına bu ala- Ticaret Vekili başlıca gıda madde- Hlndlstnn'dn ilim uı medenlyetın şekle 11Dkmaktadıt. :fer adındnkl kadın Fahrinin ,-anına kadın da: 
...... ve bu alayın komutanı cı!an Size miz olan bulanr ve pirinç mevzuunu aokulup bir dilim kavun J.tecli, Fahri - Ben kavun için lf ahri ile pka-
te~lm edlYorum. da ehcmmiy;tle de almı.1 bulunmak- N fi Vekili Eski ehirde Amerikan deniz vermedi ve bu yüzden kavgaya bar 1aoır1ten Mehm t iile 5e!im l~ k rı-

Bu şcre.fll ~cağı size ve.ririen taaır. Dr. Behçat Uz, dyafetten ay- Sivrihisar 22 (A.A.) _ Nafia kuvvetlerinin kayıplari ladılar. Ben de ıkadına acıyarak ara- pralc: ltavııa çıluı.rdıler. SClim bıçak-
Cilmhurrelslnln seltı.m ve sevgllerinl nldıkta_n.ıonra yanında Vali ve Be~e- Vekili Ali Fuat Ceb~oy buııün ka- Şİkago 22 (A.A.) _ Amerika la~a ıirdlm ve; kadınla ~avga et· la ~~ri~ vunnak isterken Hüseyin 
de bildirmekle babtlyannı. diye reısı Dr. B. Lintfi Kırdar olduaıı zamııa aelm'- ve yol ;.}erini tetkik d · ,_ _ _ .. d" ktö-'"' ~., '- _ meııe utanmıyor muıun} dıye F alr yeti§ıp elınd n aldı. Sonra karakola 

B k l .... -ı.... 11....._. 1 A d • '9 .. enız ,CHU11n ıervısı ırc "' ,, ... z1Mtvı . L "' '- _, b d f ,_ •m] ..:ı ·:c.: • Sel" . k- ,,,_ ~' 
n nca a aymmı ~ ı.ur. m .ı.rq,.ı- ha de, yvanearay a B. Ahmet n ettikten aoora .EAk.i,ehire hareket et· Lelıınd Love!ettc C!iin Ok defa ola- nye çıa.ıJtım • .FRnn u e a ,o~ı e a·~~·mtt zaman mı~ uç~ O&>U 

nln .emanetidir. Muıtafa Çanakçılılara ait Güven çel- miştir. ak A ik el i 1k ti • i ui- kavaaya tut~tu. Babam Selım de Huaeyin karakolun önunde bana; 
hı Bu ıı::ncat Türk }'l~tlerlnhı dnlga- tı fabrika1tna gitmiıtir. Fabrikanın ....................................... :.d,~ım~';, ala: •

2 ~..:r::~~:r biz1 ayırmak için 1ıeldi. Fahri elinde- cf"ahrf, babamla kardeşimi yarala. 
d nnn örneğidir. Onmı rengi ve ayyll- her tarehrıı ıezen Vekile fabrika B •. twı ~ ~qi)c A rlka lr.i bıçakla hahamı da, beni de yara.- mış. Ben de onu öldüreceğim:. diye 
ıı1::.ır!.:;.va om::: =n~~ sahipleri tarafmdan 1zaha~ verlhn.iı, tirilec~tl.r. Bu suretle O~ta Anad°: deni:tı~etle~~ 12 438 :k~ı 61- ladL Kend~sinden d&vacıynn. cebinden çık8:r?ı~ı bıç~ı gösterdi. 
gökl bll• k tl bl d ' çeltiiln pirin,. haline ı~esine ka- lunun pınnç ve ibulgw ihtıyacı da te ü 1 ',_ t Mcbmedın babıı.11 Selim ele ka~ Ben de k.cndwnı yakala~p bıçağı 

erce e u anan r amgası- ,. · cül ktir F. bmar· l h jk" m ı. yara anml§ veya a.•YbO ~ k.ld l __ ,_ F h · I' d _·ı_1 Sel" ') vl 'll• h dır. o sıze hep Türk mferlerlnl ha- dar gcçiraiği safhalar, lı'Jer halele mın .e ~~ : . .a •• . or .er • er . 1 tur g81)'1 ayni ıe ı e an ata~ a n ta- e ın en ıuaun. ım ı c og u me • 
tırlntacalttır. o s1z1n başllllZ ucun- bulunan makinelerde ıösterilmdt eıa- f!'"brilca tihaalmın. bütü? !ilrlqye ~- · • • • • • ıafından bıçakla yaralandıklarını medi Fahri yaralamadL 
da dalgalandıkça kahraman ataları- retiJe anlatilmıfbr. t~ lı:aı.oı{eyabiJecci~. bS,.ldik- Bandaj 1§1 halledildi ıöyleın4tir. Oemi.1tir. Davacıılar bu .ifadelere 
mızın ıruh1arı ı11z1n ~ nnmn içine Velcllet, p!yuaaa pi~ ve bul- le 'J>l1'Uıç n bulıur !iatle.nnın d~ y{b:- Romanya htlkt1metl, 180 bandajın Maznun Fahri bu iddialan ıroc:kle- itiraz ederek kendileri bu medreseye 
ılnecektır. Türk ıa.neağının ~reftnl gunı colaltmak ve fiatlerl bami C:ie- d~ 40 - so n~potlnde di1Jecei\nl te- gönderllnıeslne mtısaado etmııtır. rek diyor klı ıyeni geldiklerini, medrel!ede eskiden 
korumak milli blr borçtur. Askeri bir ucede düıilrme\: 1çin fabrika eahip- mın etmektedırler. Bandajlar a7 ba13.nda. ıehrtnıtzdı bu- - Ben lkavwı yer'ken komıum oturanların kendilerini çıkarmak is-
lldevdir. sızın bhnmıanlığınıza. gü- Ierine mUbim vazifeler vermi§l.lr. Bu Velıtil, labri'kadan ayrılırken. Ah· lunacaktır. Muzaffer lcadın Jeldl, benden bir taiklerinl ve bu yüzden aleyhlerinde 

erek bu ı;ancatJ Size eım.nct edl- cümleden olarak., lstanbu1daki ,el- met ve Mustafa Ç8na.'kçılı kardeı- Tramvay umum müdürü B. Hulld dilim kavun istedl. Ben do; git çar- ıaLitlı"k ettilderim, küçük Hüseyinlll 
7orum. Alayınız :kutlu o!sım. B:anea- tik fabr.ib.ı cihi bir fabrikanın Arr- lerl takdirle anmııtır. Ereml bdu ban) daj~r da ,!:1d1kten aan- 11dan al, deilim4 Bu .aretle biribirl- cebinden alındığt ıöylenen ve mah-
tın.ız mutlu olsun. ,_ __ _!,.___ __ • ra t m ı ça_ışmacta O;au 115 motrla _,_, --1. 1 k ka da ak ı lr. • - ,_ d 

B hlt b ed k uba k hmda ıamuı:ımBJ Jlıl Güven fabrika- Toprak mahsu1lerl ofis'l umum 65 römorka 3~ motris ve römorkım :uu.ue ...-.a qır en 1f1 r ı . ç- emeye getirilen bıçagın ~avp e. 
aın \om~ Y e lJ 

6 
Y 0 ~ulu törlerine ~tir. Fabrikanm yeri müdürU B. Ahaazı Buıııil bir iki ııü- :DAve edlleceğlnl tam1r1 1cabet1en mekte olan Mehmet ile babası Selıın 1ru1lamlan bıçak o1madığını, f&hitıc. 

11a: okulunda~~~~ ~~ ::~ Te :makineleri :hazır ol.du§mıdan de!'- ae k.a.dar Trakya ve ha.valiaino ajde- ara.bı:ı.larm da ~lr olmıacaJPnı ı;8y- birdenbire benim Uzerlme J'Ürüdli· rln bu bıçağı ıaldadıklarını ileri ısürw 
ye parlak b1r geçit :resmi~- hal faaliyete geçilecektir. rck hububat ve celtilc vaziyeti U:ı:e- ]emiştir. İdare, muhtelif yerlere f ler. Selimin elinde bıçak vardı. Ka- diller. Muhakeme aonunda Fahrinin 
ııt. Yedek subay nnmzetlertnln Zafer Fabrika 1 S eylalden 90nra ll'k•· rindo tetkiklerde bulunacaktır. milyon liralık malzeme ılparl§ etm)J· ıa aruında Selim bıçaiını benh:n bıçalı::la Mehmedi ve bahası :Selimi 
AbJdcsfne giderek çelenk kO}'malaı1- ca.k yeni mahsulü iıliyebilmek üzere Vekil bu aqam Ankaraya döne- tir. Bu malıeme do gelirse hiç bir aı- sırtıma aaplamak U:ı:ere kalelı~dı. ~ yaraiadı~ı sabit görüldüğünden, .lr.eıı
lo merasime nihayet verllml§t1r. iki aya 1r.adar çalıoacak 1>1r hale ae- cektir. kıntı çek11mlyecektır. sırada yine orada oturan Hilseyın dislnin otuz beş gün lbapğııe karar 

verilerek tevkif edilip hapishaneyo 
gönderildi. 

