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Yiyecek maddeleri ortaya •_v_•_··-·-·•-i -'l'BL- ••_AP_L_•_• 

k " b ) · d AşaAı Don'da Fransada lngilizlerin 
ÇI maga aş a 1 şiddetli suikastlar Mıs1rda yeni 

muharebeler • bir taarruzu Bakkallarda sadeyağ ve pirinç bollandı, 
hertarafta fiatler düşüyor 

Ankarada bakliallar pirinci 80 kuruştan satmağa 
başladılar. Toptan 70 kuruşa teklifler var 

Almanlar 3 utibmetfe 
ileri harekete 
hazirlaniyor 

$Wtbolm M <A.A) - Almanlar 
qalı Dclll illerinde t t6prt. ball 
kuJmqlardır. Bunlardan lkllt Rost.of, 
1klA cymllan* DUlltabmıdadır. Bu-
nlarda OOk fl4det11 mubatebeler o\u-

YIJecelc maddeleri üeertndeti el- mtflerdlr. Yalcılar ba malann bu Antarada ulat mJQasta. da ola te- )Ur. Ma*ov&'nm tahmlnlerlne göre 
koyma hükmünün kaldınlmasından hatta içinde ıelecettnı vı 711 tlatle- alrlertnı Pten:net• b&flaJJllftu'. Ba· burada A}man1ann 1 Zll1llı kolordu
IOllr& aylardanberl pfyasad& görül&- r1nln daha fazla dtıfecettnı söyle. sı klSyltl\er geven sOn Anbt'a'da sa, ıo plyade t11ment, 800 uçaRı var
aılyen bazı yiyecekler meydana çık· mektedlrter. mah&llelerl dolaprat eeJdsıl g1bl ıa- dl!'. Almanlar töprtı b&flannı genlt-
matta, bazılannın tlatlerlnde de blr B1r yalcı: cYenl mallar geldikten tlhsal e,ledlklerl Nlan halta at- ıeteıet cenulı& dotru haretet etmet 
ucuzlama görülmektedir. IOlll'& Urfa SOO - 820, Tnlbzon. 1aıta.- mak tatemtfler Ye tnomna S50 kurut latt10dar. Alman kaynatıan Rua-

Hallan bulmakta en ztyact. e\lçltık n da 200 - 220 kurula a.tablılecelı:- taıebetmlflerdlr. flmd1den bazı bak- Jarm, Doll'ulı gerisinde teslrll bit. mtl-
oettlll plrtno ve Urfa Yatını plfUa- tt.r. demlfUr. tanaı ae1'belOe plrtnf •tmata b8f- dafaa hatıl lı:aramadıtlannı bDd1rt-
dan ~ etmek 1DUtlnı ba111 ol· Ba11 batbDAPd& pUlao te bahm- lamlfl'aıdır Dtın buılan plrlnoı kl· JOt. 
muttur. makta 90 - ıoo braf araamda atıl- 10811 80 ~ruştan bakkallardan al- Dtln Mostova raydoau trtlnltık blr 

Trablıon ,.atının kilom SA, trrta maktadır. öiıtlmflzdetl b~ sin aft.__._._.eld b b"-''t emlt nepoedel'S 8f8lı Don'daJd Rua 
yalının k.lloau da gtzl1 olarak 400 tu- lçhıde yenl mallar gelecett, bu suret- mışJardır. yc•ıu~ azı "'I"' nvvetıertne aon ukere tadar mtı. 
ııqa aatı.hrten · Tra.bion raR'ınm kl· le plr1n9 ftatlerinln d• ucuduyacalı bakkallar tendıterine 1cllosu 70 ku· dataa etmeblztn bir kant ıer bırat-
loau 280 • 280 kuruşa, Urfanın kilom anlaşılmattadır. · ruştan anedllen plrln.ct daha ucuzlı- JD&nıatannı blldlrmlftlt. · 
da 350 kuruşa df14mflftür. Ekser rat· yacat d1J'9 tereddtlt edip almamıt- Don nehrlnl tlft miktarda Alman 
cılarda temtz, ırt mal Urfa yatı bu- Birliklerdeki mallar tardır. Jcunett PQlnet Krunovar, Staıın-
lanmaktadır. L&lffdllen blrUklerdetl ıthallt mal- Geçen ıtm Atpazannda bazı töJ• ııral ve Maltol> petrol haftMI. tatıta-

Satıflll .eıt>es yal)l}aeatı hakkın- lıannın ticaret ot1*ı• dm'edtlmesl ımertn bir mfkt.all bufday getlrlp metinde harelce't baflıyacaldır. 
datl tet>utın gazetelerle ve radJo Ue karar!qtınlmıştır. ttıklarmı da haber aldım. Oiı bit Sovret taJnatları Roet.orun t&...-
netredlldlll gün •d8falı tıcareWe 'd aa men entu haıltne getdlllnl bUdtı110r. 
nıewuı birçok toptancw. bu arada Ankara a gilne tadar Antan. PIJl•sının et- .& ,_ nlar l;ir aahri dau 
buı peratendecllet Urfa ve Trab90n Anbra 28 C'l'llMoala) - Ticaret var balardan plıecelc mallarla oc* AUDA t tti-s-l 
baftlUbıe ıc~ llD&rltler ver- VeWetbılıı IOll lı:arUlan flmdlden ı.oııı11caeı te1ımtn edllmettedlr. zap e er 

Atılay şehltlerl Makarna ve 
bisküvi 

Dün Yavuz gemimizde hazin merasim Fabrikalann çalıımaia 

ıdı h• J h" ti Jd l»atl·meai temia eclil 

llerUn 28 CA.A.) - Alman baftu· 
mandanlılı tarafmdan verilen ma
Jtmata g6N Bımamb • Ncnooer
bat hattmın cenubundakl Rua mOıt
tablm• baUı J9ft1mlf ve RUll&r ta
nfnldaD fldd.etl• mldafa& edilen 
Betıorgembl& eehrl a.ptedlhnlşttr. 

Kalinin'de yapı , şe ıt er urme e anı ı -. 
27 

_ Tıoont ~ 
Çanakkale önünde talim yapar- Tarene tam aaat 16 da bandonun y~ ile ekm~u==-:.cıd ıeZ Şiddetli bir muharehenln 

~ed kazaT& ~~rak ~tan Atalay l.tikW maqmı çalma.O. ~UUDllo ~bilm-:a.._ bir formill a~yor. hqlaclıii Wlcliriliyor 

Pariate yeniden 73 
lokanta kapatıldi 

• 
l.oDdn 28 (A.A.) - Pn 

..... ,._ blldirdiiine .an. 
73 Paria lokıntUI polis ....... 
dan kapa•dn*lfbr. Ba ....ta•· 
ltotajlar dnam ediyor. T..._. 
de GeneYe paet12iNn Wirdi-
iine ııröre. ~· ıitmekte 
olan kinli ~ efradı yUkll 
bir trende bomba patlUDlf, 40 
kiti ölmüttiir. 

Bir Fransız mebusu 
ne diyor? 

Londn 28 ( A.A.) - F,..._ 
....... kaçanık Loadra'p ..... 
F...... mebusa B. Pbilipe clün 
alqam Londra radyoamda bir 
natuk IÖylİyerelı demittir ki: 
cFrama'd• aWi mulra..emet 
praplan ka~or. Ba su
raplar enrela ayn ayn~ 

-- ~çe ....... timdi 
bellı"batrı bir - haliııııl a1m.,. 
br. Cakanlan sWi pzetelerden 
biri 50 hin nu.ha huı7or. Her 
na.ha ı o - ı g lriti t.nlmdu 
olmnuyor. 

E.ld diitıMnlıld•nı .,.. ye
rilmİfllr. GWI mab.....t en 
ııipde IKi....,.. anzmd•d ... 
Orta har.Juyalar ...... ........ı 
Pelain'e taraftar iken. Lanl'in 
" ....... l(etirilmeai &s.ı... han· 
ı., da hiziın tarafa pçmiftir. 
Alll Mlalw ~ ,_.,.,. ...... 
Ye bankerterdir. Franmlann 
~ .. -.... ........ de 
Ca ..... a.l•liiW ..... . 
a.,... ............ ,.,.e11ae 
..... eiaawidır •• 

Elalemeyn mmtalraaindc 
bir miktar ilerleyerek 

eair aldılar 

Kahire 28 (A.>\.) - Oç sün .a.
ren •ükWıden aonra pazar ak.tama 
sekizinci ordu yeniden bir hücullll 
yaparak bir miktar arazi kazanmıt
br. 

Londra 26 (A.A.) - Sekizinci 
ordu dün Elalemeyn'de, yani ceph .. 
nin timalinde taarruz ederek bir mik._ 
tar ilerlemit ve bazı eairler almııtır. 
Ajana telgraftan bunun küçük m&
yuta bir hareket olduğunu bildid
yor. 

Hava faaliyeti devam ediyor. 
T obruğa yapılan ıon taarruz çok 
muvaffakıyetli 0 olmuf, çıkan yangın. 
lann ertesi gece hail yandığı görGl
müıtür. Bir gemiye tam laabet olmat 
ve gemi havaya uçmuıtur. 

B. Churchill barb durum• 
hakkında beyanatta 

bulunmıyacak 
Londra 28 (A.A.) - B. Chur

chill parllmento clağılmudaQ 
enel, Amerika 'ya son zlyaretl 
hakkında beyanatta bulnnacak
br. Harb durumu hakkında yeni 
demeçte bulunmak nlyetlnde de
Rlldlr. 

ikinci cephe 

denizalb pmrmmn tehit aubay ye sonra amiral Şokril Okan bir natuk ___ L_ b!-Ln l f L.:..!L - • -

Alman mahfilleri cBu 
ihtimale karıı bazınz• 

diyor erleri lçiıa dün Yavuz harb remilin- IÖJ'IİT•ek. kahraman eehltlerimlzin Büyük ma&am• Ye 19&UV •u~•- Loadra 28 .(A.A.) - Moakova• Rosto"f ve 
• hazin bir ihtifal t"•Pllmıttlr. M.. ula hlmalaruu tlzls lçia topluulc:lı- lannm buluaduklan yerlerden ~ dan plen ._ lair telırafa ı&re. 
IUimde bulunmak Uzen dant ecll- P. 1faret ettikten sonra pmlnln mahallere nakillerlntn kabd olma merkez cepJ.ealade Kallnln mıntaka• Berlln 28 (AA.) _Yan resmi 
... kolordu erkini. lı:ua .. d.m. batttls Terla ao metre c1er1a1•t. .. ı. anı •• ımaktadır. ..nd. ~ fiddetll mul.arebeı. ol- Novoçerkask mahflllercİen blldlrlll,or~ A1mall 
komutaalan. İzmit nlW. ~ ook alantdı olduiaaa. iN :rdsd• Ticaret Veklletl. an ye unlu mad· maktadır. askeri mahfilleri ltlncl cephe 
reW. Parti batkanı. mubtelif t.,k· Atala,. eubq n erlerWııa kurtanl.. eleler lçla bir talimatname baarlıya• V°IChF 28 (A.A.) -Alınan kuY• hakkında demeçte bulunard 
idiller aıflmeuilleri. gazeteciler ıe- madıiuu .a,.Iemittir. eakm. Duada mabraa nan f.h- yetJeri timdi bUth Don neluinla So--et tebl•~ bu iki böyle bir tefebbüaOn göz ömlnde 
minin arka güvertesinde toplanmıt- • • ribıu... ~eri de ııh anane a,alı in_.. kontrollan altına al- ... , . .._. ,.,_,., lr Alman-
lar bahriyeli aubay Ye erler de bu· Amıral Şilkril Okan. meruımde alınacaktır. mıetlardır. 4 k&prUhata )'apılDUfbr. phrin botalblc:Iıiıni tutulduğunu bU~&ü.19t · 
rada yer almqlarclı. Uzır Hlunanlan 3 dakika ihtiram Simitler lehlehl unu lle Doe eelari bninde Alman Ye Ra- bildın• •v:or t:ı!:~1!nr~~ ~':-1 ıJç=üt= 

