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Tüccar, Kendi Kendini J Doldu~°:..cak Yeni Bir 
ı • • 

Bu Mesele, Partide Görüsüldü 

l omıtelerin Meşgul Olacakları Mevzular Dün J 

i Valinin Riyasetindeki Toplantıda Tesbit Edildij 

Büyük Millet ı-
1 

Meclisi 
Cumadan İtibaren 
ikinci T eşrine Kadar 
Tatil Kararı Verecek 

Tüccar Bu 
İmtihandan 
Muvaffakıyetle 
Çıkabilir mi ? 

Ankara, 11 (A.A.) - c. H. p 
~Ieclis gurupu umumi heyeti bu 
gün .11 / 811942. saat 15 de Reis 
vekilı Seyhan mcb'usu Hilmi u. 
ranın reislilınde toplandı: 
. Celse açıldıktan ve geçen top . 
ıantı zabıt hulasası okunduktan 
sonra ruznameye geçilJlliştir. 

Bir Amerikan 

.... --
.. 

g~mio;inden havalanan tan·areler 

İstihsalin istihlaki ka~ılamııdıi'ı 
bir devirde plyasayı ve tüccarı 
acrbcst bırakmak, İ!!tihlik maddC'
Jeri üzerinde azami derecede lstis. 
mare imkan vermek demektir. Dev· 
leUn el koyduğu ve fiyatlarını ta.. 
yin ettiği maddeler serbest bır:ıkı. 
lınca, fiyatların düı;ecefinl uman. 
lar{n &imdiden hayal kırıınlıfına 
airamalannın sebebi budur. lhti.. 
ltirın önüne ıecmek ve tüccan 
kontrol etmek için ticaret odasın
da kurulan heyetin bu fiyat yülı:· 
selmeslne, bu istismar ve ihtildlra 
mini o!.:ıbileceğini zannetmek ete 
bize bir hayal ribi rörünüyor. 

Ruznamede, Eskişehtr meb'usu 
~in Sazak tarafından verilip 
vılayet ve kaza idare meclısle. 
rindekı müntehap aza ile şehır ve 
kasabalardakı muhtarlıkların ih
yası talebine dair olan takririn 
t~tki~ı ıçın daha evvel teşkıl e. 
dtlmış bulunan parti komisyonı.ı
nun gurup umumi heyeLine hita. 
ben hazırlarmş bulunduğu maz. 
bata vardı. 

r·------, Bir Kısım 
Amerikan 
Kıtaları 

Ticaret Odasında dünkii topltrnhdım iki göriiniiş 

Gıda maddeleri alım ve satı. 
mının serbest bırakılması üzeri. ı.z ' ~=İ;;;k'~~ı~.::.:ı:;:;.t~:~fr::~::ı . a er Bau•amı 
kontrol etmelerıne ımkan ver. ,. • ı 

M. Zekeriya SERTEL mek maksadiyle Ticaret Odasın. 
. . . da kurulmuş olan komiteler dün 

~ ~et Veki.lı Doktor Beh. valinin riyasetinde toplanmıştır. 

ffif?,da 1~1!!~ a~t~~~,la'.!~· 'P!:. L~~~!~r~:· toplantıyı açar. 

Başkumandanlık Meydan Muharebesinin 20 

•v•~rcri ... Y1!~§.n~~~~e Yapılacak Büyük 

Bu mazbatada, müntahap ida
re meclisı azahklarının ihyasına 
komısyon taraftar gorünmemck. 
te ve fakat ~ehir ve kasabalar. 
da kaldırılmış bulunan muhtar. 
lıklardan açık kalan bır vaztie 
boşlugunun mevcudiyetine iıa. 
ret edı1crek halkın ihtiyac..ı ba. 
lillgı'Unfü\.J''A- bo ıuğun her han. 
~L . -

Hind is tanda 

Safomon Adalarınd 
Karav11 ı(riJva%örü 

İngilizler 
Vaziyete 
Hakim _..c1en• •• 
_ ı ~:::. .... ·--t=temr.~ı 

----=-ı Ankara, 11 (A.A.) - Türk U. 
r~-----------, ı lusu, önumü7.deki 30 ağustosta. 

- hayatınm en muhim bir dönıım 

B·ır Alman \ noktasını teşıdt eden ve OılUl< 

smdaki muvazenesizlikten doğan "Bizim bir yumuşak elimiz var 
buhranı hal için tüccara güve - dır. Bunu size uzatıyoruz. Bu 
niyor. Vekalete geldiği günden. elimizi samıniiyetle tutunuz ve 
beri söylediği nutuklarda, aldığı bizimle elbirliği yapınız. lstan. 
tedbirlerde hep tüccarın namu. bul halkını cidden tazyik eden 
suna ve idrakine hitap ediyor ihtikarı bera~rce ezelim. Siz. 
ve onlardan beklediğini btldiri - den yardım istiyoruz. Fakat yu. \ 

, tarıhı boyunca kazanıp geldi~i 
! taferlerın en büyi.igune ulaştıı an 

Den·ızaltısı : başkumandanlık meydan muha. 
i ı rcbcsinin 20 nci v.ldonüml.ı:.ü 

Kiirsüye gelen Dahiliye Veki
li Dr. Jo'ııni '!'üzer, bazı ihtirazi 
kayıtlar denneyanıylc birlikte 
kornısyonun noktai nazaı-.na iştı. 
rak eıtığini ve bu bapta bır la. 
yiha tanzimi ,· aı.ıfesi ile kom1s. 
yon mazbatası Vekalete tevdi e
dilecek olursa sehir ve kasabalar 
daki muhtarlıklardan kalan va. 
zue boşlugunu dolduracak_ bır l~
yihanın takdim edıleccğinı bıldır 

Ettiği isyan ) Hasar Gördü 
İ Hareketi Akim Kaldı= l Bu Hareket, PasifiJcte 
i __... Taarruza Doğru ilk 
\Bazı Şehirlerde Yeniden Adım Sayıhyor 

yor. muşak elimizi kabul etmeyenler 
Satış ve fiyatlar serbest b1ra- olursa öbür elimiz demir gibı j 

rnktldığı için tüccarın yeniden serttir. Ve bu elimizle hareket 
büyük bir kazanç hırsına kapıla. elmeğe mecbur oluruz. 
rn]c ihtikara sapacağı ihtimali de Derhal hareke1e geçmenizi ve 
unutulmuyor. Fakat tüccarın muhtekirleri meydana çıkarma. 
yine tüccar tarafından kontro\il. nızı bekliyorum.": I 
ne ehemmiyet veriliyor. Bu mak Bundan sonra tacirler arasın . 
satla 'ficaret Od.alarma bağlı mü da yapılacak işler üzerinde mü- 1 
rakabe heyctlerı kuruluyor. Bu nakaşalar olmustur. Söz alan 
suretle tüccar çetin ve büyük bir Ziya Kılınç: ~ 
imt~ana tabi _tut~uyor · "Hükumet bize kolaylıklar 
Dunyanın hiçb': ta~afınd.~ ya. gösterdi.Fakat biz, davaya ihanet 

pı~ıyan bu ~~cruben!:n m~s~t etmiye başladık." demiş ve bu. 
netice ıvereccgınden şuphelıyız. günkü fiyatlarla karaborsa fiyat-
. Tüccaı:, ~atandaşın ist.ihlak ih. lan arasında mukayeseler yapa -
tıyacınI ıstısmar e<;ten b~r ~sur. rak bazı gıda maddelerinin ev. 
dur .• Onun. gayesı bu ıstısmarı velki karaborsa fiyatlarından 
azamı haddıne çıkarmaktır, no:- yükseğe çıkartıldığını isbat et
ma:l zaman~a ve ser~~ pl- miştir. 
yasada bu ıstısmar haddını arz ~ D s 2 s ·· 4: 
ve talep kanunu ve rekabet ta. ~ evamı a. • u. 

SOVYET TEBLiGi 

-o- • İ kut!ıyacaktır. Bu bakımdan bu 
i ytl zafer bayram!mızın diğer yıl. 
i la:cı<An daha ustun olc1rak yu.·~l:n 
! her köşe:,;inde eıı 2em~ u • ~ekil-Eagle Uçak 

Gemi5ini 
Dün Ba,ırdı 

: d•• ve günün t:uy • ı'·: <le~enu€' il d~nı;: bir surett·~ kutlar.m ... .,1 i<;m 
simdiden hazırlıklara baslanmıs 

1 

İ>ulnnınaktadtr. • " 
Hazırlanan programa nazaran. 

o günü Başkumandanlık meydan 
muharebesinin geçtii:i sahada, 

Atlantikte de 13 

1 
Dumlupınarda meçhul ask~r abi. 
desinde yapılacak olan torende 

Gemi T orpitlendi Büyük Millet .Meclisi adına ~ır 
heyet, Başvekaletler! ~rdu, Cum 

Berlin, 11 (A.A.) - Alman hu. 
susi tebliği: Bugün öğle vakti 
bir Alman denizaltısı batı Akde
nizde kuvvetle himaye edilen bir 
kafile arasında yol alan "Eaı;le" 
lngiliz uçak gemisini dört torpil 
atışı ile batırmıştır. 

* (TAN: "Eagle" tayyare gemiıl, 
ı2.eoo tonlllto hacminde ve 24 mU 
ıUratlndedlr. 1S14 te tr.ıa edllmiı ve 
1123 te 1 ngill~ oonanrnuında tayyare 
gemlıl olarak hizmete glrmlttlr.) 

Batırılan gemUer 

huriyet Halk Partısı, Kızılay, 
Türk hava Kurumu, Çocuk F.sir
geme Kurumu, H_~rp mal\ılled 
Basın Birliği ve dıger milli mü
esseseler mümessilleri hazır bu. 

l2fi" Devamı Sa. 2, Sü. 1 

Rus Hududunda 
Japon Tahşidatı 

ınistir. 
Gurup umumi heyeti, Dahili. 

ye Vekilının beyanatını tama. 
men tasvıp etmış ve ruznamedc 
baska madde olmadığı içın top. 
la~uya son verilmiştir. 

!fi Ulet M eclisitıin tatili 
Ankara 11 {TAN) - Ogrendi. 

ğimize gö~e Büyük Mi!_le~ M~c~i
si önümüzdeki cuma gunu 1 ıkın 
citeşrine kadar devam etın~k ü. 
zere tatil kararını verecektir. 

ALMAN TEBLiGi 

Kafkasya 
Harekatı 
Yavaşladı -

i Çarpıımalar Oldu 1 Vaşington, ıı (A.A.) - Re~-
Bombay. il tA.A. l - Bugün men bildirildiğine göre. Bfrleşık 

sehrin muhtelif mahallerinde- Amerika kuvvetleri Salomon ta. 
P<>lis kuvvetleri on defadan faz. kım adalarında karaya asker çı. 
la ha!k kütlelerine karsı ates ac. karmışlardır. Birçok Japon tay. 
mağa mecbur kaldığından ı 3 ld- yarelerl tahrip edilmiş ve !;u. 
si ölmüş ve 30 dan çok yarala. üstü birlikleri hareket edemiyc • 
nan olmuştur. Kargaşalıkların cek hale getirilmiştir. 
başladığı geçen pazar gününden \ Bir Amerikan kruvazörü bat. 
beri ölenlerin sayısı 28 i bulmuş mış, iki kruvazörle iki destroyt•r 

l:lfr Devamı Sa. 2, Sü. 5 l.1i} Devamı Sa. 2, Sü. 4 --
1 Günler-Geçerken) 
ŞAHESER ! ÜST AD ! DAHİ ~ 

Size san'at aleminde yürek kapılarını açtp 
gönül saraylarını fethettirecek altın kap_ 

lama bir anahtar vereceğim. Bu sihirli, kcra. 
melli anahtar üç yabancı kelimeden dökülup 
işlenmiştir; ona anahtar değil, maymuncuk de-

•. ., . seniz belki daha doğru olur: "Şaheser! Üstad'._ 

RE F l K 
HALI D 
KARAY yin ,,e idare eder. Fakat iktısadi 

muvazenesizlik başladığı, istih
sal ile istihklak arasında ahenk. 
sizlik baş gösterdiği devirlerde, 
tüccar dalına bu istismar derece. 
sini arttmnağa çalışır, ihtikar:ı 
sapar. O vakitlerde de devlet 
müdahale ederek müstehliki tüc 
cann istismarından korumağa 
çalışır. 