ı. · ı •ıp dördü birden, meııclivenleri ini- ir;.,, gidiyoruz.• .._ın •.• ., ra-

OAlan, hazm, sitemi~ periıan dok- yor. Kardeol onu küçtilc parma~ndan 
tor Kemale baktı: Jön Tüftt, miltemacü:ren Fnırwz- tutmuştu. Dr. Kemal, Rqltçliln t~ Ressamlarla heykeltraş· 

- Bari ıen böyle ıöy]eme, aia· ca k~tırarak bir ,eyler anlatıyorc eaürelen zanaır zanaır titrediA'fnl du- lar müıterek bir cemiyet 
l:iey... Babamın yadialrı olduluno - Se formidabl... Se tepuvan· yuyordu. lcurmuılar 
lı1llyoreun ..• OHiıken bana emanet tabi... Çıluı lakelealne doıtru .. x.a •ola 

.:ı K 1 M h dil u u ıı • • Şehrlmlzdeld ressam \'9 heykeltraş. 
ettb'ai... ema e met 1 n 1011 yelpalıyarak yUriirlelken kadmlann ınr, 4lmd1Y• tadar ayn ayn ~· 

Tefrika N-0. 44 Yazan: {VA • Nd) - Pek al&... Biliyorum ••• Ama L,L« ed Fı.natnn getirlp ıuna bir tem· kenar yoluna }iekb. 1'1 m~ kllller Jhallnde ,ç~lan'lı.. Bu '.Ud 
ne yaparsın ..• Gittl •.• Kaza ••• Hem DUl ey:ım... Bu tan: konuıma:rı ıretle kabardı. AIUlt zi1mreS mensuptan blı1~k 
babanın dah bh k hatıralan bırakım ... Alemin ılnirino dokuna· .._ _..... • .lı.. d"" Un- Jeni bir -'-t it ·'"'· emı Aralannda küçük bir mllcadele ı~ •thmda bir ıüriiltQ çikanmt- a ço cak M"ll 1 lb"iim %Um.r 1 :ııı •- ,.-yesteaa ... - u..ı,.e uı c., ..... ~ ur:mur ... ve c -

tereyan •tti. Belki .de J:!ilmi. fiıeyl b. Hbll •ttiii llele.zonlan bile 1ıüver- Tar ••. ?nlarla oy~ram... • by~; et~ir:~elı:~ .• Halbak~ hXibt~ dil. - O ela beni ıardU. Na911 ctl- ~:~~~=~::.sını htlkftıuete tas-
~den ele aıınnak, kim bılir nereler• -t.Oen bakınca ıönnfiı1erdi... Rcşıdfn g6zlerindeın ~x tUllZ te fena insan da delildir, IUm.t.ly~r ... Fakat ne kaelaı da ~01' Cemiyet, Teıdm -.e heykele alt aanat 
Oetmelıt istiyordu BUI<lr tiıe . yaolar akıyorela. Öt d A il h . f dl •_ı ıUlUmsuyor, •. GO,ya hir teY h& er h-~ .. eı1er1nl btltUn ~mle'-ete ._ .. _ 

r_L_, L ,_ ,_;, V B b .• '- -'-' Suatu e yanın a teu a e en ' ae- k lsti "bl NeıeU mi ıu-.. uno • ı-J 
ır--.ı .. Uçü~ mıl6rycre kaydı. 0 U. pem e .np&Lıı bir ıiıeydi. • . ve aallanı§lyle adımlar ataiken ta- ıvenne yormu.t 11 ••• ınak memlekette ressambkla. bey.. 

tingır mıngır yuvarlanarak, .me)'illi İçhıde ıöztatı aibi, mavi mavl ]dm- Camlı bır düıilnceye C:lalelı. ba b ! t le 1 • , nqeU ... Aman aakm mataauıplann toıt;._şlılı ln~f ettlnnek, mem!e-
eıte tahtası Uzerinde tekerlendi. yn1 maddeler ıvardı. Komiser, Bin Kılık Hilmiyi ite ali-

5 
us a e rar ıyor · • , hiddetini uyanclmna•··. O ki buna tete alt mevzıilan eı. alarak can• 

Rqit ıileri atıldL Hacı Mebmedin .on ıınefeainde me götlirmüıtii. . - Mcrhu!11 ı_>ederlnızın Mabeyni dikkat ederdi ... Ntt ohıyOT acaha h landırma.k ,suretlle calış,.ıc2ktır. Bıı 
Daha atılanlar oldu. Amma, nafi- ehemmi~t vereliii fİle... Vapur yanqı7ordu. tümayundaki nUfuzlan .. yeslndedlr Ayağa aklktılttan eonra boyu, &rada İstanbulun ~ yüzüncü yıl• 

.. , Şioe. Ata.ullah efendinin bacak- Re "t, sevdiğini kurtıırmU: için AtauTIJah efendi Ue J5n Türk ···. • oturduiu znman'lr:lne Jnyula, umul- d001iınl1 mllnasebetn. :lst&nbuls elt 
lan :arasındah kaydı. canını feela eden bir lıtahraman ba· Fahri, akıl erdiremeelikleri bu hldi- İçın içın lfı.ha~le.çekmek, bu sefer maclık derecede uzun ve çUsaeal ko- ta.r1h1 blrook tablolar yapıla~ 

Çocuk dehoet içinde: reketlerile ceketini yeleğini ~ıkın- .eye dair bazı ıualler eor<lular. Esa- gttıç doktora <lilatii. caman gfüUnen Ataullah efendi bo· cemlye~, bu husu.to. bCf J'~Ü )'11.. 
- E~ah ... Ağabeyi Gidiyor .•• mak üzere, co§k~nca u ıuurauzca •en Dr. Kemal de !Azla bir ıey bil· c- Ne adam hu ••• -diye aklın· yuna gevezelik ediyorduı ddönl 1 l1münı~~ kutl -~aky1hnsusunak~atırken-

fc
n-·· ·n . _] . d- u h k 1 c1 • d y d. a ç kl k ~-- d • . D "b. Ü d ,.. Ali • s ne d'""'en :Vu.ufe y~c • .._.~or ... 8j ur tı oenı:ı:e uı • are et er yapıyor u. mıyor u. c a ıg r... ocu u ~- an geçı_rıyor ••• - ev gı ı v cu u - rırbmıza zatı wmlzt., intleaOı· Cemlvet aynı Mmnnd essam v• 
or... Kaydı, gitti... Gördüm... Ağabeyisi, kuvvetli ,ellerile onu te . . . > gibi izahlardan sonra hah ide- var ..• Pire kadar &klı yok ... Mabe- nız. lii1hassa Koca Osman papmm heykeJb-aş'ıar nrasında. ~a~lığı da 
~··· tuttu. Bu delilikten vazgeçirdi. ğiştir<li. Tescili maksadile, Re,idin yindcn lbahseelerken üzüme ctloe- torunu olduğunuz için hiz.e kuvvet temin etmer:o ıçnlışacaktır. 

Halcikaten ac, Sultan Hamidin - Dahıı neleri ..• Bir de kendini snçlannı ok§adı. Faknt kendi kendi- memiş tilki gibi aizj sulanıyor ..• Bir verece~indcn dolayıdır ki... cemlyet müess!slcrlnden murek-
zinc1erlnin esrannı taşıyan 0 ldi- şişenin arkasından denize ntmak knl· ne ~Bu ce esrar?> CÜyor~u: Ali§tının de inlcılG.pçı olacak.·· On beı .. elakika- Kemal onu dinlemiyordu... ikep bır heyet ba.ş!anndn ıressam B, 

t;ük billur, tenteyle giivcrte arasında- d~elı ... Ne kadar iyi yüzücü olsan, Beşıkta§ iskelesınde verdığı mUtem- dır konuşuyoruz, on beş mutenakız F kat kl b l k.ta k • k İbrahim ÇnlJı olduğu halde diln vali 
ki iboıluktan, su oluğu gibi yerden Borası senin dıı.ldığın taraflar gibi mim malumat .akhna geliyordu. fikir yürüttü ..• Zavallı Fahri! Siyn- .bl a n' P a an 1 arasme doktor B Lı1ttl Kırdan· ziyaret ede-
~eniıe düşmüıtü. değil... Vapurun pervanesine çar- Artık Köprüye vnrmı§lardı ..• Çı· sette bunlarla mı iş ortaklığı ede- gı musa atı rek cemiyete bir tılna tahSlslnt rlc~ 

Evvela bir yere cnn>mış. sonra parsan. mazallah .•. Hem. bir · e kıyorlar ..• Halkın kain balığına kan· cek ~ •.. Neyse, çağırdı, kmnamnk (Arkası var) ctmtştir. 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Tüccarın mdstahsil
den ve mdnevverden 

fazla kazanmaaı 

( ŞE&iR RABBRLERi) SiN&APUR KORSANLARI 
Gazi bulvarı Sadeyağ Beyaz peynirler Tetrlka No. ı6ıs 

- Haydi, dü~ Onüme .. 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

Sağc1a solda .,ıtJyorm: 
- Ne kazanıyorlar yahu .•. -diye 

Unkapani ile Saraçliane 
kiımi ikincitetrinae 

bitecek 

neden Pahalı'• Yürill1lller. Merdivenleri ~r W
Peynirin toptan açık ıer atııyarat. alt t.attakl Snnınnm 

l ak bı - odasına girdiler. 

