
Belediye 1 inci mevki tramvay 
ücretlerine 2, ikinci mevkie 1 

kuruş zam yapacak 
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Ticaret odasında bir toplanb 
yapıldı, tüccar kendi kendini 

kontrol edecek 

Bahlbl: Necmeddln Sada.ıt - NefI'iyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaası 

Reisiciimhur Düzel sanatlar 
akademisini ziyaret etti 

BU SABAHKİ TELGBAPLA.B 
• 

Almanlar 
hızla 

ilerliyorlar 

Mısır' da 
taarruz 
hazırhğı 

Don nehrinin 
cenubunda 

durum vahim Milli Şef akademinin şeref defterine şu kıymetli sözleri 
yazdı: "Akademiye her gelişimde daha ziyade zevkle, 

ümitle ve sevinçle çıkarım, Güzel sanatlar 
akademisini çok severim,, 

Yeniden bazi yerleri 
· ele geçirdikleri 

bildiriliyor 

Moıkova, Almanların 
Roma, İngilizlerin mühi taarruzlarını 
kuvvetler topladıklarım arttırdıklarını bildiriyor. 

bildiriyor ,. 
' · Londra 2 (A.A.)" - Roıtof'un 

cenubunda Almanlar Kraanodar' a 
doğru ilerliyorlar. Burasını ve Novo
rosiak."i mlimkün olduğu kadar ça
buk ele geçirmek İltedikleri anlatıl
maktadır. Timoçenko kuvvetleri 
ıimdiye kadar tuzaklardan kurtula
rak sağlam kalmııtır. Fakat ne de 
olaa ricat, mühim insan ve malzeme 
kaybına ıebep olmuıtur. 
Moıkova 2 (A. A.) - Reuter 

muhabirinden: Roıtofun cenubun
da.ki bölge en ziyade endiıeyl mucip 
oluyor. Almanlar burada 2 lıtika
mette ilerlemitlerdir. Durum ıon de
rece vahimdir. Almanların bir türlü 
tükenmiyecek kadar tankları olduiu 
anla,ılıyor. Sovyet kıtalan arkasına 
paraşütçü bile indirmişlerdir. 

Ruslar cesaretle harbediyorlar. 
Don kavsindeki müdafaaları bunu 
göstermektedir. 

Londra 2 (A.A.) - Almanlar 
Vichy 2 (A.A.) - Muır cephe- Stalingrad 1$tikamctinde aaldınılan

inde ıüktin devam etmektedir. Ma- na devam ediyorlar. Rus kuvvetleri 
maHh Romadan gelen bir habere burada ıiddetli bir mukavemet gö .. 
öre bu ıülı:un yakında bitecektir. tcriyorlarıa da Don nehrinin cenu• 
ngiliz kuvvetleri kumandaııt general bunda vahamet artmııtır. Di.ın gece 

Auchinleck mühim kuvvetler getirt- Moskovada neşredilen Sovyet tebli
miı, bunlan sahil mıntakaaında top- ği şudur: 
lamışbr. fngilizlerln bu mıntakada cSovyet lntalan giindüz Kletalıa
büyük ölçUde bir taarruza hazırlan ya - Cymliımak. Kuçenka ve salık 
dıklan anlaıılmaktadır. mmtakalarında tiddetle çarplfllllf• 

Cephe gerisinde Amerikan kuv- lardır. Diğer kesimlerde mühim hi· 
etleri de toplanmıştır. Bunlar talim dise olmanllfbr.» 

görmektedir. Yeni taarruza Ameri· Tebliğde ismi geçen Kuçevska. 
kah ukerlerin de ittirak etmesi muh- Rostof tan Kafkasya' ya giden ti· 
temeldir, mendifer hattı; Salık, Novoroıiak • 

Stalingrad ıimendifer hattı üzerinde, 
____________ ,,,, Kletskaya, Don nehri kavsindedir. 

Düsseldorf Moskovadan gelen diğer haberlere 
göre, Kletskaya ile daha cenupta 
bir noktada Almanlar yeni kuvvet-bom bardımaDJ terle taarruztannı arttırmışlardır. 
Ruı tebliğine yapılan bir ekte Ku-

Relslcilmhur ~e blr eseri tetın ederlCen n ln3ııtl gezisine konacak heykeli 

Yeniden zaptettikleri 
yerler 

Stokholm 1 (A.A.) - Telemon
dial aja~sının hususi muhabiri bildi
riyor: Buraya gelen haberlere göre, 
mareşal von Bock'un sert motörlü 
unsurları Don cephesinde Kuçevıka
ya"nın 90 kilometre cenubunda mü
him bir demiryolu kavu~ak merkezi 
olan Tiçoretskaya'yı geçmitlerdir. 

Şehre 50 dakika cehen· 
nem aleti yağdırılmit 

çcvska ile Sahk.ta Almanlann üstün 
kuvvetle taarruz ettikleri. Salsk'ta 
Ru. kuvvetleriniıi bir miktar geri çe
kilmeğe mecbur olduklan bildirili-

«Akademiye her gellş.imde da
ha ziyade zevkle, ümitte ve se
vinçle çıkarım. Güzel Sanatlar 
akademJslnl çok severim. 

ismet İnönfh. 

yor. 

Relslcümhur İsmet tn&ıtı re- sergllerlnl gezmiştir. Reisicüm
fakatıerlnde Bayan İnöntı oldu- bur, sergide teşhir edllen eser
ğu halde dün saat on yediye on lert büyük bir takdirle tetkik ve 
kala Güzel Sanatlar akademtslnl memnuntyetlerlni izhar etmiştir. 
şereflendirmiş, ve Vali B. L'O.tfi Bu arada fnlSnü gezisine di
Kırdar, akademi müdürü B. Bür- kUecek heykellerlnl de tetkik et-
han Toprak, profesör ve talebe mişler, müe~seden aynlacak- . . 
tarafından karşılanmıştır. lan sırada akademinln şeref def- Relslcümhur akademıden çı-

Londra 2 (A,A.> - tnglllz hava Kızılyıldız'ın makalesi 
kuvvetlerinin Almanya'da. Düssel Londra 2 (A.A.) - Moskovadaa 
dorra yaptıklan akın son glln- bildiriliyor: Kızıl Yıldız gazetesi di
lerln en şiddeUisl olmuıtur. 60 da.- vor ki: c:Don'un cenubunda aavaı 
kl.ka süren akın şehre cehennem. ate- gittikçe büyüyor. Düşman Sovyet 
!1.!.abtdırnıı§t 1tır. Ybüz 

1
blnlerctnle yangın hatlarında açtığı bir gediği genişlet• 

UVUl ası a ı mu,, un nn b cree in- ı_ • • b" "k f d e 
rJIAI:~ bombası taklbetmlştlr. lt:'.1 den mfx; ıı;ın uyu gayret sar e erell. 

Millt Şef, on dakika kadar ıs- terine şu kıymetli sözleri yaz- karken kapıda biriken talebe ve 
tlrahat ettikten sonra akademi mışlardır: halle tarafından alkışlanmıştır. Iran' da kabine 

buhranı 
Belediye yeni gelir 
kaynakları arıyor 

'Ticaret Vekili 
Bir kaç gilne kadar 

latanbula gelecek 

Yeni kabineyi 
Kavvamüasaltana'nin 

teşkil etmesi muhtemel 

fazla 2 tondan a(Pr bomba atılmış- ça ı11yor. > 
tır. Şehir her dakika sarsılıyor, pat --------

lıyan bombalar etrafı a.ıt nst edlyor- Aleut adaları 
du. Akının şiddetinden DüsseTdorf 
mildatlleri şaşırmışlardır. 
Akın son h attalar urlında. yapı

lanların en şiddetlisi ve en tahrtp
kAn ldl. Birçok hava muharebeleri 
olmuş, 4 Alman geee avcısı dllşürill
müştür, 

llk olarak tramvay biletlerine birinci mevkide 2, 
ikincide 1 kurut zam yapılacak 

.Ankara 2 (Telefonla.> - Aldınımız Londra 2 (~.A:) .- Tahrandan 
maltlıruı.ta göre yent Ticaret veklllmlz Reuter muhabırı bıldıriyor: İran ka
doktor Behçet Uz, blrk~ güne ka- binesinin teşkili vazifesinin, Kavva

' dar 1~ ve tlcad ve.zlyeti tetkik et- müssaltana·ya teklif edilmesi muhte• 
mek üzere İstanbula glde~ktlr. meldir. Mecliste eski Başvekil Sil-

Dün gündüz İngiliz tayyarelerl te
ker teker Frankturt, Honover. Vll
helmshafen üzerinde uçarak bom
balar atmışlardır. İnglllz tayyareleri 
Hollanda ve Şimali Fransa üzerinde 
de muvaffakıyetli uçuşlar yapmışlar, 
hedefiere bombalar atmışlardır. 

Japonlar burada 1 O bin 
kitilik bir kuvvet 

toplamıılar 

Wasbln~ton 1 CA.A.> - Denlz kuv· 
vetıerl sözcüscil cuma gı.inll d"mlş
tlr kl: 

Belediye 942 bütçesini hazırlar
k'en pahalılık dolayuile hastanelerle 
Üiğer müesseselerin tahsisatına yüz• 
de 36 zam yapmııtt. Bu zam klfi 
aelmemiı. Belediye yeni gelir kay
nalı:lan aramağa batlamııtır. 11.k ola
rak düıünülen, tramvay biletlerine 
birinci mevkilerde 2, ikinci mevki
lerde 1 kuruı zarn yapmaktır. Bu 
para Tramvay idaresi tarafından Be
lediye hi11esi olarak halktan tahsil 

edilecektir. Bununla ıenede bir mil
yon lira gelir temin edilebilecektir. 

Belediye bundan ıonra diğer kay• 
nalclar aramııtır. Bu münasebetle 
Belediye varidat lcanunu tetkik edil
miı, kanunda yapılmaa istenilen ta
dilat hakkında bir proje hazırlan
mııbr. Projede yeni gelirin 1'azanç
lan artanlardan temini hedef tutul-

muıtur. 

Yiyecek maddeleri satan tüccar 
birbirini kontrol edecek . 

Valinin reisliği altında ticaret odasında yapılan 
bir toplant1da bu münasebetle komisyonlar 

seçilmesi kararlaıtırıldı 

Dün Ticaert odasında mühim bir 
toplanb yapılmııtır. Vali ve Beledi
)'e reisi Dr. Lutfi Kırdar'ın reisliği 
altında yapılan bu toplantıda Tica
ret odası idare heyeti ve meclisi iza
~arile yiyecek tacirleri bulunmuşlar
dır. Vali ve Belediye reisi toplantı· 
)'1 açarken bir nutuk ıöylemiş, hula
te.ten demiştir ki: 

«Hükumet son kararlarile müstah
•ile ve tacirlerimize olan i timadını 
töatermiıtir. Ben de V ilayet ve Be
lediye namına aynı kanaati izhar 
.ed_.eceğim. Yeni kararların uyandır
dıgı ferahlık hissini devam ettirmek 
•izin elinizdedir, Fena niyetli unsur
ları siz hükumet teşkilatından d aha 1 • 
Yı, daha yakından tanırsınız. Her ti-

caret şubesi için Odn idnre heyetinin 
\'e meclisinin yardımcısı olmak üze· 
he aranızdan komisyonlnr seçerek 

af tada birkaç giin toplanmımızı ve 
•:vkırı harehtleri önfiyecek .şekilde 
~lışrnak ıuretile bize }'ardım etme-

nizi rica ediyoruz. Siz, fena nifetle 
hareket edenleri bize haber verecek
ıiniz. Bu ıizin için bir İmtihandır. 
Bu imtihanı muvaffakıytle geçirece
ğinizden hükumet emindir.> 

Vali ve Belediye reisinin sözleri 
çok iyi karşılanmıştır. Oda idare he-> 
yeti aalı günü toplanarak muhtelif 
gıda maddeleri ve r:aruri eşya tica
reti şubeleri için piyasada vukuf ve 
ihtisasile tanınmış muteber kimseler- . 
den mürekkep ihtisas komisyonlarını 
seçecektir. Bu lı:omisyonların aza se• 
çimi çarşamba günÜ toplanacak olan 
Oda meclisinin tasvibinden geç tik
ten sonra ilgililere t ebliğ edilecek tir. 

