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Ticaret Vekili dün lzmlr' e 
geldi, bugün Manisa'da 
tetkiklerde bulunacak 

ı 

<Sene 24 - No. 8536 - Flatl her yerde 5 kurq PAZAR 26 :rcmmuz 1942 

Reisicümhur dün akşam · 
Yalovayı şereflendirdi 
Eskişehir, Söğüt, Bilecik ve Yenişehirde 

halk ve köylü ile görüştü 

Plat murakabe komisyonunun 
hldmlması üzerine Belediye 
Jmurakabe hazırlığına başladı 

Bahlbl: Nccmedd.in Sadak - N~riy_a\ müdürU.ı Hikmet Feridun Es - :Akşam Matbaası 

BU 

Mareşal 
Voroşilof 
Londra'ya 
gitmiş 

SABARBİ TELGBAl'LA.B 

Mussolini 
Libya' da 

• 
ltalya'ya Üönerken 

Atina'ya uğradi 
111 

Don nehri 
boyunda 

muharebe 
şiddetlendi 

.J 

1Yalova 2.5 ( A.A.) - Dün alitam Milli Şef, eaat 11, 1.S te Bileciie var- varınıı1ardır. - Rus ordusunun ümitsiz Loodra 26 ( A. A.) - B. 
aaat 22 de Ankara.dan hareket nuyu- mişlar ve burada yarim aaat kalarak Reisiclimhur Millt Şef ismet lnö· } U Muuolini'nin Libya'yı ziyaret 

Ruslar Cymliansk'ta 
durumun çetin olduğunu 

bildiriyorlar 
.ran Reiıicümhur Milli Şef lamet İn- halkla kocmıtuktan l>aoka Halk.evini nU, gerek tevakkuf ettikleri tehir ve vaziyetini an atar ettiği tahakkuk ediyor. Roma 
~nü bu sabah eaat 6 de Eskiıehirde ve kütüpltaneyf de ziyaret etmiıler- k'aıabalarda, gerek yolda, klSylerde yardim istiyeceknıiı radyosu dün gece ftalyan 8afve-
Jr~1erinden inerdi otomo'bi.lle yol- dir, Mı1lt Şef, öilo remeiinl saat 13 balkın oan<lan sevııt n •anı teza- kilinin 29 hazirandan 20 tenır 
lanna devam etmit1er ve saat 1 O da te ,ereflendirdikleri ~ enitehfrde T&- hUrlet'lle karıılanmıılar ve uğurlan- Vdıy 26 (A.A. )- Bedin bitaraf muza bdar Şimali Afrimda kal- l..ondra 25 (A,A.l _ Don muııue-
Söğüt ka.abutnc ıercflenC:lannitler- mitloritir. l" enifehirdea .-.at 14,20 mı,lar n tehir Ye kasabalarda oldu- mahafilinden bildirildi.ğhıe tr&nt dtimı bildinniftir. Muwdini. besl ınl!il1 görlllmem.lş şılddetıe devam 
~ir. Burada 1 S dakika halkla konut· de harek:et buyuran Miltt Şefim~sa- iu gibi. köylerde de h&lkla konut· Vorotllof. R- or~munun. . ümita~ ltalyaya dönerken Atinadan •ediyor. Ruslar, .Almanlara 'Dtfl ftlnlt-
tuktan •onra yollanna devam eden at 17,,0 da )'alova kapbcalanna muı1ardır. vaziyetini anlatmak '" İoailterenm ~ ve banda mib....te bir- sir.ce çarpışıyorlar. Rost.of muharilbe-

yardımmı iatenıelc üzeN Londr&J1l sine 600 bin asker, 2000 tank. bir 

Hükiimetin son karar-! 
ları çok iyi tesir yaptı 
Konya'da liara borsa ortaClan kalkti, Bergama'da 

. gizli aablan buğday fiati 60 kun.,tau. ~ · 
25 kuruta dütttl 

Ticaret Vekili dün Balıkesir' den 
lzmir' e geldi, tetkiklerine başladı 

iznılr 25 (Telefonla> - Ticaret Ve
k111 doktor Behçet Us saat 18 de 
tayyare Ue BalıkeJlrden İzmlre geldi 
ve hava istasyonunda merasimle ka.r
flle.ndı, V&klle, \'UAyetln en çok buğ
day 7et.1ftlren Bergama kım.Sınd& 
tlloau glzll olarak GO kul'Uff. 1&tııan 
buğda.7 rı.tıntn blntenblre n lrunıf& 
dÜftüğO. söylendi. Bu elbet Dr, Beh
oet Uz'u çok memnun ettl. velr.ll son 
tarann Konyada kara borsayı or
tadan kaldırdığını söyledi. 

üç dört gün İzml.rde kalacak olan 
Ticaret Vekili yarın (bugün) öıtteye 
tadar toprak ofisin :tzmır tefkllltını, 
un fa.brtkalannın çıılışmalannı ted
t:lk edecektir. vekil bllhassa etmek 
tt.Uteslnln düzeltllınesl mevzuu ile 
fak yakından alAkMar olmaktadır. 
:Vekil, bu hususta lüzumlu kararların 
&bnaeağmı söylemiştir. 

Dr. Rehçet Uz. ~leden sonra Ma.-
111AJ'I. gidecek, Manlsa1ılan allka
laDclı.ru meseıeterl orada görilşerek 
üpma dönecektir. 

noaret VeJdU burada. taldJ.#ı gün
'9r artında tzmı.r tncoarlannı aJA
bdar eden itlerle mewu.I ~ak. 

tllcca.rlatla toplantılar yapılacaktır. 
veldt, Aydın ve DenJzllye de gtd.e

relı: oralardaki ıstl.h.sal vaziyeti üze
rinde tetkUde11 yapacak, köyUl ve 
tüccarla gCSrtl§eeektll'. 

Dr. Behçet Us'!a. btrlllı:te top.. 
rak ofll umum mtw(ltü. ahın mUc:Hl
rO. tıefkJllUandıima veı jDıdaatro 
umum müdülerile hwıusl kalem m\1-
dllril de İzmtre gelmişlerdir. 

Ballkesirde 
Balıkesir 25 - ncaret vekllt, ~at 

ıo da tayyare Ue geldi. Vlllyette ltay
makamlann 1ftlrltıle yapılatı bir 
toplantıda l.stlh.Sal Taslyetl görilfflldtı, 
Atattlrk Park ga.zinosunda. Vekll ,e
reflne bir ziyafet verUdi. B. Behoet 
Uı söylediği kısa bl.r nutuk'8.: cSon 
kararlar yurdun he~ tarafında ol
duğu glbl Balhlceslrlllerl de memnun 
etml.ftlr. Bu memnuntyetl Balıkeslr
Jllerln yUmnde okudum, sevindim• 
demlftlr. 

Vekil, Halkıevlnde müıst.MaU. t.ilc
car ve diğer allkalılarla. da göriiftük
teıi aonra tayyare U. İzm.lre hareket 
etmıftlr. 

Ticaret · odasında ve 
Belediyede hazırlık 

Ticaret odası reisi, Ticaret Vekili 
ile görüşmek Uzere lzmire gitti 

Her nevl gıda maddeleri üzerinde
tl el toyma. hükmil ne tlat müra
tabe komlsy::ınlan. flat mü.rak.abe 
heyetleri ve vUAyetıer iaşe teşkilatı
nın kaldırılması karan belediye ve 
ticaret odalarına bir takım vazifeler 
J\iklemet.tedlr. 

Şehrl.mlz ticaret odası, ticaret oda
lanna verilecek vaztrcaerln tatblki 
için ticaret odası memur kadrosunu 
kuvvetlendirmek · lcabettlğl müteJM-
81.nda bulunuyor. Oda ldare meclisi 
telsl B. Mltnt Nemli, bu mevzuu Ti
caret Vekili B. Behçet Uz'la görfuJ
nıek üzere İzmlro gltmlştlr. 

§inci maddesinde zl.kred.llm1ştlr. Bu 
maddenin 1klncl ve otuz dördüncü 
fıkralannda bu hususta. krtfl sarahat 
vardır. 
Gıda maddelerinde ihtlkAra mA.nt 

olmak üzere ne glbt tedbirler alına
cağı hakkında belediyece b1r çalışma 

1 
programı tanzim e,:iUecektir. 
Di~er taraftan esnafın murakabesi 

içln de mu.rakabe ~kllMırwı kuvvet-' 
lendl.rilmesl icabetmektedlr, B!"ledi
Ye tettlf ,heyetl kadrosu genl§letııcce
~ı gibi belediye zabıt.asının da tek
rar belediyeye devrl ihtimali vaıdır. 

Milli Şef'in 
teşekkürleri 

Yeniden memur alınmaması Ticaret 
~ekllettnce blld1rl.lm1a olduğundan 
ticaret odasına verilecek yeni vazlfe
lertn muvaffakıyetle başanlması için 
ilıtvedllen ıqe ve rıat mtırakabe teş- Ankara 25 (A.A.) - Riyaseti.-
kilAtıan mcmuruanndan: tstırade cümhur umumi katipliğinden: 
ed.llınesı düşUnUlmek.tedlr. B, Mltat Reisicümhur İsmet İnönü, Lozan 
~eınu. Ticaret Veklll ile bu noktayı muahedesinin yıldönümü münasebe
da. görüşecektir. tile sayın yurttaşlardan ve reıımi ve 
Şehrtmlzde aldko.darl:ıra gelen ma- hususi kurumlardl\ll aldıkları tebrik

ICiınata göre Ticaret Veklll B. Beh- !erden mütehassıs olmu§lar Ye teşek
~et Uz'Wt, Ego mıntakası istihsal kürlerinin iLluğına Anadolu ajansını 
d Ölgelerinde tetkikleri blr hafta ka- r.ıemur etmişlerdir. 
ar devam edecektir. Ankara 25 (A./\.) - RiyaReti-

le F'e\11c.alide k:azn.nçlardan alınacak cümhur umumi katipli~inden: 
rgı mevzuu etrafında Tlcaret ve- R · · .. h 1 t ·· ·· M ·· 

ktıı ne "'Örü 1 1 A k "t- eısıcum ur smet nonu, ontro 
b şmck ç n n araya gı . . l-1 • 

hıek üzere şehrlmi7,e gelen · Izmirll nıuk:welesının ve a tay ın ana yur-
tüecarıar da Izmlre dönmüşlerdir da iltihakıııın yıldöniimlerinde al
\Teıctı ile orada görüşeceklerdir. • dıkları tebriklerden memnun olmuş

Beled!yeye fılde edilen saUthlyct.- lar ve teşekkürlerinin ibldğına Ana-

Yeni kararam 
name çıktı 

• 
Belediyeler vukuf 

aahibi olanlarüı ihti
ıaslarindan istifade 

eC:lecekler 
• Ankara 26 (Telefonla) 

ReMDt gazetede çık.an bir karar
nameye göre Fiat murakabe ko
ıİıiayonu ve Fiat müraka!:Hı he
yetlerine verilmit olan vazife ve 
aalahiyetler Belediye Daimt en
cümenlerine, laıe müate;arlığı 
vilayetler "tetlc.ilitına mevdu va
zife va aalbhiyetler de Belediye
lere devredilmiıtir, 

Belediye Da.imi encümenleri, 
Milli Konıoma kanununun mad· 
delerine tevfibn bnilmuı vo 
kurulacak birliklerin ve m«rvcut 
bulunan mahallerde Ticaret oda
larının faaliyetlerinden keza lü
zum görülen ahvalde fiat ve ma• 
liyet heşaplarının tetkikinde VU• 

kuf aahibl olduk.lan anlaıılan 
kimselerin ihtiaaalanndan da is
tifade ederler. 

Fiat mürakabe komiıJronlan, 
İaşe müsteşarlığı vil&yetler tet
kil&tı ve Fiat mürakabe heyetleri 
lağvedilmittir. Bu kararla Bele-

1, diye encümerılerine verilen va
zifelerin ifası için nüfuıu elli bin
den yukan olan Belediyelerce iı
tihdam edilecek memurların üc· 
retlerini ve yapılacak aair maa
raflan karşılamak ve Ticaret V ~ 
kalelinin tensibedeceği miktarda 
tem edilmek üzere beı yüz bin 
lira tahsi. olunmuıtur. 

· ı . ..: likte çaLtan baza Yunan aıdam- hava ordusu 4..+lrlk etmiştir, 
gıtm.,...... larile cörütmUttür. Dün geceld "'aovyet tebU~l gene btr 

Vdy 26 (A.A.) :- Ooa nt6-ı....., __________ ,,,(güıi enrelkl ,er~rde, yani Novoçer-

ri ilzerinCle. StalinSl'aCl ıra~ncı. ı ka.Sk'ta.. Don nehri boyunda Cymll-
şiddetli muharel:>eler oluyor. Alman- . 1 n g •. , ,. z ans't'ta ve Voronez'de muharebek'I 
lu Rualann Stalinırrad mllda(u b• olduA'unu bLldlrlyor. Cymllansk') 
tına --L( .. ....,,.orla11. muharebeler tok ~etlndlr, Rualar b 

7
- -7"' gazeteler·ı tada durum.un çok clddl olduıtuna. 