Diye ba~mıak 'st~lyse de, Ynmn· 
da çarçabuk mabede dalmıt ve b* 
rahibin oturdu~u tahtın yanma ka
dar sokulmuştu 

llJ'lmmekteler ... Bir yağ taciri yağın 
pahalılığıni naııl 

izah ediyor 

O U .aa maıı Takako, samayı yerde ıtı bükl!im 
dütilnülüyor ıörilnce titredi: 

cOn 1klı> rn.hlplcr kalabalığı görün
ce mukavemetin mAnasız olacağını 
anladılar ve başrahibe: 

GöderfnJ faıtap gı~ açarak, 
llve ediyorlar: 

- Köylü dayılar, kemeri dol- · Cui 6ulvarwn Unlulpam ile Sa
tlarmuş... Sü~, ya~ tarla· ra_çhaneba,ı araaında açılan Uhaaı-
8DID maJısulünti ister al ister nm toprak teniyesi yapıldıimdan 
alnın... Birinin altlınş bile ettili Belediye buradaki Uç ;ayn yolu bir 
yok .•. O kaclar kazamyoıiar, o mUtea:lıhide .ihale etmi§ti Ancıık 
bclar kazanıyorlar ld... ihale bedelini bafifletme"k üzere Be-

Merakla sordum: lediyenin elinde bulunan bir milyon 
- ~e kadar mesela?... parke ta11 da yol inpatında sarfedi-
Büyülterek: lecektir. 
- Filanca aiJe yalıiız buğ· Yolun inp11 için 1S3 gUnlük bir 

da}'dan bu sene bin lira fazla mühlet verildiğinden lnpatın ikinci
alınış... Fiiancalnr, beş yüz. •. tefrin ıonunda tamamlanmuı lcab
Finmekincalar bln beş yüz ... Oh etmektedir. Bulvarın Sarnçhaneb:ışı 
elendim... ile Aksaray arasındaki kısmının da 

••• istimlakine hll§lanmıotır. Bu kısım da 
Zavallı hakiki müstahsil! ••. Bu ikmal edildikten sonra caddenin bu 

rakamlar sana çok göriililyor! .. lwmı da ln,,a edilecektir. Tahmin 
Niteldm, münevverlere de öyle- eaildiğine göre Unkapnnı ile Yeni
dir. kapı arasındald bütün caddenin ta-

Bir doktor, yirmi yıla ynkın mamlanması nihayet gelecek yaza 
tah il n stajdan sonrn, öbür kadar bitecektir. Gnzi köprü ü de 
meslektaşlan arasında sivrilir. yapıldığı için getirtilecek otobüslerle 
1Jmile. fazlile, pratik zeklsile, lstanbulla Beyoğlu arasında ikinci 
ayda bin. iki bln lira kazanır. ve c;ok daha kısa bir yol açılacıı.ktır. 

Bütün hasetçi nazarlar onun Tevzi iıleri Belediyeden 
metinde toplanır. 

Bir muharrir, blr ressam, bir alındı 
heykeltmış. bir mimar da aynı Mülgn İaşe müdürlüğü vazifelc
ftdyette... Aylık kazanç iJd üç rinden biri olan tevzi itlerinin Bele
yiiz lirayı geçti mi, baremin aör- diycye geçmiı olduğunu yazmıştık. 
dfincü sınıf bir memuru bile Belediye :reisliği Ticaret Vekaletine 
hayretle: müracaat ederek tevzİl\tın Belediye-

- Vay! Benden fazla abyor .•. den alınarak ait olduğu makamlara 
f'.erçi istidadı mfisellem •e gerçi verilmesini iatemlşti. Vekaletten bu 
teJı::aiidlyesl fitin da yok am- hususta muvafık cevap geldiğinden 
ma... • derneğe baslar. çivi, kalay, ağ ipliği, makara, kana-

Bu serbes meslek sahibi mfi- viçe ve çuval tevziatı Belediyede-n 
nencrler bir baltaya sap bir alınarak lthal!t birliklerine verilmiş
apartım~ salıip oldular' mı, tir. Bu ~retle petrol. benzin ve ma
hak1n.nmla söylenmedik söz bJ. zot tevzıah Petrol ofıı tarafından ve 
rakıJmaz. diğer ithalat maddelerinin Uınilen 

••• Birlikler tarahndan tevziine ha~ 
Şöyle iki sual sormak lhım ge- lanmıştır. 

Hr sanırım: --------

-Yangın 11cuıesının tepesine Piyasa durgun 
çıkarak. fstanbul manzarasını 
seyrediniz... Binlerce apartıman 
rfi1'ccekslniıo:... Ve daha da yapıl
ması temenni olunur. Zira mes
ken kiifi gelmiyor •.. Pek iila1 bü
tfm bunlar. müstahsile nJt ol
masın, miiııevvere ait olmasın 

Mercimek, nohut ve 
fasulye üzerinde 
muamele olmadı 

da kimin olsun? Yiyecek fiatlerinin kontrollnrına 
jkfnci sual: devam edilmektedir. iki gündenbcri 
- Bankalann depolnnna ine- piyasada durgunluk vardır. Borsndn 

rek kasaları ,,e hesap defterleri- mercimek satııı yapılmamıştır. Fa
ni muayene buyurunuz... Yüz sulyenin kilosu dün ~orsada 3.9 ku
blnlerce liralık şnhıslar pek çol<· ru~tan ve nohudun kılosu 41 ıle 44 
tur... liistnhSit ve miincvver için kuru~ arasında satılmıştır. Satı§a çı
bu rnlcamlar ~Jzcc Javıl< olmadı- karılan nohut ve fuulyelere pek az 
fına göre kimlere lHyıktır? talip çıktığından piyasada hareket 

••• görülememi~tir. Yakında piyasaya 
Mukadder cevap pek zayıf bu maddelerin bol miktnrda çıkan

olaca.ktır Onu hiç bİr snlim man- lacağı haber alındığından tüccar 
tığa yakıştıramayız. dünkü fi~tleri. yüksek bulmu§tur. 

Mirasa konan... irat sahibi . Yağ !~~le~ e.trafında yapılan te~
olup ~elitini tophyan... Ve tüc· ki~er bıtmln111tir •. Bu ec_ne.~ıfa 3'.~gı 
.-.r ..• Beş altı sıfırlı servetler, mı~tnn azdır. lddıa edıldıgıne go~e 
asırlardan kalma bir itiyat ne- yerınde. kilosu 360 kurup ahnabıl· 
tf . k b l mektedır. cf'sı her neden e anca un ara • . . . . 
lnflna~p gijriiliii'... Bir değil. .. Bazı mahallı ~cl~dıyelerın fıatlerı 
Jo k ht ni ~r ··nn- yubcltmemek !çın ihracatı yasak .et-

r ana ar çva .. ı ego u. •w• h be l B led' 1 · 
7.at Bay Hazıryiyen'de olsa, san- btigı a . kr e. ınlmııınhr.'.kj\ e . ıyke erın 
ki k k 1 k 1 

.. ,..4.. d u nevı arar arı u umetın arar-
pe ma u , pe muva U\"ar a la L d 1s 'h 1 k ı Ort Ş 1n d htr rına ayıun ır. ti sa mınta a a-
a ar n en y~man 3 ıye nndak.i belediyelere tebligat yapı-

ırnfitehamsı P~?f e Ör doktor Bay )arak yağ iracına mAni olunmama
X dt bunun dortte biri olsa: aNe !l istenecektir. Yakında Anadoludan 
bzanmış! Ne kazanmış!» KC7.a, ııchrimi:ıe yağ gelmcğe baılıy:ıcak
altı ineğinden damla damla bl- tır. 
riktirdiğt sütle bir iki bin lira ..................................... .. 
biriktJnniş köyIUciiğü göilerlle canının yongaınnı her an fe<laya 
)'lyecekler... Amade yaman bir faal unsurdu. 

llnvsalamn tahammül edenrl- Öy1c btr kahramana, elbette ki o 
)'eceği bir h:ıl~lik! zaman çok sıfırlı rakamlar IA-

••• yıktı. MiiStemlekelerl onun kur-

Tnıkya ve Bur1a Ticaret odala
nndan ibuzhanelerdekl peynir mik
tarının aorulınuı oldu~llllU yazmıştık. 

