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Ticaret Vekili lzmirden Aydın, 
Denizli, Afyon yoluyla 
Ankara'ya hareket etti 

KIZILAY BALOSU 
1 Ağustos cumartesi akşamı 

Büyilkada Anadolu Klübil salon ve 
Bahçelerinde 
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Et fiati düşüyor BU SABAHKİ TELGBAFLAB 

Sebebi sarfiyatın azalması, piyasaya 
fazla miktarda hayvan gelmesi 

Sebze ve meyva hakkında Daimi encümen 
esaslı bir karar vermeğe çalışacak 

daha 

Ccçen ıeneye nispetle pek aı: et da pirinç göze çarpıyordu. Peraken- celi de bu tetkikler ıonunda anla· 

Maikop 
petrol sahaSI 

tehlikede 
Kerç'ten Kafkaıya'ya 

çıkan Alman kıtalarinin 
hareketi 

yenilm ' ve f,iyaaaya çok miktar- de ıabı fiatleri. cinılne göre 90-11 O şılacalctır. VicbJ 31 <A. A.) _ Kcrç ya-
da kaa plık hayvan gelmeai yüzün· kuruıtu. Bazı k.ınk. pirinçler 60 ku· Zahire borsasında nmad:ısınth.ki Alman kuvvetlerl bu 
den üç gündenberi et fiat1cri mühim ruoa aatılıyordu. Ticaret Vekaletinin eon k r n h ıcartas sahlllnöekl Taman ya-
• rette daımüetür. Son üç gün için- :Yemeklik yağlar da ortada görün· üzerine buğday, arpa, yulaf, çavdar, rımadasına çılcanlm\Ştır, Bu çıkarma 
de ıehrimize on bin koyun gclmit- mektedir. lyi Yailann fiati el"'n yük- mahlut. mııır ve dandan bir 'kı9mt bareketl -bütün gece süren şidderJ.l 
lir. ıek olmakla beraber bunl r oimdl ıerbcs olarak sa.tılacaktır. B u gaze· topçu ııteşlnden sonra yapılmı~r. 

Mezbahada toptan fintler şudur: bulunabilmektedir. Mahlilt yağlar teler bu maddelere fint tCJbit edile- Almanlar Kerç bo!Plzmda birkaç köp· 
Dağlıç 60 - 72, karaman 60 • 64, 160 • 22~ kuruıa eatıl!yor; lstihaal ceği~l. bu maksatla ticart ve zahire rll başı kunnuşlnrdır. 
kuzu 45 - 60. kıvırcık 60. merlcezlerıne yapılan aıp rııler gel- borsaıında bir toplantı yapılacağ'ı- Kerç'ten kal'Ş1 sahllde Tııınan ya-

Perakcınde fiatler de: Kuzu 160 • dikten sonra bütün yiyecek madde- nı yazmıılardır. Yukanda ıııaydı3ımız nmadasına ~ıkan mareşal Mnns-
1 70, bey z karaman ve da~lıç t 20 • lerlnin ucuhyacağı muhakkak adde- maddelerden tayin edilen mikt r i~~~tıe~~:~!~ n~~~~~ b= 
160, 11ğır 11 O - 130. Şehrin bazı dilmektedir. serbes bırakılınca bunlara fiat tC3bit Maikop mıntakasını yakından tehdit 
1 kı kas plan sığın 1 SO kuruşa lca- Sebze ve meyva etmeğe lüzum "8lma:z. Scrbea bir ediyor. Bu mıntaltadıı. zengln petrol 
dar aatıyorlar. Bir haftadanberi tatbik edilen fa- mal boraaya arzedilir ve o malın sa· madenleri vardır. 

On beş güne kadar beyaz kara- tura usulile sebze ve meyva aatııın· bibi koyduğu fiati bulursa malını Sll· Don kavsinde Kalaç'ın şlnuıU gar-
rnan ve dağlıç azalacak ve piyasaya dan büyük bir fayda görülmemiştir. tar, bulnıazaa satmaz. blslndekt tepelerde muharebeler de-
lı:ızıl k raman gelecektir. Bu ııen_e Satıcılardan bazılan fatura göster- Ticaret ve zahire borsasında yap• vam etmelde beraber Alman kıta.lan 
k!zd karaman çok bulundu~undan mek iıtcmedikleri gibi Beyoğlu ve tığımız tetkikler neticesinde öğren- Don ve Volga ~e~~rl~~~sında l!ert
nıhayet on beş gün sonra et fiatlcri- lstanhul fiatleri arasında da fark diğimize göre, satışı serb bırakıl n lemektedlr. Ş~ tehdit ~~ şlmat-
nin bir miktar dnha ucuzlıy cağı yoktur. maddelerden henüz borsaya getiri- den .vbe ce
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G • J a goru uyor. . rı k •sn;~ ayırmalın lıs et· enk o:kl ıg!b !f~ ık·r asu(a·İ ~e~cı· dular:ı Stalingrad mıntakasında ve 
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e erı ortaya çıkiyor havlayan daimi encümen, bugünlel"' miştir. Fakat bu maddelerin bir kaç tın.~ c;am e ~ l • Al 1
1 r h.aıt-

Ctzlenmi§ olan yiyecek maddeleri de eebze ve meyva iıini de yeniden güne kadar borsaya getirileceği, ti- ya
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Yav IJ yav ı ortaya çıkmaktadır. gözden geçirecek ve daha eııaslı caret ve zahire boraaııında bir alı~- g~l~şıy~r. h~k da d' uÔ~vrın uf an 
Dün bir çok pazarlarda, ezcümle kararlar vermeğe çalı~aeaktır. Fa· veriş faaliyetine geçileceği tahmin vı a) ~tı tek 1 e eh~}' ıger t~r tan 
Şi lide kurulan pazarda çok miktar- tura usulünün devam edip etmiyc- edilmektedir. kKerç del n. a.rşıd~a ıhe get~en k·~nn _______________________________ .,..... ______________________________ _ 

Ticaret Vekili 
Ankara'ya dönüyor 

1 Türk - Alman 
::il u 

Beri in sefirimiz B. Saffet 
Arıkan'ın beyanatı 

İzmirden Aydın ve Denizliye geçti 
liWıbul 30 (A.A.) - Berliın bü

yük elçimiz SaHet Arıkan, kendiıin
vc bisküvl de yapar • .satarsınız.• de- d ··ı•L . t D N B aı·an
mifLlr en mu aıı;at ıs eyen . : . . v . 

f1mir 30 CA.A,l - İzmir v& cıva.
nnd tet!tik1erln1 bitiren Ticaret ve
kill Dr. Behçet Uz, bu bıı?ı saat 
'1,55 te hususi bir otornyta refnkaUe· 
tindekl zevatı blrllkte Alsancak is
tasyonundan Aydın ve Denizli'ye ha
reket ctm.tş, ısta yonda. hararetle 
Uğurlanmıştır. 

Piy:ı0sad~ plrlnç bolland}. Peraken- sının ls~nbul muhabmne aş gıdakı 
de 75 - 100 kuruşa kadar plrinç sa- demeçte bulunmu,tut: • . 
tılın&.ktndır. Tanm satıt kooperaUfl cAlmanyaya memnunlukla gıdı· 
de elindeki zeythıyağ1Dl 106 ve 112 yorum. ÇünkU orada samimiyet ve 
kuruştan satışa çıkardı. Zeytinyağı dostluk bulacağıma k iim. Alman· 
flatinln yükselmlyeceğt tahmin edHl· ya ile olan dostluğumuz: hakikidir 
yor. Aynhktakl zeytinyağcılar flatl ıve eaaılıdır. Ben bu dostluğu elim· 
yükseltmlycceklertne dalr SÖ'l birliği 1 den geldiği kadar çoğaltmağa ve 
etm!41er ve bu kararlannt alAkadarla- kuvvetlendirmğe çalııacağım. Ek e· 
ra da blldlmltlerdir. tst.anbuldıı.n gizli lanı Von Papen'in buradaki değerli 
mak.ta.Uarla. yapılacak stpsrlşler ta- benim ç.alıgmalarıma 

İmılr 30 {Te~fonla) - Ticaret Ve
ltlU, A}'duı'da tetkiklerde bulunduk
tan nra Denizli ve Burdur'a geçe
cek, Afyon yollie de Ankaraya döne
cektir 

nur{ tlcaret odasında 300 tüccar, 
eaıtat, mali mue eae müdür ve sa
hlp!erlntn lştl.rftJille bir toplantı ya
Pllnı14, ttıa.kama ve blskUvl lma~ltt 
llzcrtndc konuşulmuştur. Fa.br!kaları
nt buğdayın serbes satıldığı yere 
ll kletmek ı tedıklerlni söyllyen ma
t rn ve blskuvicUere VekU: 

4r8lraz bekle:vtnLz. Çoıc yakındo. bı,ı~
dıı.yı 81~ yağmıza, .tabl'lkanıza hU
ktlınet Cet.l.recektlr. o vakit makarna 

Açılı resminde 
Baıvekil de bulundu 

Ankara 3o - Harb Okulunun yeni 
yapıl n .tıI>Ot aahaaı bOglln BQfvekll 
'JJ. Şükrü 8 raçoc-"1 t ratmdan açü
ml.f, merasim.de Vekiller, komuto.n
lar, mebUSlar huı.r bulunmUftur. 

Oıctı.l komutanı kurmay albay Mus
tar Eren blr nutuk aöyll,yeret spo
l'll;D yurt müdataasın<1aıcı Yilbet 
ehemmiyetlnl bellrttı. 

.Baha. gezildi. Ba§vekU g!kdUği1 nııl· 
kcmmeuyetten memnun taldı. Sa
hada. 3000 klşUlk kapalı trtbllnler 
•IU"dır. Geçenlerde ~·aptlan su 8P<>r
b.n bayro.muıda derece alanlann mli
kAte.tıan da BaşvekU ta.rafından ve
rtldı. 

Bütün malların fiati 
sel'bes bırakılacak 

bul edllmlyecektlr. meıaıs.ının 
Vekil Aydın'da önemlı yardımı olacaktır.> 

Piyasa ağustos 
ıonlarında açılacak 

İzmic 30 (Telefonla) - Kuru üzüm 
ptyaaası atustos sonlnnn& doğru açı
lacaktır. F.ge muıtak&&lndan 45,000 
ton kadar üzüm alınaçalı tahmin 
edlUyor. inclr ve üzllm flatıertnln dll.t
meııine mlnl olmak için t.anm &att.i 
tooperatıfinln h ük.<imetçe verllen 2 
mllyon lira lle tanziin aatıtı yapma
ıt Ticaret· Veklletlnce mu~afık g6-
rtilrn(ijt0.l" • 

Ticaret ve petrol ofiıleri 
birleıtirilecek 

Ankaradan gelen haberlere göre 
ticaret ve p etrol ofislerinin birleıti
rilmesi kararlaetınlmııtır. Buna dair 
Yeai bir proje hazırlanacaktır. 

Köylüye fazla tohum 
dağılacak 

uvvct en şım ı ya ı no uuan 
tehdit etmektedir. 

Stalingrad yakınında şiddetli mlı· 
harebeler oluyor. Don'u geçen Al· 
man kuvvetleri ilerlemektedir. 

Fransa uzerinde 
Dün bir çok ha va 

m uharebeleri oldu 

t Ankara 30 - Murakabe heyeUerı 
atrarından evvelce tesbit edllen ti
atı~~ ka.ldınla.rak bUtün mallıınn fl
l'atnı serbes bırakılmak uz·eredır. 
dan ı P:ımuk ve yapağt bu ıcarar-

tı na Cdllecektlr. 

Ankara 30 - Önümllzdekl sene köy
lüye birçok miktarda tohum dağıtll
ması için tedbir alınıyor. Amerlka 
dan gelen ziraat m::ı.klnelcrlnln mon
t jı da bitmek. üzeredir. İıtifçinin fare.i - cCcçmiı zaman olur lr.i hayali cihan değeri .. •: 

Macaristan' da 
Rus 

paraıütçüleri 
• 

3 paraıütçü yakalandı 
üzerlerinde yangİn 
çıkaracak maddeler 

bulundu 

Budapeıte 31 ( A .A. ) - Ma· 
caristanda bir noktaya 3 pa.ra
ıütçü İnmİflİr. Bunlar yak.alan

llllflar ve Rua olduktan anlatıl
nuıtır. Orerlerinde yiyecek ve 
yangm çıkannak için li.rımgeleıı 
maddeler bu1unmtQtur. 