Viclay 26 (A.A.)' - Bütöa Don kabul ediyorlar. Almanla.r bozkıra .,. 
nelırl boyunca. il~ hedef! Stalinırad düz ovaya pa.~ütçüler, tayyarelerle 
ıet\ri olan. tiddetli çarp. ttmala. .. _d~ Rua•a'da durumu .rok ka.neUff lnd1rlyorlar. B4 mtl:na.1&-

ektedlr Stat dua liab- ı · T betle büyük hava muhareb&rl ol•-::d. ezıman iledeJilld~:.. etmeli- ciddi telakki ediyorlar JOl', Almanlar genl.f blr cephede Doll 
nehrlnl geçmeğe çalıfıyorlar. 

tedir. voronez'de çetln kartı hUcuml&n-
" Loadra 26 (AA.) - Cazetelel' na raıtmen Aknanlar blru gert ~tal-

k 'd Roıtofun Almanlar tarafından alan· Ameri a a dığına dair Berlinden gelen haberler m!fbr. 
üzerine durumu çok ciddi telllli 

'harb endÜstrJSİ edi,Orlar, Dailr Miror diyor kiı 
cBize Moakovadan gelen cVatan 
teh!ikededin ~in Roıtof muhareo 

lmalit büyük bir hizla besinin ıona erdiğini V& ıimdi Stalin
grad meydan muharebe.inin batla• 
dtğıın.ı bildiren bir ifaret olınatı muh
temeldir. Ruıya hakikatea bü,ü.k bir 

artiyor 

Londra 26 (A.~A.)" - 'Amerilta tehlikeye maruzdur. Fakat bu aeı 
'-endüeltiainin faaliyeti hakkınCia bir bir ümitaizlik feryadı değadir. Bu 
repor netredilmileii. Rapora .ıare. ee9to mukavemet azmi vardır.• 
6 ay zarfında tanue. pm1. tank. Rualarm bir taarruzu 
top imali bütUııı geçen eene zarfın· Moakova 25 (A.A.) - Sovyot 
dald miktann bir buçuk mulidlr. liuvvetleri Moslcovanın cenuou gar
Gemi inşaatı geçen senenin iki mia• biainde, Brianak cephesinde yeni bir 
Jinden fazladır. Tonaj miktan ikl bu- taarruza geçmişlerdir. Bir topçu b&· 
çuk milyondur. raj ateşinin himayeainde hareket 

Mayıs ayında 4000 ağır tıayıyare, eden piyade kıtalarile bil' tank hirli.-
1500 tank, 2000 tank ClaA topu ya- ği müstahkem Alman h.atlanna ıid
pılınışbr. Bu batla.ngıçtır. lmallt hız- detle taarruz. ederek bir kasabayı 
la artAcılkbr. zaptetmiılerdır. 

Muharebe dün de artan bir ıid-
Y eni Gine'ye çlkan dctle devam etmiştir. Almanlar, Al-

J ku ti • man başlc.umand6nlığının Voronezin 
apon vve en şarkında indirmek istediği darbe için 

Loadra 26 (AA.) - Japonlar ayırdığı cepheye yeni gelen tümen• 
Yeni Gine' de Moresby'nln timalinde leri muharebeye sünnüılerdir. Sov
Bund limanına 2000 asker çılcarmıt- yet ha.kışı altında Almanlar geri çe
lardır. Buraya hava kuvvetleri fid· kihnektedirler. 
detli akın yapiyorlar, Japon kuvvet- -----------
!eri Avustralyanın oimalinde Danm Ek k b. k . 

Mısır' da .. 
durgunluk 

Dün uf ak tefek 
çarpişmalar oldu 

Londra 25 (A.A) - Elllemeyn cep
bealnde durgunlu1q devam ediyor. 
Dün tanklar arasında bazı çarp!fm& 
ve topçu dliellosu olmuştur. Alman. 
1ıU Telüllsa. mın te.kasında ban mu
va.tf a.kıyetslz hücumlarda bulunmut
lar, gerl atılmışlardır. Dft.şma.n şlmdl 
mayın tarlası teslbi.ne ça.lışıyor •. 

Hava faıı.llyetı devam edl~or. Ingl .. 
llz hava kuvvetleri mihver kuvveti .. 
rlnln t;oplanma noktalannı. llmaıı

lan, gemllerl bombardıman etmlştlr. 
EJAlemeyn'ln cenup dolusunda bll: 
dW}lnan tank temerldlz noktasına atır 
blr hticum yapı11:nıış. çok lyl netlce
~r alınm~ır. 

J.ondra 26 (AA.l - MIBır'da durum 
dett.fm.emlştir. Hedeflerine varan ae
k1zlncl ordu yenl hareketler 1clA 
mevkllerlnl t.uVV9tı1endirmektedlr. 

limanını bombardıman etmitlerdir. me ır aç 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hava akınları 
9ehirde karne 
ile verilecek 

İngiliz tayyareleri 
Almanya üzerinde uçtu 

-·-
Londra 26 (A.A.> - Dil.n gündll 

avcı ve bombardıman tayyare~ert Al
manya.'d& Manhelın ve Frankturt'a 

l taarruz etm.lştl.r. Haflt bomba. tay. 
yarelert Hollanda'da bir ktmyetl 
medde !abrlkasını bomba.rdıman et

Ankara 25 (Telefonla) _ Tıca- mt.ıtlr. Avcı tayyarelert BelçtkA'da le-
vazım yollarına taarruz etmLt. 9 ıo

ı ~t Vekaleti, ekmeğin kame ile ve- komotll ta.hrlbedllınLJtlr. f avcı taJ• 

Unla yapılan maddeler. 
üzerindeki yasak 

hafifletilecek 

rileceği yerlerin büyük ıehirlero inhi- yaresl kayıptır. 
sar ettirilmeıi etrafındaki tetkiklerini İngiltere fi2ıeı:1nde ~ak ıstıyen 
bitirerek bir kararname hazırlama· Alman tayyarelertnden üçil düştlrW.. 
ğa b(lflamışhr. Öğrend~mo . göre mü.t. tayyareler sıahUden içeri g~ 
ekmek yalnız Ankara, Iıtaııbul ve memf4lerdlr. D!ln gece İngUtcre•n~ 
İzmir ile diğef bir iki büyük ıehirdo şimal doğusunda. bir şehre b~4 
karne ile satılacak, diğer yerlerde atılmıŞtır. Ba2:ı zayiat ve evlerde ha-
ı~tıı serbeı olacaktır. 11B1' vardır. 

Vekalet, makarna, bisltüvi. yufka Malta'ya akln 
ve saire gibi unla yapılan lll~ddeler Londra 26 CA.A.) Dün Malta"11' 
üzerindeki yasağı da hafifletecektir. 2 alan faPı.'lm.ıt. ba.zı dilşn.An ta~ 
Bu nokta üzerindeki tetkikat henÜ% relert hasara. uğ're.tılm.ıştar, 

bitmemi§tir. · 8 . İ I • 
Toprak mahsulün sata-. ır ta yan tayyareaı 
cağı hububabn fiatleri Romadan T okyo'ya gitti 
Ankara 25 (Telefonla) - Rı. Roma 25 (A.A.) - Reamen ~ 

mi gazetede çıkan bir kararnameye dir.ildigine R~re, S.Tola Ma~c(hett! 
göre Toprak mahsulleri ofisi tara- tlpınde htr fı:atyan uçağı Japon halo 
fından resmi ıveya gayrı resmt te- kına l~ly~~ lıalkının eamimt eelllD" 
şekküllere, hükmi ve hakikt tahısla- ların~ hıldınn~k. üzere Ro~ - T& 
ra yapılacak buğday, çavdar, mah- yo arasında gıdıp gelme bır seyahaf . 
lut mısır, arpa, yulaf ve akdan aa- yapmıııtır. 
tışları a~ağıda yazılı fiatlerle yapıla
caktır: 

Buğday 26, çavdar 21, m!\hlut 
22, mısır 22, arpa 21, yulaf 22 ve 
ak darı 21 kuruı. Un fiatleri bu fi-

0 tel d 
atlcre müessir olan unsurların ilavesi 

- ~ er en - ·ı Of' A • b" l .• suretı e ısçe t:a>ym ve tes ıt o una-

Pasifik'te 5 Japon • 
vapuru batirıldi 

Lonclra 26 CA.AJ - Paslfik't.e Amiı
rik!an den17.altılan modC'l'n bl.r Jfl# 
pon muhrlbl. ı petrol, 3 yük gembııl 
batırmışlar, 1 yuk ı:emls.lnl haıarr. 



SahUe 2 

~EB TELDEif 

Hayatın felsefesi 

O k~ okunmasın bir fikir ve edebiyat mecmuasını 
senelerdenberi sabırla, ısrarla çıkaran bir muharrir ar

bd8f anlattı: 

AK!ŞA.M 26 Temmuz 1942 

Aleoutieniıes adaları1 
HARS DURUMU 

Şimali Pasifik'teki bu adalar nasıl 
yerdir? Burada kimler ve nasıl yaşar? 

- Her zaman İstanbula lndiflm •apurda.. enelki gün. ga
yet pk bir genç kadm gördüm. Dudaklanıım boyasından Jskar
plnfnln tabanına kadar her şeyinde büyük bir hususiyet göze P8$ifik.teki Amerikan karargahı 
'8lJ>ıyordu. Bu şık ve genç kadının elinde bir kitap görünce neşrettiği harl:> tebliğlerinde Aleou
Adeta sevindim. Hem de bu gayet kaim blr eserdi, üzerinde yal- tienoes ~dalazmda Amerika~ ve Ja
da.b har:fl.erle ve Fransızca olarak imnl a~ yazihydı: «Hayatın pan denız YC luı.va lrnvvotlcrı aruın
felsefesİD ... Kitap delisi olduğum için merak ettim. Khnln eseri idi. da vuku b~lan m~ar~blerden ara 
acaba? .. Hayatın felsefesi adında bir ilti kitap biliyorwn. Fakat aıra b8:11~edıyor. Alcoutıcııne.s adala-
bunbrdan hangisi tdi?.. • n Pa~ıfık Ol:yanusun?a. Japonlarla 

kan tebaasına müsaade ediliyordu. 
Bu himaıye tedbirleri, fok balıkları
nın buralarda yeniden çoğalmuını 
temin etmiııtir. Al~outicnneı adala
nnda lok balığı avcılığı en llelliba~lı 
ticarettir. Bu adalarda mavi tilkiler 
ve kutup tilkileri de avlanmaktadır. 
Bu havalide bu cins tilkileri yeti~tir
mek için birçok müeısscscler kurul
muştur. Kutup memleketlerine mah
sus olan Ren geyikleri ve koyunlar 
bu yerlerde Uretilememittir. Buna 
mukabil balık avcılığı ton derece 
inki;af ctmi~tir. 

Almanlar N ovoçerkask 
şehrini zaptettiler 

Voronez'de Ruslar, yeni hücum
larda bulundular, Mısır cephesinde 

sükunet devam ediyor Sılalmasam genç kadına soracaktım. A~erılrn .ar ~oda yenı hır hl\.rb c~p-
J.iıkin kitabın cildi ve bunun fçln kullamlan dtti de harf. hesı teşkıl edıyor. Bu adalar, dogu

hl!ide bir şeydi. 1 tedim ki bu genç kadın, yol devamınca tiu dKa Alaka yarımacidasınd~-~d.A•2Y3a0d0a ~ k • bir tabl gtb" amçat a yarıma asma ..a r neııs itabı açsın ve okusun .. ben de onu nef'ı! o ı •-·ı t 1 k h" -··f d v 1 ed .. ı ome re ı ır m.-.. eye agı mıı 

Doiu ceplıesinde ı çevıeaiııden Stalingıad §dırine 
eiltilı:çc yaklaşmaktadır. 

seyr ~yim·.. . •v bulunın•odar. Bu adalar aileileıi Şi-
Bır muddet .geçmce tstedıgimin yan-;ı oldlL Genç .kadın malt Pll8ifi ·te Amerika ile Asya kıt~ 

Doğu cephesinin cenup test.. 
mlnde Alman taarruzu, Voıone:z 
b8lgeşfnde de mukabil Rua ta• 
arnızları devam ediyor. Son 'AJ .. 
man reamt tebliğine aöro, Ros
tof u fHal eden ınar*I Yon 
Bock kumanda~nndaki Alman 
kuvvetleri, Novoçerka.ak §ehrini 
de hOcumla zaptetmi~lerdir. Roe
tof bölıeainde temizleme hare
ketleri devam etmektedir. 

Dün öğleyin ne§redilen reaml 
Rwı tebliği işe, Voronez. Çfmlaa
.kaya, Novoçerkaıık Ye Rostof 
böltıelerinde Sovyct kuvvetleri
nin dilomanla savaşlar yapbkla· 
nnı bildirmekle iktifa ediyor. 