Ba.dcyat tıatlert, gıda maddeleri Sorulan yerlerin bir kısmından ce
ilzerh}deki tahdldatın kalkmasına vap gelmiotlr. Gelen covaplardan 
rn!Pnen henüz ucırılamamıştır. Talı- anl8JI}dığına göre Tralc:ya ve Bursa 
didatın kalktı~ ınrlhten bert şhndl- buzhanelerirıdeki peynir miktarı pek 
ye kadat şehrimize dört parti mal l 1 d ğ'ld' M d al b 
gelm1Jt1r. Bu ın.nllann çoğu da Trab- az a e ı ır. an ır. ar. on eş 
zon ve havall&1ndendlr. Urfa yağı- ağustostan sonra m~\·&m ıc:-ab~ ka: 
nın perakende kilosu 400. Trabzon panncaklnrdır. Y enı peynır ımalı 
yntmınki 320 - SSO kuruş arasındıı- mevsimine kadar buz.hanelerdeki 
dır. peynirler aarfolunacnktu. 

Tahdldatm knldınlmnsına rağmen Mandıralar, peynir imali esnasın· 
yağ flatlerlntn d~emesl sebep!erl- da sıkı bir şekilde kontroldnn geçi
ni ara~tırdık. öt.eden bert Trabzon rilmediğinden peynir tenekelerinden 
ve havalisinden mal get.Irten ve ptya. lazln miktarda su çıkmakta, bu hal 
sadnkJ toptancılara mal veren Ba- perakendecileri zarara soktuğundan 
lıkpazanndn maruf bir ya~ tU.ccan- fiatlerin yükııelmcsine sebt-p olmak
le görllşUik~ Bu znt bize şu izahatı tadır. 
'Verdi: 

• Buzhanelerden alınan bir teneke 
11- Yı:zın normal znman1ıırdn. üç ny peynirden 15 'le 1 7 kilo arasında 

içinde Istanbul piyasasına on beş bin peynir çıkmaktadır. Tüccarlar, top
teneke ynğ gelirdi. Bu sene üç bin tan peynirin kilosunu 120 peraken
teneke bile geleceği şüphelidir. Ge- denin J 40 kuruştan aatılm~sı için Ti-
çen sene y.ığı:ı. el konmak lçln tet- d ekJ'f b ı 
ldkata başlandığı zaman fıkrlml ııor- caret o asına t ı te u .unmuşlar-
mak üzere bent de çağırmışlardı. O dır. Tenekelerden f~zla mıktarda su 
zrunan' Trabzonda plyas:ı. ın:s kuruştu. çıktıgından ~o~tan kılosu 120 kuruşa 
Ben yağa el konmanın aleyhinde bu- alınan peynınn perakende 140 lı:u
lundum ve yağ serbes bırakılırsa kı- ruşa aahlabilmesi kabil olamıyacağı
Ş'ln İstanbul hallcının t.llosu 1k1 yüz nı ileri sürmüşlerdir. 
kuruştan yukan Trabzon yağı ye- Yeni mahsul mevsiminde istihsal 
mlyeceıttnı temin ettım, fakat slml- mıntakalannda tedbir alınmaşı hak
mll dinletemedim. Yağa el konduk- kında azırlanan rapor yakında Ti-
tan sonra Trabumda ya~ın klloru V ktoJ b' ·· d ·ı k · 
230 _ 2fO kuruşa çıktJ, Ta!ep fazla caret e n e ne gon ~rı ece tır. 

-Olduğu için 250, batttı 280 kuruşa ka- Toptan ve perakende peynir aa
dar kara borsada entllınağa b&,flndı. tJJlannın açık olarak yapılması bu
:lstanbula kaçak olarak pek az ya~ !husu tetkik edilmektedir. Borsadan 
geliyordu ve 400 kunış:ı kadnr .satı- bu hususta müspet cevap gelirse te
lıyorda. Bu ynğ da saft değilı\I. bu- nekelcrden ıu ayrıldıktan sonra gc
rada kararl~ınlıyordıt. riye kalan peynir tartılarak bakkal-
Şlmdl tahdidat kalktıltı için istan- lant ıahlacak ve fiat müvıızencsinin 

bula bir yag akını başlamıştır. Fa- teminine çalı~ılacaktır. 
kat kara borsanın ye eski tahdida-
tın doıturduğu gayri tabU flat vazı. 
:yetl devam ettljtlnden Tralnonda 
yagı 280 kuruştan aşağı alamıyoruz; 
köylü yağı pahalıya satnıağa alıştı. 

Bundan başka g~çen sene kış ta 
§lddetıı -oldu, bu da flntlerln ytlk&ek 
kalmasmdn mUesslr oldu. Mamafih 
hi.ikfunetlıı. son tedbirleri sayesinde 
flatln dtlşeceğlni ümit edlyorum.ı 

Kültürpark 
eğlenceleri 

20 ağustostan 20 eyliıle 
kadar devam .edecek 

Kahyanın katilleri 
llhami 12 sene 32 gün, 

Cevdet te 3 sene hapis 
yatacak 

Bcşikta ta taksi kfib,ynlığı yapan 
Tevfiğin evinde rakı içip eğlenirken 
ka~ga çıkarnrak Tcvfiği bıçakla öldil 
ren Cevdet ve İlhami adlannda iki 
gencin muhakemeleri ikinci ağır ce
za mahkemesinde bitin1mi tir. 

Cevdet ile )Jhami her ne kadar 
Tev!iği paruına tamaen öldürmek 
suçundan mıı.znunen mahkemeye vc
rilmi§lerse de, yapılan muhakeme 

j l sonunda, rakı masasında Tevfiğin 
aın r (Akşam) - Bu sene fuar 

açılmadı, fakat 20 ağustostan 20 e·/- aarhoşlukla Cevdete bazı münase-
Jftle tadar devam etmek tızere Kül· betsiz hareketlerde bu1unınağa k.al
Uirpark eğlenceleri gene başlamış kı~tığı ve kavganın bu yüzden çıka
bulunuyor. Kliltürparlttakl muhtelit rak cinayetle neticelendiği tesbit 
e~lence vasıtalan, halkın istlfadeslne edilmiıtir. 
hazır hale getlrtlrnl§ ve her gll.n, her T f"ğ' k d ")d"' k • ev ı ı as en o urme ıuçun-
geee kalabalık halk tarafından ziya- d d ı )lh · • T·· le 
rete başlanmıştır. an o ayı amının, ur ceza 

P 11 .. ft ..... ft ... ft kanununun 448 inci maddesine tev-
er 1 ev, .. IUJ.Aj;J.l ... lar pavlyonu, fik 16 ğ h 
,. _, Vl d" d 1 b Alp an ıene a ır ap e konulma-ma .. arauar, yana uner o a ı, L il · • A 

tepesi, lunapark saat 0n altıdan 1U- ~!1a .llarar ver mıştu. ncalı: Tevfi-
baren her gece yansına kadar hn.1- gın Cevd~te lı:ar~ı tecavüze kalkı~
kın dolup boşaldığı yerler halinde- ması iahrık mahıyetinde aörülmiif 
dlr. ve İlbaminin ubıkaaı da göz önünde 

Civar vlltı.yet, kaza ve köylerden iz- ~t?la~a~ ce:zası 12 sene 32 güne in
mlre Xtutllrpark ~lenceıerı fçln ge- dırılmı;ıtır. lıhami cezası kadar müd· 
!enler çoktur. 30 ağustos zafer bay- detle kanuni mahcuriyet altında bu
ramı ve O eylUl kurtuluş bayramı lundurulacak, ebediyen Amme biz
için belediye relsllglnce !evk.alı\de metlerinden mahrum edilecek ve 85 
programı.ar hazırlanmıştır. Bu gece- lira da para çezıuı ödeyecektir. 
lerde yüzlerce hava fişeği yakıla-
caktır. Bunl gölde b11':0k kaYii ve Diğer ıuçlu Cevdetin de 18 ıme 
motl:irler, halkı gezdirmektedir. müddetle ağır hapse konulma.sına EfkAn umumiye tarahndan doğu kumpanyalar fethetmiştir. 