Donamn.amunn diler aemlleri ya- aUkltuaa daYet ederek nutkuna bl- pil - .- kaınetlerl dilfmam nehirdea ı · ler böyle-blr cephe kurmakta te-
nza yaba mesafelerde demlrlemlt- tinnlt 'ft ula alllerin bltualan için J'& Dllf Steye atnutlardır. 
ı., iki denizaltı aemimiz de 1ııu bil- J dakika euulmuttur. Bana. hand~ V&ll B. dottıor L6'ft Kırdaf, ua •· Almaa han ka"9tl.._ e&,Jendi- Lollclra 28 (RadJo 8,15> _Gece ya- reddüt eder gödkilyorlar. 
Fllk harb •emimizin borduma ya- nan pidıit matem haYW tlkibetmlfo tltlarımn •rbll ~ ~ line c8re. Kalk~ ilden b&tiln ıw !ıloetMa'da netred.llen SoVJ!t 
Dapnıftı. Gemilerdeki bayraklar ya• b. esnada denize celenlder n çiçek :c:.-:: llmtt bir :ar olmt.- yollan ~erdir. ıebllll: •Pazariell cthıtl tıtaat;ımm 
llJ'a indirilmipi. demetleri •tdımttır. dllm IDJl- Voronez ele pddetll çqplfDU'lar Voroun Vf Cymllanat nunıataıann-

~. plJUa4& ·-mJı atmıt ati!· devam etmektedir. Ruslar durma• da oarplfDl.lftu. Anadan• muJıare.. 
dllmdaa ~ ~- dan bur87S taze kuYYetler ıetlrmek- belerdeıı IOnr& Roltot 1'e il~ 

Hava akınları 
şiddetleniyor Ticaret 

Vekili 1 
Berlin büyük 

elçimiz 
B. Saffet Arikan Anka

radan hareket etti 
t....ir 27 - T"ııcaret Vekili B. Ankara 2'1 (A.A.) - Bertin 

Behçet Uz. tetkiklerine devam et- büyük elçlmiz Satfet Ankan bu 
mektedir. Bugün öileden evvel ltha- alqamld ekspresle hareket etmJf 
llt ve ilıracat birlikleri umumi katip- ve latasyonda Hariciye Veklletl 
Uiine gelen Vekil, burada, lıtanbul erklnı ve dostlarından mürekkep 
;racaret odw reiai 8. Mitat Nemli- büyük bir kalabalık tarafından 
nin reialiiinde latanbuldan gelen he- uğurlanmıştır. 
nti kabul etmittir. Heyet fevkatlde Moıkova büyük elçimiz 
kazançlar vergisi kanunu etrafında Ankara 27 _ Mo*ovo bllyük eı~ı-
bazı temennilerdu bulunmuıtur, ılltlne tayln ecllldltlnl yudıtımız B 

Bundan aonra lthal&t ve ihracat Cevat Açıtalm 3 atuatoata Kulb(fer~ 
birlikleri idare heyetlerinin 6züm ve hareket edecektir. 

incir .. 1q ~~ri. palamut '!'~ü B. Hüsrev Gerede geliyor 
haldwaclald ~uta~lannı .• dmlemlf, Bedia 28 <A.A.> _ B. Huarey Oere-
tfltün ~en ile corüpniiftlir. de dtln akfa,m Berlln'den Tilrtıyeye 
... v ~ Siled~n son~ Ticaret mü• hai'etet ~. İstaqonda B. Hlt
Clurluiünde ~J1PD•t. itleri az olan ıeı nunına Devlet Nuın B. MJ.nıa. 
lllelllurlann daha GOk la,.clala ola- Hartcl,.e Namı nunuıa milstetar ta
Oaldan yerlerde istihdamları n ba- ratmdan sellmlanıll]ftır 
.ıannuı hükOmet merkezine nakil- • 
leri hususunda direktiRer venniftir. lktiaadi devlet tetekkül-

V_e~. ~ üzeri B~!e~i7~~e leri tekaüt aandıği 
telınn ıate ıılen etrafında gorutın~ Ankara 27 (Telefonla) _ tktl-
tUr •. Belediye tara~?dan ~pm ~~r sadt devlet teşekkülleri tekaüt 
ıazınoı~da. ':'elcilın ıerefıne hır zı· sandığı faaliyete geçmek üzeredir. 
tafet venlmııtır. Sermayesi devletçe ödenmiş bü-

• tün banka ve müesseselerde çalı· 
Memurın kanunu şan memurların telçaütlük işleri 

Ankara n <Telefonla> - Adliye bu sandık vasıtasile görülecektir. 
Vetlıetı memurin kanunu üzerinde 
tetkikler yapmaktadır. Kanun bu- Maarif Vekili 
:ınku thtıvaca cevap verecek şekil- Sehrimizde buluna?ı Maarif 

e d ı Urllecekt.ir. Vekflletler mu- V k. ·ı· B H Ar y cl dün 
aı A tştlrA.JcUe yapıl n top- e ı ı . asan ı u • 

mı. l6re ba llmhılıer leb!ebl unııe tedirler. Biltlln karp taanudan P- tuk tahll7e ecttmıtttr.• 
_ .... ,_...... 1 ri ahlmııtır. Tebllle yapılan ette de den1U7or 
,,_Ul&U9"M ld: CJllıH"* mmtan•'h ma-
•1111 u wc••--•••11112 ... .,. .. ,.................. •• .. •DiLLi haNbel8r buaıı lehte, baaaa ale7h· 

te devam edlJor. DBtman bir nok• 
tada. neJırl l80IDJt, nwnafth sert atı-

Alman tanarelerl 
Londra üzerinde uçtu 

larak 580 nazl &ldtlttt1mlftlr. Londra 28 CA.A.> - Qece A1maa 
Londra 28 CA.A.> cenubt Rusya'- ta;yarelerl Londra, ona Inslltere. 

da 8Plı Don mıntakasınd& çot fid- Şlmall İdanda'da btrçolt bö]pler e.. 
detll muharebeler oluyor. Bu muha· ttnde uçm'Uflardır. Mldland eyaletıe
rebeler Ro&tof ue Cymllan-* arasın- rinde taarruz da.ha flddetll ldl. l'atd 
da 200 kilometrelik blr cephe üzerin- çıkan yanpııar çabulc kontrol lıltmaı 
dedir. Almanlar muhtelif noktalar- aimınıttır. e dflfman ta,.,are.t d .. 
da nehrin cenup sahilinde yerlet- tillmtlftilr. 
mlfl~rdlr. Fakat 8cwJetler bmılan Dün so dilfDlan t&J7UWl daim* 
rahat bırakmıyarü mtıtemadlyen halde höcamlar ppnnpr. Akfua 
taarruz edlyoriar. Oserl blr Alman tanareal -dütürtll· 

Don tavslnde de muharebeler olu· mflftflr. 
yora da o tadar flddeW delildir. inaWs tanareled dtın f1mal dola 
Voronez'de Almanlar karfl htloumlar Almanya fbıertnd• ~ur. 2 ta,. 
yapıyorlar. Mamatlh tefebbtls hll& 7aı"e kayıpLlr. 

Rualann ellndedlr. Hamburg' a aon akiıı 
Almanları tarafmdan zaptedllen LoDdra 28 <A.AJ - Hamtnırg"a 

Rostof"un yan yanya harap odutu pan aon hücum haklı:ında 1&11._ 
blldlrillyor. ahnmlftır. Bu htlcunı aı 
Yugoalavya'da çete harbi muvaffa.kıJetll otmuttar. İnll1l9 

Loadra 28 (A.A.) - Yuıoalav- )'&l'elerl 1 dalga haHftde tumm 
L ___ L • • "-- " miflerdlr. 2 daJıa 1'11 btaı JUlllB 

yada ~ete nanı&eti cıttuı;çe artıyor. tahrip bombaa ttolncl ~ 
Sovyet latihbarat büroauna gelen bir sa alçaktan uç~ ~ 
telcrafa göre, çeteciler Boan& da h\ına« J.ç1n her blıt ı toqtat blr mJI'. 
ikinci ltalyan ordu.a~na meydan oku- tar bomb& atııuttır. 
1orlar. Çeteler ganımet aldıklan at- Denlzaltl. ~ fef1 bu atma. .11: 
lihlarla harbediyorlar. tlrllr: eden nlolann mtltettebt.~ 

Yugoslav milli bankası likide edil- tebrik ederek demlltlr ki: cBu i 
miş, eshamı Almanya, ltalya, Bul- en muvaftatıyeW. gece atınlann 
garistan, Hırvatiıtan, Slovakya ara• blrldir ve düşman bunu uzun mtl 
sında taksim edilmiıtir. unutmıyacaktır.• 

, Malta üzerinde 
Moıkova ya göre Londra 2s <A.A.> _ Dtın Malta.ca 

Almanların kayıbi datllert lçtn çolc muvattakıyetl1 
Mosk 27 (A A ) 1ıı: te gün olm\lftur. 'O'çtl bomba, do 

ova · · - " m- avcı tayyare.si olmak üzere 12 t~~ 
muza k~ar son 1ki ay içinde Al- düşörjllmtış, birçok tayyare!'er 
manlar ıki · 



Sahife 2 

HEB TELDEK 

Mal 
1 938 senesinde bir ecnebi memleketinde, bir adam yana 

yakıla bana şun1an anlatmıştı: 
- Burada bir hayli param ftl'. Fakat lskandinavya'ya gi~ 

mek Jstiyonmı. Bir parça para giitürmek arm ettim. 11Katlyen 
olmaz, para 't'ermeyis. Lakin ist.ediğin kadar mal çıbrabillrsl:ru 
dlyorlar. Ben malı ne yapayım.. Mal nedir ki? .• 

O zamanlar bu sözlere pek şaşmanuştun. Çünkü «mal» de
nUen şeyin itiban pek azdı. Tekmfl kompHmanlar paraya yapı· 
hyor. Aşağı yukan bütün milletler cnıa1ı> ı mıab dan addetml
yorlardı. 

Seyahate çıkacaklara istedikleri kadar para verilmiyordu. 
Fakat arzu ettikleri kadar mal Çlkarmalarma müsaade olwıu
yordu. Uzak bfr memleketten bil' ~ey gettrmeğe bilnpn bir 
adama: 

- 1'1ukabilinde o kadar mal çıkarmağa mecbursun! •. diyor
lardı. insanlar arasında mal, vücudda toplanan toksinler gi
bi dı an çıkanlması, dışan atılması lüzumlu bir madde addedlll
yordu. 

Fakat şimdi ((malı> öyle bir «mafo oldu kJ ... Bugün kendi
sine hor bakılan eski günlerin intikamını tnsanlann burnundan 
fitil fitil çıkanyor, bütün yeryiizünde rakibi olan «paral) ya 
en müthiş silleyi indirdi. Şimdi herkesin rağbeti onadır. Artık 
en eh~mmiyetsiz «malı> m bile iıısaıılann hayatında büyük btr 
mevkii ftl' ... Mesela bir kaç eski ceket... Eskiden bmılar hasır 
iskemlelerle değiştirilirdi. Şimdi gklanıyor... Çülıkü mal! .. Bil' 
laç çift eski kundura .•• Aman dursun ... Mal! •• «!\lalı> işte şimdi 
canın yongası oldu... - H 

AH!ŞAM 

Ticaret Vekilinin 
çahşma tarzı 

Bellçet Uz aabahliı aaaf altiıin<la evinC:len çıliarali 
ıaatlerce lzmirin lier köteıini dolaıir, gida mad

deleri fiatlerini Belediye reisi olduğunu 
sezdirmeden tetkik ederdi 

;yeni Tıcaret Vekili Dr. Behçet 
Uuz. Vekalete geçtiğinin ertesi günü 
çifçller, tüccarlar ve alakadar me
murlarla görüşmek, istihsal vaziyeti
ni !)Terinde tetkik etmek üzere tayya
re ile Adanaya gitti. O akıam Anka
raya dönerek kısa bir müddet kal
dıktan aoora gene tayyare ile Balıke• 
aire ve oradan da lzmire geçti. 

