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TüCcar Fiyat Kontrollerine Başladı 
iLK IS OLARAK 1 

. 

Pirinç Fiyatları 
120 ye indirildi 
Fakat Beride Fırsat Gözliyenler 

Faaliyeffen Geri Kalmıyor 
Kontroller için Belediye Zabıtası Kadrosu 
Bir Misli Arttırılıyor - Karne Usulü Yalnız 
Ankarf., lstanbul ve lzmirde Tatbik Edilecek 

taıe itlerinin beledi,e,e dev • 
11ııden sonra belediye zabltuma 
da bu sahada mühim i§ler dü1 • 
mektedir. Piyasanın kontrolü ve 
milli korunma kanununa aykırı 

··hareketlerin takibi de bu arada • 
dır. Bu vaziyet karpauıda latan. 
bul belediye zabıtam kadroınınun • 
bir misli arttırılarak yeniden 100 
kadar memurla takviyesi kadr. 

f1ma11 K._,.._ PMetli •alıueHı.la ceıe7u ettiji salaa ile iki tarafın resmi harp tehliilıerinde l..ıll.i seçen eehfrlerla kut ltakıfl röribaifiL 

lqmıfbr. Eminönü, BeJvllu Ye 
Fatih kazalanna sarf belediye za. ··~'TEBL.,.... ı ... ' . j,_ l'J i '=11 
bıtası itleri ile utrqmak bere 

. ikinci birer emniyet Amiri taJln ı• 
. edilecektir. Emniyet müdürlülfhı ır 
. de de ikinci bir muavblllk ihUa 

brarlapDJfla. Bu muninlile be 
'§inci fllbe müdürü Şü1ı:ril Barba. 

• 11vln edilecelf aöylenmekte. • 
dir. Belediye zabıtası kadrsaaun V 
~~etilmesi suretiyle emni,.C • 1-
aıtınea ... •Mlhtq&nim ._.. • 

ovyet 

6eJuhbe J ~ 1Mtk1e.. de hafiflemit olacaktır. 
2'imnıt Vetili Dr. ~ ua e- (DeftllU s.. 4, sa. 14•) Bu Seneki T aarrm 

Baıhyahdanb eri 
Volga Hattına Karıı 

Tazyik Artayor 

MiLLi KORUNMA 
KANUNU HUKUMLERI 
KALKMIŞ DEGiLDiR 

Almanlar 1,044,741 Stalngrat Baflsıncla 
Esir ve Mühim Bu Harbin En Çetin 

Malzeme Ele Geçireli Muharebesi Oluyor 

. lerlln, Stallnln Gidi llr Ruı Miclafaaıı Şlclcletlnl 
Ber-fe'Tln--8e!'--beat-.. -tııa--anec1--11c1-ı_tı_WaQnle __ rd_e_w_ııt_K_or_u_nm_a_Ka_nu--- lmrlndH lahıecltyor Hiç Kaybetmedi 
mı Ueta unutulm111 gibidir. Halbuld bilhassa 32 net ma4de7i hatr-
lamakta fa:yda vardır. Şimdi bu maddenin tatbiki 111 de bel~ Berlln, 12 <A.A.) - Alman or. Moskova, 12 (A.A.) - Ôğle Ü.. 

Hindistan Umaml Valisi 
Marki Lialithpw 

Hindistan 
• 

Dünkü Meclisi 
Müzakereler 

Ereğli Limanının Temizlenmesi için 100 Bi 
Liralık Tahsisat Aynfdı • Mebuslar B 
T eıebbüsün Ehemmiyeti Üzerinde Durdula 

Ankara, 12 (TAN) - Büyük Uman olduluau belirterek 
Millet MecU..inin bugünkü toplan smın temizlenmesi içbı m.Wl&lillıi 
tısmda, yeni mebuslarmmdan llt Vekiletinin çalıpn•lara 

l 
Numan Menemenciojlu, Şükrü masmı §ilkranla karplamıftır. 
Sökmensüer ve Sabiha Gökçilin ni mesele için söz alan lbn 
tahlifleri yapıldıktan sonra ruzna Dem Bozkurt, gerek ticaret 
medeki kanun liyibalanmn mü. lomuzun, gerek maden k·lWnfll·•.-ı 
zakeresine geçilmiftir. nakli meselesinin bu ifle alllaaU 

Mfinakalit Vekaleti bütçesine oldulmıu .a,iemipir. İbrahim 
Ereğli limamnm temizlenmesi teme göre, 1941 ~inde 11av.aı 
için 100 bin liralık münakale 7a. dan 1.900.000 ton kömür lltll_,. 
pılmamna dair liyiha müzakere edilmlf, bun~ 1,2~.000 tonu de 
edilirken Mithat Aydm söz alınış nizden nakledilmiştir. Karadeniz 
ve Erejli limanının yalnız tabii de kış müthiş fırtınalarla geçmek 
değil, ayni zaınanda iktısadi bir ~ Devamı Sa. 2, SU. 6 

devredilmlstir. Fakat tQccar, el komna tıedbirlerl kaldlnldslı için or- elaları baflwm,anclanbğuun tebli. art ~ So~ tebliği: 
tMa :torıtrol edilecek bir ~ kalmıdıtma sahip oluyor ,.. fl;ratluı a• fi: • 11 ~gecesı, kıtalanmız 
Wdldil\ne yllkııeluniye blllhJOr. Bıı lebeple prek kendilerini eerbelt Orgeneral Baron Von Bicht • KletüiJ• ~resinde, Kotelnito. 
mqan tüccara, ıereıı: bu itle allkadar devlet ve beledi.ye makamlu1· bDfen knm•nduıııdaki hava tef. w'nun cenup batıamda ve Çera • 
• llllll Korunma Kanunu lri1kihnJerhıiı baki nldutunu ve tatbik ~ killeri ve uçaksavar birlikleri ta kaya, Maikop ve Krasnodar böL 
clilmesl llnn .mtilini hatırlatmayı bir vazife bflirlz. rafmdn mükemmel aureıttıe d~ gelerinde düpnanla muhuebeye 

• • • • 
lçın lçın .! 

Kaynaşıvor 1 Gunıer. Geçerken 1 
;r AZAN: M. ZEKERİYA SERTEL 

tıülenen zırhlı kuvvetler komu. devam ttmiflerdir. 

'

mi hilkı1met, evvelce dev., 
ıs~ bazı gıda 

madde\r' hakkında alman el kon 
ma tedbirlerini kaklırm.ıf, bu 
maddelerin utJfl1U serbest bırak. 
DllftU'· Fakat bu karar ile kaldı. 
nlan f111 sadecre el koama tedbi
ridir.. Yoka milli korunma ka • 
DUDll ve bu kanunda IOn yapılan 
tidillt dejlldir. 

tam orgeneral Paulua kumanda.. Cephenin c:lijer kesinılerinde 
mıdaki ordu bta1an, b~ Don hiçbir delifiklik olmamıftır. 

dlldllf wya iat-r etlea melde. kavslnde Kalaç'm batmncta 62 Moskova, 12 (A.A.) - Sovyet 
me m-.elelerl yll)llllak; nci Sovyet ordUIUDUn mecmuu. ötJe tebliliJıe ek: 

Bazı yerlerde Polis HAKEDJLEMIYEN HÜRRiYET 
Su soıı günlerde gazeteleri açmca ratı.lllr-1 - Tieart teamtlle qkm ela. nu ve biriDcl mhJı ordunun kuv. Kletskayanm cenubunda şiddet 

nk diler ltir imim .. 1atm a. vetli unsurlarmı imha et:mı,ler. li çarpıpnalar devam etmekte • 
llnma•ını meeltarl kılımık ıare dir. Bu imha muharebesinde bu dir. Kotelnikovo'nun Pnıal doğu
tiyle •utta hulunmak "'8 ana kadar 87 bin kifi esir alınmq sunda Sovyet lata1arı tarafmdan 
mah 9atlp ini wutla anetmelı:, ve binden fazla tank ve her cini yapılan büyiik bir taarruz esna. 

Nümayişçilere Ateı R E F 1 K mız kelimeler arumda en çok tekrarlaan 

Ö 
H A L I D ''serbes,, ve "serbes bırakılmak" tır. Memleket 

Açtı, lenler Var bir "azat buzatı Cennet taplllllda beni 16zet!,, 
K A R A Y manzarası arzediyor; insana 6Y1e gelıyor ki. zln-

ıt - Bir ..ıı ı.- n,..tıa -.. ten '150 top da ele geçirilmlf ve. llllda düpWl •in" zayiata utra • • ·• 
mata mMnf 1aer11ans1 Wr flll ,.ırm ~tr. Düşmanın llllfbr. u .. n.- bö KarfJaıalıklara K•ıı 

Her f8Yin 1e1W satıp ar • 
lled.Ddiii bugünlerde milU ko • 

" hmekette ltalumnak "'8 kaJıplan ~- Bu çarp11 • Çerkask ve -"'ıı · lgelerin • e- Devamı Sa. 2, so. 8 ar Devamı Sa. 2, Sü.' ele dÜflDPDID tank ve motörlü Askerı Kıtalar da 
nmına kanunu Adeta umıtubnuş ------------------
ll>ktfr. Halbuki bu kanunda 1~ 
pim 90ll tidilit arasmda bilhal
• 32 ad maddeyi babriamakta 
fayda vardlr. Bu madde mucibin 
ce aşaiJdak{ bnetretlıer yasak e. 
dilmlftfr: 

1 - Maldk ........... Ub 
Wr .... fMla fi,atla Atmak; 
2 - Muhik 8eltep olme••ma 
Wr IDab fada fiyatla Ailp •-..... 
ı-.,...Wepolm•hmn 
.. ftat malı ... ••t:me • 
IDlk; 
' - Malailı: •ltep owhmn 
... wea& 1111111 ..tattan imtina ..... 
1-llefttlt ............ bir 
....... bsm"• ft1a ...... -- . ..... ~ ............ ,... 
la ile elim -·.cmak; 
., - ..... piy darhk 

ıuut 'fl1a Ji'hek1ik 
~.a d mahdat •• 

K.ok Tevziatı 
AksamıJ1or 

Sobalar için 30 Bin Ton Kömür Tevzi 
Edildi - Her Ay Dağıtılandan Fazla Kömür 

Getirildiği için Stoklar Eritilmiyor 
Btn.ank Tfirld7e kimllr sa, B.,._ War llalb ION 

... mtl•Hıtsl ı.tanltal ..... 1•bc8il eiarak le lNa t .. 
mtWtbil Zebd79 ltlr Q ..._ 1üm lr.t .. iıfdmtbr. 
nnbet alouttlr. Yeıl8e &a • El•• llllıftcat ıteldula ..... 
hn merkat •lffr •mvilli ria Uç pslııa""'nha ..... 
Eytlp Saltri Kouk ftMletea ittlmall halkın O.ti~ m • 
~-n-ı.J.:.-1 Yem mUlr _. plamaldadır. Ytibelr _..__ 
&" ..... ~ r- lar llalkuı kimllr ilad7'ıCIB• 
naiı "8 &tanhataa ka.tr •a. te•IM hm..ı Jair eıa.m-.iJ'et 
zi1etinl t~-tkik• ........ ıtır. atfetmekte olduJdarmün kö.. 

1 _ m..w..m Şimtll,e bin JaJdu .... ._ m8ıh latanlnala tapuna işi 
tlaJI -.nll hariebade malate. .. iti• , .. k.....,... w ..._ ..,_,•abt. Altplale• ... 
tlf eDen- ıePrilmesi ~"!*iY· lnn flltlpet ı ....... ,....,.. _ _ ~---.- . ___.. ..... ~ 
le flyabntn yükseltilmesını L•. ••• ''' •• •••••••••••••••• ••••• ••••• ••••••• • 11

, 
1
,,,,, 

ar Dwamı s.. 2, sü. 3 M .. d h le 8 ,_..._ u a a ye GfKRll 

G T e 1 Londra 12 (A.A.) - Hindistan n. o 1 o ya kalpphklan hakkmda Reuter 
ajamına gelen aon haberler fUD. 

suikast ıaı:,r~bay da asker kuvvetleri 
dün öğleden sonra askeri kamyon 
lan t&f8 tutan halk üzerine atet 

Korah Bir T edhiıc;i, açmıştır. Bazı kimselere isabet • 

J B k·ı· . ler olmuştur. Sokaklardaki mek. apon aıve ı ını tup kutuıarmı tahribe yeı.tenen 

1 Y 1 d halk kütlelerine polis kuvvetleri 
Kurıun a ara a ı ate, açmak mnıncta kalmqlardır . 

Tokyo, 12 (A.A.) - Japon Bq Fakat kimse yara1anmamJftır.Kar 
vekili general Tojo, bir ıuikude gaphklara l§tirak ettikleri ıüphe 
maruz kalarak Jaralanmıştır . ._ edilen 150 kişi tevkif olumnuı , 
ki ~ Htrotıo da bu bldise tur. 
MD•ncla bir 1ara almıftır. Yeni Delhide fimdiye kadar a. 

Park Soowm ismindeki mi1ta. ..-... Devamı Sa. 2, Sü. 5 
amz polis uraflndah açılan ateş ~ 
ıe öld~· SCi):ı.nctıame 

rı:'~.ı=~,,_t 1atv8tcn Yeni Çin 
Ct~ '!: = T:_ıo_ ile Elçisini Kdllul Effl 
blilalı Yakmiiida göriiJdllderi a.. Ankara, 12 CA.A.) - Başvekil 
hada ya~· Karanlık bir kö Şükrü Sançollu bugün Aat 
pden iki el lflih atılmlf, biri der 17,30 da ~ yeni Çin 
bal hatNYMJ9 bldınlau il. Bi e1çlal M. Jan • YO • fo'ft kabul 

k!Jr. Devamı Sa. 2. Si. '.I etmJftlr. 

.,_ ___ danlara tıkılmış olan gıda macld&leri. haJU'h bir 
inkıllp neticesinde, birdenbire hürriyt-te s.vqturulmuttur: bu 
maddelerin (10 temmuz) unu yapyoruz: Pirmç, nohut. falulye, 
sabun çuvalları, davul zuma önde IOkat IOkak dolaşıyor; zeytin. 
yatı ve peynir tenekeleri biriblrlerine ~ nutuklar IÖJlü. 
yor. Dan budaklan cami güveralnlerinin tepesine bofalcl*ça 
kanat sesleri alkışlar halinde havada Çaltam10rf 

Ali! Ne için ve kimin h•lrlnnda oluna olsun ~ hoşa 
gitmektedir, ferahlığı tçe yayılmaktadlr. Onun içindir ld, ıuete
lerlmlzl dolduran "aerbes baakllma,, sWerl, harp baberlerlnbı 
deh,e1ıi aramda aizıma her gün bir parmak bal çalıyor ve ~yal 
kuvvetime meydan a~or; göıdimtbı 6nüne, sinemadaki Miti o. 
yunlanna benziyen eğlence:tı ve hareketli bir takım tabJolar ge. 
Urtyor: Pirinç taneleri, bembeyaZ tınetlar açmtf, mini mini per. 
vaneler halinde, her tarafa tüylertnln mı1anm serpiştirerek ha. 
vada UÇUfU)'or; nohutlar, bir ciDI un karıncalar gibi yerlerrte 
acele acele gidip gelmektedir; fuulyalar, dolu bolluğuyla JÖkten 
tıkır tıkır yağıyor, damlan örtüyor; sabun kalıplan blribirt üs. 
tüne yığılmakta, etrafa sabundan kübik binalar kurulmakta ve bu 
binalar eleğimsağmalı kubbelerle köpünnektedir. Zeytlnyağına 
gelince Göksu ve KurbaJalıdere artık su değildir; ekstra ebtra 
halis Ayvalık yağıtbr; alır ağır, pml pırıl denize mütemadıJen 
kayıyor. Yapsın serbes sabş! 