ıenglnliği mubah sayılan bahtı- Cenubi Amerikanın çölJerinJ p 8 • GazlnoJar. tcmlzJ.enmiJ', boyanmlf} karar verilmiı ve gerek Tevfiğin 
)'arlar arasında - (mirasyediye slfik Okyanusunu tüccar k~Cile- olarak açılmıştır, Halk, Kft!Ulrpart- tahrik mahiyetindeki hareketi, gc-
~e gelirclye kıyasla) - en faal lerl katetmiştir. takl muhtellf mti.zelerden de istifade rekae Cevdetin bu cinayeti iılediği 

. .. h Bir etmektedir zam•n 1 8 'k 1 · ı ~sur elbet tiıccardır ve şup e- ....... -~uhlar o, cemiyetin e.ıı Her gece, fuarın açık bulunduSU ması .. u ~~pdnı J mal ektmemış ~. -
-a. btmun iktisadi rolü epeyce mu ....... ,._, m terem, Uerl ve fay- zamanlarda oldutu tekllde Kültür- goz unun e tu1t~ ar.a . cezaıı uç 
iDliıhlm: Mallann her yere tevzi dalı phslyetlydl. Fakat şimdi? parkta :tuıa elektrllı: teııviratı ya- ıene. •eır hapse 1ndınlmııtır. Cevdet 
tıdllmeslne, plyAYmn muntazam 1942 de h!IA faal rolil bulunmak- pılmaktadır. 38 lır~ da muhakeme maarafı ısde· 
S.leme!l'ine hlDnet ediyor. Bu 1e- la beraber, eski yararlıkta mıdır? yecektır. 
-ple, kendisini: aTufeyll adam! Elbette obnasa gerek. Pek reha- Yeni hakim ve 
Beyhude knanıyorln a;· e ata· vetJenmlşUr. Fakat, tüccar ve Tacirler gümrüklerdeki 
l'Odamak Cüır.:.uriyet ırejimlnln biraderi müteehhit, cemiyetin müddeiumumiler 
lhf!lhehlne mfnuyan bir ilrat hasılat bölümünde hiJA aslan 'OnıversJte hukuk fakilltestnden eıyayı çekiyorlar 
•hır. Fakat nazari şekilde mil· payrm topluyor. Ve rarlbl şudur mezım olup İstanbul adUyestnde .. Gümrüklerdeki ithal~t e'!asının 
talAa ed.er.ıek, mUstahsile ve Jd, mft!tahsil~, miinenere llyık muhtelif mahkemelerde stajlannı ilc- tuccarlar tarahndan çekilmeaın• de
lhiine'VWl"e ikıya!'lla, tftccann blle görülmeyen onun sarih bir hak- mal eden hAklm namzeUerlr.den bir vam edilmektedir. Bir ııünde 15555 
'°le sıfırh servetlere kolayca •· kı sa ... 1.yor Hem de yüs misli kısmt•ınytnın vazi

1
teye tA:rtnI•rl yapılınIJ1 kilo çelik çubuk, 126 kilo ecza, 

•ı 1 h kk 1 t ldlr" 3au. • ' ve .. llııtes dlin Adliye Vek!let n- 165 OO ı_. • 1 ' -il d . 
P ~mas:. ~ an ye 11! . bin misli fazlasUe... den İstanbul mUddelunıumUtğine ıı:ılo nıpdır, 76 3.ıı: o emır 
Görenegmuz: ''Elbette .•.. - di- Türk cemiyetinin yeni .mantı- gl:inderllmlştır. Bu listeye na?.ara.n; boru ve abamı, 15000 kılo kahve, 

bor. • 'IUccann çok parası olur ... ğı ve y61l düzeni, müstahsili ve htı.klm namzetıerl?ıden Mehmet öz- 17770 kilo kağıt, f 1102 kilo pa· 
teden11erl hu böyledir..... müne-n•crt, en birinci vatandaş can Genç kazası sulh hAklrnllğine, muklu mensucat, 5100 kilo toprak 
~ göreneğin nasıl bir maziden say.malı, sayıyor da .•. Ve birinci Nall Tczmen Muı hftklm munvlnllğ- boya, 4835 kilo keten dokuma, 

dog~uğunu düşünelim. Tarihi sınıf nimetler onların olmab. ne, Osman Deniz Malazgirt müddei- 5658 kilo halı, 5625 kilo amonyak, 
devırlerde, tiicear, muhakkak ki Halbuki henüz değil. Ve tenalru1:, umumlllğlne, Kemal Ilgaz Malıızg1rt 6000 kilo üstübeç, 2597 kilo y~zı 
Çok knzanma~'l ha ediyordu. Zi- bunu henüz yapamamış olma· sulh Mklmllğlne, Halll Uygur Tutak kağıdı, 26 kilo saat camı, 449 kılo 
l'a, dece hir b b rntı getirmek nuzcladır sulh MklmHğlne, Saim Şlrvan sulh diki iğnesi gümrüklerden alınarak 
~in. kcn•nnlara katılır, karada l\füstnhslle ve münevvere na- ~~~!~~~e, t~:ı~~~~e~~ddelu- piyasaya çıkanlını§tır. 

1
111 fırtınnl rlle ve h:ımmilerle r.aran tüccann rolil t1Uidlr. Ka- TAytn emirleri kendilerine \ebllıt Gümrüklerdeki mnll~rım çekmek 

;:vaşır: gemilere biner, denizde ancının eski asırlnrda gibi aslan edllml§tlr, Yen1 Mklnı ve mUddelu~ üzem tüccru-a verilen mühlet henüz 
hYfunJarla l'e korsmılnrln bo- payı olmasında hiç mfuıa ve SC· mumller önümüzdeki hafta. vnzlfcle- bitmcmi:tir. Tüccarlar mallaıını çek-

z.l.ışırdı. Canını dişine takmış, bep yoktur, (V!-NO.) rlne gideceklerdir. mek için tehalük göstermektedir. 

- Bama.. Koca aslan 1 
B1r lniltı duyuldu: 
- Ölüyorum •. 
Taknko, nöbetçiye: 
- Hemen en yakın alhlıbazlardan 

blrlne haber verin ve yakalayıp bura
ya getirin. 

Diye b:ığırdı. Nöbetti koşarak 
glUJ. 

Bu esnada Samanın odasına saray 
halkından bir 'kaç 1dşt gelml§t1. Blrn2 
sonra da sevgUlsl 9ıta geldi, 

Takako yere eğilmiş, Samanın şa.
kaklarını uğu~uruyor ve lptldnl ilA.ç
larla saray muhalızını ikunarnuı.~ 

çalı~rdu. 
Çita ışı anlnymcn: 
- Rahiplerin kullandı~ zeh\rln 

pan.zehlrl yoktur. Ynzık oldu, Sa
maya ı 

Diye bn.~ırnrak nf;iam.ağa başladı 

ve Samanın üzerine atıldı. 
- Sen şimdiye kadar böyle dolap

lara düşmemlştln, Sama! Nasıl oldu 
da rahibin geUrdiğl bir zehirli çiçeği 
emniyetle kokladın? 

Takako: 

- Bls düny& !Şertne karlfDUl~ 
dlyert'k şunlan savalım ve ıehrt on. 
iara teSllm edellm, dediler. 
Başrahip tahtını kolay .ko.'ny bıtaJc. 

mak istemiyordu. 
Yamada bura.da lstemlyerek şld· 

det '6.sterdi: 
- ~lz birer vatan hainisiniz. 
Diyerek p:ı.lasmı çekti ve bnşrnhl· 

bin baamı yere düşllrdft. 
Zaten baş gidince gövdenin ne dl'o 

~erl kalırdı 1 
Bu kanlı sahne karşısında btlUin 

rahipler Yanıadanın önttnde diz çö· 
kilverm~lerdi. 

Biraz sonrn Yamada ~bedin bü· 
tün kapılarını n.çtirdı ve lınlka hita
ben: 

- MAbet1crln knpılan dalmn açı}{ 
bul unac:ık .• 

Dedi. Bundan sonra s:ııııya döndü, 
Samanın rahlp!er tarafından zehir· 
lendlğlnl öğrenince hlddctlendl: 

- Ke~ke şu ,onikller• in heps1.nJ 
kılıçtan geçirseydim •• 

(Arkası var) 
- sen şöyle bir kenara ı:ekll. dedJ. . 

Onu büsbütün rahatsız etme! Dün- (1) Nıppon ormıınlarında m~u111 
y3da hiç bir ~ehlr pan2.ehtrs1z yara- bir ağum zehirli çiçeği. 
tılm:ı.mı;tır. Snma ölmtyecektlr. .. ................................... .. 

Çita bir kennrn çeklld1: Belediye iktisat - Evet. O ölmlyecektır.. Çünkli 
ben onu sevtyorum. müdürlüğü kadrosu geldi 

Takako bu sözlcrı duymamış glb1 Beled.~c İktisat ifleri müdürlüğU-
dnvrandı, fakat genç kıza hain btr nün yeni kadrosu taıdikten ge1miş· 
tavır1a b~ktı.thtı bl s1hirbaz te- tir. Kadro, Belediyenin teklif ettiği 
ı.!~ .sırnı a 1.J1~r r oekilde tasdik edilmiştir. Mülga laıe 
·~ ~çer ye g 1u • "d'. ı··"·· ı d .. 