Maarif Vekili Ankara'ya 
döndü ' 

Ankra l (Telefonla) - Bir müd
dettenberl Istıınbulda bulunan Mac.
rlf vekiıı Hnsan .ı\ıı YUcel bu sabah-

Afyon 1 (Akşam) - Ticaret. Vek111 heyli"nin çekilmesi üzerine KaV'Va
Dinar'd& Isparta ve Burdur valileri- müsaaltana 51, Süheyli 28 rey ai
le kontlftuktan sonra. buraya. gelmiş, mışb. Yeni kabinonin mevcut mua
validen mahsul vaztvetı ve gıda. mad- hede ahkamını yerine getirmek Uze
dererlnln tlatlerl hakkında. Jzaha.t re müttefiklerle samimiyetle iı birliği 
~tır. Vekil, çarsıyı gezerek halk- yapacağından Tahrandaki İngiliz ve 
la konuşmU-1. alloyu da gezerek lza- Rus mahfilJeri emin bulunuyor 
hat almııtır. Behçet Uz aqam üze- · 
r1 Eskl.şehlre harekP.~ etmlşUr. 

Bir rekor 

Uzak Doğu' da 
Japonlar Yeni Gine'de 

Moresby'ye doğru 
ilerliyorlar 

Sanıldıt1t1a gore Jaµ.anlar Aleuı 
takım adalarından Kıska ve Agnttı 

adalarında. 10,000 kişilik bir kuvvet 
toplamışlardır. 

Yapılan keşif hareketıert nctıce

sl.nde Behrlng denizinde Dutch 
Harbour'un 200 mil ~imal bat•sında 
Amerlka'ya alt Prlbttof takım ndala
nnda Jap0n askert buhınmndığı tın• 

la.şılmaktadır. 

Hububat alımı ve tahmin 
tekli hakkındaki 
talimatnameler 

Amerikan kuvvetleri 
Amerika bir ayda 790 Londra 2 (A.A.) - Amerikanın. 

bin ton hacminde Londra 2 (A.A.) - Yeni Gine- Orta Şarkta harb gayreti artıyor. 
de Buna limanına çıkarılan Japon E 't 'd L.. "k b. h d Ankara 1 (Teleronla) - Hububat b rı re e ouyu ır ava eposu ve vapur yap kuvvetleri ormanlardan geçerek .. u k ı B d alımı ve tahmin heyetierl hal•tın- uaı uru muştur. ura a hasara uğ-

dakl son kararların tatbik ~eklini . Moresby'ye ilerlemeğe çalı~ıyorlar. rıyan tayyareler tamir ediliyor. 
gösteren talimatnameler 'resmt ga- • Lon~ra 2 (A. A.) - Amerika Japonların Hk hedefi Kokova hava Amerikan tayyareleri Akdeniz li· 
zetede çıkarak yürürlfi~e girmiştir. vapur ınşaat rekoru. yapmııtır. Tem- meydanını ~le geçlrmektir. Bu mey- manlarile konvoylara taarruz et• 
Tahmin talimatnamesinde tahmin muz ayında 790 hın ton hacminde daın Buna ıle Moretby e.raıında 20 mektedir. l 4 gündenberi Tobruğa 
heyetlerinin nasıl teşkil ' edlleceğl 71 şilep yapılmı~tır. Bu miktar hazi- mil uzunluğundaki yolun ortasında- muvaffakıyetli hücumlar yapılmıı-
gOsterllmlştlr. randan 4 gemi fazladır. dır. tır 
........................................................................................................................ . 

Bu harbin aonunda: ( 1) 

- Naı1ıl oidu da böyle fakir dü~tün yahu) ••• 
- Har 11&% bir sayfiyeye aittikl... -

- Naaıl oldu da bukadar para kaza ndın yahu? ... 
- Her yaz köydeki evi kiraya verdiml ••• 

Bir dev uçak 
Vaşlnrton 1 CA.A.> - Büyük bir 

dev uçak projesi hazırlanmıştır. Bq 
uçak 38 ton ağırlı.it taşıyacak, 1çtnde 
av uçak.lan ve bunlann havalanm1131 
lçln bir köprO. bulunacaktır. 

İsviçre' de hava tehlike 
• • 
ışaretı 

Berne 1 (A.A.> - Bu sabah aaat 
4,U te blr hava tehllk& 1şareU veru .. 
mı. vt saat 5,02 de bltmi~Ur. 

B. Churchill 
Rusya'ya gitmit 

Bir gazete B. Stalin ile .. .. ...., . . 
goru§ecegını yazıyor 

Stoldıolm 1 (A.A.) - Stefanh 
Allehanda gazetesinin vermekte ol·· 
duğu bir habere göre M. Churchill. 
M. Staline mülaki olmak üzere giz
lice Rusyaya hareket etmiıtir. 



Sahife 2 

HEB TELDEN 

ilim karşısında pardesü !. 
K endi'iine pardesil ısmnrlıyan bir dostum bana şöyle şikA· 

yet etti: 

AHŞAM 2 Ağustos 1942 

Mickey Rooney evleniyor 
ı Almanlar Salskı aldı-

- Nedir bu dikiş paralannın yük'lekliğl canım? •. Bir par-
desii için terzi benden ne fst~e beğenirsin? 

Ve müthi bir rakam söyledikten sonra: 
Nişaniısı, resmini görünce aşık olduğu 1 • • 

. Ava Gardner adında genç bir kızdırlar, çabuk ılerlıyorlar - Bu kadan da olur mu? .. diye ilave etti. 
Arkadaşıma döndiim: 
- Eğer Eminönü Ilalkevinde «yemeden içmeden kllo kay· 

bctmemcnln ve acıkmamanın yollann adındaki konreransı veren 
Jlrofesörii vaktilc dinlemiş olsaydın şimdi böyle konuşnıatdm. 
Orada konferansçı n nğl yukarı ~unlan anlatır: 

(•Giyinmenin J!)dal::ınmak meselesile hiiyiik bir alAkası var
dır. Her tarafı örtillii hir l~san övle kolay lcolay acıkmaz. HattA 
b<-nim kocam: aBir pnrdcsii. bir kDf'l'P becleldir .• » derdi.» 

Anladın ya, pardcsil deyip gecme... Elbfsf'lerinfn faydasını 
dü<>ün bir kere ... Ak am üstü hiraı: icin mi kazındı?. Kahvaltı 
makamında ceketini giy. Şayet doyma~an, pardesünü sırtına ge
çir ... Yine mi doymadın?. Paltonu giy ... Artık bununla da doy
:rnatsan, AJlah manda şifahğı versin, bu sef~r de yorgana sanl. .• 

Demek hugün ilim muvact-heslnde bir parilesil bir kilt-r, ka
bn hir palto yağlan. reçelleri, balJan. pirinci. unu ne ı:engin bir 
en.ak deposudur. A?.ir.im terzin, senden az bDe istemiş ... Zira sa· 
na pardesü de~l koskocaman bir kiler yapıyor... Ve içi tıklım 
tıklım dolu hlr kili'\· licreti istiyor.n - il 

Son günler zarfında Amerikada 
bir h!dise muharebe haberleri kadar 
herkesi mC1ııul ediyor. Bu hadise 
meşhur ıin.ema artisti Mickey 
Rooney'yin Ava Gardner adında 
genç bir kızla nioanlanmasıdır. 

Mickey Ronney'in hayabndan ge· 
çende bahsetmiştik. Şimdi 22 yaşın
da bulunan bu artiat pek ltilc;;ük iken 
sahneye çık.mı§, 7 yll§ında filim çe• 
virmeğe başlamııbr. On ıene evvel 
çevirdiği filimlerde terbiyeıiz çocuk 
rolü yaparken nazarı dikkati çclcmiş, 
son seneler zarfında en çok 1evilen 
Jöcıprömye olmuştur. Mickey Ro· 
oney diğer jönprömyelere hiç benze• 
mez. GUzel değildir, yilzil çil dolu
dur. Fakat o kadar can'tı ve sevim-=========================== lidir ki Amerikalılar çevirdiii hiç bir 

Fransız Bobstlllerl 

filimi kaçırmıyorlar. 

Mick.ey Rooney dört sene evıvel, 
birlikte filim çevirdiii Diana Lewia 
adında genç bir artJsti •evmİf, onun· 
la evlenme~i aklına koymu:ıtu, Fakat 
Diaııa, kendisinden çok yaşlı olma• Ava Gardner 

sına rağmen, izdivaç teklif eden ıonra telefon tekrar çaldı. İtin ciddi 
Paris zabıtası, Fran~mn he- müziği çalınmakta ve yine bu ~Villia~ Pow~ll'.i bu tecr~besiz. c;;oc~: olduğunu anladım. Filim ıirkctJnln 

zfmetinden sonra orada da türe- tamda revüler oynarunakiadır. g~ ter~ıh etmı§tı. Bu hAdıae ~ıck~y. ı bUrosuna koştum. Bana ıunlan ı8y· 
yen Swig'ler aleyhine mücadele Son zamanlarda Parfs zabıta- ;ırk mud~.et ~d~ kederlen~ı.rmı~ti: lediler: cResimlerinizi gördilk, ıixin 
açmıştır. Swig, bizim burada sı, Bobstillertn eğlence yerlerlnl a at 11 .mu . ~t ıon.r~ ıa.na.~! iyi bir artist olacağınw Umit ediyo
kullandı0rnız Bobstfl kelimesinin ansızın basmış, bunlardan bir u1n~tmc'' f'n~.bırlıkte t11k çevırdT ruz. Bir tecrübe yapmak Uzere Hol· 
muadilidir. çol!unıı yakalayıp polis müdür- ul Y :~anki a ktutu ara onTun a livuda gider misiniz) ... Biletiniz ha-

\ 

1 
1 

Almanya ve lngiltereye yapılan hava 
akınlan şiddetini arthrmağa başladı 

Doiu cephea.inde ı 

Şimali Kafka.aya' da Alman ta
arruzu bütün bızile devam edi
yor. Londra radyosu Almanlarm 
sahile yakın mıntaka.da, yani 
Batajak'ın cenubunda Krasnovar 
iıtiluımetinde ilerlediklerini ve 
ıiddetli bir tazyik yaptıklarını 
bildirmiştir. Bu suretle Malkap 
petrol sahasına ve zengin man• 
ganez madenlerine kartı olan 
tehdit artamaktadır. 

Alman kuvvetlerinin Kerç bo
ğazının karoı aahillno aec;tiklerl 
hakkında evvelki gün Vichy' den 

, verilen haberler Almanlar tara• 
ı fından tekzip edilmiıti. Dün Al-

manlann bu mıntakada harekete 
geçmek için hazırlık yaptıklanna 
dair bazı malGmat alınmııtır. Yu
kandan inmekte olan kuvvetler 
Krasnodar' a yaklaoınca Kere;' do 
bulunan Alman kuvvetlerlnln 
taarruza geçmesi beklenebilir. 

Pll§br. Bu kuvvetler imha edil· ' 
mek lizeredir. Salak demlryolu 
hmı,ak noktası zaptedilmİ§tİr. 

Don kavsinde Kletakaia' da 
muharebeler devam ediyor. Rus· 
laz büyült kuvvetler getirerek 
l:itirada Stalingrad'ı tehdit eden 
Alman taarruzunu durdurmağa 
çalışıyorlar. 

Mısırdaı 

Mısır' da durgunluk devam 
ediyor. İki taraf da mevzilerini 
tahkim etmektedir. Londra rad
yo.unun verdiği bir habere göre 
Mı11r'a gelen Amerikan tank 
kuvvetleri çölde harbe girmeğe 
hazırlanıyor. Amerikalı efrat c;ısl 
ıklirn ve prtlanna alıomak.tadır· 
Jar. 