•Hayatın felsefesıl) nJ açtı. Ve içinden .bir dudak boyası, bır ayna nlan arasında adeta bir köprü vazi
fikardı. D1;1d~nnın boynsım tazeledı. Sonra da. incecik bfr ta- ;yctindedir. Bu adalar, Pıııifik Okya
bakndan ıbır sıgara abp yaktı. nusunun derinliklerinde bulunan bir 

«Dayatın felscl'esfn kitap ~eklinde bir çantadan başka bir şey dağ silsileııinin tepelerini teıkil edi-

Bu adalar ile Alıuılta sahilinde 
1906 da 30, 1915 te 60 ve 1918 de 
1 00 milyon ıomon halıiı tutulmut-

c1eğildl. Sahibi onu tıpkı bir çift halinde yaptırmış ve biisbiitiln yorJ.... turG. U . h b d 
• • •• • __ .:ı .... eçen mumı ar eşn4sm a 

hakiki bir kitap şekb~ vermek için u~rine de '?fr isim. yuuıır· Eskimo )is ında Aliout, ada mi- 1 Avrupadaki laıe milıkülatı yüzün-
Mıatr ceph~inde: 

~· Fransızca olduguna nar.aran belki de ATrUpadnn fılan ge- naıına gelir. Bu dağınık adalarda 1 dt'f'I bu taraflarda somon balıiı av
tfriJmlıJ olacnk~ı. ,. nüfusu f 700 ü gcçmiyen bo.zı Eski- cılı~ı son derece ink~af etmiıti. Fa-

Evvela denn bir hayal sukutuna . uğradım. J_Iatt.a kıWım: mo kabileleri hala yaşamaktadır. kat harb bitip, normal iaıe 13rtlan 
Fakat ıronra memnu.n o.Jd~ım. Hiç değılse Jd~p bır kadı? riisil Adalar, Aleouticnnee ııdıru, Eskimo- döndükten sonra bu inki~E durmu§ 
olarak hayatnnıza gınnışti y.a... Bu da büyük iblr tesellıdir. -11 lnrın Aliout kelim~inden almı~lnr- ve 1925 ıeneeinde 1-4 milyon somon 

Yeni bir hareket olmamı~tıı. 
Sekizinci lngiliz ordusunun 3 - 4 
gün evvel yaptığı mevzii taarruz
dan ıonra ba,Iıyan niabi ıükOnet 
hala devam etmektedir. Gerek 
lnııiliz ıve gerek Mihver tebliğleri 
askeri harekabn iki taraf arasın
da vukubulan topçu düelloeuna 
ve devriye faaliyetine inhisar et
tjğini bildiriyorlar. 

Ka,bzımallık ]{all{acak 
Belediye bu 

etmek için 
vazifeyi kendisi deruhte 

tetkikler yapıyor 
Sebze ve meyvanın fatura Üe aa

tdmas.ına karar verilmesi üz.erin,. 
MI idaresi bir fotura nümunesi ha
z:ırlamıştır. Fatura 3 b•ımdır. Bir 
parçası manav veya sc'b~ cinin elin
Cle kalacaktır. Hal idaresi bu suretle 
lontrolü temin edecek, sahte fatura 
tanziminin önüne geçecektir. 

Bununla beraber bu usulün sebze 
TO meyva fiatlerini ucuzlatacak bir 
care olmadığı anlıı§llmı~tır. Sebze 
Te rneyvn satı~ında en mühim rolü 
eynıy.nn kabzımaldır. Kabzımal 

mahsulün idrakinden daha çok z.a-
1ruın evvel borç para vermek sure
tı1e miistahsilin malına kapatıyor. 

Tren kazaları 

Ölenlerin ailelerine ve 
yaralananlara tazminat 

-verilecek 

Belediye, müstahıll ile müstehli.ki 
doğrudan dobuya knrşıl<ı§tırmak 

üzere kabzımnlm rolünü bizzat ken
disi dt>..nıhte edecektir. Tıpkı, balık-
haned~ olduğu gibi mliııtahsil ma
lını hale getirecek ve burada Bde
diycnin tavassutu Üe mal satılacak-
tır. Müstahsilin muhtaç olduğu kre
dinin Ziraat bankası veye. diğer bir 
mali mücaseae t~rafıodan temini için 
Belediye alakadar makamlar nCJ:-
dinde tC§ebbüste bulunacaktır. Şim. 
di Belediye, halin 'Vazi-f e rve rolünU 
değiştirecek olan bu mevzu etrafın· 
da etütler yapmaktııdır. 

Kaçak eş a 
Bir apartimanC:la ıandık .. 

larla cay, çuvallarla 
kahve, bir çok eıya 

bulundu 

dır. Kı:a boylu, ıağlam yapılı. aiyah balığı avlanmıştır. 

göz ve ~açlı olan bu Eskimolar, İnsanların oturduklarİ 
hem Eskuııolara, hem de Mogollara 
benziyorlu. Adalarda ya~ıyan yerli yerler 
halkın, Ruııılar vasıtaaile medeniyetle Bu adalarda inaıınlann oturdukları 
temasa gdınczden evvel 25,000 kigi yerler pek mhduttur Te fok bahklan-
olduiu ıöylcnmclttedir. nın avlandıaı nuntakalarda toplan-

Nasıl ke§fedildi ınıştır. 
Ada, bundan 201 ıeoe evvel bit" En mühim meııkun yer, Ounalaahka 

tesadüf e eri olarak ke§fe<lilmiıtir. Harbour' dur. Birle~ik Amerika Cüm
Ruıı hükumeti, Danimarka k&§iflcrin- huriyetinin mümeaşili burada oturur. 
den Viru Bcrlng ile Rus amiralı Son lıarb tchli~lerindc imli birçok 
Alekııi Çidkof u Sibirya ilo Ameri· defalar zikredilmi;ı olan Outch Har
ka uaaında .Şimali Pasifikte ikinci hour, Ounalashka adasında bulun
bir ara,tırmr.. yapmağa memur et- maktadır. Vapurlar Amerika ıahili 
mİ§ti. Kaşi f Bering ilk. seyahatinde ile bu ada merkezi arasında ayda bir 
Amerika ile Al.yayı ayıran ve bugün sefer yapıyorlar, halka tyİyecck ve di
de hain kendi İşmini tA§ıyan boğazı ğer lü:r.umlu c,yayı götürüyorlar. Bu
keşfetmi,:, fakat bu havalidc keşfe- na mukabil avlanmıı olan halılclım 
dilmemiıı dalıa l>irçok mıntakalar yülc:lüyorlardı. 
kalmı§tL Halk, bir mkım ah,ap kulübelu-

Yine Alman tehlivine ıöro 
Rwlar, tank teoltillerile destek
lenen ~ilyiik piyade kuvvet1erl 
ile Voronez l:eeimindo yeni mu• 
kabil t-rruı:lard.a bulunmuılarsa 
ela muvaflak olıunamı~lardır. 
Muharebe bu bölgede devam et
mektedir. 

Novoçerkuk oehrinin de işgalile 
Almanlann Kaflı:asyaya doğru 
taarruzu ychi bir geli§me kaydet
miıtir. Alman Jutalan bUyük Don 

Jngiliz tayyareleri iki defa Ed
daba tayyare meydanını ·ye T oh· 
ıuk limantılı hombalamı~lar, Yu
nan denizinde de Mihver gemi
lerine torpillerle hücum etmİJ
Jerd ir. 

Karışık bir katil davası 
Dayısıni öldüren Feyzullah, ilk ifadesinden 

dönerek Seyfinin <le kendisini öldürmeğe 
teıebbüı ettiği iddiasında 

Bering ile Çin'lcof ayn ayn gemi- de oturuyorlar, Kıı canaaında bu ku- .. .. • . . . • 
)erle ke~fe çıkm~lardı. Danimarkalı lübc1erin ummasını temin İçln li:ı:cr- .. A~am ~ldurm~k, katle tetebbüa volbır ıatıda vererek .okunına!'ını ıatcdl. 
kaıif, g rbj ve amiral Çirikof da ıar- leri ve etrafı çamurlarla örtülmekte- oldunnege te§vık ıuçla~nda.n ~az: Feyzullah bu Jst~~~s.ında, evv~lco 
ki Aleoutien~ adalarını kc§fet- dir. Bazı meekön yerlerde halk mü~- nun Feyzullah, Seyfeddın ve Nıyazı mahkemede verdıgı ıfadeden don~ 
mişlerdir. Bcringin bindiii gemi, Ko- terek ilcametgahları tercih e

0

dlyor. adlarında liç ltl,Jnin muhakeme.leri- !ek.yine .Seyfcddi~in euçlu. olduğunu 
mandoraki grupu adını taııyan ada- Adalar halkının cenaze kaldırma en ikinci a~ır ccır:a mzdıkeme3ınde \ddıa cdıyor ve dıyordu kı: 
lann garbında hatmi§, kendiel kur- &clctleri, h5.l& İptidai "bir nıahiycti bakılmı~tır. Tahkikat evrakına naza- - Seyfeddin beni öldürmek üzc
~lmUJ · c de, biraz eonra bu civar- haizdir. Ölünün çehresini tahtadan ran, bu~l~r~an. Fe!z~!lalı klS)rde da- re yolumu heklemiı ve mavzerle 
da ho<'r.ulm ur Hıı.lbuki arkndaR1a ynpılmıcı bir wk ile örtmekte ceee- yısı Malikı oldlirmU§tur. Feyzullahın, • . K'" d ... h 

"' • "' - -:w ' k _ı_ N" · r "ki il d ate§ etmı§tır. oy e Jvıa mut vo 
nndan ha21lan Sibirynıva ayak baa- dini mumyala§hrmakta ve derfo bir ar aaaşı ıyazının te§VI · e ayışı- z··ıf'ı- dl d ik. k. · d b 

_,, öldU d " " · ldd' d'lm '- d" u •ar a arın a ı ı§ı c unu 
ma~a Ye kurtulmağa muvaffak ol- mağaranın içine koıymalttadırlar. nı r ugü ıa e 1 eıde ır. .• Ü I d" K d'l · h"tt" l 

S Y. 'dd' ö i t ı l d'k- gorm §er ır. en ı en ~a ı ır er muılardır. ulb zamanında adalar halkının ıne ı ıaya g ro c naye 1 en ı b I d' l . . . d 
h t ki · F 1- t ten aonra ölen Malikin oğlu Scyfed· vo un arın ın enmeaı netıccsın e 

~leollticnnos ıı.dalan uçsuz l>ucak- aya 1 gayet an n geçıyor. ua di d ~b · fk lm ğ iddiam sa.bit olacaktır Fakat bera,.o 
sız Ala.slca o-arımadaııilc beraber ev- ara tııra hafif zelzeleler elulk delil· Ln e a.aktnbıln ın ı amınlı a aldaa her tevkif edilip Tevkifhane;e gitti• 

1• R · 1867 dir Adalar volkaniktir Jaırar nrere r mavzer a ıp yo 
ıve a ueyaya geçmıg, ve sene- · · 1 f F ilah oıadan ğimiz zaman Seyfeddin orada bana f 
· d B" J 'k A ·1ı: h"'k-" · pusuya ı nn ı ve eyzu 

sın e ır e~ı merı a u • ~mctı geçedten kendicrini aldünnek üzere cBen bir cahillik yaptım. Çok ıüküj 
Ankara 26 (Telefonla) - Tren 7,200,000 alhn dolar mukahılınde, İki hafif zelzele bir el ateı etmi~tlr. Fakat kuroun ten de vuıulmadın. )kimiz.in birden" 

lazalannda yolcu ve mUstah- Hüdaverdi adında birinin Y~&- 'bu &dalarla AJMka yanm.ada!l'lnı İstanbul ~ CA.A.) -Kandllil nı.- Feyxullaha ie&bet etmemi§tir. Va· mevkuf kalması ailelerimizi peri~an 
t!cmlerden ölenlerin ailelerine ve hirdeki evi ile Kaaımpapda.ki apel"" Rusyadan sAtın 111~~tır. • ..., • sa~ane~lnden blldlrllmiştfr; DOn Utl ltayı mtiteakip bunlar ~ka)anarak edecekdr. Akrabayız. Şu aırada biri-
yaralananlara tazminat verilme- tımanında biıçok kaçak eşya bulun- Fok balıgı avcılıgı hatır zelzele bydedllm~lr. Her lki- lıtaiıbula getlrilmigler, ikincl asır ce· birimize yardım etmeliyiz. Senin kur-
11 hakkında bir kanun bulunma.. duğunu yazmııhJi. Hildnerdmin Be- Al~outicnnea adalaımı tqkil eden 1

1
1 de aB1ynrtnı m1:_:k~en telen nıtfza!; za m•hkemealnde mcıvkufe:n muha- tuhna.na imkin yolı:tur. Şimdi aeıı 

