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Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. GASSON DiYOR Ki: 

"Her tacir bu kitapta cösterdiiim usulleri tetbik etmek 
suretiyle bir iki sene ıibl kısa bir aman içinde müıtetlle
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu kitabımda size 

ŞUBAT 

1 9 4 2 5 IC U R U Ş 
LOK SiYA Si HALK GAZETESi 

bu sanati öğretiyorum.,, Fiyatı 50 kuruş. 

istihsali Arttırma 
Seferberl·g· 

Ankarada Başvekilin Riyasetindıc 
Dün Mühim Bir Toplantı Yaplldı 
Toplantıda, Ticaret, Ziraat, 
Genel Sekreteri ve Bazı 

lktısat Vekilleriyle Parti 
ilgili Zevat ta Bulundu 

Ankara. 7 (lAN) - Başvekil Dr. Refik 
Saydam bugiin saat 10 da, Hafk Partisi Genel 
ınerkezine giderek Parti Genel Sekreterı Fik
ri Tüzer, TJl'aret Vekili Mümtaz Ökmen, Zira
at Vekih Muhlis Erkmen, İktisat Vekili Sırn 
Day, Cilmhuriyet Halk Partisi umumi idare 
heyeti azası Afyon mebusu Şevket Raşit Hati
potlu, Zonguldak mebusu Hazım Atıf Kuyu
cak, Cümhuriyet Merkez Bankası Müdürü 
kemal 7.alm Sunel ve toprak mahsulleri umum 

mildiirü Ahsen Bengiden müte~kkil bir top· 
Jantıya riyaset etmiştir. 

nu mühim toplantıda istihsali arttırma yo 
Jundaki ziraat seferberliği münasebetiyle geı 
vakite kadar görüşmelerde buluDU'ak gerekcı 
kararlar alınmıştır. 

Başvekil Dr. Refik Saydam, Partiye geli 
şlnde ve Partiden ayrılışında, Genel Sekrete 
Fikri Tüzer'le, toplantıda bulunan diler zeva 
tarafından karşılanmış ve uğurlanmıştır. 

.._-----------------------------·-•••---k-n....., ____________________ .._.._._ ____ ~ 

Esaslı Gıda Maddelerinin 
Vesikaya 

8Gığlanmasını İsti ru7 
Ge_çen harpte tatbik edilen vesika usulünün ac:ı hatıraları, 
bi:d 1imdiye kadar bu tedbire başvurmaktan maklaştırmıştır. 
Fakat ekmek işinin vesikaya bağlandıktan sonra düzene eir
miş olması, bu hususta cesaret verici bir misal olmuştur. 
Korunma kanununda )'apılan tadilat ve iate tefkilatınm 
lnuubnakta olması, ihtimal hülduneün de böyle bir tedbir 
için hazırlanmakta oldujuna sösteıen emareler olarak telakki 
edilebilir. Çiinkü vesika usulü. teşkilat iatlyen bir iştir. Fena 
fetldlit, tefkilitudıkten daha fena netice verir. Vesika uau
Jtlnti tatbike baflaınadan im§e t~ldUıtının tamam olması 
Jizımdlr. 
..., ________________ ..,. ____________________ ____ 

·:rAZAN: H. ZEKERiYA SERTEL 

aa,vekilimiz geçen pazar ak-
şamı radyoda vatandaşlan 1 

'°lZifeye davet eden hitabesinde 
detni§ii ki: 
"Aldıimuz bütiln kararlarda en e

llalı •aye ve maksadunız, :yurdumu
luıı müdafaa kudretini ve kaynakla
l'ını arttırmakla beraber, bugünkü 
llrtlarm icap ettirdiği fedakArlıklann 
lrlillet ferUeri arasında AdilAne bir 1 
ltrıda taksimini temin etmektir. Bu 
?!',•naibi hüldllnet her karartncla-tat
~ etmektedır ve edecekür. ÇUnku 
VU.i(inkü mücadelede milletler ya 
bcıtün fertleriyle var olarak kalacak, r::;. da hep beraber 70k olacak-

,., 

Mareıal Petain 

AFRiKA· CEPHESi 

Mihver 
Birlikleri 

Aynelgaze 
'e Cialo'ycr 
Yardılar 

Britanya Kuvvetleri 
Günde 40 Kilometre 

Geri Çekiliyorlar 
Roma, 7 (A.A.) - İtalyan or -

dulan umumi karargahının 616 
numaralı tebliği: tleri kuvvetler, 
dün Aynelgazala'ya varmışlardır. 
Libya sahrasında Cialo vahası tek 
rar işgal edilmiştir. 

İtalyan ve Alman tayyarelerı. 
düşmanın motörlü vasıtalar ".oplu 

~ Sonu Sa. 2. SU 3 

Bir Amerikan 
Gazetesine Göre 

Bugünkü şartlann icabettirdi
lt fedakarlıklann millet fertleri 
ltasında adilane bir tarzda taksi
~~ temin için ilk şart, hayat pa 
"lit41ıjının ve fiyatlarm biteviye 
~!işinin doğurduğu adaletaiz-

a::ı::i~~!:tş bütün Mrl. Petain ttalyada Büyülf 
~-;:.n~~ır~lil'U:=..t: Madride Hoınutsuzluk 

Mısırda 
ParlCimento 

Feshediliyor 
-

Nahas Pasa Mısır 
Askeri ValitiöinP 

Tayin Edildi 
Yeni Baıvekil Dür 
Kabinesini Kurdu 
Kahire, 7 (A.A.) - Kral Faruk 

ıki kararname neşretmiştir. Bun 
lardan birincisı parlamentonun 
feshi ile yemden yapılacak umu
mi seçimden sonra meclisin 30 
martta tekrar toplanmasına aıt -
tir. Seçimin ne zaman yapılacağı 
henüz tayin edilmemi~tir. Kral 
tkinci kararnamesi ile Nahas Pa
şayı Mısırın askeri valiliğine ta -
yin etmiştir. 
Bafvekil kabinesini kurdu 
Tunus, 7 (A.A.) - Mısır radyc 

su, yeni Mısır kabinesinin aşağı -
daki tarzda teşekkül ettiğini ha -
ber veriyor: 

Başvekil, Dahiliye ve Hariciye 
Nazırı Mustafa Nahas Paşa; Mali 
ye Nazırı Makram Ebcit Paşa, Mil 
li Müdafaa Nazın Ahmet Hamdi 
Seyif Ensar Paşa, Nafıa Nazırı 
Osman Muharrem Paşa, Maarif 
Nazırı Ali Hilali Paşa, Ziraat Na· 
zın Abdüsselam Yuma, Münaka
lat Nazırı Ali Zeki Arabi Paşa. 

t1fj"" Sonu Sa. 2, Sil 4 ----

Alman Mareıali Rundotedt 

iki Sovyet 
Tümeni 

·mha Edildr 01ırııYan sebepler ve şartlar ha - U ••k•• S •• •• 
)•tı bir :1tıs_ım v:atandaşlar iç~ ya • • nU um uruyor 
~~:1':~y:Uıi~ ~~~ Gıdecekmış Bir Alman Generali 
~ en zaruri gıda maddelerini f t 1 Al C h d Ald "' ~en iptıdai ihtıyaçlarını temin- • • • a ya'(1, manyaya ep e e . ıgı 
elen ~ciz vaziy~te düşmü~Jerdir. Portekız Devlet Reısı Sattığı için H~lk Yaradan Öldü 