Vekil tayin edilm~inden üç güq 
sonra Fiat mürakabe koıni.syonlan. 
bir takım heyetler ve iqc teıkilatı 
dağıtıldı. Verilen kararlardan anlaşı
lıyor ki, maroken koltuklu bürolara 
yerle§tirilmi§ yeni yeni teıki1at1ar 
dan, komisyon ve heyetlerden ziya
de ııkı ve ıüratli bir çalı§Dla lazım
dır. Dr. Behçet Uz, daima bu suretle 
çalııxnııtır. Ve bu çalışma tarzı eaye

-============ıı=========-====ıı::ıı==-========== ıindedir ki İzmir, bugünkü güzel İz

Belediye iaşe 
işlerini devraldı 
Bugünden itibaren şehrin iaşe 

meselelerile meşgul olacak 

mir o1muı, Belediye ~leri düzme so
kulmuş; her türlü gıda maddeleri 
üzerindeki ııkı kontrol, eanafın halkı 
aldabnaama mani olmuıtur. Sokakta 
kimse görmüyor zannedip de yere 
tükürüverenlerin Belediye zabıta me
muru tarafından yakalanıp cezaya Ticaret Vekili Dr. Behçet Us 
çarİ>tınlmalan da Behçet Uz'un Be-
Ie?i~e reisliği zamanında teeaaüa et- linde tetkili eder, ancu l>u tetkikle
mı~tır. ~ re dayanarak o karan ya t!dil eder, 

lzmirde bulundugum zaman yal- yahut da tatbikinde umu ederdi. Bu
nız bir çocuk doktoru olarak taıııdı- nun da çok büyük faydalan görül· 
ğım B. Behçet U:z'u, Belediye reisli- mü~tür 

Belediye iaşe müdürlüğile fiat İktisat müdürünün laşeye alt iş- ğinden aonra lzm?rli bir g~~teci ve Belediye reisliğinden mebus ıeçil-
mOrakabc komisyonunun tşlerlnl lcrlne nezaret edecek, hem de tef- cAkııam> ın Jzmır mu~abırı olar~k mesine kadar çalıfma tarzını z.enece 
"evralınış ve bugünden itibaren tiş heyeti kadroslle iaşe işlerini senelerce rr.akamı?d~ zıyaret ve ~c- değiıtirmiyen Behçet Uz'un İzmirde 
§ehrln iaşe işlerile meşgul olmağa kontrol edecektir. raatın~ !akından takıbetmek ıuretıle muvaffak olmaaının aırn budur. Ön
baslamıştır. Son kararlar üzerine Belediye İktisat müdürlüğü lle da~ ıylı ta~ıd~ Burfd~ Dr. Behçet celeri esnaf çok yaka ınk.ti, çok: ııika
bütün elkoymalar kaldınlmış teftiş heyeti bugün, Dördüncü Uz un z~~r? 1 eser erı~den bahse• yetçi oldu; fakat haksızlığını anlıya
olmakla beraber Dalıni encümen Vakıf hanında mülga iaşe mü- ~ecek deg~ıJ1. Bunu, ~~iyen v& ra.k Belediye reisini takdirde gecik-
llıtikftr görürse iaşe maddelerine, dürlüğünün ~gal ettiği daireye .. uynuyan .a mamııtır. ece onun medi. 
batta eşya ve madenlere A.zami taşınacaktır. Daim! encümen ~.~r~k d ola~~lecek çalı~ma tarzından Behçet Uz, ııimdi 1icaret Vekilli
fiat koyabilecektir. Encümen ve- bah1an burada toplanarak sırf aBsj ~~egım .. sl.... • ü .. .. .. ğinde de aynı tarzda çalışıyor, Ada
rereğl kararlarda Ticaret odası- f~e lşlerlle meşgul olacaktır. .. de.~ Saıybeahrelı 1.~~ının t çdu~dcut gu- nadan rapor gelmesini değil, oraya 

nuy u eyın aaa ıye ı e ram- t ·ı 'd· tk'k " 
nın diğer makam ve mütehassıs- Diğer taraftan sırf iaşe işlerine 1 ·Al .. .d. d 0 ayyare ı e gı ıp te ı at yapmagı 
lan~ fikirlerini soracaktır. bakmak üzere üçüncü bir Beledi- vKay da dsancaga 1 1ı

1 kıyoKr ~·. "kna, ve alakadarlarla konuşmağı; Ba11ke-
" .. or on a yaya o ara ona~ ıstı a- · f · M · d k" • " Dun Vali ve Belediye reisinin ye reis muavinli;;.; ihdas etmek ve . d .. .d k 1 d ıır, zrnır 'V'C anısa an agıt uze-

&• metıne ognı gı er en ra5 a ım ve · d J" ı " d ~·ı ı 
reisliği altında bir toplantı ya- bütçeye teall1'.'lk eden bazı salA- hemen tramvaydan atbyaralt yanına ~ e m~]um~~.a ~~. kegı' b~a ara 
pılmıştır. Lutfi Krrdar iaşe işleri- hlyetler almak üzere bugünlerde gittim: ayy~rehı Jel gı 1~. ış er~h ısad' 1~Bzah-
nln kontrolu teşkilatının başına Umumt meclisin fcvkalft.de top- o d d' b k d L • • man a a etmegı tercı e ıyor. e -c oo, e ı. u a ar er&en ae ı:ıın .. et Uz' ~- - •· t" • '- J 
Belediye teftiş heyeti müdilri\ B. lantıya çağnlması düşünülmek- var, bu tarafta'? .•. > .,. un. ~:ye'• . !enı acarar an, 
Necati Ciller'i tayin etmiştir. B. tedir. Kazalardaki iaşe teşkilat1 A nı suali ben de tekrarladım. radyodnkı umıt verıcı konuşmaları 

· i ııa .. · t'I Ağved "Id"ğind b n1 d f Y ve nsıl onda esacı olan çafı~ma tarzı 
Necatı. Vatın n sa wııye ı e ve Ju ı ı en u aıın a Ş- cevap verdi: · n t V k'll'"' d d fL-k 

D 1 ~ ·· 1 rl k ak 1 ta f d • ıcare e ı ıgm e e muva nı onun namına a mı encurnene e ayın am ar ra ın an < Belediye reislig~i bu Bozuk ı .. .. h b k · · ağa 1 tı ... o acagına §UP e ıra mıyor. 
reı~lık edecek, aynı 1.amanda hem devralınm baş anmış r. yolları ve kaldınmları, temizlik ame- Cemaleddin Bildik 
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Almanlar Şimali Kafkas
ya'ya sarkıyorlar 

Rostof'un cenubunda ve Cymliansk 
mıntakasında ilerliyorlar 

Doiu cepbeündeı 

Roıtofun cenubunda ve do
ğu.unda Don nehrini zeçen Al
man kuvvetleri Kaıfkuyaya doğ.o 
ru aarkmağa başlallll§lardır. 
Dünkü Alman tebliğine aöre Al
marılar Rostofun 20 kilometre 
cenubunda)d müatahkem Bata;.Ji 
ıehrini zaptetmiılerdir. Buradan 
cenuba doğru ilerlemoltte olan 
Ahnan kuvvetlerinin ilk hedefi 
Kerç boğazının faı'k uhilinl de 
ele geçirmek TO karp kıyıdaki 
Alınan kuvvetlerile blrlepnektir. 
Almanların bundan eonra mU
him bir merkez olan Kruno
c:lar' a ve Şimali Kafkuyadald 
Maikop petrol ıahuına doğru 
harekette bulunacaklan tahmin 
edilebilir. 

Cymlianak. mıntakuında nehrl 
geçen Alman kuvvetleri ~e Ueri 
hareketinde bu1unmakta<lır. Bu
rada şiddetli muhareoeler olu
yor. Sovyet tebliği b'u mıntaka
da Sovyet kıtalanmn yecıi mev
zilere çekilmek zorunda kaldığı
nı bildiriyor. 

Alman tebliği Voronez mınta
kaaında Scw.yet1eıin taarruzları
nın kanlı zayiat verdirilerek püa-
kürtüldüğünü, bu ıebrin gimal 
batısındaki Rua kuvvetlerinin im
ha edildiğini haber vermekte• 
dir. 

Don kavıinde Alman ve Ru
men kıta1an geni;: bit cephede 
yerleşmif1erdir. Bu mmtakaaa 
nehrin garp aahilinde kalmış 

Mahkemelerde: 

olan Sovyet kuvvetlerilo çar
pııımalar oluyor. 

Ruayada harb durumu J,ıgiliz
leri endişeye düııürmeğe baıla
Jlllfhr. Daily Mail gazetesi <Rus-
ya hiçbir zaman bu kadar tehli
keli duruma düpemişti> diyor, 
ve Ruıyanın en mahsuldar kıs
mının ve Doneç sanayi hıwzası
nın kaybedilmeıinin Ruslar için 
vahim bir tehlike teşkil ettiğini 
aliylüyor. Daily Telegraph da 
aynı lisanı kullanıyor ve c cŞimdi 
Almanlan durdurmak k!fi de
ğildir, onları geri de sürmek la
zımdır. Mareııal Tnnoçmko, mü
temadiyen çekilmeği bırakarak 
geri dönmeli, mütecavizi ezme
lidir.> diyor. 

Reuter ajanıının Moskova 
muhabiri de bugün dmumun 
dünkünden daha endi§e verici 
olduğunu ıöyli.iyor. 

M11ırda: 

Çöldeki durumda hiçbir deği
ıiklik ycktur. İngilizler mevzii 

bir taarruzla biraz ilerlemişlerdir. 
Burada 60 kilometrelik dar bir 
cephe vardır. Cephenin darlığı 
iki taraf için de zorluklara sebep 
oluyor. Rommel'in son hücumu
nun durdurulmasına cephenin 
darlığı yardım ettiği gibi, timdi 
İngilizlerin taarruzlarının geliş
memesine de gene bu darlık ae
bep olmaktadır. Burada bir ne
tice elde etmek için üstün kuv
vetler lazımdır. İki taraf da bu
nu temin etmek üzere tabiye 
kıtalan getirtiyor. 

Erenköyünde Sahrayıcedit cina
yeti muhakemesine ha landı 

Bir müddet evvel Erenlöyünde dum. Yataktan kalktım. O aırada ko
Sahrayıcedit denilen (Yerde Süley- cam Niyazi odaya girerek: <Süley
man Ddında birini evde ip ile boğa• man ile Cebbar içeri odada rakı içi• lesinin ne ft:kilde çalı§tığını, alı§veri-

Bu senenin çekirdeksiz Türk gazetecilerinin ııin nasıl açıldığını, dükkanların ve 

h 
. ıeyyar aahcılann ne fiatle mal aattık-

D • 1 l • ra.k öldürdükten ıonra cesedini boa- yorlar. Sekın dıp.n çıkma, yat uyu. 
emıryo u ma zemesı tan kuyusuna atmaktan" maznun Ni- Kapıdan çıkarsan acni öldürürüm->: 

ÜzÜm mahı~lü Almanya ıeya atı larını yakından görmedikçe Belediye 
Manisa 27 (A.A.} - Ege'nln Bertin 27 CA.~) - Türk basın reisliği olur muh 

en mUhlm istihsal maddelerin- heyeti, Klopp müstahkem pto6unu Her eabah saat alhda evinden çı-
zlyaret ettikten sonra Frank!urt'ta.n k d k k d t · · 

den bh1nJ teşkil eden çekirdeksiz Wlesbadcn'e hareket etmşl ve Bad- ~n ve s~t o uza a ar. zmırın 
kuru üzümün büyük bir kısmını Kreuzm.ache'a gelmlftlr. Tfit1c mlsa- koşe bucag•u dola§arak ~~. ınce no~-

tlşt' Mani 'd b ,. .. n ... ilk firler Niederhauscn'de M~annes talara varıncıya kadar butun Beledı-
ye ıren. 5:': .~ Ut;"'-'• , bağla~ ve şaraphanelerini ztynret ye işlerini yakından görmeği, tetkik 
çekirdeksız kuru uzum Manisa - etmlşlerdlr. Bundan aonra Hunds- etmeği ve icabeden tedbirleri almağı 
nm Çomaklı köyünden Ali Çekici rueck ve Treve yolu ne seyahatine esaslı bir i~ edinen Behçet Uz, ıehir 
fie Ahmet Sayman tarafından devam eden heyet, Luxembuı:g'a. gel- içinde gördüğü ahak i~leri noteder, 
borsaya getirilmiş ve tüccardan mı~. pazar günü fC!hr1 ziyaret et- saat dokuzdan aonra, Belediyedeki 
Durmuş Akis tarafından k1105U ml§f.lr. ötleden sonra. 6edan'a ha- odasında masasının baıma geçer, 

~t ~ ve Fran&ı. ııerertnde notlannı açar ve a18.kadar memurla-
80 kuruştan satın alınmıştır. Bu Ma-.ot hattının Almanlar tanı.fın- - k al __ \._ tedb. l · 1--"....... n çagırara ınac:aı;; ır en .uı• 
münasebetle borsa binası bayrak- dan lll: J&.l'lldığl Jet olan b{ly(1k rarlaşb d 
Jarla ve çiçeklerle süslenmiş ve Montmedy ı.tlhk!m.Jan geziılınlştlr. Bir ,:;,.~r sebze veya meyva ıatı-

• A Seyahate RhruJ tızerinden devam cdtl- . . 
llk satışta Vali ve Parti vıluyet mektedlr cısı lle en akla aelmedılt bır ıemtte 
reisi ve bir çok davetliler hazır * Kıd. ahııveriıı eder, onunla konuJur, top-

em mm.mı ıören orta. t.edrl- ak d f d k · f 
bulunmuştur. at ~ertnln ıstnık&klan ya- ktan vBelped~ en .e. ıaltdar~ın a ı d~r-

tında verllecektlr. Blltçe dal'lılt yft- ı, e e .. ~ye ~eı~ı o ugunu ıez ır
z1hıden '10 80 ve 90 lira.ya terfi eden meden ogrenırdı. * Polia mektebinin elli be§İncl 

Clcvr.e mezunları yann Ohnhuriyet 
Abidesine merasimle çelenk koya-
cekbr. 

