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No. 1~ razmr: MAHMUT YESARi 

Ertesi giin beraber çkm?Şftk. Ram- Herif, b!zl, kaşe başmda durdurttu; 
yol fôstcrlyorda. BirçOk ara SO- kendi eve gitti, kapıyı çaldı. Biz, dı-r

l.lar geçtikten sonra. cen!Ke bir duğumuz yerden seyrediyorduk. Kıpı 
ha. le ile karşılaştık Hnmdunun gös açıldı, herif konuşmaya baş!adı. Bir 
d gf ev, mahalleııhı., eıı temls <T- müddet konuJtıldo. Sonra herJf, ellY-

den biriydi. le bize i§aret etti. Gelini diye çağırı.. 
.... A ı Nafl.z, olduğu ~ lmmrnll'Or- yordu, 
n u: Heyec:andım titriycrck kopr gibi git 
a - Kapryı "1frp 90ftHimSQl ki... tim. 1ifrif çekildi, yan a~ duran 
Z cm, ne diye1. Etrafta, bakkal, ka - kapıdan yol verdi. Kapının önünde 

p, aktar da J'Ok. Evtt.ı kimler oturu esmer bir Suriyeli Jı:adm duruyordu, 
l11 r, anlardık Arkamdan Ali Nafizle hmf &irmi~ler 

Ben, Ebft Kaannın mlertni hatır- di. Kadın, bizi tepeden tırnağa aüz-
n orum: rneği ihmal etmemişti , Dar bir avludan 
g - Burııs1, gbl! bir ev._ v:ıkarı çıktık. 
lı f\li Nafiz. tasdik etti: Etrnfı sedirler döşcL! bir oda. Hiç 

- Ben de 6yle dilşunftyo~. ::üsü yok. Hatti biraz da fakir lcoka.. 
- B r tawdık o1m dan buuya ~ire yor. 

3 C'.neyi.z Kadm, b'2e, sedirlerde yer ıröıter-
ur'" - O tanıdıfı nereden bulmalı? di. Oturduk. önce, havadan konuşuldu. 

Evin önünde bir müddet dolıı§tık. Sonra, bahsi açtık. 
l>önd k. Ali Nafiz, düeünceliydi: 

1ı Kadm, Eb1.\ Kaumt tantYor: 
~ - Buraya gelen icadının., muhak - - Eskiden tanmml d'yor. 
'ilik F tına oldafunu nereden b!Uyo.. - Kız, nerede? GöreUm, dedik. 

Y" z. Baı,ıka kadınlar da var. Hamdu.. Hiç tereddüt etmeden kalktı, odadan 
l vıne ır8zcü 9lswı ç1ktı, biraz sonra yanında bir aenç 

kızla odaya ~rdJ. 
Hamdn, yine Ebt\ Kasrmm evine Bu, uzun boylu, fakat eli ıröztü, 

il~· zcü oldu. Ali Nafi% de, gizli evleri kumral saçlı, zayıf bir genç kızdı. 
h nıyan vasıtalan aramıya koyuldu. Fatma değildL 

.İkinci gece, limltııizdl: Kadın: 

- Buradaki Türkler, bu teresler! 
~ nıyorlar. Fakat, öyle hilekar eeyler 
< • ~ep yalan ... Türk ahbap!nrımdan 

a•t.i , amma bir teki, musbet bir ı;oy 
• vliyemcdi, Denize düşen yılana tıan 

J? ı Orta yaiJı, kfrll bir herine tanıt
ı rdılar Onanİ:l bere.her ıokaktn yü.. 
- meyi düşün. Hep, adam scındel ])i.. 

- Eb(I Kasım, bunu getirdi dedi. 
Artık orada durmoklığımız lüzum

suzdu. Kadına, birkaç kanış bahşiş 
verdik, çıktık. Yo!da, Ali Nafizin o
muzunu sdnyordum: 

o dum. Gıttik, eVi götrterd!.m. Btınlfll, 
l ev eleği!! Demez mi? Boğacak • 

m mendeburu! Ben. evi gösteriyo -
um, o, kafasrnı dıkmiş, diyeceğini a·. 
or. Bununla kalmam buradan ba~ka 
rler olduğunu, g!dcb leccğlmizi ıöy 

d . Eline birkııs; kuruş verdim, sav-

- EbQ Kasımın evini boJ bırakma
makta haklı imff9tn. 

Ali Nafiz, yorgundu: 

- Bak. eve gird'k, Ebu Kamn, ne 
~apxyor? FatınaYJ nereye satacak? 
Beklediği mi 98r nedir? 

Günler geçıYordu. Hamdu, bıkma -
ınış. usanmamı:ıtı. Her giın, ayni dılt'. 
katle gözcülük ediyordu. 

Bir hafta olmu$tu; Ali Nafiz, merak 
-it •• ri Al" N fi b' f ediyordu: uçuncu gece, ı a z, ıraı ernh y k E'-" K ·~- d d - o sa, U\l asımın gı.ugı " e 
c.nuşuyo~. a: e-Izli ev olmasın! 

1. - Bugun tarilm açık saYihr. Ta -
0 tt kl h ·f · · · · · di .. ı ( evamı var) t :n ı arı erı , ışımıZ'l gorme , gor-

Altın Fiyatları 
1 m eli amma, kesip de atmadı. O evin 

s. li ev olm:ı.m ihtima'ini kabııl etti. 
1 O civarda, birkaç tane gizli ev oldn-
f nu söyledi. Nihayet tahkik edeceğini Dfın bir ııltm 3340 kuruştan ve bir 

de ti. Yann yahut öbürsü gijn. neti- gram külı;e 44il kuruştan saii~trr. 
r etYJ anlarız. 

İki gün sonra Att Nafiz, neşeden h- 11" •Yifı Mi: 
r b.na sıtamıyordıı: ~liilWA• •. 
' - Dananın ku)'l"Ufu kopq70T, He-
r: r, o evtn riztı ev olduiuna uılamrw. BUGONK"O PROnRAM 

Y 1 hibi 1 Si d . il SO Proııram 1111.20 '.P'a.rl lıf'l"ftt 
nız, ev sa n tanmnyor. m ı, ıı 32 M ilzik; ıPI.) 
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Hukumet Büyük Prinç 
Stokları Yapacak 
l:lf.r Baştaraft ı incide 

tahrtller hakkmda izahat almış 
t r. 

T'caret Vekili, borsad1n sonra Halk 
Bankasına gıtmiştir. Banka müdürü, 

ekile ban~run memnuniyet verıcı 

urumunu anlatmış, fakat mesleki 
rlıklerin Halk Bankaı;:yle daha faz-

ı! ilgilendirilmesln!., bütün esnafın 
rcihcn Halle Banka.siyle muamele 
pmalarmın faydalı ola<:ağıru ve bu. 

un için ~ bankanın d<ıha. ırcnis bir 
ckilde teşkllatlandxnlmnsını ileri 
urmüş ve bütün bunların yapılabi'. 
esı için de Vekiletin bankaYJ daha 
zla himaye etmeshı;i söylemiştir. Dr. 

B hçct Uz, verilen izahattan memnun 
lmış ve yenl bir kanur hazrrlandrğı. 

ı bu kanuna bankaya faydalı o!a-
k maddeleri de ilave ettireceğini 

bıldrm ~erdir. Ve-kil. bankanın koo. 
eratiflerdcn esnaf teşekkfillerinin mo
mclelcrindcn bir şf\ayeti olup olmadı
m sormuştur. Banka müdürü de, 
ıtiın bn tc~kkffllerden memnuniyeL 

e bahsetmiş ?e mııamelelcrinde çok 
gnı harele~ cttik?erlni. borq nnı 
kt'nde ödedilderini söylenıiitir. 