Ha-.a akmlanı 

lü(?ü ötü {1 tü ev enmegı a ına oymuştur. am zırdır bir defa talihinizi deneyiniz .. > 
Paristekl Swiglerln ba§lıca B ~~~l rm 1f r Odü 1il d bu fikrinl söyliyeceği sırada Dave Uz~n düoünmeğe lilzum görme- 1

, 

aJAmetı tembellik, omuzlan dil- kı obf er, po 5 mklın:; 
1 
ğün ie Rose adında bir bestekar Judy'ye dim fotoğraf acentesinden izin ala· 

Dün Berlinden gelen bir tel· 
grafta Almanların Kuban'ı zap
tettikleri bildiriliyor. Rusya' da 
Kuban diye bir ıehir yoktur. Bir 
vilayet ve bir nehir vardır. Nehir 
epeyce cooupta oldu~na göre, 
bu telgraftan, Almanlann Ku
ban vilayetine girdikleri rnlnası 

Evvelki alqam İngiliz tayya
releri Almanya'nın garbında 
muhtelif yerlere, bilhassa Düssel
dorf §ehrine taarruz etmi§lerdir. 
Düueldorf 500 bin nüfuslu bir 
demir tana::r1 merkezidir. İngiliz
ler bir çok babetler olduğunu, 
yangınlar çıktığını bildiriyorlar. şük ceket, aJt taraf1 dar kısa ~ \~~[~ya dc~1 ş eitri. fş evlenmek teklif etmiş, artist de bu rak 'yola çıktım 

pantaıon kalın ayakkabı giyme- 5uÇbsa kı lmo mlaradıı anB nı ra a teklifi kabul eylemiıtir. H ıı· ld. •v· h' b k ' mec ur n ış r. unun üze- . . . . d . . o n"Uta ge ıgım zaman ıç e - ' 
lerl ve saçlarının mutattan fazla Tine zabıta bunlara serseri mua· • ~ıckey b~ ıkınci h!dıse en ~ırın- lemediğim bir hadise oldu. lıtaayon· 

Ayni gece Alman tayyareleri 
de timalt İngÜtereae muhtelif 
noktalara, bilhassa Hull ]imanına 
bombalar atm13lardır. Yangınlar 
çıkmı§tır. Bir miktar hasar ve ölü 
olduğu haber veriliyor. 

ozun olmasıdır. melesi yapmış ve ziraat işlerinde cısı kadar müte~lr olmıımıg, hır .kaç da Mickey Rooney beni bekliyordu. 
Parlsfn Bobstfllerl, akşamlan çalıştınlmak üzere mecburi hlz- ay ~onra ~ı;a ıle tanışı~~a izdmıç İki senedenberi hiç bir filimini ka· 

yeraltı kabara ve dansiglerinde mete tAbi tutnıağa karar veril- t~~lıf etmı~tır. Ava teklıfi kabul et- çırtmadığtmdan kedisini derhal tanı
toplanrnakta, oralarda Bobstil mfştir. tıgınden nı§S.~lnnmı.şlard!~· Y~kında dım. Bana yaklaoarak otomobiline 

evlenecek~~rdır. Mıckey ın nı§anlısı dovet etti. Fotoğraflarımı Metro 

Yahudiler, Bulgaristanda 
sayfiyelerden çıkanhvorlar 

hayatını goyle anlatıyor: Goldvin stüdyolarında gördüğünü, 
c2 t yaoır.dayım. Şimali Carolina- bana aşık olduğunu söyledi ve izdi· 

da Smithfield şehrinde doğdum. vaç teklif etti... Ağzım açık kaldı, 
Kolleji bitirdikten sonra Nevyorkta kulaklarıma inanamıyordum. Mickey 
me3hur bir fotoğraf acentesinde cevap hususunda ıarar ettiiinden 

Bulgarlstancla yahudilcrln yer pansiyon ve otellerden atılmış- manken oldum. Burada reklamlar muvafakat cevabı verdim. Şimdi rıi· 
değiştirmelerini yasak eden tali- lar, hükO.metçe bağlandıkları için çekilen resimlerin bir çoğunda pnlıyız.> 
matname mucibince, plftjlarda, daimt ikamctgft.hlanna geri dlSn- vazife alıyordum. Sıcak bir gün, Ava Cardney siyah saçlı. yeşil göz. 
ılıca, içmeler, kaplıcalarda otu- dilrOlmtişlerdlr. Yahudllerln iıimi bitirerek dcaiz banyosuna git- li.i, ince, pek ıevimli bir kızdır. Tec-
mnlann derhal çıkarılmaları b rl bl be 

1 
dık ' meğe hazırlanırken telefon çatdı, rühe filiminde çok muvaffak olmuş-

ote1 ve ev sahiplerine emredilmiş- mec u r se P 0 ma ça ve bir ses: cMis Ava ıiz misinizL Bu- tur. Şimdi tiyatrc mektebinde dere 
tir. Bu sebeple ynhudiler Bulga- l.ztns1z trenlere binmeleri ve ika- raeı Metro Goldıvin şirketinin Nev· almaktadır. Nişanlısı da kendisine 
ristanda plaj ve sayfiyelerde is- mctgfilı değiştirmeleri yasak york merhz.i. Sizinle görüşmek iııi- yardım ediyor. Yakında filim çevir· 
tifade maksadlle yerleştikleri ev, edilmiştir. yorum. Büromuza uğrar muıının meğe başlıyacaktır. Bütün emeli 

dedi. Alay edildiği zannile hiç bir Mickey ile birlikte bir filim çevir

En eski mektebin 800 üncü yıldönümü 
Danimarka'run cenubu garbi asırlarda büyük, müterakki bir 

kısmında eski vil!yet merkezi şehir olup, aynı zamanda irfan 
olan Ribe kasabasında. eski bir merkeziymiş. Fakat sonralan es
okulun 800 üncü yıldönümüne ki parlaklığ'ı sönmüş ve küçük 
hazırlanılmaktadır. Bu okul, bü- bir kasaba halinl almıştır. Bu 
tün İskandinavya yarımadasının ilkmektep mahalıt piskoposunun 
en eski mektebidir. Ribe, orta iznJle 1145 yılında açılmıştır. 

Temmuzda batırılan 
vapurlar 

Vlchy 2 <A.A.) - Temmuz &yı zar. 
fmdn Almnn denlzaltılan 632,000, 
tayyareleri 183.000 tonluk vapur ba· 
'1rmıştır k1 yekt\nu 81~ bin ton edl· 
10r. 

Yeni İran kabinesini kim 
kuracak? 

Tahran 1 {A.A.) - Tahranda 
söylendiğine göre. yeni kabinenin 
te§k.iline yeniden Süheyli'nln memur 
edilmesi imklnı vardır. Baovekillik 
için diğer bfr namzet de, tecrübeli 
eski devlet aclamlanndan Glvem 

Yeni deniz ıubaylarimiz Sultane' dir. Son zamanlarda ıiyaai 
aı in 1 CA A ) faaliyet dlfUlda kahnıt olan HU.eyin 

ers • • - Deniz halt> oku- Plrmiya sıhhi •ebepler dolayı.aile 
!unu bitiren ve donanmaya lltlhaJı: &,vekillik vazifealni kabul etmemio· 
eden genç subaylara bugün mernslm- tir. Fakat benilx bu karanndaıı vıız• 
le dlplomalnn vertımlştlr. geçmesi ihtimali mevcuttur. 

cevap vermedim. Fakat iki dakika mektir. 

Kabinenin 
programı 

Çarşamba veya cuma 
günü okunması muhtemel 

ikmal imtihanları 

Maarif Vekaleti 
günlerini kararlaıtırdı 

Ankara 2 (Telefonla) -Mektep
lerde ikmal imtihanlarının yapılaca· 
ğı günler Maarif Vekaletince teabit 

Ankara 1 - ~ekil eukrü Sa- edilmiştir. Ortamektep ve liselerde 
ra.ço~lu, hüktımetın programını çar- ikmal imtihanlan 31 ağustosta baı· 
vamba veya cuma günü Mecliste lıyacak, 7 eylüle kadar devam ede• 
okuyacaktır. Programda yenı çnlışnın cektir. Ortamektep ve lise ıon ıınıf· 
tarzına ve dral sahada gine çarpa- Jarında ikmal lmtihanlan 8 eyluldo 
cak bazı tedbirlere J,,arct edilmesi b 1 12 ı-._' ,_ d .. kt' muhtemeldir aıı ayıp ey we Aa ar ıurece ır. 

İthalAt ~ının memlekete daha Olgunluk imtihanlan 2.f eylölde 
çabuk ve kolaylı.k1a getirilmesi lçln başl~yıp 29 eylule hdar devam ede
tedblrler alınacaktır. Almanya Ame- cektır. 
rika ve İngiliz imparatorıutu ' mem- Bütün mekteplerde derelere 1 bi· 
Jeketlerlnden fazla mal alınacaktır. rinciteırinde başlanacaktır. 

* Geçen harta Pireye, Kızılo.ydan * Mülga bölge t.a.şe müdürü Müm
yardmı eşyası götüren Dumlupınar taz Rek. Ticaret VekAJettnın daveU 
vapuru llm.anımıza dönmüştür. üzerine Ankaraya gltıniştir, 

çıkarılmaktadır. 
Dünkü Alman tebliğine göre 

1 Alman kuvvetleri bozgun bir 
halde çekilen Rusları takibcde
rek Krasnoda - Stalingrad hat• 
tını geniş bir cephede apnıı, 
mühim Rus kuvvetlerini kuoat-

Yelken yarışları 

Dünkü müsabakayı 
GaJatasaraydan edim 

kazandı, Mahmut 
ikinci oldu 

Dün gündüz İngiliz hava kuv· 
vctleri Almanya'ya, Alman hava 
kuvvetleri de İngiltereye dağınık 
alunlar yapmı~lardır. 

u 

Berlin büyük 
elçimiz 

Dün İstanbuldan hareket 
etti, akıam Berlin'e vardi 

İstanbul su sperlan ajanlı~ı tara· latanbul 1 (A.A.) _ Berlin bü· 
tından tertip edilen yelken teşvik yük elçimiz Saffet Arıkan bu ıabah 
yarışları diln Moda i."ıt:übilnde ıert y eoilköyden hava yolile Beıline ha.
rüzglra. rağmen ır.uvaHakıyetıı blr 
şekilde yapılmıştır. reket etmi§, dostları ve birçok y\ik· 

Müsabakalara. oalatas:uny Fener- ıek ııahsiyetlerle Almanya büyük el· 
bahçe, Demirspor vo Liman Gençlik çisi von Papen tarafından uğurlan· 
kulüplerinden 16 §a!P1 1şt1rU: etmiş mıştı-. 
ve Jademllltr arasında yapılan yanş. Berlin 1 (AA.)- Türkiyenin ye• 
lar çok çetin geçmı.,tir. ni Bertin büyük elçisi B. Saffet Arı• 

3 deniz mill 01ıı.rak yapılan kıdem- kan cumartesi akşamı Berline muva
Jiler yanşınd:ı. Galatasaray kulübün- aalat etmiştir. Alman Hariciye Naı 
den Nedim, Satı oldpt, 1.!S.55 lle bl- zırı M. von Ribbentrop h&lttı Berlin• 
rlncl, Galatasaraydan Mahmut, Vec- de bulunmadığından büyük elçiyi 
di ek1p1 ildncl, Demlrspordan J'eyyaz ı f h d' d p 
" ün n 1 la d Nedi M Tempe ho ııwva mey anın a roto .. 
uç c o muş r ır m &rmara '- 1 "d" .. 1 · D b 
onmplyJ1nası •..e. ist&nbul namına if- &o mu uru orta e çı von oern era 
tlr!k edecektir karşılamıobr. 