Fakat haJali bir &arafa bırakınca haJdkat budur: -* bı
rakma polltlkeerndan önce bana plrinci Jiia yirmi kunJftan a+.an. 
bakkal dün, yOs otuz yedi buçuktan aşalı nremiyecellnt, lira 
1rendkin1n ba malı eskisinden daha pabahya akbflm IÖyiedL 
Evet, terbe9 o1uft aerbea bırakılıt, hele kantrolö tüccara ıerke. 
diş giiıel flJ1 amma bu it kediye ciğer emanet etmiye, batıl ciğe. 
rl ortaJ• kOJUP kediyi odaya zorla IOkarak Cst6ne DP'J' örmt. 
ye benJmMZ18! Serbesli~ ilk pıtı cma liyakattir. Tüccar ve 
esnaf smJfı fU son nntibanda da erlşginlllinl ıebat edemnn, iyi 
~ en Jiikseğini göeteren hükbwte artık, kadife eldlvea 
....... ..... pençe sak1adılmı anlatmak dilterıı Zaten bak edile. 
....,.. htirriJet daima bu -~ verb1 
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Orta bavula tekmil san liraları istif 
ediyordum. Bavul, odamda duruyo:;du, 
e ?ı bin llra, cüzdannr,da. Daha da a
la bilirdim. Kimse farkına varmazdı. 

akat, yine tehlikeli bir oyundu. So.. 
nunda bir rezalet çıkabilirdi. 

Ben, her şeye göğüs germeyi göze 
almıııtım. Fatma ile, sık sık b\ıluşu
yordum. Fatma, gittikçe bana bağla
nıyordu. 

Ona, Istanbula gideceğimizi söylü. 
yordum: 

- Bir küçük evimiz olacak. Rahat, 
temiz ya ayacağız. 

Genç kız, Prensesten tiksiniyı>rdu: 
- Ondan uzak?aşahm. Onu ıtözüm 

görmesin de .. Seninle nceye olsa gide. 
m. O kadının kırbacı fena 1 DövÜ

or ... İnsafsızca dövüyor .. Hem çınl 
çıplak soyuyor, öyle dövüyor ... 

Fatma, kızmakta, tiksinmekte hak. 
ı:ız dçğildi: 

- Ortada kabahat denecek bir şe}' 
de yok.. O, cksik, yanltş bir §ey bu· 
luyor. Kırbaçlamadan hırsını alamı
yor. Bilseydim, gelir miydim? Allah. 
tan kar11ıma ıen çıktın. Yoksa, canı
ma kıyardım. 

Bir iki ıtün sonraydı: A!i Nafiz be
ni arıyordu. Bahçede buluştuk. O, ıe.. 
ini yavaıılatmıştı: 

- Buradaki ev işi tamam.. Kahire
dekini de bulacafım. Bir kaç yerden 
oz aldım. Kız, tercdüt etmiyor ya? 
- Hayır! Sevine sevine geliyor. 
- Mesele yok. Oldu bitti, sayılır. 
Fatmanın bir hazırlanacağı yoktu. 

Ben üç bavulla çıkacaktım Arka ta
afa açılan kapıdan, görünmeden sr. 
vışırdık. 

Hep gelecek günleri dü!}ünüyordum. 
atmaı."J niHb!a alacaktım. Çocukları

mız olacaktı. İstanbulun sakin bir kö.. 
esinde yaşayacaktık. 

Bunlara, Fatma da kendini abgtrr. 
mıştı: 

- Bir küçük bahçemiz olur. Tavuk 
besJeriz. Çiçek dikeriz. 

- Elbette. Bahçe He cilenirsin 
Bir gün, öğle yemeğinden evvel, o

d~mda oturuyordum. Kapı açıldı, FaL 
a girdi. Yine her zamanki gibi gü. 

· yordu. Yanıma geldi. Onu. kucak
dım, dizlerime outurttum. Seviyor. 

Okşuyordum: 
- Fatma, beni seviyor mu? 
- Seviyor. 
- Yalan değil amaf 
- Elbette yalan defilf ~ 
- İst:mbula gidiyor muyuz? 
- Gidiyoruz. Hem artık yakında 

gi~sek. Uzadı ... 
- Çoğu gitti, azı kaldı. Bir kaç gü. 

r.e kadar kaçacağız. 
- Aman kaçalım. Bıktmı. 
Aii'zınt kulağıma yapıştırıyor, aııla:. 

ııılmaz şeyler mırıldanıyordu. 
Kapı, ac;ı!.mıştı: içeri prenses girdi. 

Fatma hemen do~rulmuştu. sıçradı, 
d zlerimden kalktı; suçlu önüne bakı. 

ordu. Ben, bir hareket edecek halde 
eğildim. 

Yazan: M.4.IiMUT YESARl 

Prenses, bana dik dik baktı; sonra, 
Fatmaya hakaretle bağırdı: 

- ~şifte .. Çık dışarı,. Böyle mari... 
fetlerin de var demekl 

Fatma, çıkmıştı. Ben, oturduğum 
yerde bekliyordum. Prenses, ağır a
ğır yaklaştı, sesi kmktı: 

- Senden ummazdım., Hem, hiç um. 
mazdım. 

Ayaia kalktım. O dakikada, ona da 
acıyordum: 

- Gözünde büyütme .. Can sıkıntı
sından, şaka gibi bir şey,. 

- Bunun şakası olmaz. 

- Yani bunu sen, ıimdi ciddiye 
mi a!ıyorsun? 

- Müsaadenizle, ben alay, ;jaka t.a.. 
rafını göremiyorum. 

- Gözünde büyütüyorsun. 
- Beni seviyordun, değil mi? 
- Seviyorum! 
- Yalan! 
- Böyle söyleme. Beni dinle. 
Prenses, gayet durgun duruyordu: 
- Peki, dedi. Konu§mıyalım. 
Ve odadan çıktı. 
Şimdi ne olacaktı: Prenses, Fatmayı 

cezasız bırakmıyacaktı. Bu, bizim 
planları alt üst etmi~ti. Fatma, dalma 
kontrol altında olacaktı. Hatta, benim 
peşime de eözcü koyarlardı. 

Prensesle, dudak ucuyla gülümsiye
rek, yarı resmi konuşuyorduk. Fatma, 
görünürlerde yoktu. Kırbaçlandığı mu.. 
bakkaktı. Prenses hırsını alabilmek i· 
çin, kimbilir neler yapacaktı? 

BCll,jm için yapı>cak bir ııey yoktu. 
EH kolu bağlı, duracaktım. 

Ali Nafize vakayı anlatmıştım. Elini 
alnına koydu, düşündü: 

- Celal ağabeyciğim, fena, dedi. 
Bu, hesapta yoktu. Hem çok fena,.. 
Kızın yüzünü göremiyeceğiz. Sen de 
kontrol altındasındır. Şimdi ne yap.. 
malı? Krzı ortaya çıkarmak ic;in, bir 
mucize 1aznnl Bu işi zamana bıraka. 
cağız. Unutulmalı. Sen de prensese 
karşı, komplimanı arttırırsıp. tdare 
etmekten baş!ı:a çare yok. Her şey, za
manla düzelecek. Bekliyeceğlz. 

İki gün sonra idi, Ali Nafiz, bir k~ 
ğıt ile beni c;a;rrtmrştı: 

- Konuşmak istiyorum. Muha!rkak 
geliniz. 

(Devamı var) 

Utttf~W·I 
BUGtlNK'O PROGRAM 

7.30 Provam 
7.32 Spor 
7.55 Milzik (Pl.) 
1.20 Evin -Ulİ 

12.30 Program 
12.ll3 Şarkılar 
12.4S Haberler 
13.00 TUrkiller 

18.00 Proıram 
111.03 Çift,, fuıı 
19.00 Konu§ma 

ı ~.ıs Da"'ı mil•ifi 
19,30 Hnberler 
19.45 Mü<ik (Pi.) 
20.15 Radyo ııauıesi 
20.45 Saz eserler! 
21.00 Ziraat takvim.i 
21.10 Konuama 
21 30 Konuoma 

21.45 Milzik (Pi.) 
22.SO H•bcrler 
:Z2.4S Kapanıı. 

Bedava Kumaş r- izMiRDE 
Ve vakkabı 

-"~ 
Asli Maaşları 70 Liraya 
Kadar Olan Memurlar 

istifade Edecek 

. • 
Şiddetli Yağmurdan 

Üzüm Mahsulü 
Biraz Zarar Gördü 

Ankara, 12 (TAN) - Memur. . İzmir, 12 (TAN) - Bugiin 
l rla eşlerine verilecek kumaş, Izmir ve civarında cok siddet. 
ve ayakkabı meselesini tetkLlt et. li bir yağmur ya~ış ;.e bir 
mekte olan komisyon çalışmaları saat sürmüştür. Muhtelif yet"
na devam etmektedir. Bu karar. lerden gelen haberler, uzum 
dan asli maaşı 70 liraya kadar o. ınahsulüniin yağınurJnrdan kıs 
lan memurlar istifade edecekler. men zarar gördii!U nıeı·kezin. ! 
dir. Ücretinin tutan 70 lira.tıı dedir. ; 
mukabili olan ücretlilerle devlet · ------------1 
iktısadi teşekküllerinde çalışan • 
lar ve sermayesinin yarısı devle. 
te ait bulunan bankalardaki me. 
murlar da kararın .şümulüne gir. 
mP.kttedir. 

Salomon Takım 
ı'.dalarında Harekat 

Devam Ediyor 
Vaşlngton, 12 (A.A,) - Bahriye na. 

zır!ığmın tebliğinde bildirildiğine gö. 
re, cenup Paııifikte Sa!omon adalan.. 
mn Tulagi çevresinde muharebeler de 
vam etmektedir. Fakat henüz kayda 
değer bir §ey yoktur. 
Tebliğde bundan sonra 22 Temmuz 

ile 9 Ağustos arasında Aleutien ada
larına karşı yapılan hareketlerin taf. 
'latı verilmektedir. Ba~hca Amerik:ır: 

hıicumlan 7 ve 8 Ağustosta. yapı!mıış. 
tır Kiska adaıımdakl düşman sahil 
bataryaları sıısturulmıış ve yangınlar 
c;ıkanhruştır. Kiska limanında 9 ge
mi batrılmş ve 12 gc:mi hasara ağra. 
tılın15tır. 

Sırp Cetecileri 
Muharebeler 

ile 

Kafkasyada 
Petrol Kuyularından 
Bir Kısmının Ateşe 
Verildiği Bildiriliyor 
Stokholm, 12 (A.A.) - Sovyet 

lerin Kaikasyada bir kısım pet. 
rol kuyularını ateşe verdikleri 
anlaşılmaktadır. Çıkan yangm . 
lann söndürülmesi vazifesi miitz 
hassıs mühendis ve işçi kıtaları 
ile istihkam birliklerine verilmiş 
tir. Bu kıtalar, çok şiddetli infi. 
lak maddeleri kullanmak sure • 
tiyle yangınları söndürmektedir. 
Gayet şiddetli infilakların, tev • 
lit ettiği hava boşlukları dolayı _ 
siyle, en büyük yangmlan bile 
ı::ok kısa bir zamanda söndürdük
leri ecrübe ile sabittir. 

(Bu haberde b~hı.i peçen petrol 
kuyularının !v'!aikop bo1gesindeki 
petrol tesisleri olması ihtimali var -
dlr.) 

Hava Akınları 
Londra, 12 (A.A.) - Sah - Çar

şamba gecesi büyük bl~ bombardıman 
teşekkülü bir endüstri merkezi o)an 

Milli Oyunlar 
Festivali 

--{)-

Heyetler Abideye 
Çelenk Koydular 

Eminönü .H:ılkevinin hazırladığı 
mllJt oyunlıır trstfv?llılc iştirak ede
cek bütün ekipler ı:ı>hrlmize gelmls
tir. Dün f~stıval hyef.i mımma bir 
gnıp Belediyeyi' girlerel- Valiyi ziya
ret etmiştir. Festival ekipleri milli 
kıyafet1eriyl~ bir rı>hır geıintlsi yap
mış ve sa.;ıt 18 de.. Tcl<ı;imcle Ciimhu
rivet ıibld-:ısıne bir çelenk koymuş -
lardtr. 

Bugün sa:ı~ 14 de Taksim bahçe
<;inde umıımf b!r prova yaprl::ıc;ık. 

Cuma günilnden itlh<ıren de festival
ler programTna gö e' eıflentilere baş
lanacaktır. Hrılkevi festival eplentl
lerinden so,,1a halkm evlerine döne-Abideye 
bilmeleri ;çın rr.ul'\:mm tramvay ve • 

~elenk koymak üzere Taksime gitmekte olan 
heyetinden bir grup yilrüyiiş halinde 

vapur seferleri :nıptırmayı temin et-
miştir. Saat 24,30 dıı Teksimden hu- j 
!>Usi tramvav arabalan muhtelit 1 
-;emtlere hareket edec-ektır. Cumar - 1 
tesi günü de tıbbı ı:ıdll önünde bek- KOK TEVZİA Ti 
liyecek tramvaylırr da halkı yerleri- ' 
ne götürecektir. 

~nek!Heri ÇalQnların 
Muhakemesi Baslad· 
BuTsadıın; İc;tarıbul ipek t!\cirlerlnr 

40 bin liralık kum:ı<s yollıyan OsmM 
ve Moizin K.:ıradeniz ambarmdakl 
mallarını ç-alar. F!!hml ve tskenderle 
çalman mallnr! c;::ıtan Hüseyin Nar ve 
Hüseyin Eminr.ğlu'nun duruşmaları-
na dün başlanmı~ttr. · 

Fehmi ve İskcııdcr suçlarım. ltırnf 
etmişlerdir. 

Mahkeme; Fehmi ile fc;kenderin 
mevkufiyetintn devamına, iki HUı::e
yinln kefaletle tahliyelerine ve şa -
hitlerin dinlenmesine karar vermiştir. 

Cezalandırılan Esnaf ve 
Şoförler 

Kazalarda yaplan teftiş sonunda 
25 sebzeci faturasız sat~ yaptığı, 56 
kişi tramvayd~n aföıdığt, 15 şoför 
müşteri alrn:ı.dığf, 15 hıımal sırtmda 
eşya ta§ldığı içi'l ce:zalsndırılmışttr. 

Sobalar için 30 Bin Ton Kömür Tevzi 
Edildi - Her Ay Dağıt.landan Fazla Kömür 

Getirildiği İçin Stoklar Eritilmiyor 
ttlfj Baştarafı 1 incide 

gelmeden halkın sobalarda yakacakla
rı kömürün muntazam bir dağıtma e
sasına göre her halde temin ed 1 leceğini 
ve hlç kimsenin kok darlığı c;ekmesine 
meydan verilmiycceğini temin etmekte
dlr!er. 

nunu be-, liraya taşımaları lazım gelen 
yere on lira ve daha fazla para iste.. 
diklerini ve aldıklarını da göstermek 
tedir. Halka ucuz fiyatla kömür dağıt
manın faydalarmı ar.attan bu hareket 
!erin de önlenmesi zaruri görülmekte. 
dir. 

Bize verilen malil.mata göre, şimdi· 
ye kadar tstanbulda 90 bine yakın be- FenerL-.ıht!!.e Jma .. 
yanr.ame daitıtılmı~trr. Fakat h~r be· e,,,., ~ 11 

yanname alamrı kömür almak iizere Ed•ı• 
müracaat etmiyeceği muhakkak gibi ı ayor 
ıörülmekte ve herhalde İstanbula ay. . . . 
rılan 80 bin ton kokun halk ihtiy-cına Bc;leıllye, gazetemızdckı ne3r11atı 
kafi geleceği söylenmektedir Ayni za. dikkate alarak. Fenerbahçeyi mühmel 
manda her ayın dağıtma mikdarı ıdan 

1 

halinden kurtarmrya teşebbüs .etmiş 
faz!a kömür getirilip -;tokların e ime- yo!larmı yaptumış, s.uyunu getırtmiş, 
mesi de temin edilm'ştir. g~çe_n s.en_e buraya bınden fazla afaç 

Apartnrtan kaloriferlerinin kömürü- ıi·ktırmısti. 
nün şimdiden yü7.de e!lis; verilmiı;tir. Bu defa Fene~bahı;ede ~turan vatan-

Umumi menfaate hidim ve sınai dı1şlarımrzdan hır kaı;ı bır araya ge-
müesseselerin kömür ihtiyaçları da !erek Fe~erbahçeyi !mar ic;fn büyük 

Darülacezede Yeni Pavyon hazırlanan programa göre verilmek sermaye ıle hususı bır ıılrket kurmuş 
tedir. fadır. Bu şirket Fenerbahçede modern Vali dün ö;!leden sonra Vildyette 

şehrimizin tantnmış tacirleriyle gö
rüşmüş ve bunları Dıırüldcezeye yar
dim etmelerini temin etmiştir. Bu 
yardrmla yeni bir pavyon yaoıla
caktır. 