Biz bugün normal iktısadi 
şartlar içiJ'\(ie yaşamıyoruz. Harp 
şartlan iktısadi hayatımızda bir 
çok sarsıntılar vücude getirmiş. 
tir. istihsalin istihlaki karşıla. 
madığı bir devirde piyasayı ve 
tüccarı serbest bırakmak, istih. 
lak maddeleri üzerinde azami de. 
recede istismara imkan vermek 

Stalingrat 
Muharebes.i 
Kızışıyor 

Almanlar Zayiata Hiç 
Bakmaksızın Ağır 
Hücumlara Gee<tİ 

Berlin, 11 (A.A.) - "Tebliğ" 
Alman denizaltıları, Atlantikte 
ıngiltereye giden bir gemi kafL 
lesine taarruz etmiştir. Bir tor. 
pido muhribi ile cem'an 41,000 
toniıla:to hacminde 6 gemi batırıl. 
rnış, başka 7 gemi de torpillen -
ıniştir. Bunların büyük bır kıs. 
rnına kaybolniuş nazariyle bakı. 
Iabilir. 

Çunkng, 11 (A.A.) - Çin mah
fillerine gelen haberlere göre. 
Çin ve Hindiçinide bulunan Ja. 
pon kuvvetlerinden 31 tümen 
bu bölgelerden alınarak Mançu
ko - Rus hududuna getirilmiş
tir. Bu tümenlerin topyekün 
mevcudu 900 bin kişiyi bulmak
tadır. Yedi veya sekiz tank ala
yı iıle müteaddit süvari tuğayla
rmın da yakında Rus hududuna 
getirilecegi haber verilmektedir. 
Binden fazla Japon av ve bomba 
uçağının da şimdiden şimal böl
gesinde bulunduğu haber alınmış 

Ruslar Novorosisk ve 
Tuapse Limanların, 

Tahliyeye Hazırlanıyor 
--o-

Dahı! Hangı eserle ve eser sahibiyle karşılaşırsanız kendınızı 
tutamamış gibi yaparak gözlerinizi 'Zevkten bayılırcasına kaydı. 
rmız, haykırınız: "Şaheser!" sonra, eser sahibine .d~nünüz, bır 
harika seyreder gibi hayranlıkla onu süzünüz, elını yakalayıp 
koparırcasına sıkınız ve şöyle hitap ediniz: ••üstad!" b ir rolünüz 
daha kaldı: Şayet bu üstadın yaıunda bir başka adam varsa 
-Üstada duyurmak istem.iyormuşsunuz da heyecandan sesinize 
hüiın olamamış taklidi yaparak- avaz avaza bağıracaksınız: 
"Dahi!" Artık korku kalmamıştır; eserinizi ve sizi de, bundan 
böyle aynı adamlar, aynı hareketle ıtarşılıyacaklardır: - Şehe-
ser! Üstad.! Dahi! 

Laf kıtlığında asmalar budayım ... Lfıf ta çok, fiilde yok olan 

demektir. Bundan başka Amerikan sahi. tır. --0 

Krasnodar, Maikop 
Bölqelerinde Harp 

Şiddetleniyor 
Moskova, 11 (A.A.) - Gece 

yarısı neşredılen Sovyet tebliği: 

li ve Afrika açıklannda düşman 
450231 tonilato hacminde 7 ge
mi kaybetmişlerdir. Başka 3 ge. 
mi ve 1 torpido muhribi torpiL 
lerle hasara uğratılmıştır. 

Koordinasyon Heyetinin 
Kaldırılması Muhtemel 

Riev Bölcıesinde de 
Çetin Muharebeler.. 
Devam Etmektedir 

Berlin. 11, CA.A.) - Alman or. 
duları baskumandanlığının tebli. 
ği: Maikof bölgesinde düşman 
herp meydanının birçok kesımle. 
rinde dağlara atılınıstır. Ric'~t 
hattı kesilen düşman ku~etlenn 
den mürekkep bir gurup ımha e. 

üç ~y: "Şaheser! üstad! Dahi!" bu şaheser, sadece eser olmak, 
çeşnilenmek, yutulabilmek için kavanoza .dizilip yıllarımı~ sir. 
keye mi konmalıdır? üstad, basbayağı bır meslek adamı say. 
mıık için yok etmek. yenıden doğurmak ve mektebe mı ba~lat. 
mak lazım geliyor? Dahiye, aklı başında diyebilmemiz uzun ve 
ümitsiz bir tedaviye mi lüzum gosterıyor? Halle muhtaç bır me
sele! Yüksek manalı kelimelerı kepaze etmek merakı bir salr.ıın 
halini aldı. Mesela "Palas" da bunlardan biridir ve n ice ''Pa. 

dilm" tir. ı.ş • • c...-etı . 

Devletin el koyduğu :ve fiyat -
farını tayin ettiği maddeler ser
best bırakılınca, fiyatların aüşe -
ceğini umanlann şimdiden hayal 
kırgın:ltğına uğramalannın sebe. 
bi budur. Tüccar, fazla kazanç 
hırsiy:le, evvelce kanuna ve dev. 
letin"'eınirlerine rağmen saklayıp 
depo ettiği malı şimdi, satışla. 
n serb~st asma rağmen bir
den nı · a Şkannıyor. Men
selerhı de fa~ls. ,mal getirte -
rek piyasada bo( m~ bulunma. 
sına imkan verrnı • bu suretle 
evvelce karabor • ty,abna satı. 
"an birçok gıda dde.lcrinin...' 
ı.rbest satışa arze esme rag. 

K.ıtalanmız 10 ağustos günü Ko
telnikovo'nun şimal doğusunda, 
Kletskaya bölgesinde muharebe
lere devam etmişlerdir. Bundan 
ba~ka Annavir. Krasnodar Mai -
kop bölgelerinde de şiddetli mu. 
harebcler devam etmektedir. 

Cephenin diğer kesimlerinde 
hiçbir değişiklik olmamıştır. 

/;llj'" Devamı Sa. 2, Sü.' 

Vekiller Heyeti Dün 
2 Toplantı Yaptı 

Ankara1 11 (A.A.) - Bugiin 
lcra Vekilleri Heyeti, öğleden 
evvel saat 10,30 da Bavekal~tte 
ve öğleden sonra 17 de! Bii.yi.ik 
Millet Meclisinde Basvekil Sük. 
rü Saraçoğlunun' ba§kanlığı°iıda 
iki toplantı yapmıştır. 

Ankara, 11 ('rAN) - Hükti. 
metin el koyma kararlarmı kal
dırmak yolunda takip ettiği sL 
yaset, bir ~un büroların mev -
cudivetine luzum bırakmamak • 
tadu. Burada kuvvetle söylen
diğine göre, el koyma kararlarl 
dolayısiyle bir katibi umumilik 
şeklinde kuru~muş olan Koordi • 
nasyon H~yetıne de lüzum kal
mamaktadır. · ~sasen Başvckil
lin riyasetind~ Vekiller Heyeti 
Vekaletler. arasındaki iş birliğini 
temin. etm~ktedirı1.. 

. Hava kuvvetlerttnız >;74.1" J erın 
sahilde ve Karadeniz Umanların. 
dan Tuapse, Novorossisk ve A. 
napa yaptıkları tahliye ve gemi. 
lere tahmil harekatına karşı hü. 
cumlannı şiddetlendirmişlerdir. 
Bu·hücumlar · esnasında 12700 

ktiT. Devamı Sa. 2, Sü. 3 

las" lann sonuna bir "pare" eklense yeridir: .. _nerede oturu. 
yorsunuz," .. _ BatJpalaspar~de!': biraz uzunca düşmekle bcra. 
ber insanı utançtan kurtardıgı ıçın zalunete katlanmalıdır. Bilır. 
siniz ki palas, saraY manasındadır; Taksimden Şişliye uzantp 
ya~lan sokaklardaki apartımanlar üzerinde yazılı 0

palas" ı silip 
usaray" yazınız, kelime n~sıl ~rıtır ve işin komikliği ne açıkça. 
sına meydana vurulur! Pireyı deve, habbeyi kubbe, me~ımek 
odayı Alon ve bakla sofayı divanhane yapmak asıl bunlara de. 
nir. tlstadlar ve dahiler p ircdir, şaheserlerle palaslar habbe! 

Soyadımızın çoğunu da "Aslanyürckli Rişar" ın liıkabmdakı 
pöhpöhüne heveslenip almışa benziyoruz. Metre sistemini kabul 
ettikten sonra kendimize ve birbirimize, esere ve mala isim \ e 
sıfat verişte, yani kelime ö~üsünde de okka, binlik ve batmanı 
bırakl&k daha iyj olacak! 

llm, fiyat\arın :f selmeğe baş. 
tlf?D Sa.2,Sü. 6 • 1 



Sirkect 
Cinayeti 
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iHTiKARA ICARSI Ölqtydeu1aı 111 ,. • • • • • Slfrttvetleti 
* Tlo fakli~;;;: 11M N8C 

v ............. ,,..., ....... 
•BJ# .... t8ft ~lh 1110,,. kG 

tOph•llellit ldllftr kat flit bl 
ıDA ..atle hkı•effll iter 
a1n.a,,_ .................... . 
lıftan ~Jt _,.ı ...... 1r..,, ~ 
manlyede blle memuriii'~ on 
da .. ıır. bir aat bekletmede 
klmeentn itini yapmnl•r, bll'llS 
• ltelclemlye aı...,.. oev-... 
.. .. mDaekklt oev•p. ka,....n 
da da bir ff!Y Y•P•m•dık. Rlommh 
kOtOphanenln vakit ve aunanly1 
açılm••ntn temininden ibarettir ,,. . 
* AktaNyda ff•hor tlildeafn 

dt .,. 8eyft Rlu ,._,w. 
.....,.f.l'k• •YL •d•nbtll .. k 

yet ~ulıldur. Hele f8hffn, 
ç .. me, H•lkalı vealre ıtbl dlG 
aul•M k•lllp de udece tertces • 
yu k~ nm•n icabı H•tnl 
diye, Çt""°, keçe, kaHkulak, 8t 
"'91c•lo H!I'*'"· Koeatat v ... ı 
glltl mellliit adlan da bizim eemtt 
mite ...Urll .. z oldukt8n eon~ 
terkoe, .. hlrde biricik au olar 
kaldı. Son gOnlerde blrdenbl 
kullme illetine utrayH bu euyu 
muntazam•., •k•r bir h•le 
f'fllp .. ~~ini -.le ed 
,oAaz. alPdtnttlre k_.dlfl 
lnun en m0z'1c; va.:lyetlerde 
IUa ....... BJ latkJı fJ91111ed 
.,. ....... tedariki '"'~ 
le .. ursun m~rniı8 euyu blle bu 
manın mOrnkDn olmad•ltı bu 
m•nda terkoaun. lat.nbulun 
hay•b olduftun• hatf,...• 
mamak lbfmdır,., 

Dumlupan•rda 
Zafer Bayra 
lstanbul Adına Cla 

Heyet Gidecek 
30 Aıustos gOnO t>umlupmarda 

pılacık b!lT(ik t~ren Jıambtım 
temiltlı'. O gflo f tanbpJ Sehfr 
tisi namtna bir heyet Duın1-DIDI 
bulunacak ve azadan btıt l»fr 
vererek f shnbullularm blll.tne 
climan olac:J'trttr 

Sehrimlıd!! yapı aca'lı: Zifti' 
mı t6ren programt lçbı vflbet. 
diye. maarif ve kert m.alamılal 
rasmda temas'ıtr devanı 
B111Unlente pro: m ka" o1lın1ı: 
bit edilecek .. allkallln 
cektir. --------·-
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r A N 'ltlıalô.t Ve ihracat 
Birlikle.""inin Vaziyeti 

lstanbul Gümrük!eri Baı Müdürlüğünden 
ABONol\. &•DELi 

TOrldye Ecnebi 

1400 Kr. t 8ene 2800 Kr. 
760 • 1 Ay 11500 ,. 
400 • 1 • 800 • 
150 • , • 100 • 

Adl'et delUstlm•k f2!5l kuru"u' 

Şimali Kafkasya 
Don Muharebesi 

ve 

Yazan: M. ANTEN 
5ovyet Rusyanın c:nubundakl Al· 

man taarruzu, hızını kaybetmek· 
sizin devam etmekte, ve Ahıunların 
t{afkasyayı Rusyanın diğer kısımların 
dan tecrit etmek ve Volgaya varmak
tan ibaret olan ilk hedeflerinin tahak· 
kuk etmek uzere olduğu hissi hasıl ol· 
maktadır. 