~tm~rln kıdem zam1an Terllc- O, her hangi bir karann tatbikin
memtştl. Tahsisat ayrılmış olduğun- de güçlük olduğuna dair gelen ra
dan bu ôjtretmenler kıdem zamlarını porların ve uzun uzun gik!yetlerin 
alnbllccckllerdlr. doğru olup olmadığını bizzat mahal-

Ankara 28 (Telefonla) - Aldğıml2 yazi ile karısı Haticeııin mevkufen dedi rve üzerime yorganı atıp gitti. 
malilmata göre Devlet Dem.lcyollan mubekemelerbıe dün ikinci ağır ceza Ben yattıktan sonra Süleymanın oda-
1darestne liizumlu olan lokomotif, va- mahkemesinde ba,lanmııbr. Maz- sından gene inleme sesleri duydum. 
gon ve saır yedek parçalıınn mtıbcı- . • 1 b d 1 E • .. )' ı }" b · · d 
yaası hakkında Almanyaya giden de- nunl~~?~n Nıyazı evve cvile' zaedıtaLa alrdtes

1 
ı guıı.B po ıs ekr ge ıp dızı ev ed'! 

m.lryollar heyetinin &kdeylecllıtt mu- ver<lıgı ıfadedo euçunu te er~ı . ı ar.. ost.an.. uyusun a cese. ı 
kavele merlyetc g1rmJş olup Alman - Süleyman ile Sahrayıcedıtte giisterdıler. Suleymanın cesedıni 
flrmalannın bu mallann mühim bir Fethiyenin evinde ki.racı idik. Süley- derhal tanıdım ve ağladım. Orada 
kısmını şimdiden ya'la. çıl1aroıklan manın etkiden tanıdığı Cebbar adm- polislere de gece olan vukuatı an
anlaşı1mnktadır. Evvelce gelip Bul- da biri gece eve ıreldi, Süleymanın lattım. Ben her zaman Süleymanıri 
garlstanda kalan 12 JıokomoUf İsta.n- odasına girip onu öldürdü. Bu cina• kirli çamaşırlannı yıkardım. Bunun 
bula getırllml.ştlr. Bu wretie Devlet yeti haber venniyeyim diye beni de için odamı aradıkları zaman Süley
Dem1ryoDa.n 2 - 3 senelik ihtiyaçla- ölümle tehdidettl Ceaedi bostan b- manın çamaşırlarını buldular. 
nnı temin et.mit bulanacaktır. ıyuauna ath. Ben de korliumdan :ı:a- Demiştir. Mahkemede Niyazi ıu-
Ordu Hastabakici mek- bıtaya ha.her vermedim. Onu lSldil- çunu tamamile inkar ederek cinayet• 

t b• •Jk J - - 'd• ren Cebbardır. ten haberi olmadığını, Cebbarı gör-e ı ı mezun arını ver ı Dem·ııı· f-,_~ ..,apılan tahkikat ao- d'ğ. • b t d t ·k d"ld·v• A k 
27 

• a&ııın. .1 me ı mı, :za ı a a azyı e ı ıgı 
n ara (Telefonla) - Auk<ım'- nunda Cebbarın bu dmı.yetle alakaaı için yanlıı ifade verdiğini söylemi,-

da.k1 Ordu hasta.bakıcı mektebi bu.. olmadım N:.Vazl ile kansı Haticenin. tı• H t. d 'f d d e l -gün llk mezunla _.._,,,..tr Bu .... , .., . r. a ıce e fU ı a e e ou unmu~ 
nnı y~ ...... .,,. • Süleymanı paruma tamaan öldür- tur· 

münasebetle Otdu hastabat:ıcı oku- dükl • b. Clihn' ti · 
Junda merasim yapılmJı.1tı.'l"'. er~ tes ıt e il. r. __ .J - Niyazi ile on seneden beri bera-

Ml.111 Müda.te.a Vetaletl sıhhiye Hatıce de Jlk tahkikat eanuwua her yaşıyoruz. Fakat nikahımız ya-
da1resl relsi general Maı:lum Boysan, verdi~i ifadede vakayı töyle anlat- pılmadı. Süleyman da aynı evin baıı
mezunıara. hitaben bir nutuk söyle- mışbr: 

5
.. ka odasında kiracı idi. Cinayetten 

mlş ve mezun hastaba.kıcılann vazı- - Bir gece ben ~or~un:'. u- bizim malumatımız yoktur. Cebbar 
fclerlnfn bilyüklilğüne l.şatct etmiştir. leymanın odasından hır glı.ıültü duy- adındaki adam birkaç defa eve ge-

lip Süleymanı aramı§, Süleyman ile 

tik ... Koskoca Sami paşa konağı... Orha.nın ka~lan çatıldı. Böyle U- için. yüksek duvarlar Uzerine ibir do kocam 0 sırada evde oturdukl~~ı 
Delikanlı, daha fazla ıikiıyete yer übalilikten hoşlanmadığını belli etti. garip taht.a kafes ll&ve ettinniıılerdi. ~alde kocamd dı'İrıy~ ~ıkara.~ I ~-

bırakmamak için, elini ceketinin ce- - Kapılardan aöz dinlemek fe- Fakat sürgün senelerindeki bakım- ce:;~banın ev e 
0 

mBa ıgCeınıbsboy eyhı.p 
b . k M· · · · b. k h t:ı1.J arı aavmıştı. en arı ıç 
ıne so tu. ınımını ır pa et çı- na 1.1)-dur, Rukıyel - dedi - sızlık yüzünden bu kafesin bir kısmı görmedim 

kardı: Hem ben gelinlik yqa gelmiı satılık fırtına tahribatına mlnı% k.alırut. es• E d S""l · d k ·· .. d 
- Haplarını hen yaptırdım, da- kız değilim ki evlendirecekler... • bı'r --'-den --~'-·ıtı. Lt,. S~l e u eymadanı~- o a ap.~ı.?ndund~ 

d v S ·· "im d d. Ki . i lmm nemış, 7s.auı ~ ~ ..... u eymaınn o JLapıımın onun e .. 
ıcıgım... en uzu e ... - e ı. mı ıteraem onu a Haydi d lika ı bu lı1ı:blıft bir bir · .. ·· H h ld S""l 

Tefrika No. 18 Yazan: (VA • Nô) Bardağa ıu doldurup ihtiyar ka- bu odada ı, bitti ... Sen ~n çık .. : e n ı, ara ' .ar.sıra • ıp göı:n1uşhm~. er a e u ey• 
dına ilacını içirdi, aonra, yorgaııını Kapıyı ltilitl. ece... • •• Sofrada eo- genç kız görü;yor. Onuıı. da 1ı:endme ~anı l>u ıple bogmuılar. Fa~t ~~n 
·· .. On d 1 ed · b 1 ~v· gım bak.tılınm farliına •arıyor ~ teY duymadım. Kocam Nıyazının 

c- Ne yapalım)••• latiklalime !Sonra efendim, ah ı ba ı da a.. orttu. u. ua. ar • er vazıyette ı- rar ~aa, dedıgım ııibi anlabnın. •• • ele malômatı yoktur. 
lia bd b ham h b'tti d' AL-~- 1 ey_~ rakıp kendı daıreaıne çıktı. clıbrahate ihtiyacı vannııb der- ~a hdmlann. Jı:Waııa pt~ . .. 
L-~~ncaya ar a ın er 1 > ıyor • · • ~ua ~-e A yem~ Piyanonun yeri, ıırıbnıı, bomboş sin... clikleri alaka,. llal'fl aon 4lerece ll- V akadaiı çok evvel hır sun. ~ 
~P~. k~tlanmah ••• Çare yok.> çıkacağı mal~ d~il .•• Hulaaa, hır duruyor. Orhan bir hizmetçi çağmp ••• L--- ~ı..ı.• li.om b'1r eahibi Fethiye ile kavga etml§tık •. 

Cudiiı bına ckonak yavrueu> de- kargaşa}ıkbr, bır nı:zamıi.:zlıkbr gidi- 1 küt"" h • t • • -,yı.t k~ b~eı>w 111 O da kocam Niyaziye· c.Kann Had-
Jlen cinstendi. Toprak avluya bir yor .•• Cenabıhak beterinden eair- maaak~la .. dupy~nt.end~n ovot el ~ıerı~ Yalnız kalınca, pencerenin &n&ıe kon<la &lirea bu .mırer endamli ce SüJ.nrm•n ile mü~aaebet peyda 

.. d LI L __ 1_ _ d . mev ı erını egış ır ı. r a ıga nı- •tf p d . Sank· b ı.:1r ı_ ı._ b d 1 -.1~~ llflrü CIDJL er &omuınuıtu. Orada u- a~ın. d' S . gı ı. er eyı açtı. ı u l.1 11a· genç ~ız. onu er t«o' ~ evve • uıu- etti> demiş. Niyazi bana ıordu. Ben 
:nın ikinci bir upğa: Orhan: :zam ver ı .. onra.. retmit aibi, kartı evden, bir keman hakkak ki mu.aki latidat ve bilgiainln deı cE.ğer bir ıüphen varıa, ya Sü-

- Bunlar ne ) ..• - diye sordu. - - Piyano satıldı madem, parası - Haydı 45~· gıt. kızım .. : So~ar- Öafİa~ı. Radyonun mevcut butun- derlnliğile eürUk}ijyordu. ~a, bia&.t leymanı evden çıkaralım, yoksa h~ 
Bunlar da mı satılıyor) gelir .•. Şimdilik ihtiyaçlar görüliir ... lbaraa: vcYemege lnmkıyecdekmıı, bırakz: madıgı o devirde latanbul havası Orh,ı,.n da piy:lida tok Deri ıitmiı çıkalun. Fethiye bana iftira ediyor>: 

H . R 1· d So All h k . d d. aıı agrıyormuı er en dl yataca - içinde nld' f 'til• lltif b. mu i ..__ ,_,,_ b. . • • . . . l - ayır efendım... ume ın en, nra5ı a erım... • e ı. 
1 

d . ' . . ır 111 ır ır s • nı:uugf ır mu.sı ııınastı. dedim. Benım evımde bu unan çaı-
Paşafendimizin köyünden misafirler Merdivenlerden yukarı çıktı. Ha- tı > eraın. . . . kıydı ıbu. . Hahal d r &det b~üne giıwJt- maıırlar Süleymanındır. Bunlan Y~ 
tıddi ..• Yedi kişilik bir aile ... Bur- rem dairesine geçti. Bir odanın ka- . :-ı F~kat efe~dım'. Pa§afendımız Delikanlı. baııını pervaza <layadı. ti· A dar 

1 
da, gvabl aevgilisinin kamak için kendisinden Dlmıştım. 

udan, aürgündcn döndüğümüzü pısını açtı. Mütevazı bir yatakta sızın e onuşm latıyordu. Uzun uzun dinledi. Yalnız Mozart'ın · ra a ~ıra 
1 

l lbl uka Cene benim odadmda bulunan orta .. 
lSğrenince, lstanbulda hem kC11dileri ihtiyar bir kadın ıyatıyordu. Deli- Delikanlının yüzünde memnuni- dehası hllrikul&de bir ıekilde can- kemanına IU'fl. P yanoy aıl r j - sı ıslak yatak çarıafı da Süleymana 
memuriyete geçmek, hem de oğul- kanlıyı görünce gözleri parladı, yetsizlikten basıl olma bir kırıııklık landmlmı~ olmuyor. Ayni zamanda, bclede bulunuyordu. Faı ara ann- aittir. Fakat 0 gün ben yatak çarşafı-
lannı mektepte okutmak için Paşa- - Nasılsın, dadı)... sez.ildi. bu musiki, ruhtan nıha bir yol açı· ela k~kıy~r, pencereye yaklql- nın ortasını yıkamadım. Evde ken• 
nııza baş vuracaklarmış. l~leri olun- - Eksik olma evladım ..• Ah, - Gene neymiş) yor... Y_,or, ıdealı olan genç kıZlll dim yıknnırken çarıaf da yanımda 
caya kndnr bizde oturacaklar ... Tıp- sen de hatıranı sormasan halim ne- Hizmetçi kız kikir kikir güldü: Orhanm odasın"daki pencereler- l>alkon sütununa baıını dayamış, idi. Dökülen aulardan ortası ıslan-
kı Rü tü efendiler gibi, ıütncler gi- ye varacak acaba) ... Bak, dünden- - Şizi bir sultanla evlendirmeK den biri o vaziyetteydi ki, komşu ko- durduğunu görüyordu. Şüphesiz ki mış. 
bi. .. F kat alt kat odalarını hep beri ilô.cımı almadılar . .. Konakta istiyorlar küçük beyciğim ... Konu- nağın harem balkonunu da görcbili- o da kendisini aynı takdir ve alakay- Demiştir. Şahitlerin dinlenmesi 
ötekiler dolduruyor . Yeni misafir- hiç para kalmamış ... Hey gidi clün- şuyorlnrdı, kapıdan dinledim ... yordu. Gerçi, ~ki zaman papları, la dinliyor. için muhakeme ba§ka güne bunkıl-

BİLLORŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

lcri nereye alacağız bilmiyorum... ya hey... Bugünleri de ·· · 
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I Gü::~~ ım~.:rsa 1 Merhum 
SADIKZADE 
RUŞEN'in 

MEVLÜDU 
Fransadaki bozgun Fiat murakabe ( 

komisyonu Dostum Ali Fazılın ailesinde, do
PMlteae kartı idioayncrasie ( = klyo· 
8eakrul) denen bir tibQıme nr. 