Aliln Fiyattan 

Şehrin su ibtiy:acını t_.mın eden ter- olajlar, temiz bir ra.ıino, ayrıca bir 
kos ve Elmalı fabrikalannm kömürii köy gazinosu tnşa ettirecek, Fener. 
de tercihen verHmektedir. Bu itibarla bahı;eYi karaya baf;hyan yer de bir 
şehrin kömür darlığından susuz kal kanal açarak iki taraf denizini birleş 
maın babls mevzuıı değildir. Bu ıki tirecek ve pllljı karaya bağhyan bir 
müessesenin 15 - 16 bin ton kömü- köprü yaptıracaktır. Belediye bu te
rü de kısmen verilmiştir. Ve tercihen şebbüsü memnuniyetle karşılamış, ve 
de bir yıllık ihtiyaçları verllmekte rnütesebbislerine her tiirlii kolaylığı 

Bir altm 33 80 kuruştan ve bir devam edecektir. Diğer taraftan bayi. göstermeyi vaadetmiştir. 
gram külçe 445 kuru~tan satılmıştII'. !erin uzaklık ve yakı:ılık f:ırkı gözet~ 

Patiska Tevziatı meden ve kömiirün ka::tesini 
tozla değiııtirerek tonunu 35 

Yerli Mallar Pazarlar! otellere ya- sıattıkiarı hakkında şikayetler yapıl. 
tak başına beş metre patiska ver- maktadır. Ayni şikayetl~ı nakil v:ı.sıta
miye başıyacaktrr. 1 larmın de tarifeye riayıı~ etmiyerek to-

l2fr Baştarafı 1 incide 
kuvvetleriyle savaş devam et -
mektedir. Bu bölgede düşman za. 
yiata ehemmiyet vermeksizin Ku 
ban nehrinin cenup yakasına var 
mak maksadiyle ümitsiz gayret. 
ler sarfetmektedir. Nehrin aşıla
bilir noktasında 1000 den !azla 
Alman öldürülmüştür. 

Şiddetli bir mukavemet 
Londra, 12 (A.A.) - Rusyada Al

man ilerle·nesi Ru~larm mukaveme
tine rağmen devam etmektedir. Don 
kavsinde Stali":ıgrad istikametindeki 
ilerlemelerincie Almanlar inatçı bir 
Rus 'muka\'eml'!t':;le karşılaşıyorlar. 
Ruslar StaUnıırad yclunu bilhassa 
Kotelnikovo bölgesfııde son hadde 
kadar varan bir Enerji ile müdafaa 
ediyorlar. Diğer taraftan Alım; 1<'r 
Hazer denizine öoinı ilerliyorlnr. 
Tuause ve Novoroslsk tehdit altın
dııdTr. 

Rusyadaki Jl:;rekfittn arzettiği man 
zara gerçekten oldukça karanlıktır. 
Fakat vaziyetin esas hatları Alman 
taarruzu t:a~lıyalıdanberi ayni un
surları munafazadıı de\ am etmekte
dir. Ruslar en cesaret krrıeı şartlar 
altında m;jcadel'! ş!ddetlerini ve in
sicamt muhafaza edıyorlar. Ordu 
böyle kaldtkça ilerliyen dU~man n
ferler kazanabilır. Fc:.kat zaferi ka
zanamaz. 

V olgaya varmak için 
Moskova, 12 (A. A.) - Stalin

grad'm batı bfü~elerıııde her iki ba
sım taraf dcı müthiş gayretler ııar -
!etmektedir. AlmaııJar, Kııfkasyad:ı 
büyük iler1emel~ı· kaydetmekle bera
ber Volga h:ıttmı ke~menin kenctileri 
için hayati ehemmiyette oldu~nu 

biliyorlar. 
Alm;ın fa:ırnı?'.unun şiddeti Ru~ 

mlid:ı.faasınm bü!1;n inatçı lıAiyle kar
şılanmaktadir. Hava hücumlartna ma 
ruz olmaklı berabE:r mükemmel bir 
münakale hattı olan Volga boyunca 
iaşeleri temin edilen Ruslar Kletsk 
ve Kotelnikovo cephelerine kuvvetli 
kıtalar tahşi~ etmek ''e icabında ye
ni kuvvetle· getirmFk imkal\Illa ma
liktirler. Bu bölı::elerde bu harbin en 
cetin muharebelet'i cereyan etmekte
dir. 

Batırılan gemiler 

{ttfj" Baştarafı 1 incide 
malarda Hırvat kıtaları da tema. 
yüz etmiştir. 

.Hu ilkbahurdn şark cephecıinde 
çarpışmaların başlamasında ı beri 
Kerç yarımadası muharebesirıden 
büyük Don kavsindcki hare';:atrn 
sonuna kadar Alman ve müttefik 
kıtalan, 1,044,741 esir almı~lar • 
dır. 6,271 tank ve her çapta 
10,131 top ya ele geçirilmış yahut 
tahribedilmiştir. Bu müddet zar. 
fında 4,960 ucak hava muh ıre -
belerinde düŞürülmüş. ha• kaca 
664 uçak da uçaksavarlar tarafın 
dan düşürülmiistür. 432 uçak yer 
de tahribedilmiştir. 

Kafkas bölr,es;nde, Rumen kıtalıın, 
Kerç yarım.:ı.d<ı~ının coğuc:unda şid
detle mlidafa't edilen Sluanskaya 
~ehrini almışl<:ı clir. 

Alman kı'.nlarT. J<'r. rkasyaya gir
mekte de\'am ecliyorl~r. 

Alman hava ku vvı;tlcıri sah ild~ \'e 
Karadeniz lıın:ı:ııarında Sovyet tah
liyelerine karsı t ı.1rruz)arınıı devam 
etmisfir. Bir himaye, ikı $ahll ve iki 
nakliye 5emı~i bombala rla batrrıl

rnış, 6 nak'lye '"e bır sahil geml'li 
hac;ara uğ,.atrimıştır. 

Voronej•;n ,slm:ı! J:;ııtısında diic;man. 
oldukça ur.un süren durgunlukt~n 
sonra hafifletm'! t:rnnuzlartnıı tekr;ır 
başlamtstır. Bu taarruzlar c;iddetli 
muharebelerdPn sonı·a pfük!irt!llmii• 
ve 40 düşman tankı tahrip oltınmuı: 
tur. 

Ele geçirilen vesika 
Berlin, 12 (A. A.) - Bir Alınan 

zırhlı kolorrtusu Kntırnsya ccphe~inde 
Stalin'in gi-zli bir emrini ele geçir
mi<;lerdir. Bu cmirôe Ru!iyanın uğ
radığı kayrpl:.ırrn ehemmiyetinden. 
ricate ıevam ı>tmeıım bir felaket o
lacatmdan taWeriilmckte, ordu ve 
hava birliklerinde iııtızam ve inzibat 
kalmadtğ:ı kı:ıydedilc>re](' mev:ı:ilerini 
terkeden ve bozgunculuk yaratan su
bay ve k:oml~e~lerin yok edilmeleri 
laztm fo{eldi~i. emniyet edilemiyen tü
menlerin gerilerine iyi si!Ahlandınl
mış birikler konulma:-ı ve bu tümen
lerin rica tine bu ııekilde m~ni olun -
ması lüzumu bUdir!Jmektedir. 

Kuru Sebze Geldi 
Piyasanrn:a yE:şil ve kırmızı merci

mek, kuru b akh ve mı~rr getirilmiş
tir. Fiyafüırda cieğişiklik olmam ıştrr. 

tiünef stan için için 
f{aynaşnyor 
~ Bı:a~farafl 1 incitle 

c1k kalan bankalar bu~ün isleri 
tatil etmişlerdir. Polis öğleden 
sonra bir posta idaresine ~ireıı 
ve pullarla kartpostalları sok;;ığa 
atarak yakmak i8tiyen halka ates 
acmtf'tır. Bir ölü ve bir ys.rah 
vardır. 

Kalküta'da bıızı t.ı!P.be niima:v!şleri 
olmu•tur .F'rılt<; miıd·ıhr.le etmemiştir 

Lukırnov'a tıılebe1cr yakmdaki de
miryolu ~arma l!irm " şle: ve bazı ha
~ıırlar yapm ı~lıırr1 · r. Grevd tıdebele
rin niirn ::ı v:sı<'ri s•ı-as1ndıı 25 ki~i tev
kif edilmişti~. 

Yeni o~:hid~ ';v snbah fabrikıı iş

cilPrindcn miitf'~ı>kkil bi'r kıılabalık 
hı>J,.'1iye dnirı>sfr.de ve muhtelif yer
lt>rı'le yanP.'ınlar <:ık;ıı:mrnhırdrr, Mlıs

Jilmıın bir f)()li<: nıı>mtıru öldiirillm\itı 
tür. Belediye dııirr.si yırnıı.ın nf!tirc! -
"İnrie tı~rr hnq?ra ııi!rıımı~trr. 

Barikadlar lmnıldu 
Bomhav. 12 (A, A.) - Neşredilen 

!Pblif(dc ı:ehrin nıuhtE'li r nnldalnrındıı 
kar~a!:alıklı:ın:ı devıım ettiği bildiril
mektedir. Asker kıtalar• kargasalık
f:ırı bac;trrmak !ııı~munci<' poli~r. yıır
r!mı ı>1mi::; v~ pofü rok dC'fa ateş ac· 
"":ık ıorund:ı k:ılmıftTr. Saııt 17 yP 
kıırlıır si!{ı!-ı ı:ıtf'şiylE" yl'd i kisinin öl
'iiii.lil ve l::! ki~inin yııralandtğı haber 
"erilmic:tiı.". 14 kişi de h;;şka şekil -
lı>rde var<>l?nmıştrr Nilmay1$Clll"r 
woll;ırdıı bari!ntlar kurmak ı:ur<'liylr 
CVriİ<:Pfere mani olmıy;:ı Ç::\Jrşmtşlar• 

rhr. B::ıR~a yerlerde de polisler taş -
IEtnmtştTr. Pnzıırtf'sl ~Unkfl kargasa
lıldrırcln 15 kişi ölmüş, 14 kişi yara· 
lımmışttr. .. 

Pilotsuz Sevkedilen 
BalonJar Revaçta 

Berlin, 12 (A.A.) - He~ek ve ce
nup Bosna bölgesindeki hareket saha. 
lannda bulunan çetelerin temizlenme 
ı işi gec;en hafta içinde de başan ile 

devam etmiştir. Cenuptan stk orman. 
hklar ve uçurumlar ar.ı!arından gelen 
ve cenup Bosnadan cebren yeni kuvvet 
ler top•ayan çetelerin büyük kısmı 
ti ğıtılmışlardır. 

Mayansa ve Ren havzasının demir yo. Moskova, 12 (A,A. - Sovyet hava 
!u ve nehlr münakalatma hücul?Jr et- kuvvetlerinin buz denizinde bir düş
miştir. 1'.~ ~~ ~:ır- man kafilesine taarruzu srra~mda bir 

Berlin, 12 (A.A.) - İngiltcrenin ~ııhil muhnfaza gemlııi batırı1m~ vr 
cenup sahilinde ve M'd:ands'da Alman bir düşman deniz tnştttnın tuhışturul
hava kuvvetleri 12 Ağustosta gece ve muş olduğu burada bildirilmi~tir. 
günd!iz askeri ehemmiyc.tteki tesisle. Başka bir S»vyet uçağı da buz deni
re infi!ik ve yangın bombalariyle ta. zinde son güıılerrie 15,000 tonilato -
arruz ederek ağır tahrıbat yapmışlar, 1 ıuk bir Alman yük gemisi b:ıtırmı s-

Batan Tayyare Gemisi 
Londra, 12 (A.A.) - Rı>.smen bil

dirildiğine göre. "Eagle,. tnyyare ge
misi Akdenizd~ b!r rirnizaltı t:ıraffn
dan batmlmışlrr. Tayfanın birçoğı; 
ku rtartlınıştır. 

Berne, 12 < A.A.) - Diln neşredilel"I 
~ir teblili:~ göre. Avnıpantn muhtl"lil 
memleketll"r,11'1t> pr(luıı~anda beyanna
meleri ııtmı.ık ~Ak~ndiylc pllotsu7. sııv 
kedilcbilen bir fakrm h1nnlar kulla~ 
nılmaktadt". Rıı bıılnrılara yerleştiri• 
!en propa~nd3 kfı~rtlc;rı otomatik bir 
Alet vasttasiyla ıı:o;aJ!tıyA atrlm;ııktııdır 
f,\litün aletle~ yerdf'n huruııt bir elf'k
trik cihaziyle fd~re edilmektedir. Dürı 
Jabah isviçrenin l'lmal Mlgesine lıöy
le bir balon.d::ın b!nl~rce propasıan
beyannameler. ?.erek bunlart atRn ba 
lo~ 15imdi İsviçre zabitasmm elindP 
pultınuyor. 

~--~~~--~~---

General Sikorı:ıki Londra 

23 temmu:ı;dan l a~usto a kadar Srrp 
tetcleri 3000 ölü kayıp ve 9700 kişi e 
~·r v~nıı·rı erdir pck büyük yangınlar çıkarmıc;Jardır. trr. 

Bu çevrelerde harekPtlerdc bulu -
nan düşman denizaltdarınctan hiç 
• .... r.iJ.,C' biri h:,tfrılm•r.frr 

Sefirimizle Görüştü 
Londra, 12 (A.A.) - Polonya Baş 

vrkili Gener~l Sikorskı dün Tıirkivenfr 
t.oıfdra büyiik elri"i Bav Rauf Orbav' 
• 11. ,,1 f'tmiqtir . 

Yeni Ders 
Y ıh Hazırlığı --Okullarda Yeni BA71 

Şubeler Açılacak 
~aarif Vekaleti şı>hrimizln ortao
kul ve Jise ihtiv;ıcı etraftnda tetklk
lc>r YaP.m1$ ve bir r01-por ha7lrlıımıs
trr. Bu yıl ş~hrimizde yeni nrtaokul 
ve liseler açılamıyaC'd!ı için bazı or
taokullara :rımi şubeler iHivesl kıı
rarlaştırtlmı.;tlt" Bundan başka E
mir.dn, Beşikta~ ve Sartver ortao
kullarmda da muhtelit tedrisat ya -
pılması k::ıı-cırhı~tır.Jmıştır. 

Talebe krıyı'.: ve kabulü t:ımaml:ın
dıkt:ın ı;on!'a ihtiY'!ca göre R<'tlncak 
~ıntf şubclectnin miktarı belli ola
caktır. 

Dünkü Mecliste 

Müzakereler 
tfl!" Baştarafı 1 incide 

te, yazın da ani fırtınalar zuhur 
etmektedir. Bütün memleketin 
en mühim ihtiyacı olan kömilr 
nakli için ticaret filomuzun barın 
ması lazımgelen bir limana ihti. 
yaç vardır. Bu limanda Ereğlide 
mevcuttur. Fakat iç limanın ağ -
zındaki vapur erikazı temizlenrni 
yccek olursa buraya büyük va . 
purlar giremiyecektir. Münakalat 
Vekaleti küçük bir para ile 1i • 
maru temizlemiye başlamış ve 
bir ay içinde de Türk işçi ve mü 
tehassrslarının eliyle limandan hiı 
len kullanılmaya elverişli 50.60 
bin lira kıymetinde 7 kazan çı -
kırmıştır. Aynca dört vapur zin 
ciri de çıkarılmıştır ki, bunun bu 
günkü kıymeti 30 bin liradır. Ya 
pılan münakale, bu limanın te . 
ınizlenmesine aittir ve yerinde
dir. Vapurlar limanda kolayca ba 
rındıklarr takdirde havalann kö. 
tülüğü yüzünden limana gireme
meleri ve kömür alamamaları teh 
likesi kalmıyacaktır. 