Mihver ve mihverin idaresi altındaki 
kaynakların verdiği ma!umata göre: 

Bunların KalClırılmalarmı İstemek Vurgunculara Geniş ve 

Serbest Bir Saha Kalmasını Arzu Etmek Demektir, Ticaret 

Vekilinin Buna Muvafakat Edeceğini Zannetmiyoruz 
Birkaç ~n evvel Ankaradan tele • 

fonla verilen habnlerde, ilha~at 
ve ihracat blrllklerının llfvedilmck ü
zere olduğu bildirilmişti, Bugün de 'J'i. 
caret Vekilinin, İstanbul tacirlerıy1e 
göriismck üzere şchrımlze ge!eccğ!ni 
razetelerde okuyoruz, 

Birinci habere ne kadar müteessir 
olduksa ikinci haberden de o kadar 
memnun olduk. Çünkü YC"ni Ticaret Ve 
kili gibi her İ$ınj realiteye uydurmak 
istlycn bir i~ adamının bila tetkik bir 
işe karar vereceğine ihtimal vermem<"k 
le- beraber yine içimizde bir şüphe U · 

yandırmadı dersem yalan söylemiş olu 
rum, 
Yıkmak ne kadar kolaysa yapmak da 

o kadar güç oldufu herkesin mlümu • 
dur. Bir emir!e bir t~kiUit kökiındf'n 
yıkılabilir fakat onun y~Tlne yeni oir 
teşkilat kurmak lazımı:else aylarca ui 
raşılır. En fena t~ki1 St bile teşkilS.t
sızlıktan bin kat iy:dır. Bahusus böyle 
buhranlı zamanlarda ... 

r - Ya z a n: -"'\ 

j ısmail Ziya Bersis 1 

Halbuki birliklerin meclisi idare 5za 
tarı her branşın en maruf, en zengin 
ve en namuslu tacırleri oldtıklerı ıçin 

eğer birlikler bugüne kadar bu !J)CC· 

!.isi idare lzalarırun istedikleri ve biL 
dıkleri şekillerde Mare edilse ve nl • 

şadedi!memektedir. zamname ahkfimı da aynen ve tamı. * * ~e~ tatblk edilml olsaydı , Bugün bu 

t bırhklerden ıikayct edilmek şoyle ıfor· 
thalat ve ihracat birliklerinin çalı:ı sun azami randıman alınacağı muhak. 
ma sistemlerine gelınce: Her bir· kaktı. 

lifin bir katibi umumisı vardır ki, değ İthalatçı tüccar aza oldukları biz 
rudan dofruya Ticaret Vekaleti taratın Jiklerden kuvvet ve ~esaret alacağı yer 
dan tayin edilir ve maa"ı yırıe birlikler de, göreceği müşkülatı duşünerı:k kor 
tarafından ödenir. Bu umumı kfitibJn kuyo~. Birliklerde hizmet gorcn en o. 
.,·azifesi birlik azaslyle Ticaret Velcl w tak hır memurun htızuruna girmek için 
!eti arasında irtibat unsaru o!mak ve adeta düşünüyor, tereddut cd yor. 
b'rliğin muamelitından Vekaleti haber Binaenaleyh birlıklerı l!ifvctmektcn 
dar etmektir. İ!lc onun ıslahı ve inkiş'!fı yo!una geç 

Birliklerin idaresinden mesut olan, :nek en dogru bir hareket olur Vürut 
idare meclisleri azasıdır ki, bunlan da !arından bıhakkin Is fad cdılebilmck 
birliklerin umumi heyeti intihap eder mümkün olan blrlilderl dağıtmak l•ba. 
ve bu intihabı da Ticaret Vekaleti ~as lit ve ihracatı başı boş bır ıkmak dc
dl,k eder. mek olacağına nazaran Ticaret v,,ki· 

ihale gUııO: 19/8.'S42 
d~Oerl 

M,K,N. Kilo Cram tlra 

209 
91, 

47 
46 

000 
500 

188 
674 

uo 170 daralr 750 
204 2461 305 000 

2709 
127 
222 

221 000 557 
112 000 1008 

57 ı 000 

224 

2399 

lh•le gUnU: 
1R7 .l o 
198 25 
242 170 

201 
225 

2717 
2750 

21i70 
2722 

132 
90 

l!>21l 

R5 

43 
169 

hıale rıü,,U: 
1!}4 92 
126 lfi'i'4 
238 13 

211 :rn 
181 497 

150 

000 

20'8/942 
850 
noo 
000 

000 
000 

58 

265 

57 
fi2 

129 

101 
108 

nno 
000 

1428 
133 

ono 
000 

21 8"942 

1~4 

401 

000 21111 
000 3R3 
Of•O ~4 

or.o 111 
Adet 998 

Kr. 1!:9ya eh11I 

00 Fotoğraf ttSim 
37 Dolu sinema filmi · 

00 Müstahuıratı tıbbiye, 
90 Jütten boş çuval 

!50 Demir çorap tokası 
on Sun'! ipek fpliii 
87 Ka~ıtta.n jel~Unll sun'! çiçek ve 

meyva 
50 fcı lAstlkll ~afi ipekten kadm el 

çantası 

62 % 30 dan az sıın't iptkli pa
muklu keten mensucat 

20 DPrf taklidi pal'a cüzdanf 
50 Pirlncle mfiretfl"p pcın'elen fls 
40 M~vadı ~all'e ile milrettf'p adi 

('am si~e 

19 nemll'den makine aksamı 
00 Krlvnlit alemlnyum ve sodyom 

flürlir 
fiO R:ıgalit knpnklr cam şişe 

25 Hıısıırat ltlllfma mahsus müs
tah7ar 

on Kll~ foto~raf' resim 
40 F.lPktrik urtibatlı cep feneri 

mahfazası 

An barı 

' 3 ... 
•• 
ı 

,. .. 
ili 

... 

.. 

ı 

" 
.. 
,, 

" 

" 

.. M KA~rt fotnğraf rıof:im 
AR Kasarımı ıfit !plili 
62 Yun iplif!I 

Kuruçcşme 

3 
!iO Demir çanta ağızlıjU 
50 KAtrttan ve se:lle!on kaph kA· 

ftrl.tnn donanmts ~apka 
r.o Sarsrılık kaba btz jllt •• 

.. 
3 .. 

Her 
ile 

Şey Para 
mi Olur? 

Yazan: ULUNAY 
Belediyenin bazı icraatmın par~ ur; 

yapılıp yapılmaması bir me c:lc 
oldu, Kimisi: '1stanbulda paraya htL 
yaç göstermeden de yapılacak birçok 
~!er var.,, diyorlar, kimisi de: "bun. 
lara lif ve küzaf derler, hiç parasıa 
iş yapılır mı? Sık şık eden nalçalık,, 
tş bitiren akçeclk..,,. 

Dr, LQtfi Kırdar, İstanbul .allllf ne 
celdiii zaman "para olmamak , ıbir 
mazeret gibi kabul etmeyi havsala.at 
almadığı için paralı ve p raaız )'apıJa. 
cak i~leri ikiye ayırım§. 
Parasız :yapılacak işlerin ne dereco. 

ye kadar başa çıkarılab ld itni b"lmi. 
yorum, Fakat LQtfi Kırcbrm icraat lia 
tesi İııtanbulun yllzfinli guldilrecek ka 
dar yüklüdür. 
Parasız yapılacak işlerin mevctıt oJ. 

dağıınu !!eri AÜrenlcr sokakta bafıran 
utıcılan menetmek; temizlik anıclcıai 
nln çalıoma ıekil ve zamanım mede • 
nileştirmek; dilencileri muayyqn 7er • 
terde dilcmrıelden mene melı:; fehrin 
mamur yerlerindeki i§kembccl ve e ki. 
cflcri dükkanlardan çıkartmak; iı:edl 
ve köpek!erle mücadele etmek; mezb:ı.. 
ha fiyatına et sattırmak için dük~ıı 
oçt.Jmıak; ekmeklerin renk ve cinsleri 
nl birleştirmek; şehrin deniz kıyıla~ 
yazrn sulamak kııım yıkamak; çocuk.. 
lan dilencilikten korumak .•• 

Almanlar bir ay lc;inde nlifwıa 50 ınH· 
yon olan 100.000 kılometre karelik zen 
gin arazi işgal etmişlerdir. Sovyetler, 
Donetz kömür madenler nl, Voroşilov. 
grat doki.ımhanelerinl ve lokomotif fab 
rika!annı, Rostof ve Krasnodar'ın za. 
bire depolarını, petrol tasfiychanelerl 
ni Maikop petrol kuyıılannr, şarki Uk 
ra~a buğd:ıylannr kaybetmiş!e!'dir. 
Ayol zamanda stratejik bır mağlnb!yt_. 
te de uframııılardır. Cenup ve merkez 
ordularının irtibatı kesilmek üzeredir. 
Sovyet harp endüstrisi, Kızılordunan 
tankları ve tayyarelerl, 500,000 trak • 
tor ku'l ndığı tahmin edilen Sovyı:t zi 
raatl Knf as petrollerinden maht-um 
ka mak teh1ikesine maruzdur, Böyle 
bır vaziyet Kızılorduyu taarruz kudre 
tinden mahrum edecek ve Baluma ka. 
dar butün Karadeniz limanlarını iıı&al 
ettikten baska Volgaya dayanacak l"an 
Alman ordu unun şarkta bir müdafaa 
cephesi kurmasını, buradan tasarruf 
edecefi kuvvetleri diğer cephelerde, 
garpte yahut Mısırda İngi!tereye karşı 
kullanması mümkun olacaktır. 

İtha!atçı ve ihracatçı birliklerinin 
lağvedilmesini istemek vurıtunculann 
ekmeğine yağ sürmrktlr. Vurguncu . 
nun istediği oey başrnın boş kalmuı 
ve piyasada serbest olm<1sıdır. 

Bir!ik işlerinin hüsnü idare edilme- linin buna müsaade edece~ ru kat'ıyyen 
5inden mcsul, meclisi idaredir. Ve bu tahmin etmiyoruz. T 

2~~7 

2:r1 
82 

405 
O!lJ 

41 

llOO 
f'Oı'I 

or·o 

:?4S 

352 
j5 

85 Boyalı demir banyo Kuruçeşme 

Gibi birçok ili sayıyorlar. Bu fikrltt 
muarızları bunların bile parasız yapıla 
mıyacafı kanaatlndedir!er. Beledıye • 
ntn gezici esnafı susturmak, kedi kö. 
pekleri kaldırmak gibi minı olunab'hı 
cek işler için en aşağı beş yüz kiıiılılC 
bir belediye zabıtasına ibU7aç oldu .. 
fıınu bunun da paraya mütevakkıf 
bulunduğunu söyledikten sonra geriye 
kalanlar için de sona nakde dayanan 
bir Hbep tasavvur ediyorlar. 

Vaziyet Nedir 1 
Alm nlann cenup bölgesinde sü:-at• 

le inkiş f eden taarnızlannın Sovyet
lc:ri bir takım cıddi vaziyetler, müş. 
küller kar ısında bıraktığı muhakkak 
olm k'a beraber vaziyetin mihver pro 
p g nd sının iddia ettiği hattll bizzat 
Sovyct m tbuatının gösterdiği kadar 
vahim ve limitsiz olmadığını ve bu va 
e. yetln dıizelmesi ihtimali olduğuna 
nnn~lirccek kuvvetli sebepler var • 
dır. 

• BakO, M iakop ve Groznt petrol 
terini Rusyanın diğer kısımlarına gö. 
turen b'rçok yolların düşmanm .-tine 
gı:çmış olm ınıı rağmen Bak6 petrol. 
lı:rl Hazer denizinden Aslrakan ve o 
-ad n Vol n nehri ve Saratov demiryo 

lu 'le m l e cvkr.d 'lm .. ]dedir.-Alm~n 
tar Statingradı zcptederelt Votgayı teh 
<l t altın almıya muvaffak olda1:'an 
takd'rde d hl Bak6 petrollerini ve İran 
taril i jlc gc:len İngıliz ve Amerikan 
harp malzemesi Hazer denizinin en şi 
mal nokt ındal:ı Gourlev limanına gon 
derilccek ve bu limand:ın Ural nehri, 
buna muvazi o!an dcmlryolu ve son se
nelerde yapılan petrol bürosu vasıta. 
siyle Orenburg'a gondcrilecektir, Bu 
şehirden Kuyıblşef'e uzanan bir demir 
yolu bur da Rus deıniryolıı liebekesine 
baglanmaktadır. 