Tüccar, komısyoncu, hır kısım C F k . •ı • • . 
~urlar hayatlarını yeni şart - armona, ran o \Aussolını yı Sevmıyor Bertin, 7 (A.A.) - Alman or-
:"""a uydurmakta güçlük çekseler il G •• •• k N k 7 (A A ) B 't <!ulan başkumandanlığının teb -
bile, geniş halk tabakalan kadar e oruşece . rJ0 r 'ec •. d -s ~ a:- liği: Şarkta şiddetli bir soğuğa 
)lfayıc.1 ....... dan fedakarlık yap - Londra, 7 (A.A.) - Times ga- vharfl. e ~ime . muasıtn ab. · · b~ ve çok f.azla yağan kar'a rağmen 
tru ~AA& d il' et . . Fr h d d d k. a rıy ımza a dn ır ecne ı 1 d t kted· ,,_ Ya mecbur olmamışlar ır ..... a- z esının ansız u u un a ı j İtal d h l!.ık h.. savaş ar evam e me ır. 
111:aı etin kilosu 100 şekerin kilosu muhabiri, Mareşal Petain'fo Ge· ~-~nı .. /~w .~ e oşn~m_ız' .u ·İ Cephenin kesiminde iki Sov -
115, patftesin kil~u 30 ve pırin- neral Franco ile görüşme)< üzere ~m s~r tugun ' as fl e~ ğ ve ~v~ vet tümeninin mühim kısımları 
ttrı kilosu 100 kuruşa çıktığı bir 12 şubatta İspanyllya gideceğini manevıya ıfmd zaylı 8 1 h~ tı~ kuşatılmış ve imha edilmiştir 15 
8Jtada artık vatandaşların yapmı haber veriyor. Mareşale M. Du- ston.ta~ank:-d~ aB na~ 8 Rer erı top ve 43 mitralyöz ve mayn 
r_~ ıne::bur olduldan fedakarlık - moulin de la Barthete refakat e- deyı M~l m~ ~· d ~ aJ~n h~a- topu elimize geçmiştır. 
-crı &diline bir tarzda t:ıksim decektir. a, 1h~nl ~ dev ~ha ar:ıl ha. • Son iki haftil zarfında cereyan 
... _ imi 1mak yan şe ır erın mı ver a ey ın- ed uh b le de y 1 b" 
~""lenin zamanı ge ı o l;7fJ'" Sonu Sa. 2 Sil 8 l'J' s .,u c:: 2 c: 1 7 1 en m are e r a nız ır 

abeder. __J a- Sonu Sa 2 Sü 6 
Bu adaletsizliğin ortadan kalk · · 

llıaaı, ancak halkın en zorurl ve -------
tıı iptidai ihtiyaçlannı karşılıyan 
lbacİdeleri, butun vatandaşlar a
tasında müsavat üzere taksım et
!taekıe mümkiındur. Harp dolayı
~Yle gıda maddelerinin azalması, 

Yatlannm yükselmesi, hayalın 
~ası karşısında bütun 
~ketlerin bulduklan ve bat· 
~uklan biricik çare budur. 
~~ usulü, iyi .ta~b~ edildi~i 
""lldirde, hem istih lakın tanzımı
be hizmet eder hem de mevcut 
l1da maddelerinin israfına mini " 
01-ır. Vurgunun ve spekülisyo -
~da öniıne geçer. o vwt tilin 
~~alı bulunanların bu malı sak 
~lanna ~· el altından giz-.. 

f?llp<ınJı .s, 2. Sil l 

' 
Poloiıyada kumlan yeni Polonya kıta1arr 

Japon askerleri bir köyü mitralyöz ateşine tutuyorlar. 

lf!ifll8iii13:DI DIŞ TiCARETiMiZ 

Singapurda Ticaret VekaletiY eni ve 
D Ü e 11 o Mühirr. Tedbirler Aldı 

İki Tarafın 
lstihkCimları 
övülüyor --

Japonlar, Borneo'da 
Dün Dato 

Şehrini Zaptettiler 
JIALEZY A'DA: 

Singapur, 7 (A.A.) - "Askeri 
tebliğ,, Topçumuz cenup Johorda 
ki düşman hedeflerini bombardı
man ederek bir düşman batarya 
sım susturmuştur. Bu arada ba
rakalar tahrip edilmiştir. Adanın 
şimaline düşman topçusunun bom 
bardımaru şidetlenmiftir. Bir mik 
tar hasar varsa da ölü ve yaralı 
yoktur. Singapurun meskWı yer-
eri ateşe tutulmu§tur. 
H. HINDISTANINDA: 

Bütün Müesseseler Birliklere Girecekler 
Ankara, 7 (TAN) - Ticaret Ve 

kAletı, dlf ticaretimizin inkışafi 
ve ayni zamanda inzibatını temin 
edecek bir takım yeni ve mühim 
tedbırler almı§tır. Bu tedbirler 
meyanında dıt ticaretimiz itha • 
lilçı ve ihracatçı birlikleri için· 
de te,&1litlandınlarak umanıa 
icabettirdiği inzıbat tesla edile • 
cek tır. Bu maksatla birlikler hart 
cinde kalını§ olan ithalat ve ih· 
racat ıubeleri pek yakında hır • 
ilkler kadrosuna ithal edilecek • 
!erdir. 

Bundan sonra elden veya mah 
dut eller vasıtasiyle Türkiyeden 
mübayaatta bulunmak üzere gel· 
miş olan ecnebi firma müınessıl 
leri, fiyat tesbiti işini sadece miı· 
bayaanın taalluk ettiğı mmtaka· 
lardakı birlik umumi katiplerıyle 

Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen yapacaklardır. Hiç bir satıcı, u • 
mumi katiplerin tesbit edeceAi 

M 
.

11
,. K f yeknasak fiyat haricinde. mal sa • 

1 1 O r U n m a f tamıya~aklar, .aksi takdirde veka· 
letten ihraç lisansı alamıyacak • 

K T tb•k f lardır. anunu a 1 a 1 Egede üzüm ve incir tanm sa• 
Batavia, 7 (A.A.) - Felemenk tışı kooperatüleri ile Çukurova • 

dindistanı tebliği: Bugün Sorab- daki pamuk müessesesi Çigit mü 
yaya yapılan bir hava akını es- )lk C D 1 • d bayaa etmek ve bunlan bırinci 
nasında ön limana bir miktar eza, ün zmır e derecede dahili ihtiyaçlara doğru 
bomba atılmıştır. Rıhtımdaki lo - Vurguncu sevkeylemekle vazifelendirilmıt-
kanta binasmda hafif hasar var- lerdir. 
dır. Deniz üssünde hiçbir hasar lh· Bakkala Verildi Bu ihtiyaçlan kar§ıladıktan 
olmamıştır. Başka iki akın daha . . • sonra bu müesseseler ellerinde ka 
olmuşsa da bu akınlar hakkında İzmır'. 7 (A.~.~ - ~ılli Korun lacak miktar için ihraç lisansı a· 
haber gelmemiştir. ~~ ~kli, şehrimizde ılk olarak labileceklerdir. 

8 Şubatta donanma uçaklan Bor- dükkanında mevcut oldugu halde Pamuğun ihracı ise ziraat ban
neo'nun batı kıyısı açtklarmda d~ş- Qlmadığını söyliyerek pirinç ve kası ile Çukurova pamuk müstah 
manın büyük bir nakliye ıemlsıne gıda maddelerini saklıyan Murta silleri kooperatifleri taraf.ı.ndan 
hücum etmişlerdir. Gemiye büyük za Tuna adında bir bakkal hakkın yapılacaktır. 

l2i1'" Sonu sa. 2. sa 2 d~ ~tbik ~ilmiştir'. Suçu meşhut Yapağının ihracı memnudur. 

Müttefikler 
Genelkurmayı 

curum halinde tesbıt edilen Mur Şayet bu maddenin ıhracı imkan 
taz~ T':111a Y8;?ıl8;D muhakemesı tahtına girecek olursa bu işle ti· 
netıces~de yu7:. lıra ağır para .. ce- caret ofisi meşgul olacaktır. 
z~sma, uç. ay agır hapse ve dük - Yeni ticaret muktı1'deleri 
kanmın bır ay kapatılmasına ve 
üzerine kara liste asılmasına mah 
kum olmuştur. Sakladtğı mallar 
rni;c:ıını:>r .. Pnilmic:tir. 