- Zehirlenen kimdir, San? mu ur ugu memur arın an mur~-
Ttı.kako yerde yatan Samayı ga.s- caat ed~lere bu yolda cevap verıl-

terdl: mektedır. 
- Benim başmuhafızım.. Mülga laıc müdürlüğünün muha-
:ihtıyar yere eğildi.. .ebe işlerinin Belediyeye devri işine 
Samnyı tamdı: devam edilmektedir. Bu devir esna-
- Koc:ı Kartal.. Sen kolay tolıı.y ıında mülga laş müdü.rlüğü tarafın-

Olecek btr adam değllslnl d11n mübayaa edilip de parası henüz 
Sonra. Tnkakoya sordu: ödcnmiyen masa vesair e~yanın ki-
- Zehirli çiçek nc!'ede? me ait olacağı tcsbit edilecektir. Mal 
Kors:ının kızı masa üstünde duran sahipleri nArası ··d · 

çlçe~i gösterdi: . •. ,,..... ~. e~m~ye~ eşyayı 
- İştl! .• Bumda dun1yor. gen a!ahılece~lerını hıldırmışlerse de 
Slhirbaz uzaktan çiçeği kokladı: Beledıye, mulga iaşe müdürlüğünü 
- Zamo (l) meşufn koku. devralmış olduğundan hunlann v~ 
Sonra birden başını sallıyarak: rilmiyeceği cevabını vermiştir. 
- Rahipler hep bu zehir! )tullamr

lar ded!. Bundan önceki başmhlp de 
kendini bu zehirle öldünnüştU. Dün
yada en tatlı, en ıv.tırapsız ölüm 
<zamo) koklıyarak ölmektir. 

- Uzun IAtı bırak. !Ama ı bu knh
.mmaıı ıı.damı nasıl kurtaracaksın? 
İhtlynr slhlrbaz cllerlnl göğe kal

dırarak cevap verdi: 
- Ulu Tanrl, zruııo koklıyanlan 

muhakkak surette ınnme rnıı.hkdm 
eder. Sttmn için kurtuluş yolu yok
tur,. San! 

Takako birdenbire titredi: 
- Ne diyorsun? O ölecek ml 

Sihirbaz başını saladı: 
- Evet •• Ölecek. 
Bir kenara çekilmiş olıın Çita hün

gfir hilngür o.ğlıyordu. 
Ta kak o: 
- Yazık, dedi. •On lkller.o den an

cak o intikam alacaktı. Sama ölllrse, 
rahiplerin yüz!i gülecek .. 
Sanın bu sırnda zaten - etrafın

dakiler farkında olmadan - se541tte 
ölmüştü. 
Şlmdl 1k1 genç lr:adınl& beraber sa

ray halkı Samanın cesedi başmda 
ağlaşıyordu. 

Memurin istihlak koope· 
ratifinin nizamnamesi 
Şehrlm!zdcld resmi dnire \•e m U

essesc memur"arllc husus! §irk.et ve 
müc~lerde ç:ılış:ı.n a}lık veya fic
retıllerln lfllrAkllc kurulncak büyuk 
1stlh1Ak kooperatifinin ldnre mec!t
slnln kurulduğu yazılmıştı. 

Nlzanmıımes1ntn bugünlerde Ticn
ret VekA.letı tnr:ıfından t:ısdık edU
mesi beklenmektedir. Her biri ytnnt. 
oer liradan lbarPt olan hlsse senet. 
le.rint nlııcak olanlardan ma~ı 30 
llrnyn kadar olanlnr ayda 2, 50 llm
ya tadar olanlar 3, G<ı liradan fava 
ola.rılar da 5 llra ödlycceklerdir. 

Kooperatlf tızasınn 1lköncc mahru
kat ofisinin getirdiği kışl~k odun 'e 
kömürden \•erııecekUr. Bundan son
r.ı. Anadolunun muhtelif yerlerine 
gôndeı1lecek heyetlerle bulgur, pl. 
rinç, yat. fasulye, nohut ve diğer yi
yecek maddeleri ucuzca temin edile 
rek verllecekUr. 

Azaya verilecek şeyler, aldıkları bir 
aylık maaş veya ücret miktarındnn 
:taıla olmıyneak ve kooperotJ!e n!D.n 
borcu - Azayı malt mtiznyak.ııya .sok-

••• mıyacak derecede - be~. nltı ny gibi 
yamada Oska'ya uzun bir zı.manda tahsil edılecektir. 

geJince. İnönü gez· · 
Kızından 1lçüncCI detn mektup alan 

3 
.. ısı 

Yamada o günlerde yola çıkmıştı. ~.agu~tos Zaf!!r bayramında nçıl-
cOn lkller. Takakoyn yenl bir hllc m_a torenı yapılacak lnönü gezi•i dün 

hazırlnmakla meşgulken, bir sabah Tıcaret Vekili, Vali ve Belediye 
oehı1n Yokohama kapısında. mUthl§ reisi doktor B. LCıtfi Kırdar'm refa-
blr knln'b:ılık görüldü. katinde tetkik edilmiştir. 

Yerliler hep birden: Bayrama bdar bütün in~natın ta-
- Korsanlar geliyor.. mamlanması için i,çi saym arttml-
Diye bağnştılar. Arndnn çok geç- mı§hr. 

mcdi, Yamad:ı, meşhur akıncılarla ===============ı 
beraber - iki bin atlı tle - §ehre 
gtroı. 

Takako mllllclJertn Oslı::aya geldi- Davet 
ğini haber alınca hemen atına binip 940 · A k • T bb' 
babasım kar§ıladı teneaı s en ı ıye mc-

Yamada kızını kucakladı· zunlan, Doktor Üsteğ. O R H A N 
- Seni bir daha dünya 

0

gllztle gö- s.ı.m·ın evlenme töreni ic;in 28 
receR'Jml ummuyordum Takakol Ştm· Aiwtoe 942 Cuma günü aut 2 l de 
dl ne kadar mesudum: ne "kadar ee- Orduevine davetlidir, 
vlndlm bilsen .. 
Şehrin siyaset meydanına gellnce. 

Takako babasına Oskada olup bıten
let1 t.nlattı. 

Yamada ut.en .rahip dQoınanlrdl. 
Kızından o.salta durumu hakkında 
.izahat &lınca: 

- o halde llk ı~lmlz - konakla
madan - on !kilere rttmekür 

Dedi. Atını sürd!i. • 
Blrnz sonra korsanlar (Büyfilt mn

betH mrmışlarcıı. 
cOn ikiler.. hAld Takakoyu yene

ceklerini ve şehre tekrar hWm ola
caklannı umuyorlardı. 

Yamada mabedin küçlik knpı1n
nndıın b1rlne çullandı .. 

Büyük örslerlc demir kapıyı çnr
çnbık kıroı. 
Rışrnhlp: 

- Bu, mabede knrşı kftstahlık ve 
saygısızlıktan b~ka blrşey dc~lldlr. 

Betikta, Kızılayının 
sünnet düğünü 

Kız.ılay ccmlyetı Beş!ktaf tubeslnln 
bu akşam Bqlktaş't.a Beş!ktao Bah
çesinde tertip ettiği sünnet düğünü
ne akşam saat 21 den 1tıbaren mllli 
oyUnlar Festival heyeti tam kndrosu 
ile 1.§tlrdk edecektir, 

Tehir ohınan 'l\tilli Oyunlar Festivali 
Tehir olunan Bebekte yaptlacıık 

oyunlar 24 Ağustos pazartesi gUnn 
yapılncnk ve 23 Anustos pazar günü 
de Çnrşıknpı Aznk S!nemıı.sı Bah
çesinde, yn.Rmurlu olduğu takdirde ise 
Festlvnle lrı§hk klsımda devam edile
cektir, 
Aynı gece Beşlktı~n. Beşiktaş B:ı.h

çeslnde de Festıvnı yapılncaktır. 
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1 1 
YENl NESRlYATı 

Günlük Borsa ~msıı.ı nıvAL UN1JN1J • ____________ _. Yazan: MAI1Je Vetlletl tabsllAt Bayan aranıyor 
!Z/8/941 f1aUld 

Londra Qzertne ı sterlin G,22 
Nevyor't flzerlne 100 dolar 132,!0 

Cenevre üzerine 100 
İsviçre frangı 30.885 

12.89 
30.'12 

umum mO.do.rtl :revfJk Koral. Vergt 
resim ve ha'f'Çlarına. aıt tahallltı hn
Jdlmlertnı 'tafsUA tlle izah eden bu tf... 
tap 890 sahifeden ibarettir. Fta.t.ı G 
Ura. Cihan kt1tüpban'6lnden ara.yı-

Bfly{lk blr mileaeae Almanca 
için mükemmel bir atenotıpıat 
ba,ran aramaktadır. Türkçeden 
Almancaya ve Almancadan Ttın
çeye tercüme edebllen tercih edl
Iecektlt. Mektupla 1229 numara 
ne gazeteye müracaat. 