• Sovyeller hükQmetlnin, biltün lb. 
tim Heri du uncrek, şimal ve me•kez 
cephelerinin arkalarında, Kızı!ordunun 
\'e f brikaların ihtiyaçlarına yetecek 
kadar petrol ve diğer ham madde stok 
larmı depo etmiş olması çok muhte • 
tneldır. 

e Uraldakl petrol kuyularının 1ıon 
genelerde pek çoğalan istihsalah da 
Sovyet!enn maruz kalacaklan p.:trol 
ıııkıntısıru kısmen olsun telifi edebi
lecektır. 

e So~etlerln vaziyetlerinin umumi 
Yetle za"1edlldiği kadar vahim olma. 
dığım ve her an lehlerine olarak deiiş. 
rnesl ihtimali olduğunu gösteren en mü 
hlm vikıa, bir buçuk aylık Alman ta. 
arruzu esnasında Ku:ilordunun hl~blr 
Yerde bilyi.ık miktarda esir vermiyerek 
muayyen bir plana göre muntazaman 
ricat etmesidir, Bizzat Berl!n ask~ri 
aözclisu l>ıı h 1dkati ııu sözlerle tasdik 
etmiştir; 

"SovyeUerln bu seCerkl rlcat taktik· 
leri çok miktarda esir vermekten kar 
tarmışsa da genili ve zengin topra1sla
rı kaybetmelerine mini olamamıştır·" 
Bunu gösteren diğer vakıa da, Kızılor. 
dunun Voronej ve Stalingrat kesimle
rinde A?man kuvvetlerine 1ilddeUe •e 
tnuvaffakıyetle karıı kO)'tnalan Jı:e7. 
fiyetidir. 

e En nihayet garpte mlltteflk1erin 
Almanyaya kar~ı ikinci bir cephe ·~ 
r:naları Sovyetlerin vaziyetlerini dü • 
ıeltmek hattll Kızılorduya taarruza geç 
tııek imkftnlarını verebilir. Çünkü b5y. 
le bir teşebbils Almanları şark cephe. 
sinden garp cephesine evve!ll mühim 
miktarda b va sonra da kara kuvvet. 
lcri ıöndermlye sevkcdecekUr. Almlln 
lar Ruıyanın cenup bölgesinde o şekil 
de ilerlemişler ve bu suretle kendileri 
lı;ın o kadar tehlikeli v.ızi7etler ihdas 
ttrniperdir ki, bu hareketlerine hiç dur 
tnakırzın ve hedeflerine erloinciye ka
dar devam etmek zorundadırlar. Von 
llock ordulannm bir taraftan Volga 
hattını tutmadan diğer cihetten Novo
rosiek ve d jer Sovyet limanlarını ~ş. 
eıJ edip Karadeniz sahi!lerine hltdm 

lrnadan yan yolda dur.nalan, )'abat ri 
c:at etmek mecbariyetiııde kalma?.arı, 
u tehlikelerin en büyüğüdür. 
lCızılordu büyük Alman kuvvet!r .. 
J. :FJpratmak, üslerinden uzaklaıtır
~. müşkül vaziyetlere •okmak v4 

al' ıamanda müttefiklrre hazırlan • 
;na1\!nklnını vermek fçin etind• ce. 
;.n lr eeYi yapmı tır. Be1kl bir defa 
tJ~ 'lkmıyacak olan bu fırsattan ısmn•d. 'derek ikinci cc-pbeyi açmak da 

1
. ttef kere duşen zaruri bir vazıfc. 
ır, 

meclisi idare azası hiıkumete karşr mü Filhakika Yenı Tlcarct Vekili Dok 
tcselsilen mesuldürler, Ayrıc.a heyeti tor Bch-;et Uz'un deruhrfe etlir.ı i:ı!er 
nmumıye tarafında.n ınüntehap müra. çok ç~ti~dlr ve ifin tecıübe devresi de 
kipler de var. oermışt B"· 

249 47 250 

lhalo gi.ın\i· NIS '042 

20 f cl pamuk, pamuk ~tlltlü yatak 
yorgan ı 

fil) 68 Oövülmemlş kara biber .. 
Birlikler için birçok kimseler yanlış 

düşünüyor ve bu birlikleri, iaışe te$ki· 
!atları, ticaret ofisleri gibl devlet bül 
çesine ylizblnlerce liralara ve mat o. 
lan fuzuli birer teşekkül sanıyorlar. 

Halbuki hakikatte bu birlikler kadar 
mem!ekete müfit olacak ve fazla ota. 
ralı: da devlet bütçesinden on p:ıra ı.ar 
fettJrmiyecek hiçbir te,sekkül mevcut 
değıldir. 

.. ~ .~r .. utiin mcml"ket 1crnat isti. 
Birlikleri idare eden meclisi id;ıre yor Ç k · un u meşgalesinin nevı ve ma. 2?8 3 020 liR 

636 
22 fpek astarlı yü'l'l tı<ılfo ve ceket 
fiO t.ıı~tık para altllğı 

1 

İthalat ve ihracat birlikleri, meıjga.. 
lelerinin nevi ve mahiyetlerine naza • 
ran muhtelif namlarla teşekkül etmiş. 
terdir. Mesela manifatura, madeni e'° 
ya, kifıt ve karton, c;uval ve kanaviçe, 
deri ve kösele, züccaciye, makine ve 
saire ithalat birlikleriyle tiftik ve va. 
pağı, hububat ihracat birlikleri gibi ... 

Bu birlikler, 3780 sayılı milli korun 
ma kanununun hıikiim!erini tatbik ve 
memleket ihtiyaçlarını temin ve iç pi· 
yasaları tanzim hususunda Ticaret Ve 
kalctince verilecek emir ve direktıfl~re 
uymak ııartiyle ellerindeki nizamname. 
ierle idare ed·Iirler ve mem!cket ikti. 
ı:adiyatına çok fayda!ı işler görürler. 

Birlikle n ıtatularmaa, memleketin 
muhtaç olduiu butün ftbalit madlc!& 
rıni Jthal etmek ve bunların ııtoklarır.ı 
yapmak, fiyatlarını tesbit etmek. satış 
fiyat ve şartları hakkında alakadarları 
ve halkı tenvir etmek ve icabında dof· 
rudan doğruya neşriyat yapmak ve bil 
hassa ithalat mal!ıırının müstehlikin 
eline en miıs:ıit fiyat ve uartlarla gcc • 
mesini lcmi.'1 eylemek ve bu maksatla 
kurulmuş ve kurulacak istıhlak koope. 
ratifleriyle ve büyiik satış mağazata • 
riyle iıbir!iği yapmak ve ııalıo fiyatla. 
rmın mümkün olduğu kadar aşağı Jınd 
terde bulunması için lüzumlu ve fayda
lı göriilecek bütün tedbirleri araştırıp 
bulmak ve tatbik etmek gibi ticaret o. 
fislerinin, mülga iase te~kilatlarının ba 
§aramıyacak!arı Öyle ahkAm ve salllhi. 
yetler vardır ki, eğer bu nizamname. 
ler hakkiyle tatbik ettirilmlıı olsaydı. 
Daha bidayetinden itibaren ticaret O

fislerine, iaıe te.,ekküllerine ihtiyaç 
hisse1ilmcz ve o kadar bliyük israflara 
sebebiyet verHmezdi 

Bugün ticaret ofi;inln senelik mas. 
rafının üç yüz bin liradan faz!a oldu· 
iunu İstanbul ticaret ve sanayi odası. 
nın mecmuasında okudum 

Halbuki ithalllt ve ihrac~t birliklerin 
tekmil masrafları o yckOnu bulmadığı 
gibi tuttuğu yekun da birlikleri vilcude 
cctiren lza tarafından emin edildiği 
ic;in devlet bütçesinden bir santim bile 

azasının her birisi memıeketin en ıt:n hıyeti itibariyle halkımııı en y:ıkındıın 
gı'1, en maruf, en mtitehassıs klmse'e. alakadar eden en muhım ıııter bu vekil 
ri oldukları içın Üzerlerine aldıklım !tte toplanmıştır 
vazifenin mesu'iyeı ve ehemmiyetini Her i;ıe, layık oldui;u chemmly<'tl 
tamamlyle müdrik olarak çalışmak ve verecek kadar znmnlan müsait o'acak 
ışı benimsiyerek uğraşmok mecburiye mıdır onu d:ı bilm"yoruz Fakat · ?! 
undedirler. Hiç ııuphe yoktur ki, boyle !at ve ihracat birlikleri fşi bu m~~·;. 
çahştık!arı takdirde bıiyuk mııvaffakı far arasında en mühim bır 1 ld 
yctler elde edecekler vı: hamt ra.-ıdı- • · b ş 0 •Jgu 
man vereceklerdir. ~~~unu~:ı~af bU:l~zabtl meşgul olmasını ve 

. .. az a r zaman ayırmasını 
Ne garip tecellidir ki, bu birllkler, kçok ı1stJyoruz, Çünkü verecekleri bır 

kuruldukları günden itil>aren ne bu ıe. arar a b h u astayı kurtaracaklarını sa 
kil!erde çahııbUmi§ler ve ne de salibi nıyoruz. 
yetlerini kullanabilmişlerdir. . Ticaret i~lerinde, kırtasiyecilık, hen 

Bir taraftan nizamnameler yapılmıı, lı.k. ~emurıyetçılik ve idare! maslahat 
tabedilmi:;, her tarafa dağıtılmış, for- zıhnıyetlerini kankııan olmu$ bir hasta 
maliteye uymak için umumi heyetler lık .. teJa~ki ederek bunn bir doktor ope. 
top!anmıı, meclisi idareler kıırıılmuı rator gıbı ameliyat yaparlar ve bu va 
ve işler güya kitaba uydurulmuş .. , Fa. r~yı muvaffııkıyetle knp:ırlarsa yalnız 
kat hakikatte nizamnamtniD biçbir.mad tuccarların değıJ butiın meml k f 
desi tatbik edilmemiştir. minnetini kazanmış olacaktır e e ın 

f'ilhakika meclisi idare bası, muaY' Bizim s:ımimi temennim z · blltün it 
yen günlerde toplanırlar ve bazı ida.re halat ve ihracat tuccarJarımızın din 
kararları ~~c~lrlcr f~.kat 1şın ana bal lenmesi ve ondan sonra karar ver im; 
!atını degı~tırmck şoyle dursun söz!c. sidir. 

rıil bile seçıremeırler -1-=;::;=:::========~-
Mecllsi idare lzala~r. yalnız ldııri ı ' 

k~rlar~a iktifa ederler ve vekllctin ASKERLiK f~ LERI 
katı cmırlerl karıısında hiıkQmete kar SEHREMJNı A -:--- -
şı mtihalefet edl)'onnq b ssl •enne • OJNDA'N: 11• su.aı::sı illAŞKANLı. 
mek ve ileride kendi!erınl mesut .nev. tl~i ";,:;0~3f, f1°fumlu •c bunları, muameleye 
k . d '. · k · . e c crın yoklamal.ıırına 28 ...._ 
ıe uşurmeme ıçın vekiletın em:-ıne &finfine kadar dev~ edile et• 1 •ı.u tos 

· ti d .. cdılmıııl Gısraı 1 CVH e ılJn 
ıs na en şoyle yapılma&ına karar ve. lar• 25 • 8 ,. en 

1 
urum il crı e yoklama· 

'ldi k • ~usto' ııa ı ünü nihayet ı 
rı §e lınde kararlarla idarei masla- ccktir. (Yoklamalara hıtftanın ııa::.'crı e· 
h t h k d . f 1 · çıırıamba ve cı..nıa CÜ 1 1 " rtc ı, a ı cm . en ı men aat e ıne ve hem devam edileccJcıirl n er 11.,1 en aonra 
de vekfiletın emir ve dırelrt.iflerine mıı ı - Aıkcrl tch~t. !etim, dul, nı~ıaı 
vafık görürler ki tamamıle hak!ıdırlar ~·~~!arının .t•hsısı ı lcrındc ıOr'at .,e •ıh: 

*
• * • atı tcmın ı,ın alilındarlara rchberlık d 

cck Vckilet emri (Ubcye ı:efınl ıir tl c r 
i thalat ve ihracat birlikled maatic- r;!li:i u~'·r:.t~a;a:!i:::::cn 'b'·b ce. lcabucd~ c 

·• · · • ll kt · ırtr nlibası ve. 
cıısuf ıyı sevk ve idare edilemedık r eçc ır. 

leri için birçok oikbeUer oldu. Hatta * 
bu şikayetlerin çokluğundan do!ayıdır ye!!K~~~vAsd. fŞtU!JEdSIN40~E07H:k Şubemizin 
k. 1 ' c crın e • •Yrt numa 
ı, gazete erde birliklerin dağıtılması ralı demil")'olu yedek tefmcnı Nuıı oghı tı; . 
hakkında çıkan haberleı halk tarafın. ~!ca~~durun 24 saat nrfrnda cubcu mu. 
dan adeta. memnuniyetle karşılandı. 