T.'carct Vetdtl btr anıhk Sultanha -
m mmdaki kuudura. manifatura ve tu. 
h fiye mağazalarına giderek müşteri 

ış gibi kendisine çıkarılan mııllann 
atlarını sormu,tur. Keı:ıdisinln TL 
ret Vekili olduğunn uılamıyan ma.. 

aza sahip!eri sabıılardaki yüzde he. 
planndan si}dyct etmi~er •e C!'t'Vel

e fiyat ınürabbe ta.rafmdan koııul
'Tl\l' olan ba fiyatlarla mal setmaia 
rr.ccbtır o 1 duklarım söylcmiıılerdir. Ti.-

ret V eklll saat birde zabtre borsası 
raf ndan şerefine veri!en ziyafette 

r zır bulunmuştur. 

Yemeği m'1tcalrip Veb1 berabeı'tnde 
• li, toprak mahsulleri ofisi umam mü. 
1 rü Ahsen Bengi., umum müdür tJlQ.. 

v nJ Şakir Turah, alım müdürü N\lri 
rak ve Ticaret Vekilliği erkanından 
zıl rı o!duğıı halde Ayvansaraya gl

, rck buradaki ~ltilı: ve bulgur fahri. 
!arını gezmlştir. 
Dünyanın en biiytik bulgur ve üçün

dcreccde pirinç fabrikası olan bn 
brıkılnın tstfh!l'al kudreti hakknda, 
br'ka sahibi Vekile izahat vermiş 

e bu seneki çeltik reko!tcsfnin de 
ahstılun bol ve iyi olduğunu •e 15 

•v Qlde !Ik plrlncin piyasaya çıkarıla. 
Clnı bild"rmlştir, 
Vek fabrikndaki tetkikler! ııonnnda 

zınm:ı üzerinde durulmuştur. Fahrlka 
sahipleri daha evvel Ankarada biivük 
bir fabrika tesisine teşebbüs ettikleri 
ııi anlatmış ve planları göıtermlştlr. 
Vekil bu lüzumlu te~ebbüsün daha faz: 
la gecikmesini yerinde gömılyerek 'der 
hal planı tacıd;k etmiş ve bu işi bir 
vazife olarak kendılerinc verdiğini 
söylemiştir. Bundan başka hiikumetin 
Hindistandan getirtmekte olduğu çcl
t kleri de bu fabrikada lmdmp pirinç 
haline konulma~? da kararıa,nuııtır. 
Vekll bu pirinçlerden büyük bir stok 
•ıiicude getlri!eceğini v .. bnntınla p\ya
rada nlz:tm rolü oynıyacağını, icap 
,derse ve hatta bu fabrık11 ile de re. 
klbete giri,,eceğ.ini, halkın belll başlı 
gıda maddelerinden biri olan pırınç 
fiyntlarında yersiz fiyat temevvüele
r;ne kat'l~ müsaa~ edilmiyeçeğini 
söylemiştir. Doktor Behçet Uz fabri
ka ~ahiplerin~: 

''Size çok itimadım var, Fabrikamza 
vereceğim iş'~ri bir ticari muame,le o
larak değil, size vazife olarak 
;r~rlyorunı. Çünkü böyle bir zaman.. 
da halkın menfaatine olan hareketler 
b:rer vazifedir ve sizJn de bunlan bu 
şekHdo baıaracnıimızdan eminim,, d~ 
mi.ş ve fabrik<ıdan ayrılmıştır. 

Vekil bu ak$aın Ankaraya dönecek
ttr. 

Yugoslavyada 
Karıııkbklar 

Devam Ediyor 
Zurldı, 22 (A.A.) - Baaler Nach

rlciıten ra-ıeteslntn Berltn muhabiri
nin bfldlrdlğ!ne göre, aslrerl mahke
me kanuiyle Dolu Hrrvatıınlstanda 
stara Paııova tehrJnde uı ldl1 1tur
şan11 mzilnılşt!r. 

Bunlarm hangt ~ itham ohm
dııklan aç1ğa vurulmıımıştrr, Belgra· 
din blrkac kilometre ilerisinde Tuna 
Ozerlnde Semlin ~rf polis mQdQr
lfiğ{lnün nesrettiğl bir tebliğ, bu ayın 
ilk 15 gOnO zarflnda bit" polis Amiri
nin öldOrllldUği.inll ve bir Alınan .u
bayınm şehir sokaklarında yaralan
dığını bildirmektedir. 

Scinlln'in her tarafmdl, btı aJ!n 
flk haftnlarmda komOnlst unııurlırr ve 
taraftar gruplar isyanlar çtkanıu;
lardrr, 

Samuel Hoare Londrada 
of•s miıdür:'leriyle görüşerek viltu_ Londra 22 (A,A.) - İnl'lltermln 

e etiri1mesi düşünülen büyük bulgur Madrlt büyük elçiııi Sir Saınuer Houe 
lan işinin bn fatırflır:aya 'ft'ril~ J~iı:bondan r,ondrayn tayyare ile gel· 

airı k rlaştlrmıı:hT. :nJştir. Biiyu!t dçi, hiildlınet1e fstişat"e 
Ba arada yurdan ba.tka '**lednlte !erde bn!ımmak "!ll'C kısa ber zaman kaJ 

c1t: buna bep.?:ep.,:labrika ~ Ji> ~ ~ clôiğtgi. ~~tiL 

fQ •·nt T ~".ft 23 - 8 • 94:? 

Halk, Ekmeksiz 
Bırakllmıyacak 

Bazı Yerlerde Darlağtn 

SEYYAR SATICILIK Gıda Maddeleri 
Satışlarl 

r···· 
Bu 
Ne 

DiKKAT --, 
Ne Karıııklık, 
Laübaliliktir 7 İÇİN SON. KARAR Vurgunculuk lc;in Bir 

Formül Hazrrlandr 
lzmlrden gelen bir yolcu aftla• 

t1yor: 

Önüne Ge<iildi 
Bir iki gürxienberi b~nk mıntaka

larda ekmek bulunrımamaktadır. Bil
hassa Beşiktaş ve Maçkada ekmek 
olmak için ftrınlara ve bakkallna gi
den halk "yok,, cevabı ile kar§ılan -
mtşlardrr, HnttA bazı klmselP.r VllA -

SIRT VE ARABALI SEYYAR SATIClblGI 
YASAK, HAYVANLA SATIŞ SERBEST 

Belediye İkttsat MUdürlüğil gıda 
maddeleri satışla:rİnda vurgunculuk 
olup olmadığmı tesblt için bir formül 
kabul etmiştir. Bu formüle göre, her 
gün g.da maddeler! istihsal bölgele
rindeki satı, !iyatı bir cetvel halinde 
tanzim edilecek. nakliye ücretleri bu 
fiyata zam olunduktan ve normal kar 
haddi hesaplandıkta nsonra gıdıı mad
desinin perakende ve toptan satış fi
yat! aşağt yukan anlaşılacaktır. Bu 
fiyat üstündeki satışlar vur'11nculuk 
telt\kld olunııT"Ak satıcı hakkmdn Be
lediye Daimi Encümeni tarafmdıtn bir 
1.abrt tutulacaktır. Vurguncu bu fi
yat zabttT ile Mili! Korunma Mahke
tnesinf> ı?önderilccek"'lir. 

• "f:zmlrle fstanbul araarnda r,n. 
yen Denlzyolları vapurlannda ~ 
bulmak arbk bir mesele olmat· 
tur. Vapurda bir kamara alabh· 
mek için bir ay evvel yor aytr· 
mıya mecbunıunuz. Fakat bu lh• 
tlyat tedbirini almak, vapurda 
yel' temfn etmek demek değlldtr. 
Acente vapur gelmeden bilet ver• 
mez. Vapur geldiği zaman bir ay 
evvel angaje ottfl!lnlz yerin bq· 
kasına utıldığın1 öl!renlrelnlz. 
Yahut evvelce yapılan angajman
ların kıymeti olmadı~tnı, bllet ... 
mak için filan gUn filin saatte 
müracaat IAzrnı geldiğini s&yler
ler. Tayin edllcn gUn ve saatte 
glderslnl:ı:, blltUn yerlerln kapa.
dığını ha"ıer verlrler. Bu ne ka· 
rı~ıklık, bu ne IAyi!ballllktlrf Be 
işi kontrol eden ve halktn ba ..
tırabınl gören yok mudur?,, 

yete giderek muavine vaz.lyeti anlat
mı~lardır. 