Ankara, 7 (TAN) - ltaba ile a
ramızdaki ticaret ve ıeyrtaefain m11-

~ Sond Sa. 2. SO 1 

Et Satış Fiyatları. 
Ar~ t•rll ·~acak 

Umumi Merkezin 
V aıingtonda 

(urulması Kararlaştı 
Vaşington, 7 (A.A.) - HarbiyP 

Nazırlığındım bil-Jirildiğine göre 
İngiliz - Amerikan Genelkurmay 
Reislerinden müteşekkil bir kon-
seyin umumi merkezi Vaşington icabında Kasaplı'- Koyunl.ar.a El Konacak 
da olacaktır. Yeni mühimmat tev it u u 
zii konseyi müttefik milletler için Dün mezbahada az koyun kt'· harririmize bu hususta şunları 
hayati önemi olan cephelere yapı silmiı ve kesilen hayvanların et- siıylemiştir· 
lacak bütün harp ısevkiyatını di.ı leri yalnız müteahhitlerle mek· "-Toptancılar yine narhı art 
zenliyecektir. tep ve hastane gibi müesseseler" tırmak istiyorlar. Halbukı orta • 

Genelkurmay reislerinin tavs• \'Prilmiştir. Toptancılarla pera da narhı arttıracak makul hiçbir 
veleri hükılmetlerinin şefierln., kendeciler arasındaki ihtilat de c;r•bep yoktur. 
bildirilecekse de, bu komey ace- vam ettiği için dün de şehirde ~c. Biz bir tki gün toptancılan ken 
le bir karan gerektiren mesele .r.yun eti bulunamamıştır. Bu~r dı hallerine bırakacağız. Fakat 
,erde derhal tedbirler alacaktır ı?etirtilecek koyunlarla birlıktf bı.: mtiddet içinde hayvanlanm 
Bundan dolayı, konsey iki bükü· yann ild binden fazla .hayvan kıo kefrti.rmezlerse biz yeni salahıye .. 
metin bütün harekltıru idareye silecek ve perakendecılere dağı lere dayanarak koyunlara ve ~ 
memur bir kumanda vazifesi gö- tılacaktır. dlğ";miz hayvanlara el koyacağız. 
recek demektir. Vali muavini Ahmet Kmık. Bu nre\le tehri etstz bilakmıya-

12fj Sonu Sa. 2. Sil s diln kendisiyle görüşen bir mu • cağız ve narhı arttıracağız.,, 



Milli 
Piyango 

Dün Ankarada Sergi 
~; ...... ....., -... • ._ Numi, a.sik NiUdaa .... ,.. Evinde Çekildi 
11ı11a1~- oniine tekerlekli JDer4;•em nıca un kltıtıan &leh lat!f ederek Milli Piyanıonun 9 uncu tertip ı. 

lfllildHi. • lat kattan blr """' 4lemlr levbalann araaına ulaıtmh. iDcl oeldlill dtbı Ankara lll"llnlDde 
incUtdl. Oserlade iri •• "• Artık stlıme7e lsoapp lsaldınlmuı ceJdlmJIUr. lkranıb'e kuanu numa-
~ cWUer t.ahanaa Jqil -. Alauttl. ralar pmlardr. 

Ekmek Karnelerinın 
K ontroliine Başlandı 

Müddeiumumi C •ai Hüküml ri lıah EHi 
.. ._. tümece •ki uuı nu- Ba uracla Fahire lçert slrcll. laka1ı JO.IOO lüw --,......,.. 
......,... llauam sislerindea lroaqullari~I• ıa:rri abll Rhtte 09011() Kamelerin kontrolüne ve nüfus ciD4anları - l olarak kulluulan ber türlü 99ralc veya hükbıtıt· 
~ celltiı llUb bir anabtar çıkar- "eer.ı lerda blrimtlt afü net.atları ıun damgalanmasına dün sabahtan itibaren baş- çe istihlAJd tahdit olunan maddelere müteallik 

..-eı:m actı. andına clavetW. blrdılabir• ıuta- 10.IJIJO Urw ......_ Ne. lar lanmıştır. 33 ıqe b~unda çal~ 220 memur kame veya velikalar resmi evrak w vesikalar-
ua6111uı ..... topllDmll )ar, ~ Gıft.llıftU bu ayın 2fl llfttbciar f8hr1 baJ*an '&ta dOlaf&Cak, dan maduı Olup bunlar üaerilıcle-tlleıı"'!k ...... 

at ._. 11• al'QIU •kit- - Kamal auw-.ı ı ~ rd k b t da 'l'A..&. ,.__ u .. -. 
elu ..._... Wiıtlan Slhf· ff•pai, Numlnhl lan olabilecek SJJOO Unı .._ Ne. ,_. meskenle e aç kişinin bulunduğunu tes ı ede- karlık IUÇlarl hakkın & ...-. -- ~unuıa1.111 

ntta olu sene lladma bala70r1ardı. cek, kamelerm yqlara ve meslekleıe göre verilip resnu evrak iilıeriade itlenea sabıatrlılc cürüm 
- ı.teı .,.., hltaa "'Cem.. 1n lrall- Palıaire c1a .. tıner1n .Uerinı aıktı. Ar- 2418&1 177189 verilmeditmi kontfQl edecektb. Bu kontrolden lerine müteallik hükümlen tatbik olunur, denil-

au..m llUtafa Atama laa- kaclUl Pactik el nde btirik kahve teP- 802452 844187 sonra ela nüfus eCbdanlarına "ekmek kamelerı mektedir. 
aili ile ıircli. Herkea allreUıtl dolat· verilmiftir,, YGIUIU havi bir dama• vurulacak- Resmi evrakta yapılan sah'8ürlık da9Türk Ce-

_,luca l&alll aı•tı \al. ..._... lc9' kalkıp kabveleriai al- JJJIJIJ ltıw --- Ne. ,.,. tır sa Kanununun 331 ve m~ ıaadllelerlndı 
~ ........ , Wr llta llart1- ....,, Jl'abire, odadakileri. bö~I• Soa bet IÜU\I ıeat lTMI ltMI Nüfus eüıdanlan bQJunmıyanlara cüzdan al- yazılıdır. Eğw bu sahtekirhk memur tarafından 
~ ı M lülftlMltk Nallllıinla etrafmda topl&PllQI ıörcltl· SJUI. ıı-. llllO. •o. ' ,..: mak içm kIA bir müddet verilecek ve bu kalW lflelllrll mezk6r maddeler muci~ yapıllıcak 

Wr ....,_ ..,.,,........ ~ 11 ..... bir pnar w ... ıtt. Bu l- U7M _.. o. biten ta bilet kimselerih b\I •ühletten latif.lele ederek nüfQI takibat Millt Korwuna Kanununun 64 üacü mad-
-."; ':n~pti• =• -=~~· :.:r:•bi~tı::: 1 ... llN ......... N~ lar ~anı almaları temtn edilec!!ldir. 1',,akat muame dtsine yazılı sarahat dairesinde memurin kanu
lıılr ..... I& Dalla lela lbmclal· Atlan. 7tbtlnb muntuam battarı7ıe SOQ bet ra1uınu oeaat onu, 0'1210, lesı uzun aüreaek olanlara nüfus memurluklan nundaki meruime ı&bl tut\llmaklmn 181'• edilir. 