DÜfD\an yangm çlkarmaia 
mahsus bolanlar da atmışsa da 
bunlar zarar vermemiıtir. 

B. Litvinof B. 
Roosevelt'le 

görüştü 
Maisky de İngiliz 
mebuslarına askeri 

durumu anlatb 

Londra 31 CA.A.) - RUS)•anuı Va
şlngt-On elçisl B. Lltvlnof dUn B. 
Roosevelt'le göruşmUştUr. Muhabir
ler ziyaretin. Rusya'dakl askerl du
aıgınrsoi-t~rıınnr:.ıtJto-.!'"·~'-· ~J:')"-t 
vaziyet olduğu gibidir. cevabmı ver
miştir. 

Lon dra 31 (A.A.> - Ru.syn'nın Lon
dra elci.si B. Malsky, her partiye 
mensup mebuslnrdnn blr gurupa 
Rusya'da askeri durum hakkında 
konferans vermek üzere Avam Ka
mara.sına gitmiştir. Konter:ıruıta bu
lunanlar urasında hükfrmet ericO.nı 
da vardı. Elçl Rus cephesi hakkında 
tam tafslldtlı izahat vcrmlştir. 

Yeni bir kış 
harbi hazırlığı 

Macarlar Ruıya'da 
harbin uzaması ihtima

linden bahsediyorlar 

A frika'd a Amerikan 
askerleri 

Don kavsinde 
kanii bir 

muharebe 
Alman kuvvetleri ıimall 
Kafkaaya'da ilerliyorlar. 

Londra 31 (A.A.) - Bugün DOo 
nehri kavsindc her dakika ıiddet1e-o 
nen kanlı bir piyade ve tank muha• 
rebesi olmaktadır. Almanlaun Sta• 
lingrad' a aaldın~ durdurulmuı, At• 
man kuvvetleri bazı yerde geri atıl· 
mıştır. 

Dün gece Mo kova' da neşredilen 
Sovyet tebliği şudur: cSovyet kuv• 
vetleri dün yuk n Don'da Voroncz. 
aşıığı Don"da Cymlian le ve Rostof • 
un 11 kilometre cenbunda Batajsk' • 
ın cenup ve cenubu garbi inde. Sta• 
lingrad'ın 120 kilometre imali gal"" 
bisindeki Klepıkaya'nın cenubu garo 
bisinde düşmanla kanlı muharebele-o 
re girişmiştir. 

Tebliğe ekte deniliyor ki: cVo
ronez civanndn Almanlar bazı müs
tahkem noktalardan atılmıştır. Al• 
m nlar yeni kuvvetler getiriyorlar. 
Klepskaya'nın cenubu garbisindo 
Mihver hücumu tardedilmiştir. 
Cymliansk'da Don nehrini geçen bir 
düşmıın grupunu itlaf etmek için 
muharebeler oluyor. 

Daha cenupta Alm ınlar hatları· 
mızı yarmak için yeniden kuvvetler 
ileri sürmüşlerdir. Bntajsk"ın cenu• 
bunda kanlı çarpışmalar oluyor. Ru• 
kıtalarının şidderli mukavemetine 
rnğmn Alman! r bazı kesimlerde 
ilerliyorlar.> 

,, , .. 
-! - - .--• 

İngiliz kabinesi gizli 
celseyi kabul etmiyor 

Londra. 31 {A.A.) - Dün Avam Ka.. 
marasmdA tkinc\ cephe içln hU!d\
metln yaz tntlllnden evvel glzli 
blr celsede demeçte bulw1llp bulun• 
mı)-acnğt sorulmuştur. Hükumet na· 
mınn cevap veren sır Crlpp3 demi.I
tır ki: cHukumet ert nlyeUerl ne 
olursa olsun bunu gizli celsede b•. 
söyllyemez.•. 

Komünist mebus Gal11nQe11 chr.. 
kumct hiç olmazsa böyle blr cephe 
turmata nlyetl olup olmadığını söy!l· 
yemez mi?• diye sormuş, &lr CrlpJ)9 
cntyetiml% olduğunu söyllyehUıirlın• 

cevabını venn1ştlr. 

Londra 31 (A.A.) - B Churchtll 
mecllstn ynz tatuliıden evvel harb du
rumu hakkında beyanatta bulun· 
mı.yacaktır. Lftzum· görUIUrse meclb 
tatil esnasında toplanmağe. çağınl1i.
caktır. 

Uzak Şarkta 
Son günlerde hava 
akınları şiddetlendi 

Fransa, Almanya 'ya 
denizalti vermiyecek 

Vatington 31 (A.A.) -- Şimdi, 
Afrika'nın batı lngiliz müstemleke
lerinde de Amerikan askerlerinin 
bulunduğu ortaya çıkmaktadır. 

Vichy 31 ( A.A.) -- F ranaa' nın 
Almanya'ya 20 • 30 Fransız: deni:ı:· 
altısı teslim edeceği haberi tek:dp 
edilmiştir. 
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IMonte Karlo harbden 1 ~H--AİİiiiiİİiiiR~~...__-___.ôU~MU-.. -.. 
BEB TELDEN 

Nefes almak 
"Ayın bibliyografyası)> adındaki mecmuanın en son sayı

sında bir kitap tenkidi okuduk. Bir doktorumuz sıhht . 
nefes almağa dair 103 sahifelik meşhur bir eseri terciime etmiş ... 
!şte buna dair olan tenkit makalesinde şöyle denilmektedir: 

aKitabm mühim kısmı nefes almanın usullerini izah e<liyor. 
Nihayet en sonmıda da şöyle bir hülAsa ile kitabın biitün muh
tevası toplanmış oluyor: 

Nefes alırken: 
ı - Mümkünse bağdaş kurmab ve göğüs yukanda olmalı ... 
Makalede sıhhi nefes almanın maddeleri böyle birer birer, 

arkası arkasına sayılıyor. Fakat biz daha birinci maddenin ka
ıacahi.liyiz! .. Ve bütün bunlan okuduktan sonra insan kendi 
ı:endine şijyle !CSylüyor: 

Eyvah! .. Yandık! .. Demek bunca senelik timrümilzde şimdi
ye kadar tam minasile ve en sıhht tarzda bir tek nefes alamamı
pz !.. Doğduğumuzdan, ölünciye kadar her gilıı. her saat, her 
aakika hatta her saniye, bütiln hayatımızda en çok yaptığımız 
bir hareketin bile en aoğnısunun nasıl olduğunun f arkmda de
fUmfşiz ... 

LAkln siz doğru dürüst bir nefes almasını bile ~eremJyen 
fnsanlann ne işler yaptıklarma bakınız: 

İbtlkArlar, harbler, tstifçilikler, aşk uğrunda cinayetler ve
afre! .. «Galiba bütün bu işlerle uğraşmaktan doğru dürüst ne
fes almasını ağrenmeğe vakit bulamamışlar! .. » diyeceğiz am· 
ma hepsi de bu gibi ICYlerle meşgul değil ki. .. 

O halde? •• - H. 

Köşkü kim yaktı? 
Hatice, ilk iddiasını değiştirerek asıl suçlu 

Ahmet adında biri olduğunu söylüyor 

-çok zarar gördü 
Eski eğlenceler kalmadı, parkların 

bir kısmında sebze yetiştiriliyor 

Kafkasya'nın Rusya ile 
şimendifer bağı kesildi 

ikinci dünya harbinden en çok dır: Eski Mısır HidivL (Yatı lima· 
müteessir olan memleketlerden biri ~ın yansını kaplamaktadır.) Yunan 
de Monte Karlo (Monte Carlo) dur. prenslerinden Andre, eski Osmanlı 

Rostof un cenubundald Rus kuvvetlerinin 
şarka doğru çekilme hath da kesilmiştir 

Monte Karlo, bilindiği gibi, Fransa• sefirlerinden Şerif (paoa) • Guate- Şimali Kafkuya' da Alman ileri 
nın cenubunda, Akdeniz sahilindeki mala eefiri ve Daniello Darrieux'niln hareket! eUrat1e devam ediyor, 
Monaco prensliğinin baı ıehridir. yeni niıanlı.sınm ustası Eksellns Dilnkil Alman tebliAine göre Sal 
Monaco, Avrupaııın en küçük. hll- Pascheco, Karadağ prenseslerinden nehrini geçen Alman kıtaları 
kOmetidir. Nüfusu iki bini ancak bu- İtalya Kıraliçeııinin kardeıi. Proletara1'aia ıehrinl zaptetmit· 
]ur. Mesahası da iki kilometre kare Monte Karlo' da ba,lıca eğlence }erdir. Bu ıehir StaliJıgrad'ı Kaf-
kadardır. Bu hUkurnet sahilde 3 ki- oyundur. Bir zamanlar birçok yanr kasyaya bağlıyan oimendifer hat· 
Jometre uzunluğunda bir sahadadır. lar müsabakalar, tiyatrolar vardı. tı ilzerindedir. Almanlar burası· 
Bu aahamn en geni' yeri bir kilomet• K~man sevmiyenler bunlarla vakit m zaptetmekle hattı ve Kafkaa-
tedir. geçirirlerdi. Şimdi bu eğlencelerden yanın Rusya ile olan ıon ıbnen· 

Monaco pek küçük bir hükumet hiç birisi kalmadığından hemen her• difer bağını kesmi§lerdir. Aynı 
olmakla beraber Monte Karlo ve kea kumar oynuyor. Gazinoya giren• zamanda daha garpta Rostofun 
buradaki kumarhaneler yüzünden ler eskiai gibi bakara veya rulet aa· cenubunda bulunan Rus k.ıtalan 
dünyanın her tarafında mc~hurdur. !onlarına gitmiyor, holde lgini görii• tehlilı:eli bir duruma dUflllilıler• 

Londra radyosu Rusyadaki 
durumun lngilter~de endite uyan
dırdığından bahitle harbin aevk 
TO idaresi hakkında Avam ka
mara11nda gizli bir celse yapıl
ması istendiğini ıöylemlııtir. 

Mıaınlaı 

Durgunluk 'devam ediyor, Kum 
fırtınaları yüzUnden hava faali
ıyeti de azalmıştır. Dün yalnız 
topçu düellosu olmu§tur. 

Hava akınlan 1 • 

Yerli nüfusu iki bini geçmediii hal- yorlar. Burada bir frank atarak çev- , dir. Bu kuvvetlerin oaika doiru 
de yabancılann miktan 25 bindir. rilen bir kilçük kumarla vakit geçi- ricat hath k~ilmiştir. İngiltere i1e Almwıya arasın-
Bunun büyük bir kwnını oyun me· riyor. Gazinoya blrıey getiren ma· Alman tebli~ Don ka.vsinden da karıılıklı hava akınları ıidde-
raklılan tcıltil eder. Fakat Monte ğaza çırakları bile çıkarken talibini bahsetmemektedir. Sovyet tebliği tlnl arttmyor. Son h.a.berlue gö• 
Karlonun mutedil ıklimlni, genit tecrübe ediyor aldığı bahoiıi Marak hurada Klepskaya mıntakaemda re mühim İngiliz hava kuvveti 
bahçe ve parklarını beğenerek bura- bunun birkaç misli fazlasının çıkma• muharebeler olduğunu bildiri- evvelki gece Almanya'nın ıar-
da yerleımlş olan birçok ihtiyarlar sını bekliyorlar. Bu yU.zdcn gazino· yor. Klepakaya, Stalingraclıiı 120 bında bazı mahallere, bUhasea 
da vardır. Bilhassa lngilizler Monte nun holünde bir fabrika ıUrültllsU kilometre ılınal doiu-unda, Don $.rbrüken ıehrlne hUcwn tıtm1ş-
Kıı.rlo'yu pek severler. vardır. Bul oynıyanlar da oldultça neluiınin prp aahilindedir. Lon• !erdir. Sarbrük.cn 120 bin nü-

Bir Fransız ıazcteıi Monte Kar• mühim bir yeh1n tutar. Fakat rulet dra radyotu Almanlar bu ietika- İu.lu roUhim bir demir, çelik ve 
lo' da bugünkü yaıayıı tarzını fU ıu· ve bakara masaları nispeten tenha• mette oimalden ve Cym1lan.Jl ınakine .anayii merkezidir. Şe-