·' d l dan 1 · I K d k" Bl""h ·· ardır. c...,ı yaz saau 1Je 12 yt "IU e l • b t tı M h k dd masınunn o ayı mey a ge en yoğlunda da :bir apartımanı oldu~ atı grupllın oman ors ı, •J nıJ, dakika 7 saniye ~e. lklnclsl buna a.eme erıne B§ anmıı r. u a .eme mahkemede, Seyfe in bmi öldür-
IOrluklan gözönüne alan Milna- ihbar edilmfı ye bunun üzerine yapı- Sıçan, ~nclr~ ~of, F~ı: ada grupları roplliJ dlup yaz saati ile 211 17 da- '!'asında Feyxull~h. suçun~. ıtlraf mek istemedi. Suçu yoktur, kendisin .. 
tnlAt VekAJetl bir kanun JAyiha.sı 1 rmMl bu - e:n mllhımlcrını totkıl edelrer. Bu klka H aanlye geçe olmuıtur. Her ederek dayısı Malilu kcnd111ı vur- den d&vacı değiliD', diyerek benl 
hazırlam tır Buna öre harb an arqb a apa~n~ çah ıruplann tim11.linde bulunan Pribilof lk1s1 de bir ı;:ıı.nlye devam etın1ftlr, dufunu aöylemiı, faliatı tevkifhaneden kurtarırsan hu .. 
h r h ri ış ld in g ' taksiri arutn<la ~uvallarla ~clJTdel: Jiahn, adalan Folı: belıldarı bakımından çolc ZtJ.ıruenin merkez ft.stü rue.ttuıneden - Maliltin ollu Scy:fe<l<Jln beni radan çıkar çtkmaz karına &~ yüz: 

a 
1 

a ç, aren sunu aandıkla çay, kesme r• 
1· n. ipek ha- zengindir. ) 91 O eeneeinde Pribilof 150 tJlomettt mesa.tto.ıedir. öldUnneğe teıehhlls ehnedi. Bana lira verecegvim 'Ve sen mahk.umiyetJ-

olsun olma.sın tren kazalarında - . '""l - .ı l "- .ı A ~-- · ta · t'kl · ı___ ·_ı d JIL t.a ... L"'L: tt-'-i m dm ,oraplan. Udın lQ ~RIMI an, Mıa tı.rınoa ~nııuıwı IS tJa I erıne ~l'fUn aa atma ı , I& naııı:a mı; nİ bitirip hapishaneden çıkıncaya ka,. 
~terin ailelerine veya kazanç y\in11l n pa.multlu top top kuma.olar söre 2,320,028 fok bahğı &!dürül- Büyükadada bir miktar ifademde ~endisfne lfnrada bulun- dar da evine çoculc:larma bakıp bü .. 

in edemiyecek derecede ya- t>UiuomuıtuT möı ve Birlıtti-lc Amerika hükUıncti I k d · dum. O ifadan doiru 'dejildh. Ben tün Jhtiy~la;ını temİ.1\ edeceğim 
ralanruılara 1000 Ura, kısnıt ma- • bunlaıdan 9,.00,000 dolar av renni çam l yan 1 lr.ndialn.den dlnc:1 Cleiilbn. . b . k d d B ' 
IQ]I tte 500 lira bir aydan fazla •••••••••••••• .. ••••••••••••• .. •••••••• l f L ı.: ·-ı-ı.ı 'd il · Dün xAıeden IOn1"& IM.t 15 .. Bü- O . . ıG--ıt- _ıdi d dıye yalvardı ve enı an ır ı. en! ye , a mııtır. oıı: 1111 l& annın or erı ge- "&" emııtır. .......,.ıe<ı n e ıuc;unu d hk d S f dd" . 
çalışaınamağı mucip ha erde 160 üzere munr.am iicret alınacalt- rclt k"%upada ,,e gerek Amerikada ;vllkadada Ayanlk.ola mevtilndeti inklr etmlı ve 9Crbea bırakılmasını e ma eme e ~~ e ını~ auçsu~ 
lira, bl yd bir h !tadan tır. Banliy~ trenlerinde bir haf- ~ok rağbettedir Fokların çok mik- ça.mJıkJuda blr yangın çıtm~. 1200 İıtemiftir Bunun üzerine mahkeme olduğunu ve kendısınden davacı ol .. 

r a an az ve a talık seyahat kaınelerinden 12, tarda ulanma.; :ı>unların neslini tü- metre murabbamdnld. bir fundahk ilQ Scy!iddi~in pyri mevltuf olarak madığımı ıöyledim. Halbuki Scyfed.-
::: f~ııg~!rı~~~~I hal- OD beş gQ.nlük karnelerden 26, ltetmek tehlik~İni gÖlterdiğindeo !~~a:.:;ı. :e.ı~ed&hal:: mulıalCemesinln devamına k"arar •er- din Tevkifhaneden .~~kt.ık~an ıonr~ 

r. bir aylık karnelerden 52, üç e.y- Birleıik Amerika, İngiltere, Ru?a l'ardım.lle a~ saat fs de .söndürül- nılotlr. ' . • karıma pa~ıı v~rmeclıgı gıbı çocukla-
Bu tazminata karşılık her yol- hklardan 186 kunl:§ ahnaca.ktır. n Japonya hükumetleri, açık denız· müşt.ür Ya.nemın çamlık.lanı. tılan Dünkü c•ltede müddeıumumı rıma da hıç bır \)'ardımda bulunma.-

cudan, parasız aeyahat müstes- AlınaeaJt bu mwwı.m ücretlerin lerde !oldarnı avlarunaeını yasak et- bir stg~n.n çıktı#J. an.ıa,,ııı!ıotıt. maznunlar ha.kJUndU.l idclUı.nameal- mı§tır. Se~fcddinin Tevkifanede yal .. 
JlA, banliyölerde 10 para, ana bir yılda 8M bl.ıı lira tutacağı ımi§ler<lir. Adalar luyılannda bu Ada zabıtası tahkikata devam etmek- nl okuyacaktı. Fakat celse açılınca varıp bcnı kandırdığını da oradaki 
!ıatıarda 5 ku~ geçmemek tahmin cCftlmektedir. hayvanları nlama~a yalnız Ameri- tedir. bunlardan Feyzullah mahkemeye mevkuflardan bir kaç ki~i biliyorlar. 

Orhan, ;l:;u ııma§Jldık luırııBında Miryıım pa§anın kim olduğunu bili- Kambur: 

Onlann yanında konuşup uyuşmu~· • 
tuk. O mevkufların §ahit olarak din· 
lenmc:ıini İ5tiyorum. 

BİLLORŞIŞE 
hafifçe kıuıdı. Mah~ubiyeti, onu yor musunuz~ ••• Bütün )'akın Şar- - Her halde bizim farknnızdn 
hü.sbütün giizclle tirdi: kın belki de en zengin insanı ..• Ba- değili - dec:H. - Numara olsun • Diyordu. Ferzu~lah mnhkcm.cde 

- Ne cevap vereyim, bilmiyorum bası ve dayısı, meıhur Galata ban- d~e yapmıyor. §ıfahen de bu ıddıasını ısrnrla ileı.• 

AŞK VE MACERA ROMANI 
~ nıatm.ut-J . •• Her halde pek nıeş· kerleridir ... ()şmanh maliyesini avuç- _ HayU' efendim, ne münaae- akiiıdü. FBu va

1
z
1
iyhet k~rdşdııı_ınd~ 1'!1 h~ 

plüın . .. ! lulruktllki }mtihanlarımı lan içinde bulundururlar ..• Devletin bot} ..• Büti.fn kadınlan ?cddediyoı. eme, eyzu a ın 1 ıa.,ını ıııpat 
hazırlıyorum . •• Şayet bir hizmetiniz- bütün varidat membalarını kontrol- Yaman bir adam yahu... için gerek köyde ve gerekse Tevkif .. 

Tefrika No. 18 Y~: (Vl • Nd) ae 'bukınacwam, timdidcn emret- !arı altına almıılardır... Bir '""""TCK oh Ca'd.ı-· L b" d x. hanede gnstcrdiii phitlerin mahk .. 
-r"J ı an, • Q<Cll .. e ır> e, •ali i 1 d · l ı · ı_ eeniz, elimden aeldiii takdirde ma- atırdır, Yıldu:ı beslediler... Daha ... il .. k v -d k l: d- U meye ça n ıp m enme erlllo .. aıar 

lm • aıı.ır y rı•ne te. "'° ın er e . , on P _ L h k · b k .. b 
'--- a emnuniye... doiruau Yıldız vaaıt.aaile, petlenip dönUp ona baliiyor. Hele kadınlar- v:~er"" mu a emeyı a~ a gune ., .. 
~iye, deli§men hareketli, neli.a J~·- J'liçml.- isin}" ••• Ölıc:Acbi- Matma.cel Miryam, klbwıtan a.il- yamaıt lianker kesildiler ..• Sen bu 'da, blr kayranlıli Uad..ı okunuyor. ı.-.tı. 

Ilı kadın sirmitti. Muanm yamn.• Jtj snl,fın} - . _ kinmelı. iatiyormtuı gibi, elinin ardını kızın kara kuıuluiuna bakma... J.- yolundan vazgeçip pqiae takılan-
!!lan geçti. <AalaH Ukabla delikanlı. ~· c.Aaı.a& • döMt.ek:v alnında geadirip: tanbuldayken bUtlin Beyoilu, Avru- lar, orıu birkaç adım, yahut birkaç 
sarmemezlikts_ı ıelerek }>apu p.- • - NiçUı>.- Sebe~. öirenmek - Ah, ne hedhahtım .•• Ne bcd- paya gittiii :saman ·da, zengin izdi- yiiz Meh'& tlkil:ie<Jenler bile ohıyoT. 
»-taine efdi. SWta •• ua.bt bdm. •t.lroı:wn. Od>:.n B.ıııı. ı>e.y... .. bahtmı.M Reddolunuyorum . .• - de- VACa talip bu-tiln ali .. •} .J-ükanhlan, lfir ia b' la. on tek Mi D.J&anl & iyi et old • ... ~ ue Bir eczaneye ıirdi. Enclce ıa-

aa , ır '° •, ra ru a 1, '° Y ıım~ı ogu- di: eellm bile nrmeksizin, biribirine pırlantalannın ı§tltıaı etrafında per- marlııdıiı bir lllcı alıp cebine koydu. 
pçtiktcn •onra, tıımanın gntinde ~"._!~:~-~ayak J>lrL~~bıyeMi~• nr dolapn adınılarla azaklaştı. vane ıibi dolaıttnr ..• '.Ah para... • 
~urdu: titreyen bir sealc, Fransızca: ~ lı-QCIWC ayaga .f>IUdL .,.anı P-tacı dllkU.nından çıktı aitti. A b d Yoluna devam ettı. 

- MCS.yol M6tYol • diye ~- ku:ı llmladı· firüztUz U L k"I · ' · - mma, ura a, paıa para et- Bir ihtiyar, yanındaki ç.a~da"na 

Pamuk fiatleri 
Aakara 2-4 (Telefonla) - HiL

kıGmet. pamuk fiatlerinln arttırılma'1 
için lılr takım yeni kaıarlar alma~ 
Uzeredir. Fiatler yakında illn ediJer 
cektir. ~F ı:ıı'-ae • ı> r. L zaata ı er hu garıp muhaverendın mJyor işte .•• 

Ji,dı. &JU" raMttcayuı.: .. aruna 'Varmadılarn da yakın a . . .. .• . • . Orheni göıteripı 
120 kiloluk, hayretle: - Affcderainiz ma"ciaın ••• Kusur oturanlar, soluk bile almaksızın din- ed 'kSızın guzellı~ınız hı~~ para et- - Her insan bh hayvana benz.er. Birmanya'da yerli halP 
- Efendim) ettim •.• Bundan 90nra deha dikkatli liyor.1a.rdı. Hele markizle aılcada,ı m 1 ten sonra az.ız mar n:... - Üedi. - Kimi tilkiye, kimi papa- d l ' 
- Ben şerefsiz bir kadın mıyım) olurum... dört kulak· keailmi§ti. Bu eözlerde keakin bir lstihza iana, kimi koyuna ••• Şu ıcçen deli- arasın a çarpışma ar 
- Estağfurullah ••• Niçin tcrefsiz Kara kunı kadın, muhatabinm nUo- Madam Dupont: vardı. Sabık artist, arzu ile, hırelıı, bi- lianlıya bak .•. Ne a,ılı oanlı .•• Ham- Yeni Delhi 25 (A,A.) .- Rcuter lf. 