2 deniz mllt ~Jant yapılan kıdem- Türkiye maslahatgü:z.arı büyük eJ. 
sizler yaruıı.nda cSıı. oıtnta.saraydan çililt mlisteııan B. Kemal Necat Ka
Hasan &7.27 lle birinci, Fenerbahçe- vur ile bütün elçilik memurları da 
den Sadık ikinci, OaJatasaraydan Nl- B. Saffet Arıkam karşılamak üzere 
yaz!. ftçünctı olmuşlardır. Müsabaka. hava meydanına gelmiolerdi. 
lard:ın ıonra dereco kazananlara 
ajanlık tarafından te§Vlk kupa "e 
bayraklan merastm!o verllmt§t!r. 

* Galat.ada Gayret apartımanın
da. oturan bir Musevi kızı gece ~ 
rlnlemek için çıktığı balkondan ı.o
kağa düşerek oımUştür. 

Tarak bulunmuyor 

BİLLÜRŞİŞE 
Şimdi, ZeynelAbidin paoa zade 

Bedriye ha.nımef endinin konakta 
kıriz geçirdikten ıonra, Köse Eminin 
onun yanından aynldığı, seçme ye
m.itler aabn alarak, ipek pardeıüsü
nün al"Pa gizlediği ve paoalısını zi
yarete geldiği gündeyiz. 

- Çağırtırsam gelirsiniz, aslancı· cağı mühim bir io var. 
ğım 1 Bilal beyin kızı, en mlitevazı bir 

Son btr 1kl aydnnberl şehrlmizdt 
tarak buhranı vardır. Ne Beyoğlun• 
da, ne İstanbul tnrnfında, ne de Ka• 
palıçarşıdakl dükkflnlarda cep vt 
tuvalet tarağı bulunmuy.>r, Tek tilll 
bulunsa. da pek pahalıya aatılmak· 
tadır. Evvelce ıo - 15 lruru§:ı. alınan 
Adl cep tnraklan 50 - 60, büyükçı 
tuvalet tarakları ise 150 kuruşa kn.~ 
dar satılmn.ktadır. Satıcılar, mal gel• 
mcdiğl için mevcuUann pahalıya 
satıldığını söylemektedirler. Fakat 
mal gelmiyor dtye mevcutınn mnU
yet ftatlnden pahalıya. satmak thtı .. 
kAr deltll midir? AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 23 Yazan: (VA • NQ) İki kapı yoldaoı o ıün, saatlerce 
baı bata kaldılar. Handancık çayı 

Defterinden anlarlıJ'or k~ mC1ru- ığım. Derken, en Uaıltli, on emin hazırladıktan ıonra. içeri ıetirdi. 
· " k b d • Köse ona, gene hayret içinde baktı: 

tfyetı mutea İp, birimı, ufkunda ir anan a ye ılıı en derinine düıece• c- Bu ne benzeyio... iki damla 
6mit ışığı görülmüot(ir. O da, Orhan ğim .• ·> 
~ilerin komşuya taıınmuı üzeri- •u gibi biribirlerlnden fark.edilmez 

ne ... FeJ-L acaba, ceza.lan ,_,,(!. mı· S I h b I iki lfı:.ı ... > diye kCtldi kendine ıöy· 
cıı., :l'an aray ı anım, u •on aabr an de- lendi. 

görmÜ§IÜ? Kendisinden boılanan fafarca okudu ı 
Ye kendini.r> de ho§landığı bu erkeği - İyi bildiniz, ulancı"ım ... Ce- Saraylı hanım, eski arkada§ının bu 

k K ta§alamasını yan ~özle seyretti. için 
ona hayat arkadaşı diye verece nabıhak, ıizin üzerinize beni mu.al- · · ] . d l ,_ d k' ıc;ın a ay etti. Sonra, adeta ipnotiz-
mıy i) ote, ne zarr..an .ı;aroı ev e ı lat etti ... Bütün kapı yoldaşlarımın malaliIDıoçuına emirleri altında bu-
piyanodan nağmelerin aksettiğini intikamını ai.zden ben alacağım, lundurduğu Handnnı, konağın bir 
duysa, yahut kendi de bir parça çal- fem... Kendiniz de yazıyorsunuz tarafına savdı: 
~ğa başlasa, ruhu hep bu endioeler ya, güzelim: Ecdadınız. bizlere çok _ Bizi bao baoa liırakınız, güze· 
açın de bocalıyor. fenalık ebniş ... Ceremesini siz çeke· 

7_ il k b h'f ] d k · · B' 1 d lim ... konuşacaklanmız var, lem ... L.liva ı genç ız, azı sa ı e er e, ce sınız... ır cariyenin e in en~ .. > • dedi. 
derin bir ye'se kapılıyordu: Sinsi sinsi güldü: Handan, herhangi bir istibdada 

cHer halde en umulmadık, en 
şiddetli darbeyi \'Urmak için, mu
kadderat bann bl: oyunu hazırlıyor. 
Sonsuz bir arzu ile istediğimi, ta 
yıınıbaşımu kadar. getirecek. Elimi 
uzatsam al Hle ğıme knnİ oh\ca· 

c- Şu gizli haneyi keşfcdi~im boyun eğdiği nispette feleğin tayin 
pek iyi oldu. Defteri yerine bıraka- ettiği zulüm m!iddetJnl blran evvel 
)'lm ... Her icabettikçe aç.ar:. H~~~a~ d.Jduracağına kail: 
hanım kızımın, ne dü• nd u ,,u ugun - Peki hanımefendi! - dedi ve 
anlarım, ona göre hareket ederim.> 'tt' 

••• gı ı. 

Aıadnn birkaç ay Kec;mişti, l da~ı uzakla~ırken, saraylı, arkasın· 

lı . .,q ..... ---

- Ba~üstüne. köoede duran lskemlenln kenanna 
Çayı iç.tiler, Kahvaltıyı ettiler. El· o devrin terbiyeli tazeleri ı»lubilo 

malan yediler. Ve uzun uzun bir~· DÖy]o iliıiverdi: 
ler konUftular. Bu milddet zarfında, - Teıekkür ederim efendim. 
Handancık, aıağıki odada yalnız ba· - Ağaefendinin bugilnkü ziya· 
ıına, dalgın, bir it ifledi. Ve düoün- reti ei:ııin lçio pek hayırlı olacak ln-
dü, düoündü. ,allah ... 

c - Kimdi onu aetiren) ... O ça- - ? 
cuk eli kimin eliydi?> diyor ve zih- - Kendisi ...... 
nlndeki muammayı bir tilrlü çözemi· Uzun uzun anlattı. Misafirini öi· 
yordu. dü. Zengin ıve cömert bir ,ahslyet 

Neden ıonra, ahretlik, olduğunu da kinaye ve telmihlerle 
- Sizi yukarıdan çağırıyorlar, kil- ilave etti. Ve erkeklikten mahrum 

çük hanım 1 - dedi. bir hadımağası olduğunu da aakla· 
Bilalin kızı silkindi. OıtünU baıını madı. 

derledi, topladı. İçini çektiı - Allahın emrile, peygamberin 
c - Ne günlere kaldık ... Ben ki kavlile ıizi zevceli~e btiyor, yav· 

o muhteşem Esircizadelerin torunu- rum ... Onun için gelmiş ... Umanın 
yum ... İki azatlı, kalksınlar da beni ki reddetmezsiniz ... Zira, böylelikle, 
tıpkı cariyeye emreder gibi huzurla· pederinizden kalan borçlar ödene• 
nna çağırsınlar!> Eaeflenmedi bile ... cek ... Yeniden, bir koiıağın hanım· 

Atik adımlarla, sofayı geçti. Mer· efendisi olacaksınız ... Ne aersinlz? ... 
divenleri çıktı. Yukanda, ilvey an· 
nesile misafiri Kösenin oturduklan 
salonun eşiğinde Clurduı 

- Kızım... Gir içeri evladım ... 
Otur ıu iskemleye... -

Ne oluyor acaba) ... Saraylı ha· 
nım niçin böyle mültefit davranı· 
yor)... Mutlaka kendisine yaptıra· 

- ... 
Kız. başını önüne eğdi. 
Bu, chayır> mfinasına değildi. 

Zira, böyle bir teklif karşısında ka· 
lır kalmaz, bir kızın, hoplaya zıpla· 
ya cevet> demesi, devrin terbiyesi
ne nazaran pek hafiflik olurdu. 

(Arkası var) 

KOÇOK HABERLER 
* Dün sa.bah Bakırköj akıl hnsta• 

nesinden bir kişi kaçmı.ııtır. Adıya. 
m.anlı Mehmet adındaki bu adar4 
buhriın zama.nlannda etrafa saldıraıt 
hastalaroan olduğu cihetle sıkı ne
zaret altında bulundurulmakta 1dl• 
Fakat Mehmet dün sabah nasılsa bir 
fırsat bulup hastanenin bahçeslnt 
çılonl.ş ve kaybolmuştur. Mehmedln 
duvara tırmanarak dışanya atlama~ 
suretile kaçtığı anlaşılmaktadır. 

Mehmet otuz yaşlannda, knrn gôz. 
ın, knra kaşlı, orta. boylu, tünnzca 
bir adamdır. üzerinde de hastnnedı 
gtydlğl gömlek vardır. Zatıtn bu has
tnyı nrruna.ktadır. * Ferlköyündc oturnn Badi ndındo. 
on btr yaşlarında bir çocuk dün evin 
bnhçeslndekl çam nğncmn. ç.kmış vo 
d:Uın kırılması netıcestnde duşnrek 
başından ağır yaralanmıştır Sadl 
Şişll Çocuk hnstanrstne kaldırılmıştır. * Eskl Ber:ın bu• 11it elçimiz Hus ıev 
Gerede şehrimize donm\İ tür. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Dünya malı ( ŞERiR RA.DBRLERi) 
Muhtelif mevzularda elime p 

çen eserlere fÖyle bir g&.s atmak 
beni çok oynlar. Ciltler arasında 
daldan dala atladıkça, JmJa ytı .. 
rilyen bir tren penoereslnden 
dağ, onnan, im' mansaralanm 
seyredlyormuşum teslrine kapı
hnm. DlnJenmenln de galiba en 
tyt usum, kendine tealluk etme
yen bahislere dair okumak. 

Bulgaristan'la 
son anlaıma 

Benzinden Bir sandal 

Bir heyet bugünlerde 
Bultariatan'a gideceli 

tasarruf 

Taksilerin bir giin tek 
gün çift iılemesi 

muhtemel 
Bir tarikat kitabının sahlfele- l.tanbul mangal kömllrli ihtiyacı· 

rlnl çevlrlyonlum. H~ bir hlkA· nırı yUzde kırk. kırk bcıinl 6tcden- Petrol ofla, ıehrin muhtaç olduğu 
yeye rasladnn: beri Bulgariatandan temin edilmekte benzin ·n mazotta tasarruf temin 

••• idi. Hük\lmctlmizle Bulgariatan ara- etmek {!zere Tıcaret Veklletine mU-
Mezhep bAnislnhı oğlu da, ha· aında yapılan ıon ticaret anl&Jllluı racaat etmiı ve tahl otomobillerinin 

basma . yakın Jrutuplardanmış. üzerine Bulgarlar bize 75. bin ton bir g{ln çih, bir gün de tek numara 
Fakat üstelik sengin de olmuş. Bulgar kömUrll vereceklcrdır. Buna olmak Uzere işlemeleri için mGsaade 
Zira iki nesilden beri halk her mukabil biz de balık ve balmumu iatemlttir. 
türlü hediyeleri taşıyıp d1D'1lyor, ıvereceğiz. Tıcaret Vekaleti, kabul ettiği tak
Tekkeye vakıflarda, bJbelerde Bulgaristan bUkCmeti, bizim vere- dirde otomobiller bu usulle lıleye
bulunuyor. Bu sayede de kazan. ceiimlz balık ıve balmumunu alma- cı-ktir. 
Jar kaynamakta. Yenenin, içile- dan mangal kömüril ihracına yanaı· 
nln, JrullamJanm baddJ, hesabı mak i9tememektedir. Halbuki bal
yok. mumu ve balık ihracı mevaimi henüz 