Erenköyünde evlatlık olarak ya• Ertesi sabah zabıta derhal tahki• retle anlahyor: cOaiınt ıuret.te Mon· dır. mıntakasında cenuptan ilerliye- hhde oldukça mühim haaar ol-
aiııda bulunduğu Dilberistan adın- kata ba§lamı§, Haticenfn ortada ol• te Karlo' da oturanlar gündüz park- Yiyecek sıkıntısı burada da mev· rek Stalingrad etrafında bir kıs- rnuştur. İngilizler 9 tayyare kay-
dald kadını yakarak öldürmek kasdl madığı görülünce yangının Hatice ]arda gezmekle, sahilde ytlzenleri cuttur. Bu ıyilzden yerli fakir halk kaç hareketi yapmak lstedikle- hetmişlerdir. 
de gece herkes uyurken evi tutuııtur• tarafından yapıldığı anlaoılarak ken· ııeyretmekle vakit geçirirler. Ak~am için bir a,hane açılmıştır. fyi gıda ala- rinJ, Timoçenko'nun buna mani Diğer taraftan Alman tayya-
maktan maznun on alh yaıında Ha- disi aranmıı ve nihayet Kozyatağın- be, olunca derhal çay içmek için mıyan çocuklardan bir kııımı da lsviç ; olmak lçirı ihtiyat kuvvetlerini releri de İrıglltere'nin muhtelif 
ticenin muhakemesine ikinci ağır da yakafanmı§tır. O zaman ya• ko§arlar. Fakat bu, çaysız bir çaydır. reye gönderilmektedir. Parklardan ) ileri sUrdüklerlınl bildiriyor. noktalanna, bilhassa Binning-
ceza mahkemeıinde devam edilmiş· pılan sorgusunda Hatice ıuçunu Yani tçi1cn ıey kurutulmuş otlardan bir kısmı aebze bahçeıi •haline getiril- \ Voroncz mıntakaamda muha· ham ıehrine taarruz etmişlerdir. 
tir. Bu celsede müddeiumumi iddia- itiraf ederek vakayı yukanda yazdı- ibarettir ve içinde ıeker yoktur. mittir. Yiyecek vesika iledir ve mik- \ rebcler şiddetlenmiştir. Fakat Bu ıebirde bazı yangınlar çık-
namesini okumuştur. ğımız ıekilde anlatmıı ve Dilberista- Alışkınlık dolayuile kimse bunu da tan Franaadakinin aynidir. Burası- bu defa Ruılardan ziyade Al· muş, bir kaç kiıl ölmüştür. Al-

lddianameye nazaran; Hatice sc• nın fena muamelesinden muğber kaçırmıyor. nın Fransadan bir farkı sigaranın manlar taarruz ediyorlar. Bu man tayyareleri Londra yakın-
kiz eencdcnberi Dilberistanın yanın· olduğu için köıkii tutu)turduğunu, Monte Karlo' da İngiliz ve Ruslar- daha bol olmMı, günde herk~e bJı taarruzlar küçük &lçUde olmak· lanna da bombalar atmışlardır. 
da evlatlık olarak bulunmaktadır. onlar yandıktan sonra kendisi de dan başka tanınmış simalar fUDlar• paket sigara verilebilmesidir.> /, la beraber yakında gelişmesl "Almanlar 7 tayyare lı:aybetmir ~ 
Genç kız evde gördüğü fena mua- evvelden bir bahçeye sakladığı eş- ) ihtimali vardır. !erdir. .... ' 
meledcn ve Dilberi.stanS\ arama yayı alarak Anadoluya kaçacağını • 1 • Ek k d J v ~~.._lıl.!!!mıll'~~!!!ıı"'l!'!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!'!!!!!!!"!!!!!"!!!!!!!l9!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!'!- =!"-!!!!'-"'!!!!!!- !'!!!ll!'!!!'.~_-~!!!!!!~"!!!"!'"!t __ p-
kendisini düğmesinden hiddetlene• bütün tafsilatile anlatmıştır. iaşe_ iŞ erı me ar igı -~--- ---=~ 
rek Dilberistanı öldürmeyi düşün· Fakat Hatice sonra mahkemede KUŞ BAKJŞ[: 
müo ve bunun İçin de evi yakıriağa ifadesini değiıtircrek Ahmet adında 
larar vcnni§tİr. Geçen mayıtın 29 birinin kenditini kandırarak evden Belediyeye devir işi ay Fırınların önündeki H metıu· odun hazretler·ı mıcu günü Dilberistan An.karadan cıya çaldırdığını, köokü de Ahme· d a S 
gelmiş ve evde kömürlerin çalındı- din yaktığını, kimseye .öylcmemeai batına ka ar kalabalık neden " 
iını bahane ederek Haticeyi gene için kendiıini tehdit ettiğini, kö,k tamamlanacak ilP.n uPHvn.,.? 
clövmü~tür. Bu dayaktan büsbütün vandıktan..truun... ~'l2r..:li'}.J:1."U\Jı~ 

illl:>amarm yaşamak içtn muh~ nnda da kullanılıyor. Odun şöy
taç oldukları esaslı bir kaç mad- le dursun talaş · da birdenbire 

1 l b Y J ... e icı.lerinin Belediyeye devri i§i tatbik ·etmek. üzere azım ııe en a· ya götüreceğini söylediğini ileri sür- -y ,, 

ı ki bu alcpma kadar. tamamlanacaktır. zu ı an yapmıştır. mü•tür. · 
,, Daimi encümen, fınnlardan gelen 

Gece yarısı herkes yatıp uyuduk- Müddeiumumi iddianamesinde ekmek kartlarwıı sayan bürodaki me-
tan ııonra Hatice yavaşça evin üst vakanın yukanda yazdığımı;ı oekil- murlann vaz.ifelcrinfn devamına ka
l.atına çılı:arak Dilberi9tanın yattığı de cereyan ettiği, Haticcnin mahke· rar vermiştir. Ticaret Vekaletinin ia
edanın kapısını dııardan kilitlemiş. mede ifadesinin doğru olmadığı, oe işlerinin idaresi için ayırdığı 400 
diğer odalarda eline geçirdiği bir Dilberistanı 5ldürmck kasdiyle köı- bin liradan 270 bin Ura l.tanbula ve• 
tok eşyayı bavullara sepetlere dol• kU Haticenin yakbğı gerek kendi rildiii takdirde itlerin intizamına ha· 
durup köşkten uzakta bir bahçeye itirafı. gerek phitlerin ifadeleri ve lel gelmiyecektir. 
aaklamııtır. Bundan sonra Ha.tice tahkikatla sabit olduğundac maznun 
evvelden hazuladıiı gaz ıişc.ııini alıp Haticenin, yqırun küçük olmuı ve Avrupadan ıelcn etyan-1 dnı ve 
gene evirı üat katmdan baıhyaralc . . . miktan hakkında afunrükten sık 11k 
odalann pencere perdelerine, orta Dı~benat~nın fen.a mu":me~esınd.en mal~at toplıyan ve eski Fiat mu
htta ve alt katta bulunan balı, kilim ~Utevclht te~e-vvU~. ~~ticeaınde öl· rakabe komisyonunu muntazaman 
Ycaaire gibi çabuk parlıyacak birçok dürmek kasdıyle koşku yakmak te• tenvir eden bir bUro vardı. Bu büro 
efYB.nın Uzcrine dökmüs ve gene yu- şe~~Ülünde bulun.du~ ceza!1 ~afif• da kalacaktır. Bundan batka latan• 
landan aşağıya hepsini birer birer letıcı sebep mahıyctınde görülerek bula Anadoludan gelen yiyeceiin 
kibritle tutuşturduktan ııonra kendisi kendiainln Türk ceza kanlS\Unun cins ve miktarını teebit eden bir bü
evden kaçmt§hr, 45 7 nci maddesine göre ve köııkten ronun daha kurulması dUıünülüyor. 

eşya çalmak suçundan dolayı da Bu büro ile piyasadaki fiat hareket· 
BiTaz ııonra orta kattaki odada 491 inci maddeye göre cezalandırıl- leri takibedilecektlr. 

uyuyan Dilbcristanın o~lu gazlı pa· masını lstemi•tlr. 
L k k ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~vra yanığı ~o uııunu duyara 

.yanıp dıpn fırlamıı, koridorlarda Mahkemede hazır bulunan Dilbe
alevlcri görüne derhal ev halkını ria.tan ile vekiline, bu iddiaya kargı 
ayandırmışbr. Herkes yangını sön· bir diyecekleri olup olmadılı sorul• 
dürmeğe uğraşırken kendiai de üst nıuı, bunları 
kattaki annesinin odasına koomUf, - Hatice bizim mlne'Vi evUdı· 
bpının kilitli olduğunu aörmüı ve mızdır. Kesu:lwndcn davacı deiillz. 
tıekme ile oda kapısını kınp annesini Bu iP Hatice yapmamıftır. Kötkü 
dııarıya çkarmıtr. Evdekilerin gay- Al:ımet yakmıf ve Haticeyi de kan.· 
reti ve derhal yetişen itfaiyenin de dırml§hr. Ahmedfo de suçlu olarak 
Jardımlle at~ söndürülerek köık muhakeme altına alınması llzımdrr. 
yanmaktan kurtanlmııtır. Demi§lerclir. DAvalanndan vaz• 

• 

geçtikleri için Dilbcılstan ile vekili 
mahkemeden çıkanlıru§lar ve Amme 
hukuku namına dlvaya devam edil
miıtir. Maznun Hatice de iddiana
meye itiraz ederek: 

- Köşk.il ben yakmadım. Benim 
suçum yoktuT. Kö§kil Ahmet yaktı. 
Beni de tehdit etti. 

Demiştir. Evrak tetkik edilerek 
karar verilmek Uzcre muhakeme 
başka güne bırakılmıştır. 

Bir kaç gUndooberi ıehrimizde biT de vardır ki bunlardan biri de loymetlenrnlştir. Bir zamanlar 
ekmek sıkıntısı vardır. Fınnların önil ateştir. Yüz sene evveline kadar talaşa hiç ehemmiyet verilmezdi. 
kalabalık oluyor, halk eloncğini gtiç· bu ihtiyaç yalnız odunla temin Harbden evvel Fransada senede 
1ükle alabiliyor. Bu darlığın ıebebl edilirdi. Yemek pişirmek, kışın 6 milyon ton talaş elde edilirdi. 
etrafında alakalı makamlardan tah- ısınmak tçln ocaklarda odun, Fakat bu kullanılmadan atılırdı. 

mangaUarda kömür yakılırdı. Şimdi talaştan da bir çok husus
kikat yaptık. İstanbulun bugünkü ek- Kış yaklaşınca herkes bir senelik tarda istifade ediliyor: 
mek ihtiyacı günde Uç hin çlivala odun ve kömürünü tedarik etme.: 1 - Yakacak madde olarak 
yakındır. Bu miktar hububat hergUn ğe çalışırdı. kazanlarda kullanılıyor. Talaşla 
Anadoluiıun muhtelif latihsal mer· Yirminci asrın iptidasından yanan ekonomik sobalar çok rağ
kezlerinden Ticaret Vek&lctl tara- beri odun bu imtiyazlı mevklln1 bettedir. Talaştan, az m.ikdarda 
fından Toprak ofise gönderilmekte, kaybetti. Sobalarda. odun yerine petrolle karıştırarak. briket gibi 
Toprak ofü de öğütülmemfı olanlan kok veya maden kömürü, mut. kalıplar yapılıyor, bunlar kömür 
deiirmenlere, un halinde olanlan da !aklarda !havaga.zı kul)anılması- gibi yanıyor ve hiç kül bırakmı-

na başlandı. Odun mahrukat yor. 
fınn1ara dağıtmaktadır. Un ioile Be- arasından çıktı, tptidat madde 2 - Talaş sıvalara ka~tınla..
lediyenln alakası yoktur. Malın va- halini aldı. Odundan kA~t, yün- rak rütubetın geçmesine mA.nt 
gonlarla gelmesi ıve fırıolara dağıtıl- 1ü ve ipekli kumaşlar, hatt! şe- olacak blr tabaka teşkil ediyor. 
ması nihayet hergün akıaın UstU aaat ker yapılıyordu!. .. Yumuşak, ısı- S - Talaştan biblolar, oyun· 
on altıya kadar tamamlanmaktadır tıcı bir çok kwnaşlarda yünden caklar yapılıyor. 