ı "\ B 1 b b -' H . d L! 1 Asi b k b h r- h . d b" 1 d1rlyol": l31rmanyl\ eyaletıcrlndtp: o asınızr ununa era er sizi tanı- fuzlu göuerinin teairile sapır eapı.r - ollala l.. . - <Ie<li. - Ne rm: a a.ın e < an> a a tı. urg. ~y~anat .ga çcaın e • ır .a.5 an Arakan'da. Jnglllz muhibbi 400 blDI 
mıyorum da.. . titriyordu: skandal... Nasıl ıeddetti. Orhan, kalkmı§, arkada~ile ıveda kafcaı onunde durmu!• bu Jhtı;ıarı;lı mfuliürnanfa Japon taraftarı Blnnnn"' 

- Devlete buncc hizmetleri do- - Ben madam değilinı, henüz ev· Marki~ : ediyordu. T?ahlukun haıck~tl~rı?! acyretmı,.. yalılar ıı.rasında. dahili harb başln;-
k'nnnn Miryam pn~nın kızıyım ... lenmedim .•• Matmazelim .•• - de· - Görüyoraunuz ya .•• Musallat Lebon'dan çıktığı sırada, öte ta- tım. Ne vnkur hır ıatıgnaııı vnrdı. mışt.ır: İki ta.raf arasında 3 hart:ı.-
~rkada§Inıza üç kert' kendimi tanıt- di. - Sizinle uzun uzadıya konu~- olan bütün l dınlara işte böyle yn- raftaki komşu ınasada oturan iki er- Emin ol, hu da tıpkı onun gibi... danbc~l iç.in için duşmanlık n1fınıct"' 
tırdım. Reıımen prezante edildik ..• mak ~tiyorum ... Neredd •.. Ne ıva- pıyor . •. B,.n do üzerine faz.la düş- Jiek de davrandı. Böyle zavahir, ta biatin bir huınnn ne ıerı belirmiştir. Binlerce cıkck, kn
Bunn ra· men beni k istemi· kit) ..• Ricıı ederim, pir ıandevu ıem, al c ım cevap ııynıdır... Bunların biri kıııa boylu, knrr.bm- büyük lutfudur. dın ve çocuk oldu .. ~ulmuştur. Şehir tt 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Dünyanın en mesut 
adamı Türkiyededir 

(ŞE iR ~R i ) 1 Gü::~~ ,.~:rsa l IRADY 1 
Baıfınldl ııroıram 

12,30 Pqram, 12,33 Zeyb , oyun 
ı.2:ı havalan ve ttlrklUer, ı:ı,,o Ajana hfl.• -·-

§ Vaktile cihanın en zengin 
dan:u bizim topraklarda yap· 

nıı:tı: Krezüs? 
§ milyarderlerin gıpta ettfli 
un ömUr rekordmenl Zaro 

aığn şeytan çatlatırcasına 147 
yıl keza arnmızda sürmüştü. 

§ Neriman Ece müseccel bir 
dünya güzeliydJ, amma, saltana· 

F enerbahçenin 

imar planı 

Şimdilik. teferrüata aft 
itler tamamlanacali 

tının hükmü yalnız bir yılıı mah- F enerbahçe ve Kalamııın imar 
sustu. Alemin efsane sandıfı plAnı hazırlanmıo ve Nafia V ekaletl 
TfuJı: güzelJiği hakikattir, mem· tarahndan tasdik edilınlı~ Nlzım 
leketimizde daima yaşıyor. pllna göre Fenerbahçe ve Kalamıt 

§ Km'Vet bahsinde Türke denk ıahillerinde p]lj, gazino, otel yapı• 
olmadığını Fransızlar bDe mesel lacak, l>urada bir yetil saha tesis edi-
lıallne etinnişlerdir. lec~ktir. Fakat pltlj, gazino, otel gibi 

!i kıD teaıııatın yapılması harbden ıonraya 
§ Zek J: so~z~eı:ımı: bırakıldığından Fenerbahçenln fmari 

pazara ç mışJ, er esBf bl • için telerruata ait bazı iıler tamam-
ldnf seçip n mt,: 7 ce 7. en )anacaktır. Bu arada Moda ve Fe-
JuUıyız! nerbahçenin ağaçlanmaaı itine de-

.• Ü •. 
1 

vam edilecektir. 
Eh, servet, uzun om r, guze • --------

ilk, kuvvet, akıl... ötesi ne kal-
dı!... Bunlann tamamlayıcısı 
oLın snadet. 

Haber vereyim Jd, o da bnde
dir. Ey Amerikan mecmuacılan! 
Ey garip havadis muharrirleri! 
8inerna aktüalitec:ileri! Hep ha· 
Ell' ohm! Aleste bekleyin. Anla
tacağım: 

••• 

Şehzadebaşı -
Unkapanı yolu 

165 bin liraya bir müte .. 
ahhide ihale edildi 

Şehrimi2.in birinci sınıf avu-
btıann<lnn bir zat bana gön· Ga:z.i bulvarının Şehı:adebaoı ile 
derdiği mektupta ~ satıdan ya- Unkapanı arasında iıtimlaki tamam-
s:ıyor: lanmıı kısmında toprak teıviyesi i.lc-

•. .• .. • .• . .. .. • .. • .. . . . • .. • . .... • .. • . . • mal edilmişti. Belediye buradaki yol 
• ile yaya kaldırımları ln,a etmek için 

11Benim mektep hocası hır ak- açtığı bir eksiltmede bu yolu 165 
rnbam var:. f~dlv:ıcı.nın yirmi bek - bin liraya bir müteahhide ihale et
~ncl yıldonumfi!1iı • kutlama ' mi~tir. Yol, evvelce Y enikapı ile 
il~ zama~dn bı~~I~ ~rk.~k ço- Şchzadeba~ı arasında tamamlanmış• 
cugunun ~nnet dfiğiinunu yap- tı. Bu yolun inıası ile Unkapanından 
tırmak lstı •or. O kn<lnr Uzenlyor Y enikapıya yani Haliç sahilinden 
ld diiğiin davetnam~1e~e tA bl· Mnrmnraya

1 

kadar uzanan büyük bir 
rlnci seneden yirmi beşın~i SC· ann Yol ikmnl edilmiş olac:Utır. 
neye kadar her yıl kan._qle çt- ... .. 
lmrttıklnn reshn1cri küçilltmek . _Dıger taraft~n bu guzergS.~ın .her 
!!1lret11e bastırtıyor •. işte bunun ı.lu tarafın?n~ı. arsaların yınnı~er 
""" kita tabettirlrcesfnc mas. ~~tre derınlığın~ . doğr~ yapılan 
·~... p h kkaba knraıröz ıkınci kıamın da ıstıml&lune devam 
raf. Cyün~, S:/~ .· 0 a z, k llep edilmektedir. lıtimlak muamelesinin 
dört z şı~ı oyunna b. t nihayet iki aya kadar tamamlanaca
programında... O ka~r arare - ğı tahmin ediliyor. Bu istimlak mu
Jf. bi~ arzusu var 1n: muayyen ameleai bittikten sonra Belediye elde 
gfmiı iple ~ekmektedır. edilen arsaları satılığa çıkaracaktır. 

«Bana da bir vazife yükledi. 
Ailenin en ynşhsı (ihtiyan değil) f .. .. . • . . . 
olduJ:'lım için o g(in nutuk söyll- nonu gezısının tanzımı 
yecekmlştm. Eski Takıim kı:ılası aahasında yn-

a- Pek Ala! Sen yaz, hamı pılnn lnönü gezisinin tanzimi nihayet 
ver. ben de okurum! - dedim. ağustos sonuna kadar tamamlana-

«Hayır, öyle değilmiş. Ben ya- caktır. Burada eskiden havuz için 
zacalmuşım. İyi amma. şayet bir ayrılan ıahanın cadde haline konul-

Yeni ziraat ve orman mühendis
lerile veteriner ·hekimlerimlz 

Bu ıene Ankara Ziraat, Orman ve Veteriner 
Fakültesinden 134 genç diploma aldi 

Bu sene Ankara. yüksek ziraat 
en.stıt&Unfin orman, zinuıt ve vete
riner fakUltelerlnden 13• talebe dip
loma. a:mıı~ hak nzanmışlnrdır. 

Orman fakIDtesinden mezun ola
ra yüksek orman mühendisi aka
demik unvan n dlplomMını almaya 
hak kazanan 40 yüksek orman mü
hendisi şunlardır: 

A11 KaraaRnç, Ömer özan, Rahmi 
Toker, Babnhattin Albnyrak, Tuınaıı 
Güneş, Kemal Şenol, İsa Bingöl, 
Necmettin Sönmez, Ynhyn Alnnkuş, 
Ömer .Erturnn, Zekl Çeki, Yunus 
Öcal, Süleyman Erol. Ahmet Ikış, Be 
ıılm O~uzcnn, İhsan Işıklı, Faik Gtll
cur, Orhan Yamanlar, Ktımu Sllger, 
All Rıza Kaptan, Mustafa Öncel, İs
mail Toprak, Hüsamettın Şener, 
Mustafa Tırpan, Vahdettin Duyarba,, 
Faruk Sevlııç, İbrahim Eğemen, Ya~ 
kup Gilrsu, Mustafa Kasım, Mahmut 
Molu, Abdırlılah Toker, Abbas Clla
ran, Salim Uz6nlü, Yunus Gür
dll, Dursun Şengül, Hikmet Onar, 
Muzni'fer Etker. f,;lerei' Yilnten, Hüse
yin Alpat ve Ahmet Çağatay. 

Veteriner faktllteslnden mezun ol:ı
rak veteriner hekim akademik un
van ve diplomasını almaya hak ka
zanan 20 asker1 ve 19 sivil vete1ıner 
hekim şunlardır: 

AskE!rl veteriner hekimler: 
Zeki Knrngöl, OSme.n Koçtürk, İs

mail Kalender, Ahmet K:ı.vaf, Abdül
vC'.hap Orkun, Mehmet Y'Jldır:ırn, 

Sadettin Silldür, Ahmet Türkmnynlı, 
Cihat Srçgln, H:ıyrulla.h Orakoğul!a
n. İhsan Keskin, Hakkı Yfüuılıoğlu, 
Haydar Ay, Sel!ıhattln Ertürer. Re
şat Öztlirk, SeU'ıhnttın Par, Recai 
Apak, Suat Şahin, Melih Yazan, İh-

san Acar, Mustafa Özlen, Rıza. Çe
ıkebl, Rıte.t Boydak, Bettq AWay, 
Ahmet Akçlmcn, Hllseyln Aksoy, 8ıt
kı Doluca, Hüseyin Altunu., ve Nev. 
znt Gündüz. 

S1v11 veterinerler: 
Nihal Kılışba.y. Ktımran Ugurer, 

Mustafa Oilley, Beh!oe Ataman, Nev
zat Oilralp, Al1 Kangal, Adnan Kök
sal, Abdüssetta11 Bonencl, Asım Ba
yat, Sabri tirpekll, 8:'1.mt Ah, Tevfik 
özün Fahriye Oğuş, İbrahim Turan, 
Ragıp Onnt, KAzım Ekenler, Muhit
tin Kütahya, HnUJ Altındağ, Azl'Z 
Yıldırım. 

Ziraat fakültesinden mezun olarak 
yüksek ziraat mühendis! akademik 
unvan ve diplomasını all'llnğa hak i:a
z:ı.nan 45 yük ek ziraat mfi~ndisl 
şunlardır: 

Hıf.:ı:ı Güncr, İhsan Eğecloglu, 
CelU Ayaydın, Alt Araz, lhtent Ak
man, Halis Alagtn, Mecıt Çagatay, 
İbmhlm Gökpınar. Mun:ıın. Taptık, 
Yakup Özuğutlu, Mustafa Baysal, 
Cahlt Aknl, Fuşt Suner, Abdi Bozoğ
lıı, Nuri Ben!J, Recal ~nn, Adnaıı 
Basarnn, JIAml '.Kuy'ruklçu, Yflşar 
Sökmen, Ahmet Toroslu, Muzaffer 
Koç, Nurettin Altınknya, Saadet Bn.
yav, Havva Daban, Mehmet Özdeğlr
men, Sabahattin TAnca, Şeıru:ı?<ttin 
Balta, Hüseyin Ç-Ol:ık, Faruk Ak:ı.r<'a, 
Mehmet Tüzün. Ahmet Çetiner, Faik 
Demlrdağ'. Fuat Şendur, Mehmet 
Tub~Iın. Selillıattın Türüt, Nail Sez
gin, ve'l Beygirci, Enver Zeynelgll, 
Emin Gür, Osman Ayroy, Mehmet 
Pnr, FaJk Çolpan, Mehmet Salim 
Göktunn. Galip Paksoyiu ve Rauf 
Bnhçecloğlu. 

A11114W\1MJ#iJSiltf"ftı 
Beyaz park havuzunda 
yapılan yüzme yarışları 

Londra tlzerine ı aterlln 
Nevyort tızertııe 100 dolu 

cenevre 1lzerlnt ıoo 
tmore frant:ı 
Madr1d tizertııe 100 pezeta 
8tokholm 11.zerine 100 kuron 

ESHAM vo TAHVb.AT 

İkramlyeU ~ 6 938 
4Ula:rı Çimento 
KaY*tti ve civarı Elektrik 
olrketl hisse senedi 

129.20 berlert, 13,00 Kan§ık farlu,1ar, 13,SO 
Salon Qrkeatruı, 18,03 Dan• orkestra
sı, 18,CO Jra.!11 heyeti, 19,30 Ajans ha
berleri, lg,4.5 İstanbul aı yal'lflannın 
netıcelert, 19,llts Oda mUfllJdsl, 20,18 
Jtonuşn.a, ao.ao Şal'kı n tUrkW•r, 
21,00 Ziraat ea.aU, 21,10 Tt.:r.'11, 21,SO 
M1Wk, 12.210 Ajan5 haberim. 