Meclis, Bütçe encümeni mazbata 
muharriri Hüsnü -Kit.ıpçmm da bu 
yoldaki beyanatından 11onra münaka 
leyi kabul etmiştir. 

Bundan a.onra rüzn~medeki diier 
maddelere geçilmiş, .3ursa be!ediyesi
ne yol yaptırmak ic;in istikraz açılma
sı hakkmdaki layihanın müzakeresi 
sırasında İzzettin Arukan söz almı(i 
ve demiştir ki: 

"Bu kabil muvakkat tedbirlerle yol 
davamız halledilemez Muhterem N.o\fia 
Veki!imiz bu meael~i kökünden haL 
!edecek bir kanunla Meclise gelmelidir . 
Ayrıca şu nokta da göz önünde tu
tulmalıdır ki, şiır.diye kadar yollan-

MiHi Korunma Ka
nunu Hin«ümleri 
Kalkmış Değü!dlr 

l:tff' Baştarafı 1 incide 
vesika tanzim edilerek istiınaJ 
etmek; 
11 - Fiyatı yükseltmek mak. 
sadiyle propaganda yapmak.,, 
Bu maddenin tatbiki evvelce 

hükumetin muhtelif teşekkülleri
ne ve bilhassa fiyat mürakabe 
komisyonuna havale edilmişti. 
Şimdi bu teşekküller ve müraka. 
be komisyonu kaldırılarak bütün 
bu işler belediyeye devredildi. 
Lağvedilen teşekküller bu mad 

le hükümlerini yerine getiremi . 
yor, mahn saklanmasına, haklı 
bir sebep olmaksızın fiyatların 
arttırılrıasına, zincirleme muamc 
e yapılmasına, malm mahdut eL 
::!rde toplanmasına, istif yaptlmıı. 

ı-ıına mani olamıyordu. 32 nci 
maddenin bütün ticari muamele. 
·ere şümulü dolayısiyle, müraka 
e heyetleri bu vazifeyi yapma . 

,Ja ne vakit. ne de imkan bulabi 
!iyorlardı. Heyet vaktinjn çoğunu 
nük:Umeti alakadar etmemesi Ja. 
ı;rmgelen maddelerin kontrolüne 
veriyordu. 12 liraya bir kravat. 
' liraya bir pantalon askısı veya 
bir gömlek düğmesi alan mü~eri. 
nin şikayetlerini tetkik etmekten 
na ihtiyaç maddeleriyle meşgul 

olmıya vakit bulanuyordu. Bu se. 
heple asıl kontrol edilmesi lazım 
gelen zaruri ihtiyaç maddeleri 
üzerinde kanunun bütün yasakla 
n rahat rahat ihmal ediliyordu. 

Dün az çok geniş teşkilatiyl0 
mürakabe heyetinin altından kal 
kamadığı bu işi belediyenin mev. 
cut veya ~di kurmıya çalıştığı 
noksan teşkilat ile başarabilece. 
ği şüphelidir. 

Zaten gerek piyasada, ve gerek 
bu işlerle alakadar devlet daire. 
!erinde şimdi hüküm süren ka -
naat, artık bu yolda kontrole ih. 
tiyaç kalmadığı merkezindedir 
!\1ademki el konma tedbirleri kal 
. :hrılmıştır, mademki satışlar ser. 
oest bırakılmıştır, o halde orta<Ja 
ontrol edilecek bir şey kalma. 

mıştır. 
Tüccar bu kanaate saptığı için 

gıda maddelerı fiyatlarını alabıl 
liğine arttırrnıya baş1amıştr. Dur 
le işaret ettiğimiz gibi. pır nç 
ıcytinyağ. peynir fiyatları, karfl 
borsa fiyatlarının üstüne cıkmış.. 

1 · Ortada bu yüksclisi 1 n ıT'o . 
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Ceza Evlerinin 
Atölyelerinden 
İstifade Edelim 

lzmlt ceza e'Vlrıin muhtelif a· 
tlllyeferlnln ı,er t::lrlnde 50 - 80 
ııanat ehfi rıahkOm çalıımakta

ctır. Bu atölyelerden çorap atlll· 
yeaf yalnız lzrrııt pıyoısasfyle re
kabet etrrıekfe knfmam~l<ta, la
tanbul plyaaa11na da çorap g8n· 
dermektecir. Seorben lmalAttıane· 
lerde ve ko!"ltrols(jz bir şeklide 
75 - 80 kuruşa mal oldullu iddia 
edlfen ç.,r;ıpların daha ltln•lı ya· 
pilmiş olanla,.• İzmit ceza evi •· 
t6fyeslndG 215 - 30 kuruıa mal 
edilmektedir. 

Ancak, bu atölye haftanın bir 
tek gününde ç:ıfışmak, diğer gOn· 
!erinde muattal ka lmak vazlye· 
tinde bulunmakt.:ıdır. Sebebi de 
lpllkeizllkti:-. lı-mit vll~yetl emri· ı 
ne ayd<ı 80 f)ı.ııket iplik verilmek· 
te, bu mik'!ardan da ceza evine 
ancak 20 paket lpflk dü,mekte· 
dlr. Bu iplik atöl:teye ancak dört 
g U n yeti ~m ektedir. 
Eğer lı<tıs~t VtıkAfetl lmkln 

bulur da lzmlt ceza evine lhtlya· 
cı karıılıyacak nlı:bette iplik ve· 
rebilir&e, hem mahkOmlar Atıl 

kalmak vaziyetinden kurtulaeak· 
lar, hem de ceza evi atölyesi hiç 
olm•zsa lznıltte ucu:ı çorap te• 
darlkinl mümklin kılacak lmaflt 
yapablll'!cektlr, 

Ceza evi, zııten eıki bir kontro
le Ubl ml.e!!!eselercen olduğu I· 
çln, bur11ya .. erilen ipliğin sulls
tlmal edilmesine de lmkln ta· 
aavvur edilemez. Bu buf'ıranlt 

l 
:ı:amanda bütUn ceza evler! atöf • 
yelerlnT a"ıımi randımanla çılıı· 
tırmak da çok yerinde ve lsabetll 
b lr hareket c>lur k<.naatlncleylz 

\. ...................... ./ 
r ' İ Kamyonların lı 
1 Mükellefiyeti 

Kamyon ve kamyonetlere 
tatbik edilmekte olan ücretli 
iş ;mükellefiyeti hakkında Is. 
tanbul vilayeti tarafından 
gönderilen tebliğ dörili>nn.ü 
sayfamızdadır. 

mız arabalar iç.in yapılmıştır. Halbuki 
bugün bu yol!arda motörlii 'HBitalar 
ışlemektedlr. Yeni yollar yapılırken ve 
ya mevcut yollar tamir edllirken bu 
no~aya ehemmiyet vermelidir •• 

Mc-clis, Buna belediıreslne acıbrıık. 
is tikraz layihasını da kabu! ettikten 
sonra Cuma günü saat 14 te toplan
mak üzere celseye nihayet vermiştir. 

Gn. Toio'ya Suikast 
~ Baştarafı 1 incide 

rotaya isabet etmisı ikincisi gc • 
ne:ral Tojoyu yaralamıştır. Ayni 
hai>ere göre, Tojo kolundan yara • 
ltdır, fakat yaranın ehemmiyeti 
halk:kında malumat verilmemek • 
tedir. 

Hdd.ise hakkında tafsilat 
"\laşlngton, 12 (A. A.) - Reuter: 

Ge11eral 1'ojo'ya yapılc:n sulkaste ait 
haber, Çin - Kora ahalı birliği Va
şington mümessili tıırafmdan veril
mi~ir, Koralı m~\messil söyle demis
tir: 

"Ctkan bir karg::ısnlık srrasmda, 
Japon jandıır:maları tabanca kurşu -
niyle marnf Japon tayyarecisi Bin -
başı Yuzo Fujito·yu ö:dürmüşler ve 
Japon bastnrna menı;up iki fotograf
çryı ölüm halinde yzralamrşlardır. 
Paı:tı: Soovım'rrı da ölüm derecesinde 
yaralandığı s::ınthnaktadrr. 

l\lümessil, Soovan'ın Koralı bir 

teth!ş cemiyf'tine menrup olduğunu 
ve bunlartn m~mleketleri için can -
larını fedayı ı:ındetmiş bulundukları
nı ll.Ave etmiş ve tethl$çi çetelerın 
'iİmdi Tokyo, Yokoııma ve Osakn'ria· 
bir tethiş sıılgıru tatbik etmekte ol
r!ukl:ırtnı ~öyll'Ttliştir. 

edip milli korunma kanununun 
hükümlerini tatbik edecek bir 
teşkilat da mevcut olmadığı için, 
piyasa tamallJen tüccarın insafına 
kalmıştır, 

Bu sebeple biz gerek ortalrğı 
boş bulduğunu zanneden ve bu 
sebeple ellerindeki malı piyasa. 
ya çıkarmamak, fiyatları istedik 
leri gibi arttırmak hususunda ken 
dilerini serbest sanan tüccara ve 
gerek bu işle alakadar devlet ve 
belediye makamlarına, milli ko • 
runma kanunu hükümlerinin ba. 
ki olduğunu, ve bu hükümlerin 
tatbik edilmesi lazımge1diğini ha 
rlatmayı bir vazife biliyoruz. 

Bu münasebetle üzerinde dur. 
mak istediğimiz ikinci nokta da, 
bu maddedeki yasakların bakika 
ten tatbik edilebilmesi için bele . 
diyede kurulmakta olan müra • 
kabc heyetinin vazifesini muay. 
yen ve zaruri maddeler üzerınrle 
teksif etmek, iğneden ipli~e ka _ 
dar bütün piyasanın kontrolllni1 
ona vermemektir. Geçen zamı n 
·çinde yapılan teerübe bunun za 
..uri olduğur:.ı.ı, aksi takdırde t , 
ııır netice alınamıyacagını me\ 
inna çıkarmıştır 
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' l\f uharrir makalesinde, serbest piyasadan ve bu piyasada fiyatın oynadığı MASKELEME 

A BONE BE D ! L 1 
rorldye !o nebi 

•00 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
it 1 Ay '600 • r&O 

400 .. • • 800 • 
160 • ' • 100 • 
1ru de!!lııtlrmelı' tfS\ kuruttu' 

Htndistanın Vaziyeti 
Ve Mihverin Planı 

Yazan: M. ANTEN 

iki ay evve~ Cripps Hindıstandan 
dondukten sonra yüz milyonlarca 

Hınt!i, ve on)arla beraber hür~yet ~e 
istiklallerlnl korumak için bırleimli 
butun milletler kongrenin kat'i. kara
rını haftalarca biJyiık bir endışe. 1!e 
bek~ediler. Ne lnı;lltcre hı.ik\imet;?.ın 
uzla$JCI Siyaseti, ne Snn ~ Kay.~ ş~ 1~! 
Rooscvelt'in kongre reisıne gonde.dig~ 
mesajlar, 90 mll':Yon müslü~?nın :efı 
Cinnn'mn müdahalesi Gondının ve ar. 
kadaparınm inatlarını kınnıY• muvaf. 
fak olamodı. Gandi bütün bunlara .~!.r. 
şı şu cevabı vermiştir: ''Eğer butun 
birleı;ik devletler bana karşı dursa
lar caer bütün Hind stan benim hak. 
uz' o!duğumu isbata çah§sa dihi ben 
yalnn baımıa yolumda devam edccc-

gı1;1iint liderleri, Hindi&tan müda~aa
sını tehlikeye diışüren -ı~arabr~alrıy~ke 
'· d' milletlerini ve bu un ır e§l T.en l 1 i ]' 
m lletlere karşı yiık!endlk er mesu ı-
yctin biıyukluçünü jdrak elmcmlşler-
d. Hindistan kapılarında toplanan 
ır. . r 

i. ... tılıicı Japon kuvvetlen, taarruza gt'~ 
mek için yalnı:z hava ıartlarının mu. 
salt olmasını dcğll, Hint llderler~nln 
Hınaistanın mUdafaasını felce uıra_ 
tarak lstllSyı kolayla~tıracakları zam~-

b klcmektedirler. Kongre l!dcrlcrı-
ru e f ·1· k t' · . i~tediklcri gibi ngı ız uvve .crı. 
nın .. ' i ' Hi d" •-nin ve İngiltere idarcs nın n ısı.un. 
dan çekilmesinin Japon ordu~arının 
Hindistıım derhal istiUl etmelenne St'

bep olacağı da muhakkaktır. Çünkü 
Hındistanın istllSya karıı mukavemet 
edecek askeri kuvveti yoktur: Hi:ıdlıs
t.ln, bir kere Japon kuvvetlcrı. tarafın.. 
cbn isttli .edildikten sonra Çın tama. 
miylc tecrit edı!ccek, Sovyet Rusya 
çember içine alınacak ve Japon ~.v. 
vetleriyle diğer mihver kuvvetlerı,?ın 
orta 11arkta ve ıranda birleşmeleri ım. 
kan dahiline girecek ve ha~p pek ço~ 
uzayacaktır. Japonlar Hlndıstanda, Fı. 
lipinde, Birmanyada ve b~tün .F~:e
mcnk Hindistamnda tesis ~ttiklerı mut. 
hiş lstismarcı rejimi tesıs edecekler, 
halla günde 12 saat c;~!ıştıracakla~, 
ayni zamanda mütteflklerın muzafferı. 
vetini tehlikeye düşürect-klerdlr. 
· Japonlar, bütün Hindistana ljamil. biL 
vuk bir isyan çıkac~ım ve Hlndtsta-. 
nı kolaylıkla istila edcblleceklerlnı 
t 1ını ·~ dı. Hadiseler Japon!arın ha.. 

)' ı sukutuna uğradıkla.-ıru gösteriyor. 

Japon Taarruzu 
Beli scncdenberi istiklalini korumak 

için kahramanca harbc~en Çin, kon. 
grcnin hareketini takbih etmekt~ v' 
her §eyden once Japon cmperyalızmi
ı.in ezilmesi iızcrinde ısr.ar ~tm:kte 
ve Japonya czil~edikçc hıç. bı.r ~~ya 
memleketinin hurriyet ve ıstıklalıne 
kavuşamıyacağı noktai nazarını müda~ 
foa etmektedir. 

Londra radyosunda ravaşan Fran· 
sanın sözcü<ıü, müttefi:ı:lerln davasına 
Uıanet eden ve müttefi~ 'Zaferini teh
likeye düısüren Gandiyi bir ıatoda mL 
ufir cttik!eri halde Fransada Al'llan· 
lann masum ve suçsuz vatandaşları 
katliam ettiklerini söyliyerek mihver 
cmperyalizmınin ne kadar büyük ~lı 
tehlike teşkil ettiğini tebarüz etur-
mcktcdir ,. • 

Hindistanda hasıl olan yeni ~-nzf. 
yetin Japonlın Hindistana kar,ı ta
arruza scvkcdlp cıdemiyc:dl hakkında 
muhtelif mütalcalar yilrütü!mektcdir. 
Baıı mütnlealara göre bu taarruz, ce. 
niş mikyasta hava §arUarına tabidir. 
Bu taarruz ancak Tesrinievvel ayında 
yani yaz musonlnrmın sona erdiği bir 
zamanda yapılabilir. Diğer bir müta. 
lcaya gore de Japonlar muhtelif c.ep. 
he?erden ayıracakları on beş yirmi tü. 
menle Hindistana karşı taarruza gt>ı;e

bilirler ve bütün Hlndistanı Jstila c. 
demezlerse de en zengin olan Ganj vl. 
dialni işgal edebilirler. Umumi kanaate 
göre Japon taarruzunun muvaffakı. 
yeti, Hindi!ltandaki İngiliz ve Ame
rikan kuvvetlerinin mikdaruıa bağlıdır, 
Hint müsliimanlan İngi!Jzlere zahir 
olduğu fçin İngilizler de askerlerini 
müslümanlardan aldığından kongrenin 
karan İngilizler.in Hlndlstan&uı as
ker almalanna mani olamıyacaktır. 
Diğer cihetten Amerikan lruvveUe. 

rinin Salomon ad:ılarına karşı yaptık. 
lan taarruzlar, müttefiklerin Paslflk
te müdafaadan taarruza geçtiklerini 
ve Japonyayı her iıtedifini yapmak 
fnıkl.nından mahrum etmesi de naza. 
rı dikkate alınacak noktalardan biri. 
dir, 

,-K-0-ÇO_K_H_A_B-ER-L-ER-., 

ı+ SiRKECi CiNAYETi - Sirkecide ııo· 
far F.minl öldilren Osman ile Rıdvan dün 
adliyeye vcrilmls ve tevkif edilmişlerdir. 