Bir kaç gilndenberi Anadoludan eser yoktu; bu kumaşların ipti- Görülüyor ki odunun artığı 
az ve ieç mal geldiği için fırınlara dal maddesi tamamen odundu. blle çok rağbettedir. Bir Fransız 
verilen miktar azalmıJ ve geceleri Garp memleketlerinde odunun gazetesi bundan bahsederken: 
hamur tutan fınnlar, o nispette geç yakıcı madde olarak kullanma cHarb bir parça daha uzarsa 
ekmek çıkarmışlardır. Evvelki gün devri kapanmış zannedilirken odundan bahsederken galiba, 
2 791 çuval un dağatılnuotır. harbden sonra odun yeniden haşmetlu Odun hazretleri, diye.-

Toprak ofis az un ge]meaiınin nak- ehemmiyet kazanma.ğa başladı. ..,ce=~=l=Z»=di=y=o:!O!r:!:!.========-
1 Kömür kıtlı~ yüzünden ekser • • • 

liyat gÜç üğünden ileri geldiğini aöy- memleketlerde ısınmak için yine Nakhyat ışlerı 
]emektedir. Buna çare' bulunacakhr. oduna baş vurulmaktadır. Odun Ankara. 30 (Telefonla) - Münakl\ .. 
Esasen yakında her tarafta yeni yalnız sobalarda yanmakla kal- lAt Vekil~ amlra.l Fahr1n Engin ga
maheul de lclrak edilecektir. madı, kösele yerine ayakkabıla· ıetecllere beyanatta. bulunarak, r.a• 

h1ro nakliyatının bir misli arttığını • 
kömür, demir ce'Yhert ve krom nakli· 

cTa.şlıktaki cariyelerle ağalarsa, tine bile el ıürmekeizin, demin döv· dir ... Ne eksik, ne fazla ... Aynen .. , yatının da. mat1up şeklide devam et-
umumiyctle saf, cahil olduklarından düğü Zenci ile alaya başladıı Haydi vur bakayım... Şimdi daha tiğlni söyllyerek: 

BİLLORŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 21 Yazanı (VA • NA) 

kendilerine edi1miJ fenalığın farkın· <- Haydi benim ölünceye kadar vur ... Daha vur... cVp.gonlıı.rdak~ izd1ha.nıın sebebi, 
da bile değillerdi. Onlara, dalına: baııma ııe geleceği heni.iz malum cDedem, benl çok sever, ıaade• yolcu vagonlarından bir kısmının bu 
•- Şükredin ... latanbula getiril- değil .. · Peki, :ya babam, ya onun ba- tim için titrerdi, Allah rahmet eyle- ~lere verilmesidir» demiş, Ab:na.nya

dlniz ... O kötU k&ylerinlzden, kulü- ba.ııı... Hepsinin sizlere neler ettiği sin ... Zenci hadnnın meouın bakıola• dan getlrJien l4. ;lokoıxwti!ten 12 .sl
belcrlnizder.ı. kurtuldunuz; konaklar· maHun ... Fakat ömürlerinin sonuna rının çcJl1lelile bana musallat olutu nln derhal işleme~ ba.şlad:ı#ını, . 170 

k.ad f . . motör Te birçok yeıtenllntn İstanb~ 
da, .araylarda oturuyonunu:ı... ar sa ay hatırla yqadı1darı geno fenaauıa gıtti... Korkmamuile odun T& mangal kômllrll tSttdıtını 
Önünüzde bUyük bir lmk&.n &lemi malôm ... Rahat d8ıeklerinde öldil· meıhur olan bu -beınce mübuek- aôyJemt§ttr 

H .. • dan. hali 1 C • açıldı ... Scleflerlniz arasında devle- ler ... ıYann ahJrette iee, kimin 16tfa. ihtiyarda, bariz bir Orperiı belirdiği- • 
cpuıw ananız. aruz- • erçl o zamanlar heuUz kuçll- tin mukadderahna hakim olmuı ka- kimin kahra utnyacağı bilinemez... nl farkettim. K ' •d Ank 

~: • ~br çatır a~rdım... Ki- clll.tUm. Fakat bu .Sylenen s8zlerl dınlar ve erkekler vardı... Siz de Sen ise, ey avanak, he.ahın dünya- cDemfnJd lstlhzımndan, zalimane ara .a gı. en . ~ra 
tzınızk_ e~ıymc~:U. uzuv= WŞ:, ahyddu. . eğer padlıaha ve diier efendilemi· da g8rüleceaindcn bahsediyorsun ... itala tutuşundan, fele~e meydan iiniverııte heyeti 
W::U ç1°:!ı. cı~ Bazılanmn «Zlr•ıy}; umı 1) ba H sadakat ga.tcrirsenlz ltlnis açak- Hani) ... Söylesene ... Hani)... okuYUJundan eser kalmadı. JC.. 30 (A.A) _Bir ha~ 

~t takJ ınd &o hım. . « ra Uyiik ~~-nnn ağzından tır ... • denrnletJ. cBabası tutmuı Zenciye cSöyle:t cHlmaye e<licl bir tavır takındı. lierl Karıta bulunan Ankara Onlver-
lpe~ı !a .ar a mU..t~fritelik, g8z- ula bu tflrln lif çıımıazdı. .O. elinde cBuna inanm111ardı. derneğe bile hacet yoJc.tu. Şayet mo- «-Allaha emaneti • dedi ılte heyeti muhtelif mevza1ar 8zerin--
cle1ik, ikballik ( 1) naeıboldu. Fakat teaplh, ayalmda galoı kundura, du• «- Şimdi ise meıbur Esirciz.ade- iıedilaeydl dalıl ağzına geleni yu- · d }{ lıl l k ı ya tır. 
fi dünyada en makbul ,ey, irade.ine daldannda dua, &.blt ıabit görlinüı- nin ağzından neler lfitiyorlarl murtlryacaktı ' cAsl Jı:lSletlle. masum torununun He :k ara ~nu'ka ;r: 'J.:11'ııS: 
hakim olabilmektir. İıtc ben, cUmle- da, Hele Allah korkusunun zebunu cAcaba bu konutmanın neticesi c.Kayıo gibi boğınakh bo~makh arasına koca vUcudilo eiper oldu. yük b' 'ltk ven en d on eran• 

1 

n.lzden onu ne:ı'cttim ... Binlerc~.!'1- gibiydi, Şimdi blrdenhlre bu meydan neye varacak) Büyük babam kamçı· ince uzun pa;maiını ileri doğru Sanki beddua eden ve lıtlkba!e dair rr a a uyan ırmıştır. 
tiden... Hulasa, bakılı na. ettigım okuyutJa zavahirde glSrilndilaünden 11nı athktan aonra eline kerpeteni uzattı. Kan çanağına dönmilf g8zle- uiursuzluklar saçaıı o kara aiİarnın 
fenalığın hadd'. hcaabı yoktur ... Bu· pek batka insan oldu~nu ortaya .ko- mi alacak> Şu ı1.1k; ve küstah siyahi- rile etrafına bakındı. Nazarlarını bU· aa9tğı bütlln ~usibetleri kendi Uzerl· Armatörler birliğinin 
nun ~~zaamı dtinyada ne zaman ~e- >:'1Yordu. Hant giiııdüz 1tülAhlı, gece nin dişlerini, tırnaklarını mı söke- tUn korkunçluğile Uzerlme devirdJ. ne çekmek istıyordu. Bcnl kuca~ına senelik kongresi 
k~cegımL. Znmnn kalmadı kı: .. silAhh derl~r. 

0

Sultan Hamit devrinin cek? Demin bahsettiği türlü lokcn• Vücudumun titrediğini Cluydumı a.ldı :ve kaçmrcasına odasına glS• 
Söyl.e bakayım? ... Başıma ne gıbl meııh_ur Esırcızadest, lstanbulda el• eclerl onun hakkında mı reva glSre- «-Efendi! ... Efendi! ... _ diye türdU. Türk a.nnatörler blrllğt _ .sene-Uk 
musı~etlcr y~ğacak? ... Etlerimi ~iy: bet l:iu kabil bir ckülahlı hayab ya- cck~ ... Zira bütün bunlari yapabilir· haykırdı. _ Sen, dilnyayı kendinle cBa:ıı dualar okudu. Üfledi. O kongresini diln yapmıştır, Toplantı
me Jıyme mı edcceklerL .. Denmı şıyordu. Fakat o anda Kafkastakl di ... Sultan Hamit devrinin bu aibl bi•"'or ıanıyorııun galiba .• , Kanın- akşam. da, konağım~a arasıra uArı· da. deniz nakliyat işlerinde zorluk-

. akl " B • h fif ı hl k - -'- 'ı '-- .. ~J b p b bl ğ Jd lara raslanılctı:ı ınevıuu b:ıhscdli-m~ soyac ar r.. .. enı .. a ateıt.e ıi a ! ~ş ıya nıniıe ıutrıımıza çıkı- ıimaları, arzu ettikleri her ıeyi. hele dan gelen oğlun Bilal bey olduğunu yan ır acuze, cm e a a ça ırı ı. mlş, armatörler birlik tızalanna alt 
~ ~artacaklar kı, şu dunyada cttı· vermııtı. cariyclerile kölelerine rev11 görürler- unutuyorsun. Onun kızı var: Han- (Arkut Tar) vapurlardan lftyıkilc istifade Pcli!c-
gımı bulayım} cBcn, büyük babamın böyle bir di. Onlardau bir ıey ııorulmazdı. dan hanım... Daha da zürriyetleri medlğinl SÖl'!mı!.ş!edtr. Yenı bir nav-

cHepimi:z dehşet içindeydik. insan olduğunu ilk defa seziyordum. olacak... Hepsini ooutuyorsun... (1) Padişahm dört kadın efendi· ı1 lun tarifesi yapılması hakkında a 
cVe tiirlü türlü t · rkulardı bunlar. Ağlamak derecelerine varmıttım. cHalpuki. de4em biı: iıkence &le- Bize 7aptıklarını aynen çekccekleı:- den aonr~ gel~ nikahlı zevceleri. tekl1Iler )'apılmı§tır. 
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JUDI t.nkalarmu.ıan lılılnln evrak Altin - ube müdürl0

"

0

• =~::t!n ... ttNJlm. oj~'==J=:onı:; 
•1et mıerlederlmbclm birin· Dolmabaliçe aazlianeıl- cı 1 ugu - ..,. de tbDdl - -- i&'llllDldm - • de cıGlann batlnnı a,arsanur, 
MI cllrektlrtl: bfn flıAı'-deki 1Jrt- ol"c ·-~ dl...ın• m--L - '-em.a.. D8n )'OJCW&r& koJaylıii b1lt dlnltıw. Bin f'kSJbNıt llD& at>- halkı mtmlUm. edendııll. ilıerlntl 

- ... ,. tlll'dllleO ....... Hlll 11' IUlUD WUlK oııı;;- rtııtr.. ... ınaM&da OIDdftlJl açar dltııltln lldlr. ~ - ensel Te mrlult-
....... - wt. - ta •lw•• latimlik edilecek )erine baılandi Anadol• b'enlDclea klpr\i7e cabn .,. cınu lltlmdtn nrtannm1 la bqlları•mn• 
eflamm tlolt&- Dlrtllmlllln· 7olcular, nBaltrl n ..,..Jarlle hen· - 1'111& dtltl. IN!dml reddetmedi· T! • Pl o llD• bdu> llGJat mllle-

le, .. ., • ....., ....... n... DolmabMp pzh•Mei &.tündeki Jtlrk hava kurumuna aatalua ı;.. ber Kar:~,-de ~mak = :. ~ıı; :. :"~ :,,~~ T= = =: 
:a.. - ..:-:· !:.ı:ad!.= art. Valikonala wLl..ı:;_d•_J'ol- eaa tızeRrin!zı Jbti~ 7&:T :i:;0:rdı. ';.0 u. altıncı ıu~ ki! 9C1ertm. 1en oot mm 1ı1r arta- - BU1ibı mabede ıttmet kı&fyonnn. 
_, ~ mabaLçeye kad.r ••nvaa -,.,,,.. ..- munun •• em • dü lüiü. olculan bu eıkmblı ft1i- dltlml dedi 
h'lpf etmiftfr .•. Mnhakhk, M· ı..,. dahli .Wuimadaa, 'ba aıba 1ı1- dü kiti haklannda latanbul hlrlnd r k ~ tedb' 1 lmıttır Sima, efendlabıe cendmnln analı• y~ıuerden bu !zahau a!an Tl • 
ılnel merlnde kUç6k memmta- tte1•k•• ~e Vek&lednce ~ ıoııu hlkimliiinde tanzim olunup ~etten °1 dnd b ;; er a ecliı tamu nntt. Pln1ıı Ollb fehrlne tam ına,ı:ısDt 
..., 80Duneusunida ile ... lılapl· nafi ~ karan ftrilmJttir. A.Uaraya a&nderitmelı üzere mad· ı.ren ~t • K ~-u nb= ~ Ti - Pl lt'tinçle odaaına CWS. blklm Glmütuı batta bL cıııetı ~ 
Jllh sirfiJona.. Şimdi ha aabama ladla1lkbM Utla- demmumtlite teslimi icabeden '02 

0
: :°Mi i:ıdu:durd~ aibl. ..,._ • • bo••• und dlfbetll Jdtta. 