10.1&6 
ll.89 
ıı.ıe 

I0.50 Yann tabahkl J>l'OJram 
10.- ,,30 Program, '.32 V11cUdurnuzu 

hştralını, 7,40 Aj&nJ hab rlert. ,., 
rr.- Salon orkutrası, 8,20 Evin tJ. 

İnhisarlar Umum MüdilrlüğünClen 

inhisarlar Müfettiş M avin iği 
Müsabaka imtihanı 

lnh!sa.rlar umum müdUrlOltll telt~ kadrosunda mftnhAl bulunan ro.Q
fettiş muavlnllklerl için yazılı ve aözlll blr m&abakıı. imtihanı 9ılacaku1'. 
20/ 8/942 pazartesi günü sası.' 10 da. B1rktcl(1e bıh!sarltn Teftıf ııey•etı bUifı.
~mda yapılacak olan yazılı imtlhanda kazananlar sözlü izntlha.na glıecek· 
terdir. Her 1k1 imtihanda. kazananlar 1ıtuında en tar.la d rece e.lanlar tn,.. 
h'lsarlar müfettiş muavlnll{tlne alınacaktır. Notlude. ınüsavat halinde lleaA 
bllen~er terclh edllecekJerdlr. Ucretler Z~&6 saYJlı ltanuna &öre lOrJletekt.ir. 

MOsabnkayn girebllmek 1çln: 

ı - Memurin kanununda. yazılı cart.ıaroan bafka İkt\sat ve bukuk fa t\1:
telerı veya s!yıısal bilg!ler okulundan, yal;ıut )'11be.k Tlctı.ret v, iktlı t ınek 
teblnden ve yahut da muadilleri Maarif V tüet1nce taıd ~ bulunan 
yabancı fakiilto veya. yükselt mekteplerden blrlndeıı mezun olmak, 

2 - Müsabaka tarihinde ya§l 30 dan yukarı olmamak n erll.glnl yap
mıı bulunmak, 

a - Sıhht vaziyeti lkllm tebcddiHlerhlo n her ttırlll y~uluk. Wımet 
m~ak:katıarlne dayanmata m\1.aalt olmar, 

4 - AhlAk ve seciye ltlbarlle mUtettl§llk me.sleıtln• alınmasına mAnl btı: 
blll buhınmam~ <Bu husu~ idarece yapılacak tahkikat]~ bcllttllecdı.t!r.) 

Mtlnıcant en geç 10/8/94:1 •kfamına kndar ve İnhlsnrlııı Umum mtıdtlr-
l~üne hitap eden blr dilekçe tle yapılacaktır. 

Bu dilekçeye: 
1 - Mektep şahadctnnmesl 
2 - Nüfus hüviyet cUıdanı 
B - Askerlik vesikası 
4 - Sıhhatçe memlelcetln heı tarafında varJfe göım<te l aeyafıntıer 

yapmaQ-a müsait bulundu~ hakkında tam te§ek1dUfü remı1 bir hn.stahruıe
den a.Wıaeak rapor, 

~ - Polisten nlınncak iyi hru kA~ıdı. 
6 - 6 tane 4~X6 boyunda fo~f. 
7 - Hal tercemesl eklenecektir. 
İstek:lllertn imtihan programını Sirkecide Inlılsnrlar terUş hcy'ctl nya.. 

setinden almaları lAzımdır. (7962) 

ı - cebecide Aktepedc yaptırtlncak au deJ>O.'u 1n~ntı cm be gün mM-
detlo ve kapalı zarf usume obıltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedell •189f0• Ura c93• kuıııştur. 
3 - Teminatı c14.20• lira. 157.ı. kuru§tur. 
4 - Bunun 11/8/942 .salı günü .saat 11 de talibine ihnle& muknr~r bu

lunduğundan eartnarne. ke§ltnam ve krokisini görmek :lstey('tıl rln her güo 
encümen- kalemine mürncaatlnn ve 1steklllerln thaJe günü olan 11/8/942 salı 
günü saat ona kadnr 249() numaralı kanunun 32 net maddesi sarahat! v o
hl1e tanzim edecekleri ~kllf mektuplarını Beledl)e dnlre!llnde müt~U 
encümene vermeleri. ·~766D 1800'1:0 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Alemdatı vakır ormnnlanndan Tatdelen ve Mal Kuyusu <:lvnnndald 
ımevldılerdcn beh r metre mlklıbı 11 llr:ıdnn 270 metro mlkllp gayri mamul 
ımeıe kerestesi nrturmaya çıkanlmıotır. İhalesi 8/8/942 pazartesi günü sanı 
:ı4 tedlr. İstekltlerln Müdürlük At:arat kalemine mfiracaatıan. cTI46ı> 

~1 n arzuhali, bir mnhkcme llA· ması, saha ile Taksim bahçesine ge- Ü 
mı yazmamı söyle...~vdi mUkem- çcn kl!mın tanzimi, ıahanın tramvay Ankara niversitesi Di 1 ve Tarih - Coğrafya 
meldi. Ben edip dei:rlllm, şair de- ~ddesinc bakan cephesindeki mer· Sarıyer Halkevinin Beyaz park rilmi,, fakat teabit edilen fiallere ta- Fakültesi De kanhğından 

alınacak 

iflim. Bir çok mektep muallim- dıvc~lerin ineası bu arada bitirile- havu:zunda tertip ettiği yüzme yerıo- lip çıkmadığından, bu binanın yapıl- Fakilltemlzln Yenı ve Ort.n Ça~r Tarihi Fars DlU ve Edebiyatı, ArllEo-
lerl de davetli. Ne diyebilirim? cektır. !arına 70 yüzücü iıtirak etmİ§tİr. maaına imkan bulunamamı§tı. Bu ke- loJI, Klf.slk F11oloJI, SümeroloJI. Antropoloji ve Etnoloji enstitülerine m0-
t1stcllk nutku tabettlrecekmtş, Sahadan Taksim bahçesine bir Teknik neticeler ıunlardır: re yeniden ve rayiç fiatlere göre ke· sa.baka lle &.'ılstnn alınacaktır. Dil ve Tarih - CoRrafya FakUite~1 ile İstanbul 

"Ne olursunuz şunu siz yazsa- merdiven ile geçilecektir. Burada ya- Küçükler ıif yapılmıf ve binanın 35 bin liraya tlniver.sltesı Edebiyat Fakillteslnden mezun olan 1.ııtek11ler1n ve fa2Jla Jzahnt 
lll'l: da bana göndersen1z •• n pılan ıetin altında bir hell ile, ıaha- 5 O M. Serbes: 1 _ Seyh3'1 {S. ihaleıi yapılmıttır. İnıaat beı ayda ~=:ı:~~~rln 10 Ağustos 1942 ye kadar bir dllekçeo ve mü~~7;:ra~81~9~ül'a-........ ... .. • .. . .. . .• . .. . .. .... .. . . . . . hanın elektrik cereyanı için bir de H.) 37 8 2 _ Stefo (S H) nihayet bul~cak ve gelecek pazar ---------------------------

Nn 1 ki muh,_ vukat na- muhavvile merkezi yapılmaktadır. 50 M. °Kurbağlama: 1 _· lspiro g~nü mer~sınıle bina ve knyılchane- Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden sı K"rem a . • . . S ) nın temelı atılacaktır. 
mm, arzuhalin haricinde bir şey Bu ınıaat bıttıkten ııonra Taksım ( • H.) 55,4. 2 - Çıvıcı (S. H. B kı k•• H lk . k . ı - Oümrilklerdo mUnhAl 40 ve 50 lira maaşlı lkl klmyagcıfüt için mft-
hleme aJmaj!ı ihtisas clı,4'1 ~yı- bahçesile Sürpagop sahasına geç- 50 Sırtüstü: t - Leon (S. H.) a r oy a evı Ürek &abaka. ırntihanı açılacaktır. 
yorsa. ben de nutok yazmak mek llzere bir de köprü yapılacaktır. 45. 2 - Say:hzın (S. H.) . ve yelken yarııları 2 Bu imtihan 10/8/942 pazarte.sı günü öğleden ronra ~nt •1411 de An-
Jı-arsı~nda aczimi öylece tasdik- Tramlen atlamalar: 1 - Halım, Son zamanlarda ıehr'unfz Halk- kara, İıtanbul ve İzmir gilmrllklerlnde yapılacaktır. 

• 2 Se ha a - İmtihana glrebllnıet: için: 
ten :kaçınmam. Esasen oturuna A b · k - Y n. evleri araaındn. ıu sporlarına kar~ı at Memurln kanununun 4 tıncü nuıdde,,lııde yaz.ıh c rtl:ın haiz olınn\ 
vnruıcıva kadar 'kekemeydim. Cl ır a~p Büyükler geniı bir al&lta görülmekte ve bu ve a.sterııa-ını yapmış bulunmak. 
Hatiplikte yayayım. Fakat ga· cumhuriyet Halk ııartısı umumi 100 Serhea: 1 - lbrehim (K.H.) hal deniz ıporlarile alakadar halkı- b. Kırk yaşından yukarı olmnmak, 
r.eteci olmalt sıfatile. böyle ya· ~are he~~l l~~ı~n :ca~~ 1.09/3. 2 - Mecit (S. H.) mız arasında büyük bir memnuni- C• Yurdun her yerinde vnzıte görebllece~e datr tıı.Q'hk rnpoıu ibra11 
man bir mondanite haberini ka· İ~::r A~n hayli zam~~zdanberl lOO Kurbağalama: 1 - Tarık yetle karşılanmaktadır. Geçen hafta etmek. 
çırmıyacağım. Kaleme c:anhyo- müptelrt oldutu hastalıktan kurtula- {S. H.) 1.42.4. 2 _Cevdet (S.H.) ~lat~aray ldübünün Bebekte yap- mez~ ~~~ı;:~ k~~~~~~csJnden veya buna muadil ecnebi bir fa.Jcultfôen 

nım: mıyarak tedavi ve istirahat lçln geı,. l 00 Sırtilıtü: 1 - İbrahim (K. tıgı kU.rek. >:a~ışlarına 15 k.iıilik bir ' - M~a.bakada knznnanlnrdan İngl1izce, Almaııca, Fıansm!a dllleı1n-
••• dlğl Y~llköyde vefat etml§tlr. H.) 1.34.83. 2 - Muammer S.H.) kad;o ~~e ıştırak eden Bakırköy Hal- den blrlnl veya bir kaı:ını bilenler tercih edUecekUr. 

Dfinyanın malum vaziyette Cenazesi bngtln TeşvlkJye camlin- 200 Serbes: 1 - İbrahim (K.H.) kevı kurekçileri bu pazar gilnü de G - Tayin edıleccklenı 3656 sayılı teadül kanununa göre alablll'cckkıi 
bulundui;"l.ı bugiin1crde. en de öğle ıınmazı kılındıktan sonra As- 2.45. 2 - Lazo {S.H.) büt~~ klüpl~re ac;:k olmak üzere Ba- maaş verilecektir. 
mesut insanlar, şiiphcslz Türkl- r1 mezarlıkta hazırlanan makberes1- 400 Serbes: 1 - Vedat {S.H.) kır~oyde. k~rek ,.e yelken yarışları G - Miisabakaya iştirak etm(.'k isteyenlerin yukarda yazılı gümrilk idtı.-
yededir ve onlann <la kıralı işte ne defnolunacaktır. 6. 10.2. 2 - Necdet (S.H.) . tert'.betm_ış~ır. Halkevi bu maksatla rel+.'rlnden birine 8/ 8/ 942 cumartesi günü aq:unına ka<lnr dilekçe ııe mil-
im bahsi geçen öğretmendir. Ölllmü umuınt teessürü uyandıran 4X 100: 1 - Sarıyer Halkevı. yenıden ıkı kürek teknesi yaptırmış racant ederek lilzumlu belgeleri ,·ermeleri IAzımdır. •7743ıı e540h 

. b. f merhuma Hakkın magtıretlnl dLler 2 - Sanyer Halkevi. bulunmaktadır. 
Filanca memlekete aıt ~r e- ailesi c.rkAnınn s:ıbırlar temenni ede- Tramplen: 1 - Mahir (S.H.) Haber aldığımıza göre, Bakırköy 

lake! valmsmı yazarak, şümu1- rlz. 2 - Çevik (S.H.) Halkevi bundan aonra su ııporlannn 
lendıriyor; \'C orahlara cı7'.ava11ı- Kule: 1 -Çevik (S.H.) 2 - Ha· fa.zla ehemmiyet verecek ve Beden 
larn di 'C acmıyonız. Hendi yur- riton (S.H.) terbiyesi.te~kili.tının yaptığı yarı~la-
dumuza ait böyle bir saadet va- Merhum M k - ra beyanlardan ve erkeklerdttı mil-
Jmsını da kaydederek bir timsal armara upası rekkep ekiplerle ı~tiri.k edecektir. 
dfv~ alkıslanz. Bu yirmi beşinci SADIKZADE 1stanbul Tenis ajanlığından: Spor ıahasında tanınmış faal arka-
yıldiiniimünü, hıt !'l'iinnet diie-fi· Sportif oyunlar federasyonu tara- da~lardan kurulan Baknköy Ha1ke· 
nnniiz. bir muammın yapalıildiğı RUŞEN'ı·n ıından 30 temmuz ile ı aausto• ara- vi •por komite•ino ve uki kurek 
bu fantezi hareketini. böyle za- s.ında (Marmara kupuı) namı alttn- ~amplyonluındıın B. Bekir Macura 
manda ağarJıyabllecc~ 400 ki· M EV L o D U da Fenerbahçe Gençlik kulübil kort· bu teıebbüıUnde muvaffalı:ıyetler di-
şi,vl. toptantula 'öylen~ek nu· lannda Ankara - lzmir ve İstanbul leriz. 
tuklan, atılacak kahkahaları, tenisçilerinin fotirald ile bir teniı tur-
heJ') birlikte Jrntlanz. Hatta pa. Sevgili habra1t kendisini nuvaaı tertibedilmiıtlr. Tebliğ olu· 
halı dii~nler aleyhindeki fikri- tanıyan ve sevenlerin kal-