Belediye tktmat MOdOriüğ!lnOn 

Belediye pıl7.Rr yerlerini eoğaltmak 
ve sayyar satıcfüın bu pazar yerle
rfode toplamtya karar vermiştir. Fa
kat birçok kimselerin evlerinden çı
kamıyaca~ı. herkesin pazar yerine gi
demiyeceği ve hatt:i fiyatların yükse
leceği diişi.mulerek bu karar şu şekil
de tadil edilmiştir: 

Yolları iıgnl eden, caddelerin kir -
lenmesine sebebiyet veren arabalı 
seyyar esnafın mahalle aralarında sa
tış yapnı nst y~s<ıktrr. Bu hususta Be
lediye zabıtası talimatnamesinde ka
yıtlı maddelere göre bu gibi satıcılar 
hakkınria takibata geçilecektir. Sırtm
du küfe taşryarak seyyar sattcılık 

yapma'k: da ei'llsen memnu olduğu i
çin bu stnıf seyyar satrcılnr da bun
dan böyle sıkı surette takibata marul 
kalacaklardır. 

Ancak hayvanlara rncyva ve sebze 
yükliyerek sabahleyin saat 8 den ı;on
ra mahalle aralarında seyyar satıcxltk 
yapmıya miisaade edilmiştir. Bu su
ret.le hem y.:ıUan kirleten ı;cyyar ka~ 
vun karpuz sergileri ortadan kalka~ 
c;ık, hem sırt hamallığt gibi strt sııh-

crlfğı da yasilk edilecek, hem de pa
zar yerlerine gidemiyenler evlerinin 
önünde dilediklcrı hayvanlı satıcıdan 
;ılL-ş veriş edeceklerdir. 

Petrol, benzfn tevzii 

verdiği izahata göıe, Toprak Mahsul
leri Ofisi bir noktai nazar yüzünden 
şehrin un Jhtlyacını biraz kısıntı ve 
darlık bundan tevellüt r:tmlştir. Fa -
kat yapılan müzakerelerden sonra 
Belediye kaymakamlara telefonla va
ıılyeti bildirmiş, trrmctlarm getirecel!'i 
kame muknbilinde un alab!lecekleri
nf, Ofisin un vermıye ha:r;ır bulundu
ğunu söylem iştir, Hatta frrTncıiar er
tesi gllne alt unları bile lııliyecekler, 
halkın ekmeksiz kalmalarına meydan 
brrakmıyacakardtr. 

Yeni karneteozlah 
Bu Seneki Üzüm Beşiktaş 

Ticaret Vekilinin verdiği emir iize
tine ay başında petrol ofisi t:ırafın -
dan petrol, maıot ve benzin tevziine 
baslanacaktrr. 
A11başında fiyaltar düşecek 

'-··············-······./ 
Tekrar Bandai 
Geliyor 

Kozalara karne tentatı 711pılırken, 
bir liste tutulmakta ve keme nevi
leri bu listeye kaydedilmektedll', Tev
ziat tamamlandıktan sonra kazalara 
gönderllen kame mlktart bem olacak 
ve Hayd11rpaşada ambalAjlan açılan 
karne sandıklanndan ne kadar kame 
çaltndığı belli olacaktır, Yapılan tah
kikat, kame sandıldarmt kıranlarm 
kim olduJumı meydan<'I ~karmamış
tır. Bu defa IJ)u'Jmlıe 900,000 karne 
ayrılnu$lır. 

Mahsulümüz Cinayeti Ay baştnda piyasaya bol miktarda 
yağ, peynir ve dtğer 1nda maddesinin 
çıkacağı bildirilmektedir. Bu suretle 
bugünkü flyatlnr düşecek ve piyasa 
serbest olacaktır. 

Şevkô Berker Harici

ye Vekaleti Umumi 

Katibi Oldu 
Ankara. 22 (TAN) - Eski Sof 

ya Elçisi Şevki Berker, Hariciye 
Vekaleti Umumi Katipliğine ge 
tirilmiş ve hazırlanan kararname 
yüksek tasdike iktiran etmiştir. 

Nafıa Vekili Eskişehirde 
Sivr1hisar 22 (A.A.) Nafia Vekili 

Ali Fuat Cebesoy bugiln kazamıza 
ı:elmiş ve yol işlerini tetkik ettikten 
ı:onra Eskişehir'e hareket etmiştir. 

lspartada Hasat İşleri 
lçarta 22 (A.A.) - B5lıtemiz "-'Y· 

[
I:ı mmtaka!! olmasmdan dolayı har 
manlar yeni b::ışlaınııı olmasma rağ
men mtistah!!il !ı't!kfhnete Yermesi icap 
edıtııf ~ pi beşlerini alım mer 
iı:ezlerllie i&Dderme!e tt!'$'mılı--. 

Geçen Senekinin Bir 
Misline Yakan Fazla 

Bu ııene üzflm rekoltemizin gecen 
seneki mah!'lultin bir misline yakm 
fazla olmast, iizüm ibractm arttırmak 
için bazı yeni tedbirlerin alınmasına 
ihtiyaç gösta.'"!nektedir. Üzüm piya -
sası heni.iz açılmamJŞ olmakla bera -
ber, fiyatlarııı 35 - 40 kuruş arasın
da ol<ıcağı fahmin edilmektedir. Ya -
ğan yağmurlardan kuru üzllmlerin 
baıt yerlerde yiizde be!;, bazt yerler
de yüzde on kadrır kalite dOşüldüğ'(l 
g15stereceği söylenmektedir. 

Üzümün ME'rkezl Avrupa memle -
ketıeriyle Romanya ve İsviçreye ih -
racı için bazı kolaylıklar teminine ça
lışılacaktır, İsviçreye husus! takas ve 
bilhassa Deblcka; suretiyle \lzüm ih
racı kabul edi1di~i takdirde, üzüm 
ply:ısalarnnız:h hararet11 işler olac&.ğT 
ileri s!lrülmektedlr. Hükfunetln ü
ziim, incir ve 1'ndtk teşekküllerine 
paraca yardmı etmiye karar vermiş 
olması da bütün bu maddelerin piya
salarında çc.« mQsait tesirler yapmış
tır. 

Irak Başvekili Hariciye 
Vekilimizi Tebrik Etti 

Ankara 22 (A.A.) - 1rak Ba~vekili 
ve Hariciye Nazın Nari PalJQ Elsait 
tuafından H.ıdc:in Vekilimi& Numan 
Menemencioğlu'ya Hariciye Vekilliği.. 
r:e tayini mücıııscbetiyle gönderilen sa
mimi tebn1c te_!pafma Haı:iciy~ V cki
Fnriz tcşekkıtrleı!m ~ b"!Tdinniş 
ÜT• 

istihlaki Tahdit için ll!1!;a:ıı4:J!@ • 
Devlet Müdahale-

sine ihtiyaç Vardır 

ktfJ"' Başt.alı t incide 

ruz etmişterd"'ır. Küçük bir ti 
caret gemisi batmlmıştrr. 

Dün doğu cephesinde, hava 
m- B.-.fı l tıaeidf muharebelerinde ve karşlkoyma 

yasa felce uğradı. Karaborsa ala toplan tarafından 98 düşman 
ı ·ıd· - · b.. ··d·· uçağı düsürülmüş ve yerde de 6 
ıJlJ ıgıne uyu u. ');. 