- BaJJr- Din defachr hep DllılÔtn. nmaaralı ilk tahkikat evrakını ort~ Jarile tabi bekleyen Jok:u aardük· Rahibın YD-•kf nıwt& araJdln Ql1lcbktan a:m-
..._. ellUalr lddlm... AnMla Gaıluıne -- da ,.,,. ..... ,. da yoketmek ıuçundan maznun hı- l . b. miiraeaat 7apılmak- cendere n. 9Pı - Jb De ....,.... bldı&ı Bin· 
..... yerlere tayin olandaln- dahildir. Aaeak pzhane url:ıden riaci ıorau hlkimliii katibi Zeb- en zam:· h' kaç dakika . . d "n P1 rtıyuln& -~ uU- - ••11tan 'ft • Pl '"llllaln.l •· 
Ve yine lnuaJa... lhman1a ..... eonra bldınleeaiınchm. Jeti} oha ra. müddeiumumilik kltiplerinden aızm nbiJ t~ ~ yolcunun ara~y: ~ -~ Muhatmlara em)I '9dr- ........ altnmlJ' olQw, JralbbıcW 
lıer, kıdem banıp medelf"!t1e timdilik ,-ulı:anda k.,.dettifimiz ıırta Hanı~ ve .. katip ~U~ mubake- b=:.ini t:nin etmektedirler. AI- ten. cıdanm ~ blr • dQda -:1. ~ııaı:1;:ı:d;mun tehir dı· 
lnktpt ediyorum. Udu 7&pılacakm. melenne ~n aabah ilr.incı alır ceza tıncı tube dUdUrlUlünlln bu pek ye- - Aramata tftzum 10t. tma tqınldılm& Jllanmıyorda. Ofrcl 

_Eviniz lııarkıımT mahkemeımde baılanmııtır.. Mah· rinde tedbirindea yolcular pek mem- ~ matta dettllm.. yanm_,.Jml. fa?cılar .,.1 slh!rtJular ona Çan • J'o-
- Wanhal•a... ~. BiR G .. ••ki d ki kemede maznunlardan Cemıl ıorsu kalmaktadırlar Rahip, birdenbire cendere bof'DUD· nun tehir dıfmt. kaçmldılını ~,.._ 

....._.. --• aep... Geqlnd umru er e hlkimliiinde bu evrakın muameleai maFn l .... t ·• t nl c1a oıdutu b&lde meydana ~ .,. mlflerc11: Mat, ,, _ P1: 

.. yata J811JOn& kendisi tarahndan tamamlandıktan az & ucre U dıeye er "l'1 - PIDln &yU)arma bpU>dJ: _Ben Oll1Dl fl!ıhlrdtn ur.aklaftlli• 
••• aoara katip Zehra tarahndan diler azal - Sise OOk tefekktlr ederim. luıl na 1nanmıJC)l'mll. Onu 0 bdaı' ,.._ 

Benim t1e babam •ıeqind• eıya bir lı:aç evrakla birlikte zimmet def- Yakın zamanlara kadar bir kwm Beni o sadd&r Maman salmlDden tında h118ed1Jormn tı.. l4eta omu• 
W!lllllnla. t)sldlp, Manubr, 8e- terine kaydedilerek müddeiumumi• takti tofCSrleri mU,terl kabul etme-~· Ola~~ '-:: smnmı dibinde her u,mankJ sQııl 
llnlk, hmlr, Berat clo1~, cim· G!!-~!•- dair ) ri )j t I lik ~ ffamza7_". teslim edildiii- mekte ye tarifeden fazla llcret al- ~tm=~lr tthltı .::::;::: nefellnl dııyııyonım. 
lak. hı gaç bir yangın yerini Ullll"'U& e e • e • ni, mmet deftellDID 200 Unc6 ea- makta ıdUer. Daimi encümenin Yer- Dt7CI' .,. m~ .,.su.m& 
tattuiuna f3re, yerimizden llftil. rf yermeie haıladı hifeainde bu evrak numaruının kar- dili yeni cezai kararlar polil albDCI &n.tıJordU. 
mp 9l1riililp boJmut bqb taraf· t~da da Hamıranın imzua ~ tube tarafından ooli .W eurette tat- marltetıertne phlt olmıca t*fndl.. Sama. tfendtlbıe: 
lll'a atılmak mretile kaç felilete 1409 -L Vekilin h •kar dagunu, bu evrakın ıorKU h&kimlı- bik eclilmeie bqlannnı ve pkayet- Minen Btmanm bııaktıll uWıtata - Madem '1 onun tehh' içinde bu• 
~ lls tuat ar .ıtn. • ..,.... eyeti ar- iinde kaybolmadllma 'H bu itte 1 r hayli azalm11hr. nhlmı boJDmıdatt ~ lftl. landulm lnanıJommu.. o ba* 

Onun ~ halden ~ ~~'d!'!ı ~cM~t~it°v::: keacliainlın 1rir aliba da Wunrna- e Altma ıuhe. yolcu kaha1 etmeyen JttJıtp ıenJt bir nefea .ıdı: IMlltn &ıll1aıe ,ann ele seçer .. 
... gllUUua. ~n ana t • dıiau al7lemJtti;. ve tarifeden fazla Ocret almak itte- - Kuhmm mecet bir tnan deli· ttmldlJle Tl • Pl)'1 antuyordu. 

Dlrektaribı mnl ıa~ Jetine ballı .tieler, 7erU •• ecje~ı Diier munun Zehra ela bir çok en oförlerdeu birinci defumda Um, sanı Benden önce mada meme 8am& IClll dnlerde aaraydüı od&-
fe esller Mirim· Muhakblr 9"1. ı.LillllDll;D' bak ar;;kifur ;:ente en- enakla beraber bu dosyayı da An· t l! a ceza almakta ve tekerrürün· mtıstabak çm rahlp!er ft!'. llDdan dllan1a emnu olmuttu. Ti• 

• ~ dmuz Ye ara m awe ve karaya ıönderilmek üzere zimmet et r latlrdad k dir - Kimlerdir bunllar? Pi cıau ne saman t.ratl&, dlld811 
Jeslne unun •etfldlr. Mah&H ~ tirketleri aümriik depolarma ıelen defterile müddeiumumilik kltibine de pllkla11nı 1 d ~tınh.r : B11yU.k mabedin on 1k1 n.hlbl. Qlta !le lçkl lçlp etıendıtınl ötrenlrdl. 
IMleU tam olamu.. Zira, e'pllllDo etyanm lıaqi tüccara ait olduiunu l' d.ld'X: • d f d L • Fazla • ınan para ar • er sen - a- • Ti P1 b hal tızm kl b rabe 
-'1J d hayalinde kim bilir _L_ • ..d.. ....... b·ıd· tea ım e ı lgını •e eter e altip 1 arak ıiUyotçiye iade edlimekte- bunların hepat de wtm, gaddaı' .au· • u e a a e r, 
li""" onun a mmtaa.a ticaret mu ur ugune ı ır Hamzanın imzan bulunduiunu ıöy- • _ın iç" de aeyr\Mef r 111.nlardır. Eter ra.hlplerle m6c&dde- lı:endl kendine: 
neler vardır: Diyelim ki, sarmaşık- meğe mecburdurlar. Bu mUettete- lemıitir. dır. Bunun m42170 e me- 79 tarar verdllllue, anlan ,ere Tur- - Sama)'& blr te1 80ylemete hak· 
1dt1anm eleeğlzUe diktiği bir ba1· ler, İstanbul gümrük depolarında Müddeiumumilik katibi Hamza murluiunun k ~Af d. ) numarasına map 91Wtmuı. Çilntil, bugtbıttl J&- kıJD JQttur, onmı bqın& bu kızı aa-
lon, byısılarma sneeslnln yetif- bekleyen eıtalann hangi tüccar na· iıe: telefon etmebe ~d~· lüğü 1 f 1 ponya on1ann elindedir. ran benim, diyordu. 
tlnUji bir bah~. EvlAtlanna bıra· mına ıeldiğine dair veaaiki nuntaka _ fkincikAnun ayının on beıinci Altmcı fUk b'ml .'-'" r 1 . te de 0~ -~ "n - Pl o ıtıne tadar l'lıblplertn Oerçelı:ten, Tl • Pl onun ceaaretlnl 
bcalı rahat İngiliz koltuklan t' t .. d .. 1...... ei hafla· .. .. . . yapılan bu • 1 tı&.ayet enn eroaa Japonyada OJJl&dıklan roltl bUmlyor- tırmat .,., ruhunu bolmat ıçıu ne 
•--.:ıı- _;._,satın alarak ~ ıcalare dmuT~r usutne .. d~~ .... ~ bu e- rınu ben. m~zu!' ~nn. .Ayın on do- gözönüne alınarak takibi için terti- du onlar, biltQn &m1l denizde m"-'-A-- ....,..,.11tı ,._ • l'o nsı-- ... • ---·-J m11 r ır. JCUe mu ur uau "' &UZ ve yırmıncı KUnlen bana evrak · u..w&uıa.v ,_. • ....,u 
bltıüXA ı..ı- bfiwl1ttfix..ı& ne itile- aaiktea -·'--rd·:t. tüccar İlimlerini ..:.· d'I B • . . rı b 1 bat almıftır. pçt1l1 lçln. ..btr ic1nde d&ıen tn• tulle ÇltQı on& aldırmıttı. Kadın-ıı;u "'... .,.. Aut • ~ ._. ge ... ıp ver ı er. enım wn u un· ırttaııan bllmesdl. Tl _ P1 bu adamı dan ft .,.ınıs ~ki ile kendini 
,...., bir tarla. Ve bu rtirenek için- tesbit etmekte Ye ..,.Iannı en 1uaa dulum sün aetirilen enalu arkada- Habubatın tesıı·m _ .... A_ bıratt ~-- ra -menten lı:aft.n .. _dl b --
• Mi ı,ece1t torunlar bir uda " rük depolanndan -·~ 1•....u nı • .,-. antan Bama ..... u a..-;1 tadının 1 ··• zam ~ . ıım Bahri teslim almıttır. Defterde Deri aeJen bul ~rl f8lırdı. dllllnla dibinden ayrılmıyordu T1-Pl· lfte ıesıtnelllk tekmll bunlara çılı:armalanm 'bildirmektedir. 302 numaralı evrakın karpndalı:l •b• BunJe.ra 8Dl'da· • ' 
mini• Btlt6n bir 11111fm imar Jae- Şehrimiz lthall~annclan hazda- imza he.imdir Fabt hen imza l811 1 On wıerı· nul tamramu7 - Her eert burnunu 80lı:an, her ite 0 

mal1anm -n-..nL -L---L icin • )'I - bnlım Bama artJt dthıyasmı IÖ?• ft11n1 INIJta]ıyor! llaJbuld Jlllldem il •--tea ~-- deftere uzunlanuunna atbiım için İstanhul Vlllyetlnden: Hububat YerllleJ' bbtdı'Jerllıe bal:lpıiar. Bıo mttyor Olta tyıee btb'tMeml§ 
llJDI mevkide yirmi yı1 sonra his- m~e~~~ .batl~ardır. Tıcaret bundu latifade edilerek bu evrak mttstahsUlertnln htık6mete borO)an· biri bu rahipler aleJ!lfnde bir ü • onu •• 
met 1örmek meslektekJ dereee in· mudürluiünü? teb~ıiıne ~et e!'De- da bize verilmit gibi göıterilmit fa- ctıır.ıarı hububatın .borçlananlar tan· ~llJemedl. (Arblı .ar) 

Mpflııa ela mAnt c1effbnll, 111 sat, yen iliccar ieiml~ bir .111.t~ balande lıat bize tealim edi1memiıtir. tından aı1ım ll!ertezlerlne en son tea- Jll•••••••••••••••••••••••-
~ hep aynı cJJrek- Ticare! Veklletıne bıJ:lm~eeek ve Dcmiıtir. Müddeiumuminin iateii ı~ ~hlert bolday, oa'fdar, a~ 
tlrltUde blra1a1saydı, ihtimal ya- ~u ıibılere Tıcaret Vekaletm.~e .t~b· üzerine mahkeme, kaybolan evrakın mablut ve yulaf 1ç1n Beyhan, ı.,.eı , 
pdılı muhiti benimser• btitün bir hsat yapılarak mallann 1 S guıı ıçın· yenilenip yenilenmediğinin ve yeııi- Hatay vUA.yetlerlnde ağuııtos nlhaye
llayat ~ora yn1eşİrcn. Diken de ıümrük. depolanndan alınman. lerucit İle ... muamele yapddıiının tine tadar. Gaziantep, Urfa, Mardin. 