Dervişlerin yalınz böyle ağni- baılamamııtır. Buna mukabil, man• 
ya~ olmaz a. Bir de (!demir Asa gal k8milrlmUn ılmdiden temini Ja
clemir çank»,«Blr abam 'Yal', aÜl· mndır. Tıcaret anlattnıuının bu 
nm nenle olsa yatamn» dl· noktam etrafında Bulgar hüklımetile 
yenleri olur. :işte bunlardan IA- temu etmek ve mangal k8milrU ih
fını esirgemez bir harabati 'le!lgin racınm gecibnemealnl temin etmek 
tekkeye inmiş. Gmelce Jmmmı ilzere Tacaret ofisinden bir heyet bu 
doyurmuş, nefsini körlet~. Bil? gilnlerde Bulgulatana gide<:ektir. 
Erenler! Allah! Eyvallah! Der· 
ken, - sakil tabirdir amma, hoş· 
tur: - biti kanlanmış. heri gerf 
söyJenmeğe kalkmış: 

Kömür satışı· 
- Bu ne biçim işti de... Bu 

b<lar debdebe, tantana derviş- Kuruçeıme deposu fazla 
liğe yakışır mı idi de ... Hani bize kalabalık oluyor 
«bir lokmn bir hırkan elverecektl 
de... Diinyn nimetlerine bu ne E 'b k k- .. d ... 
rağbetti de... Ben bunlann hu· h. an omur agıtma ve ~tıt 
]

A d bil il h ed rlmd' ~ubesıne beyannameleri mukabılın-usun an e p e e ı d 1 k d' 1 de... e para arını yatmıre. or ıno arı.?ı 

Dedilı:od post . • • kul v alanlar Kuruçeşmedekı depodan ko-
li, nışmın agı- " l · • 1 ,_t d 1 F k K 

git 1 Art·'· aJ.l'ı.- d mur erını a ma.w. e ır er. a at u· 
nn m ş. ·U'o. orası m l.l1ll e- dek" d d k' k 1 b 1 k 
ğfl· T kk il rf J Terinin kur· ruçe§me ı cpo a ı a a a ı ıon 

· ve e e ge cı: Ildn raddesini bulmuıtur. Sabahın erken 
nazlıgı mı, yoksa b r tc' ne· saatinde depoya gidenlerin elinden 
ticesi mi, derbeder derviş ~~k~: orclinoları alınmakta ve ordinolara 
den ayn1acağı sırndn, keŞkü unu birer ııra numarası konulduktan 
unutuvermiş. eonra hengi kantardan alacaklan 

Şeyh, sokak kapısında, onun kendilerine bildirilmektedir. Oepo-
yanıbasında derhal beJlrir: da alh haakül vardır. Bunlardan biri 

_ Daydl bnknlım... deniz yolile kömtirünü nakletmek 
-? İltiyenlerin kömürünti vermektedir. 
- Haydi F..renler... Yolcu yo- Sabah saat yedide depoya müracaat 

luncla gerek... Düş yanıma... edenler - evvelce henüz kömürü 
- Sen nereye ki? verilmemiı ordicolar olduğundan -
- nen de seninle... ancak akııam geç vakıt sıra bulabil-
- hAhi ... Uenim gideceğim yer mektedirler. 

Bir hakaret davası 
Mahkeme evraki müdde
iumumiliğe gönderiyor 

İstanbul asliye tlçl\ncü ceza. mah
kemesi Utıplertnden OQzlde, dft:n 
mabkeme ba.şkAUbl Necmc'1dlnln va
zl!e ba.§ında kendisine hakaret ettl
ttnı ileri sürerek aleyhine dAva ~
mıştır. Meşhut ıuç kanununa tevfi
kan asliye lklnci cern mahkemesinde 
bu dlvanın rüyetine b~la.nmıştır. 
Mahkemede Oilzlde dA.vasuıı anlata
tak üçüncü ceza mahkemesi kalemin
de l.şle meşgul olduğu .sırada, esa
sen mezun bulunan ba§kAtlp Nec
meddin1n kaleme gelerek kendisine 
başka iş verdlğlnl ve ellndekl ışı bi
tirdikten sonrn bunu yapacaiıını söy
lemesinden hiddetlenen baı;klıtibln 
kendisine hakaret ettiğin\ Uert sür
mllşUlr. 

kayboldu 

Sandalda dört bet yüz 
liralık kereste 

bulunuyordu 

Blr hafta tada.r evvel lnşh.at teres
tesl yllldll olarak Yenlkapıdan ay 
nldıktan IOnl'& ortadan kayoo an 
Tayfun adındaki aandalın lkıbetl he
nüz anlaşılamamı§tır. 

Aldığımız maldmata nazaran, san
dalcı Melmıedtn lda.res1nde ve içinde 
Ali adında bir de yardımcı bulmıan 
Taytun adlı bu sandal geçen pazar 
gttnü marangoz QelA.l tarafından 
yüklenen ev kapısı, pencere çerçevesi 
glbl d.ört be§ yüz llra bymetlnde 1n
p.at kerestesini Kalamışa götürmek 
üzere Yenlkapı sahilinden • hate
tet etmiştir. Aynı rUn diğer bir 
sandal bu eşyanın bir kımımı abp 
Yenikapıdan aynhnış ve o gün eşya
yı Kalıunışa götürüp sahibine teslim 
etm.lftlr. Fakat Mehmedln kayılı 
Kalaınışa gitmedi~ gibl hlç bir taraf
ta da 1z1 bulunamamıştır 

Kayığın yolda bir knzaya. utrama
sı ihtimali düşftntllınU., n içinde 
tahta yüklü olduğuna nazaran kaza
ya uğraSa. dahi bu tahtalnnn deniz 
üzerinde kalacalt göz önünde tutula
rak etraf arnştınlmışsa dn bir ıey 
bulunamamıştır. 

Diğer tara!tan, blr hartadnnberl 
ortadan kaybolan sandalcı Mehmedln 
ve tayfa Alinin ailesinden hiç blrt 
bunlnnn aranması için zabıta.ya mü
racaat etmemlşlcrdlr. Kayı~ kay
bolduğunu haber alan zabıta kendl
llğtnden tahldkata glrişmişt.Jr. 

Öğrendlğtm.tze göre, kerestelerin 
sahibi marnngor ceJAJ, kayıkçı Meh
medln ailesine mllracaat ederek tG
easının nerede oldurıunu sormuş, 
kadın; 11bUmlyorumı cevabını ver
miştir. Zabıta, bu garip kaybolma 
hAdlsesJ etrafında tahkikatı geniş
letmektedir, 

Vezir han cinayeti 

Suçlu cKendimi kayl?et
.tim » diyor 

SahUe s 

Devlet Orman ltletmesi Karabük Revir amir
liğinden: 

'3500 metre mikap çam ve köknar tomruklari nakil 
işi aÇık eksiltmeye çıkarilmiıtir. 

ı - Karabük de\"let omıan işletmesi revı: lmlrllğlne baAh ovacuma 
bölgesi emvalinden Hclkeme ormanının Gezen, Fmdıcak Ardıç, Katır ovası, 
Uzun. yazı jandarma. mezar!$ depolannda mevcut nakil edllm1§ ve edil
mekte olan tahminen 3500 merte mlkl\p raddesinde çam ve köknar tomruk
lannm bulundnklan mahallerden Ulupınar kereste fabrikası önüne nakil 
1tl 30/blrlnci teşrln/942 tarihine kadar tamamen nakledllınl§ olmak ve nn.k.. 
llyp.t emasında yallarda yapılacak bilfimum yol tamlratı müteahhidine al' 
olmak prtlle açık eksiltmeye çıkanlmıatır. 

2 - Açık ekslltme 8. Atustos. 942 tarlhlne rastlayan cumartesi günl 
aaat 10 da Karabük devlet orman 1§letmes1 revir lmJrl~ blnuında topla.. 
D&eak olan komisyon huzunında yapılacaktır. 

8 - Birinci maddede yazılı şartlıı.r dairesinde Jfbu tomruklann tıebeı 
metre ml.kAbma muhammen bedel on iki llradır, 

4 - Teminat akçesi 1' '1,6 heıa.blle 3150 llradll'. 
a - Bu işe alt açık ek.slltme şartnameleri Ankarada orman umum mü

dürllltfi ııe Zonguldak otmnn çevlrge mildürlQtllnde ve revir Ainı.rllğtnde 
ııörlil eblllr. 

e - ~eın Jhale günft:nde muvakkat teminat akçelerlle bl.rlitte revSt 
tmırıı~e müracaat etmeleri ltızumu 1lAn olunur. (80'7'1) 

Devlet Orman lıletmesi Karabük Revir &mir-
i ..... d 
ıgın en: 

1200 metre mikap ·çam ağaçlarinin tomruklama 
ve nakil iatil iıl açik ekaltmeye çikarilmiıtır. 

1 - Devlet Orman İ§letme.ı KarabUk Rev1ı Amıtııtıne ballı Karattpl 
bölgesmtn Kızılgilney, Kocüus ormanJannda muhtelif mahal ve mevWe 
rüzgirla ve sair ıuretle d.evrtlm.tf ta.ıımtnen 1200 met.re Jn)klp raddeaindl 
çam at.ı~larını verilecek lılc;GJe ırıre k81erek toınrak boylanna taU1m ~ 
kabuklannı soymak Te Olrence ve Giren Pınar :ra.mpa.larma nakil ve ıaUt 
!.şi J0/10/942 tarihine tadar tamamen yapılmıf o1mat ve nakliyat :yollarında 
yapılması ve tamlr11cab eden her tilrltl yol lfl'" murab. mtlteahbldhıc alt 
bulunmak fQrtlle bu 1t açık eDlltmeye ~a.nımıttır 

2 - Açıt ek.slltme 8/8/H.2 ıarnıtne ~1&11 ew:narlesl rtmı aaı 10 da 
Karabük Devlet Orman İfletmeaı Rev1r Am.J.rııtı bmısmda toplanacak dan 
tomlsyon huzurunda yapılacaktır. 

S - Blrlncl maddede yanlı prtlar dairesinde beher metre tomruta mu
hammen bedel yedl llradır. 

• - Muvakkat temıno.t atçeaı 1' ı,s beaablle 830 llradır. 
5 - Bu 1.§e alt açık eksiltme prtnameleri Antarada Orman Umum Ml

dürlfiğü ııe Zonguldak Orman Çevlrge MOdflrUil'ünde ve revir Amlrll#lnde 
görllleblllr. 

es - İsteklilerin ek.slltmc gtlııU teminat akçelerlle bli'lik.te Revir Amır .. 
ıııt:mıze müracaat etmeleri lllıumu llln olunur. 180781 

Devlet Orman lıletmeıi Karabük Revir amir
liğinden: 

1000 metremikap köknar ağaçlarinin tomruklama 
nakil ve isti/ işi açik ekailtmeye çıkarilmiştır. 
1 -Kara.bük devlet orman lfletmesi revir lmlrllıtne baRlı Kclt.epe blıl

gesı dahilinde Koçeli ormanından de.rtımı, Tt tesllm1ş tahmJnen 1000 
metreküp köknar ağaçlarını verııecek aJçOye göre tomnıklama, kabuklnnnı 
soyma ve !0/10/Vil tarihine tadar PUaryert deposuna. nakil ve istif Hl
rumu hallnde ~ yolu mtlteahbtdlne alt olmak ve bu husustn blr ta
lep~ bulunmamak §artlle bu ~ açık et.slltmeye çıkanlml§tır. 

2 - Açık eksiltme 8/ 8/ 942 tarıhJne rastlayan cumartesi gtınll saat 10 da 
Kara.bak devlet orman işletmesi revir A.ınlrllgt binasında toplanncak olıın 
komlsyon huzurunda yapılacaktır. 

s - Blrlncl maddede yazılı §artlar dairesinde l§bu emvalin tomruk ha
linde beher metre miktı.bına muhammen bedel sekiz Ura.dır. 