1 
şt u · 

Bu gidiş dogru değildi, çünkü uçak tahnp o onmu ur. çax 
ne müstahsili, ne müstehliki, ne 11.armuzdan altısı kayıptır. 
de _tüccan memnun edebiliyol'du. ı-

Iktısadi hayatımızı bu anormal On tçtn bizce ne Refik Say 
sıkıntıdan ~rlannak için ilk ör.• dam ~Om~ 'sert ve ı:.ıkı re.. 
~ bu_ tazyikın kalkması, bu. tah• jimine avdet etmek, ne de bu• 
dıtlerın kal~rrıl~~ı ka~e.dıyo7 günkü serbestide devam etmek 
d~l Saraçoglu h~;:netj~' :.~r doğrudur. Yapılacak rey, halkın 
ç~. anmız~~ğiser b ~ ıme. 0

-
1 
ana .futiyaclarmı tesbit eden mad 

ı:uş zanne ı ser. est .ıa~e sıyase delerin isÜhllkinl tahdit etmek• 
tı, el ko~ tedbll'lennıA kaldır- tir. Fakat bunu memleketin 
n:rası ve pıyas_aya serbestı vcrm~ t ti ti ve iktısadi meka. 
sı., ortalığa bıraz nefes alına im ~cu ca 
kimm:ı erdiği · · · . ka ruzmasma dokunmaksızın yap
l.andı. v ıçm ıyı rşı~ ma it ı&zımdır. Memlekett.e tücca 

rnı da, bakkalın da, esnafm da 
Fa:lı:at aradan bir aya yakm bir bir içtimai fonksiyonu vardır. 

zaman geçtiği halde gördüğümüz Onlann bu fonksiyonlarını yapt 
manzara nedir? V aziyetıte salaha malarma müsaade ve imld.n ve:rııı 
doğru bir meyil başlamış mıdır? melidir. Fakat her vatandaşın 

Bugünkü halde hasıl olıın şay bu ana ihtiyaç maddelerinden is
sadece karaborsanın piyasaya ha• tihlak edebileceği miktar tesbit 
kim olmasından ibaret olmuştur. ve tahdit edilir ve pazardan an 
Fiyatlar düşmemiş artmış, pıya• cak 0 mikt.arda gıda veya giyim 
sacla mal bolluğu olmamışta. maddesi almasına salahiyet veri• 
Ve istihsal ve ithalat pin türlü lir. Bu da bütün diğer memle 
şekillerle karşılaştıkça, mal bol• ketlerde olduğu gibi, vatandaşla• 
luğuna kavuşmak, fiyatların düş- ıa, güıılük, haftalık, aylık veya 
mesini beklemek mümkün değil yıllık ihtiyaçlarına göre vesika 
dir. Fakat bugünkü serbest şe- dağıtılır. Herkes ancak vesikası 
la1 devam ederse, yüksek fiyatla mukabilinde kendisine verilen 
piyasadan her istediğini temın e" mtktan pazardan saıtın alabilir. 
den mahdut bir zümrenin refaha Meseli. her vatandaşın ayda bir 
kavuşmasına mukabil, büyük bir ~te, senede ,bir çift kunduraya 
ekseriyetin maişet sıkıntısı arta• 
caktır. Bunlar bu yüksek fiyat- istihkakı olabilir. Bu istihkakı 
larla ihtiyaçlannı teminden Aciz kendisine vesika ile temin olu. 
olduklan için, yaşayı~ aeviyele nur. Kasap . ~e ~d~racı her 
ri mütemadiyen düşecek fizik vakit olduğu gıbi dükkanını açık 
ve moral kudretleri ~ılaoak.• bulundurur, fakat ancak vesika 
br. Müstehlik şehirlerde küçük mukabilinde ve vesikada tayin & 
bir azlıAm bol ve rahat yaşama• dilen miktar üzerinden satı§ ya 
sına mukabil, büyUk btr ekseri• pabilir. 
yetin ~n~en gü~~ ~~~m.iyeıte Bu suretle istfhlAk üzerinde 
d.oğru surüklendıği görülecek • yapılacak tehdit derhal piyasa. 
tır. da tesirini gösterir. Aynı zaman• 

Bu ~ara karşısmda er geç da her vatandaş da hiç olmazsa 
hükUmet yme mevcut ta,e ve gie ana lıtiyaçlarmın temin edildiği 
yim maddelerini vatandaşlar a, ni görerek sevinir. 
rasmda adilane bir ievzie tılbı 
tut.ınak ihtiyaç ~ zaruretini du- Şimdi bütün memleketlerin 
yacaktı?. Bütün memlketlerin tatbik etmekte olduğu bu usule 
kabule mecbtır olduklm"I bu mii• ne kadar çabuk gelirsek, bugün 
dahale ~ adilane tevzi sistemin• tatbik edilmekte olan serbest pa• 
den ».7.ak kalmamıza imkiın yok• zar sisteminin sarsmtılannı o ka• 
twı iaıı.. e~ önlcmis oluruz. 

--a-

T evfiği Öldürenler 
Mahkum 01dular 

Bir sene evvel Beşiktaşta otomobil 
değnekçisi Tev!iği bir mkı aleminde 
öldüren İlhami ve Cevdet!n ikinci a
ğtr ce?.a mahkemesinde yapılan du -
ruşması dün bitmiştir, Mahkeme suç
lularm Beyoğlunda bir ştracı dükk5.
nmda buluştuktan sonra beraberce 
rakı içmiye kal'ar verdi\derini, bu 
karar Ü7.erlne Tevf.iğin Beşiktaştaki 
bekar odasına gittiklerini, orada rakı 
lçmiye basl.ııdlldarmı_ biraz sonra ra
ktnm tesiriyle k<ıvgaya tutuştukları
nı, kavga esna~ında İlhamı ile Cev -
detin bıçaklarına ıınrılarak Tevfiği 26 
yerinden yaralaqıklarmr ve ölün!ln 
elbiselerini Beşiktaşta Hayrettin is
kelesinden denize attıklartnı sabit 
görmfiştür. Mahkeme bu yüzden suç
lulardan İlbıımiyi 12 sene 1 flY ild 
gün, Cevdeti de yaısı kQçilk oldu!n i
çin 3 sene ağır hapse m.ahkOm etmi§
tir. 

Irak, Kafkaslardan Gelecek 
Bir Tehlikeyi Önliyebilecek . 

Ankara, 22 (Radyo Gazetesi) - trak 
'Başvekili Nuri Salt P&§a Kafkaslar-
dan gel~ & Jntımı bıdl'ti:tm ar 
<ıtk onbilecek şekilde Irak miidafaasım 
.om kuvveUI olthıgmm e wpıaı:: 

larma Pir taa:ı:rm: -.ulmbutduğu takdir 
cıe tral ~ ..._ edıecelZI w müt 
tefiklerin y;ımballQ:I&, t.d:ıe cirecıeiini 
ıö:ırlC'!Dilj~ 

SO.VYET Tf BUGi 

Y. Subay Okuluna 

Dün Sancak Verildi 
1:1fr BastaY1tfı 1 incide 

nı~a kutlu olsan. Sancaiım• mutta 
cılsun)) 

Buna cevaben, yedek subay okıılu 
alayının komutam kurmay albay Ali 
Riıa Gürcan çok heyecanlı bir hi
tabe- iradetti ve ezcümle dedi ki: 
"Sayın komutanım, -"büyüklerim; 
Biiylik ve asrı milletill'. ve onan a!u 

Şefi Başbuğum İnönü adına, alayıma 
ttvdi ve emanet ettiğiniz şanlı ve sev~ 
gili sancağımızı kalbimin en coşkun 
heyecanmı duyarak ahyorum. 

Bugün benimle beraber alayımın, o
kuldan yetişen ve onnn varhfından 
kuvvet ve ilham a!an bütün yedek su.. 
bayların. ordumuzun ümit ve kudret 
kaynağı olan Türk genı;lerinin, ayni 
heyecan içinde mağrur ve mesut ol. 
dukla.rma eminim. 