Hani buılannm bünyesi kinin kabul Çaliıtigı" ~ müddet zarfüı· 
etmez· hazılan aizma peynir koya-

Yeni adliye binası 
Yekil: cBiz lier ıeyi Jiazirlayarali müsait 
fnşaaf için zamani bekliyeceğiz» diyor 

mu ı bunlarda da itte domates diif· <la verilen liararlar 
1Danlığı. Acaba ecdadından biri, ilk Şehrimizde bulunan Adliye Vekili dığını, ıahasi çok aeniı olan Dala-
kitiflerin ıremlaindeydi de, ba Ame- • • - B. Haıan Menemendoğlu dün İstan- man çifliğinde çalıııan mahkum amfr 
rikan nebatının hayrını aörmemeai Flat muraka.be komisyonu '1 ma- bul AdliyCBine ıelerek muhtelif adıt le miktarlİlın ıelecek ıene bir misli 
1çtn Kırmızı derililerden beddua mı yıı 940 tarihinde teıellUl ebnlı ve meseleler etrafında mUddeiumumi ile daha artacağını ıöylemiıtir. B. Ha-
aldı? Nedir bilemiyorum. Ticaret VeUletinln 24 temmuz 942 görüımilıtilr. Vekil, gazetecilerin san Menemencioğlu İstanbul Adliye 

Ailesinde: aynı durum lilailece ••• tarihli kararlle llğvedUmiıtır. İki adliye lıleri etrafındaki sullerine de sarayı lnııaatı etrafında demiıtir ki: 
"-.nnesi yeni doğan bir kardethıeı ıene 54 ıtln faaliyette bulmıduktan cevaplar vermiş, bu arada, boşanma _ İstanbul Adliye binası proje-

- ÔbUrleri çok ııkınb ~kti. Bu ıonra dağıh1an _hu teııellül, birçok dlvalannın ço~almasını oo1emek lerl ile İstanbul ViJ&yeti ve müddei· 
anübareksiz de hemen biç yemek pi- :)'iyecek, giyeceJıC ve yakacak madde- Uzere alınması düıUnülen kanuni ted- Tk me~gul oluyorlar. Şehir 
,emiyor. Bari ,u alıtaın. •.• diye kır- lerine fiat koymuı, bunlann aatııla- birlerden bah.eetmlı. Üniversiteye ve u~~hı ~ısı ile mutabık kalarak tes
lllm usareden azıck vermif. nnda lzaın.i k.lr nispetleml tesbit ve barolara gönderilen .an~etlere hen~z ~~ :daen aon vaziyete ait projeler 

Yavru tükürmiiş Zorla midesine illn etm[ftir. cev11p alınmadığını ııöylıyerek demış.- b. ,_ .. l V k,..I t .• d Ü 
• · • 1_. ır.ıı:aç gun evve e a e e gon er -

indirilince ise, bilnye fayan etmif. Komllyonun basbrdığı broıüre tır ın: • f Ankaraya döndüğümde bu 
Hulasa ldioıyncnuie garip ••Y· Hem göre, heyet .3 haziran ~42 !Arihlne - Benim kanaatimce medeni ka- ;r;~ ~~ meşgul oln~ğım. Şüphe yok 
de cidden rahatsız edici neviden. Zi- kadar 168 fiat ve klr ru.tpctı karan nuııda esaslı bir değişiklik yapılmak- { f t bul Adliye binası büyük pa
ra Fazılcık b~ar! • ~&n e~iııtir. Ko~isyon, te_ıekkül et- sızın bu işi halledebileceğiz. Belki r~la: a;arfile vücuda getirilecek bü-

cAmaııl İçınde tazesı bulunun, tiii tanhten 22 gün ıonra ı1k karan- ceza kanununun bu işe mütenlJik hü- ··ıı: b• b. ] akt F k t · · d k ı__ • _,_ · • yu ır ına o ne ır. a n ıçın e 
caalçasuıı o!&r_ıar11 dıyerekten. ~- nı ve~.11tır. . . .... klimlerinde ban değişiklikler yapıl- 1:iulU11duğumuz oartlar, ıimdilik bina• 
eer yemeklen yıyemez. Onun ıçm, BroıurUn yapraklannı çevırdıgı- ma.sına ihtiyaç hasıl olacaktır. Bo- . b l x ü . d 

b• · k" ( ) in b d 1 n•n ınşasına aş ama~a m saıt e-
l?kantadan .ar ~.e! ~m~ladı mı, ip- mız va ıt et aşın ~n geçen e- pnmanın kol~ylaıtı:ı~mas~ için . ka· ğlldir. Biz her ıeyi hazırlıyarak inıa-
tidai maddesı gorunur cımten olanı- re pşmamal elden gelmıyor. Bunun nuna yeni hükümler ı)avesıne ihtiyaç b 1 '- ·· •• 't L b '-

ed• '-1 ilk '- 28 bl · ·kıt. 940 ata aş ama& uzere musaı a.nı e.ıı:-
nı tercih ıyor. Meseli patlıcan lo- .._ n .. arar rıncı a.nun ta yoktur. Bu iş daima hakimin mura- r ... 
tartması. Yoğurtlu yoğurtlu. Oh, lli. verilmiş ve 29 ik.inciteşrin 941 tarl- kabe ve takdirine bağlı kalacaktır. ıyecegız. 
Sade onunla kanılmaz a. Külbastı, hine kadar muhtelif tarihlerde l 7 Adliye Vekili yeni cezaevleri ve İatanbul hukuk mahkemelerinin 
biftek, fiş kebabı. dela karar llln edi1miıtir. İlk karar- mahkumlann zi;aa~ işlerinde çalıştı- şimdi bulunduğu Ale.md~r konağı 

Bilhassa tutucu ,eyler olduğu İçin, da karamana 60, dağlıca 65, kıvucı- nlmaları etrafında da izahat vererek binasının yık~lma .teh1ikesı gö~terdi
gıdasmı bqlıca bmılar t~kil ediyor. ğa 70 kurur fiat konmuş iker. son birkaç ay evvel inııası ikmal edilen ği hakkındakı ıayıalardan bahseden 
:Amma, karııki lokantacmm çırağı kararda bu fiatler karamanda 67 bu- Muğla cezaevinde çalıoan Adliye zi- Adliye Vekili, yapılan tetkikat ve 
lepıiyi getirdi mJ, zavallı arkad114ım, çuğa, dağlıt ve kıvırcıkta lı~ 72. bu- raat amelesinin, yani mahkumların keşif neticesinde hiçbir tehlike mev
J'emek tnbağınm çinko kapağım bir çuk kuruşa çıkarılmııhr. Şımdı ise miktan 400 olduğunu, bu çalışma- cut bulunmadığı katiyetle teablt edil-
de açıyor ki: koyun ve kuzu eti 140 - 180 kuruş lardan muvalfakıyetli neticeler alın- diğini söylemiştir. 

_ Eyvaaab ... Gene mi yanma do· ~rasında satılmaktadır. 
mates koydunuz? Bu broşürde mevcut 168 kararda 

Oğlan yıvı,ık yıvışık ımtıyor: daha birçok yiyecek, giyecek ve ya· 
- Unuttub begüm ••• Tüh be! kacakların geçirdikleri fiat değişik-
- Yahu! Çocuğum! Evlidun! ••• likleri tarihe kanşmıı bulunmnkta-

Sana kaç kere tembih Ettim ••• Aynca dır. 
bunım İçin bah,iş verdim... Ustana 

Sebze ve meyva Usküdarda 
Belediye yeni bostanlar Belediye bozuk bir yolu 

tesisine çalııacak yapmağa karar verdi 
deraıarca söyledim. .. Osteıik bugÜn Son Posta 
aynca kağıt yazdım: İğrerıiyonnn!.. ı b ·h · Osküdarda Millet Bahçesi önün-
J.;....nı"yoruuuum'···· Al bunu ..,o"tu .. r, Son Postr refikimiz l 3 yaş.-ıa bas- stanbulun meyva ve se ze ı tıya-
... _ '"' 1 ··h· b. k d... h" deki caddenin arabalarla otomobil-kaldır. kaldır, wözüm görmesin kal- mışhr. Arkadaşımızı tebrik ile uzun cının mu ım ır ısmmın ıger ıe ır-

.. .... lSmlirler dileriz. ]erden gelmesinin pahalılığa sebep lerin geçemiyeceği kadar bozuk ol· 
dır... Kenanna bulA$mış... Parasını olduğu görülmüo ve ~ehir civarında- duğu hnkkında ııikayetler yapılmıı-
da veririm... Y cnisini pişirin... k" b b h el • · ·h ı k d O t -k 1 d 

S bana d .. --'- İt } J •ı· ... • tb t ı ostıın ve a ç erın ıstı sa u - tır. sküdar ıs e e mey anının tan-
onra onen:s, yanıyor, ya- a yan e ÇI ıgı ma ua retlerı·nı·n tetk"1-ı·ne '--,.)anmı•tır. 1 b' k 

UL oa.,, .,, zimi için getirtilen taş arın ır ısmı 
kılıyor: ata§esi · Bu maksatla Belediye reis muavini ile bu cadde inşa edilecektir. 