Halbuki vaziyet katiyen böyle değil. 
~r. l~ ve ~a~t ~llklui ksiin; 
ıdareslzlige, bılglsızllge, beceriksizli
ğe lıılirban cidlyor. EShabı mesalih her 
gün ıiU,et ediyor. 

ISTANBUL MUDDBJUMUMILlGJNDRN · 
Erzuruma bağlı hpir, Torum ve Ôlt ' 

malıkem&lulyle Bilecilı A..ıı,.. ve G6ipuanu 
Saib :mahlremclcrindc on bcı lira ınaa\lı be 
rabıt kltiplifi ve Kırıchire ba41ı A'V 1 

mıblremesl :ıo lira maaıh baı kltıplı ı nanoa 
haldir. Lise ve orta melı:tcp ıncrunların~ il• 
talip olaııl•nn Memurin Knnununun 4 Q n; 
ınaddealnde ,.anlı evrakı mtlsbltelcrlyle bır':fk 
te .adı ıcçen vilJycdcrdelı:f Adli1e En:tinıeıı: 
lennc mOracaatları. 

Bltün tia ~vaffakıyetsizl!ilerin 
bütiln bu ı;ikbetlcrin sebebi mevcut 
on birliğin bü~ün. s~lihiyetlerinl, kendi 
kafasını, kendı fıkrınj beğenen, isti~a· HALKEVLERINDE: 
reye tlliam~ edenıiyen, calıştıiı ve 
a!ışbğı daireden ialdığı ilham ile Jn~ 
tasl1ecllfk sllaliyetfrıdcn bir turla va~ 
gcçeml:r9d bir katibi 1111n1mt79 vermek 
ten batb bir ıey deiilclir. 

l:lllHONU HALKEV1NDEN Von 
nlmiH m!Sble dolapla blrlll<te Uç Yfl% prı~eıı, 
det plllr bcdl1'c rtmı~tir. YUr senelik Al 1 

• · 

muslklıılnin muhte lf devirlerine alt 0 jli 
<narıler, halk musllthlnl, opeftı, oııeretler:"~ıı 
tı ... eden bu kollctaiyon lcin bnclılerlne H , • 
kevl iulına te,.l<tQr edcria. • 
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00 Sargılık kf.ğlt 
52 Sııfi ipek perde 

03 ~a~allt metre mah!azas. 
64 Deri bavul 
49 
28 
50 

Selliloitten bisiklet el tutacağı 
Manometre 
Mevadı saıre ile mürettep kes
me renkli cam ~azıhane takımı 

00 Elektrik tertibatlı sıcak hava 
vcrkJ ondrıte m;ıkfnesl 

78 Kunılmamt' portatiı ah-

.. 
3 

" 
ı .. 
.. 
,. 

,, 

8 

şap ev Galata 3 
80 Demir vida, somun, rondell 

ahsap ev için Galata " 

60 Kumlu dam ırıuka\'vası ah-
~P ev :için Galata ,, 

90 Kol lAstili ı 
00 Kol lhttğl ., 
00 Kol Ustiği ,. 

90 İpekli pamuklu p<?rde ve ma-
sa örtüsü 

52 Pamuıt yatilC ve yorgan 

00 Verici tertibatlı r.ramofon şek
linde radyo mürslle cihazı 

60 İpekli Yil"llil yorgan 

25 Dolu sJnemn fılmi (Ecnebiye , 
götilrUlmck üzere) 

00 Mamul sigaıa (Ecnebiye 
götürülmek üzere) 

00 Mamul sigar:ı <Ecnebiye 
götürülmek Üzere) 

20 San kopya k!ğıdı SJaara ki• 
ğıdı evsafınd3 CEcncbiyE' ıötü
rülmek üzere) 

50 Telsiz telgraf makinesi (Ec· 
nebiye aötürüL'llCk üzere) 

00 Potasyum iyodür (Ecnebiye 
götürülmek fızere) 

,, 

3 

1 

1 

3 

Yukarrdakı eyn 1:'149 sayılı kanun mucibince 19, 20, 21, 24, 25 ve 
26/C/ 942 gunlerınde Sırkecide Repdiyc cadde.rlndckl GOm.rUk satış mO· 

dllrlfiğilndc ııaat 13.20 d~ açık arttırma usulü ile catılacalrlır. Satıştan fiç 
gun e ·vet aut 9-12 arasında eljYa anbarlarmda görillebılir. Kanuni vesi

kaların ü>raz: ve &emlnatı satı:ı günü saat 12 ye kadar yatırılması ilAn 
olunur. (8282) 

ÜNiVERSiTE REKTÖRLOGONDEN 

Yazan: FRANÇlS DE CR01SSE7' Çeviren: ULUNAY 

.P'en ,fakt::ltes.nde fspençfyarf Botanik Do~entliğl açılttU', Dil imti
hanları 2.~1 .942 Pazartesi günü 7apılacaktır. Namzetl!rln bu tarihten 
bir hafta evvel tez.lerınl vermif olmatart lbımdır, lsteklilerin sıhhat ra

poru, nüfus !kA~ıdı. 8metf ilmi hüviyetini gösterir fiı (ti~er tedris işleri 
kalemınden istenecektir) ve 5 totoırana 25,X,942 tadnine kadar Rek-
torluğe baş \ urmaları. (8518) 

HİND Dİ:YAAINDA 
~ K;o,.,14 .. 

Her ceylan biı' yayla müteharrik gi
bi zıplıyor; o kadar ki, korkudan 
zıplamalarr sevlnr-ten zıpladıkları his
sini veriyor, Baıan .kaı;malarma fasıla 
vermeksizin baslarml omu:ılarma doğ
ru yatıraratt, yanil:ın bıze bakıyorlar. 

Mihraceye sordum: 
- Bu gUzeı hcyvanlnn öldQrmek 

sizi müteessir etmiyor mu? 
- Hakikaten güzel hayvanlar .• De

ğil mi? dedi, 

Mihracede bm avcı ruhu var. Av
cılar hayvanlardan aşk ve şefkatle 
bahsederler ve onları yine öyle aDk 
ve iefkatle oldürllrler, 

Ben bir avcTnın ıır hayvana nişan 
aldı~mı g6rdll4ilm zaman. onu acsr:
masmı temenni etmcderı bakamam. 
Burada, bu çclf t bir Qinlt YQk. 

Otomobil durdu. SQrilYQ aradun, 
Oh! Ne l11 .. ltaybcılmuı. Fakat mih· 
race nişan almamı söylilyor? Fakat 
çare yok; ftaat etinell. Bop doJru nl~ 
şan aldım ve ateş ettim. SUAhımı tek
rar doldurdum. bir daha at.et ~. 
Hareket ettik. Prense sordum: 

- Nereye gıdlY<>rUz? 
- ÖlcfQrdil#(.intız C97lanlan almtya,. 

dedi, 
Yarin, odamdan çıkmıyacalun! 

Tefrika N o. 61 
Yağmur gölü noktalıyor; ve ördek• 

lerJn tOylennt kabartıyor. Onların 0 • 

yun~armı seyrederek etleniyonun: • 
Bır ka~ 'boyunlarfnı suya gömerek 

başsız olarak avlanıyorlar; kafalarını 
kaldırdıkları zaman boyunlartnı sfl
kiyorla~, g.ıga'!armr ~arparak bir şey 
ba~lar: bazıları da küçük ya
rış mo*'-1 lll>I lllrat stıre;ıı yapı
yodar. ·~ se~ olarak bepsi 
dajdlıW, sonra yine bir araya top· 
!anarak bit Ufik bUliıt ,etlüıde 16le 
koDU)'Orlar. 

İki tanesi pençeremln kenarindan 
aYJ'l..,.,.Gr, 'bü7$ -erketi oı.calc• 
mütemadiyen arkadaliıntn kanatlannı 
ıs~ dili de Jdcap yal:Jut 'k~
cılı!dan, kanatlar1nı açarak mukabele 
ediyor... Dövü'1iyorlar: Yaııl 19Y.111 .. 
yorlar, 

Hollicott od&nla airdJ: 
- Avlanınat için mükemmel b1r 

hava .•• 
- Ben çücmıyonunı Dedinl 
Alıngan bir tavtrı.: · 
- Siz çıkmıyor mu? Dedi, Nasıl 

olur. Hepsi size güveniyorlar ..• 
- Ben dört &On üst üste avlan

mam .. Benim p ensibim budur. 
Pek mUtehasais bir surette: 

- Acalp! Dedl. İskoçyanın en iyi 
avcısı ola..'l Bfiyilk bab&.m da ayni şe
yi allylerdi ve her beş g0nde bir giln 
dinlenirdi. 

- ~rdünüz mQ? 
- Gldeyım bunu Mlhracan söy-

liyeyiın •• , 
Dedi ve hQmıeUe çıktı. 

* * Çöl .Olüııleri uçuı fstikameUerini 
driift.itdikleri lçln llmdi bahçelerın 
tA öbür tarafında avlanı7orlar 
Yağmur :fazlala~fyor, Gölden ·pamuk 

kümelerini andıran bir sis ta,ıyor. 
Pençereleri, pancurları kapadım 

Bikanere yarm ~~ıyoruz. ·Buna 
teeıaiiif etmiyorum· Ordeklerin tistülıe 
fazla yağmur yağıyor. 

YENİ SARAY 
Milır1e&lar diyarında hemen hemen 

daima bir eski bir de 1'eni saray var 
Eski saray, şehire hakim, toplu v~ 

enıln bir durusla beldeyi himaye eder 
gibidir, Yeni ı;aray bahçelerlnln orta
sında kır h~vast teneffüs eder Eski 
saray, mahçup, asklı ve şalr~ncdi ; 
yeni saray bü\.ün ıstirahat sebeplerini 
cemetmiştir. 

"(Devamı var) 

F:ıtlh İkinci Hukuk Mahkemesi 
Satış Memurlujwıdan: Ahmet l!ııecıde1 
varislen Ue Emme Şulinetlıı tasar
ruflarında bulunan :t'atihte .Kirmastı 
mahallesinde Fatih caddesirıde eski 
ve yeni 10 No. !ı l\Araır odalı -9320· 
uta muhammen krymctll fırın halel 
şGtu sureti ile 3 EylU.l 11K2 tarih.laf 
mtlsadlf Per~embe gi!nü ıaat (10-tl) 
klldar mahkeme baş kAtibinln odasın
da açık arttırma, '!Urttljle tapu kayı· 
dmıı göre ve atideki şartlar dairesin
de satılacaktır, O glln muhammen kıy 
metin (% 75) yüzde yetmiş beşln1 

bulduğu takdırdc ihale edilecek, ak
si takdirde en çok arttıranm taahhil· 
dQ balff blmak prtıyle H -lQl 
1942 tarihine milsadif Pazartesi ıünü 
ayni .saatte ve ayni mahalde arttır· 
maya devam edilerek o &ün en çok 
arttırana ihale edilecektir. 

Tapu kaytdma gere hududu: Şarkell 
(26-:-28) parsel, şimalen (28-45-30) 
parsel, garben (30) parsel ve yol, ce· 
nuben (28) pıuııel ve l'Ol. ile mah• 
duttur. 

Evsafı: Kaptdan girilince betondan 
yapılınıı bir tezgMı ve ekmek pifiri
lecek mahal, ve arkada ufak bir bah
çe. On iki ayü merdiven ile eıkWn
ca bir iş )'eri ve betoa telcne ve ha
il ve banyo yeri, tekrar on Ud •J'llk 
merdiven ile çıkılınca genlf bir sofa 
ve harman mahalli ve merdiven altı. 
Y"lne on ikl ayak merdıven çtldlmca 
Oç oda fırm kAgirdir ve iı;lndeki ya
ni fmnda bulunan motör ve hamur 
ınnklncsi gibi aeyler fırına alt olup 

~ 

birlikte satılacaktır, Terkos ve elek
trik vardır, 

ı - İ5bu ı•Yrl menltulda mUıiec
cel ve ıııyri müseccel halk sahlpleri· 
nin tarihi i~ndan itibaren 15 gün zar
fında vesaiki ile memuriyetimue mü
racaatları aztmdxr, aksi takdirde gay
rı müseccel hak sahipleri paylaJmadan 
hariç kalırlar. 