Köklü ve zenafo tarlhinde eşsiz kah
ramanlık ve hamaset sayfaları dolu, 
medeniyet ve iı:ıaaniyet alanında ytik. 
s .. k ve mümtaz vasıflarla meşbu bü 
yük ve ast?. ulusumuzun, namus ve 
ha79iyetimize teslim ettiği bu değerli 
emanetin kırmızı kanatlan kalpleri
miai .udi. K&ımnıa onaıı renırıini asla 
soldurmıyaca iırian dofo göğsümüz 
ona siper, b:ışmllz mesnet olacakhr. 
Yaşaam bityiik n:Jusuımn, Yüce Şe. 

fitnia ..., Başbtığunraz. y~am kahra
ınaa ordumuz,., 

BrezBya Mihvere 

Tramvay Seferleri 
Oldukça Ferahlıyacak 

Dün Romanyadan gelen bir tel
grafta, Rumen hükumetinin 350 ban
daj ihracına müsaade ettiği bIIdir.il
mektedir. Bu bandajlar ay başma k n
dar şehrimize gönderilecektir. Bu 
bandajlar geld!kten sonra, şimdi c; -
lışmakta olan 110 motris ile 65 r ' -
morka 35 motris ve römork ilave e
dilecek, depol:ıra cekilmesi zaruri o
lan arabalar tamir görecektir. Bun · 
dan ba§ka birçok yerlere tam 4 n il
yon liraltk m~lzeme sipariş edilmiş
tir. Bu m3lzeme de gelirse Jdare hir
bir sıkmtı c;ekmlyecek ve bütün nra
balar ikişer dakika ara ne çaltı; ca' 
ıekilde bir hareket programına 1 
tutulacaktır. 

Tramvay i.foresl, aT"aba bobln1E>ı 
sarmak için amyant izolasyon yer 
pamuk ipliği ne iıol<ısyon yaptıg ı J 

çin motl>rler. kalabalrk yolcular oldu
ğu vakit fazla sıklete tahammül ede
miyerek yanl'l"akt;ıdrr. Bu yüzden de 
tramvay seferle-rı 1\rnaya uğramak•a

dtr. 
Xadık5y ve th:küdar tramvay h t

ları için Mnc:ırisb.ına ve Almany ys 
bandaj sipariş edilmi9tir. 

Bunu, yedek subay okurlarmdan iki 
gencin hitabaleri ve parlak bi'r geçil 
resmi takip etti. Genç~erimizin zııfcı 
abidesine çelenk koymalariyle tb "JI 

nihayetlendi. 

Amerikan Filosu 
,.,..,,.. il e -. ~ H l"la"n E++·ı lf;liJr Baştarnfı ı incirle ,..~s;czw 1 ~ arp K l • al nd 

sine bt'fl hıath carııqmalar deftm .d uvvet er gerı ı ı 
etmektedir. Almanlar aiJr kayıp~ra ~ Ba~tanm 1 incı e Honolulu, 22 (A.A.) - Amiral Ml-
ağruyorlar. Dilp:nan anbalan SoVJ"Ct mektedir. l3tı karar ht\rriyet ordula- mitz'iıı Makin ndssma karşı yapılan 
mevzilerine br1ı mtltoaddlt hllaunlu rmın maddt ve manevi kudretlerini Amerikan taı\rnızu hakkında neşret· 
yapmışla~a da bittin ba hli.cmnlar plla artttnnıştrr, Kara ve denlı: erlerimtt tiği tebllt. Amerikan kuvvet1erinhı 
kürtülmilştfi:". sOAh arkadnfl sıfatiyle, memleketi - burada işlerini bitirdikten sonra ~ 

Kraa--.. ıır'- _.__...._ So-ter nısle memleketim aradndaki müna • d da 
UUQ _. ''"'nvvuQu. ·ı~· kildiklerint bildirmektedir. A a 

rnüda.faa sanılan yapmıılarcbr. Uç eebetlerl Brezilya fe.tlklAlinln llk gün vazife alan Amerikan kıtalan deni2 
aun·· zarfında bın' "'-- fu'.a A'--- .,. lerindenberi belirten dostluk, it1mat , . d • - ......u oı.. lhl uçak üssüniı, radyo merkezıni ve e-
du .. ru··ımttıtür. ve lısblrlllf br ne yeni bir ıayfa t 1 1 t , 'erdl 

l poları amAm.y e yok e mıııı r. 
Pyatiyorsk'an dof9 cemtbanda mft'. Utve edeeeklerd r. Bıtgün hOkfuneti- Yapılan çarpYşmalarda 80 JapoQ 

ııilcrimiı:e siren bit" Ahmn -bu .... nlz tarahndan yapılan bu hareket .. ldü ill {I ..... k b" ta ıt -:....ı~ .. 
•• - h"-' t.ı:n, hirlst" d 1 ı1 o r m ıı. K'JÇll ır § 6""'""".1""' 

rxlmrt n imha edilm.tttlT. Diler bir ur:nye ıyan ın ne yap an· bir topçeker batırılmıştır. Bu hare .. 
kesimde pıalarunuı ,..ı mnsllere ııe. !tisafa, oerrln w hTa kuvvetin te- ketln mahiyeti gözl5nünde tutuldtığt> 
lcilmiılerdir sfrine karfl kazanacağı muhakkak o· t kd'rd t bl"~d d bildirildiği gfbl 

B . Al · -~-ı ba rıld lan weri t!cll etmiştir En hanı.retli 8 1
• e, e 

1
" e e 

ır man gemUJ tı ı phaf ı!ostlu\: hislerimi· n mOıterek Amerıkan kayıplart çok mutedil ol-
Londra 22 (A.A.) - Raı kanet. davamTzın muvaffakıyetlne ka?'§f o- muııtur. 

im Balbk denirinde 15 000 tonlllto- lan tnm ltinı:ıdrmm Jfadesinl kabul 700 'Japon im1i.a edil.dl 
!nk bir Alman gemi.ııini batırmışlardır. buyurman1zı riaa ederim.,. 
A:nca bir ma_!in gemisi ile bir taşıt Almanlara göre 
agu· haııara ugratılmışbr. 

V arşovaya yapılan hava 
akım şiddetli oldu 

Lor.dra 22 (A.A.) - Varşovaya ya_ 
;ıılan hava alam hakkında Moskova 
radyosu §Öyle demektedir: 

"20 ağustos gecesi Rus hava kuvvet
leri, Varşovada ve doğu Prusya ile 
yukarı Silezyada bazı askeri hedefleri 
bombalamıştır. Düşman harp sana
vilni hedef tutan bu akına. mühim boın 
ba teşekkülleri iftiralı: etnıi§tir. Var
tovada dördü bü.,.Uk olmak üzere 14 
yangm çıkarı!nnştır, 

Vilna demiryolu istaıryonu cfftrm
da 12 ve Varşovada 9 infilak oldufu 
görülmüştür. 

V arşova büyiik demlryola garında 
da üç tam isabetle büyülıı lnfiliklar 
olmuş, keza ııehirdeki b!iyfik mühim
mat fabrikasiyle yeni ?.imandaki baş. 
ka bir mühimmat deposunda da isa
~etler neticesinde infiliklar çıktığı 
ı:ıüşabade edilmiştir, 
Doğu Pru'!lya ile yukan Silezyada 

biı çok yangınlar çıkanlmıo ye bÜ
yük infilaklar olduğa görü!mfiftiir. 
Uçaklarnıuz hepsi üslerine dönınüş. 

lerdir .• 

Oslo Emniyet Müdürlüğü 
Berhava Edildi 

Stokholm 22 (A.A.) - OaY.o polis 
ve emni?et müdürlüfii binası bir iı:ı
filak neticeııinde harap ohnuıtur, Bir 
çok kimı;eler ağır yara.lanmııtrr. 