- Bunu yalnız buranın. ba lokan- Jtalyanm Ankara elçiliği Matbuat B. Lutfi Aksoy, Karta], Pendik ve ci-
tanm d rd• • • ...:..;_7 Bundan ba•ka bu havalide topla-e ı mı sanıyorsun. _....... •• ataoeliğine t&yin edilen avukat Apol- varı bostan ve aebze tarlalarile mey- .. 
Bu Lir milli dert ••• Muazzam dert! ••• Jonj Chetti Ankaraya vasıl olmuş, va bahçelerini gezm~tir. Bu tetkik- nan Çöplerin Tunusbağı civarında bir 

c- Amma da büyÜttÜ ha ••. - di- 'f . b l B Ch • l . . d b .b .. t.h l l arsaya döküldüğü görülmüştür. Çöp-'t" t _,_,_1 •. .. L-'-y vazı esıne ao amışhr. . ettı, er netıcesın e u gı ı ıs ı sa yer c• • . .. . . . 
ye 1 ımn ıızıU\ 8 yuzune ua.&ı o· h d 1 Çi B l' l 'lik rinin rog"'unun Halde mütcvaasıt rol lerı.n hır. yıgın.halınde h.uraya ıstif 
rum. - Asabil-•= bak, hiddeti ara- ] u? Man bevve n1:V..~ d erbınl e çı - " d 1 d b k hh ah l 

d 
-'-~ut I en at uat ataşe ıgın e u unmuş- oynıyan kabzımalJann ellerinde ol- e 1 mesın ... e ır.~0• ıı. ı .m zur ~r 

ıın n ne Ce-vllllır yumurt uyor.D t duğu tesbit edilmi~tir. Bundan baoka vardır. Dıger muhım hır §ıkayete go-
Fakat o, samn...n.etie ve nisbi bir ur. d k --~ istihsal masraflarının da geçen ee- re de bu civar 11 i anıı mecrıı, mnz-

ıükunle: KÜÇÜK HABERLER neye nispetle daha pahalı olduğu gö- gal kapaklan açılarak ~e1?'1izlenin_i.ıı. 
- Majino, Zigfrid'in kaqısmda rülmüştür. Geçen sene 7 5 kuruş gün- fakat m~cradan çı~a~ pıılıkler çop 

dayanıp duruyordu değil mi? •• Rus- delikle çalışan işçinin bugün 3 - 3,5 arabal~rı}.e n~kledılmıyerek tramvay 
lar bütün Avnıpaya k&rfı bu kadar * Belediye. müteahhide Mısırçar- liradan aşağı gündeliğe razı olmadı· caddcsı uzerıne atılmıştır. 
mukavemet gösterdiklerine aöre şısının tamirinin çabuk bitirilmesini ğı tesbit edilmi§tİr. Belediye reisliği, Üsküdar ve ci-
Lelki de Fransa. o zaman pek kud- bildirmiştir. Verilen miihlet içinde Belediye, oehir iç ve civarındaki varı halkının pek haldı olan bu 
retJenmemit Almanyanm tazyikile inıaat bitirilmezse mukavele feshe- l k 1 d d 
çözülmezdi. Ukin Belçikada ilerli- dilecektir. istihsa mınta a ann an sene e ne şikAyetlerine nihayet verilmek üze-
yen Cennenler önünde Golva'larm * Bc1ediye İktisat mUdiirlüğü mu- miktarda ıebze ve meyva temin edil- re bu hususta Üsküdar kaymakamlı-

,_! l . K d kö . d 9 S ~i~ini tesbit ettikten sonra şehir ha· Xı~a kati emirler vcrm~ ve buna 
torunlan birdenbire bozguna uğradı. reıup erı a ı Y semtın e • ua- nemden gelecek sebze ve meyvayı • • . l 
Çorap sökügu" "nün ilk aksaklagm" 1 ha· diyede 1 gazino hakkında ceza zaptı • b. h dd • d. '- • . h. ehemmıyet vermıyen memur ann ce-asgan ır a e ın ırme&. ıçın ıe ır· d l b'ld' ı · 
tuLyor m" .. -?... Pek mlihmı" bir tutmuAtur. Buiılar fiat listesi haricin- d · b b b h l · zalan ırı mıı.sını ı ırm ştır. '"".... " e yenı ostan ve se ze a çe erı 
lıöprüyü atamamışlardı bani... Ve de para almışlardır. tesisine çalışacaktır. 
di4man sel gibi içeri hürya etmitti... * Şoför Nurinin idaresindeki kam· 
Bütün Framalar: cCeçti... Sabi yon diin sabah Çeml:ierlita~ cadde
mi ? ... Geliyor .•. Aman kaçın. •• Bre, sinden giderken yolun dar yerinde 
bir yerde tutunamıyacak nıryız? ··• öndeki tramvnyı geçmek istemiı ve 
derken. malUın netice... tramvayla lrnldınm arll!ına sılcışmııı-

- Peki amma ıen çı1dırdm mı? •. tir. Bu k~da 18 numaralı Kurtu
K.ebabmm domates! iJe Fraıuızlann luf • Bayezıt tramvayının ve kamyo• 
ınağlubiycti arasmdn ne münuel;>et? n~n an kısımlan hasara uğramııı, 

- Öylesine de bir münasebet var kımse yaralanmamıştır. • 
ld. .. Farzet: Ben subayım. ta çırak ...................................... . 

9lnir erim. ustası da köprü atmağa Mehmet ••• •• Biru tez kavraJJt azi-
bıalısm çavıq... ziın. biraz dikkat hassası. hlfızaya 

- Hmm... azıcık himmet... Ve bunlann mu· 
- Vo tekrar tekrar söylediğim, hassalası olan zeklnın uyanmasına 

yırtındı~. ~azdığım halde bu ka- gayret ... Ammı gayret •.• Beyin denen 
darcık bır fCYJ ters yapıyorlar... ıey hazarda ıeferde lizım olur in

Milli gururumur. verdiği bir bama- sana ... Yanktır: Bu kadar jimnastik· 
setle kaşlanmı çattımı siz, bu kndllJ' avare terkedilir mi? ... 

- Biz iri... Bu liıf1ar edilirken kebap gene 
Dostum sözümü kesti: geldi. Açtık. baktık: bermutat do-
- Söyliyeceklerirıi e:ı.ber biliyo- mateali 1!1 Çırak. ıeyrek di,leri ara· 

rum. canım. m8lôm... İyisi mi aen smda dilini çıkçıklath. Koca kalasını 
Leni dinle ••• Bu ne haldir ki, iki kiıi u)ladı. Yavpk yavıak ımttı: 
lrarıı kartı celiyoru%: cAdm ne? - Didim idi emme... Tüh be. .. 
- Kimin adı? - Yahu kimin ola- Ahçı buna da ıomu, ••• Tüh bel 
eak ıenin adın. - Ha .•• Benim adun (VA - Nu) 

ÖLÜM 
Merhum mııhkemel temylz relsl 

evveli Bay Ali Rızn BirbUoAlu ve 
Bilyllkadada eczacı Şinasi Rıza Blr
bll kard~i İş B:mkası Beyoğlu ou
bcsl muhas00ecls1 Bay Feridun Blr
bll lnl olarak pek genç yaşında. ve
fat etmiştir. Cenazesi 28 Temmuz 
Salı günü sant 16,30 do. Büyükadnda
kl hanesindenı ka1dınlarak ikl.."ldl 

AKŞAM 

Abone bedeli 

seneUk 
8 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Tilrklye Ecnebi 

1400 kuru.o 
'150 • 

2700 kuru.ş 
1450 • 

400 , 800 • 
150 , , 

namazını müteakip cenaze namazı 1-------------"' 
kılınıp Büyilkadadakl alle makbere- Posta tttlhadına dahU olınıyıın 
sine defnedilecektir. cenabı hak ga- ecnebi memleketler: Benellğl: 
nl rahmet eyleye. 3600. altı aylığı 1900, üç nylıjp 

Köprüden vapur saat 12 ve 14 de. 1000 kuruştur. 

ZAYİ - Maarif VekUl!ğlnln 2/ 5/ 038 
tarih ve 6899 sayılı emlrlerlle Anka.
ra Erkek L!scs1ndc olgunluk 1mtlh11.
nmu vererek almış olduğum ve ve
kt\letçe tanılın olunan 29/ 9/ 938 gün 
ve 91 sayılı olgunluk diploma.mı İs
tanbul Fen Fa.ItU!tesının yn.ngınındıı 
zayi ettim. Yenls1n1 alacağımdan es-

Tcldonlanmız Başmuharrir: 20565 
Yan işler): 20765 - idare: 20G81 

!llildiir: 2M9'7 

Recep H - Hızır 84 
S. İm. Gtl. Öl?. İki. Ak. Yn 
E. '1.17 0,22 4,50 8,47 12,00 1,IH 
Va. 3,47 5,52 13.20 17.17 :!0,30 22,22 

kislnln htikmü olmadığı llAn olunur. İdarehane Babıfill civarı 
Tokat Ortaokul Tabliye öğretmen! Acımusluk ı;oka.t No. 13. 

Nlynzf DeUormıınb ill•••lııiiiiiiıiiiiiiıııiiıiiliiiill•Iİ 

Bay Amcaya göre ... 

~ 7,1933 Türk torcu ı. ll. m. 13.7~ 
• a 1938 1.1traml7ell IO.~ 
• a 1933 ıtramıyeıı Ergant 12.2s 
• 'l 1934 sıvas-Erzurum I 19,90 
• • 1934 Sıvas - Emınım 2-'1 20,
, • lHl Demlıyolu lstlkraZı. I 20,05 
, • , , , .. n 111.65 

A. Demıryolu tahvllı ı-n &UO 
A. Demlryolıı ta.hv1l1 m 61.60 
A. Demlryolu mümessil senet 48,
T. c. Merkez Bankası 153,
T. 1e bankası nama muharrer 14.85 
T. İf bankası Chamlle alt ) 15.25 
T. 1s bankası mtımessll hts. 105.-
A. Demlryollan şirketi (% 80) 80.50 
A. Dem.lryollan şlrketl C% 100)' 49.50 
Esldhbar çimento D,90 
Kredi Fonsiye 1903 101.-

, , 1911 $8,50 
, , Amorti &7,-
, , Kupon 1,10 

ESllAI\I ve TAllVİL!T 
% 7 934 Sıva. - Orzutwn 2-'1 
% 6 Ta.samı! bonoları 
Anadolu Demfryolu ı ve n 

BORSA DIŞINDA 
Türk altını 
Kfilçe albn blr gramı 
Mecldlye 

20.
&4.-
82.50 

28,95 
t.G3 
U6 

IRADYOI 
Buıünkl 11roınm 

12,30 Program, 12,33 M'GzUl: Saz 
eserlerl, 12,45 Ajans haberleri, 13,00 
Tek ve beraber tarkılar, 18,03 Salon 
orkestrası, 18,45 Fasıl heyeti. 19,00 
KonUŞiıa, 19,15 Fasıl heyeti, 19,30 
AJans haberleri, ıus Ko.,ına. ye ıe
maller, 20,15 Radyo Gaz.eteıt, 20,4.5 
Mtlztk (Fl1.), 21.00 Zl.raat Tüviml, 
21,10 Müzik, 21,30 Konuşma, 111,4' 
KlAsık Türk müziği, 22,SO .AjtuıJ ha
berleri ve borsalar. 

Yann sabahki program 
7,30 Program. 7,32 Vücudumuzu ça

lıştıralım, 7,40 .Ajans haberlert, '7,55 
Salon orkestrası •. 8,20 Evin santi. 

Snııili hatırası kendisini 
tanıyan ve sevenlerin lral
binclen h1o bir zaman ailin
miyece.k olan. Babamız, 
SADIKZADE RUŞEN'in, 
Mevludu 7 nci ıeneyi devri
yeyi efatına tesadüf eden, 
bugÜn 28 Tcmmaz 942 Sah 
rüDH. öt1e ıwnazmı tea
kip Maçkada. Tqvikiye ca
münde okunarak. merhumun 
aziz ruluma ftıı.t edilecek ve 
batıraaı th:iz olunacafuıdan 
arzu edenlerin tevineri rica 
olunur. 

Merhumun refiıtasi ıve 
Oğullan 

Koueli Asllye Hukuk Da.klmR
tfnden: 

9421548 
İlmltın Cedld maluıll~e 17/1 

No. h evde Mustafa. kansı KııdrlJe 
Göçmez ta.rafından İzmit Halk sı.n .. 
ma.sında snk1n 1ken 1:sıanbuı Be§ • 
~ Sbıan~ mahallem saır Veyd 
dalt No. 47 ha.nede Mll.!tnfa eley
hlne ikame eyledi~ ~ma. dAva
.mıdan dolan mtiddelaleyh namına 
göndtrllcn davetıre poota 1dnres1nce 
Mustafanm gOsterllcn adresten c;ık-

tıtı Ye Mlen adresi meçhul oldulU 
~ ve dn.vncı tarafından 1JA
nen dA.vetiye tebliğl talep edllnıeklo 
B. u. :MK. nunun Hl ncı maddesin& 
tevtikan U5.nen tebllgat icrasına ta. 
n.r verllmlştir. 

Ka.rar veçhlle 29/ 9/1142 saat 10 da 
mllddetaleyh Mustafıuım mahkeme
mizde h8.%1r bulunmaklığı nksl halde 
gıyabında muhakemeye davam olu· 
na.caıtınn. dair dlhettye yerlne kıılm 
olmak ftzere flAn olunur. 

Devlet Demiryollari ve Limanlari İ§letme 
Umum idaresi ilanlari 

Demlrycilahmızııa en u :tırk ttşUlk guruplar halinde &eyııhnt. edecek 
ameleler için 15/G/942 tarthJnden itibaren tıı.tblk edilmek üzere ~nl b1r 
tarife ihdas ed11ml§t1r, 

Fazla tafsUAt. için istasyonlara müracaat. edilmesi. (4073 - &272) 

İstanbul mahrukat ofisinden: 
1 - Alemda~nda evkaf ormanından lst1hsal edilecek 12264'7 kental odu

nun behE'r ~50 kllosu kesim ve O'sküdar ııe Kadıköyilnde gösterilecek depo
lnnı. teı:Umı 484 kuruş 90 ıanUm tallbl uhdesindedir. 