.... iKMAL KURSU - (;. ıı:. K. Fatih IU• 
~Sl tarafından lllıokul talcbnl için bir ikmal 
lı:urau acılmııttr. 
ı+ SUNNET DUGUNU - C. E. K. Fatih 

l!Ubeal tarafındaıı l2 cyldldc 7apılac:alı aOn· 
'ilet dili!<lnO için çocuk kaydmo baılanmııtır. + ET HIRSIZLARI - Halicıe bir man. 
dıradan Od manda çalıp etlerini okka ile a&• 
tan Necdet, H!Lıeyin. Necmi. Ha11a ve Mel> 
ınet :vakalanmııbrdır. '*' Bll~ DOLANDIRICI - Oıman ve Ia
ıııall bmlnde ilci ıöfcre otomobil lhılfl bula 
eafını vldedcrelı 600 Urılannı dolandıran Ah 
'bet tevkil cdilmi)Clt. 

J ASKERLiK iŞLERi 1 
lJAKIRKOY AS. 6UBESINDEN: Yedtlr 

t>lyade tcfmcnl Abdurrahman Akdohn, Ye
<!ck ccucı ıcfıncni SOrcy:va Ozı:cn, cok actle 
olarak ıube:ve mllnıcaatlan. 

Bc:vlıoz ll'Olılul socuklua yardıın ccml:vctlıı
ltn, Sendik umumi l:onırn 2S Ajultos ~.ı-1 !tar ır n .... , 11 de Bcykoıda C. H. Partıa 
-...ıa 7arıılacaktrr. 

rolden bahsetmekte fiyat düşüklüğünün doğuracağı kötülükleri saymakta, ' .. sermaye işçi ve tabiat unsurlarının rolünü anlatmakta ve nihayet bugun 
TAKViMDEN 

~ ""-. BiR YAPRAK 

muhari~ ve hatta bitaraf devletlerin bile serbestiyi kabul e1mediklerini 
ileri sürmekte ve ~unun mucip sebeplerine temas eylemektedir aU, Yalnız Bir Sanat, Bir Eğlence KııkulesiYaraıı: UWNAY 

• • 
~~ .. ,mım. ~'S?' ~!!~~m~ 

D v •ı A • z d B • • G•zetelerln verdii: habere sôre 
egı 1 ynı aman a ugun Kızkulesinin altında amanla 

1 teıekkill eden ccni:ı mataralar. kul• 

Çok Müthiş Bir Harp Hud asıdır ~~11~::ı~~~~;:•çı~:=:ı=ç~:= 
Bir Aıvrupa mecmuasının bir eflence te~kll ediyor ve bu arala.' yapıl~ı:ı ve anla~.1ıı:ıış ki ''Kızkuleıi. 

r da dalma bir hayal müsabakası D- bir cun ansızın çokUvcrccck ..• Şark cephesinde bulunan ve ın d "İbUyar b!iklre,, hayli :vaılıcbr. Fa. 

kaıde ve dusturu rekabet ur- G; a z a n • 1 m~!:~da:;~· ise bütün bu düstür. 
bestliiı sayesinde ve ona ıore fiyat- p ŞU"" KRU•• BABAN lan kendilifinden alt üst eder. FL 
!arın teşkilidir. Ekonomi ılminin ku· r. yatları Yiiksek olduiu için lüks ~c 
rucusu ve babası ıayı?an Adam fantui istihsal!ere sermaye ve dyın 
Smith"denberi lklısat ilminin mües.. alnnuı ve zaruri ihtiyaçların tatmin 
sisleri ve bütün liberal mektep taraf- cap eder, Fakat herhangi bir ıekilde edilememesini devletler lakayt 1,;ör. 
tarları hep bu kanaat: büyiı\ bir f. ve pek ufak da olsa bu çarkın hassa1 le ıörebilirler mi? Ve böyle bir 
man halındc belirtmişlerdir. BütUn ditleri ara-.;ına mercımek tanesi kadar tarafsızlık 3mmc tar~uıdan ivl te.. 

bilhassa Kının harekatını ya. 1a;a;.;::::· hanrarlarının üzerine 7eıfl kat bu za~anda ha~gi kadına tam ya. 
kından takibeden bir muhabi- renkte kocaman bez örtüleri onlar kat fıru v~rebıllyoruz kı _on.un .da dolam 
ri, ahiren memleketine dön- ettller bu ıuretle hancarları çayırlar • tarihlru yılı .yılına s?ylıydıml • 
müş ve gördüklerini yazmıya da t t ek kabil c..!mıyor? Satıh. Kızkuleslnın, kendı&iııl bcnls G8. 
başlamıştır. Harp hileleriyle larn ~:;~n: ~ölgelcr, yalancı yollar zelHk baharında" sandığı mu~.tır. 
kamuflaj (maskeleme) ye ta. 1 .. · d ııiyah yanmış kö. Hatta mahremlerinden d1n1ecliiime 

yapıyor ar uzerın e .. · 1 i · - t'' ''kart" n allUk eden röportaJ'ıriı merak- ü . 1 • bulunan uzun yol keçe- gore resım er nın us unc 
~ . . m r resım ~rı _ " tal" ın "kart aıifte" demek olma. lı buldugtımuz .ıçın okuyucu. teri resmcdıyorlar. Dusrr.an tayyarcle- l;s anlatı!ıncaya kadar akla karayı 

bu zevatın düşüncelerine göre piya_ bir kum parcaıı takılacak olsa der. lakld edilebilir ıni? 
larımıza nakledıyoruz: • ri bunların a!tındi bir uçuş meydanı . 

1 olacağını na5ıl düşünebilir? ıeçmı~ er. f. 
aanın en bı.iyiık dUıı:encişi fiyattır, hal kronometre bo.ulur ve tatsız, A- * * 
Fiyat yan! esya deferinln nakit ile hcnksiz gıcırtılar peyda olmıya ba)
ifadeii. tar. Bu takırtılar biltlln tarih boyun.. 

.Yala11dan taıınma; 
Huiran. "Kcrç" cephesi - Sov:vet 

Serbest iktısat ilemlnde merkezi ca işltilmekten hali o!mamı,tır. Fa· 
bir kudrt>t vesaire her nevl ihtiyaç. raza orta çağların adi: fiyat telak. 
zümrelerini ve bunlan karşılamak kisi işte zaruri ihti1aç maddelerinin 
için kap eden mikdnr!ar tayin ve bu umumi hükümlere bı:ıilı kalmuı
mfüıtahsJI ve müte ehbislere vazife- na devletlerin ve dinlerin muvafakat 
!erini tevzi etme.ı:. Bütün fertler, ,ır. etmesinden doğma$tar. Faizin tahdi. 
ketler memleket ve cihan piyasaıı- di de hl'!p bu baıı b~lufun mahzur. 
nrn ihtiyaı;larrnı ve ,istek1erlni b!J. !arım gidenısek vc7a aza!tmak için 
mcdikleri halde ve kend!lerine hiç.. düşünülmüş vaaıta ve ~elcrden bat
bir taraftan edna bir ikaz yapılma- ka bir şey deilldir. Liberali:rmln en 
dığı halde karıncalar gibi çalışırlar çok canlı yaşacbfı Birleeik Amerika. 
ve meçhul ufuklardaki uz:ıık iklim ve da bile harpten cvve! Mlıter Rooıe
kıt'alardaki istekleri kar,ılamalı: ha· velt'ln takip ettiti iktt1at ılyaaeti 
vcs ve hırsiylc çırpınırlar. hep bu dizginai:rlite kartı hareket •• 

Bütün cihan alanına şlmi! <'lan 
bu beliraizllkler ummanında tek PU. teşebbüsten baıka bir mahl7et arz. 

etmez. ıula fiyattır. Fiyat yüksellrıe derhal 

au suali sormak blle •. ccvab~~I zabiti telefoncunun elinden ahi. 
vermek dt-mektir, Degı! bugun zeyi alıyor: 

muharip olan devletler, halli bitar;&f. - Burası, binba:ıı Stcpanov, Or;>ııı 
!arda bile naıari olarak taavir etti- nereslP 
fim serbestiyi kabul edemezler ve - Burası yü:rba:ıı Krounlçev. Biılm 
etmemektedirler. Seferberlik dolayı. mıntakada yeni v~k~lar .var: ~imanlar 
ılylc birçok istihsal lı:oHarının 1.tıl Tehiyarusku nehrı uıerınde bır. ,eyler 
kalması, nakliyat işlcrinlrı askeri ~a- hazırlıyorlar. İleri hıtlar1mıı bır ~ş~a 
ruretler YÜ?:\inden normal bir oeklldc taıımayı öirenmiı!er: ~.u >:-~ılmak u
yürümemeıi, denizyollarının emulyet. zere olan bir aandal koprüıu olacak. 
ıirliil illetiyle cbs 1.!emle temaa. Çekiç aeıleri uıtabaısılan~. kuma!1dll~
!arın kesilmeai, nazari düo:Unceler ne rı, ıu üzerinde kayık ıUrultUlerı lşltı
olursıı olsun, bütün m;mleketlere liyor, Süpheal:r yüzlerce ııdıım çah6t 1 ~~ 
az cok kabuklan içine çekmete ve byor. lnıaat ormanda yapılıyor ve &0 

yeni durumlara uygun \ lr iktıaat po rülmemeıi için önüne yelken bezin • 
litikuı takip etmiyc mecbur etml1- den paravanalar çekHmJı. Hemen~ 
1 Eı. ~••V•l*WllJl454io ·!"~ ·-~il"o t r, AOnomı :raruret ve icapları her '· •le ~-...... ""'"'"•--·---.. ... ~ 

tiJr!U nazariye kadrolarını param Stepanov: 
parça edcc.!k kadar kuvvetlidir. Her - PeJcllAI diyor, Si~! irtibat topç.u 
sistem bir hapishanedir Halbuki ha.. :rabi'; ile temu ettlreyım, ona mevzıl 
yat hiçbir kafese glre~ez. veriniz. 

müteljebbisler ıermaye, siy ve tabi- New Deal kanunları, balc!ay •e 
at unsurun•ı o fiyatların yükıekldiii rümüş fiyatına ııkı miic!ahıle!er, 
istikamete ıevkederler ve bu tere!fü. d.izginlemek ııorunun c!oturduiu nc
ıien derhal anlarlar ki o ma!a raibet bcelerdir ve düıiinmelldir ki bunlar 

;~~:d~~~rya~n;0;1:~~:rct 8:e~u:.~;; j 

1
-F}-------J--:-,--,---,-

1

-A--,-----!@$---Wj--,-- ;:~a~~~~ köprü inıası,, 

~:·~~:~:,~J.~i'.:.~~.,~~~~::·~~; -!... • J ~J M~ ~ ~a+i1ifPWt1!!k& B" ,:::,.:~~:: :.7.:~ı.:·~:~:::: 
meğe baslarsa artık mütesebbls fert • • ku nehrinin sol sahiline yıldırımlar 

Uktıudt Yilrüytıı Mecmuasından) 

veya :;irket o istlhsale hasrettiği ser. ÇOCUKLARDA MUGE HASTALIG-1 yağdırrnıya başlıyor; ormanın giriş ye 
mayc veya tabiat unsuru veya ı~çi rinde Kızılordu kuvvetleri ıilah c!de 
payını temin edemlyecek bir duruma Sayın okuyucui:ır;mızdan. İstanbul- tar, yutarken canı ac!dığı bcll! olur, bt>kliyorlar. AğaÇlarının dibinde siper 
düşer. Bu unsurlar, birinin veya ıkl- da, Lalelide Bayan Sııbihanın küçük Cok defa r.ocukta kay ve ishal de 

0
_ alan Sovyet a~kerleri kulak kabutı. 

sinin veyahut her üçilnUn hissesini çocuğunun alzı pamuklantyormuş, lur. yorlar: Almanca kısa emirler veriliyor: 
veremez olur ve bunlardan zanıre- Bunun neden Heri gcldllfni ve çare- Bu h;ıstalık esa~cn tehlikeli bir dinıil!er çatırdıyar; döşemeler üıerin 
tiyle o iş bölümUnden ayrılır. Bina.. sini gazeteden ll)rtıyor ... Bu hal ço- :ey olmaınakla terabeı, çabuk kay_ de çizme scslı-• g?~lüvor ..• Birdenp.1· 
ena!eyh istihıale bir durgunluk Snz cuk annelerinin hep•lne alltka vere- bolmadığı vakit, çocugun bünyesinin 1 re Sovyet askerlerının arkal~rı.~da bır 
olur. Arz mlkdarı azalır, mal kıtlıfı cek bir sey olduğundan, mahsus bir ı:aytt olduğuna delalet eder .• Çocu _ mt>rmi yağmura başlıyor. Donup, top. 
olduğu için fiyat yükıırolmeie tema. yazı He cevap veriyorum, ğun bünyesi zayıf oiunca boğaza, mi- !anıp nişan almıl'.a ateş açmıya. ~alılt 
yül eder. Bu ıuretle tekrar o rıevl deye kadar bile ya~ ılır. Cilt üzerine kalmıyor, bir saruyede şeytan gıb~. ~.r-
iıtihrıallcr ıermaye, ücret ve tabiat Ağztn böyl~ pamuklanmış ılbl be.- kadar yayıithğı töriılmüştıir, kalarından çıkıvcr:n Al_manlar but.un 
hiueıinl ödeyecek bir seviyeye çı· yaz lekeleri'! kaplanmasına müge Bu pamuk: ı;ibl §eyleri kaybettir- b~lşevik alayını mıtra!yöıhyarak ı,;tı. 
kar ve böylece yine eski devir baş. hastalığı derle?",. Bu hastalığın sebe- mek için •ar ~d . Ok lj 1. d rıyorlar. 

b. ta · · d b' 'ttl .. 1,; , e ww u. r. 11 e.n 1 ıu an Yilzba"ı Krunlçev ıırnn anahtarını tar. Tabiatiyle aralıkta fiynt yükse!- ı, man r cıruun en ır parazı r. yuz gram - d ki n1 bet d k ., 
me ve alçalmalarında blr takım ziiın- Ondan dolayı bulaşık bir hastaltktır. ' ) uz e 1 5 ın e ar- ertesi günü mayısın sekizinde Feodos. 