Giritte Çeteciler Faaliyetre 
Londra 22 (A.A.) - Giritte'lı:i ç&o 

teocüer bir ç"k muv:ıffalı:ıyetler elde 
etmişler ve baskına uıirattıkları Ale 
m:ın ıubnyl11rını yemek csnsamda e.. 
r.ir almışlardtl'. Giritli çeteciler Ge
"~ral Emmanııel Mand1kis'in kuman
dası altmdadxr. Almanlar bıı.rada mü. 
temadi. veın hırpalar.maktadır, 

Ber1in, 22 (A. A.) - Yan re!'ımt 
bir kaynaktan bildiriliyor: Batan ge
mi hAdlseler:ı hakkmdn Brezilpı hü
kOmetinhı a1dtğı variy-ete dair Alman 
Hariciye Nazırltğmm resmi hiçbir 
malQmatı yoktur. Berllne hiçbir res
mt Brezil~ notası ~elmemişitr. Al -
man makamları gereken vaziyeti al
mak hakkını muhafaza ediyorlar. Ba
zt demeçlete bakılrrsa bu vaziyetin 
yakfrıda altnmaSJ bekleniliyor. 

Dieppe'de 
Hasarlar 

Büyük 
Var 

Londra, 2:1 (A. A.) - De Brinon~ 
Dleppe baskmtnda binaların ajt1r ha
~ara uğradığım ifşa etmiştir. Elektrik 
tesisatt şehirde henüz tamamlyle ta
mir edilmemiştir. 

I ngilizlerin teşekkürii 
T..ondra, 22 (A.A,) - Yüksek fn

gil!?; kumandanlığı Dieppe hnlkma 
Oieppe baııkını esnasında gösterdi!i 
büyük kolaylıklardan dolayı bi:r te -
şekkür telııraff göndermiştir. Bu tel
grafta 15öyfo denilmektedir: 

"SoJukkaul!lığınızla harekete yar
dnn ettiniz. Vaziyetimi1J kolaylaştrr
dinn:. Fili! yardımtn7.a ihtiyacımız ol
duğu valtit slıf haberdar edeceğiz.,. 

Petain, Dieppe'lileri 
takdir etti 

'Parls, 2t (A.A.)' - Mareşal Pe -
tain, f ngUlzlerfn asker çıkarma te -
şebbfıru e.masmda gösterllen silk6n
dan dolayı Dieppe ahnlisine takdir
lerini bildirmiştir. Bundan başka ma
h311t makamlarla D'eppe çevrC'liindeki 
bütün Alman memurları ve mümes
silleri bombardunandan 1..arar gören 
sivil Fransızların ailelerine ilk 1nr -
rllmlarm yaptlmasm1 temin için ta.
vnssutta bulurunuı;lardır, 

Pearl - Harbour, 22 (A.A..) - M 
miral Nimitz tarafından neşmilen 
tebliğ, Ameı-Ikan c;tkartma harek~ 
tindenberi yapılmakta olan tem!zliJi 
fşine" dafr olarak, 20 Ağustosta ha:b 
Japon hQcumbotlarlyle karaya 'IOG 
düşman askeri çıkarıldığtnı bildir-, 
mektedir. Bunlardan 30 u esir al~ 
mTı,ı, diğer kalam öldürülmüştür. 

Harekllttn başındı:ınberl yalnız, ilJC 
günlerde her iki taı-afa kayJPlar '9e!'• 

diren miisademeler olmuştur, 
Amerikan stllihenda:ıla.rtnın karaya 

çıkmaSY üzerine Japonlar, daıtıml ve 
sarp ormanlıklara çekilmi~leıdht. 

Amerikan kampları 
Şikago, 22 (A.A.) - Amerikan de .. 

niz basın servisi direktörü yüzbaşı 
Leland Lovelette dün ilk defa ola
rak Amerika deniz kuvvetlerinin uğ
radığ1 kayıp!art açığa vurmuştur. 

Bugüne k:ı.dar Birleıiik Amerika de· 
niz kuvvetlerinden 12.438 kilit &lmüş, 
yaralanmış veya kaybolmuştur. 

Bnsm servisi direktörü, Amerika -
nın bu harptekl kayıplartnm bundan 
evvel giriştiğl bütün harplerdeki ka
ytpfarı yeJq1t>una nisbetle dııba ağı:r 