• - Muvakkat teminat akçesi % '1,5 hesablle 600 liradır. 
6 - Bu l§e ait açık eksiltme §artnameıert Ankarada orman umum mft

dllrlil~f.ı Ue Zonguldak ormnn çevlrge mlldürl!illlnde ve Karabük revir lı.mlr
Uğlnde görüleblllr 

malfım değil. •. Köy köy, kasaba Kuruçeşmedeki basküller tartma 
kasaba siirtiip dolaşacağım ... ~~dreti ve kömürün kamyona nakli 
Görmek, tanımak tanıtmak ha· ı'ı - ıabahtan akıama kadar çalı· 
kfkati tatmak v; tattırmak uğ- tılmak ıurctilc - ancak glinde iki 
nında dünyayı gezeceğim .•• Ve yüz tona tahammül edebilmektedir. 
ktmbilir giinün birinde nerede Halbuki depoya gönderilen ordino
ö1Up kalacağım ... Sense ••• Bunlar ~ar günde .. 45.? ton~ bulma.~tadır. Bu 
ı;ana ı:öre değil... ~ib~rla komurll günü gilnune almak 

B. NecmeddJn bu iddiayı redde. 
derek her ne kadar kendts11zlnll bu
lunuyorsa da ay başı olmnk mnna
sebetlle 1ş cetvellerini çıkarmak üze 
re daireye geldiğini ve kendi 
mahkemeleri tntll bulundu~u clhet
ıe bu mahkemenin müstacel d!'\vnla
nna bakan asliye ikinci ceza hAkl
ml tarafından bizzat verilen müs
tacel kararların bir an evvel yazıl· 
masını kAtlp Oüztdeye söylediği hal
de Güzidenin ltlraı ederek bu J§lerl 
yapamıyacağını söylediğini ve arala
nnda açılan münakaşada kendisine 
Te allestne ağır hakarette bulundu
ğunu, kendisi de kavgayı önlemek 
üzere Güzideyi kolundan tutup mah
keme kaleminden dışanyn çıkardığı
nı söylemiştir. 

es - :lstekıııertn yevmi !halede muvakkat teminat akçelertıe blrllktc revir 
Evvelld gece Mercanda Vezir ha- tunırllğlne müracaat etmeleri lüzumu 1lAn olunur. (8079) 

nında 17 y~ında Mehmet adında bl- --------------------------

- Adam, efendim... Ben de abıl olamıyor. 
~enin gihi yapanın... İkimiz de Ha!,tanın pcrıen:ıbe, cuma,. cuma.r-
dtrviş de~ril miyiz? teai ~nU ~al~a, dığer g{l~lerı bUyük 

_ f yl amma, senin burada partide Jı:omür alacak ;nue~csel~re 
Jnınılmuş konağın, kaynıyan ka· aynlmı,hr. Müeeseaelenn kömUr ıh
ıranm her şeyin vnr Gidemez- tiyacının geceleri çalışhnlacalc bir 
sfn ki• ... ekip ile verilmesi, gündüzlerin de 

_ Gidi,·onım işte... Söyledim ~a tahıla ediln_ıesi h.u. izdihamı 
" önleyecek bir tedbır olabılır. a ... 

Derbeder miitehayyır, başla· 
mışlar yiirümeğc. .• Vakta ki fca· 
betmiş: 

- Eyvah, Keşkülüm ... 
- Neymiş, ne olacakmış? .•. 
- Ne olacakmış olur mu, eren-

ler?... Keşkülilm... Benim keş· 
kül ... Dönüp alalım ... Haydi:.~ 

Güzel sanatlar birliği 
resim tubesinin sergiıi 
Oftzel Sanatlar blrllgt resim §ube

mı.hı .sergtsı S atustos pazartesi gü
ntı saat 17,30 da Galatasaray ııse
ainde açılacaktır. 

Bunun Ü7.erine, şeyh elendi, * Yedltule clvanntia bir fabrlk.a-

Mfiddeiumumt, başkAtlp NecmeddJ
nln mez\Dl olmasına rnğmt-n mahke
me .kalemine gelip Tazlte gördüğünü 
ve kendi mahkemelerine vekl\let 
eden Jklnci ceı.a mahkemesi tnrafın
dan bizzat kendisine vaz!!e verildiği
ni iddia etmesine naznrnn bu clhe
tln tesbitı için ikinci a~r ceza mah
kemesi reisi B. Reşit Nomer'ln ~it 
sıratlle mahkemede dlnlenmeslnJ iste. 
mJştır. 

Bu dA.vayı rüyet eden lklncl ceza 
mahkemesi oldu~ cihetle hA.klın B. 
Reşit Nomer aynı <!Ava.da ve kendJ 
mahkemesinde ~bit aı!atııe dlnlene
mlyeceğlnden d!'\vayı bu mahkeme
nin !alA.hlyeti hariclnde görmüş ve 
kendisi şahit aı!atlle dinlenmek üze
re dbanın başka bir asliye ceza 
mahkemesine nakledllmesl için evra
Jcn müddeiumumlliğe iadesine ka· 
rar vermistır. 

IRADYOI 
ıam zamanın geldiğini farkede- da çalışan Senet adında btr kadın Buıünkii proıram 
rek taşı gediğine getirmiş, hik· dokuma maJdnesJne iplik geçlnnek 12,30 Program, 12,33 Şarkılar, 12,45 
metini sanınnuş: isterken sat ellni makineye kaptır- Ajans haberleri, 13,00 Saz esetlerl, 

- Öyleyse ben seninle arka- nııştır. Servetin parmaklan parça- ıarkı ve türküler, 14,SO Radyo salon 
daşlık edemem... Zira seni haki- lanmı§tır. orkestrası, 18,03 Radyo dans orkestra-
katen ermi sanıyordum, aldan· 1 sı, 18,40 Fasıl heyeti, 19,SO Ajan's 
mışım ..• Bak, ben. o herkesin ta- Günlük Borsa haberleri, 19,45 İstanbul at yarış!an-
ma ettij!i koskoca serveti arkam· nın netıcelerl, 19,55 Karışık sololar 
da bl1'8ktım, gicliyomm •.• Stnse <PlJ, 20,15 Konuşma (Tutum ve Ba-
hir kfiliistür k-kUI ı...ın geri dön· 1/8/H! ttatıen kını>• 2o.so Şarkı ve türkiller. 21,00 

, !r' Zlraat saati, :ıı,10 Temsil, 21,so ıCar 
meğe kalkıyorsun... Yazıklar ol· Londra fizer1ne ı sterlin e.22 men. operasından (Pl.), 22,so Ajans 
mn... Nevyork tttertne 100 dolar 130.70 h:ı.berlert. 

rtnln aynı handa yirmi ya.şında Ke-
maleddlni bıçakla altı yerinden ya
ralayıp öldllrdü~n yazmıştık. 

Vakayı müteakip kaçarak blltlhare 
Tahtakale clvnnnda. yakalanan Meh
met dün adllyeye teslim edllmlştlr. 
Müddeiumumlllkte Mehmet suçunu 
ltlraf ederek Kemaleddintn yanında 
kızlarla kendi odasının önllnden ge. 
çerken içeride kendisinin öksürme
sinden hiddetlenerek kavga çıkardı-
Rmı, küfür Merek tekme ve Y\lmrUk
la döğ'düğünll söylemlş ve: 

- Canım yandı. Blrdenblre ken
dimi kay'bettım. O aırada elimde 
karpuz kestiğim bıçak vardı. Ne yap.. 
tı~ı bilmiyorum. 
Demiştir. Mehmet tevkif edllmJştlr. 

MEVLOD 
Zevcim lfık Liseai müdürü 

merhum 

EŞREF BINZET'in 
Ölümünün kırkıncı günü 

münasebetile 4/8/942 Salı 
giiııü aaat 1 6 da Nişentaıın
da l§ık Llıeai karıısında 
Göksun Apartımanının 2 
numaralı daifeainde Mevlu
du terif okunacaktır. Ken
disini ıevenlerin gelmesini 
dilerim. . 

Ve adamı, habtetmiş, rezil et- Cenene tizertne lOO Yann sabahki proıram. 
mq! Söyleyip söyliyecekfne piş- İniçre fra.nkı 3o.7o 7,30 Program. 7.32 Vücudumuzu ça- !11•~~~-------
man, yUziistii bırakmış. Ma.dr1d 1lzertne 100 pezeta 12.89 lı§tıraıım, 7,40 Ajans haberTert, '7,55 Makine elektrı"k 

... stokholJ?l ftzertne 100 kuron 31.16 Müzik, 8,20 Evin saati. 
Kıssada ~eyh efendinin zeki· ....................................... , mühendisi 

sile beraber, başka bir şey de rlssiz dayı hayali değil. Piyango İki adet 0 '11P ekmek karnesi 
d ... tr. mahsulü ği bulunmuştur. mey ana .,,a.nıyor: Dervişlerin da- . de 1. Umulmadık bir 1 Ağustos 942 tal1.hlne alt ekmek 

hl diinya mahna pek ehemmiyet günde, elimize geçecek olan fır. karnesi kestim!§ bir ~kilde bulun
.erdikltrl, fak~t hunu ustalıkla sat ineğinin memesi değil. Yağ· muştur. 
lrttiiklerl... Onlann zamanında ma, ihtikar vurgun, haram para iş Bankasında odacı oıyaseddln 
belki öyle icabediyordu. değil. Kendi lstihsalimizden do- Öılşe müracaat. 

Fransanın büyük fa'brik.alann
da. elektrlk. mühend~ tefilgt 
yapmış ıEnstitü· politeknllu 
dlploması vardır. Elektrik mü
tehassısı tıı anyor. Beyoğlu Brls
toı otelinde bay Enver Korte 

Her devirde cemiyetin ihtiya. ğacak mal, servet! Ona karşı 
cmn göre ayn bir telkinde bu- muhabbet, aşk! Ve bunun yürek· T epecik-Aari mezarlık yolu tamir ve İnşa edilecek 
11Hlmak gerektir: Nasıl ki. bir lerde Adeta yepyeni bir din gibi Izmı·r vı·la"' yetı• Daı•mAı Encu·· menı·nden 
hastanın vücudundaki ihti aç belirmesi ... 
hangi Jdmyc\i maddeye ise ilaç Yaşadığınw:· cemiyetin böyle 1 - Tepeclk _ Asrl mezarlık yolu s + S43 - 6 + 113 kilometreleri anı
da onn göre verilir ... Artık der· bir maneviyata ihtiyacı var. Her sının iba usullle asfaltlı kaplama 1nıaatı 'ı:l/7/942 tarihinden itibaren 20 
vfsli~in "ile verilen kanaatkarlık f erdiınizc böyle bir «dünya malı g\i"l müddet.le ve kapalı zart usulile eksiltmeye konulmuştur. 
telkini ilen hnreket edemiyece- aşla» nı vermeli)iz. Jlilhassa ço- 2 - K~lf bedeU 55,000 liradır. 
ğimiz için aramızda crmal mu· cuklanmıza... Eski tarlkatlcrin S - Muvakka~ teminatı 4,000 liradır. 
habbetinfo ncığa vunnamızda felscf esi ne derse desin, imt\i mil· 4 - istekliler Turistik Yollar Mıntaka. Müdürlüğilnden ehliyet vesikası 

• J t b ihti ş f k alrcnklardır bcıs yok fnydn \'ardır e çe una ynç var. u ı a· 5 Ek "11 ı v11... tı l ı 
A ' .. kt b"ll 1 k ral k hastalıgı"' nn nz istihsal fak· _ - s tme 17/8/ 942 pazartesı günü saat ıı de zmtr uye Dam 

. mma, go ~n .zem ı ... ~ nece .. ı . •. • Encumeni_ odasında. yapılacaktır. 
hır mala lmrc;ı ı~tıvak <lcgıl, Ame- nıddemıne, lnalıyetsizlık lenfa· G - Isteklller 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre hazırlayncaklan 
rikndn w•fat edip bize milyon \'İliğine göre içtimai ilaç budur. zarnan ihaleden blr snat evvel yani saat ıo na kadaı: vll!'\yet makrunuıa. ver-
mirns bırakacak meçhul bir va- (VA • Nd) melerl 11An olunur. c42G3• cBOMa 