Fakat bu Pa-·lt h•r ag~ızda '"Oğala- bonatll sudıın 2no grı:rrı karıştırılır. d -· . o maiyetı'nde bulunanıL reler çok kazanır ve bir takım mütc- .-. " .. K(' "k . 
1 

ya a ogrcnıy r 
ıçu pannağa hır tClbent sarf a - rın ilc;tc ı'kis'ı 1·1e blrlikt• --•r edlldik . şcbbisler mahvolur, iflasa ıürülı:lenlr, maz. En ziyade kUçtik ve cıltz c;ocuk- ak k f 

1 
b t 

1 
~ .,.. 

f b "k 1 k · ·1 • · 1ı: ların, bir de lhtlyarlarm ağzTnda ro- r 0 arışLt suyun ç ne a ırı ır ve ten sonra bir erklnıharbiye zabiti ta.. 
a rı a ar apanır, ışçı t>r ışsız a- ' parmakla çocuğun ağzının lçınde, da- f d . tlc:;;ap olunuyor· istıhbır:ıt lır, aç!ıia. muhacerete veya ölüme ğalarak has-:ahğı meydana çıkarır. mağımn tize."!ne, dHiııin üzerine, diş ~aab,'ıntı· -~n ıs ' 

m hküm olur. Toprak uhibi peri'8n Bauın. iyi D~ilyen, gilrbüz çocukla- ti · · fı 
1 

kl t 
4 

e erının ız~r n<>, yans arın n iç t:ı- _ Yti•ba .. ıl diyor bizi dföer taraf. ve ıefll o!ur. Bunların karııaında fi.. nn ağzında da hastahltf meydana c:ı- rı ... b' k b t ı F - ., .. 
rn ar .. ,a ıraz sı ıca as ırı ır. a- tan L.-klcrk,.,n arkadan nasıl .. cJebildi. yatları yükıelen emtiayı elde eden- karırsa da 6ylelctrlndc bu hastalık k t - il · 

1 
k .,.,. - • 

a parmagı crı ııeı· oynatara o fı'mı'7ı· an!amık ı'stiyorsunuı defi! mi1 ]erin ıervet ve nefesi •rtar, yaşayı~ çabuk gcç ... 'r. kl k ld d "kk t t ~ 
pamu an ·:ı ıımanııyn ı a e - Mcıele gayet basittir .•. Size seı;li Lir tarzları iyileşir ve yüksdir ... İktisat Milge hastalığım anlamak kolay- melidir, Pamuklar kaldlrılınca, onla- .,.izlenme numarası J' ~rıtılt. Bunun iı;in 

alemi serbest seyrinde 1$le bu etim- d ç - " d d·1· · .. · lt k o k k ·ıA 1 .. 
er: ocugu:ı ;-;.zın a, ı ının uzerın- rm ıı ı anıır. rutır, arışı ı ç a bir honarJörle birkaç cramofon diski büşlü manzarayı arzeder. Ve bu <ı!. d ki t i •ft f1 d ilki ,. 
e, yana ann n ': wra arm a n yalntz ıslatıp lııra~mölıdrr.. Blrkat' kafi geldi. Bıı ıcittiğin!z d ıkin ad<na calış ve yükıeliş kendillğinden, hiç.. - ··k k k b ı k ı d " 

kuçu üçü eyez e e er pey a o- gün böylece tekrar edilirse onlar "kayıktan ltöprü İn"ası,. derler. Siz ora bir taraftan müdaha:e edilmeksizin ı ı '" 
lur. Sonra bu kiiçtik beyaz eke er kendi kendıbinc kaybolurlar. yı bombardıman ederken biz dört yüz cereyan eder. Amma arada itibacden 

ve, raibetten diişen mal müstahsille.. gittikçe yayılaraıc ağzın içerisini tek- Onlar i~aylıo\dul\.tı:.ı. sonra, tekrar metre ·~atıda hııklkt bir inşaat yapı· 
. . mil pamuklanmı:ı gibi ıösterirler,. O peyda olmam'il~1rı ic;ln, daima teml:ı:- yorduk. Yalancının •Urilltiiıii sahicıyl rinin, işçilcrinın hnli harap olabilır. • 

Bunlar Adam Smith'ten bugüne ka- pamuklar k:>pnrmak istenilirse, al- lik lAztmdır. CO\."Uğun ağzı temiz tu- bastırıyordu, işte bu aayedc arka.!an 
dar ge!cn serbest düşünceye bağlı tmdaki ıunntzı ince deri kanar, tulmalı, emzlii temiz tutulmalı, an- alıı:i butrrdık 
ekonomi lHmlere hiç acımazlar bile. Atzınm içı oöyle pamuklanan ço- nesinin göğü•leı inın ucu temiz tutul- • k 
Amerikalıların dcd kleri gibi "Altta cuk, emd!ği südil ııek ıüçlükle yu- melı... f(urfun borudan perl8 ·op: 
kalanın canı cehenneme,. formülünü 
kendilerine bayrak olarak kabul «> 
derler. 

Esasen ya?nız iktısatta değil, 
bütün hayat böyle ~ir mücadeleden 
ibaret değll midiri' Bizzat ölüm iyi 
unsur ve mikropların uıvlye!tc kö. 
tü unsurlar karşısmda mağlup olma. 
sından baıka bir 5ey midir? 

"' "' Çok kısa hüllsa ettiğim bu ince 
mekanizmanın doiru i§liyebil. 

mesl için bir takım ~artların vücudü 
kat'i ve zaruridir. Sermayenin, iıc;i. 
nin ve tabiat unsurunun ıeyyal olma
sı ve bir sahadan öbüı sahaya inti. 
katlnde hiçbir enge! bı•lunmaması i· 

Münakalat 
lıletme 

Vekaleti Devlet Llmanları 
Müdürlüijünder. Umum 

İşletme va~rtalart için lüzumlu örtUlilk muşamba bezi 
lunacaktır. 

mllbaYaa o-

Su geçmez ve mukavemeti fazla yerli veya yahnncı mamı.ilAtı ol
mıık Üffre ellel'lnde muıamba bezl bulunanların rıilnıune, miktar ve 
tesltiri mOddetı ile fıyatlıırını nihayet 20,8,942 ake-amına kadar işletme-
mizin le·,raztm mOdOrlOiüne yazı ile bildirmeleri, (8686) 

_ Tıp Fakültesi Dekanbğından • .Anatomi EnııtltilaOnün 35 Ura asli maa3h Profeı;llrlilğijne ve yine 
mezkOr En,tltnnfüı 35 lira nsll maaşU iki asistan!Tğı miinhnldlr, Arzu e
den doktorhrın ya'tonnc• dil imtihanı yapılmak uzere Al!ustosun sonuna 
kadar Dckanlıh müracaatları. (8538) 
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Yazan: FR.ANÇ1S DE CR01SSET Çeviren: ULUNAY 

HİND DİYAAINDA 
KarUJ Karıf .. 

Tefrika N o. 62 
Böyle olmakla teraber istenildiği çekti, Bu akşamkl ziyafet resmı ol- Kaptan kafalııriy!e dö~eli bir mı-

kadar bir eski Hray ıezllsin yahut duğu içln elinde bir mukavva parça- bede benzıyen bir Y~mek !alonunda· 
bir yeni sarayda oturulsun, ne birini ıı var: Ma~anın pldnı. yız, 

ne ötekini lAylklyle tanımak müm- Bana asalet ilnvannnt ıordu. Sarklı Gofl'acdartn ıe1lrdfklcri gO-
kündUr. Birdenbire anlamadılmı için blr~r milş sahanlar o kadar kocaman kt 

Bikancrde kaplan yoktur; takat ye- birer !;ayıyor: Dü~. Marki, Kont, Vi- her girişlerinde önce biberli baharlı 
ni saray kaplrmla dolu. kont, Baron'! Sonra duruyor ve bek- bir salçada g17Jenmiş yelişkin btr kap-

Mihraca, "gidiş., ler:inln hepsinde tıyor. lan yemeli getiımelerinl bekliyorum. 
aşağı yukan be:ı yflz. tane ôldllrm(iş Çağla b3demi renkli elbise giyen 
ve bütiln bu büyük av yadigArlarr Bende, lokantada karnı tok olduğu ıofracılar, içlerine yc;n yana tabak-
ornda... haldeatlblr'" yemek kllsteıinin kar.ıım- lar dizili ıen!J teJ>•ller getirdfier; 

da m a .. a yeme ıtl(mfye mecbur 
Vahşt ka!alart duvarforda sırıtıyor bulunan bir adam hali var bunlarda namur iıleri; kaymaklar: 

derileri haltln.nn Ozerlndc yayılı, Yaver bunu anlamıı efbi, beni müt- yeoll, tunıncu, le;rlA!d beyaz, pembe 
Doğururken öldUrQlmilş di!ii kaplan Jcill vuiyetten kurtarmak için teklif tohumlar var. Manzaralarına doyu-

dolguları bacaklarının arasında belki ediyor: lur ılbi delıl. Bütün bunlar renıArenk 
bQy{)yecek otan kaplan yavrularına t sarıklara ben~iyorlar, İfln iQıelU!I - Vlkon? 
bakıyorlar; diğerleri vahşt takat yine Bilmem neden? Fakat ''Baron" de- hepsinin yenilebUecek şeyler olma-
şefkatli ıöıderle üzeri çizikli yavrula. sa biç ho,um:ı JıtmiyeoekU. Ildır, 
rıntn bulundukları albatr kavanozla- Ne olduklarmt lbllnıedıiim bu renk-
ra bakıyorlar, - Ha)'lf, c!tdtm, Bea 1'lı pydıld&· u 11Ylerln h~sinden bJrer parça aı-

Bir erkek kaplan bir gramotonun rıısl'Jdan hf; bfrt dttlllfm. dun, Tabaimıda hepılnt birbirine 
üstüne atlı7acakmtş eibl hamı al- Bunu tamp etmedltfnl ima eder kanttırdıın, Benclen iltl iskemle ate
mış bir vaziyette duruyor. Gramoto- bir tavır aJdJ ve: de oturan Hollicott bana, "npmal., 
nun üstüne Yerle$en dişi sanki onu - O halde, dedi; sofrada isminizin der ıibi ipretler ederken, bütün da-
menedlyor. altına ,,. ünvın koyalım? vetıtıer meralrla, mihrace de hayret 

Salonlar, arahltlar. merdivenler _ .Muharrir... ..~' • ve takdirle bakıyorlar. Armltzar'ct. 
pençe ve .ısıracak ,.bl utıan bıgık Teessürü daha zly~e arttı, Dl.lıün- ettlflm tecı11beyt" rağmen, hiçbir oeY 
gibi dişlerle dolu, dü, ve: beni bu bslo kO"'lfefü.intı benzlyen 1e-

• M.. ~ r - Öyle fse hiç bir te7 lr.oyın.,a- mekten tatınaklıltma mAnl olamıya-
Prensin bir yaveıl beni bir tarata ıtm: Daha ısı... cak. (Devamı var) .. 

Birkaç ay evvel Akdenizde esnmı:n 
riz bir denJzaltı filiıu görüldü. 

F1!onun yalnı:r periıkopları ıoıiilüyor. 
du biriıi haber verildi mi? Hemen o 
civarlarda bulıJnan lnılllıı: filoıu celi 
yor ve hücuıa ediyordu. 

Birçok defa ateşe tutularak bu mllt 
hlt ufak düşmanlar mahvedildılcr. 

Fakat bu torpilleme ı;ık 111k vukubul 
dulu halde garip bir hidıse eseri c.la. 
rak denizaltıların battıkları yerde hi~ 
bir yat lekeıi ıörülmüyor. 

Bundan ıüı>helenen amirallik ana fl.ı 
lonun bir dana raetlıya;:aiı tahtclba . 
biri batırmayıp "avlamasını,, emreltİ. 
Böyle de yaoıldı. O zaman denizaltı 
ıı:annedilen 'eyin bir tihta eal üzerine 
ıükilmiş periskop şeklinde madeni bir 
borudan ibaret olduiu ıörüldı.i Harbin 
cereyan cttıiı biıtirn dunya sahnele • 
rırıde muharıpler bir fıkir bulmak ıçln 
ça!ıliıyorlar. Bu meyanda "ılzlenme,, 
nın birçok muhtelif ıelrilleri vardır, 

Son harp eınuında, muharebelerde 
oldürülen ve oldukları yerde bırakılın 
hayvan öliıleri ıece olunca llıelere ben 
ıiyen mode!lerle tebdil ediliyor ve içi 
ne bir ıozcii yerleterek düıman bak • 
lclnda malumat aldıktan aonrı cccele
'in yine kıtı&ına avdet edı yordu. Ctp 
hede yalancı aiaçlar, yalancı evler ı;ıh 
te istasyon binaları hatti ıahte har.ıbe 
ler bile meydana çıktı. Bu u&ul ıiıll 
ve tedafüi bir ıilihtır. 

Bugün tnıi!tercde bu ilme başlı ba
tına bir daire tahsis edilmiıı ve bu da· 
!re de dort şubeye ayrılmıştır: Milli 
tmnlyet, hava kuvvetleri, harp ofiai, a. 
mirallik. Her 1Ubcnln aanatlclrlan ve 
müteh~u11lan vardır. 

Bo yolda amlrallifin ea mülrtedir , 
memuru meıhor kutup k&,ifinin otla 
mülbım Pet~r 8cott'ar. Bu sat bllhaa. 
aa t1111hriplerf ıi•leme huıuaunda raye• 
iyi netice veren usuller bulmuıtur. Ad
ları: 

_ Onun elinden çıkan bfr vapur 
hacminden iki defa daha Jrüç1ilmü1 ve 
ayrı bir iıtikamete doinı eidiyor Cibl 
cörilr:ü10rt derler. 

Hava ıra..etlerlne mes1nıt olan mea 
fekta:ılanna ce!lnce onlar da blltt1n l 
hava merdanlannı ı&rtinrnu bir bal' 
cetirmiye uiraııyorlar. 

Bir demiryolu ragı için: 
GUıel sanatlar muhJtlnden aeçll • 

mis oldukları için hepsi renam 
yahut mimardır •e ba unat onları de. 
lice eflendirir. Her buluş onlar için 

Bu vadide en ılizel cizleme hilesi Bir; ebediyete ni~betle zaman me 
Oou !as Bennett adında biri tarafın· hu~u~un ~he~lyetı o:nuyac;atı baba. 

g t G biribl nesını ilen ı>urerek Kı-lı:ulesınin blraa 
dan bulunmu~ ur. enç ressam • hal t rcümeııindcn bahsedelim: j 
tine müvazl iki ince su yolunun ~üne- E k~ . . ''Chrisopolis - Altın ıe- ı 
ısin ziyasiyle bir demiryol rayı hıssfni h' s d ısm~ olan "Üsküdar ın bir a. 
verect>flni. düı;tinmüş ve derhal proje :·da ~~malis, dir. Kızk~lesinin de 
tatbik edılml~ ve hakl~ate~ tayyart> ilk adı "Damalis kulesi" idi. Esatire 
meydanının bırçok demıryo. larla kate f • d "İnachos" un kı.. 
dilmiş zannını vcrdltl 1örUlmU5tUr dayan1~ c .~Ja.?e.sıtn ,'; •ft-fından in•te 
D d . k z:ı " o , UPl er .,....,, -

am a ıne : trJıvil edildikten sonra yüzerek b<>ian 
En gi)lijnç icat sinema dekoratörü geçerken bu kayaya ya.-ıa§mıf. O bal. 

George Tyrrel'in eecrl olmue- de buraya "lo kulesi" yahut "İnek 
tur. Milli müdda fçin çah,an dört bil- kaya&ı,, dememelerinin sebebini ar.la.. 
yük binadan ibaret fabrikalan ır!zle. mıdım. 
mek ?izımdı. yoJJara benzemesi için Garplller "Lcandrc 1ı.ulesi• derler. 
sarılı yetilli kocaman perdelerle ör. Leandrc, esatirin aşk efsanelerinde yer 
tülmüştü. Tyrrel büyük bir maharetle tutan bir vakanın kahramanıdır, JI'., 
fabrikaların bacalarını çan kuleleri ıek kat vaka Biga'da, Çanakkale dvarı11t 
Une ıokarak kaybetmlı etrafındaki bir da "Nlra" kalesinin bulundufu 7er. 
kaç ufak blnaları da köy ev!crl ıekllne deki "Abydos" kasabasında ceçmi .. 
sokmuıtur. tir. Leandre, Venüs rahibesi Hero'ya 

Tyrrel'in ıube reisi tayyare ile çıka tutulmu!J, her ak6am soyuaur; denin 
rak eııeri muayene ettiıı:ten sonra: atlar; yüze yüze karşı t:ı.rafta bulıınaa 

- Fena değili D~iş, Fakat mer. Sistos kasabasına gider; orada mqa. 
kezdelrl binanın üstünde ceniı bir c:a- kasiyle görüşür ve ylne dönctrm!fl 
vır var ki çok tabii görünmüyor. Orada geçen bir vaka kabramannun 

Tyrrcl: adı naul oluyor da bu kayan ve JLq, 
- Adam sende! İli oruı kalsın ... Ben icye alem oluyor? 

ona şimdi tabiileştfrirlm . Demit ve Kule 1143 senesinde bofua :r!nclr 
birkaç gün sonra f br k-ı binaımın üı tekmek için yapılmış; biri Uı;lincl 
tündt>ki dama tab;i bi:yiiklüktc bir Ahmet, dlı'terj de İkinci Mahmut sa. 
inek yerleıstirmiı. manında iki defa esaslı surette tamlı: 

Gizlenme hileleri hakkında Alma'>la.. gÖnLÜ!itÜr, 
rın ku!landıkları u~uı bilinmiyor. On- Kızkulesi, Marmara girintisinde ka. 
lar birçnk me&elelerdc olduğu ı:ıbi püklere şckl~ verilerek yapılan bir 
bunda da gayet kebım d1vranıyorlar. ıiynet rlbidir; lıtanbula ait eski sr .. 
M '!.sell birçok defa İngiliz hava )ll•v. v!lrlcrdc, tablolarla muvafiak :>hın.. 
veUerl tarafından B~est limanında ~uı resimlerine tesadüf edilir. Mc• 
bombardıman l"d.!en '·Sc.harnhorıt,, ve hur "Juleı Verne"; "İnatçı Kahramua 
''Gnf'isenau .. ad'ı cep kruva:rBrlerlnin Ala,, adiyle Türkiyeye dair yudıfl 
hakiki yahut yapma ol:iuk!annı kimse nefis bir e&erde yaphrdıiı diliün ele 
rulmiyor, !enceleri arasında Üsküdardan Kızku. 