olduğunu illlve dmi3tir, 

Dört Japon gemisi batırıldı 
V~ington, 22 (A. A.) - J3ahriye 

Nazrrl,ğı Amerikan denizaltı geml1e
dn1n gayri muharip 4 Japon gem.isi• 
ni ve belki bir de torpido nıuhrlbi· 
ni batı:rdtklarmı bugi}n haber veı-· 
mektedlr. Derılzaltılu ayni zamanda 
gayri muharip blır gemiyi hasara ut· 
ratmıelardtr. Bu harekeUer Alem a
dalarıoın ba1J nihayetinde wkua gel
miştir. 

~~~~o---~---
C ev at Açıkalın Molotof'la 

Görüştü 
Mosko•a 22 (A:,A.) - Sovyet Rus. 

ya Hariciye Kom· eri M. Molotov, 
Tilrlrlye 'bttyük clçlıi Cevad Açıkahn'ı 
kabul etmişthi 
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1 ş ÇI ALINACAKTIR 
2 ~ Ven1ecek ücret i~inln kabiliyet ve kudretine göre 

giinde .120 kuruştan başlar, bu ücretten başka fevka.. 
Hide zımanlara mahsuo % 25 zam ödenecek ayrıca 
öğle yemeği ve iş elbısesi verilecektir. 

Arzu edenlerin 24 agustos pazartesi gıinünden 8 ey
li'ıl salı gününe kadar her gün ve 10 eyl1'.ilden 19 eylftle ka
Jar salı ve çarşamba günleri Çarşıkpıda lstanbUl AyakkabP 
cılar Kooperatifi merk'1Z1nde fabrikamız mümessili Sınop1u 

- Mehmede müracaat etmeleri ilan olunur. 

20 Eylül H142 tar hın<jen it baren Sartkamış Hudut gerıif hattındaki 

iSmsyonlarında da sarnıçlı vagonların tahmil ve t.ıhliye müldetlerl 6 di
ğer vagonlarm tahmil müddetleri 5 tahliye müddetleri 4 saate indirll
ın;U;:tir. 

Fazla izahat için istasyonlara müracaat edilmesi, (6911) •(9063) 

........... r:mr ..................... ~ 

RSA PAZARI 
Hasan Hüsnü Sipahioğlu 
Su1t:ınhamam Caddesi. 4 Tel: 20625 

Yatı mekteplerine gidecek çocııklartnnm Yatak: Yorgan, Battani

ye, Çar~a!. Havlu, Pike örtü.su: Çamaşır ve bilumum tuha!ıye e yasın! 
.ehven fiyaU::ırla mnğazarmzda bulabilirsiniz. 

Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğünden 
1 - Odun depolarmda çalışın&k üzere daimi amele allnacakttr Gö-

reccgi işe göre g{ırxie 2 - 3 Ura yevmiye verıleeektır. · 
2 - Talıp olanlarm Mahrukat Ofisi Umum Mudtirlüğüne vey;ı odun 

depolan memurluldarnın muracaaUarı. (9099) 

Talebe kaydına başlıınmrştır. Eski talebenin Eyliilün beşine kadar taksitlerini yatırarak kayıtlarmt yenileme-

! 
leri lflzımdrr. Şmt! b~tünleme imtihanlarına 31 Ağustos Pazartesi, LL'le bitirme imtihanlarına 8 EyliU Salt, 
Orta kısı.:n eleme untıhanlarma 10 EylOl Perşembe ve olgunluk imtihan1arina da 24 li!yltil Per~embe günü baş
lanacaktır. MUracaat her gün 10 dan 17 ye kadardır Ecnebi lisanı ilk sıntflardan ba.,lar Gündüzlü talebe 

' mektebin hususi vesaitiyie nakledilir. Telefon : 20530 .., . I ..---------, 
Musevi Lisesi 

Kay!t ve kabul muameleleri
ne başiaT!mışttr. 31/8/942 tari
hine kndar Pazartesi ve Perşem
be güll!cri ondan sonra her giln 
milracaat ec'ilebilir. 

Bütiinleme imtihanlarına 
31/8 de başlanacakhr. 

Bilhassa küçük sıntflarm üc
retlen oll'!ukça tenzil edildiğin
den miirac:ıatların çoğalacağı 

memill olduğu ve smrflara kabul 
olıınac'lk talebe miktart tahdit 
edildiği için miiraca:ıtlarm bir 
an evvel yapılmasi tavsiye olu
nur. 
MUSEVi LiSESi _,.1ÜOÜRLÜGÜ .... _ .. _ ....... 

rARLON1 

SAATL.ARI 
t<OPQUBA$1 EMİNONÜ 

MAGAZASINOA 

I~ 
~ 

VACHERON 
6.. 

CONSTANTIN 
SAATLARI t 

Her eı"s Arlon :ılın.plcibn.bışfı 
ve tcııuı~ soatlar. •lmash Şo.. 

valyeler.ptdan~aft çicekler 

9iimı.iş hediye eşyaları 

b W"ta b ı f i ,. s ı n ı ~ 

~·------, 

1 PARMAK 

LOKS MAMULA 1. 

>UDRA, ALLtK. RUJ. KOLONYA 

fORKİVEDE TEVZİ EOEN ' 

AdrH: Gal.ta. ftett1enluıt Caddeal 8 f 1 

ı-BAYAN ve BAY ARANIYOR-,[ 
1 Almanc~ya bi~akkm vakıf bir bayanla makine ticaretinde 1 ! 

1 
çalısacak muhendıs \·cya bu işlerden anlar bir bay aranmak. 
tadır. 

Birer resimle beraber tahsil derecesini ve faaliyet saha- 1 

sım gösterir mektupla posta kutusu 1204 numaraya müracaat. 1 ' - , 
Konya Nafıa Müdürlüğünden 

1 - Kony:ı - Beyşehir yolunun ınebde ktsmınıfa yaptrnlacak olan 
1030 M. uztJrılukta parke kaldlrmı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - .1<.:ksi1tme 27 Ağustos 942 tarihine rastlryıın Perşembe ~il ııaat 
15 de Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - lşbu inşaatın keşif bedeli 48747 lira 20 kuruş ve muvakkat te-
minatı 3656 !ıra 4 kıınıştur. 

4 - au işe a ' t evra1' 
A - Ke5if cetveli, 

B - İmalı\: ve ib~arata ait silsilcl fiYAt cetveli. 

C - Şoı;e ve köprüler fenni şartnamesi, 
D - Hususi şartname, 

E - Bayındırlık işlE>ri genel sartnamesl, 
F - Eksiltme şartnamesi, 

G - Mukavele. öme~!nden ibaret olup isti~ bu nr.ıkf her glln 
Konya N':ıfö. Müdürlüğünde görüp tetkik edebilirler. 

Sabah, Öğle, Akşam 
Her Yemekten Sonra Günde OC$ 
Defa Muntazaman Dişlerinizi 

RADYOLIN ile Fırcalayınız. 
·, . . ...:·· ' ·. - .~ ~~\.~ -tstanbul Deniz Komutanltğındal\ 

1 - Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli okulunun kayıt ve kabul müd· 
deti 25.8.942 günü aksamma kadar uzatılmışttr. 

2 - O~ıılz Lisesine kaydolunan okurların 27.8,fl42 Per~embe ve ge
dikli okuluna kaydolunan okurların 28.8.942 Cuma günil noksan vesfka
larmı tanıamltyarak saat 9 da Kasrrnpaşada Gedikli Okulunda bulunma-
ları. ( 9009) 

TÜRKİYE CÜMHURIYETI 
Z tR AA T B A N KAS r 

' Kuru1uş Tarihi: 188[ 
~rmayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi: 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lire 

iKRAMiYE VERiYOR 
~u·ı -----~------------------------....;;...;.;;.;.. ______ __ 

Galvaniz Boru 

5 - Eksiltı•ıeye girebilmek için 3 üncü maddede ya2'11I muvakkat t.e

minatm bususl mııha:c;-ebe veznesine yatırıldığıoa dair makbuz veya bu 
miktar sayı.oı kabul bc.nka teminat mektubu ıle eksiltme tarihinden en 
az üç gün evve1 (tatiller hariç) mümasili inşaatı muvaffakıyetle başar
dıklarına ifaı: r~forıınslariyle birlikte Konya vilAyetıne müracaatla al!na

cak ehliyet vesi:..::asTnm 1942 yılına ait Ticaret vaınkasınm dış zarfa ko
nulması o1e 4 üncü m~ddede yazılı evı-akm görülüp imza edilmis bulun-
ma ı ll:&lınch"·.------------------~~----

. . 
:Z:traat 9enka.,.,doıı ku~tı ve lhbra•z taa::ıırruf heaarıl•l'ınd• tlfl 

faı 

lna 
eşi 
ın·l 
eı. 

!el 
al , 

Kürk Manto Gjymek İsteyenlere Müjde 
~3 son moda her nevi KÜRK MANTO ınr>:l.e...~im!-% geb:ı~ir 

lllANTOLAR!MIZ KEFALETSİZ ve TAKSİTLE S.llTILMAKTAOIR, 

ARJANTE Ti L Ki 
MAHMUTPASA hooESt No. 137 

Yarrm pm-mak tcıru e Oeğ1~ 
tirilecek~[r Istiyenlerin 'Sl'!bah
lan Sirıc'!tC'ide TAN gaı:etesi ma
kinistine müracaatı. ,, _______ , 

·~~-~~~~~~~~~~~ 

1 KAYIP: Rize nülus idaresinden ıı1-
ı dıgrm ve içinde Rize askerlik şubesi
\ nin askerlik muamelem kayıtlı bulu-

6 - Istekl;lerin 5 inci maddede ynzılr evra«t ve tf'lrlit mektuplarmı 
!490 sayılı .lanunun tariUerine uygun olol"llk tan.dm t>dip 2 tnci madde