2 - Du !§e yüzde on beş noksnnlle Uıllp o!nnlnnn 2917/ 942 tarihli çnr
oambn. gOnQ sant 11 e kııdnr ons umum mtidilrHiğüne münıcaatıan. 

3 - Bu santten sonra vuku bulacak müracaatlar k:ıbul edDmez. (8050} 

Maarif Vekilliğinden 
Ankara ve Istanbul bölge sanat okullarında orta okul mezunlan için 

birer özel olektrlkçlllk şube.si nçılmıştır. 20 yaşından büyük olmıyan ve 
orta okul diploması alml§ bulunanların kabul edlldlği bu şubenin tnhsll 
müddeti iki yıldır. Bu şubeden mezun olanlar •5uınıflı bölge Snnnt okulu 
E:etkrlk şubesi mezunlannın haklnnnı kazanırlar. önümüzdeki ders yılı 
1çln bu §ubclere de Ml1lt Müdafaa Vekfıletı hesnbınn parasız yntıh talebe 
alınacaktır. Bunlar için c2• ey!tllde bütün vllAyet merkezlerinde orta okul 
müfredat programına. göre FWk, Klmya ve Matematik derslerinden olmak 
(izere müsabaka ımtıhanı yapılacaktır. İsteklllerln aşağıda ya.zıh ~
Jerle vaktinde Maarif MUdftrlilklerlne müracaat etmeleri lftzınıdır: 

l - Dllekçe, 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti, 

3 - A.§ı kAjpdı, 
4 - Orta okul diploması veya lise sınıflanndan getirdiği tnsd1kname 
8 - 4 tane 4.5X6 bti.yüklOğUnde foto~r. 
8 - Orta okuldan mezun olduktan veya lise sınıtıarından birinden 

tnhsillni terkett!kten sonra aradan zaman geçmiş 1se pollsçc tesdJk:U hQs
nllhaJ vesikıısı. 

Gilndüz girmek isteyenler ~in imtihan yoktur, 
Bunlam 2 Agustootnn !4 eyttı!e kadar Okul Mildtlrliiğilne müracnnt 

etmeler! 1A.zımdır. (5949 - 8073) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan ı 
Almaeak şey Muhammen bedeH 1\fuvnkJJ:at tem!natı 

250,000 Kilo odun Beher 250 kilosu 11 liradan : 825 Lira 
Üniversite iç!n yukarıda. mlltdan yazılı odun 13/8/~ Pe~mbc günü 

saat 15 de Rektörlükte kapalı zarfla eksiltmeye konu'.lmu.ştur. İstcklller 
ticaret odası ve teminat mnkbuzlarlle tekııt mektuplo.rını ihale günü saat 
14 de rektörlüğe vermO:trl. (8075) 

Üsküdar A , Ş. Ba§kan ığından: 
1 - Ankarndıı. Ordu Hasta Bakıcı Hemşh'etcr Okuluna 039 yılmd3 

olduğu glbl. bu sene de ycnlden talebe nlınacaktır. 
2 - Kaydı kabul 1çln en az Ortaokulu ikmal etml§ olan Baynnlardan 

16 yaşından küçük 22 ya.,.mıdan lıllyUk olma.mat üzere ı.stekll olanlar §eraıtı. 
öğrenmek tııere derhal Şubeye müracaat etmeleri Jfizumu 11An olunur, 

(SM-'1859) 

- Şu yeni otobüslerimizin re~ ... Mübarekler otobüs değil.] ... Bir de bizim eski, kamyon! ... Yenilere ilk bindiğin gün,' ... Hem bir şey daha söyliyeyirn: B. A. - Hele bir gelsinler ba-
:rnıne bak bay Amca, bak da tçln yeni zenginlerin Adada, Boğazda bozmnlannı düşünl kendinde barakadan apartımana Bunlar 25 i oturmak, 15 i ayak- kalım. Evvel Allah hepsine yüze'f 
açıısını.. ynptırclıklan vınruara benziyor!.. tn§lllmış bir in.san ferahlığı duy· ta durmak üzere 40 yolcu taşı- yolcu sığdırınazsak bize de İstan· 

mazsan adam değilimi- yacaklarınışl ..• bullu demcsinlcrl •• 
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Tahmin edllen cemıyetımıze bağlı kıs Ilselerlnde (Ttirkçe, tarih, coğrafya, İnglllZ-
Bedel, Teminatı No ı 81 Ve.kit Çf, ~anca.> d~rslerl okutmak üzere yüksek okul mezunu daimi 

Lira Kr, Ll.ra. Kr, semti Maha..tJesı Soka~ 01nsi Eski Ye11t ~~ ~ ~ ôRretmen anuıaoaktır. 

56 95 4 30 Beyoğlu BlllbUl Lem•an Vt 
Göl başı 

ıı )' · İsteklilerin 111ukavele prtlarını anlamak üzere 20/8/942 tarlh1ne 
Arsa 13 )- 48 1578 ao 1/& kadar Cemiyet merkezin& mürac:a.atlan lüzumu il:An olunur. (58261 (8010> 

20 05 1 55 Beyo~lıu BUlbül 

32 85 1! 50 Beyo~u BülbID 

Mısır but~ ) 
daycı ve - > 
K. duvanıı ) Arsa. 

B. Şl$ıad Arsa 

1:5 ) 
16 ) 
18 )' 
22 r 
n r 
43 )' 
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18m)-670 
20 ) 

1551 
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• 
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Tam, 

105'l 00 'l9 35 BeyoA'ltı Kocatepe Elmadal İlci hane 
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O.o dtltt!n 

ıas > 
1ms > 
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Her eczanede satdtr. 

KAMYON 
~ALINACAK 1250 00 Hant 

Beyotl~ Vakıflar Mlldürlllğilnden: 

) 
)-6ST 
) 

) 

r 
0/11 

a ' L t/M 

Tam, 

Yukarıda. mahalle soka.k V& k&pı numaralan ve hlsselert. yazılı gayri menkUE.erln millırtyetıert petln pe.fa 
lle satılaca~dan on beş giln mllddetle aoık arttırma.ya çıkarılmıştır. İhaleleı1 12/8/042 Qarşamba günll saat 
on b~te Besyoğlu Vakıflar idaresinde yapılacaktır, İsteklllertn hlzalannda yazdı muvakkat teıntnat a.kçelerUe 

' birlikte ak.arat ve mahliUlt kalemine mllracaa.~an. (8039) 

Erkek ahçı arayaıılara Zayi - İstanbul detterdarlğuım n .kkat. Dil- ,.. ... D. ;ıt .... ---. 
pul müdürlüğünden ölft pederim ır 

Fevka.lAde alafranga, alatur-
ka yemek pişirme~ını bilir, 
ylıksek aile yanında. ça.lışmı.ş 1 
elinde bonservı~.t o1~n her yere 
gtder, işine gore Ucret ister, 
Akşam gazetesi llAn memurlu-

Mehmet Ruıüsı şekerciye alt 1s1s sa- ıBestekar SADbEesTiteledİiNgı_, KA_ YNAK'ın 
yılı pul tezkeresini kay'bettlk. Yentsı.. _ 
nl alacağundan esklsinln hükmü yok-
tur. 1 ve ALABANDA revUsU' bq yıldızı SAFlYE'nin 

Ahmet Şekerci Galata Tersane sizi hayretlerde bırakacak derecede güzel oku-
caddesl 118 No duiu 22166 ÇİYA ÇİYA - PORTAKAL türkü

leri ,,ek yakında, COLUMBİA plaklarında satıea 
ZAYİ - Kars 29 cu alaydan almış 1 

• çıkacaktır. iiıiiiilıiiiiiiİlll•m:m••••• 
olduğum terhis tezkeremi kaybettim. -wm••••••••••••••rmm•••••••••m,! 

ğuna muracaat -

, Dr. İbrahim Denker 

1 
Balıklı Hastanesi DahiHye Mli.te
hassısı Her gün saat 15 ten son
ra Beyoğlu-Ağacamil. Sakızağacı 

caddesi Çöplükçeş_me so~ak No. 13 
•••Telefon: 42463 

Yenl.;ılnl alacağımdan esktslnln hük- !!! 

Diplomah Eczacı aranıyor 
Zayi - Uskiıdar. Kadıköy ve hava

llsl Halk Tramvayları Türk Anonim 
·Şirketinden 2 temmuz 928 tarihli 
taahhüt senedi mucibince satın aldı
ğım 20 (yirmi) hisse senedim 208 
No. lu' muvakkat ilmühaberini bu 
kerre iayı ettim. Şirket! mezkO.reden 

. yenilerlnl alacağımdan muvakkat ll
mühatierlerln hükmü kalmadı~nı ilan 
ederim. Mustafa Süleyman Bo:ııla.r 

· Bayan aranıyor 
Yazısı guzel, :veni harflerle 

okur, yazar, bir bayan aranıyor. 
Lisan bllenler tercih edilir. P. 
K. 2023 e :vazı ile müracaatları. 

mu kalmamıştır. 
Rizenln Camldağı Köy, Kostnn 
oğullarından 223 doğumlu 

Hamza otlu Şevki B~n 

ZAYİ - Üsküdar mal müdürlü
iünden almakta olduğum 1126 sayılı 
maaş cüzdanı kaybolmu.ştur. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hilkmil 
yoktur. Biirhaneddln Altındağ 

ZAYİ - Fatih nüfus memurluğun
dan al~ olduğum nll!u.s cüzdanımı 
zayt ettlm. Yenlslnl alac~mdan es
klsintn hükmü yoktur. 

. İlla Miosoğl u 

ZAYİ - Kabataş lisesi dokuzuncu 
sınıftan 941 senesind~ alın!§ olduğUm 
tasdiknameyi. za;yt ettim. Yenlsl.nl 
alacağımdan eskisinin hükmü olına
dığ'ı na.n olunur. 
Kabataş dokuzuncu sınıf 1069 No. 

Hüseyin Pehlivan 

KIZILAY CEMiYETi 
Umumi Merkezinden: 

SATILIK KERESTE iLANI 
Y ozgad' ın Peyk ve Teke Gilney köylerinde şose üzerinde aşağı· 

da takribi miktar ve eb'adı yazılı ker~eler kapalı zarf usuliyle aatı
Iacaktır. 

GAYRİ MAMOL 
Adet Vasati kuturu Santim Tul metre 

23000 1~: 20 4-S 
794S g : 12 2-3.SO 

8000 10 : 20 4-S 
4000 1 : l ı 2-3.50 

rnik'abı 
4294S Tahminen 200 metre 

MAMOL 

{Teke Cilney 
(mevkünde 
(Peyk 
{mevlciindo 

· ' - .19· -

200 metre mik'abı muhtelif cinı ve eb'adda 
. , Peyk mevlcünde .. 

1 - ihale, Ağustosun 20 nci Perşembe günü saat 1 O da Kızılay 
Umumi merkezinde olacaktır. 

2 - Fiat muvahk. görülmediği takdirde aleni müzayede usulüne 
müracaat edilerek, Yine haddi llyik bulunamazaa müzayedeyi on 
glin uzatmak veya ihaleden sarfı nazar etmek hususunda Kızılay ser
besttir. 

3 - Muhammen bedel (50 bin liradır.) 
4 - 7500 liralık teminat mektubu ile teklif mektupları Kızılay 

Umumi merkezine en geç Ağustosun 19 uncu Ç-erşamba günü akşa.
mına kadar verilmiş bulunaca.lctır. 

Satılık Duba, Hurda Demir 
ve Teneke Kırpıntısı 

Çubuklu depomuzda bulunan üç duba, üç tonu mütecaviz kırpıntl 
teneke ve hurda demir pazarlıkla satılıktır. 

Almak istiyenlerin gönnek için Çubuklu deposuna, pazarlık için de 
Petrol ofisi umum müdürlüğüne miiracaatları. 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umum MUdürlüğündeııı 

1 - İzmitte yapllacak memur ve tşçı evler11le bekar pavlyonlan. k.ana
llz::ısyon, yol ve harici su tesisatı emanet usullle ihale edilecektir, 

2 - Iıı bu inşaat ve ameliyatın muhammen keşif bedeli 480,000 liradır. 
3 - Ekstıtme evrakı Ankarada Sümerbank muamela.t şubeslııden 25 Ura 

n.ukcıbllinde alıııacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mlkdan 10,000 liradır, 

5 - Eksiltme 10 Ağustos 942 tarihine müsadlf pazartesi günü saat 15 de 
Ankarada Sümerbank umum müdürlüğü inşaat şubesinde yapılacaktır. 