...... , ..... J:. otmiiawlı. •1111· t~ ~d. •~ta cıkanlacaiı bil- mUdcleiamamlliltten walmma b- =n=~~:m ~!~!r:!: 
rftn .arıs. yum yolusn c)emezdl. 1 ~e .~ır. rar vererek mulıalı:emeyi batlı:• aü- rlt, lılan&TP' .,.. l1ıılte tuaıan 

Ve yerUlepnesl, piyasayı daha Gümrük. depolarında bekl~en ne lnrakm11hr. için eyUll 16 e tadar. Edirne, Kırk-
'11 tannnuma da vesile teşkil mallann P1Juaya çıkanlmuı, p11a· ıarell Teklrdal, Çanakkale, btanbul, 
..ıenıt Fena mı" aaCfa rulanan bir çok..,.. darlıinn Yenı· yollar Ba.lıkMtr, Buna, Bilecik, Kocaeli, Dl· 

· .~. karp)f)"aeafı sibi, Hindietan Ye A- yarbakır, Marq, Hatllri ve Sllrt vl-
Blr banka 4lreldlrtl bak.....,_ merikadan tehrimiz tüccarlanna ait JAyeUeri için eyltu nlbayetine Jı:adar. 

_._._. Ma-.._. olap henOz Burada bekle,'en mal- Bel eli b Afyon, AAn· Anıaaya, Ankara, BlngOl, 
llJ1ediilm 1nı _., -.- • lama da plmeal piyaaaya bir ferah- e ye, U tene yapaca• BIW., Bolu, Bordur, Çankırı, Çorum, 
Jaa, 1111tt1 ~~~'On· tık Yerecektir. Mıotalı:a ticaret mü- iı yollan kararlaıtırdı Qaruh, Denizli, EIAmg, l:nlncan, Er· 
Jet mmnulanna ua OK9 ..... .:aetnez dürlüğü, Burada bek.ley .. mallann surum, Eülfehlr, Giresun, Gilmilfha. 
llllJk? Eski idari teşkilitmmda lıansi tüccara ait olduiunu teabit Beledq hnd bu h ne 1aparta Kan, Kutamonu, Kayee-
lmnen buna riayet olunurdu. etmelr.tedir Bu qyanm retirtilmea . uhtefff tara le ~n d aenj fe ak n.' Kırfehlr. KonJa, Kütahya, Mt.-

A L A 8 A N D A ; YafUln lıayat 
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Nq' e var kafanda 

ALABANDA 
Yazan: Ekrem Retit • Müzikı CEML REŞiT 

SAF i Y E 
•• ,. "'8dDd ıeJhn l8e Ntb Mr 1llUI IGzumu a~ca tüccara l>ildirilecek- ::1t.:k1ar ıur.l::r~ . B;y~ı!:.·~- latya, M:, 1:':; T~~· :::· 

tuttu. BeDd Wr ~ baJmn1an1an tir. Burada ~e,-en qya ~n~a latada Feıı:ıeneciİer caddesi, Tünel ::-.;:;ceJ,~an, Y~at nıA:veuerU; 
llüla ftr. Enurum memurı.:; l>uz dol~bı. kımyevt madde, ıplik, ı..>kağı, Şitlide Hacı lbrahim ıokaiı. .An~anın Oilndolmu.s. Akseki, Kor- lftirWerile 

MUAMMER 1 N 
mn hep Enunımdan alınması, tel Te.-ıre vardır. Onnanbeyde tramvay caddesinden kutell, Kq, Alanya kazlan için ııt-
~~j~_.~":!'·:=r~ * Nuruoınıniye civannda oturan Fcrik.öy meaarbima aidesa yolun teşrin nlh~~,! ~~~- t TEPEBAŞJ Belediye BAHÇESiN'de 

~..,..... M·-a..fa 6 dalı:' L-~ 01'- nokan bı.a bma Mısır Te -· ~ ...... ,, .... n. çel ye fhndlki 111Ulü bakh ~dl- ..... run )'AfJD 1 am &er . . llA tırt lçln eyltU 15 lı:ad blly(lk muvaffaluyetlerle devam ediyor. 
L. ....._ ~- a eksik .:ııJ.&t... eTin 7&nmdaki araa duvanndan dü- Fatihte& Yeclikulecle Hacı Evhat, Hatay v ye rf Mardin ızı:ı ar, ea..._ •a-............ ;.1:;;:;.;-. memul~ ıerek bqıhdan :raralanmıttır. Yarah ~~~da Yoku~e. Dokumacı, ~:an:~~ ıl'.;.ıa, vlllyetı~~ '!:: ~ııs:.'aia okuduiu aerler o:uun:.ı ım KAYNAK tarafından 
afrapnah. 0 babçlftn deiildlr ki çocuk Şifli Çoadt haatımeünc hl~ ~ülili ~Fatihte Haydar cadd .. tal~ 'rillye\lerlnln Markez, Serik, beetelenmiftir. Memleketin .-vlleo ,...'atklrlanndaa müteıellil 
bJJS1 apcını dikmesini di•şüne- nlmııbr. u, Şehr~de K&priilil Mehmet- ııan.vgat ve FWlı:e tazaıa.n için~- 14 Kitllk s., M,911 y.- ki nô• 12 ldtllı ..-..... 
im'• Dene1tllk 1 A oy Q ı paıa. ~-zhcetmede fabrikalar ara• lfil nihayetine tadar. Edlme, Kırt- Telefon: 42690 

Lnm .nx- .elhetten hayatnı R mıh' dlı:aki yollar, Çupmba caddeainJn ıareu, ~ttrdalJ, Qanaklı:ale, htanbul, ~---------------------~ U&A""& • • ır •mı. Balıteslr, Bilecik, Bursa, DlyarbaJnr, 
il bndl!ine bakalım. Bir takım Betiktafla: Barbaroa meydanı 7&• Marq, Baktiri "flllyetıerı için birin- Nafi Vekaletinden· 
l11111ısl ldar~ memurlan, •yerli» 11 Tenunmı eama itlen aqam nıedaki Kömürcü aokağı. cltefrln IOl'Junt. tadar. Trab7ıon, Or- 8 t 
e1cluklanm bıldiklerl için, muhite 12.so program, 12.SJ..Mllzlk: Şarkı- Eminönünde: Topkapı müzesine du, Rize, Giresun, Sinop, Zonguldak, 1 - Sllrt - Kurtalan yolunun Kurtalan iatuyonu dabUlndekl pe ve 
11J111111lar, MUf)annm adığma ıar, 12,45 Ajans haberleri. 13 8az giden Saray içi yollan. vllly.eUerl için Wnclte§rln on beflne lm&lltı 1U1alye lntaatı 37898 lira 83 kuruşluk keşif bedeli tııertnden tapalı 
raJmen ballarile, araltalarUe pek eserleri n karışık prtılar. Oılı:üdarda: Nuhkuyuıunda Balcı· tadar. Kocaeli, Samsun, Bolu vllAyet- zarf usullle elı:.slltmeye ~tır. 
daha iyi yasıyorlar. Ve faydalan 18.0S Paaıl beyni, 18.40 Dans mil- Jar ıolı:aiı, Tembeller ıokaiJ, Bey- Jeri için btrlnclkAnun nihayetine ta.- 2 - EksUtme 11/ 8/ 942 tarihine müsadlf salı giintı saat 18 da Na!ta Ve-
yalnız kendlJerine tlefll, müstah· zltl <Pi.> 19 KontıfD1&, 19,J5 Oda mü- leıl>eyinde Arabacılar ıokaiı, Bey· dar. Af~on, Atn, Amasya , Ankara, tAlett ~ ve lı:öprtller reı.sııaı oc1uında yapılacaktır. 
sildlrJer ... En Dm içtimai 111liidfü· a lı:laf, 19.30 Ajans haberiert, 19.'5 ferbeyi iakele meydanı, Çenselköy Blngol, BiUls, Burdur, Çankın, Çoruh, 3 - Eksiltmeye milteallit "1'&t 190 lı:unıf mukabilinde eose ve lı:öprWer 
muz olan memur sınıfının btlytlk KllaUt Türk milzitı. 20.15 Radyo es- nhhmJnm bir kısmı Çorum, Denlzll. EIA.zıg, Erılncan. Er- reisliğinden a.lınablllr. 
Mr Jnsmının yerlileştirilebilmesl, zetst, I0.48 ltu eserterl, 21 Ziraat tak- K dık .... d y ·1d ... . T zurum. Estlıehlr, GUmüıhane, ta- 4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az ilç giin evvel bir dilekçe Ue 
-ııa bir unsunı haline vımı. 21.ıo T8maU. 22 lalan om-- 1 L~ oyku~ eNı. e .eıınny~~. ar partıe., Kllf, Kayseri, Kastamonu, Kır· Nafia Vedletlne mtm.caatJa bu gibi lnpatı Japabllecettııe dair bir etııtyet 

• .,.,,. umran traa, 22.30 AJana haberleri ve borsa- ı~,.ır 110 agı, •pet?'e• ~u~çu tehir, xcmya. Kiltabya Malatya, MUf, veallı:uı almalı llzımdır. 
ptlrUe'b11JDe91., mmnm, eemlyet ıar. Sükril. Mühürdarda bır yolun 11tinat Nltde, SllrC, Siva•. Tokat, Tuneell, 5 _ Eblltmeye JtUrü edeceklerin f tııcü maddede JU11ı o Teailı:a ile 
~ de fayclah olacaktır. ı Atustos cumartesi uNIJı dUTan. Modada lnönfl n leylek ıo- Van, YOll&t vlllyetıerııe .btalyanuı 942 yılına alt ticaret odası veaıtuı ve 2842 liral* m11Y&kta' temln&Uaruu han 

1'serlntle dmaJaeü lllt!9elelerl· ,,Si Program. 7.32 Battamn Beden katı. otındolm11f Abekl, Kortttıteıı. ıa- olarak HIO ..,.ıı tanmıun tarttaıı da1rellnde ~n kapalı sarf-
mlsden 1llrl de lmdur. ıerbQeal procramı, '1.40 Ajana haber- 8e)rkozda: Anadolulıiarmın Çif- malı, Kat. AlaııJa kazaları ~in ikin- 1ıarmı Wnc1 maddede JUllı 'tü:lı&en 'bir .. ı entıllDe bclar lı:omlaJQll m.,. 

(Vl - NC) Jerl, T.IS MGzlt <Pi.> lik " KaJU eobllan. cıtetrln nihayetine kadardır. ııatne matbm mukMllltnde mmeleri lllundJr. (ICK'I) 

Bay Amcaya göre ... 

- Bipda her 191 kiloya binınitl ... Halbuki kavun, karpuz aibi.·· •.. Patlıcan. .._,.. dil 197ler ... Bipda ~ OAlaı ela kilo ile ... Yalnız hıyar müateınal .. An· 8 . A. - Zaten hıyar, eski ve ye-
... Amca. .. Ne ahnan kilo ileL, .... ._ tle ....-_ ....a...pnı • laplan ona metro ve,-a kilo sibi bir ni hiç bir öJç6 •• nizama ~ 

~ ... iıGia 1.. 



Sahlte 4 61--- 1 Ağustos Cumartesi A kıami 

Büyükdere Beyaz Park'ta 
Eşgiz San' atki.r 

üzeyyen S 
Komikler - Mukallitler - Varyeteler 

Caz: ve Daaa 
942 Hediyeleri Dam Mibab•kua 

DİKKAT: Arzu ettiğiniz ,arkılann oltun
ma11 için MÜZEYYEN SENAR Sahneye 
çıkıncaya kadar müu,eıemiz müdüriyetl
!le bildirilmeıi rica olUDur. 