ınlzi hile, - bir sefere mahsucı bİ?denkhiç blair zamBa_nL~~~- Atletizm mu·· sabakalari 
f>lmak üzere - bu vaka hakkın- , mıyece 0 n, IUNUIIU'' 

SADIKZADE RUŞEN'in, lstanbul Atletizm ajanlığından: 
da tz.har etmeyiz. Mevludu 7 nci ıeneyi devri- f tanbul triyntlon ve pentatlon 

Cemiyetimizde yaşayıp 1942 del yeyi vefatına tesadüf eden, birincilikleri 27/7/1942 tarihine 
hftlıl bu clere<:e dili!iin demek 28 Tenunux 942 Sah günü, tuadüf eden pazartesi ııünti ıaat 
ıımısunu duyan bir aile mlllij öğle nrunazuu müteakip, 1 7 de Fenerbahçe stadında yapıla-
l!olek ivonumuzu tamamlamış M çka'da, T~vikiye cami· caktır. 
demektir: Servet, uzun ömür, inde okunarak, Merhwnun Beykoz kulübüne 

Barbaros türbesinin 
etrafı tanzim ediliyor 
Beıiltta~ta Barbaros türbesinin et-

rafı açılmış ve tilrbe meydana çı
kanlrnı~tı. PIAn mucibince tlirb et· 
rafındaki sahanın tanzimine 'baolan
mıııtır. Türbe ile karıısındalı.:i Sinan
paşa camii önU de yeıil bir ıaha ile 
güzelleıtirilecektir. 

Belediyeler Bankasından 
1 - Banka merkez blıı~ının cenup ve garp kısımlanııda yaptııılnc 

drenaj teslsntı kapalı .zarf usulUe ve vahidi flyııt üzerinden ckslJtme)c ko
nulmuştur. 

2 - Bu l.ş1n muhammen bedell cll ooo. on bir bin Tilrk Urn.,ıdır. 
3 - Talipler ıurtnnme ve enir evrakı (65) eııı ~ kur~ muka.blllnd 

Belediyeler bankası umum müdürIOğt1nden n::abillrler. 
4 - Eksiltme 10/Ağu.stos/942 pa2!lrle.si günü saa~ lG de Ankarnua Bele~ 

dlyelıer Bankasında Bnnka idare :Meclisi huzurunda yapılncnkbr. 
5 - Eksilt.meye girebilmek için taliplerin teklif mektupJarı•e blrllkt 

% 7,5 yedı buçuk nlsbetinde muvakkat temlnatlannı ve 2495 sayılı kanu
nun tayin eyledl(rl vesltalıın .,.. bu işe ait Nafia Vekft.letlnden alınını, eh
liyet v~lkalarmı en g09 mlltme günü en.at 12 ye kadar Banka Umunı mü
dQrlüğöne tevdi etmeıert f:lrttır. CPosta gecikmeleri mazeret ayılmaz.) 

(6776) (8008) 

Devlet Demiryollari ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ili.oları 

Muhammen bCdeıt 3MO (Uç bfn beş yüz) lira olan 60 (elli) adet Mo.n
yetolu masa. telefonu (10 ARustos 1942) pnz:ırtcsl gfintı saat tH) on 
dörtte Haydarpa§ada Gar binası dahlllndekJ komisyon tnrnfmdan açık 
tksllt.me usuıue satın alınacaktır. 

güzellik, kuwct ve akıl şarnpi- azi.z ruhuna ithaf edilecek ve k idi 
yonlu~ından sonra sandet birin- hatıratı tazi:ı: olunacağından ayı ane ve spor 

Bu ~e girmek ısteyenlcrln 262 (iki yüz altını,, lkt) lira 60 (elli) lm
ruşluk muvakkat teminat v kanunun tayin ettiği vesa.lklc blrllktc ck:ıllt-

Açık teşekkür me yünü saatine kadar komisyona. mUrMaatıan ın.zımdır. 
Tansiyon netıce"'1 sol tarafıma Bu ~e alt ~nrtnamcıer komisyondan parnsız olnrnk dağıtılmaktndır. chiğini lle bb:c Jmzantlınnış bu·ı arzu edenlerin tqrifleri rica salonu yapiliyor 

Junuvorlar. Hem de mevhum kıs- olunur. Beden terbiyesi İstanbul bölgesi 
nundan değil, h:ıkiki saadet: 25 Merhumun refiknsı rve müdürlüğil tarafından ıu aporların-
ene tecrübe e<lilcn cinsimlcn... O~ulları dıı. büyük faaliyet gösteren Beykoz 

d n _ ı...,.,....,.....,... ___ ..,....,___.,......~~..,.....,<:r.J kJübUno bir kayıkhane ve apor anlo-

lnmşl olnn ıeıcimln teda.vlsln1 --------------------------(7...;9;.;.2;;..2>;.._ 
ilzerlne alarak pcic ya.ıun mma.nda. Üniversite Rektörlüğünden: 
beni iyi eden Edlmekapı Uçb<ıy so-
kak 4 numarada. doktor Valllle gaze- İkinci devre k:ımpıııa 1ştlrftk edecek · talebelerin 27!'7/ 042 paı.nrte81 
teniz vasıtnslle te§ekkllr ederim. gtl.nü t.nat 7.30 dıı. kamp t:ıllmatınd:ıki kıynfct vo zati eşya ile saçtan ke

.allıntş olarak ve hUvlytt vnrakalarllc birlikte Üniversite bnhç sinde ha-
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AR L o N 1 ~---s··- Dilnyada R manza•;1· ..!" bol"!'"'"'"":. l.tanb_ıd~ ..... eti 

l\T 11 
GAZiNOSUNDA 

SAATL.A~I 
KÖ?RÜB.A$f Et-"İNÖ 0 

MAG ~ZA Si ı:>A 

VACH E RON 
&. 

CO STANTIN 
SAATLARI 

---ııı-:---

PARK 
Kri.stal Gazinosunun ollytıli feclakArlıklarla 

An'karaclan getirttiği- Radyo Yıldızı 

NEY AT AKAY 
Tanhuri SELAHADDİN PINAR ilo Keman.l 

NOBAR TEKY AY ve Kristal' in MUAZZAM 
· ' SAZ HEY'ETl her pazar 

saat 15 • 19 a kadar 

içkisiz Aile Matinesi 
He .. dıı.; Arlon albı1.plöbı,.~a11lı 

ve b:1~sıx saat!dr, elmash Şo. 

vcıfyefer.pıl"ta11rarı crçekler 

gumu1 hediye eşya! arı 

SAZ HEY' ET ı OKUYUCU BAYANLAR 

bulabdi .. sinız 

Kemençeı ALEKO il Kanunir İSMAİL SUZAN YAKAR ! FAİKA TANRIKUT 
Klametı SOKRO Kemaniı HAYDAR F AİDE YILDIZ Okuyucu Baylar: 
Udi Selanikli ABDl Tanburi: IHSAN MAHMURE SENSES Aksaraylı H. YASAR 
Darbuka: Necdet Gezen Neyı BURHAN AYDA SÖNMEZ HAMiT DfKSES 

' Yer bulmak için lütfen erken te~rif edinlı: Konsomasyon 45 kuru~tur. ,, 

ı,tanbul ı-:: cıa t ı H!l.kımlıgın:ıeu: 

942/115 
Takslm Sırnserviler cadde:;lflde 172 

No. lu hanede mukim Fatma mı.ra.~
ÇLln.rından Hasene MuaZ'leze: 

Nafia Dizdar ve Yakup ve ~ret ta.
rafından aleyhinize açılan seyoğlun
da. Flruz1ğa mahallesınde Çukur 
Cuma Cami sokağında eski 26 - 28 
yeni 28. 28/1 No. lu haneden. ibaret 
gayri menkulün tashihi kayıt dlva
&ının cari muhakemesinde: Adres!nl
r:in meç.huliyetlne binaen 11lnen yı
pılan tebliğate. rağmen mahkemeye 
gelmediğin1zden gıyap karatUUn da 
ilanen ifasına ve muhakcf.1cnln · 18/ 
Ağustos/942 tarihine miısadlt salı 
güniı saat (10) ona talikına karar ve
rildığinden yevmi ve vakti ~zkürda 
Suttanahmette Tapu daireai içinde 
Kadastro mahkemesine gelmedlgınJz 
veya bir vekil göndermedl~~niz tak
dirde bir daha mahkemeye· kabul 
edilm!yeceğJniz Hukuk usuılı muha
kemeleri kanununun 142 inci madde
si mucibince tebliğ makamına k:tlm 
olmak üzere Uı\n olunur. 

Kayıt Gu•• nler·ı· Y •u: tatilt zarfında. Paz;artesi ve Perşembe günleri saat 9 dan t 2 ye 
• kadar, 1 O Eylülden sonra heT gün. 

Bu yıl, Erkek klsmi (Robert Kolej) e girmek 

MÜSABAKA iMTiHANI iLE OLACAKTIR, 
Müsabaka İmtihanı tarilıleriı Ağustos 3 ve 4 - Eylül 1 ve 2 

!mtiharı ,artlan Kolej idaresinden yazı ile istenebilir. 

DERSLERE 24 EYLÜL PERŞEMBE SABAHI BAŞLANACAKTIR 
K ı.z kisminda yeni Leyli Tal ebe için yer yoktur. 

Usküdar a!'Jlye 2 el hukuk hAkiınll- ·-·- ·-

ği~:d~~öyunde Ha.sanpaşa M. otu- ~ KiMYAGER ~ 
ran Hacerin kocası İsmaU aleyhine HÜ sam e d din 
açtığı bo.µnma dı\vasının tahkilı.a- . 
tında müddeeaa.leyil Ismailln ika- Idr~r,. kan ve sair tahllller. 
metgahı meçhul olduğu anlaııldığın- ErnJnöııtt, EmMk ve Eytam Ban-
dan uanen tebliğat icrasına ve tah- kaııı karşısında İzzet Bey Hanı 

· klkatın 17/9/942 saat 14 e t&llkına. 2 el kat No. 6 
karar verilmiş ve bu baptaki daveti- Dr. lBSAN SAM1 ••11!!1 
ye de mahkeme divanhanesine ~aUk 1 T t F o· AŞ 1S1 
edilmiş o1du~ndıı.n müddee.aleyhin Ttto ve para.tifo ba.stalıltlanna 
yevmi mezkurda ma.hkemeye gelme- tutulmamak tçtn tesiri kat'l. mu-
dlğl takdirde gıyabında tahkikat de- afiyeti pek emln taze aşıdır. Her 
vam edilece~l tebli~ makamına Js_:ılm eczanede bulunur. Kutusu 45 lcu-
oım1k üzere Han olunur. ruştur. 

Zayi - Dikili Gümru~ünde tanzim 
ııe İstanbula celbettiğimtz çam ka
buğuna alt bir sayılı 19/6/1941 gün
lli Dahilt Ticaret Beyanname.'ll zayı 
olduğu m.n olunur. 

TECRÜBELİ DADI 1 
Dokuz aylık blr çocuk için 

aranmaktadır. Dolgun ücret ve
rlJ.ecektlr. Taksim Bahçesi kapı-ı 
sı kar~ısında İnkıl!p apartımanı Hulô.sl zemı ve Ortaklan Dert Türk 

Ko'lPkt.lf Şirketi Bahçekap1 Taş 
H::ın 34 

kapıcısına müracaat. 1 

-

HOLANTSE BANK -ÜNİ N. v. 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖV PALAS 

AJANSI : MEYDANCIK, ALALEMCI HAN .... 
BÜTÜN BANKA MUAME°LELERI 

.KASA ICARI .... 
MERK!!Z'1 KÜRASAO 

1 
1 

ŞUBEl.ERI .&.MSTEROAM - AOTTEAOAM - lWEJtOS A4RES 

CARACAS. • llllARACAIBO - HAJFA - Wlu.EMST4D - ORA.NJESTAQ ı 
aıo DS JANElRO .. SAN'TOS - SAO PAULO 

., 

BüYUKDERE 
KiBRiT FABRiKASI 

Müdüriyetinden: 
Kibrit fabrikası için a~ğıda yaztlı ,artlar altında erkek, kadın 

ve çocuk işçi alınacaktır. -
l - Tekmil Fahrikll i~ilerine iı günleri paraııız ııcak öğle ye-

meği verilir. 
2 - Ücretler: 
A) Erkek işçilere: 

Normal mesai saatleri içın erkek işçilere yaptırılacak işin mahi
yetine göre saat başına Ücret he3abüe günd(. 1 00 kuruştan t 70 ku
ruşa kadar. 