Yazanı Alman Profesörlerinden Dr. Fr. W. FOERSTER 
Terc'Ume eClent NEVHiZ GVCVYENER. Fiati: 35 kurut net 

Madrld Qzertne 100 pezeta 
Stokholm fizerlne 100 turon 

nıs. BütUn gcn9 kız vo ~UtUn delikaıtlılann pek çok latifade edecekled • Almanyada 1 ,000,000 basılan -
l>u milhlm eser 1 IQl'<le aah ar tedilecektir, Onu, kitap ve azete •atanlara, imdiden umarlayınız. 

ESHAM n TABTiLA.T 
Sıvas - Erzurum 1 
Sıvas - Erzurum 3-7 
'941 Demlryolu I 

20.-
20.00 
19,73 

IRADYOI 

Apartıman dairesi 
aranıyor 

2 - S odalı müstakil konforlu 
gUzel b~ apartnnan da1resl ara
nıyor. Kimsesiz bir alle nem!n
de de olabllit'. Mobtlyell tercih 
edlllr, TaJa1ın - Ayaspafa - Maç-

Buıünkil procnm ka - Harbiye - UleJl _ Aksaray _ 
12.30 Program, 12.33 Şar?alar, 12,4S Fatlh olur. 

Ajans haberleri, 13 Şarla ve :tilrkfiler, Telefon: 20096 ya müracaat. 
13.30 Radyo salon orte.truı. 18,03 •••••lliı•••llİıı•• 
Dans orkestrası, 18,40 ~ heyeti, -- Dr • .....,SAN SAMİ 
10,30 Ajans haberleri, "U,48 İstanbul 1.n 

at ~tarının neticelen, 111.55 Ke- G on k k 
man sololan (Pl.), 20,15 Kon111ma Q 0 8ŞISI 
2.30 Şatkı ve türkWer, 21 zıraat saati, elsotutıutu ve 1htllltıanna Jca 
21 ıo T msll 21,30 ,,_, (Pi ı>ek teılrll f8 taze atıdır. Dtvanyol 

' e ' Mt.L6<k .> • 22.3° Sultanmahmud tllıt>est No. 113 
Aja.ns haberleri. 

Yarın sabahki precram 
7 ,30 Program, 7.32 Vücudumuzu ça

lıştıralım, 7,40 Ajan& haberleri, 7.55 
Salon orkestrası, 8,20 Evin sa.atı. 

AKŞAM 

Abone bedeli 

Senellk 
G Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Tilrldye Ecnebi 

1400 kuruf 2700 ıcuruş 
'750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • • 

Posta tttlhadına dahll olmıyan 

ecnebi memleketler: Senellıtt: 
3600 altı aylıltı 1900, Oc aylıltı 

1000 turu~ur. 

Teldonlfnnus B&flllabarrtr: !0565 
~azı qlerl: Z0165 - idare: !0681 

Mtidilr: ZHl'1 

Şaban 10 - Bızır 118 
S. tm 00 ÖR İki. Ak. Yat. 
E. 8,30 10.20 5,19 9,05 12,00 1,39 
va. 4.27 6,18 13,16 1M2 10.57 21.37 

İdnrehane BabıAll elvan 
Acımusluk sokak No. 13. 

.. -• DOKTOR --· 

KiMYAGER 
Hüsameddin 

drar, kan ve salr tahllller. 
mlnönll, EmlAic n Eytam Ban
sı karşlBlnda İrzet Be Hanı 

2 el kat No. 6 

Dr. İbrahim Denker 
Baııtıı Hastanesi Dahlllye Müte
hassm. Her glln aaat 15 ten aon
ra Beyoğlu-Atacam11, Sakızalacı 

caddesi Çöplilkçe$Dle so!a.ıt No. 13 
..... Tele ton: 42468 

Zayl - E!Azı~ nüfus memurluiım
dan aldığını nüfus tezkeremi ve be
raberinde Eldzığ askerlttc f\lbesln
den verilen askerlllt teüereml kay
bettim, Yenisini alacağımdan esldsl
nln hfikmil Yoktur. 

1330 dı>ğumlu: Necip Zambak 

Bakırköy nüfus memnrlutandan: 
Bakırköy Sakıza~acı KaP3.İnacı so

Sabah, öğle, akşam 
Her yemekten sonra günde üç defa muntazaman 

diılerinizi RADYOLIN ile 'firçalayiıüz 

Almanca ve lngilizce Llıanla. 
rına vakıf iki memur alınacak 

• 
An.kara'da. Mali \"e ticari bir müessese için, tıcarl muamelAta 

blhakkln vakıf ve muhasebe hakkında. d& maıo.mtaı bulunan ve U
cart müesseselerde bu gtb1 vazifelerde çalışmıo o1an blr 1ngUlzce ve 
lblr de Ahnanca bilen lkl memura ihtiyaç vardır. 

Bu şartlan haiz olan isteklilerin bonsetv1alerlnln suret;lerlle An
kara (505> posta i{utusuna milracaatlan, 

Fethi Erden kak 49 hanede oturan aynı nıa.hat- ••••••• 
lenin 204 hane 4/67 derterlnde ka.
yıtlı Serpuhlden doğma tskender 

S Ü MER BANK---• 
Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden: LABORATUVARI 

CCerrahpaşa hatanesı bakteriyo
loğu) Kan, idrar, b:ılpın, me
vaddı plta tahlilleri ve (idrar 
nsıtastle gebelltln Uk günlerin
de kati teşhi 1) yapıJu. Beyotıa. 
Taksime &'fderken areşel.lk sokağl 

Ferah apartıman. TeJ: 40531. 

• kızı Sate Hamaspurun ismi 8eta Ha-
maspur olarak Istanbul 11 el asli
ye hukuk mahkemestntn 13/8/942 ta-
rih ve 942/280 sayılı 11Amlle tashih 
edlldlğl kanunu medenlntn 26 cı 
maddesi mucibince keyfiyet nan olu
nur. 

Devlet Demiryollari ve Limanlari !ıletme 11 
Umum idaresi ili.nlari 

20 eylfU 19-12 tarihinden itibaren Sankamış Hudut geniş hattındakl is
tasyonlarında da sarnıçlı "agonlann tahmil ve tahliye milddetleri 6 diğer 
vagonların tahmll müddetl?rl 5 tahllye mliddetıerl 4 saate lndlrllmlştlr. 

Fazla izahat için istasyonlara müracaat edllmest. o:691h .. 0063• 

Şose ve köprüler Ist. Mıntıka 
Müdürlügünden: 

(10000) lira muhammen bedelll 200 - 250 lltrelllc lçl dışı ga van.lzll ve 
1 1/2 - 2 mm. saç kalinlığınıb, 200 lltrellk.ler 40 - 46 Kg, 250 Htrellk!cr 44-55 
Kg, slkletlnde 100 adet yeni bldon pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur, 

Eksiltme 24/8/942 pıızarte~ günü saat 15 de Oalatada KaraMy Per
çemli rokak cemaat hanında Şose ve köprüler :tst. Mıntaka mlldUrllitQ et
slltme kcmlsyonu odasında ,yapılacaktır. 

1 - Mllessesemiztn Deri ve Kundura Fabrikalarına daimi 

i ŞÇi ALINACAKTIR 
2 - Verilecek ücret işçinin kabiliyet ve kudretine göre günde 

120 kuruştan başlar, bu ücretten başka fevkaIAde zamanlara 
mahsus % 25 zam ödenecek, aynca ö~le yeme~ ve tş elbisesi 

verllecektlr. 
AI"ZU edenlerin 24 ağustos pazartesi gününden 8 eylül salı 

gününe kadar her gün ve 10 eylülden 19 eylüle kadar salı ve 
çarşamba günleri Çarşıkapıda İstanbul Ayakkabıcılar koope
ratifi merkezinde fabrikamız mümesslll Sinoplu Mehmet'e 

.. _____ • müracaat etmeleri llAn olunur. ••••••• 

Eczacı aranıyor 
Eti Bank umum müdürlüğünden: 

Şark Kromlan ~etmemizin diplomalı bir eczacıya ihtiyacı vardır. 
Bu vazlfeyt deruhde edecek olan zata ayda. (200) Ura ücret verllecektlr, 

İsteklllerln, diploma suretlle şlmdlye kadar çal~tıR'ı yerlerden ken
disine veril~ bonservtsln asıl veya suretlerinin bir dilekçeye Ulştıre
rek Bankamı:ra mUracaaUa12. • İstek!Ucrln (750) Ura nıınakkat teminatla beraber 2490 s.ayılı kanunun 

tayin ettiği veslknlnn hrunJlcn muayyen gün ve saatte komisyona gt!lm~lerl.. iıııı••••••••••••••••••••••••lllİİ 
Şartnamesi idaremizden parasız olarak tedarik edilebilir. 