Gümrük ve lnhiıarlar Vekaletinden 
1 - Gümrüklerde milnhAl 40 ve MI Ura ma.a,,Iı 1k1 klınyagertit lçln mü. 

sa.bak.& imtlhanı açılacaktır. 
2 Bu imtihan 10/ 8/942 pnzartesl gftnll ötleden sonra saat d4• de An-

kara, 4tanbul ve İzmir gümrülclerlnde yapılaca.ktır. 
S - İmtihana. gireblhııck lçln: 
a• Memurin kanununun 4 finctı maddesinde yazılı tart.lan haiz olmak 

ve asker1Jğln1 yapm~ bulunmıık. 
bı Kırk y~ından yuknn olmamak, 
C• Yurdun her yerinde vaz:Jfe röreblleceğine dalt aa~lık r&poru ibraz 

etmek. 
d• 'Önlversite kimya §Ubeslnden veya buna muadil ecnebi bir fakültedC'1' 

mezun bulunmAk JAzmıdır. 
• - Müsabakada kazananlordan İngilizce, Almanca, Fro.Jl'17ıea dillerin· 

den blrtnl veya bir kaçını bllenler tercih edilecek.Ur. 
& - Tayin edıleceklere 3G!l6 aayılı teadül tanunmıa gOre alabllecek1er1 

Jil&af vertıecekUr. 
e - Müsabakaya Jştimk etmek isteyenlerin yukarda yazılı gümrilk lda

relerlnden blrlne 8/8/H:ı cmnıırtel1 günii alqamına kadar dilekçe Ue mll-
racaat ederek lüzumlu belgeleri ,-ermeleri lA.zımdır. a7743• •541!4• 

Sultan suyu harası müdürlüğünden: 
1- Müessesemiz Çıtçlb:ı..l)ı mevk.ilnde yeniden inşa olumtcak 76795 lira 

89 kuru§ te~t bedelli bir kıa'ak tavlası kapalı zarf usulile elcslltmeye 
konmuştur. Eksiltme 8 Ağustos, 942 tarihine tesadüf eden cumıırte~ı gü. 
nU saat on birde Malatya Nafia. müdürlüğtlnde yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 5089 Ura 80 kuruştur, 

2 - Bu inşaata alt hülA'81 keşif, proje, hususi fennl oartnnme, mali 
şartname, mukavele proJesı 1st.e1tlllere parasız verlllr. 

S - İsteklllerln 2400 sayılı kanunun hükümleri dahilinde !.stenltcn 
vesikalarla eksiltme tarlhlnden bir hafta evvelki tarihli Malatya Nafia 
müdürlfiğünden alcaklan ehliyet YeslkaJan ve muvakkat temlnnUnrile 
beraber teklif mektuplarını belU günde eksiltme t:ıatlnden bir $11St evve
line tadar Malatya Nafia mtıdürlüğfmde lçUma edecek hı§aat komisyo
nuna tevdi etmeler!. 

Postada vaki gecikmeler mesmu değildir. Keşif, proje, tennl ve malt 
şartname ve mukavl!lenamesl Hara. mohasipllğlnde ve Malatya Nafia 

dairesinde g15rfilebDlr. (7503) 

Balıkesir Valiliğinden r 
1 - Eksiltmeye konulan )f: 
Balıkesir Memleket Hastane.si pavyon ilanaU inşaatı olup 19148 lira 4G 

kul'\14 k~lf bedellle n kapalı sarf usullle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Eksiltme H. atustos. cuma aüntı sa:ı,.t 17 de VIIA.yet Daimi Encil

mtnlr.de yapılacaktır. 
J - Bu 1fe alt BayındırlıJt İşleri Genel §tırtnamesı. Yapı i4ferı Umuml ve 

fenn1 1&rtnames1, busust prtname Te eksiltme prtnam.esı kqll, lllsllei rıat 
cedvelJ mukavele proje.si Nafl.a dalreslnde rörO.leblllr. 

4 - Etslltmeye gtrecetıerln 1435 Ura 20 kuruşluk muvakkat tcmlnat 
vermeleri, Ticaret 003.sına kayıtlı olduklanna datr vesika ibraz etmeleri bu 
ışı başara.bilecek kabı1ıyette ve ebllyette bulunduklanna dalr ihale tarihin
den üç gün evvel vllAyete mtiracantıa usul dairesinde alacaktan ehliyet 
yeslkaJnnnı göstermeleri ve üçüncü maddede yaııh evnı:tı okuyup kabul 
ettiklerine dair lınz:ı etmeleri, 2490 sayılı kanun hllküm1erlne göre hazırla
yacaklan tekıtf mektuplarını ihale günü saat 16 ya. kadar Encümen lUyase· 
tine vermeleri Uwmdır. 

Postada vuku bulacak geclkme!er kabul edilemez. e8005ı 

Güzel sanatlar akademisi sergisinin 
• müddeti uzatıldı 
Göstert.ıen umumi alAkn tızerlne, blltün şubelerin iştırı1klylo ıs 7/942 

tarihinde açıJmış olan aergl 13/8/ 942 akşamına. kadar devam edecekt.ır, Heı 
atın s:ıat 12 den 18 ze tadar biitün ılyarctç ere açıktır. e82'l'l• 
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SAZ 

PARK GAZiNOSUNDA 
Kriatal Gazlnoıunun l)UyilX fedaklrlıklarl. 

'.Ankaradan getlrttiii Radyo )'ddu:ı 

NEVZAT AKAY 
Tanburi SELAHADDİN PINAR Ue Kemani 

NOBAR TEKYA Y n Krfıtal'ln MUAZZAM 
SAZ HEY'ETl her pazar 
aut 15 - 19 a kadar 

içkisiz Aile Matinesi 
HEY' ET 1 OKUYUCU BAYANLAR 

Kemençe: ALEKO 11 lt:anuni: tsMAlL SUZAN YAKAR il FAİKA TANRIKUT 
Klarnet: ŞÜKRÜ ~emaniı HAYDAR FAlDE YILDIZ OkuJuca Ba1ları 
Udi Se.linikli ABDI Tanburiı IHSAN MAHMURE SENSES Abara-,L H. YASAR 
Darbuka: Necdet Gezen Ney: BURHAN AYDA SÖNMEZ HAMiT DIKSES 
~------ Yer bulmak için lütfen erken teırif ediniz. ~onıomuyon 45 kuruıtur. • , 

Ll 
KIMY AGER ~ 

Hüsameddin 
drar, kan ve aair ta.hUl~r. 

m.ln5nü, EmlAk ve Eytam Ban
sı knrşl3ında izzet Bey Hanı 

2 el kat No. 6 

' Dr. İbrahim Denker 9' 
Balıklı Hastanesi DaWl!ye Müte-ı 
hassısı Her gün saat 15 ten son-
ra Beyoğlu-Ağacamil, Snkızağacı 

caddesi Çöplükçeşrne so::aıc No. 13 
..... Tele ton: 42468 

va'bu caddeal. berber l:dlp Bulut eli
ıe iken hAlen lkametg~hı meçhul . 
Müddei Patma tarafından müddeia.
leyh sadettin Yay1agül aleyhine açı
lan bopnm.a dA.vası lçln müddelaley. 
hin J5/7/1>4.2 çarp.mba glinü saat 
(10) da m.ahkememlzde hanr bulun
ması lüzumu lllnen tebllR edllmes1 
üzerine muma.lleyhf.n o glin gelme
me.si veya bir vekU göndermemesine 
mebni haldcnda gıyap karan lttlhaz 
olunmUf ve lmlA kılman bu karara 
alt lhbamamenın bir n üshas:ı da. 
mahkeme divanhanesine asılmış ve 
keyfiyetin on be, gQn müddetle mını 
için tahk!b.tın 10/G/1942 perfembe 
günü saat (14) e bırakılmış olduiu 
tebliğ yerine geçmek Ü7.ere Uln olu
nur. 

Fatih blrlnct sulh lrukut h!klmll· 
ğhı.den: 9-12/271 

I>Avacı Hasan TalAt tarafından 
müddelaleybler FatUı HaraQÇı Kara 
Mehmet mahallesinde Haydar cad
desinde 22/8 numarada iken Clzreye 
gittığl ve oradan da İstnnbuln avdet 
edip namla.mm çıkarılan davetiyeler 
ve aranmalan için polise yazılan 
müzekkere semt! meÇhule glttllc1erl 
beyanı ne inde edilen ve şu suretle 
Jkametg~lan meçhul kalan Ali Kı
zıklı kansı Hüsniye ve oğlu İbrahim 
ale;·hine açıJıp bu defa yenllenmlş 
olan izole! şuyu dAvasında 20 gün 
müddetle ve 1111.nen tebllğat lcrasına 
karar vertlmlf ve muhalceme 24/8/ 
942 günü sant 11 buçuğa talik edll
m~ olduğundan mezkiır günde mnh 
kemeye gelmeleri veya vekil gönder
meler! için davetiye makamına kaim 
olınak üzere 11An olunur. 

Ikramly& İkramiye 
adedi miktarı 

ı 
2 
4 

20 
40 
80 

400 
400 

2,000 
4,000 

80,000 

L1ra. 

20.000 
10,000 
5,000 
2.000 
1,000 

500 
100 

50 
20 
10 

2 

20,000 
20,000 
20,000 
4-0,00D 
4-0,000 
4-0,000 
40,000 
20,000 
4-0,000 
4-0.000 

160,000 

86,947 Yekün 480,000 
Tam bilet !, yarım 

bilet ı lira 

BUHAR KAZANI ALINACAK 
SATILIK 8 UYUK Mürebbiye aranıyor «5. 6 Kilo tazyikli, Saatta 1500 • 1800 kilo 

Ankara.da üç buçuk yaşında. bir kız 

K. TASARRUF 
HESAPLARI 

2 İkinciteşıin Ke- Ul'!!'-.... ı 
şidesine aynlan 

ikramiyeler 
1 adet 1000 liralık 
1 • 500 • z I> 250 .. 

H • 100 • 
10 • 50 » 
40 • 25 I> 

60 D 10 

Bakkaliye Mağazası 
Muntazam tetki18t11 ve hali ha
zırda iyi itler vaziyette Kalyon-

çocuğa bıı.kmllk üzere bir mürebbiye Buhar tevlid edebilen bir Buhar Kazanı alına-
aranıyor, Bllyükadada Akasya ote- 1 k f b' d 
llnde Bayan Englnert•ye müracaat. caktır. Ta İp olanların azanın evsa ve e a ı-

cu.kulluğunda 13. 15 No. 

Beyoğlu Ekonomi 
Mafazuı. ıahibinin vefatı 

Zayt - Nüfus klğıdımla beraber ni bildirir bir yazı ile İzmirde posta kutusu 
a~ır ışçı beyannamemt zayi ettlm, ye- No. 171 adresine müracaat etmeleri mercudur. 
nlslnl alaca~ım eskisinin hükıniı lmmmmım•mmı:•mı•mı•••••••••••••••d yoktur. Murtaza Kara 

· dolayısile 

Devren satılıktır. 
Taliplerin mezkur mağazaya 
milracaatleri. 

Dahiliye Mütehassısı 

1 DOKTOR ALINACAK: 
W.alatya Fabrikamız Hnstnhaneslnde daimi hlzmt>t görmek üzere 

260 lira ücretle bir dahlllye mütehassısı doktor alınacaktır. 
Ta.liplerln fotografh mufassal MI tercümeleri Ue blZ7,at veya mek

tupla Ankara Yen~hlr Erdo~an sokak 18 numarada. Malatya Bez ve 
İpllk Fabrika.lan Türtc Ar.onlm Şirketi Umum Müdürlliğllne miıracaat
ları. ~ 

Fabrikaların Nazarı Dikkatinet 
Fabrikamızda yap makta olduğumuz 

Transmisyon ve Vantilatör Kayışlari 
Avrupa mallarının kuvvetine faiktir. Satış teminatlıdır . 