_..,,. ~ MJU ola· dildratl c~da. Oenc adna bu 11911. m'll. UOll. 111118, 8U9t, birer ~~a ve~ ve dairelerine başvuruldu- Merııur olıııayanlar iflerse Türk Ceza ~unu-
-• IPnJdat:M r4mn toplatıclu b•""8 ~ Maa. llftO o. blwa 40 bilet. junu bUcfireetklerdır. nun MI ve snü\eakıp maddeleri h\lldlmlertne 

....._,._ •ukh lcll, tcltrin. Nami Ntia •kadatlaraa ....ıer- 60t Urw -..,..,. No ı.r Yapılan kontroller eenasında fazlt karne alan- gpre takip olunurlar. v-. yine kanunun 64 uncü 
•••llril•I,.. ..waı nw.,. ·~ deabtri c-hltıiı tarihi ..erlnha talli- • ı.r ıöriUüne hakluında ceza zapg tutulaoak.. maddellble tevfikan da Türk Ceza Kanunmıda 

llltlNlll ll1d ~. lttb ........ olaı:facalrtL Pahln oa- Son dört rakamı ım. IOl9 De bi- hemen cürmümefhut mahkemelerine ve oradan yuıb olan ~ezalar iki kat verilir. 
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1 :llfel lJ~I 
Yeni Mısır 
Kabinesi 

Yazan: M. ANTEN 

Nahas Pa§a, Hariciye ve Dahiliye 
Nezaretlerini de üzerine ala -

rak kablnesinl kurmu§tur. Sekiz pa
§anm dahil olduğu bu hüldimet, tama 
nıiyle Vefd partisı hüldimetidir. Hal
buki istifa eden Hüseyin Sırrı Paşa 
hüldimeti bir koalisyon hlikUmeti i
di ve bu hükfımete liberal, müstakil 
ve Sadist partilerden bceer kişi 

dahil bıılunuyordu. 

Nahas Paşa Kral tarafından kabi
neyi teııkile memur edHdikten son
ra İngiliz sefiri kendisine göndet·dıği 
bir mektupta: İngiliz siyasetinin, 
mustakil ve müttefik devlet olan Mı
aır ile bir İngiliz - Mısır ittifak mu 
ahedesi hükümlerine istinaden sami
nıi bir i:ıbirliğine danyandrğını ve 
lngiliz hükiimetlnin Mısmn dahili iş
lerine hiç bir müdahalede bulunmak 
nıyetinde olmadığını bildirmiştr. Na
has Paşa da sefire gönderdiğı mf'k
tupta: Kabinenin te;ıkihni, İngifüle
rin Mısırın dahili işlerine müdahale 
etrnlyecekleri esasına dayanarak k3-
bul ettiğini beyan etmi§tir. 

Nahas Pa~a bugün yaptığı bir be
yanatta: Parlamentonun feshedilece
ğini. memleketi diktatörlüğe değil, 
serbest bir suretle ıcçilmiş parlamen
to vasıtasiylc .idare edeceğini söyle
rniş ve iki memleketin menfaatlerine 
Uygun olarak İngiliz - Mısır muahe
desini sadakatlo tatbik edec~si hak
kında teminat vermı§ ve Mısır -
İngiliz münasebetlerini bozmak rnak
ıadiyle İngilizler aleyhinde yayga
ralar koparan vatan düşmanlarını 

takbih etmiştir 
Londra siyasi mahf.ili Nahas Pa-

anın kabineyi teıklle memur edil -
nıesınl bıiyiik bir memnuniyetle kar
şılamaktadırlar. Bu rn1hafıllerdc ha· 
kim olan kanaate göre: "Kral Fa
ruk, milletin hissine tercüman olarak 
1'1ahas Paşayı hükllmetin başına ır~
tı~mekle çok makul bir hareket yap -
rnıştır. İngiliz - Mısır ittifak mua 
hedesinin :ııapılmasında en mühim ro
lu oynamııı olan Naham Paşa, muata
l · bir hilkUmet tesisine en ziyade 
1 yetli olan insandır. Nı1haıı Paşa 
ı .edenin imzalandığı gUndenberi. 
lııg ltere ıle dostluk ve işbirlifi pren
sıbıne karşı tam bir sadakat gcistet'
nti&tır. Hatti ııon aylarda, lideri bu
lundufu Vefd parti~ hüldimetten çe
kıldiği zaman dahi, Mısırın harbe 
gırmemiş olmasına rağmen, harbin 
idaresine ait alman bütün tedLırlere 
<: ndcn geldiği kadar müzaheret goı;
ı~ rnıiştlr. 

Tımes'ın siyı:ısi muharriri "Bozulan 
E trika,, ba§llğı altındaki makalcsin
'le. Nahas Paşanın hükt'.'ııneti teşkile 
ınemur edilmesınin, tahtın arkasında 
g zlenen entrılrncıları ıneınııun etme
dı...,ıni, çtinkü bunların kendi nüfuz-
1.Jrının çoğalacağını ve tngilız - Mı
lll! ıttifak.mtn bozulacağını ümit ct
t !erini, fakat Nahas Paşanın ~ktidar 
nı vkııne gelmesiyle pl~nlarının al
tu t oldugunu yazmaktadrr, 

Daıly Tclegraph gazetesi ise; bu 
d!' ı ıklikten fazla memnun görün
rnemekte ve Mısırda kabine buhram
r ın Libya harbtnin en hararetli bir 
s fha ında meydana gelmı~ olmasına 
te uf etmektedir. 

Tl:ŞEKKOR 
GABAY BİRADERLER Firması i'ı

za metan Kardeşım, Jak Gabay'ın ve
fatına binaen cenazesi merasiminde 
bulunmak ve tecssiirıiıne iştirak ede
rek tazıy(\t mektubl· gôndcımek .su
retıyle bana karşı teveccuh ve mu
h bbetlerint gostermiş olan dostları
rna alenen t~ekküratımı takdim ede
tım GABAY Bi RADE RLER Firması 
ba~ından Merhumun Kardeıl Henr l 
Baruh Gabay. 

,._B UGÜN 

HA.RON"üRRESlo 
in GÖZDESi 

(HAIFıJA IKONUŞM~~H 

Lokanta 
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•• "Desen Anime" Tarzında 

• 

Ahlaki 
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--Piyes 1 Perde 
gormek Kahro 

---ı luyorum! 
İSTAKOZ 

Beyzadem, sen 

1-STAKOZ
[Levreğe ses 

lenerek] Valla
hi, hemşire ha
nım, gelip ge
çenlerin sana 
yiyecekmış gi
bı bakışların -
dan ben utanı
yorum; utan -
cımdan kıp kır 
mızı kesildım. 
Bu derece süs
lenip püslcn -
menin, t<ıkıp 
takıştırmanın 
sır&sı mı? 

Bay fstakoz HAŞLANMIŞOGLU. Aklı baı;mda, babacan bir adam 
de fazla atmıya 
övünm!ye baş -
ladın. Uç sene -
dir, teneke kon
serve kutusun -
da göz hapsine 
alındıgını unut
tun galıba! Ora 
da ne giın yuzi.i 
goruy,)rdun, ne 
elektrık ışığı; 
ne hava alıyor
dun, ne ses i~ı
tiyorctµn. Bura-

Bay Uskumru DOLMA . • •• Bir Kulhanbeyi 
Bay Elalkabağı 'fATLIOGLU •• Yenizenginlerden kaba bir \'Urguncu 
Bay Enginar ZEYTİNYAGLIGİL Bir as'ilzade dejenere 
Bayan Midye DOLMASOY •• Yaşlı bir koket eskisi 
Bay;ın Piıi TAZE • • Bir aile kızl 
Bayan Levrek MAYONEZLİ • Çok makyajlı ve geçkin bir kadın 
Bayan Kaymak LÜLE . • • • Güzel, fakat bön bir kadıncağ,z 

LEVREK
Ne yapayım, 
Dayı Bey, kıı -
bahat bende 
mi? Kafir a ı.-1 
tuvaletim 
1 e tam hir 
saat uğraı:-tı; 
neler de neler, 

F'iGÜRANLAN: Lokantn içinde müşteriler, garsonlar. 
tezgah başrnda beyaz takkeli aşçı ve kasn başında to
kan ta sahibi; dışarıda biteviye akıp giden, durakla
yıp yine çözülen bir insan seli. 