••••••• Bır Şııket, müstacelen çok tecrübeli••••••• 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanlari işletme MUHASEBECi ARIYOR 
Umum MüdürlüğÜnden: Fransıua yahut IngWzce bilenler tercih edUtr. Taliplerin rstnnbul 

. Idaremlzln Rıhtım atelyesl için rençper. duvarcı, dülger alınacaktır. 522 posta kutusuna müracaatla, çalıştıktan yerleri mufassaıen bll-
Istetlllerin Galata Kanımustala paşa caddesi üzerinde bulunan Rıhtım dlrmeıerl ve çok iyi rc!eranslara malık olmalan lhımdır. 
ate!yesı şefliğine müracaatıan. «9097• iıııl•••••ıilll•••liıll••••••••••liıll•••lllİİ 

Mahrukat O fisi Umum Müdürlüğünden: 
1 - Odun depolannda talışmak üzere daimi amele alınacaktır. Göre-

ceği Lşe göre günde 2 - 3 lira. yevmiye verilecektir. • 
2 - Talip olanların mahrukat ot.isi umum müdllrliığiıne veya odun de-

polan m~murlanna müracaattan. (9090) 

Ankara Belediye Reisliğindenı 
ı - Muhtelif yollarda ynptınlacak ıose ve asfalt işleri on beş gün müd· 

detıe ve kapalı zart usullle eksiltmeye konulmUJtur. 
2 - Muhammen bedeli 78071 Ura 80 kuruıtur. 
3 - Teminatı 5153 Ura 59 kuruştur, 
4 - Bunun 4111/942 euma günü tallblne ihalesi mukarrer bulunduğun

dan şartname ve keşif eedYellni görmek ısteyenlerln her gi.tn encfunen ka
lemine mfiracaaUan ve Jstetıııerln de ihale gilnO. olan 4/9/1142 cunıa gfuıQ 
aaat ona kadar 2400 nwaan.Iı kanunun 32 inci maddesi sarahati veçhlle 
tar.zlm edecekleri teklif meıı:tuplannı belediye dairesinde müteıekkll enen. 
mene vermelrl. (6814 - 8977) 

Kocaeli mıntakası sıtma 
mücadelesi reisliğinden 

Sıtma mücadelesi seyyar sıhhat memuru yetiştirmek üzere mınta.ka
mızda kıık b~ gün müddetle bir sıtma mücadelesı, kursu atılacaktır, 

Kursa Orta mektep veya muadlll eski Rilttlye mektebi mezunlRrından 
olııp askerllkle alAkalan olmıyanlar alınacaktır, 

Memurin kanununun beşinci maddesinde yazılı ıartıan haiz olanlann 
evrakı müsbltelerlle blrllkte en geç 29/ Ağustos/1942 cumartesi günUne ka.. 
dar İzmltte Sıtma Mücadele Relslltlne müracaatlan Uln olunur. (9009) 

Şose ve köprüler lst. Mıntıka 
müdürlüğünden: 

60 adet 200 - 2:50 litrelik 70 llra:ıaa 
30 • soo - 3~ • 80 • 

Çorap işçisi aranıyor 22 • 400 .. 90 • 
Eyüp.sultanda bir No. ıu askeri dikim evinde çorap tşçlsl alınacaktır, Cem'an 9980 lira muhammen bedelll lçi dışı galvani2'l1 ve demir çenberU 

İ.steklllerin mezkur dikim evi müdürlü~e hemen mfiracaatlan. (877-9034) 200 - lltrellkler 45 - 5ö Kg •• 300 - 350 ııtrellkler 65 - 715 Kg. ve 400 mrelıkler 
- ------------------------- 75 - 85 Kg. slkletlnde (1321 adet az müstamel ve yalnız benzin için kulla

nılmış bidon pazarlıkla ekslltmeye konulmuştur. 
İstanbul Deniz Komutanlığından 

1 - Deniz Ltsesl ve Deniz Gedlkll okulunun kayıt ve kabul müddetl 
25/ 8/942 günU akşamına kadar uzatılmıştır. 

2 - Deniz Lisesine kıı~,t olunan okurlnrın 27/ 8/ 942 perşembe ve oe
dlkli oku unn kayıt olunan okurların 28/ 8/942 cuma gi.ınil no an vesikala
rını tamamlıyarak saat g da Kasımpışa Oedlk.U okulunda bulunmaları, 

ı(g009) 

Eksiltme 24181942 pazartesi günü saat 16 da Galata.da. Karaköy Per
çemli sokak Cemaat hanında ŞMe ve köprüler ist. Mıntaka. mlidOrltiğÜ ek
slltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Isteklllerin (748,50> lira muvakkat teminat mektuplan ve 2 !!lO sayılı 
kanunda yazılı ve ibrazı mecburi olan vesaik lle blrllktıt muayyea gıi.a. ve 
saatte komlsyon,a müracaat etmeleri. 

Şartnamesi idaremizden parasuı olarak fedlebUlr. 

K. TASARRUF 
HESAPLARI 

2 İkinciteşrin Ke
şidesine aynlan 

ikramiyeler 
l adet 1000 llralık 
1 • 500 • 
.ı • • 

14 • • · 
10 • • 
40 1' D 

60 -

HiGH SCKOOL 
İngiliz Erkek Mektebi : Nişantaş 

Kayıd lş.lerl : PAZARTF.Sİ, PERŞEMBE günleri saat 10 - U 
arasında yapılır. Leyli yerlerimiz mahduddur. 

İkmal 1mtlhanlan: İnglJJzce kısmı 16/9/ 1942 de 
Ikrnal tmtıhanları: Türk~e kısmı 17/11/ 1942 de (orta) 

İkmal lmtlhanlan: TUl"lc,ce kısmı 18/9/1942 de (llsel 
Mekteb 23/9/1942 çar aınba ilnU açılacaktır. Telefon: 81078 

ittihat Değirmencilik 
Türk Anonim Şi rketinden : 

Fevkalade içtima - İkinci ildn 
İttlhat DeğlrmencUlk Türk Anonim Şlrketı hl&-edarlan Tıcaret kanu

nunun 368 ve 3sg uncu maddclerlle esas multavelenameslnln 38 inci mad• 
desi hükmüne tevfikan sermaye! ~rketln onda bir hisse.sine aahlb hissedar
ların İdlıre Meclisimizin 25/ 5/ 942 tarihli kararlle kabul edilen toklııtert 
mııclbluce esas mukavclena.ınenlıı 4 üncü maddesine- aş::ıltıda aynen yazılı 
fıkrayı müzakere etmek üzere ikinci defa olmak üzere 6 Ağustos 942 tı\rlhln
de toplandı. Nlı;abı ekseriyet hasıl olmadığından 10 Eeylill 942 perşembe gü
nli saat onda Galata.da ömer Ablt hanında 1 inci bt 12 - 15 numaralı ya
zıhanelerde fevkal'lde olarak toplanacak hey'etl umumlıyeye davet olunurlar. 

MÜZAKERE EDİLECEK MADDE: 
ı - ,şırket yukand& :vazıh mua.melelerd<?n başka lt.tı.alAt ve ihracat v• 

bilcQmle tlcarl l§lerle de iştigal ve sına! fabrikalar te&ia ve bu glbl müesse
sata lştlrAk edeblllr,ı. 

MUHTIRA: Hey•ett Umumfyeye dahil olmak için hlMedarların lçtlma 
gününden bir hatta evvellne kadar hisselerini Şirket vemesıne tl"F.Um et
meler! ve mukablllnde dilhuUye varakalan almalan lAzı.md.ır. Bankalara; 
tevdi olunan h1sseler için alınacak makbuzlar dühullye varaka.~le de~l~U· 
rlllr. Bir hissesi olan ~u lçtbnaa lştlrı'.ik edeblllr, MECLİSİ İDARE 

Ttlrldye ~tlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulue tarlht: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Tilrk llrası Şube '9 

aJans adedi: 265 
Zirai ve tlcarl her nevi banka muameleleri 

Para birlkttrt.nJere 28,800 lira ikramiye verlyor,. 

Ziraat Banka.sında kumbaralı ve ltlbams tuarraı heaaplanndt. en 
aı 50 Urası bulunaruara senede t defa çetueee't kur'a Ue aıaR'ıdatı 

pllna göre llmlmlye datıtııacattır. 
4 adet 1.000 ltrabk f .000 Ura 
' • soo • ı.ooo • 
' ~ ! 50 • 1.000 • 

tO • 100 • f .000 • 

ıoo adet r;o Uralık G.000 Ura 
UO • CO • C.800 1 
160 • 20 ~ 8.200 • 

DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 ıradan qalı 
dllşmlyenlere ikramiye çıktı~ takdirde " 20 fazıa.sue verııeeektlr. 
Kw-alar senede f defa 11 eyl°"I, 11 b\rlncikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Harp Okulu Komutanlığından: 
1 Haziran 042 den itibaren başlı yan kayıt ve kabul muameleslne 

devam edilmektedir. Milddet 30 eylill 942 tarihine kadar uzatılmıştır, 
İsteklilerin buna göre bulundukları nıahallln askerlik ıubelerlne mü-

racaatları;. (762-ssm · 