Çift Arslan Markamıza Dikkat ! 
Yedikule, Kazlıçeşme Güdereci soknk No. 12 - 14 

-•AMERiKAN HASTANESi-• •----------ııı----. 
HASTABAKICILIK OKULU ISTANBU~4 ESi F,IA~ 

BfKiR URGnNCt ve RASiM ESKiN 
KÖSELE - VAKETA F ABRlKALARI 

Talebe kaydı çarşamba ve pazardan başka her gün 10 dan 12 ye 
kadar yapılmaktadır. Orta mektep mezunu 18 yaşını bltlrmlş; 25 
yaşını geçmemiş, Türkiye Ta.baa sından bayanlar hüviyet ve okul 

- şchadetnıımelerlle gelmeleri, 

APARTIMAN ARANIYOR 
Şiııli ile Taksim arasında mobilyalı veya mobilyuız her türlü 

modem konforu havi 1 o<lalı güzel bir apartıman aranıyor. 
(Apartıman) ıumuzile lstanbul 176 No. Posta kutusu adreıine 

• yazılması. 

Küçük Tacir ve Küçük San'atkarlarına: 
Esnafımızın çocukları için büyük bir sünnet düğünü tertiblemek. 

teylz, Bu lt lçln aynca nlç bir ücret. ve ma.~raf alınmıyacaktır. Arzu 
eden esnafın 15 ağusto,s 1942 tarihine kadar Cemlyet.ıerlne mıiracaat 
ederek kayıdlanm yaptırmalıın ve lca.beden izahatı alnıalan ehemmi-
yetle bUdirlllr. TERTİB HEYETİ 

SAÇINIZ DÖKÜLÜYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
Satılık T ektaş Pırlanta -- - KuLLANıNız. TESiRiNi oERHAL cöRORSONOz. -

On kıratlık çok az kusurlu ve göster.lşll pırlanta. tektaf yllzük mü
zayede mücevherat şubel!inde 6/8/942 gün!i satılacaktır. -------lstanbul Liseler Alım Satım Komisyonu 

Reisliğinden: 
C.lnsl Beher kllo F.Mlktan İlk temlnıı.tı Şartname bedeU 

Kr. Kilo Llra K. Kr. 

Ekinek Adedi 10.50 570.000 4242 50 300 

Sadeyağı 191 47.000 5738 50 450 

Toz şeker 9,1 83.500 6485 60 525 
Kesme D 114 23,000 

Plrlnç .... Maretelll 57 56.500 2415 50 lGl 

Beyaz peynir tam yağ 1C2 23,800 3317 50 221 
Kaşar • JJ 172 11.600 

Sabun birinci nevi 80 13.800 828 

Nohut 24 15.200 
Kuru çalı fasulye 31 32,000 
Barbunya • 17 12.000 1446 30 
Yeşll mercimek 23 11.400 
Kırmızı JJ 17 6,200 

Yoğurt 37 33.700 935 50 
Mangal komfiriı 10.50 34.000 267 80 

Komisyonumuza b.:ığll altı yatılı lisenin 1942 mali yılı lhtiyaçt~rı olan 
yukarıda yaz;Iı yiyecek ve yakn.caklıın grup gı:up kapalı zart usu!Ue eksUt
meye konmuştur, Ekslltme 10/Vlll/1942 Pazartesi günü saat 11.30 da Be
yoğlundıı Liseler Satın Alına Komlsyonundn ynpılacaktır. isteklller yeni yıl 
Ticaret odası vesikası ve ilk temtnat makbuzlle, tekUtıerlnl havı 2490 
sayılı kanunun tarlfatı dalrcsinc!e hazırlayacaklan kapalı zarflarını sozü 
ceçen s:ıatten bfr snat evvellne kadar komisyon reişllğlne makbuz muka
blllnde vermeleri. Bir knç grupu birden almak lstlyenler her grup için ayrı 
teklifte bulunacaklardır. Postada l)lacak gecikmeler knbul edilmez. Mez
kur maddelerin bedelleri ödenirken kanuni vergiler. harç ve resimler ila
veten müesseseler tnrafındıın müteahhide tediye edllecekUr. Teminat ya
tırmak ve şartnameyi almak lst.lyenlerln Galatasaray Lisesinde komisyon 
Mtıpllğlne müracaatları. C7G89) 

İstanbul mahrukat ofisi umum müdürlüğünden: 
ı - Üç Dizel ve iki Opel kamyonununun umumi tamiratı p:ı.zarl!kla 

~aptırılacaktır. Bu işe alt illrtname belediye temizllk işleri müı.Hirlüğündcdlr. 
2 - Bu J. 6 Ağustos 942 perşembe gfinu saat 10 da lha'e edilecektir. 

!fahplerln o Baattc mahrukat ortslndekl komisronda bıılunmalan. (82851 

Makine, Mensucat Mühendisleri 
Memur ve Stajyer Ahnacak 
Ankarada Şirket Merkezi ile Malatya ve Adana Mensucat Fabri

kalannda muhtelif aervislerae çalıştırılmak ve 3659 sayılı Barem 
"kanunu ahklnuna göre aylık verilQ'lek üzere memur ve ıtajyerler 
alınacak.tır. 

Yaıı 45 den yukarı olmamak ve askerligini yapmıı bulunmak p.r
.tile memurin kanununda yazılı evsafı haiz İsteklilerin mufassal 
hal tercümeleri ve bir adet fotoğraflan ile birlikte 15.6.942 tarihiıne 
kadar bizzat veya mektupla Ankara Yenişehir Erdoğan ıokağında 
Malatya Bez ve fplik Faorikalan T. A. Ş. Umum Müdürlüğüne mU-

racaatlan . 

Kefeliköyünde Satılık Dalyan?.I 
2 dalyan yazlık kışlık 3 volt lkJ dönüm bat 1000 a.~mdan fazla blr 

yÜk bahçesi dalyan odaları satılıktır. Takslm Mete cıı.ddesl Yeni 
artıman ırerlde ı No. ya. Karaburun dalyanının vansı da satılıktır. 

Maarif Vekilliğinden 
Muhtelif vUfı.yetlerdetd ticaret ilselerlle orta tlcaret okulların~ m.e~ 

!ek dersıert lçln öğretmene ihtiyaç vardır. Bu öğretmenllklere Yüksek Iktlsat 
ve Ticaret. okullanndan mezun bulunanlar tayln edUecektlr, Bu glbUere 
3656 sayılı kanun hükümlerine göre maaş verllecekUr. Memurln kanununun 
4 üncU maddcslııde yazılı şartlan haiz bulunanların aşağıda. ynnlı belgeler
le blrllkte 20/Vlll/1942 tarihine kndar Vekilliğe müracaatlan lftzımdır. 

A - Tahsil veslkıısının aslı veya tasdikli sureti. 
b - Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli sureti, 
c - Mnıırif müdtlrlüğünden tasdlkll ve fotoğraflı fi.ş, 
d - Öğretmenliğe mAnl sıhhi bir hali olmadığına. dair bir hükumet 

doktorundan alınmış rapor, 
e - Şimdiye kadar başka yerlerde çıılışmıı olanların çalışttklan yer-

lerden aldıklan \•esikalıır, 
f - İki tane 3 5 x 4.5 ebadında ince kfı.ğıda çıkarılmış fotoıtrar, 
g - Polisçe ta9dlkll doğruluk kfı.ğıdı. 
h - Askerllğl:ıl yapını~ olanların terhis tezkeresi. 
Aranılan şartlan haiz bulunanların bclgelerl ve durıımlan tetklk edU· 

dikten sonra ta.vlnlert vaoılabllece"ktlr. ı827h 16144• 

Telgraf: Organcı • İstanbul Telefon: Fabrika: 20300, 
Yazıhane: 22574, Mağaza: 21825 e müracaat. 

Satış yeri: Galatada Tersane caddesi 126 No. 

TÜRK ÇELiK MAKiNE EVİ 
~---.. -ım-• Telefon: 42149 -------•ır 

Eti Bank İstanbul Bürosundan: 

Bir milyon Prese Tuğlası 
Sahn alınacaktır. Şeraiti öğrenmek İsteyenlerin Yenipostane kar
ısında Yeni Valde Hanındaki Büromuza müracaatlan. 

Parasız, yatılı, üç sene tahsilli 
İstanbul Ziraat Mektebine talebe 

alınması ıartları 
l - Türk. iyi hal sahibi, hastalıklardan salim, zira.at işlerine daya

nıldı bir bünyede, ~rızasız ve kusursuz olmıü:. orta mektep devlet imtl• 
hanında kazanmış bulunmak; 15 yaşından küçük 18 Y8.4tndan büyük ol
mamak; müsabaka imtihanında kazanmak. 

2 - Müracnatlarm kabulüne 22 Temmuz 942 çarşamba günü başla
nacaktır. Müracaatıann kabul edllebllmesl 1çln evrakın ekslkslz olarak 
en geç 1 Eylül 942 salı günü akşamına kadar mektebe gelmiş olması 
ıarttır. 

3 - Isteklllerln nütu.s cüzdanı aıı.;;ıl yahut noter veya nüfus idare.. 
sinden alınmış suret., orta okul devlet imtihanını vermiş ve diploma. 
almata hak kazanmış olduğunu sarahaten anlatır mektep müdllrlli~ll 
vesikası hük{lmet doktorıuıtundan alı nmı~ sağlık raporu, aşı tahadetna
mesı v

0

e iyi hal veslkasından teşekkül eden beş parça evrakına. 
4,5 x 6 lık altı fotoğraf birleştirerek doğrudan doğruya mektebe müra
caat etmeleri, yahut bu evrakı bulunduk.lan yerin en büyük mUlklye 
Amiri veya ziraat idaresi yolundan göndertmelerl şarttır. ' 

4 - İmtihanlar Türkçe, Matematik, Fizik. Kimya ve tabUı.t bllg1.sl 
derslerinden İstanbulda yapılır. 

5 - İmtihana 10 Eyl{ll perşembe günü saat dokuzda başlanacaktır. 
İsteklller imtihanın yapılacağı salonun yerini Halkalıda Mektep müdür• 
lü~ü.nden cTelefon: 18.40• veya İste.nbulda VilAyette Ziraat müdürlüğü~ 
den cTeleton 216570 Eyl{l}Un yedinci pazartesi gününden itibaren öğrcn
melldlrler. 

6 - İmtihana girmeden evvel n amzetıerln mektep doktorluğunca. 
muayenlerl yapılır. Muayene; neticesinde bedeni ve sıhhi 6.rızası olan
larla Zlraat işleri.ne elverlJU bulunmıyanlar müsabaka hntihanına alın
mazlar. cZaruret halinde bu muayene lmtlhandıın sonraya bırakılır. 4-
teklllerln doktora muayene edilmek için imtihandan evvel mektebe mü
rııcantlan menfaatleri lktlzasıdır.11 

'1 - İintlhanda kazananlar orta mektep diploması ve nüfus cüzdanı 
asıllarlle birlikte; tam teşekküllü hastanede yapılacak muayenede tıı.hsl
llne devama Jmkt\n olmadı~ı tebeyyün edecek hal müstesna olmak şar
Ule mektebi terkettığl veya tallmııtnamedc g5sterllen sebeplerden do
layı kaydı terkin olunduğu, yahut tahsillnl bitirdiğinde beş senelik 
mecburi hizmetini ifa etmediği ve mektepçe verilen eşyayı her ne suret
le olursa olsun zlyaa. uğrattığı takdirde mektepçe sarfedllen parayı öde
yeceğine dair talimatnamesi mucibince nümuneslne uygun noterllkten 
tasdikli kefalet senedini Blrlncltcşrlnln başına kadar mektep idare.slııe 
vermege mecburdurlar. 

8 - Mektebe kabul edilen namzetler yukarıda yazılı evraktan başka. 
dört gömlek, dört kat iç ~amaşın, dört çlft çorap, altı mendil, iki hav
lu, blr Dljama. ve bir olft terlltl be raberindc getinnekle mükelleftirler. 

(7776) 