ya, fidanından 

SAHNE: Her sınıf insanın geçtiği çok işlek bit cadde iizerin
de Hç r. fh. pırıl pnu) bir •itrin; ,. -it, n m; ıa , ::.oğuk \'C 

<ipil; ışıklar lanmıştır ve mideler açlıktan zil çalınıl a haşla-
ı~stır. !'erde .bu zil sesiyle açıhr. 

tuıe kopup gel
medin a! Acı a
cı bunları di.ıştl 
neceğıne vitri -
nin aminden ge 

yumurta sarıları, limon suları, r-·-· ..... yazan : ..... 
zeytınyng 1 anyoları, kornişon - ' 
Jar, ı:nncar halkaları, yeşil zey- i B f 0 H t•d KARAY i 
tın taıwleri ... Kremc gömüldılm, ! Re 1 C CI 1 İ 
krem kesildun. Hele c<ım anlın- ;....... 10•-'7""----·-··-·· 
dan beni seyreden şu süslü göz süzerek 1 Kibar Levrek ha
mantolu genç Bayana hak: Na- nımpfendı ile boy oküyorum. 
zarı dcgecek. Parasıza da ben - İSTAKOZ _ Yoo! Kınaye!; 
zemiyor, bari girse de hır porsı-

.sözler atıp cibbilliyetıni meyaa-
yon yese... na koyma; burası Halıç batakhı:ı 
İSTAKOZ - Sen onun süslu nesi değil, şirretlik 1stemcz; ~ım 

mantosuna kulak asma. Ben ku eh kıskacımı ıkı kabugunun ara
lağı delık bir adamım, gazete- sına sokar, bagırsaklarmı rlC'şe -
lerde okumuştum; belkı de ın:ın rım: Bilirsin a, denizde de oylc 
toyu kadınlar hamamından aşır yapardım. [Bayan Midye url ... üp 
mıştır, cebinde metelıgi. yoktur! susar] 
Yarın mantonun yakasını ele ve BALKABAGI _ [Azjlmetle 
rirse delige gırdıgi gimılur. Za· ôksüreı·ek] Öhhô, ohhö! Canım, 
vallı insanlar! 

şu garsonlar da ne bayagı, ne 
USKUMRU - l lsta:rnza çıkı- kafasız herifler! Vitrinın camla 

şarakJ Dünyada acıyacak başl.u rı bugulandı; halk bizi iyice go· 
mahluk bL<lamadın mı, babalık! remiyor! 
Scnı sepete sokun, beni aga dü- l::i'IAKOZ _ Yahu, sen de 
şüren ve B.ıyaıı Pısıye zukayı 

ar,-ırna da gosteriş mı..'i', klısısın 
yutturan ° cı<5erlcrı b~Ş para et aklın fikrin caka satmakta. Ken 
mez ınsanlar degıl mid:.< 
İSTAKOZ Ogltım, slYri a- dını sPyrettirmE kte... Ag:r.ında 

y~pr:.k sigaran eksik! 
kıllılığı bıruk, duşunm~den soz 
söyleme ... Aga duşmeseydın ar- n GİNAR - LUsu•c.1cık mı
kandan koşan torigm çoktan rıldanır J Dünya nizamı mahvol 
midesıne g rmış. !uç<? gitınış, du. alt tabaka uste çıktı! Benim 
yutulmus olacu.h: ın! llalbukı, gıbi soybesoy Şcyht.ilislam zade 
bak, insanl.ırın rn rlfctıne .. I- bir !vlolla Bey, gun gelecek Bal 
çini dtsını temizle. ıp, ustık u- kabagı ile bir mecliste, bir sevı
zumle doldurup s u 110 tanın- yede mi bulunacaktı? [Yuksek 

maz hale soktular, bır' kulhaıı ~~~~le~~::·~~l;~~~r! n:l~~~~et~~ 

çenlerı seyret, 
_ oyalan! 

ENGINAR Su karnı fazla-
ca kabarık tuze güzlerini neden 
/lİZu.ı1den ..ıyıramıyor? Boyuma 
bos:ıın~. kalıbıma kıyafctıme ını 
tutuldu dersin? 

iS'i AX<.1Z - - l Giılümsıyercl, J 
Soyz ... du: .. r. amma pek de anla: 
yışsızsı·1 ... Siz sade gobek şışı -
rir, boy uzatırsınız, ıri kafaıuz 
bos; içınde beyin namına bir şey 
yok! Evladım, sana bakan ka -
dmcagız iki canlı ... Allah \'ere 
de çocugunu dusurmcse, pek im 
renmişe benzıyor. 

ENGIKAR - Buyursun, yc
sın! Ben razıyım, şırın kadın, 
dogrusu... Yüztinde bir asalet 
\ar. 

lS'rAKOZ - Sen razısın am
ma 0nun kesesi razı degıl... Za· 
te .. sizlere, soyzndelik tnshyan· 
lara halkın halini anlatmak de
veye he. oek atlatmaktan gu\'· 
ttir. Listeye baktın mı'! Ateş 
pahaısma~.ın! Seni yutmak heı 
kesın harcı mı? 

USKUMRU - [[stakoza :.es
lenirJ Bev baba! Cam ardında 
duran ~araz suratlı kadın -
ca~ız bana abayı yaktı, billahi! 

ISTAKOZ - Ne yapsın biçu
re? Emzikli de ondan ... Içi çek
mis olacak. Allah \ere de sutü 
kes lmese! 

beyini kişi dey ı,;evırdıleı · nerede bizim büyiik dııyı Sııray 
sonra da gc ı rıp şu lbaga o- bah.lavası, eniştem Ekmek kada 
turttular, en ışlck ca dPyc goE- \';li. damadım Saugıburm:ı? 
termelik ct1ye koydu! r. 13d lı.k- ·!{er.:.,i de harbe kurban rıittHcr! 

it filmine hayranlık gôstere.1 rı d· v" sokak or ası"'~h 1 • ~ 
• t-aza n a ' •· ' ı verl.erı·n·,· llalkabag· ı aldı... Ah, halkımrz aslındaki hariku- ı d · · k p L 

l:"SKlil\IRU - Acıdım doğru 
su, babalık! .. Sen atıp ~uttugll
ına bakma, yureğim yufkadır 
benim... Çakarım o işlerden ... 
Cnmın deligi olsa coktan cızla
mı çeker, cebine girerdim pof
yozun! Etim beleşten süt olsun 
rafadana! 

(Sonu 4 üncü ınyfad1) saı,: manga a ızıp ıs cınl ı yda . 3alkabcıl!ivlc ayni muıımC'le;i lade Arapça şarkıları <la salardl, hamal katıgı o ;.ay ın ' · 
dinlemeyi ısrarla arzu ettil;· 1,e diyeccklın? Son saa "ndc ık-,-----------------------------
1erınden bu haftaki progra bal yuziı go ~un! , _____ __ 8 U G Ü N ••-••ııa.•ı-... 
mımızı tehir ederek bu mu8 [ 

BiR HA~;~f~~Ü~nETLI ~~~:t:::ı~~ı ls~a :~;~ 1PEK s·ıNEMASINDA 
Sarkm ses iltı~1csi 1 

murdar suları nın 

ümmü Gülsüm ctan kalmış bır gemiye, ran ·vu 
un lahuti şarkılarla bezen evınde mi.ışteri bekler gıbi · ı l 
miş ol~n kopyesi gösterme- ~ıp kaldığım günler ·~e id ı? ~~ 

olsun insanlar, ellerı dert go 
ge başlunmıştır. mesin .•. Yosundan, kirden, bu-

1 • 

2 büyiik film birden: 

GA G T ' in BABAS' 
BAŞ ROLLERDE: 

'<ane Picmond-Edward Morris-June Galr 
Amerikanın meşhur gangsterlerinin korkunç hayatı ve 

( ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR l 
'--·--~---~-------~~---J 

Halk, Kuru Yemişten 
istifade Edemiyor 

E"i(i zamarz zengininin suali - l(uru meyva fiyatlarında 
yiikseliş - Gayri tabii. yiikselişe meyda11 vermemeli 

1 pa~asınırı hesabını di. Şimdiye . kadar 
1 bllmi en bil- ,,--· Yazan en alasını. çıkolata 
1 h .Y 'k' f kfi.ğıtlarına sarılıp i-

. . b" .. S A tina ıle hazır an -mem angı es ı za- ' . 1 
man .ııengı~ı ır gun, olanlarının kl-
dalkavulJu ıle dama _ mı rş 

35 40 
ku-

h. - mu~ -
oynarken ve ıç mu- • ·ne der: şöyle 
nasebetl yokke~ sormuş. / ...t.~~~~ı-cıff(~~ !osu 80 

- Koru yemışlerden en ç,01'. 
a amrı yumru, çürük sini seversin?. z 

Dalkavuk boş bulunmuş, diışunem~ çnrık e ,, me 'k olanlarının \tilos'J 
miş ve birdenbire: da 40 kuru!ltar.;ı,a~ı satılmıyor. 

- İğdeyi_ Deyivermiş, Ya 15 - 20 ~ beğenip alma-
Meğer efendisi o zamana kadar ığ- dığımız ktırc ~me ne buyurulur. 

deyi yememiş de. Duymamış da . .8ı>: Diln Bero.;lun~v-itr.inde iizerine 
men adamlarını dört tarafa saldı~, ı 10 kuru'j y:ınlmış etlketı görünce 
buldurmuş, getirtmiş ve içinden lı ir rmağım ağzımda kaldı, Dudakla-
tanesini alıp aizma atmış. mdan Jr..'l~i ijıti~: 

Atlas kadar parıık, guzel lıir ka- Ylık•~'~ "er ,, ·'J,,.r 
buk içinGe tah~t.,kurusu tozu manza- 110 kuruşa ~ıkr· ,.t_ ocr (._':·dır 

ı:alı, kekremsi . ir meyve Ta- Laflan aökuldü ~~7d -
bii beğ~ vJ ~~~.dakinı tinl . natılıp kuvvet il.acı dıye nen 
knı&'n ... -suraw;;--~uı c·· . bıı-
ğır ıış: ( ~ En çok tzmır havalisind · · jlJ 

J -~--A kara üzumün bıle kıloıou . ~ 

Tuuh ... Allah mustah.1":::-1 ver- suyundan yapıl n litl lokum şek ın-
si Midesiz herif. Defol ı.H uJnn. k" ( d da bı'ı: meyve var de ve o ter a ın -

Yenir yutulur şey olymıyan, ancak dır Eskiden en il.lllsı~ - 35 kuruşa 
çocuk eğlendlı:en bu kıymetsiz mey- · ~fJ:H ı 

m
sıı

1
tılırdı . Miibarek 16 r s r a-

,.n~ ,*ımd*i 60*kuruş. 
~~,uzun tadını bıle bilmediğimiz y i zaman zenginleı:inden dut k su 80 kuı:uşa nazlana nazlana 

iri. yine dalkavuğuna sormuş: satılıyor. 
- Harup, harup diye bir şey sa- Kiloau ıo _ 15 kuruşa satılırken 

tıyorlar, nedir o?. teneııtil edip evimize sokmadriımız 
- Keçiboynuzu efendim. erik kurusu ıı:mw 80 - 90 kuruşa. An-
- Nasıl şeydir keçiboynuzu? cak biı:az variyetli olanlıı1Jımr:ın evi-
Dalkavuk hemen yerinden fırlamış. ne ıı:irlyor ve hoşaf olup ıoframızı 

etraftan aramış. taramış biraz keçi- süslüyor. 
boynuzu bulmuş, getirip efendisine Kaysı kurusu, kalantuı1 yemiş oldu. 
vermiş. Kılosu 180 - 200 kuruşa. Alıp kay-

Zengin bu ka!'katı. iğri büğrü şeyi nntabilene aekolaun. 
bir müddet ağzında çiğnedikten ı;on- Ya peııtiller: 80 ile 120 arasında. 
ra: Alıp ezeb·lenc aikolsun. 

- Beğenmedlm. demiş. Bir dirhem 
bal almak için bir çeki odun öğütmek * * * 
Jazrm. 

Bir çekisinden bir dirhem bal çı
:rnn bu meyvenin kilosu da bugÜ"ı 40 
kııruşa. 

*** Şeker fiyatbrr ile beraber kuru 
meyvelerin f'yatları da yiiksel-

Fiyat yükselmci.İnde mevsim mey-
veleri de kuru yemişlerle boy 

ôlçil•üyorlar. Şöyle yenebilecek gibi 
elma 35 - 40 kuruş. Biraz iyisini 80 
kuı:u,tan aı;afı vermiyorlar 

«~ Sonu: Sa: 4: Sü: 2 , ..................................... , 
ŞARK 

Kahkada dalgalan devam edi
yor ... Gözlerden yaş ı;elinceye 

kadar giıHiyorlar ... Sinemasından 

ıfi1 s l\!OSER - 'fJIF.O LİNGEN l\ OLF ALBACH - RETTY'l; 

7 SENE BEDBAHT 
Filminde gorenleır biitiın kederlerini ve kömür sıkıntısını 

unutuyorlar. 

Mevsimin En Şen Komedisi 
Gidiniz! Giilünüz ve eğ1eniniz~ 

\ıı-- Bugiin saat 11 de tenzfüıth matine •••••, 

~ • -\frikanın dehşet c,•htıınemi olan ormanlarında a;ıkia ., 
nefretin . Kıskwıçlik la kinin mücadelesinden yaratılan 

hiiyiik hayat romanı ... 

RA YILDIZLAR 
tFi CAROLL • DOUGLAS M 

FAİRBA KS Jr. TULLİO CARMjNATr 
nın yar~ttığı eşsiz bir filmdir. 

Bugün LA L E Sineması 
lstanbula seneniıı Pn heyccanh bir mücadelesini en guzel ı 

aşk ı t;manını gdstorecek. 
OlKKATI WALT DİSNEY'in en yeni renkli MIKtLER!ı\ 

.. lkıs'rmağa koşunuz 

8.2.912 

~~ TAICViMDEN 
~ B iQ YAP 

Kitap Aşkı '· 
Yazan: UL~lıt'Y 

lsviçre ıaz~telerinden .. birinde iri
taba ait bir buçuk sutunluk bit 

makale okudum: On seklz1nci a11rda 
"Vale,. Kanton'undan bir papaaın lctl· 
tüphaııesinden bahseden bu va:ıı, i
lim adamlarını ve bilhaasa kitap mı· 
rakhlarını son derece ilgilendirecek 
mahiyettedir. Papas Kleml!Ul'm luv
metU kütıiphanesi İsviçre ca:retdcn 
arasında bir inceleme mevzuu olmut-. 
Bu kütüphanede hepsi birbirinden kıy 
metli olmak Uztre altı yahut 1eldz 
bin cilt kitap varmış. Kitaplar, papa
ı;ın vefatındıı.n sonra darmadailn ol
rnuı. Geçen yaı rahibin klliıeılndc 
çan kulesinde bir araşurma yapan a
llmlerden biri bu lcitaplann fihristi
ni ele ıeçlrrıY~tir. Bo vesikaya IÖH 
kitap meraklısı papasın kütllphane
sinde hakikaten nefis eserler bulun
duğu anlaşılıyor. 