2 - Arttırmaya girecekler c~ 7 5) ,,, . 
nisbetinde pey vereceklerdir 

3 - Bedeli ihal• ~ıiodh. Memur 
kanuni mehü verebllfr. 

4 - Müşteri bedeli ihaleyi mlyadm
da vermezse ihale feshedilerek gayri 
menkul yeniden arttımıa7a Cl)ta.rılır, 
ve en çok arttırana ihale edilerek a· 
rada.ld fark ve zarar bill hüküm milı· 
terldeı:ı alınır. 

5 - Yil:ıde 2,5 tellill7e ile yirmi 
aenellk evkaf taviz bedeli müşteriye 
ve ihale tarihine kadar verıUer hisse
darlara ailt.ir. 

8 - Şartname buıünden itibaren 
herkesin görebiJeceti surette açtktır. 
Fazla ınalılmat tstiyeıtlerin satıı 221 
No. ile milracaatlan illD olunur. 

Açık Teıekkür 
Sevıfli zewtm. babamla Ali Hay

clar Aktaym ..ıatı dola:1ıa17le bizzat 
,.ıereıt v.,.a teı,raf ve mektupla ta
Zl)'ette bulunan dostlarırpa.a ayn ay
" teşekkOre lmkAn bulamadığım!z-
daıı .... , ............... rica ... 
deri%, 

Reınzi1e. Necdet ve Emel Aktll.l 

Biz bôy!e dlişiinmüyoruz. EvvcU, 
ıokakta bağıran ııatıcılan menetmeyi 
belediye icraatından addetmek b le 
doirıı değildir. Memleketimizde yiye. 
cek içecek bolluğunu bu zamanda b ğı 
ra bağıra dört etrafa anlatmaktan Üa• 
ha güzel ne olabilir ki?.,. Bu, sad1 bi
zim için bir nevi ııükTa:ı borcudur. 

Parasız icraat için mutlaka ayrıca 
bir belediye zabıtası teşki!ine lüzum 
yoktur. Emniyet memurları halkı be
ediye nizamlarına da riayet ettirebı

lirler. Sehrin temiz ka1masr, kokusw: 
balunmaıı ll~ımgelen yerlerindeki İli" 
kembed ve csk el dükkin!arınm kaldı. 
rılması meselesini şehrin iktisadı ılc 
alikalr bulmak her ıcyde hlr "Eıbib. 
s-Mucibe,. mazereti cormek demektir. 

lcraatta bir icre: maldısnu. fa • 
kat ..... kaydı ileri sürulıirse hiçbir ııe:r 
yapmıya imkln yoktur. Vaktiyle !stan 
bul sokaklan, köpekler i!e dola tdı. 

Mcşrutiy~tin ilanından sonra celeo 
ıehrcmlnlerl bir Wrta e:hri btl hayvaıı 
ıardan temizllyemediler. Kimisi paran 
bahane ediyor, kimisi bunun için teş. 
kilit yapmıya lüzum göruyordu. Bir el 
diven fabrikası hUkOmete müracaat e
derek köpek!eri ~ ıstırap vermeden öl· 
dürmek §arti7le • satın almayı tekhf 
etti. Kabul edilmedi. O :raman da bu 
mlibarek zatın verd'fi cevap au idl: 

- Biçare hayvanlann ne gür.ahı 
varı Onlara bir kere dokunulmut. ı... 
tanbuta kolera gclm.i:s. Ben Allaht:uı 
korkarım. 

Nihayet Tevfik Bey isminde faat bir 
&ehrenılnı celdi. Seleflerinin ıstırap 
çektirilmeden öldurulmelcrlne müvafa
kat etmedikleri köpekleri toplattı, Ha. 
yıraız adaya sürdü ve tabii orada besle 
ncmediklerl için hepsi biribirlerin.l )'i. 
ye yiye ö!dülcr? 

SPOR -- ... 
lstanbul Atletleri 
Zonguldağa Gitti 

Atletlrm Pcduuyonunun Zonculdalrta b r 
kamp •'tıftnı evvelce 1'&rmı~tılt. Bn kum • 
pa ııtlrak etmclı: O ere htanbul atletle i 
dDn Hbab lrall.an npurla Zo~lda a ha • 
rcket etmlılerdir. 

Kamp on "°' Cin ıQrecek 'll'C bu m d t 
rarfında iki m Hbaka yapılacalı:trr. Tür ye 
ferdi atletizm birincili& ne istlrate davet e• 
dılmlı acçme atfctlcrimizın birçofu bu lr • 
P• lıtlralr etmektedirler. Türkıye biri 1 
ayın 28 ve otıuunda Fencrbah,c ıtadın a 
1'&pı1acahır. 

YUZMJı: lılUSABAKALARI - KadıkZly 
Hıllı:c'll'inln ıenclit provamına dahil Yilmıc 
yanp, cumancal ıDnO llflcden aoıır• Mo a 
havuzunda yapılacaktır. M Hbalı:aalr k u -
ler ve bOyükkr ktaııorlsi üzeri den aerbc t 
aırtO•tÜ ve turbajal.ama tanlaruıd• olac.ak· 
tır, Aynca atlama m aabatası da yap la 
ur. Bir y(laQdi ,..ınur lbir mi abalıan & • 
rocek vı derece alanları ~ riı t ve 
buna !Mnzcr hediyeler verile c ur, 

1 KOÇOK HABERLER 1 
+ MUHTELJS VEZNE.DAR - Buyil a a 

BclCdıye tahsildarı Fehmi A,tın Zl.Dl;lctınc 
para ııeçlrmıt. ınklf edllmlıtlr. 

+ !iUPH&Ll OLUM - Fatihte oturan. 
Zeurlya kırı Atiye bfrder.bire bastalaamrı 
,,. lıaldmldıjı Hıa.ki haataha!le&iıMSe öl· 
mUıtOr. Cueı morı:a taldırılmııtır. 

9 JKI WJRJNCl ARASJNDA - ltmlnli· 
ıılllıCI• fınaa Yuaoalo tıbcauııdaa :krand! 
ile arkad•J• Nikola diln kııvca ctmıaJcr ~e 
Nilıola, ScrandiJ'ı muhtelif ycrlcrındcıı ııtır 
aurctt• ,.aralamııtır. + JSTANBUL ADLI TABIPLIGI - En· 
vv Karandan açılan htanbul AdU Tabıolı ,. 
ne Adli Tıp işleri doktoılarmdan Klınll Un
ıalm tıylrı.ı kararlaıtırılmıaur. * EMNJYI.T UMUM MUDURU - Erı.ı-
ıılyrı Iılen Umu M ıbrı Adal d n 
alr••rn A ~ •r• r h r-........ .,~ ...... ..,....,...,_. .. 

OLU.M. 
Eski Urfa mebusu Muhittin Dine· 

soyun annesi ve Doktor Mehmet AlJ 
Oma'nın knyınvaldcsi solihatı nlsvan
dnn bayan 

HATİCE TAZEI\'DER 
vefat etmilitir. Cenazes r Kadık15y Ktl
ctlk Moda Şair Ne!'i sokak 20 No lı 
haneden 12.8.942 bµailnktl C r
şamba günh ögleym knldlrılarak na• 
mazı Osmanaf;a canuınde kılındl .. 
tan sonrn t küdardıı ııilc mnkberın 
.- ..... "ıı .. - t'r 

h.rtvl J n.J..I. n l • ... • • ... ... ' lj 

HALiDE PiŞKiN BERABER 
Rarblıede. Belvü bah~ o da 

KÖRD0G0M 

Komedi - 3 - Pcrdt 
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lstanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz Lisesi 

Okuluna 
ve Deniz Gedikli 

Girme Şartları 
DiNiZ LiSESi: 
1 - Deniz füesinln "birinci srn1ftn;; girme istekli okurlardan ikmal,. 

kalımlar 'Jlım.>caktır. 

A - I.ise birinci ıımıttA ikmal,. kalanll'lr dl'niz !ise-;i birinci ıımrttna: 
B - Ortaokul son smrtrnda ikm11le kalanl2rdan c!f'niz li~esı birinci 

smıfına talip olanlar ikmal imtihanlarmı Yerdit;;eri takdirde almmak iı
zıere kayıt yaptlacaktrr. 

C - Lts~ birind smtfma y~ haddi 15 - ıs dir. Al~ı ay kılçuk olan
ı.r kabul edilir. 

DENİZ GEDiKLi OKULU: 

2 - Deniz ıedikli okulundan her üç ııİnrlml ortııokulda ikmale ka
lanlar almacııkhr. 

A - B•ı!unduklan smUlann muadili olan gedikli okulu smıtlanna 
kaydedllec:eklerd:r. 

B - Gı>31kli okuluna giriş yıı haddi birinci sımfııı 12 - 17, ikinci ıı
nfbna 13 - 18, ilçünrü smıtrna 14 - 19 yaslarmıfa ol:;ınl='lr kabul edile
ceklerdir. . 

3 - lstanbul -ç-e civarmda bllunanlar İstanbul deniz komutanlığına, 
İstanbul har:c.•rııe bulunanlar mensup oldukları askerlik şubelerıne mü
racaatlıırı. 

<! - Kayıt milıideti 20 Atustos 942 aksamına kadardır. (8603) 1 

füksek ziraat enstitüsü veteriner fakültesi ! 
askeri kısmının kayit ve kabul şartları 1 

1 - Ankara Yilk~ek Ziraat EnıotltCisU Vetcııner Faldlltr.si Askeri 1 
krsmtna bu yıl sivil tı:m devreli liselerden iyi ve fl(!k iyi deı·ttede mezun 
olan ve ol~nl~~ imtihar.larınt vermiş olmak $<1.rtıyle talrbe kabul edi-
lecektir. tı..eklılerin asağıdakl şartlan haiz olm,>sı li\zlmdlI': 1 

A - Tfükl;ve Cümhurlyeti tebaasınlan bulunmak; 
;s - Yası 18 - 22 olmak. (2!? dahildir.) 

C - Beden t~ekkülleri ve ı;1hhatl ordud:ı ve hf'r iklimde faııl hiz
mete mOsut olmak (dil rekdketi olanlar alınma7..) 

:r;> - Tavtr ve hareketi, ahl!kı kusursuz ve ~eciyesl sağlam olmak, 
E - Ailesinin hlı; bir fena hal ve E()hreti olmamak (bunun itin de 

rabıta vesikası ibraz etmek) 

2 - İsteklilerin müracaat lstfdalarma iU vesikaları ba!lamaları 11-
emıd.ır : 

A - Nüfus cüzdanı veya musaddak !'Uretl; 
B - Sıhhat! hakkında tam teşekküllü Askeri bast:thanc raporu ve 

·~ klığtdı; 
C - Lhıe mezuniyet ve olgunluk şahadctnamr.sl veya tasdikli sureti; 
D - Okula cJndrğı takdirde askeri kanun, n;zam ve talimatları ka

bul ettiği hakkında "•elıııinin ve kendisinin not~liktl!!l ta~dikli taahhut 
senedi. Taleb~ c*u?dıt"l istifa etmek isterse okuica tahakkuk ettirilecek 
ınasrafiıırı bırden verir ve bu da taahhüt senedine knyrlelilir. 

E - Sn'alı. uyı.."Tkerı ıezen, sidikli, baytlına ve çrrpmmaya müpteli 
olmadtfl hıkkında velilerinin noterlikten tasdikli taahhntnamelerl, (Bu 
gibi hastaHklardan birl ile okula girmezden evvel malul oi6uklıırr sonra
dan anlaşılanlar okuldan çıkartılır ve okul masrafl&rı "clilerme ödetilir 

3 - İstekmer bulundukları mahallerdeki As. Ş, lerlnf' istida ile mu= 
racaat ede...-ekler ve ıubelerince ikinci maddede bildirilen evrakt ikmal 
ettikten sonra Ankaral& Yüksek Ziraat Enst!tü~iı Veteriner Fakultcsi 
Ask.eri Talebe Anu1riğıne gönderilecektir, Müracn:ıt mlıddeti Eyliılün 25 
ine kadardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edılmez. 