B) Kadın işçilere r 
Normal mesat saatleri için kadın İşçilere yaptırılacak işin mahi

yetine göre 75 kuruştan 11 O kuruşa kadar. 
C) 12 yaşından t 6 yaşıtıa kadar olan erkek ve kız çocuklara: 
Normal mesai saatleri için çocuk işçilere saat başt ücreti hesa

bile 65 kuruş. 
D) Tahmil ve tahliye, avlu işçileri. 
Bu kabil işlerde çalışanlara işin malHyetine göre 150 kuruştan 

1 70 kuruşa kadar. 
E) Fazla mesai ücretleri: 
Koordinuyon Heyeti kıuariyle fabrikanın günde yapacağı 3 sa

atlüc fazla çalışrr..alann % 30 zammı ilave edildikte normal mesai ile 
100 - 1 70 kuruş.a kadar ücret ala.ın bir işçi.ye 150 der 250 kuruşa ka

dar, 75-11 O kuruşa kadar alan bir i1çiye 110-160 kurup kadar, 65 
kuruş alan İşçiye 95 kuruşt 150 - 170 kuruşa kad<tr alan işçiye 220 -
250 kuruşa kadar gündelik verilecektır. 

3 - Kanun? vergiler işçilere ait olmak üzere ücretler, fabrika 
dahili talimatnamesinde yaztlı hükümlere göre her 1 5 günde bit öde-

4 - İşçiler, yatacak. yerlerini kendileri temin ederler. 
5 - Talip olanların Büyükderede Büyükdere - Bahçek:öy yolu 

üzerindeki kibrit fabrikası müdiriyetine nüfus tezkereleri ve altı fo
toğrafla b~raber müracaat etmeleri ila .. olunur. 

Tesviyeci, tornacı, frezeci 
ALINACAK 

Kibrit İmal eden dairelerde veıya fabrika tamirhanesinde ma
kinist ve makinist muavini olarak çalışmak üzere birinci sınıf tes.vi
yeci, tornacı ve frezeciye ihtiyaç vardır. Fabrikada yap1lacak imtihan 
neticesinde gösterecekleri ehliyete göre maaş veya 3aat başı ücretleri 
tayin edilecektir. Talip olanların vesaıkile birlikte Büyükderedeki 
Kibrit fabrikası müdiriyetine müracaatlan ilan olunur. 

KİREMiT ALINACAK 
Ereğli kömürleri işletmesinin ihtiyacn için 

500,000 adet Marsilya tipi kiremit 

11 Sümerbak umum müdürlüğünden: 
nıübaya.~ edilecekt•r Talip olanların şartlan öğrenmek üzere ETİ 
BANK TSTAN'BUT . "frH.OSUNA muracaat etmeleri lltm olunur. 

S OMER BANK 
Deri ve Kundura Sanayii Müesse3esinden 

Beykoz Fabrikamizda mevcut kendirden mamu 
Kesik Balya İplerile Kırpintı Bezleri 

Pazarlık suretiyle 3/8/942 tarihinde satılacaktır, Taliplerin tayin 
edilen günde mablıan görmek ve pazarlığa lştll'Ak etmek üzere saat 
ll de Muessesemlzın Beykoıd.ıki merkezine miırac;ıatıan. 

Asistan doktor aranıyor 
Istanbul Verem Muçadelesi Cemiyeti Eren.köy Sanatoryumu

nun bır asistanlığı münpaldtr. Müessesede geçirilecek mesat müd
detinin dahiliye ihtisa~ müddetine mahsup edilmesi Yüksek Sıh
hat ve Içtımat Muavenet Vekaletince kabul buyrulrnuııtur. ttc
ret 90 liradır. Isteklllerin Sanatoryum B~hek.iınliğine müracaat-

Mühendis ve Muhasebeci allnacak 
Banka.mu Etiıt te1>1s heyetl müdürlüğü kadrosunda münhal bu. 

lunan montaj şetliklert ve koruıtrktlon kısmı için bu gibi işlerde 
tecrübell 2 makine ve blr elektrik mühendisi ve iki tecrübell muha
sebeci alınacaktır. 

As~llkle ilg.lsi bulunnuyan taliplerin hal tercümeleri ve dip
loma suretlerlle Sümerbank Etllt tesl.s heyeti şube.il müdürlüğüne 
müracaatları. 

ELEKTRiKÇi ARANIYOR 
İşletmemizm Elektrık: Santralı ve tesisatını idare edeblleczk kabi

liyette tecrllbeli san•at Okulu mezunu veyahut Nafta. VekAletlnden 2-3 
ünc!1 derecede ehllyetnameu blr Elektrikçiye ihtiyacımız vardır. 130 
lira katlar ücret ve ayrıca !evkaade zam verilecektir. bteklllerln ev
rakı müsplt.elert ve bon.servlslerlle 

ETi BANK ŞARK KROMLARI iŞLETMESi 
MADEN GULEMAN 

adresine müracaatları. 
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ARDEŞ 
- ....... 

FIK 
OTOMOBtL VE MAKİNiST OKULU 

Bomontl, Tramvay dura~ı karşısı - Şlşll 
Yaz tatıu yapan ok.ulum.uz pazatesl ve perşembe günleri 

~ 
saat 9 dan 12 ye kadar Eylülde açılacak şoför devresı
M gireceklerin kayıt muamelcslne başlanmlştır. Oku
lun müddeti, ders programlan, lmtthanlan ve kabul 
şartları hakkında bilinecek her noktaya cevap veren 
yen.t talimatnamelerinl isteyiniz ve yerlerinizi şlındiden 
temin ediniz Telefon: 80259 

!llL'la;J .. iliflMIB&mll ............ ll'Gillli! ... llllll;im!Blml8-

I ldrolik ·pres satm almca tsrl 
ll;Jlnde yeni veya kullanılmış- idrolik yag presi bulunup ta satmak 

ıstiyenler, tstanbul Tütün Gümrük Kemerli sokak 21 numarada Nazif 
özarcana müracaat telefon 24197. 

i LAN 
Ordu hastabakıcı ve hemşireler okuluna leyli ve meccani talebe alı~ 

nacaktır' İsteklilerin en geç 30/8/942 güniıne kadar Ankarada Ce'!.>ecl or
du hastabakıcı okul müdürlüğune, okul kayıt kaıbul şartlarını havı vesi
kalarla birllkte müracaatları. Kayıt ve kabul şartları Ankara Lv. Amir. 
llğl ve ist.anbul Lv. Amtrliğl satın alma komtsyonlannda göı ülür. 

u512 - 7705• 

Türkiye Demir ve Çelik 
fabrikaları müessesesinden 

Bartın bo~azınd21. ve Bartın suyuna tııkribcn 80 metre mesafede k1\ n 
ruhsatımız altındaki ocaktan ihraç ve sevk edllecek 10.000 ton dolomit 
taşı açık eksiltmeye konulmu,ştur. 

ı - Filyos'da vagonda tesllm nı.uhatnmetı bedell ıoo.mıo «Ylız bi.n11 
liradır, 

2 - Eksiltme 30/7/942 tarihine müsı:1.<tıt per~embe günü s:ut 15 de 
müessesem.lzde yapılacaktır. 

3 - isteklilerin muhammen bedelin % 7.5 nisbetinde btr meb!Mı havi 
bir banka teminat mektubu veya bu miktar teminat akçesıle birlikte ek
siltme saatinden bir saat eYVellsinekadar müe&Sesemlze müracaat etme
si l~mdır. BllA.hare yapılacak müracaatları kabul edip etmemekte mü
essesemiz serbesttir. 

4 - İhraç edilecek dolomitleri Filyosa nakil için motorlerde L<;timal 
edllecek takrlben 15 ton motörin veya bulunmadığı takdirde bu miktHda 
Dlzel yağı verilecektir. Dizel yağının tonu 155 lira olup bedeH peşinen 
ödenmek şa.rtile müessesemizden verilecektJr. 

ı; - Bu !.şe aid şartne.mrler t:ı.Uplerlne İsta.nbulda Sümer Bank satın 
alma müdürlüğünden, Ankarada Sümer Bank umumi müdürlüğünden 
ve Karabilkte müessesemizden bllA.be del verıur. c7744• 

İstanbul jandarma satınalma Ko. Nundant 
Bir adedine d49~ kuruş fia.t tahmin edilen «900» adet nt.ımuoesne ev

sa!ına ve şartnamesine uygun ip kolan 3/ 8/942 pazartesi giJ.nü saat 15 d~ 
İstanbul TaksJmde Jandarroa Satınalma. komisyonumuzda açık eksiltme 
He alınacaktır Muvakkat temt11atd00» Ura ıı58u kuruştur. Ntimune her 
gün komlsyonumuzda görülür. Şartnamesi parasız alınır. İsteklilerin te
miriat mektup veya makbuzlarlle ve sair evraklarlle ekstltme giın ve sa-
atinde komisyonumuza. gelıneıerı. c7649• 

Üsküdar As, Ş. Başkanlığından: 
1 - Ankıı.rada Ordu Rast<\ Bakıcı He~lreler Okuluna 939 yılında 

olduğu gibi bu sene de yeniden talebe alınacaktır. 
2 - Kaydı kabul için en az Ortaokulu ikmal etml.ş olan Bayanlardan 

16 yaşınd:ın küçük 22 yaşından büyÜk olmamak üzere istekll olanlar ıecaltl 
öğrenmek iız'!rc derhal Şubeye m!iracaat etmeleri lüzumu tl!'m olunur. 

(554-7859 ~ 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye müstahdeminl lçin y!!ptırılaca.k maa kasket 0:434• takını 

elbise ile <ıl74" adet palto on beş gün müddetle ve kapalı zarf usullle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli cem'an «18238" Ura.dır. 
3 - Teminatı tl367n Ura o:85ı1 kuruştur. 

4 - Bunlarııı 7/81942 cuma gilnü saat 11 de talibine lhalesl rnuk.arrer 
bulunduğundan şartnamesini görmek isteyenlerin her gtin Encümen k&· 
Iemtne müracaatları. Ve istekltlerln de ihale günü olan 7/8/942 cuma 
günü saat ona kadar 2490 numaralı kanunun 32 nci maddesi sarahatt 
veçhile tanzim edecekleri tek.lif mektuplannı Belediye dairesinde müte-
şekkil Encümene vermeled. e:5602» 17812• 

Ankara Belediyesinden ı 
1 - su İşlert ihtiyacı için a86:o kalem boru ve tcterrüatı on beş gün 

müddetle ve kapalı zarf usullle kesiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedell «21896• lira c60ıt kuruştur. 
l - Teminatı d642~ lira a24• kuruştur. 
4 - Bu borulann 7/8/942 cuma günü talibine ihale.si mukarrer bu.. 

lunduğundan şartnamesini görmek isteyenlerin her gün Encümen kale· 
mine miıracaatıarı ve ıstek1Uer1n de ihale gfuıU olan '7/ 8/942 cuma gün\l 
saat ona kadar 2490 numaralı kanunun 32 ncl maddesi sarahati veç
hile tanzim edecekleri telcll! mektuplarını Belediye daircslnd(' milteşek• 
kil Encümene vermelerl t.560h «78th 

Mahrukat ofisi umum müdürlüğündenı 
1 - İstrancn vakıf ornuı.n1anndan Halaçlı Ala.ton, Sayalar, Yaylacık 

maktalarında yaptırılacak 145 vagon kömürün şer:ı.itine tevfikan beher ki
losu Is.tanbulda teslim 7 kuruş 10 parada talibi uhdesindedir. 

:Su işe yüzde on beş nokf:ianile talip olanların 2717/942 günü saat .12 yeı 
kadar Ofis Umum Müdürlüğüne mtira.caatıa teld!Uerini vermeleri. 

2 - Birinci maddede yazılı saatten sonra. vuku bU!acak miıracaatı:ır 
muteber değildir. · «7993• 

TörkiJ'e Ciimhuriyeti 

Z i R A A T B A· N K A S 1 
Kuruluş tarih!: 1888 - Sermayesi: 100,000.000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her neVi bankn muameleleri 

Para blriktireulere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplarında en 
az 60 Urası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a llt- aşağıdaki 
pl~na göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 ildct 1.000 liralık 4.000 lira 100 nclet 50 liralık 5.000 lira 
4 1) 500 J) 2.000 )) 120 1) 40 » 4.800 » 
j ~ 250 ,, 1.000 • 160 ,. 20 » 3.200 • 

40 ,. 100 • 4.000 ,, 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 llradan aşağı 

düşmtyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 !azlnsile verııecektir. 
Kın-alar senede 4 defa 11 eyıru, 11 birincikfmun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 