Makalenin kalan kısmında kitapla
rın mahiyetlerı hakkındaki mühim tal 
silat okuyııcularımızı ilgilendırmez 
Fakat "kitap aşkını., Clielemek için 
güzel hır sebep teskil eder. Eski Fr:ın 
sız llaşvekili Bartu'nun kitaplarının 
ısatışına ben de şahit oldum Mezatta 
milyonları bulan bu emsalsiz kitapla
rın arasında minlmini bir cilt, yı.ir: bin 
!erce franga kadar yükseldi. Mezat 
rııtzill tı~~n "satıldı,. ._im~ a~ata.n fil 
ıl'fw çek. ıc.ı masanın uzerıne ındıktcn 
hı. ı ı ·nalı alan zat hasretini çektigi 
kitaba bir an evvel kavuşmal: için he
men cebinden "çek,, defterini çıkar
tıp o büyük parayı memnunlyetle ö
dedı ... Kilçucük kitabı aldığı zaman 
gözlerindeki sevinç bir "neşve,, ha
linde idi. Bu meı:akı hem takdir et• 
tım ve hem de ondan korktum; çün"' 
kil cinnete kadar yolu vardı. 

Bizde de kitap meraklıları vardır. 
Bunlardan İstanbulun en çok tanın
mış olan şahsiyetleri Halis Efendi, 
Rıza Paşa ve Ali Emiri Efendi idi. 
Gerek Hg,ııs Efendinin ve gerek Rıza 
Paşanın kitapları darmadağın oldu. 
Alı Emiri Efendinln kütuphanesi de 
millete hediye edilmemiş olsaydı; bu• 
gün onlar da kapanın elinde kalacak• 
tL 

Kitap muhabbetinin "a5k,. derece
sindeki şekli bızde başka memleket
lerde olduğu gibi değildir. Pek mah
dut bir dairede kalır. Nihayet beş 
on kişiyi meııı:-ul eder. Halbuki garp
lı !arda kitap bir çok evlerin yalnız 
"dekoratif,. ziyneti değil, ayni za• 
manda liizumlu eşyası demektir. Bır 

ev tanzim edildiği zaman kütüphane
sinin tanzimi de tanınmıı bir müe:;• 
sese tarafından deruhte edilir. O 
müessese kaç ciltlik kütüphane iste
nilırse onları asırlar üzerine taksi~ 
ederek bulur, buldurur. 

Bizde bu nok&an henüz telifi edil· 
memiştir, Bütün tarihlerin, bütün di· 
vanların ckslksız olarak kütüphane· 
de mevcut olması bir tarafa dursun 
bunların mecmuunu bilecek bir ki· 
tapçının mevcut olduğundan şüphcl.i· 
yiın. Bugün çoğu yalnız hacimleri, 
ciltleri ve şekillen ile değil ihtiva et .. 
tikleri mevzularla da ali.kadar olduk• 
!arını bildiğimlz kitapçıların her han .. 
gisine filin veya falan mevzulara te-. 
mas etmek suretiyle bir kütüphane 
tıınzimi liavale edilse katiyyen bece• 
remez. Zira kitail'ılık artık nad:r 
e~ya alıs verişini andıran bir ticaret 
liekline girmiştir. Istenilı:n kitabı 
edınmek ;çın aylarca beklemek U\zım 
gclıyor. Kitap meraklısı bir arkada· 
&rm butun lcitapı;ılara listeler dağıt• 
tıgı tıalde henüz aradıklannı tamam
lamış değildir. Avrupada kitabın kıy· 
meti tab'ı ve nüshalarının nadirli!i 
dolayis::vledir. Bizde ise ona kıymet 
veren mevcut olmamasıdır Bu suret 
le bir ı;ok lcitaplar banknot cibi elden 
ele dolıııyor. Geçen gün pek tanın .. 
mıı bir kitapçı ile cörü§tiim: 

- Tuhaftır 1 Dedi. Bir evde eşya 
satılığa çıkarıldı mı? Evvela satı§a 
kltııplard1,p başlanır. Hele bazı ka-

l 
dınlarımızın kitaba olan husumı::tlerl 
görülecek §eydir. Onlar kitabın ağır; 

l yer tutucu ve clddcn lüztıınsuz eşy;:ı 
oldufuna kanidirler. Hani §tl ''horos 
ile inci.. hikayr.s'ndı- olduğu gibi. ..•• 

, _____ Jlugiin saat l 1 de t enıfüıtlı ınatine ...-ll!!l!!l.!11!!!11!1111!1~1 ) 
Bezmifilem sultanisi ve Kandilli k~ 

o Ü L M 
lisesi eski mUdurü emekli muallim ... #'•---•• Yarın Akşam Saat 9 da 4 1••1!!111"'!1111\ !erden Mehmet Arif Ongun vefat et-

l'urkc~ sözlü nüshas1 Orijinal nüshası ml~tir. 

1 PEK • MELEK 
sinemalarında birden 

Fransız edebiyatınıo ve dLinya sinemacılığının 

Ölmez Eseri 

DEMiR MASKE 
Bı:s Rollerde: 

JOAN BENETT LUİS HAYWARD 
ve 

3 SiLAHŞÖRLER 
(Athos _ Portos - Aramis ve D'Artagnan 

Baştan nihayete kadar heyecan... Akıllara hayret verecek 
maceralar... Fransa tarihinin kanlı... Korkunç sahneleri ... 

Zengin ve muh1eı:enı snhneler .. . 

~----lll!l!ll~-------mll!~l!lll!---• ........ 1111111!111 ... , . 

Cenazesi 8 Şubat 942 Pazar günü 
Cihangir Ege bahçesi kar~rsmda Ye
nlyııva sokağı No. 12 ZUmrnt epartı
mnn!I\dan alınarak, cenaze namazı 
öğle namazını müteakıp Tesvi.ldye 
camiinde kıltnnrak .P"eriköy Asrt me
uırlığına de1nPdile<eı~ur. 

All:ıh rııhM .. t E'Ylesin 

~ ......... 11111 ....... 

ı\1 uazzam bır filmin 

SON 2 GÜN 
ieyoğlunfla 5 haftadanberi 

gösterilen 

EBEKA 
Şaheserler şaheseri 

'AELEK 
Sinemasında \([M Ö A iif ::if ,;;i[(; ::i~c~ı~:.s~ğl~f ~~:~~~ı;l k;~ı~~~~~'. 

~I~~~;: • Y:lnız ·~~:;kı~;:·ı ~~~~r~!~1~:; ~:i~~~~c ~~~ni!:: 
Arap~a. F~lm Ti.ir.kçedir tığiyle doldu rdular. Ha yanı -

'alnız yarın akşama karlar 
1:österilecektir. 

maceraıan • Şehı:adebaşı TURAN Tiyatresundc 
2 • SEVİMLİ HAYDUD'un INTIKAMI Yann akşam: Şehir Tiyatrosu sanatkarları tam kadrosiy __ ......._.._.., 

u_gün seanslar: 11 - 1 30 
4 - 6,30 ve 9 

( l 
Bu filmın şerefıne: mızda, kuyumcu vitrinindeki el 

~yrıca: t stanbulda ilk deıa baş- rnas yüzük, ha ben ... Beni be-
Iı paşma bir şahc!se& olan gw enen, canı çeken daha fazla ... 