4 - Okula kaytt \'e kabul şahadetname lereceler1ne ve müraca11t sı
rasuıa gör~ir. İstek1ı adedi tamam olunca kayıt i~leri kap::.nır ve kabul 
edilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleriyll! tei.>l;gat yapılır. (8593) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
D~a No. •Cinai 

I 

.6133.Z~ Beşiktaş ~rldız Çı:rağan caddesinde Ferive 
\ auaylart mOştemDltından Il parsel t:!ôki 

Muhammen Te· 
bede il mlnıt 

85, 87. 119 ve yeni 94 - 107 kapı No, h 
• __ ) (4753,50) metre murabbaı yer 47535,14 3566 
Yukarda yazıh gayri menkul 26.8,942 Çar~amba günü saat 15 te mil

i!, emliik müdürll\ğUndc müteşekkil komisyonda kapalı zarf usuliyle sa
tılacaktır. Isteklilnln 2490 sayılı kanunun hüldlmleri dairesinde hazır
la.iuntş teklll melttuplarınr ihale eün!l saat 14 e kadar komisyon reisli
ğine t.evdi etmeleri ve nüfus hilvi yet cüzdaıılarmı ibraz eylemeleri 
muıttaz.idir. Fazla izah;.t için meıkür rnüdürlüğ<? müracaııt. (8517) 

leden Terbiyesi lstanbul Bölgesi Baıkanhğından 
·ı - (59Sl) lira (20) kuruş keşif bedelli Fat1h Gürf'ş klübü tamiratı 

işi kapalı zarf usu tiyle Vf' on be~ gün müddetle ihaleye 'az~diJmiştlr. 
2 - Eks~tme 26.8.)942 tarihine rnsth:yan Çarljanıba güııü saat 11 de 

~aksim Stroser\'lier 57 numarada Beden Terbiyesi lstanbul Bolı:esi bi
oa.ı!I' dahilinde miltt-şckkil hususi komisyonda ynpı!acnktır. 

3 - Bu lce al! lıususl şartname ve kc"Ş t evrak, her l:ün (50) kuruş 
ınuknbilinde Bölge Muhasebe servlsloden alınabilir. 

4 - 'Muvakkat kminat mikdan 448 lira 54 kuruştur. . 
5 - İsteklilerin teklif mektuplarrnı ve sinıdıye k&dar en A7. bir ta

ahhütte İstıınb•.tlda 4000 liralık rcsml bir bina taahhildu işin.! muvaffakı
yete başardıklartn:ı <!aJr resrnt bir daireden alınrr:ı~ \•esikı:lariyle 942 yı
lına aft Ticaret odası vesikası ve muvakkat tcminııtıarrm havi kPpah 
zarllannı muayyen sar.tten bir saat evveline :ı.ııdar Muha!ebe servisıne 
tevdi etmc:erı lUı:umu ilAn olunur. (8629) 

KARAR HÜLASASIDIR 
Karar No. 942/5 - Deposunda satısa elverişli odunu tulunduğu hal

cie satmamak ~tiyle Mllll korunma kanwıuna munalefetter. suçlu Ka
dıköyilnde Yo~urthane cadde~i 40 sayıda oduncu flya oıtlu Kiryako hak -
kında Üsküdar milli korunma asliye ceza mahkemesln"e yapılan duruş
ma sonunda 4 dört lira on kuruş ağır para cezıısı ile b~ giın dtikkfınmtn 
kapatıbnasına h•lküm edilml:tir, İIAn olunur. 

BELEDiYE SULAR iDARESiNDEN 
l - Fcner,r,,lunda Mustafa MaThar sokal;ında döst"necek boru ic;in 

takriben 1600 metre mikdp transc ha[redilecekt\r. 
2 - B:.ı ise ait Şôrtname idaremiz levazım dafrcs'nden almabiUr, 
3 - Hafriyat işini üzerine almak lsteyenıerln 19 At:u~tos 942 Çar

şamba süniı sa:ıt (12) ye kadar bir mektupla fi.ratlannı Taksim Stnı-
servllerdelti idare merkezine göndermeleri. (81554) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Be§iktas Şeref stadında yapılııcıık "2023,42 lira kejlt btodellı twmır 

~i 24,8.942 Pn?.artesl gunü saat 15 t" Mllıt l':mlAk müdurlfığunde mü-
t ... ekkll komisyonda cıçtk eksiltme ile ihale ed!lecektlr. •· 

Muvakkat temln;;t (151) lira (76) kunıstur. 

İsteklilerin en ar bir taahhütte (1500) llraltk bu l~e benzf!T 1! yaptı
ğına dair idarelerinden almıs olduğuu vesikalara istinaden Tst:ınbul \'il~
vetlne mUracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 ~n evvel a
İm.mış ehliyet ve 942 ;J ima ait ticaret odası ves!kal:ırını ibraz etmelerı 
mukta:zJdir. 

Mukııvelf'. eksiltme, bayındtrlık l~:leri gcn,.ı ve hu~u 1 ve fennt şart
nameleri keşi! hiilas;ıslyle buna mOteterrl dı.ğer evrak milli emllık mü~ 
dürliltünde gorülebilir. (8467) 

~ DENiZ KLÜBÜNDEN -, 

Otomobil ve Kamyon Sahip· 
.lerine Candan Tavsiveler 

t. 

12 - ~ • 9 ı2 #9--- K A D 1 K ö Y---l!l: 

·sEN JOSEF Li E 
• 

1 
Tam Devreli Frans1Z Erkek Lisesi 

Talebe kııı:nt Ye kabulüne ba,ıanmtştır. Yeni seııe df'rslerlnf' 1 
Eyh"ıl Cuma ıünıi başlanacağmdan yatılı tatcbtnin 10 EylCıl akııam 
mf'ktetıt'! hl\J'IT bulunmalan 117.lmdu-, 

• Talebe kıııyrt ve kabulü hakkında izahat nlınal: !cin "Pnzıır ve Sair 
dan başka., hergiln 9 dan 11 ve 2 den 5 e kPd •ır mfiraeaat P.dilmelidir 
Hakltile li-;ır. (iğrenmek fçln ilk okulu bitiren talebeler lh,;ıır1 srnıf 

kabul edil'!r@Jt orta sınfflara hArırlamr. Okulıı kabule oair olan kart 

Otomobiliniz •.• Kamyonunuz ve Lastik

lerinizden Azami istifade Etmenizi , f'PP\'f'.Tn tarafından ı ila 8 EylQle kadar almmıısı r!ca olunur ' . 
Temin Edecek Çareleri Bildiriyoruz 
----------------------------------------~ 

Bugün öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, satmak için ilana filana lüzum' yok. RP.le 
otomobille, kamyonla. lastikle alakalı her bir malın yüz alıc-nıı var . 

Fakat ticaret yalnız satmak demek değildir, müşteriye hizmet etme>k, kendi~yle 1.: 

birliği yapmak, itimadını ve doı.bluğunu her vakit içın kazanm.alt tarafı da vardır~ 
Zaten otomobil, kamyon, lastik gibi malların bakımt Vf> uzun omrü için yol gös. 
tennek; satıcı.larrn Üzerlerine aldıkfarı tabii vazifo ve mes'uliyetin bir icabıdır. 
Bu~ün ~u vazifenin ifası çok nazik ve lüzumlu bir şekil almıştır, çünkü dünya 

harbı netıcesinde temini en güç bir şekil alan mal;-;emrnin başında otomobil ve kam. 
von dastikleriy~e yedek parçalan gelmektedir. 

Bu müşkül vazivette yapılacak ilk şey elde ıne .. ·cut lastik, kamyon ve otomobil 
!erden a7.ami ömiir ve hizmet temin edecek tedbirler almaktır. 

Bir ilan serisi halinde bildirece~imiz bu tedbirleri memleke>timizdeki bütün ~oför. 
lerin ehemmiyetle na2an itibara almaları yalnız menfaatleri iktizası değildir; aynı 
zamanda bir memlek~t vazifesidir. 

1 NUMARALI TAVSiYE 

Lastiklerin Ömrünü Arttırmak için 
1 - llk yapılacak şey sür'atı azaltmaktır. Otomobil veya kamyonunu.zu ne kadar ya

vaş sürerseniz lastiğin ömrü o derece uzun olur( 80 kilometre sür'atle sevkedilen o. 
tıomobil lastiklerinin ömrü, 60 kilometre sür'atlP sevkedi'en otomobildeki lastikle
rin ömrünün iki mislidir. Sür'at lastığin ömrünü ~zalttr. Y A V A Ş sürünüz. 

1 

Ordu Hastabakıcı ve Hemşireler 

Okuluna Ait Bazı izahat ve Okula 

Kayit ve Kabul Şartları 
l - Okulumun hastabak1cı Vf' hemşire ntlstfrrncl( i\zP.re :A:nk:ır 

da M. M. ,V. ta>:afından 1939 sene-~inde açnmts C'lıın haıtnbakıcı ve he"I 
şfrl"ler okuluna ~A ttne de 45 tıılPbe alınacaktır. Okul:ı glrmPlc arnı 4 
denler bulur.dultl•T"• mahallin Vallli.l!ine ve kaymak::ımhliına veya aske 
li\: şubelerine dileltçf' ne müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 Hytlı kanun mucibince bu okuldan 'tl'!ZUn olacaklar, ft'I 
mm11r olup tekAudiyf' alacaklardrr. 

S - Merun ol:ıdar altt senelik mecbur! hltmetlerbıi ordu hasbb 
nelt"r!ndP yapacııklıı" ondan ııonra arzu erlerlerse memlclcctteld bü 
~h! teşf'kkiUI,.., kendllerJne açık olacaktır. •· "i 

• - rahşn ınüC:df't Qç sene olup bu mfidıkt !o;lnde okurlara a. 
hf'• lira harc!ık verllecek, faşe ve llha~ları tamam~n oku1a alt olacalı:t 

5 - Okuldan mf'run olıınlar barem kanununa görr 20 Ura asll m 
.aştan baslamak füıerf' maaş alacaklar ve bu mikadr ılttikce ço~lal'a 
••r. Bu zamıın dah~ la~e. giydirme ve barınmıı orduya alt olııçakt11 

il - Okul b F.ylfll 942 de tedrisata bıı~ltyacaktD', 
T - Okula ka~ ve kabul t1arllan şunlardır. 
A - Türkiye COmhuriyetl tebaasmdan olmak \"e TQrk ırkından b 

•ııı,mak. 

B - Sıhhati yerinde olmllk ve durumu her iklimde va11fe glinni 
ı:nfüııı.it buhmmJk, (bunu herhangi bir hastane sıhhl heyeti roporlyle teS 
bit f"ttlrmtılc ve ~vrak3 ba:ıamak IAzrmdtr.) 

C - vkuttın tal~e yaşt 16 dan aşağı Vf' 22 den yukan olmıyaeaktı 
D - ftf'ndi!! anıı ve baba lffe-t ehlinden olmak, (bu vaziyet po 

t~\"Sik ettlt'ılerek evraka bııilanacaktD".) 
E - En at: ortrıCJlml tahıılllnf bltlrmi~ olmak, (eleme fmtlhanl 

2 Lastiklerinizi fabrikalann tavsiyP ettiği hava derecc!linde c:i:::iriniz. Lastiklere nok
san koyduğunuz her libre hava, lastiğin aşınmasını % 12 1/2 fazlalaştınr. Haddin. 
den fazla hava aynı zaran verir. Otomobil, kamyonctinize ne derece hava koy. 
mak icap ettiğini bilmiyorsanız marka, model ve lastik eb'adını bildirerek bizden 
sorunuz. 

' da mu'"aff".lk o\malt earttır) veya bu dMeeede tah,.i! gör<!ültünü lı;bat e 
ı m•k. · (Tıı!'ıHkuame vtya bunun tasdikli blr sureti, Muameleli evrak 

3 - Taşlara, yaya kaldmmlan ve hendeklere çarpmayınır.. Bez arızaları ,.hcmmiyetlidir. 

~l<lenecektir.) 

F _: ~-11 v:?:rıı nf~anlt bulunmamıılc. (ev\'f'lce evlenll) 
l(ocıı~ öl:Tıij~ ol:mla!' kabul edilir.) Buna ait me:ieı:li hali 

Bezi çok arızalı lastige kauçutaj (yeniden taban geçirmeı yapılamaz. , ı 1-ıit f"\'l"ak ~er.a t")df'nf'<'e-ktlr.) 
4 - Her sekiz bin kilometrede bir tekerleklerin vaziyetini dcği~iriniz. Bu tedbir la11. 

tiklerin ömrünü arttırır ve aynı seviye ve şekilde c.şın .ınasmı temin eder. On sağ 
lastıği s;ığ arkaya, sağ arka lastiği sol öne. sol ön lastiği sol arkaya, 501 arka ~s
tiği sağ öne geçiriniz. Ve her 8000 kilometre aynı stikamcti takip ederek dcği~ti. 
riniz. -

5 - Ani hareketler VP. ani fren yapmaymız. Bu hareketler lastiklcrinizdcn kilometreler. 
le servis yapabilecek lastiği sıyırır götürür. · 

6 Lastiklerinizi her gün muayenP. edinız. En küçük ke.;ik, bcr~leri bile hemen ta. 
mir :?diniz. ihmal edilen küçük kesikler zamanla biiyuk ve esaslı anz::ılar çıkanr. 