Konsumasyon 45 lrilnıftur. 
İstanbul ve civar köylere Otobüa~ ill•••••mü.a varclir.••••••••••••••• 

İstanbul Bölege Sant Okulu 
Eksiltme ve ihale Komiıyonundanı 

Nevt Mllctar Mu. Fl.atEkSUtmenln lıt. Temlnat 
K. B. T. K. 8. L. K. 

~--------~-----------------D.ı.ğlıç etl 

Sut 
Kbe yoğurdu 

Yo~urt 

Zeytinyağı 

Zeytın 

Beyaz sa.bun 

Yumurta 
Beyaz peynir 
Salça. 
Tul 
Kuru soğan 

Patate:ı 

4000 

500 
700 

700 

600 
1000 

2000 

25000 
1000 
700 

1000 
4000 

8000 

185 3/Vlll/1942 

H 
13 

51 

125 

5,07 
121 
mı 
10 
26 

Pazartesi 14 

1 
s rttm11942 
Pa.ıarte~l 14,30 

3/ VlII/1942 

Pazarteaı 15 de 

3/ VIII/1942 
P:u:ırteal 15,30 da 

601 Kapalı 

48 22 Açık 

241 5iJ Açık 

324 34 Açtk 

Cekırdekslz iııüm 350 
36 
73 

3/VIIL/1942 
Panrte3f 16 da 247 78 Açık 

Kuru incir 300 56 

Plrlnç Antalya 9000 50 88 

KIZILAY CEMiYETi 
Umumi MerkezfnCl.enı 

SATILIK KERESTE iLANI 
~ oı:gaC:I' in Perl' vo :r eke GUney köylerlnae ıo•e üzerinde af&lı· 

da ta&ribt ~ar ve e~· adı yazdı kor.tele{ ~pala prf ~yl~ aatt• 
lacaktır. 

GAYRIMAMO~ 
Adet Vuatt kuturu Santhn T .. metre 

23000 t o 1 2() ~-~ (T elic GUney 
794S 8 1 u 2-3.SO (mevkiinde 

8000 10 1 20 4-S (Peyk 
4000 . 8 1 11 2-J.SO (mevkli.nd• 

ınik'abı 
4294S Tahminen 200 metre 

MAMO~ 
200 metre mik'abı muhtelif cina ve eb'adda 

Peylt mevkiinde 
f - ihale, Ağuatoaoo 20 nci Perıembe gUnü saat 1 O da Kiz.ılay 

Umumt merkeı:indc olacakbr, 

2 - Fiat muvafık görülmediği takdirde alent müzayede usulüne 
mliracaat edilerek. Yine haddi layik buluna.mazaa müzayedeyi on 
gün uı:atmak veya ihaleden sarfı naı;ar etmek hususunda Kızılay ıer
besttir. 

3 - Muhammen bedel (50 bin liradır.) 
4 - 7500 liralık teminat mektubu ile teklif mektuplan Kıı:ılay 

Umumt merkezine en geç Ağustosun 19 uncu Çarşamba günll akşa
mına kadar verilmi' bulunacaktır. 

31 Tenuu~ 19~ 

. ' ~.-.... · .. " 
J'teytlnyağlarınU\, halistyeıtn1n ahınl tıbat edena 

- 1000~ - Lira ikramiye verilir 
Adrese -dikkatr ı~tanbul Tütün Gümrük KemerU sokak 21 No. 
. ~ Teh:Z419_7. 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden ı 
ı - Adana - .?ııl.LiU - Ceyhan yolu üzerinde san çam suyunun yolu 

tehdit ett~t mahalde yapılacak istinat duvıı.n inşa.atı d51111ı lira c70• 
kU1111J üzerinden kapalı zart usulü Ueeksmmeye konulmutt;ur, 

2 - Eksiltme 6.8.942 tarlhlne mflsadlf perşembe gU.nll saat 10.SO d& 
VUA.yet Dalmt Encümeninde yı.ı.ııılacağmdan tsteklUertn tekllt mektupla
rını kapalı ve m!lhllr!il olarak bu saatıten bir saat evvel 0,SO d& Encümen 
ReWJgine vernıelfdl.rler. 

3 - İsteyenler bu Lte ait keşitnıı.me, mukavelename projeslnl ve 9a.rt
namelerlnl görmek üzere Nafla Mttdürlüğilne müracaat edeblllrler, 

f - İsteklllerln .. usa. \lra r98• kuruş muTa.kka.t teminat vermeleri 
ve ehUyet vcslkJ.St almak mer! thaJeden üç gün evvel bu m!ktar 14 yaptık
larına dalr bOnservlslerlle 1k.1 tototratannı, bir adet elli kuruşluk, blr adet 
on bef kunı9luk blr adet de uçak pulunıı dllekç!lerlne bağlamak ırurettıe 
vllA.~te mttracaatlan IA.zımdır. ('1848> 

İzmir - Torbalı - Arapçı yolu esaslı 
bir surette tamir edilecektir. 

lzmir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - İzmir - Torbalı - Arapçı yolunun 18-t-750 - 30+000 kllomeLreıı~rl 

arasındaki esaslı tamlrl 24.7.942 tarihinden itibaren 20 giin müddetle ve 
kapalı ~art usulile açık ek.~ııtmeye konulmuştur. 

2 - Keşı! b.edell 63928 lira 30 kuruştur. 
3 - Muvalckat temlnatı 444ô llra. 42 kuruştur. 
4 - Keşi! evrakı İzmir Turi.stiic yo!ları Mıntak1 Mııdi.lrlüğun•1e görı.ile

blllr. 
5 - İ.stekliler ihala tı:ı.rlh!nden evvel Turistik yol\:Ln Mınt:ıtta Mtiı lur

lt:ğünden ehliyet vesikası alacakl.ırdır. 
6 - Eksiltme 13.8.94:2 tarihinde perşembe günü sa'\t 11 d~ yapılacaktır. 
7 - İsteklUer 2490 .~ayılL kanunun hııkUmlerlne gore h.ızırloyacakl n 

zarfları. lhale günü saat 10 a kad1r makbuz: mukabilinde Vıl.lyet F.ncumr.nı 
Riyasetine ve zarfların saat ı t de açıla.cağı llan olunur. (30451 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan ı 
Alınacak c;ey ıUııhamınen bedeli Muvaklcat teminatı 

1
3/Vlll/1942 

Pazartesi 16,30 da 343 44 Açık 

250,000 Kilo odun Beher 250 kilo.,u 11 liradan ; 8'.!5 Lir 
\ ' Üniversite iç!n yukarıda mlkdarı yazılı odun 13/8 942 Peqembe giınü !!'•••••••••••••••••••••••••••• saat 15 de Rektörlükte kn.pa!t zarfın ek.:;lltıneye konıulmnştuı·. fatt>kliler "Ekmek 40000 10 50 

1
3 VJII/1942 

Pazarte .. ı 17 d~ 315 Açık 

ı - I tanbul Bö1ge S9.nnt Okulunun 1942 mall yılına maruuben müt
re<lntı yukarda yazılı gıda madaeleri eksııtmeye konulmuştur. İstekliler 
Ticaret Odasının 1942 yılına alt vesikasını ibraza mecburdur. Muhamm~n 
tiatıara yalnız nakliye ı.icretıerı dahl ldlr. 

BUHAR KAZANI ALINACAK 

3 - Eksiltme Cağaloğlunda Yukseıc Mektep!er muhasebecmgı binasın-

cS - 6 Kilo tazyikli, Saatta 1500 - 1800 kilo 
Buhar tevlid edebilen bir Buhar Kazanı alına
caktır. Talip olanların kazanın evsaf ve eh' adı
nı bildirir bir yazı ile lzmirde posta kutusu 
No. 171 adresine müracaat etmeleri mercudur. 

2 - Hükümetçe flatıarı tesbtt edilen erzak bedelleri müteahhide 
ödentriten kanuni vergiler müteahhldln odeyeceğl damga. resmı,, muka.- ı ı 
vele, temlnnt mektubu. teslim ve muayene masratıan mektep tarafından 
hml tediyede 5denecektır. 

da toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartıı!lmelerl görmek isteyenler iİlll••••••••••••••••••••••••••••lli 
mektebe mı.iracaat etsınlc:. (76781 il 

l, __ ıs_t_a_n_h_u_ı _v_a_kı_f_ı_a_r_D_ir_e_k_t_ö_rl_ü_ğ_ü_lı_a_n_ıa_r_ı __ 
Cinsi 

B 'Ya& kar~ınan eti 
Sığır ett 
Kuzu et.l 
Yumurta 
To·z: şeker 
Nohut 
Y. Merclıneıc 
Pıra :ı 

L.'lhana. 
Ispan:ııt 

Kerevız 

Havw; 
Taze bakla. 
Sakız lı:abağt 
Taze bamya 
Ayşekadın !asulye 
Semizotu 
Dolmalık biber 
Sıvri 
Domates 
Kameb.ıh:ır 
E.:ıg\nnr 
P:ıtlıcan 

Miktarı 

20000 

:· 1 
5000 
2500 

100000 adet 
10000 kilo 
5000 • 
1000 • 
7000 • 
7000 • 
7000 • 
1500 • 
750 • 

1500 • 
1500 • 
600 • 

7000 • 
1500 • 
500 • 
30ft • 

4000 • 
%00 adet 
500 • 

40000 • 

Fi atı 

150 
125 
155 

5 
95 
32 
25 
7 
9 

12 
14 
6 
8 
7 

32 
15 

5 
19 
15 
15 
27 

7 
4 

İlk Teminat 

Kr. 
lil 3010 Llra 
• 
• 37ı; • 
lt 712 • !iO kuruş 

• 120 • 
• 18 • 75 • 
• 75 santim. 

• 25 • 
• 50 • 
• 50 • 
• 
• 
• 48!} • 75 kuru.~ 

• 
• 
• 50 • 
• 
• 
• 50 • 
• 50 • 
• 50 • 
• 50 , 

Gureba hastanesine 942 seuesi için lüzumu olan yukarda. cins ve mlk
t:ırlan yazılı yiyecekler pazarlıkla a.lıııacaktır, Pazarlıg-ı 4/81942 t:ı.rlhlne 

musadlf Salı guuü saat on b"'~ L>~nbul Vakıtıar B~üdürlüğü blnasın
dıı. toplanan komisyonda. yapılacaktır. Şartaneınlert her gün Leva'Zl.m ka
leminde goriılur. Isteklllerin Teminat akçeslle mez:ki)r gün ve saatte mli-
racantlan. (8120) 

Devlet Orman. İşletmesi Karabük Revir amir
- liğinden: 
1200 metre mikap Çam ağaçlarının tomruklama 

ve nakil istif işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
ı - Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir Amirliğine ba~lı Karatepe 

bötgealnln KızılgUney, Kocakuz ormanlarında muhtellt mahal ve mevkide 
nızgarla ve sair ı:ıuretıe devrilmiş tahminen 1200 metre mikap raddesinde 
çam ağ!lçlannı verilecek ö!çüye göre keserek tomruk boylann:ı taksim ve 
kabuklarını soymak ve Glrence ve Giren Pınar rampalarına nakil ve tstlt 
işi 30/10/942 tarihine kadar tamamen yapılmı., olmak ve nakllyat yollarında 
yap1lmaı;ı ve tamiri lcab '!den her türlü yol işi ve masrafı müteahhiu!no alt 
bulunmak şartile bu iş açık ekslltmeye çtkarılmıştır 

2 - Açık eksiltme 8/8/942 tarıhlne ra.rtlayan cumartesi gunü saat 10 da 
Karabük Devlet Orman İşletmesi Revir Amlrll~l blnasında toı>lanacak olan 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Birinci maddede yanlı şartlar dairesinde beher metre tomruga mu
hammen bedel yedl liradır. 

4 - Muvakkat teminat akçesi % 7,5 hesablle 630 liradır. 
5 - Bu rşe alt açık eksiltme şartnameleri. Ankarada. Orman Umum Mü

dürlugü ile Zonguldak Orman Çevlrge Müdürlüğünde ve revir Amirllğlnde 
görülebllir. 