de yazılı taıinte saat 14 de kadar makbuz mukı:ı.bi!~nde Vilayet Daim! 

Encümen reısliti.ı:ıe tevdi etmeleri ve postada vAtd gecikmelerln kabul 
olunmıyacaıtı ıl~ olunur. (8358) 

, _____ .. Bir Şirket, Milstacelen çoıc. te<:.riibeli 4:••••• .... 
·~-- ~ nan hüviy~t ciizdantmı kaybettim. ~ ... l~l!l .. mi!.C:&R:IMMllElmamılmlm!l!lllll ...................... 11191~~ Yenilerini ıılacağrmdan hükümlerı 

Kilr1< ma"to dairesi, lrfan•ye çı:ırŞt•• Nrı. !i. Tel: 2::>554 MUHASEBECİ ARIYOR 

;orap ı. • • 
Si Aramyor 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

fESİS TARİHİ 1863 
Statü'leri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelena. 
mesi 2292 numaralt 10/ 6/1933 tarihli kanunla tasdik ediL 

miştir. (24)6/1933 tarihli 2435 numaralı Resm\ Gazete} 

Sermayesi: ... 

İhtivat Akçesi: 

· 0.000.000 İngiliz LiraSl 

l.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiycnin Başlıca Şehirlerinde 
?ARİS, MARSİLYA ve NİS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

J\llISffi, KlBBıfS, YUNANİSTAN, İRAN, İRAK, F!L!sTlN 
• f ·ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri! 

YUGOS11A"'VYA. ROl\.fANY A, YUNAN1ST AN, SURİYE 
LÜBNAN, FHya!leri ve bütün Dünyada Acenta ve 

muhabirleri vardır. 

Her' ~i Bankn Muameleleri ;apar 
Hemin ctl'ri ve nll"vl\uat heoıaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küsadı. 
TiirkiD' ~er ~inde keside sened:ıt 
iskmıt~5~~ - ------,- \ 
Borsa ~eri. 
Esham talıvilftt attın ft:emtaa ii?.erine ovans. 
Senedat ~ ve saire. 

En ,YUksek emniyet şartlarım haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlariyle (Kumbaralı 
Kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

yoktur. Rlz .. ni11 Oumankaya köyün · Frıımızc:ı yahut İngilizce bilenler tcrt"ih eı.ımr. Taliplerin İstanbul 522 
den Süleynı;:ın oğlu S1;ltan Yanıl< 324 "losta kutıısuna mürı..caatla, çalıştıkl:ın yerleri murassalan, bildirme-
doğumlu. 

Dr • IHSAN S~'\fl ~ j _____ s_m_ıe_r_i _v_P._ç_o_ı..._iy_i_r_e_re_r_a_n_sı_a_ra_m_al_ik-o-ım-al_a_r1_ıa_:ı:_•m-drr_. ~~~~~~~~~ 

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUARI 

Umumi ltao tahlll!tı, trenı;rı 

ıoittai nazarından (Wasserman 
ve Kahn teamOtlerf) kan lttı.rey
vatı sayılmam. Tifo ve sıtma 

llaııtalrltlar1 teşht.sı. tdrar, cera
hat. balgam. kazurat ve su tah· 
U\Atı, ültra rnikroskopl, busuııı 

asılar l~Uız.an, kanda nre. Şf'
ker, Klorür. KoDetııterln miktar 
larmın taymJ, 
Olv11ftVolu "Co . .,,,S, Tel: 2098ı 

1 KiMYAGER _... 

ltd~~!~~~rl~ı· I nönü, EınlAk ve Eytam Bankası 
k'ar!'r<rınrfa tnet Bey RRn1 1 ,., 

knt No ti , 

KAYIP: İstanbul 34 i.iDcu ilkoku
lundan n9 ~ne.sinde alcfrgım şaha -
detnameyi kııybeltim. Yenisini alaca
ğundan hükmu k.-lmamış'tır. 

Mellh Anıl 

"' - .... Büyük Tuhafiyeciler ve 

Yüksek Terziler için 

A\rrupadan getirttiğimiz 

8on moCia kadın fenta7.i ke.. 
mer. dt>ri çi~ek, kolye, asorti 

toka, agraf, düğme 

mevcudu tükenmek üzeredir. 
Satış: Galata Perşembepaza• 
n Yoğurtçu Han, N o. 3 } ,,_ , 

K. TASARRUF 
HESAPLAR! 

2 1 klneltetrln 
Kr>.;idcsine ayrıları 

ikramiyeler : 
1 adet J 000 llralı1' 
1 " 500 .. 
2 ,. 251) • 

.. 100 • 
"' 50 .. 
.. 25 • 

ıo 

Sahip ve neşriyat müdürü: Halil Liltfi Dördüncü, 

Gazetecilik ve neşriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 

.. 

h ... eat bohınsntara Rflede 4 defa çekilecek kur'a ile ara ıTakJ . ' allre Jkramlye da~itıhıeakttr. 
u.-.' 4 Ade{ 1,000 l_.lraıi .. J 4,000 

4 " 600 " 2,000 .. 
4 .. 250 il 1,000 ... 

I 

40 .. 100 • 4,000 "' 
100 • 50 • 11.000 ~~ 

120 .. 40 .. 4.800 
. \ 

160 • 20 " 8.200 •' 
DiKKAT: Heaaplarındakf paralar bir sene içinde 50 Uradan -.aOr dtl ... 
,.,{yenlere l\cı•unlye çal<tığT takdirde % 20 fazlııalyle verllecekUr. Kur'•"' 
lar senede 4 defa, 11 EylQI, 11 BlrlnelkAnun, 11 Mart ve 11 Hazll"aft 

tal'lhlerlnde c;ekflecektlr, 

10 ton %eytinyagı alınacaktır. Pazarlrlda eKsııtmesi 24/8194% Pazar
tesi ıunO ıaat 14.45 de Tophanede .Lv. Amirlıih sa.tın alma .ıromısyo
ounda yapJ\sfo..alrnr. ll tondan aşağı olmamak 0?.t-re a~ !IYr1 taliplere 
de Jhrie edl1eb8tr. Ts1tplerın bellı vakitte konılsyonıı gelmeleri.. ı 

{144 - 9032) ~ -Denl:ı: Lv. Yollama . Mrl. cmrindl} bulun:ın 3 No. iu mavnanm teknes! 
tamir ettit"i!c-:ektir. Pazıırlıkhı e!~si1tmesi 2!> /8/94~ S'11ı günü. saat 15,.'lO 
da TophanedP. Lv Amirlığı s<1tın alma komısyonur,rfa yırpflııcaktır. K&
&it bedeli 760 li:a, k:ıti tcmirı<1tı 114 liı'aıhr. K,...~!fi komis:onda görülür. 
Taliplerin een; v:ıkitte komi5yona gelmeleri. (145 - 9075) -Beher kilosuna 550 kuru~ t:ıhnıin edilen 74!H kilo yiin çorap fpfi!l 
müteahhit n.:m ,.C' lıeı-abma pazarlıkla satın .:ılınacakt.n·. İhaksi 31/8/942 
pazartesi f;İın :.i sa"t 14.30 dn Toph;ınP.de İst. Lv. Amirliği sııtm alma ko
misyonunda y .. p;l .. :·aklır, İlk teminatı ~091 lira 27 kuruştur, Nfttınme ve 
şartnamesi komisyonda görülür. TaliiJlerln bellı vak!tte komisyona p;8-
meleri, (142 - 8990) 

Kilo,. 

7800 ,_Kabara 
2500 9-10-11 No. çivi, 
~500 14-16-20 .. " 
1500 12/28 tel çivi. 

70,000 Çift nalça, 
Yukarıda yazılı malzemelerin demir ciheti askP.riyeden vetnmek fla.. 

zere imal işi pazarltkla eksiltmeye konmuştur. İhales! 26/8/942 Çarşam
ba günü saat 15,30 da Tophanede Lev:ızım Amirliği satm alına komi,.. 
yonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli !!l,900 füa 58 Jruruş, ilk 
teminatı 1642 1iı :ı 55 kuruştur. Evsa t, nümune ve ş:ırtnıımesl komisyon.
da görüHlr. Taliplerm belli vakitte komisyona gelrr.cl<' . .ri. (147 - 907'?) -628,500 kilo odun naklettirilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 2818/942 O. 
rşamba günü saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği satın alma komisyo
trUn.d.a yapılecııldır. Tahmin bedeli 3771 lira, kati teminatı 546 lira 65 ~ 
ruştur. Talıplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (149 - 9111) 

Harp Okulu Komutanlı9ındaa 
ı Baztn.o 942 den l.11bar8J başlıyao bıyıt ft kabul muaımlestne ali 

vam edfimek+...edir. M1lddıet 30 ~ H! tarlb2De kader uzatdnuatır. 
l.teldDıerin buna göm tıaluııd'•klan mabalUn aalterlik subeledDe !dl 

ncaatlarl.. ı. ('192 - 8591•) • 

i L i M ON 
ÇİÇEKLERİ KOLONYASI CIKTI. ASA~I J. I M o. NYAKJNDA !CİKACAK n Kolonyası . ,. .. :. 

- . 
Nefas~H ıEilıa derrer 90 derete Ha.san ve 75 drr~e NerSin T.imon !;İçclcTerl kolonynlan bir miiddf'ttenbrri yap1lıırnkta ve Hnsan kolonvalamu sevenle-r iiziilınekfo idi. B1iyük f.edakar1ıkla bir miktar esans elde edildiğinden 

,p~k yakın bir zamanda bu nefis kolonyalar yapılacaktır. lla:.aıı depo u yeni adresi: Bahçekapt Nimet Abla gi;:_esi yanında. 