7 Viraj alırken tedrici surette çok yavaslayınıı. Virajları sür'atle dônmek lastiği çok 
aşmdınr. Sür'atlı alınan bir metrelik viraj düzde rm metrelık yol kadar lastik a. 
şındınr. 

8 - Otomobil .ve kamyonetinize had<linden fazla yük koym;ıytnız:. Lastiğin ömrünü 11.al. 
tıp ar'17..a ihtimalim arttırırsınız. 

9 - La~Uklenn füıkrmı hakkında ögtenmck isteOı::ınız no1ctalar varsa sarı 
biJdırerek sorunuz. Derhal memnuniyetle cevap venne~t! amadeyı:ı:. 

Godyir Lastikleri ve Doç Otomobil . ve . Kamy~nları 
TÜRKİYE MÜMESSİLİ: 

Kemal Halil Tanır, M. Rifat Yalman ve Şsı~ 

TATKO ş İRK ETİ 
Bevoalu · 

Saç bakımı a•h:tıllftia ea 
birinci $artldu. 

PETROL NiZAM 
Her eczanede satJbr. . 

Satıbl< Apartı"1an 

Arsası 
Nışant.aı Vali t:onağl caddesin· 

de 8 >< 21 eb'adlıırtnda bir arsa 
ıo.ooo liraya satıhltttr. Müracııat 
Y"'ri: Galata Un:ron Han No. 24 
,_ Telefon: 42527 __ ... ,. 

.· 
Taksim Bahçesi Karşısında 

ADEMİ İKTİDAR VE BELGEVŞEKliGİNE 
• 1 

KARŞI 

FO.RTOBi·N 
s .. , İ. MUAVENET VEkALE TIH I M RUHSATI Nl HAİZDiR 

HER ECZANEDE BULUNUR POSTA KUTUSU 228 
tl~iTi: I',{ ~ ... - , . Q 

MEMUR ALINACAK 
Türkiye iş Bankası A.Ş. lstanbul Şubesinde~ 

• , . ' 1 
Ba~amızda çalıştırılmak üzere 24 ağustos 1942 pa.zartesi 1 

günu yapıla<?Bk mü~~~a imtihanı ,ile on memnr ~~acaktır. 1 
Talipler•;ı şeraıtı ogrenmek ve kaydolunmak uıere en geS 

20 ağustos 1942 akşamına kadar Yenicamide iş Banka&ı Memurın 1 
Şeflığıne müracaat etmeleri ilan olunur. ı 

G ._:. OkııT· Flbt.t !lf'hpPlf'r dısınna okuriı Jl':e'nıımg ınoeı\ tet'ıt 
"'•lenme ~retlvi~ 'e:vl'I di~rr lnıibatt sebeplerle okul det; çıkıınldıl!ı, al 
~nelflc ımecburJ hf7mf'tinf y;ıpmııdlğt veya tamıımlıımadıkt veyahut s 
•f'beplf'r dşır,d• crkıı .. rlrlığı takdirde tahakkuk !ttlrHeeek mf'ktep masraf 
'ıırnıt tameaıen lldl;-vf'reğine ve ı:östcrdlği veslkahı1n tamamen doırnı 
iıı!!'ıma ' dair nn~erHitten fasdikli ve kefilli bir taahhiitname verecektir, 

8 - Yukarıdııkı şeraiti haiz olan okul okula lm.tihansız . olarak ka 
nl edilecektir. ~ 

il - Yulcctrırhlki mnddf'lrr mucibince evrak•nm muamclcslnt l5Hfren 
lf'rıf,..n vil!ıYet Vf'Y? kaza merkc:ı:lerinde otur;mlıır bu makamlar veyt 
J'lı:erlilı: ' ~ubele~i va~ıtasiyle cvraklannt doğrudan do~ruyn Ankara Ord 
Rııı;t;ıbakıct Bf"'Tl$1relflr Okulu mnd!lrliij'!finP &?Öndereccklerdlr. 

ı n - 1\füracHtların Ağustos 1942 nihayetine kadar sona erdirflm 
ll7ınıdır. 

11 ~ Okurlıınrt kahul edildikleri ve meltt•be hareket etme 
lH'i ttornl m•kamlar tıırıı!ındnn kendilerine blldirll~ektir. 

12 - Kııbnl ed!lf'f't'klPr in okulun bull'nduğu Ankanya kadar gel 
mek ve okuid;;ı tf'k: ıu yıımfacak 1-thht muııyene neti.:cs; hrstalılthır1 tc 
be"1)n roe-nlern. memlrketlne eitmek için masr....! edecekleri ,.ol n'.lrn 
?ıın lu!ndilerine aft olacıtktır. (544 - 78J)2 . 

Konya Nafıa Müdürlüğünden 
ı - K.oo~ - Beyşehir ycılunun mebde kl<iınıni:ı y3phrılacRk ola 

1030 M. uıtJl'lukl:ı pcıı kc kaldtrım inşı:ıatı kapalı 7.arr l.!~uliyle cksiltmey 
konulmuştur. 

2 - EksGtm'! 27 Ağu$tos !!12 tarihine rastlıyan P<'rscmbe g11nft s:ıa 
15 de Vilayet Daimi Enci.imenlnrle yapılacaktır. 

3 - t~btı in <1ıı:ın keşif bedeli 4Bi 17 lıra !?O kuruş ve muvakkat te• 
m inııtı 3R56 lira 4 kuruştur 

4 - "au icc a'.t e\·tak• 
A - KP$1f cetvcll, 
B - İmalA; Ye ihzcırata 111! 11ilı: i ır- : Ciyııt ,,,.fr.,Ji 

C - Şose ve koprtiler !cnnt şartnamesi. 
O - Hu~m;\ şartname, 

E - Bnındıdık işleri gr.nel ~;ırln:ımrı:,I 
F - i.l:ksiltmr. ~~ rtnaıncsi. 

G - Muı:rıvııle. ornı·~ :ı •h•n ibaret olup lcİlv'"rı"c· hu evralı:t her gQ 
Korıya Nııfıı Mıldürli.lürıd" nörlıp tet1'1k edcl.ıı l ırl<!r, 

5 - Eksiltııır.rc gıreh il n r k için 3 ünclı madd~de ya2ılt muvalı:kat te 
mınatm nı..susı m•ıhıt!r·be ı·c1.11eslnc yatırtldığına d3ir m:ıkbu:r veya b 
miktar şayarı ı kııhul bc.nkıı tenılnııt mektubu ılc eksıllmt> tt.rihinden 
az üt · gun e\.'7e: llııtll:er hariç) müına~ili inşa:a tı muva!f&kıyetle başar .. 
dıklarma •bır rtfero1nslariyle b irl ikte Konya viltıyclın~ mü racaaUa allna 
cak ehlı7et veı;ikeı lnm 1942 yılımı alt T icaret vrıakasının dış zarfa ko 
nulmııtıı ,·e ' o"' • mııddede y<u:ılı evrakın görülüp imza edılmls bulun 
ma::., laıtmrt• 

6 - lı;t ·ı.'''"ı ,, , .ı ınrı mııdrlerle yazılı e,·rak! ve 1eklif mektupl:ınn 
2490 sayılı k ı ııııun tıırırlf'rtne uygun olarak tn,zım ed ip 2 inci madd 
de yarılı taı ıntf! s:ı;ıt 14 dr kııdar makbuz muk,ı,bl!:nde Vllfıyet Dalml 
~:ncım1f'n ıe .·ll~ irıe te\'di etınelerı \'e postada riıti teci!tmelerln lı:abul 
olunınn•al'il~I ıliın ohıııur. (83a8) 

4 x 20 x 2 eb'şdmda 24,000 adet ambal~J ta.'ıtası almacakbr. Pa· 
nrlıkla eksfltmesı 14/8/942 Cuma gllmi saat 15 de Tophanede lst, Lv 
Ainldit' ııatın al:-na komisyonunda yapılacaktır, Taliplerin belli vakltt 
komisyona ~lmelert. (lll - 8:?49) -Beher ' ldloauna !150 k\.ıroş tahmin e-dilen 20 ton pPnÇ<'lik kösele alma 
ı:aırtrr . Paıari.ıi<lı:ı ek~iltmesı 13/l!/D42 Perşembe gun1 s;ıat 15 de Topha 
nede İ:.v 1 A~ırligi ~ııtm alma komisyonunda yapı.ııcnkttr. İsteklilerin tele 
lif edec·ekle:i ml'.ct:ır ılzerindm teminatlanyle belıı vııkıtte komisyon 
gf'lmeoleri. (122 - 8s&7) - . 

- :::> ""lt:C ..,._ • :ıt • ' u91i;.. {ıqkıal<'lf"rlnden Dn·utp:ıea asker! rırmınıı !i64 ton odun naldcttl 
...... ,...•Wl)oQ!!°...,;:jo-~ n "' 
C ~j! ı: ! ! 0 :;" ! ri'ecektlr 'I Paıarlıkl!\ ellı:ilt:nesi 13/8/9-12 Pe~Pmbe günü saat 15,30 d 

·-er:,_. ~~ö~i~~!~ · ı su·~er Bank iplik ve Do. kuma· Fabr' i,kaları '! Toy,hanede Lv. 'Amirliğı satın almıı komisyonunda yapılacı;klır. T.ahmi ~lllııiöillölic;;ıııi:'9.,,llll•11-•"'•c••• .. ,. b~eli 3498 !.ira ·so kuru~. kntl teminatı 624 ilra 52 kunıı;lur. Tolıpler 
' belli v~tt.e 1Eomisyona gelmeleri. (125 - 6560) 

--~----~- Müessesesi Nazilli Basma Fabrikaları l61m ______________ _ 
İstanbul 2 inci lcra Memurluğun- 1 

dan: 938/136 - Mahcuz olup satıl- Müdürlüg"" ünden . . 
mastna karar verilen (Bir .adet Fran-
sız ıııam.ulitt ve markalı para kasası) FaQrlkamız gahasmda mevcut ve maıu~erlyte' Çtr=- 6atteilnden e:ı
l 7 .8.942 (On yedi Atustos .942> Pa- kacak pamuk toz \"e döküntüleri bir 8ene' müddetle · açı arttırma il• sa
carte$l saa; 16 de (On altıda) Ftncan-

tılacaktır, . 
crlar Yusufyan hantnda 43 numarada 3,8.942 farlhir.t'!Pki kat'l ihale 1,!J,(142 tarihine mD~adif Sılf' ı:finü aıı-
satrlacaktrr. at 15 e oırakılmıştrr. Tellplerln mukarrer i:ilnde fabtıkAmızda hızrr bu!. 

BiR KiMY A FABRIKASININ 
tlmt isl .. .rinde çal~ırılmok üzere bir Dokto:- veya Eczacıya. ihtl

,.aç vardır. Almanca veya Fransızca bilmesi şarttır. İE~eyenlcr!n fo
toiraflı k1sa hal tercümelerin~ posta kutusu 176 edrf'sıne (KİMYA) 
riimu7.1Yl~ üc ;On kinde blld ırmelerl. 

,5 A!usfo! 1942 Cumartesi akşamf saat 22 de \'erilecek baloya 
teŞTif Metek davf tliler meyanında şehirde ve Adalarda ikamet edcn
lcnn avdtôtlt"r•ni temin etmek htcre muayyen ı;:;;ıtleı'de Modadan 
hare~et edecelı: motörlü vesait temin cdilmışt·r.· Tıılipler·n m.ıhallıııdc harrr b ılu

~l••••••••••••••••••••••1n••••ıl' 1 nl'leak 11atıs memuruna· mur.ı.caatlar1 .,. ilan olun~·-

lunma1ar1. . 
Satış sartııamesi muamcUt servf.imizden t~i&rlk f:dilebilir. Posta pu• · 

1u condcrıld;ği tıtkd.irde taliplerin adreslerine de ıôndeıilir. (8826) 

Sahip n neşriyat mfJdfirii: Halil Lfttfl Dördünr!I 
Gu~ " neşriyat T. L. ş. T~ &tatbuısı 

--