Bu sırrın hakikati 1918 in ıon •yla.. !ealne uzatı!an ipin üstünde camba» 
~ında hıu:ırla:11ın aahte P:1rls gibi an !arın raksları lezzetle okunan bir par. 
rıok harpten sonra öğrenilecek. çadır. 

Malum olduğu üıorore Frıın•r7. payltah Kuleye verilen isimlerden en eok 
tını "Gotha., farın bcımb:ırdımanından bizim verdiğimiz ad bottur. Bir Sami 
korumak kin t't'kinı harbiye Parlsl yJr yalan olduğu b;linc biline inanılan Ye 
mi killmetre ~imali garbiye nakletme- adına "esatir., denilen bir takim mar. 
yl dfü:ünmücıtü Y:ılıuıcı is•ıı.ı;yonlrır tava!lardan alacağımıza kule7e dol. 
vııpı'acak ,,alancı bir eyle! kulc.J d1lrl rad:ın dofraya "Kızkulesi"' demit gec
lf'cckti. Gizlenmf' v~ oekll defiştimıe. mi:ıiz:. 
ııln rn h!h•fik rdı:ornnıı ktrı•cak obn Onun Marmaranın gtlmilş mehtabı 
hu h"rikultdc tuavvura mütareke mi iPııde kırmızı fenerini ışddataralı: 16k. 
ni olcfo rıel!şl de, şaire haklı olarak: ""' 

Kız kuleli 7alrut lcDııe ukındı. 

RAŞİT RİZA TİY ATRO~U 
HALiDE PiŞKiN BERABER 

HArbfyede, BelvO bahct"alnde 21,30 de 

Ne de gilzel yakıttı ah bıkıııdıl 
beytini söyletmit ....... 

Kızkuleslni havalann ııcaklifnul 

1( ö R c o G o M 
raimen bir deniz banyosu almaktan 
kurtarmalıyız. Bu güzel Abideye mer. 
ılye söylemiydiml 

lstanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz Lisesi ve 

Okuluna Girme 
Deniz Gedik& 

Şartları · 
DENiZ Llust: -
ı - Deniz ll!'eslnln blrlncl smdtna girme istekli okurlardan ~ 

kalınlar 'ilınııcaktır. 

A - J.~e birJncl ımıfta fkmale kalanlar deniz lisesi blrfncl •ııfhla 
B - Ortaokul son ıımdtnda ikmale kalanlıırdan deniz Uaed blrlnal 

smıfına talip olanlar ikmal lmtlhanlanru verdikerJ takdirde ahnmelr ~ 
zere kayıt ya;ıtlaeakhr, 

C - Lise birinci smttma yaş haddi 15 - 18 dlr. Altı ay kilCtlk ola";, 
far kabul edilir. ' 

DENiZ GEDiKLi OKULU:" 

2 - Deniz gedikli okulundan her 'Clç stntfma ortııokulda Dtma'le ~ 
!anlar almacnkfır. 

A - li'.ı!unduklan smlfların muadJU olan ıedikli okulu am"'m 
kaydedilecekter<tr, • 

B - Gedikli okuluna giriş yaı haddJ birinci sınıfA 12 - 17, Odnd ll
nttma 13 - 18, Cçilnt'Q smıtrnı 14 - 19 yaşlarında olanlar kabul ~ 
ceklerd.ir. • · 

3 - lstanbul ve civarmda bllunanlar tstaubul denlz katnutu.Jı ..... 
İstanbul hmc.!nl• bulunanlar mensup oldUklan askerlik fUbelerine ma~ 
racaatlan. 

4 - Ka7Jt mnddetl 20 Alustoe 9U aksamına kadardır. (8803) 

7494 kılo yün çorap ipliği altnacaktır. MOteılhhtd\ nam ve hesa~ 
pazarlıklı eks'ltmc<(ı 17/8/942 Parartesl günO ~at 14.30 da Tophanede 
ist. Lv. Ami.Jliği ı:atm alma komisyonunda yapılacaktır. Tnhmin bedelt 
25,405 lira 66 kuruş, ilk teminatı 1905 lfrıı 37 .turustur. Nümunesl ıroını.
yonda görülür, Taliplerin belli vakitte k!>misyon:ı ~elmeleri. 

027 - 8582) -Beher kllorun-ı 8,5 kurus tahmin edilen 278 ton tel linlyalr kanı ~ 
almacaktrr. Puarltkla eksiltmesi 17/8/S.2 Pazartesi gtlnü nat 15 de 
Tophanede İst. Lv, Amırllli aatm alma komlsyorıunda yaprıacaldır. tıııı: 
teminatı 1772 lira 25 kwı.ıştur. Şartnamesi komlsyond:ı görülür. Taliple-
rin belli vakHte komisyona gelmeleri. (128 - 8593) 

~ 

Beher çtttJne 240 kuruf tahmin edilen 8000 çift eldiven panrlıkla 
aatm alınacaktır. ihalesi 24/1/942 Curna ıOnü saat 15,30 da Tophanede 
tat Lv AmırJ.ilf raUD alma komisyonunda yapılacaktır İlk tanlnata 2040 
~dır,· İki bin cittteD qağı olmamak üıer ayn ayn ta

0

l!plere de ~e e-
dilebilir. (123 - 8518) 

BELEDiYE SULAR iDARESi DEN 
Bazı sebeplerden dolayi liman idaresince Bfiyfikadaya bir müddet 

muntazam su ta§1Damamak ihtimali vardır. Böyle günlerde su tevzı tı 
tabiatiyle sekteye \!~ıyacaktır. Bu vaı.iyct ıözônUn! olmarak su sarfl
yatmda tas:ırrufkArane hareket etmeleri &al'ID abcnelerimiıden rica o-
lunur. (8686) 
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TüCCar Fiyat Kontrol- l 
lerine Başladı 

-- -BJR , HAKIKA T ! Sayın MüıterUerlmlzin lılaıan DlldiatiH - 13 - 8 

Kızday Satış Deposu Direktörlüğünden 
f GAZOZLU MADENSUYU 1:Jfr Baştarafı 1 incide 

F'igatları düşürecek sebep 
Bankalar, gıda maddeleri üze 

dnde krediyi kesmişler ve söylen 
diğine göre, bu şekilde avans alan 
tacirlere on beş gün zarfında he
saplarını kapatmalarını tebliğ et. 
ınişlerdir. 

Bu vaziyet ellerinde stok bu . 
lunduranların bunları satışa çı • 
karmalarını icabettirecektir. Ala 
kalılar on beş gün içinde piyasa
ya talepten fazla mal sürüleceği 
ve fiyatların gevşiyeceği kana • 
;ı.tindedir. 

Tacirler komitesinin karm·ı 
Ticaret odasınca seçilmiş olan "ta. 

citleri kontrol komiteleri., dün top. 
lantılanna başlamışlardır. Pirinç komi· 
tesi, fabrikaların çeltik fiyatlarım ve 
pirıncin fabrika maliyet fiyatlarru in
celiyerek tesbit etmi:;tir. Son günlf'r
".le çeltiğin kilosunun elli ve pirincin 
ıle yüz: kuru,a mal olduğu anlaşılmı~
tır. Bu hesaba göre toptancı kan ola
nık yüzde dört ve perakendeci ıran 
Y":izde on be; ilavesiyle pirincin ancak 
yüz: yirmi kuru~a satılabileceği tes
b' t olunmuştur. Bir firma. bir mikdar 
l':rinci daha ucuza ma~ ettiğini söy· 
Jıycrek bu pirinçlerin bir klsmın1 dok
san be~ ve ikinci bir partiyi de toptan 
~eksen . beı kuruştan vermeyi kabul 
etmiştir. 
Zeytinyafcılar komitesi de zeytin 

ya,i fiyatlannı tesbit etmiştir. Fakat 
ı·u'i karar için zeytinptl bölıclerin
den edecek cevabın beklenmesi a:IL 
v~hk görülmıiııtür. 

Zeytinyağı ve peynir 
,Piyasada yap.tıfmıız tetkiklere gö. 

re, zeytinyağcılar yanm ve azami bir 
:asitli ekstra ekstra yağlara daha farla 
:.s.itli yaf lar katarak asit mikdannı 
1,S - 2 ye çıkarm1şlardır. Ekstra 
yağlarda da böyle olduğu gibi zaten 
asit mikdan fada olan yemeklik 7af. 
larrn asit dct"ecesi altıyı bulmuş ve 
bunlar yemek!ilı: yağ olmaktan çık'Tlı~· 
tır Ba hareket fiyatlarda açıktan dört 
bet kuruş fark ve netice itibariyle sa. 
tıcıya kar temin etmektedir. 

Diğer taraftan zeytİ!ıyağzn istihsal 
bi5lgelerinde fiyatını birinci eller 115 
kuruş olarak tesbit etmişlerdir. Bu 
yüzden nakil, ambalaj, fire ve toptan
cı karı olarak kiloda 15 kuruşun Hfi 
r;e!mediği ileri sürülmektedir. İstihlak 
yerlerinde zeytinyağı fiyatlarına bir 
mikdar zam yapılması temin edilecek-. . .. - ,. .. 
ur. . o/; 

Peynlrciie~ de kendilerinin ne tllc
rinde, ne buzhanede malları olmadrit· 
nı ileri sürüyorlar. Filhakika buzha
ne!ere konulan mallar peynir imal e
denler namına yatırılmıştır. Bu ııu

retle i$ ticaret sahasından çıkarılıp 
zırai istihsal sahasına sokulmak iste. 
nilmekte ve ıörünüşe göre takibattan 
azak kalmak gayesi gildülmektedir. 
Hakikatte ise im.iller tüccara bağlı, 

onların adamı ve onlardan para a!a· 
ralıc ticaret kasdiyle peynir yapanlar. 
dır, Asıl süt müstahsili peynir yap
mamakta ve sütünü bunlara satmakta
dır. Bir kaç gün içinde peynirin her 
kalitesinin tenekesindeki yükseliş dün
kii yarım lira ile beraber, iki buçuk 
l!rayı bulmnı;tur, Eğer bu taktik mu· 
va[fakıyetle yürütü!ür!e kış mevsi-• ",. ' . 

K . :TASA RRUF 
HESAPLAR! 
l! t klncltqrln 

Ktaldesine ıcynla.n 
tkraıntyeler : 

· t
1
e'det. i'ooo , liralık 

1 ,. 1100 " 
2 ..... ._250 • 

14 _ . .. .,. • ...ıoo • 
10 

,. 
50 

"" 40 ,.. 
25 

·~ 80 . " 10 

minde peynirin kilosunu iki liraya sat
mak imkanı bulunabilir. Perakendeci
ler dün umumiyetle beynr peyniri 150, 
kaşar peynirini 220 ve lüks taklitleri. 
ni 250 ye satmışlardır. 

Pirinçteki yükseliş de devam edecek 
gibi gözükmektedir. Müstahsilden 27 
kuruşa kadar çeltik a!ınmıştır. Son 
Tamanlarda 50 kuruşa kadar yapdan 
mahdut mübayaalar bugünkü satışlara 
esas gösterilmek isteniliyor. Halbuki 
stokların mühim kısmı çok ucuza mal 
edilmiştir. Dün 140 kuruşa perakende 
pirinç satanlara tesadüf edilmiştir-. 

Umumi kanaat fırsat gözetenlerin 
serbest piyasa satış!arım kara borsa 
satışları şeklinde ve diledikleri sevi
yeye yükseltmek istedikleri merkezin. 
dedir. 

Ticaret müdürlüğünde 
Bölge ticaret müdürü Baha Ankara. 

dan donmüşttir. İaşeden ahnan tevziat 
bürosn bölge ticaret müdürlüğünde va. 
zife görecektir. Müdürlükte bir de 
müracaat bürosu açılacaktır. Ticaret 
Vekilliğine ait bütün muame!e1er ti.. 
caret müdürlüğünde merkezlcştirilmiş 
olacaktır. Dün müdürlükte ticaret C)

dasr reisleri, umumi k!tibi, borsa k(). 
miseri ve umumi katıbi ve Ticaret 
Vekilliği mü,aviri bir toplantı yapmış. 
lardır. Toplantıda tev.z:iat iı;l~ri için 
blr çalışma projesi hazırlanmıştır. 

Birliklerin vaziyeti 
İthalat ve ihracat birlikleri umumi 

Htibl Salah::ı.ttin Ankaradan dönmüş
tür. Veri!en malumata göre, birlikler 
vazifelerine devam edecek, fakat tl!>v
ziat işleri biri iklerden alınarak bölge 
ticaret müdıirlüğü ile ticaret odasına 
verilecektir. 

Yeni ekmek karneleri 
Ankara, l? (TAN) - Ticaret Ve. 

kiletin!n aldrğı son bir karara göre 
Eyliil ve Birinciteşrin ekmek karne
leri yalnız Ank:ıra, İ!ltanbul ve bmir 
vilayetlerinde <biztılacakhr, Veka!c
t~n b~ kararından da anlaşılacağı vcc;
hıle t;u üç vilayetimizden başka vi!a
yctlerde krne usulü kaldrrılaracak ve 
ekmek ıatt:şı serbest yaoılacaktır . . 

Kamyonların 

____ M~ellefiyeti 
fSTANl!UJ, VILAYETJNDEN-T&BLiö 

OLUNMUSTUR: 
1 - ~llOmum kamyon Ye kamyonetten: 

t:ıt~lk. ~dı~mekte ~lan ii<aeıH iş millrelhıfiy0• 
tının ı~ıncı devresıne ı 7.8.942 pazartesi eünü 
baştan:ı.caktrr. 

2 - Bu deVTenin ilk posıaar olan ,,,,tıda 
pllka numaraları yazılı kamyonlar ., ııün &a• 
at 10,30 da Sultınahmet meydanrnda topb· 
nacaklardır. 

(!!irinci deneden n:ıükelteEiyetini her ne •e 
beple olursa olıun yapmamıı bulunan ~ya 
makbul ma,.cret!erini tevıik cdcm~mi1 olan 
kamyonlar da aynı ailn Sultanahmette topla
nacaklar ve mOkellefiycte tihi rutulacaklardır) 

3 - SeYlc &'ıtnü lcamyoaunu ıı:eıirm.i~n va
sıta sahipleri hakkınıla Milli Korunma. ka
nunu ahkimına tc'ffikan kanuni takibat ~P•
lacaktır. 

4 - Iklnci maddedeki •aoıtalarm lufilui 
içtima c\lntl olan 17.8.942 panrt'"i siJnU sa 
at 14,30 da har•ket edecektir. Ve bu lrııfile
'l'C o ıaate kadar i~tirak etmiyen vuıultr 
için aynca bir kalite tertip editmiyrceğ\nden 
kamyonların muayyen aaatte ıı:etirilmesi la
zımdır. 