8 - İsteklilerin eksiltme günü teminat akçelerUe birlikte Revir Amlr-
li~.ırııze müracaat etmelert lüzumu llAn olunur. 18078• 

Karar hülasasıdır 
C 42/ 102 MilU korunma kanu

nuna muhalefetten Ktiçükpazarda 
Saatçi yoku~unda 14 No. da sakin 
ve kayıkta odun, kömür satmak ti
carctile me:;gul Gemliğin Fıstıkla kö
yünden Hakkı oilu İzzet Akman 
hakkında lstanbul Asliye ikinci ceza 

, 

J; (Yna 
SAÇ SABUNU 

Saçların ıa ı muhııfaaı- için hıırıkOlnde 
•~ • i ri n i 11 ~ ku fl an ı ıta 16recek•lnl1:. 

1 k • } muhakemesinde cereyan eden mah· 
Havacı gedikli o ma ısteyen er kemesi neticesinde •uçlunun fiili sa-

• bit olduğundan Milli korunma ka- B 
müracaatlan. ı8llh nun~n~n . - . un~u ma e erı 

1926 ve 341 do~umlulardan evrakını ikmal edenler sevkedilcceQ'ınd.en~ 32 59 dd 1 . ayan aranıyor 
mucıbıınce yırmı beı !ıra para cezuı Yazısı güzel, yenl hartlerle 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden : ~de~esine ve ~üküm k~;iteştiğinde okur. yazar, bir bayan aranıyor. 
Bütiin şubelerin lştlrak!le 18fTemtn'bz/9t2 tarlhlnde açı!mıı bulunan u~.r~tı suçluya· aıt olmak uz~re karar Lisan bilenler terclh edillr. P. 

sergi J A~usto.; 1942 akfa,inına kadar devam edecektlr hulasasının Akıam gazetesınde neı-
Her gUn saat 12 den 18 e kadar herkese açıktır. • (8137) redilmeıine 25/1 2/ 941 tarihinde ilKiııii. •2•0•23•elliıivaiiziiı ıiliiileiııııiimliüirıiaicaiiaiitiiilairıiiı ... 

karar verildi. (8179) 

Şose ve köprüler İıt. mın taka müdürlüğünden: 
Askeri yollar in.şaatı lhtlyacı için 70 liradan 50 adet 200 - 300 ııtre!lk ve Karar hülasasıdır 

108 liradan 60 adet. 300 - 400 ııtrellk bidon satın alınacaktır. İhtikar 42/203 Milli korunma 
Muhammen bedel cem'an 9980 liradır. kanununa muhalefetten Cerrahpata 
Eksiltme 3,8,942 Pazartesi. günü saat 15.30 da Karakoyde Perçemli sokak caddesinde 120 numarada bakkal

Camaat hanında Şose ve Kôprlller İstanbul mıntaka müdurlü~ eksiltme lı.k ticaretile meşgul Ömer oğlu Oı
komlsyonunda yapılacaktır. man Yiğit hakkında lstanbul ikinci 

Isteklllerln (748,50) lira.ltk muvakkat teminatla beraber kanununun milli korunma mahkemesinde cere-
tıyln ettlğl veslkalan hamilen muayyen gün ve saatte komisyona gelmeleri. yan eden mahkemesi neticesinde 

Şartname parasız olarak idaremizden verilecek.Ur. (8172) 1 6.1. b' ld v d ·11~ 

![llm•••liı•••••••••••••••ll!I••••••-. .suç unun ı ı sa lt o ugun an mı ı korunma kanununun 21, 63, 55 İnci 
maddeleri mucibince 29 lira 1 O ku
l rut para cezası ödemesine ve hüküm 

ZAYİ - Fatih niıtu.s memurluğun
dan a.ldıitım nüfus tezkeremi ve be
ra.berlnde Fatlh Askerlik şubesinden 
verilen askerlik tezkeremi de kaybet
tim yenllertnı ~ağımdon eskllerl
nln hilkınil yoktur 

324 doğumlu Kemal Tarlan 

ZAYİ - Samsun nüfus memurlu
ğundan aldığını nüfu.s tezkeremi kay
bettim. Yenlslnt alacağımdan eskbl
nln hükmü yoktur. 

Habibe Tozanoğlu 

ticaret odası ve teminat makbuzlarlle teklif mektuplarım ihale guııü s:.ı.:ıt 
14 de rektörlüğe vermeleri. (8075! 

Gazi terbiye enstitüsü müdürlüğünden: 
Enstitünün Türkçe - Edebiyat. Tarih - Coğrary:ı. Matem ıtık 'l'abli 

ve tlzlki llimler, Pedagoji, Re.;im - iş, Beden terbiyesi, Müzik Yabancı dil 
ıFransızca» şubelerinin birinci sınıflarına yen! ders yılı için yatılı ve ya
tısız talebe alınacaktır. Kayıt muamelesl 8 A~ustos to.rlhlne k1dar yapı
lacak ve 10 ağustosta imtihanlara başlanncaktır. O lrmek ısteycııler ka-
yıt şartları He imtihan şekil ve günlerini bulundukları yerlerin Maurıı 
müdürlüklerinden ö~renebılirler. «5~5fi - 7550• 

Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir amir
liğinden: 

1000 metremikap köknar ağaçlarının tomruklama 
nakil ve istif işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 -Karabıik devlet orman işletmesi revir amirliğine b:ığlı Kcltepe bol
gcsl dnhlllnde Koçelt ormanından dcvrllmif ve ke.sllnüş tahminen 1000 
metrekup koknnr ağaçlarını verilecek ölçuye gore tomruklama. k.ı.buklannı 
soyma. ve 30/10/ 942 tarihine kadar Paııarycri deposuna nak..il ve istif hı~ 
zumu halinde sürgü · yolu müteahhidine alt olmak ve bu husust ı bir t:ı
!epte bu14ınmıımak şartlle bu iş açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Açık eksiltme 818/942 tarihine rastlayan cumartesi günu snat 10 da 
Kara.bük devlet orman lşletme;;;i revir !mirliği binnsında toplan ıcak olan 
koml.~yon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Birinci maddede yazılı şartlar dalre.,lnde Lşbu emvalin tomruk ha
linde beher metre mlkabıı1a muhammen bedel sekiz liradır. 

4 - Muvakkat teminat akçesi % 7,5 hesabile 600 llradır, 
5 - Bu 1.şe ait açık eksiltme şartnameleri Ankarıada orman umum mü

dürlüğü ne Zonguldak orman çevlrge müdürlüğünde ve Karabük revir amir
llğinde görülebilir 

8 - İsteklilerin yevml lhalede muvakkat teminat akçelerlle birlıkte revir 
Amlrllğlne müracaat. etmeleri lüzumu ıı~n o1unur. (8079> 

Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir amir
liğinden: 

3500 metre mikap çam ve köknar tomrukları nakil 
İfi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ı - Karo.bük devlet orman işletmesi revir amlrllğln bağlı Ovacuml\ 
bölgesi emvalinden Helkeme ormanının Gezen, Fmdıcak Ardıç, K::ıtır ovası, 
Uzun yazı jandarma mezarlığı depolarında mevcut nakil edilml.ş ve edil· 
mekte olan tahm\nen 3500 merte mlkap raddasınde çam ve köknnr tonıruk
larmın bulunduktan mahallerden mupınar kereste fabrikası önune nnkll 
işıl 30/blrlnci teşrln/942 tarihine kadar tamamen nakledilmiş olmak ve nak
Uyat esnasında. yllliarda yapıl'acak bllf\mum yol tamiratı müte:ı.hhldlııe ::tit 
olmak şartlle açı.k eksiltmeye çıkarılmı.,tır. 

2 - Açık eksl:tme 8, Ağustos. 942 tarihine rastlayan cumarte.,ı gfınil 
saat 10 da Karabük devlet orman lşletmcsl revir ft.mlrllği blnasmd:ı tl)p!a
nacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Blrincl maddede yazılı şartlar dalrestnde işbu tomrukların beher 
metre mik!bına. muhammen bedel on 1kl liradır. 

4 - Teminat akçesi % 7,5 hesa.blle 3150 liradır. 
5 - Bu ı.,e alt açık eksiltme şartnameleri Ank:ı.rada orman umum m[i

dürlüğü ııe Zonguldak orman çevlrge müdiı.rlüğünde ve revlr l\nılrl!glnde 
gbriileblllr. 

6 - istekllleln ihale gilnilnde muvakkat teminat akçelerUe birllkte revir 
ft.mlrlıilmlze müracaat etmele.rı lüzumu ll~n olunur. (80771 • 

Ticar e t Vekalet i iç T icaret 
Umu m Mudürlüğünden: 

Türle.iyede yangın, hayat, nakliyat ve kaza ıigorta işlerile meşgul 
olmak üzere kanuni hükümler dairesinde teıcil edilerek bugün faaliyet 
halinde bulunaıı Ankara Anonim Türk Sigorta Şirket: bu kere müra• 
caatla İstanbul ve havaliai acenteliğine Şirket namına yangın, hayat, 
nakliyat ve kaza Sigorta işlerile meşgul olmak ve bu işlerden doğacak 
davalarda, biltün mahkemelerde müddei, müddeaaleyh vo üçüncü şahıs 
sıfatlarile haZlr bulunmak üzere, umuml Kontuar Limited Şirketini 
tayin eylediğini bildirmi~tir. Keyfiyet Sigoıta Şirketlerinin teftiıı 'Ye mu-Muhasebe ve idare 

memuru alinacak ı katil ettiğinde ücreti ıuçluya ait ol
mak üzere karar hülaıaaının Akpm 
gazetesinde neşredilmesine 23/S/ 

ralca.beai hakkındaki 25 / 6/92 7 tarihli kanunun hükümlerine muvafık 
Mürebbiye araniyor görülmü~ olmakla ilan olunur. 

Ankarada üo buçuJc yqında blr kız lıi••llllil•••••••••••••••••••••-Bir müeneae için muktedir ve çalıokan muhasebe ve idare me
muruna ihtiyaç vardır. Lisan bilenler ve sınai müeaseselerde çalı~
mıı olanlar tercih edilir. Taliplerin mektupla 1505 numaralı posta 
kutusuna müracaat etmeleri ve referanslannı bildirmeleri mercudur. 

Türk Maarif Cemiyeti Merkez İdare Heyeti 
Başkanlığından: 

Ceınıyetimize bağlı kız Uselerinde (Turkçe, tarih, coğrafya, İnglliı
ce, Almanca> dersleri okutmak uzcre yultsek okul mezunu daimi 
oğretmen alınacaktır. 

İstckllleılıı mukavele şartlarını anlamak iızere 20/81942 tarlhl11° 
ı~ lclJı C mıyet ınerkezıne muracJatLırı !uzumu ı:aıı o'uııur. (.58'.?G> CBOluı 

942 tarihinde karar verildi. (8184) 

Bakırköy sulh hukuk hllklmllğln
den: 

941/251: Bakırkoyünde zeytinlik 
Yakut caddesi İnci sokak ı No. Iu ha
nede ikamet etmekte tken akıl hast.a
lı~tna blnaen 2/8/941 tarihinde hacit 
altına alınan Mehmet Şevkl Erererlıı 
müptell olduğu ruh! hastalığı tedavl 
edilerek selih bulduğundan haczin 
rer·ıne 1717/942 gtiııünde istanbul 
a<-ııye 6 ıırı hukuk mahkeme. inin 

l ilamı lle karar verilnıif olduğundan 
keytıye~ iJAa Qlwıw-. 

çocuğ'a bakmak üzere b~ mürebbiye APARTIMAN ARANIYOR 
aranıyor. Büyükadada. Akasya ote-
~inde Bayan Englnert•ye mUracaat. Şitli ile Taksim arasında mobilyalı veya mobilyasız her türlü 

modern konforu havi 7 odalı gilzel bir apartıman aranıyor. 
Bulana mükafat (Apartıman) ıumuzile lstanbul 176 No. Posta kutusu adresine 

yazılmi\sı. 

28 temmuz 942 tarihine müsadlt !!!l•••••••••••İı•••••••••••••••! 
salı günü blr çift elmas küpe oturdu-
ğum evin kapısında veya muhitin so
kağında d~ilrülmilştur. Her klm bu
lup ta. aşağ'ıdak! adre.9& getlı'diği tak• 
dlrde memnun edllecektır. 
Şehremini Yayla. cadde,,ı Çarkhane 

sokak ı ııumarada Pakize Demlr ve
Y& Peu1be Oü.ı.ley.511,, 

Eti Bank İstanbul Bürosundan: 

Bir milyon Prese Tuğlası 
Satın alınacaktır. Şeraiti öğrenmek iste}'enlerin Yeni postane kar

şıs111da Yeni \/al de l·fanındA.ki Büromuz,\ müı acaatları. 
WW1j 