C - L5teklller teklif evrakı meyanında şimdiye k:ı.dar yapmış olduk
ları bu gibi işlere ve bunların bedellerine, firmanın teknik teşkllAtının 
klnılcrden terekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulundukla
rına dair vesikalar koyacaklardır, 

7 - Teklif mektuplarını hav~ zarflar kapalı olarak ihale günü 15 e ı 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümerbank umuml katipllğlne tes
lim olutacaktır. 

işletmemiz hastanesinde çalışacak diplomalı blr Eczacıya ihtiyaç 
vardır. 140 llra ücret ve aynca fevkalade zam verilecektir. İsteklUe
rtn evrakı müspitelerf ve çalıştıkları müesseselere alt bonservtslerlle 

Eti Bank Şark Kromları 
işletmesi - Maden Guleman 

adresine müracaatları. 

iŞÇi ALINACAK 
BUYUKDERE 

KiBRiT FABRiKASI 
Müdüriyetinden: 

Kibrit fabrikası için aşağıda yazılı şartlar altında erkek, 
ve çocuk işçi alınacaktır. 

1 - TekmU Fabrika iıçiledne it günleri parasız ııcak öğle ye-
meği verilir. 

2 - Ücretler: 
A) Erkek işçilereı 
Normal mesai ıaatleri için erkek işçilere yaptırılacak işin mahi

yetine göre saat başına ücret hesabile gündt. 100 kuruştan 1 70 ku
ruşa kadar. 

B) Kadın İşçilere: 
Normal mesai saatleri için kadın işçilere yaptırılacak işin mahi

yetine göre 75 kuruştan 1 1 O kuruşa kadar. 
C) 12 yaşından 16 yaş1a1a kadar olan erkek 'Ve kız çocuklara: 
Normal mesai saatleri için çocuk işçilere saat baıtı ilcreti hesa

bile 65 kurut. 
D) Tahmil ve tahliye, avlu İtçileri: 
Bu kabil itlerde ça.hıanla.ra iıln mahiyetine göre 150 kuruıttan 

1 70 kuruşa kadar. 
E) Fazla mesai ücretleri: 
Koordinuyon Heyeti karariyle fabrikamn günde yapacağı 3 ea• 

atlik fazla çalışır.alann % 30 zammı ilave edildikte normal mesai ile 
100 - t 70 kuruşa kadar ücret alan bir işçiye 150 der 250 kuruşa ka

dar. 75-1 1 O kuruşa kadar alan bir işçiye 110-160 kuruşa kadar, 65 
kuruı alan işçiye 95 kuruı: t 5 O - 1 70 kuruşa kadar alan iıçiye 220 -
2SO kuruşa kadar gündelik verilecektir. 

.3 - Kanuni vergiler işçilere ait olmak. ilzere ücretler, fabrika 
dahili talimatnamesinde yazılı hükümlere göre her 15 günde bir 8de
nir, 

4 - İşçiler, yatacak yerlerini kendileri temin ederler. 
S - Talip olanların Büyükderede Büyükdere • Bahçeköy yolu 

üzerindeki kibrit fabrikası ınüdiriyetine nüfus tezkereleri ve altı fo
toğrafla beraber müracaat etmeleri iliL olunur. 

Tesviyeci, tornacı, frezeci 
ALINACAK 

Kibrit imıtl eden dairelerde veya fabrika tamirhanesinde ma
kinist ve makinist muavini olarak çalı~mak üzere birinci ıınıf tesvi
yeci, tornacı ve frezeciye ihtiyaç vardır, Fabrikada yapılacak imtihan 
neticesinde gösterecekleri ehliyete göre maaş veya saat başı ücretleri 
tayin edilecektir. Talip olanların vesaikile birlikte Büyükderedeki 
Kibrit fabrikası müdiriyetine müracaatları ilan olunur. 

Dosya No. 942/40 
ARSA Almak iatiyeıılere ı 

r 
~NDIRICI 

Mecldiyeköyiinde blr yüzü BüYükdere asfaltı ca.ddesi, dlter yüzü 
Ama.vutköye giden caddede (16000) arşın ve tapunun resmt ha.rlta
sıM göre çok parçalara aynıması mümkUn büyük arsa. Beyoğlu 
Sulh Mahkemelert Sat11 Memurluğunca 1 Ağusto.9 942 cumartesi gü

nü sabahteyin saat 10 - 12 arasında satılacaktır. 

p 
TRAŞ J3IÇAKLARI 

Cildi tahrit etmez, 

cildi yumuşa tir. 

Her yerde POKER traş 
8 - Po:\ta lle gbnderiiecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat 

ev\·olın~, kadar gelml' ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması lazundır, 
~_.__Pona -..u.~~o~ ~.::.:..~::.:::.:....:.::=;.::;...:::::.:=::~:.:.L._ __ ~~~~ ....... ----" 

Tasfiye Halinde 
Kilimli Kömür madenleri T.A.Ş 

T as~iye Hey' etindenı 
Şirketimiz Hissedarlar Umumi Heyetinin 29/8/1942 tarihine m\l 

ıadif Cumartesi ııUnU saat 1 l do Anlara.dl' Tilrk&yo lı Bankası binasındıı 
fevkal!do olarak içtima edece~ ve ruznamei müzakeratın qağıya del" 
cedilmiı olduiu illn olunur. 

1 - Tasfiye memurlannın tahdid1. 
Z - Hakiki ve hilkml ıahıılarla olan iş ve ihtilaflara dair taıfiye 

memurlarının izahtan. 
Ticaret kanununa ve eaa. muko.velenamemize tevfikan sahibi re 

hissedarlanmı:zmı asaleten veya vek!leten içtimada hazır bulunmalan ve 
"bunlardan hlmiUne ait hiase sahiplerinin hlseledn l&akal bir hafta evve 
Şirket merkezine tevdi ile mukabilinde rey puıılası almaları lüzumu ri 
ve ilan olunur. 

--HAFİF INŞAAT--

1 Plaklari satılıyor. 
Müracaat: TiTAN Şti>, Galata Sen Piyer Han N. 7. 

Telefon: 43458 

Kızllay h~stabakıcı hemşirele 
Okuluna Yatılı Talebe alınacaktı r 
Tahsil müddeti üç senedir. 
Yemek ve giyim parasızdır, ayrıca harçlık verilir. , , 
Mektebi bitirdiği vakit derhal Dev~et Hastanelerinde oerefH v" .. ı 
zifelerine tayin edilirler ve aynca hemşireler yurduna liza olurı
la.r, işsiz kaldıklan veya tekaüt oldukları zaman yurdda iaıe ve 
ibateleri temin·edilir. 
Kabul şartlarım haiz olanların memleketlerinden İstanbula kadar' 
yol paralan Cemiyet tarafından ödenir. 
Kabul p.ıtları: 
1 - Türk tab'ası olmak. 
2 - Sıhhati yerinde olmak. 
3 - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukari olmamall, 
4 - İffet ehli ve iyi ahlak sahibi olmak. 
S - En az orta veya ona muadil tahsili bitirmiı oldu~unu 
gösterir vesikası olmak. 
6 - Evli olmamak. 
7 - Okulu terkettiği veya beı ıenelik mecbur! hizmeti ifa et
mediği takdirde, okulun tahsil masraflarını ödeyeceğine dair bir 
kefaletname vermek.. 
Jııtekliler lüzumlu malU.matı ve müracaat evrakını. Ankarada 
Y eni,ehirde Kızılay Umumi Merkezinden, lstanbulda Aksaray
da Kızılay Hastabakıcı Hemşireler Mektebinden ve diğer vila
yetlerde Kızılay ve Şubelerinden aldbilirler. 

Seyhan Vilayeti Daimi Eııcümeııinden: 
j. - Adana - Misis - Ceyhan yolu üzerinde San çam suyunun yolu' 

tehdit ettiği mahalde yapılacak istinat duvatı inşaatı d5119• lira c70• 
kuruş llzerlnden kapalı zar! usulü Ueekslltmeye konulmuft;ur, 

2 - Eksiltme 6.8.942 tarihine mlisadl! perşembe gU.nü sa.at 10,SO da. 
VllAyet Daimi Encümenlnde yapılacaRından l.steklllerln tek.Lif mektupla
rını kapalı ve mühi\rlü olarak bu saaflten bir saat evvel 9,30 da. Encümen 
Ret.sllğlne vermeUdlrler. • 

3 - ıstey~nler bu Jşe alt k.eşlln9.me, mukavelename projesini ve ısart
namelerlnl görmek üzere Nafia Mlldilrlü~e müracaat edeblllrler, 

4 - Isteklllerin t1133ı Ura c98• kuruş muvakkat teminat vermeler& 
ve ehliyet vesikası almak üzere ihaleden ÜQ gün evvel bu miktar l.f yaptık .. 
larına dair bonservlslerlle lk1 fotoğrafarını, btr adet elll kuruşluk, bir adet 
on beş kuruşluk blr adet de uçak pulunu dtlekçelerlne bağlamak suret!lt 
vllAyete müracaatlan llzımdır. ('l848) 

lstaııbul İthalat Gümrüğü Müdürlüğündenı 
İstanbulda Sultanahmette kurulu 1386 sayılı mue.Uyet ruhsatname.slnl 

ha.111 trikotajcı lken hAlen nerede olduğu blltnemlyen Abdurrahman v• 
ceıaıetiln'e: 

Sahlbl bulunduğunuz trikotaj fabrikasının 1931 mali yıh ImaIMm11 
sarf~dilmek üzer& gllmrük vesair resimlerden muafen verlllp senelert zar
fında l.şlenııen miktann tenzilinden sonra kalan 266 kllo yün kamgarln 1p
llğile 50 kilo 340 gram stınl lpeğtn tekabill ettlğl reslm ve vergUerln ta.h.
s1ll İktlsat VekAletinden bildlrilmlştlr. 

Bu muaf m.evada alt resim ve vergilerin tutan bulunan 1303 lira. ag 
kuru.şun l'l23 sayılı kanun hü~ 30 gUn zarfında veznemize ya.tırı'lmas1ı 
aksl halde tahslll emval kanunu hükümlerine göre hakkınızda. taldba.• 
yapılacağı tebllgat yerine kaim olmak üzere llb olunur, (8107) 

İstaııbul Jandarma Sa bnalma Ko. ııuııdaııı 
Blı· metresine dl6w kuruş flat tahmin edilen 112250» metre nfunune v& 

şa.rtnamesıne uygun çuval bezlnln 25/'l/942 tarlhinde ko:ml8yonumuooa 
açılan ~çık eksllLmeslne Jstektli gelmediği cihetle eksiltme on gUn uzatıl
mıştır, IkJncl eksiltme 4/8/942 salı günU saat 11 de İstanbul - Takslmd& 
komisyonumuzda yapılacaktır. Muvakkat teminat cl95• lira. c'l5ı kuruştur. 
Nümune her gün komisyonumuzda. görillür. Şartnamesı parasız a.lmır, ~, · 
te.ldllertn ekslltme saattnde vesika ve teminat mektup veya makbuzlarila 
komisyonumuza gelmeleri. (8065) 

Sümerbak umum müdürlüğünden; 

Mühendis ve Muhasebeci alınacak 
Bankamız Etüt te~u heyeti müdürlüğü kadrosunda münhal bu

lunan montaj şefüklerl ve konstrktlon kısmı lçln bu glbl işlerde 
tecrübell 2 makhıe ve bir elektrik mühendlsl ve lkl tecrübeli muha
sebeci almaca.ktır. 

Asl:Wrlikle llglsl bulunmıyan tallplerlo hal tercümeleri ve d1 
loma suretıerlle Sümerbank Etüt tesis heyetl şubesl mUdllrlü~üne 
müracaatları. 

ELEKTRiKÇi ARANIYOR 
İşletmemizin Elektrik Santralı ve tesisatını idare edebilecek kabi

liyette tecrübeli San'at Okulu mezunu veyahut Nafia VekAletlnden 2-3 
üncü derecede ehllyetnameıı blr Elektrikçiye ihtıyacunız vardır, 130 
lira kadar ücret ve ayrıca fevkalade zam verilecektir, isteıc.ıııertn ev
rakı müsplteleri ve bonservlslerile 

,, 

ETİ J3ANK ŞARK KROMLARI İŞLETMESi 
MADEN GULE Y~.l.3-~----