S - hbu illn tebli:tıt mahİ"•tİndedtr. 
352·3 363S 3776 :nı 1 3796 41 ~6 3424 3702 
3520 3911 3714 4047 3819 4294 4088 4041 
3817 3580 3534 3664 375q 3414 3923 GS71 
4l4S 3QOS 3701 3~14 3522 4108 3754 3766 
4113 37QO 4104 3524 3518 3135 3665 3435 
3538 3434 3407 3896 3774 4213 41ı6 4315 
4199 3746 3411 4334 4218 3449 4102 4296 
4305 3585 3650 

/ırlantalı ve elmaslı aaat demek, bir ke1ıı,ıe ile S 1 N G E R 8 A A T 1 demektir. ÇU"ktı 
Pırıantalı ve elmash saatlerin bütün hakik.1 evsaf.• me:huru alem olan s i N G E R sao.tlerlı:ıde top-, 

lanmıştır. Bunun içın: Saat alacağtnı:ı: zaman, tereddillsü:ı: S 1 N G E R saati almalısın!% ve saatin UH· 
rindeki S 1 N G E R nıarkasma, müessesemizin ~dresine dikkat etmeniz !Azmıdır, 

Modayf takip eden her kadın için ktymetli taşlıniyle ve nefis işlemeleriyle hakikaten nuan dikkati 
celbeden böyle bir harikulAde s 1 N G E R sııatine saöip olmak adeta bir saadettir, 

SINGER SAATi Ho§a Gidecek En 
Makbul ~e En Güzel HEDiYELiKTiR 

No. 82 • D. Elmaslı ve 11 pırlantalı 600 lira 

Karahisar Tabii' Sodası 
Adı lle 1'iyasaya cİkarılan yüksek tazyikli çeyrek Litrelik Maden· 

AtYU Beyoğlu ve Eminönü Büvetlerlmizde 10 kuru~tan satılmaktadır. 

YENi POSTANE KARŞISINDA 
KIZILAY HANINDAKİ DEPOMUZDA 
Apğıdaki fiyatlar üzerinden ayrıca ı:ipariş kabtü edilir: 1/3 litrelik 
bir şişenin bedeli (Suyu: 10 ve Şişe Depozitosu: 10 kuruş hesabiyle) 

, 20 kut"U~tur. 100 ışlşelik sandtklarda satılınaktr.drr. , 

No. "2 . \;, Elmaslı ve ortadaki büyük olmak üzere 11 pırlantalı 700 lira 
No. 82. E. Elmaslı ve ortadaki ile kenarlarındaki büyük olmak üzere 11 pırlantalı 800 lira • -
No. 82. H. Elmaslı ve ortadaki ile kenarındaki daha büyük olmak üzere 11pırlantalı980 lira Gayr·ı Menkul Satıc llaA nı 

EMS.\LLERİ GİBİ 15 SENE GARANTİLİDlB. S 
D İ K K A T: S t N G E R saatleri !stanbnlda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda . 

satılır. lstanbulda şubemiz yoktur. ~~~s SİNGER SAAT Mağazaları. 
1 lstanbul Emniyet Scandını Müdürlügvünden 

'8 İstanbul, Emınonu, No. 8 1 ':ı . 

lkraı:mye İkramiye 
adedi tutarı 

Lira 
.._'--..... ----

ı 50.000 50.0M 
1 20.000 20.000 
1 10.000 10.000 · 
4 5.000 20.000 

10 2.000 20.000 
40 1.000 40.000 
80 500 40.000 

400 100 40.000 
800 50 40.000 

4.000 to 40.000 
80.000 2 [60.000 

85.337 Yekun 480.ooo 
Tam bilet 2, Yarım bilet 1 liradır. 

,--------, .. , " • = .,__, 
Satılık Ağaçlı Arsa BiR KIMY A FABRIKASININ 

Çitte havuzlarda, Bağdat cad· 
desinde, Selami çc~e Tramvay 
durağmda 368:l metre murabbaı 
ağaçlı ve denize manzaralı bu 
arsa sat!1.ıktır. Fazla tafsilU ve 
gezmek için 42527 NG. ya tele· 
!on edi1me.sl • 

..., .................. [111 .. ... 

lııtanbul Aıllye Mahkemeıl S UneO 
Hukuk Hlkimlijlinden: Çemberlita~ 
Kürkçü pa.ıar sokıık 2i) No. da mu
kim Leman Türker tarafından, Ga
lata Arapcamisi Çeşme meydanı Ef
IAtun sokak 3 No. da mukim iken 
halihazır ikametgahının meçhul ol -
duğu taayyün eden Mehmet Selim 
Türker alEyhine :mahkemenin 942/ 
326 No, lu dosynsiyle açılan boşan
ma davasmm 6/ 7 /942 Pazartesi gün
kü celsesinde hazır bulunmasi hak
kmda ilanen davetiye tebliğ edildiği 
halde gelmediğinden hakkmda gıyap 
kararı ittihaz olunarak muhakeme 
14/9/942 Paz-artesi günü saat 15 e 
talik edilmi!> olduğundan milddealeyb 
Mehmet Selim Türkerin mezk(lr gün 
ve saatte mahkemede hazır bulun -
ması ve:ıra bir vekil gBndermesi, aksl 
takdirde gıyabında muhakeme icra 
edileceği ve bir daha celseye kabul 
edibniy~ği nan olunur. 

.. 
İlmt islerinde çal~t?rılmak üzere bir DÖı.:.to;- veya Eczacıya ihti

yaç varaır. AlmımC'a veya Fransızca bilme.;i şarttır. ı~teyenlcrin !o· 
tc~aflı ltisa hııl tPr<'Ümelerini posta kutusu 1';'6 adrt'sine (KİMYA) 
rümuziyle ile: gün içinde bildirmeleri. 

l' .Tecrübeli .Fen Memuru Arıyoruz l ı 
lyı maa:; verılecektır. Devren mob~lyalı veya mobilyasu:, asgart 1 

iki oda yazıhane ariyoruz. Müracaat: Istanbul Bahcclrnp1 Tas Han 
No, 21 TEL EFON: 24724 _, 

~ .. ---.....- ..-""· · "-----
ÜNiVERSiTE REKTÖRLOGONDEN 
Fen Fakültesinde İspençiyart Botanik Doçentliği açıktır. Dil imti

hanları 2.XI.942 Pazartesi günil yapılacaktır. Namzetlerin bu tarihten 
bir hafta evvel tezlerin; vermiş olmaları lazmıdtr. İsteklilerin sıhhat ra· 
poru. nüfus ktığıdt, örneği ilmt hüviyetini gösterir fiş • (fişler tedris Jşlerl 
kaleminden istenecektir) ve 5 :fotogratıa 25.X,942 tarihine kadar Rek-
törlüğe baş vurmaları. (8518) 

Harp Okulu Komutanhğından 
1 Haziran 942 den itibaren başhyan kayıt ve kabul muamelesine de

vam edilmektedir. Müddet 30 Eylöl 942 tarihine kı:ıdnr uzatılmıştır. 

Merope Lifo'lti namf diğeri Merop Selif Ant.ıye 185/11082 hesap nu
marasiyle Sı;ndtğnn~dan aldığı 23250 Liraya kırt'sı Beyoğlunda HOseyi~ 

nağa mahallesinde Top Çekenler sokağında eski 25, 27 yeni 31 numaralı 
k!rgir evi birinci de:-ecede Jpotek etmiııtir. 

Dosya icinde mevcut tapu kaydı suretinde mezktir gayrimenkuliln 
ayni semt, mahallede Topçular sokağında esk.i 2f:>, 27 yeni 31 No. lu, 
167 metre 50 desimetre miktarında hududu 5ark taraff yol ve 36 ev &i
mali ev 35, 36 garbı 2 ev, cenubu yol ile mahdut bir ev olduğu beyan 
edilmiştir. Ve meıkQr tapu kaydında gayrimenkul.ün Nemıur Harcıgüze
le 7000 liraya ik!ncl, Maksut Harctgilzele 6000 liraya üçüncü, yiru:! ınu
maileyhe 5000 liraya dördüncü ve Haçator Harcıgüzele 3000 liraya be
şinci ve yine muınail~yhe 2000 liraya altmcı Maksut Harc1güzele 3000 
liraya yedinci derecede ipotek olduğu beyan edilrn~tir. (Bu ipotekler 
Sandık ve mü~terilerin hukukuna müessir değildir.) ~ 

İkraza esas olan muhammin raporu mucibjnce nıezktlr gayriMen .. 
kul beş buçuk kant kargir hane olup umum mehasası 128 metre murab-ıı 
bat olarak bundan 114 metre murabbaı kısmı bina zeminidir. Binada 
18 oda ve 4 80fa vardır. (Mezklır gayrimenkul b:ılen ON daireli bir a• 
parttmarıa kalbedilınl§tir. Dairelerin dokuzunda tiçı;r ve birinde iki oda' 
ve birer banyo ve aynca dört dükkAnr havidir. Elektrik, terkos ve haooc 
vagari tesisatı vardır.) Kapmm üzerinde ayrica yeni 25 numara da 
vardU'. 

VMeıı1nde bOl'cun v~rilmemesinden dolayı yapılan takip ilzerfni! 
a202 numaralı kanunun (8 d maddesinin matufu 40 cı madd'3Sine göre 
sattlması icap eden yukarıdaki yazılı dört dükkAnt hav! k&rgir apartı
manın tamamı btr buçuk ay müddetle açtk arttırmaya konmuştur. Sattı, 
tapu sicil kaydına göre yapılmaktadit. Arttırmaya girmek istiyen (3875) 

Ura pey nkı;e~ı verecektir. Milll bankalarmıızdan birinin teminat mek• 
tubu da kabul olunur. Birikmiş bütiln vergiler belediye resimleriyle 
telliliye •·üsuIT>u borçluya aittir. Artttrma şarnaıncsi 13/8/942 tarihinden 
itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Huku:C İşleri servisinde açık 
bubmdunıtıcaktır Tapu sicil kayd1 vesair lüzumlu izahat da ııartnam.e• 
de ve takip dosyasJnda vardır. 

Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığtı çıkarllan 
ga;rrimt!Dkul hakkında her GeYi öğrenmiş ad ve telakki olunur. Birinci 
arttırma 19/10/942 tarihine tcsadüt edne (Pazartesi) günü Cağaloğlun• 
da kAin Sandrğımnda saat 10 dan 12 ye kadar yaptlacaktır. Muvakkat 
ihale yaptlması için teklif edilecek bed~lin tercihan alınması icap eden 
gayrimenkul mükellefiyetiyle Sandık alacağını tamamen geçmiş olma!!! 
§arttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kolmak ~artiyle 4/ı 
11/942 tarihi.ne rniisadif (Çarşamba} gilnü ayni mahalde ve ayni saatte 
son artttrmas1 )apll:ıcaktır. Bu arttrrmada gayrimenkul en çok arttr:ra ... 
nm üstünd~ b?Takılacr;ktır, Hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan ali..,· 
kadarlar ve irtifak hakkf Rahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz Vfi, 
mesarife d uı· ididalartnı ilfm tarihinden itibaren yirmi gün içinde evra• 
kı müsbiteleTiyle l::era~ı dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu ıruretl6 

- haklarmı bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicilleriyle :sabit olm~nlar 

sattş bedP.linin pay1a$1asından hal'iç kal!rlar, Daha fazla malumat almalO 
istiyenlerin 941/627 dosya numarasiyle Sandığnnız . Hukuk iııleri Sery}-ı 
sine müracaa~ etmeleri lüzumu ilan olunur. 

D I K K A 'I 
---.... 

E MN fYı::T SANDIGI: Sandıktan alman gavrlırienkulü ipoteıt gösftt .. 
mek istiye1'llere muhamminlerimizin koymuş oldut!u kıymetin % 40 ru 
tecavüz: etmemek fü:er-P ihale bt)<IQJinin v.ı.uıstna kadar borı: vermek sı• 
retiyle kolaylık göstermektedir. (8'701) 

,. . 

. · • A . 

Eksiltme ilanı 
Eskiıehir Su işleri 9 uncu 

Müdürlüğünden 

~ 

Sutie 

1 - Eskl$eb!r Su İşleri 9 uncu Şube Müdürlüğil Mfntaliası Cfahrun .. • 
de bulurum Kütahyada Sar! ve Kapan Derelerin ıslahı m$a.mmen ke
lif bedeli (32230) lira (99) kuruştur. 

2 - Eksiltme 28.8.9'l2 tarihine rastlıyan Cuına günfi saat 1~ de Es• 
kipblr Su İşlerl Dairesinde kapalı zarf usuliyle yapılacaktlr. 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi ne buna müteferrı dJğer evrala 
Eskişehir SU lslerl 9 ur.cu Sube MUdürlUğ!i ae Kütahya Nafia Müdür• 
lil.lünde glb·ebilirler. 

4 - Eksiltmeye gırebllmek için istek:tilerin (2417) lira (32)' Jrunııs
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gUnden en 
a.z Qç rün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ilo 
Eskf~ebir 'rilAyetlnto müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere veııt
ka almalai1 ve b!l vt:sikalart ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar ekslltmeye iştirak edemezler. 

a - İsteklilerin teklif mektuplarını 2 inci maddede yazılı saatten 
bir na.t evveline k~dar Su İşleri 9 uncu ~be Müdürlüğilne makbuz rnı•
kabilinde ve:nıeleri lazımdır, Postada olan gecikmeler kabul edilmez, 

(8156) 

:Harp Okulu Komutanlığından 
1 - ~itda yazılı prtlan haiz okurlar Harp okuluna almacaklar

dır . 
• A - Ankarada bulunanlar doğrudan dofnıy8 Han;> okulu.na, Ankll• 

ra ha.rlcinde bulunanlar bulunduklan yerin askerlik subeslne müracaat 
edeceklerdir, 

KAY ı P: Cafaloğlu birinci ilkmek· 
tebinden 940 ~nesinde aldığını şaha
detnamemi kaybettim. Yenisini ala· 
cağımdan eskisimn hükmü kalma-

İsteklile!'in buna göre bulundukları mahallin askerlik subelerlne mU· 
racaatlart. . (762 - 8597) 

Devlet Demiry.olları ·ve Limanları· İşletme İdaresi İ lanları 

B - Ka.ytt 't'e kabul muamelesi 1 Haziran 942 den !Ubarım bııelamı, 
ve Atustos 0..2 sonuna kadar temdJt edilmfstir. Bu tarihten sonraki mü
racaatlar kabul edilmlyecekfu: ' 

2 - Glf'4 Şartlan ı 
A - Türk ırkndan olmak, 
B - Lise bttirme ve olgunluk imtihanını vermi11 bulunmalef 

mıştır. Raıim oglu Raif Aydin 

Sahip ve Neşriyat Müd!irü: Halil 
Lütfi Dördüncü. Gazetecilik ve 
Neyiyat T. L, S. TAN matbaası 

·.. • ';" • j ' • ' • • • • : • • •• \ 

Devlet Demiry~llan Sıvas cer atelyesl için te..vıyPci ve tornacı alma• 
cağından istdtllle!"in Haydarpaşada Birinci ve Sırkecide Dokuzuncu işlet-
me müdürlükleı·ine müracaatla:n, (8541) 

C - Tam te$ekküllü heyeti sthhiyesi olan askeri h~taneden (Harp 
okuluna girer) kararlı sıhhat raporu almak, 

D - 18 ilA 23 yaşında olmak (24 ya:ıma g~ olanlar altnmaı.) 
E - Diier sartlar askerlik aubelerlnden ve ~~rp Ol.."Ulunılan öitrenı .. 

lebllir. (S352) (6632) , 

·N E V 1 N H A s·· A N c :. E. :Y 11 
qunesİ1' -v~ de11izin saf ve yakıcı güzelliklerini cildin 'derinliklerine nüfuzunu - fe.min ile sıhhat ve hayat fışkıran furiÇ gjbi ·esmer ve cazibi ruli 

bir renge tahvil ettirir. HASAN DEPOSU ve ŞUBELERiNDE ŞiŞESi 60, BÜYÜK 100 KURUŞ. 
H4~5-~.~--~ÜNES.~~f!UDUSI ceviz yağn~ııı ~vsafmı .. baizdir • . Gazib~i.'ve güzelli.ai zivadeleştirir • • Gençlerin hayat arkadaşıdır. Kutusu 50, büyük 90 kuruştur. 