'Al'd SA Z 
Baska ne isterim? Piri.ipak ol-

K () T G 'da · duru, bas kaseye g~çtim, [Yan 
,_ ilu\ e cdiliWıitit.ı••'~ 1 tabaga manalı manalı bak•p 

1 O K A D 1 N ~t.U lH 11 \ ' J O~lı Renkli ve ımmz~m şaheser. Baş Rollerde: RAM KISMI: Buılln uı ı.s,ıD ... zo soda 

JACKİE COQPER ı Pives 4 perde. Yerler nıım;mılıdır Tul: 22127 1 <OMEDl Y~~~i=ı .. :s:;.:~ı: ~e zo.so da HENRİ .. FONDA 
llmı:llll _ __ ,, İİmlll••İiılılİllııllllllİ•lll.,. ............................ !!!!ll!llllmiİ KlRALIK ODALAR Bugiin ~ant 11 de tC'n1ilfıtlı matinfH1 ı• 



' 
Hafta Konuıması j Şehirden Röpor+ai 

Yerine (B•t tar•h 1 OrıcOde) 

( B•t tar•h a BnoGd9, Geçea ııeaeler taneıini 2 - 3 kuruşa 
aldıiımu portabllar ba sene 6 - 7 

ENGİNAR - [Suratını asa - lı:urup._ Aynca, suluca. tatlıca poc
rakJ Ne bayağı kelimeler bun- tabi bulmalı: hem ciiç, hem de bulun
lar! Vurguncu Balkabağı belli sa bile taneli 10 -: ıs lı:un11. 
etmiyor amma için iç.ın keyif- Mu~, bu sene hiç balunmu)'Or. Bu
leniyor; hep alıştığı sözler ... lıınabılenler ele 80 - ıoo lı:urq. 
Kimlerin arasına düştüm, Ya * * * 
Rabbelfllemin! K11n1 nmiı deyip de ıeçmiyellm. 
MİDYE DOLMASI - (İçini Bllbaaaa orta halli ve u ka-

çekerek] Çapkın Uskumru ..• Ba zançlı ımıf, çoculı:lanm çilı:olata, mey 
na gençliğımi, Galatada dolaştı ve ezmeleri. ıütlü tatlılar, pandispan 
ğun giınleri hatırlattı ... Ne şi- :va ve biı'-üvi ıibi pahalı teyler yerı-

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
rin dilli! ne kuru yemişlerle 11dalandırrrbf. 
İSTAKOZ - [Pisiye] Hanım Eslı:iden bile yılla bir defa hamur 

kızım, sen niye öyle üzüntülü tatlııı ıirmiyen evde incir tatlısı elı:
ıilı: olmaz, fıkara evinde lı:ayma 

duruyorsun, .Lakırdıya kar.ışını- kompostonun yerini üzüm hopfı t 

NEVRALJi, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 
leabmda Günde 3 Kaşe Ahnabı1ir. Her Yerde Pilll• K.tulan lsrarla l.te,iala. 

JOl'SUil? tardı. , 
PİSİ - Camdan, hasta beniz- Geçen harpte incirle, üzümle eaY 

li bir adam çıplak vücudürne içenlerlmla u defileli. Kuru yemiı' 
bakıyor da şaşırdım kaldım. İs- daima bizde ıelterin iş1ni rörmiiı,, or
temem onu! Yemesin beni! u hallilerin, köylülerin, ltaıab"llı1ann 

Maruf bır aileye ait 

İSTAKOZ - Merak etme, evlerinde bal ile, pekmezle, bulamayla 
ve ıelter pancarı ile elele •e·erelt ııe

yiyeyim dese de yiyemez. Bel- lı:crin boı bu-nktıfı yeri dolt!unnuı
li ki, doktordan, eczahaneden tur. 

Yirmi Kratllk 
Bir Çift Nadide Tektaş 

Pırlanta Küpe 
Belediye sandal bedestenin-
de teşhir :>lunmaktadır. Şu- , 
batın on ikinr.i perşembe 
günü saat 1 ide Mezat Salo-'9= sah'~<';ıkt1r. , 

geliyor; cebinde nesi varsa say Halbuki buriinlrii fiyatlar 1ı:aflısın
mıştır onlara.- Aynca doktor: da orta halli ıınıf bu meyvcıı:rden de 
"Şmıu yeme, bunu yeme, yal - istifade edememektedir. Kuru yemi
nız tereyağında kızarmış pısi liİn yükselişinde malı:nt biı aet>ep de 
yavrusu ye!,, demiştir. Sana o- görülemez. Bu yemişler ıelter pahalr
nun için bakıyor, "Ah, birkaç landılı:tan sonra lıtlhsal edilmi, de-

lir,,._. kalsaydı gı'rer, ".u ko''rpe iildir. Banlar çok evvel istihsal e- 1 1 ~ 
..u& o atanbul Alllye kinci T1earet Mah· dllmiş, pazara çılı:anlmıı ve düne lı.a- J... Pisiyi haklardım ..• ,. diye düşü- dar bu .. L" fi 1 kemeslnden: ıA0/223 - Yilnkcrs tay-

nüp duruyor. run .. u yat ann yanıırut satıl- yare ve motör fabrikası anonim liir-
n:qtır. Bu ıebeple bucünlı:ü yiikseliıt keti namına veklll avukat lsak Sa-

KAYMAK - Bizim taliimiz t· mam · t biid" .. en pyrı a ır. ges tarafından Kemal Ohrl Ya1lto 
anadan do~'Dla çıplak, camekan- Eier bu mahıul köylünün elinde veledi İstepan Yordan veİedı Pro-
,__ k l h k • tk bulunsa dı L .. l""d b Ü kü• '- ' ....... a onu up er esı yu un - . Y ve .. oy u en uı r. •IY- dromos ve boyacı Dimltri Harasoğlu 
durmaktan açılmış. .. Demın bir meti ne alnıs.ıydı yine bir ICY sôy- Kosti aleyhlerine (11450) liranın tah 
adam "hele şu kaymağa bak! l~eie hakkımız olmazdı. F.ıkat ko1- siline mütedair ikame olunan dava
Yaradana kurban olayını, yeme la de bu mallan çolı:tan ve da~ mev nm cereyan eden muhakemesi esna
de yanında yat,, diye bana ilti- siminde elinden çıkarmıt bul.yor. smda: 

Gelecelı: yılın iıtlhuli ıöz önüne a- Milddeaaleyhlerden Yanko veledi 
l.d etti. !maralı: fiyat tereffüünü makılJ göı- fstepan Kalafat oğlunun fkamctgfıhı-
İSTAKOZ - Sana olduğu ne termeie ealqmak da makili olmaz nın meçhuliyetinc binaen iltmen tcb

belli? Belltl de kendi cinsınden Çünlı:ü ıelecelı: ıene kuru yemiı is~ ligat icrasına karar verilerek vfıkl i
bir kadına laf atmıştır. Güneş- tihşalinin n~merkezde olacağını ıfm- l!nen tebligata rağmen mahkemeye 
ten köseleleşmiş yeni zaman ka· dlden kestlrmelı: mümkün deiildfr. gelmediğinden hakkında gıyaben lc
dmlannı kaymağa benzeten mü Bütün bunlar .~.öz. önüne alınınca dıa ra kıllnan muhakeme neticesinde: 
nasebetsizlere bala rastlıyo _ 0 !18da sadece ııöımar,. dan batlı:a Müddeaaleyhlerden Kemal Ohri ta-

Bari bil · halis kaymak bır sebep bulanamıyor. ratından davacmm bankadaki peraşı-
~~- y esız, k la . Tacirlerimlz biraz insaflı olmalı n na konmuş olan ihtiyatı hacizden 
..-.ıı.- an yanya 

1 
° ve nı- ballan ihtiyacım iıtfsmar etmemeli- sonra açılan davanm reldedildiği ve 

p.stadan yapılmışsıru dir. Bu böyle giderse, kuru :remi$e hükmiln katiyet kesbeyledlğl tarafla-
BALKABAGI - İçinizde en bı1e deTlet müdahalesi icap edecek- rm tasaddukundan ve getirilen ve 

halisi benim... Su katılmamış tir. tetkik edilen dosya mllnderccatından 
halis Balkabağıyım! anlaşılmasına ve davacı vekı"llnln ib-

USKUMRU _ Ulan, angut! V k 1 Ç ki raz eylediği vesaik milnderecatı dava 
1 o su ocu ara arzuhalinde zikredilen tarih ve mik-

Senin iki batmanının sergide tara tevafuk eylemesine ve müddea-

.. 
~ .................................... .. 

Beklenmekte olan 

T raş Bıçakla,... 

r Gelmi1tir. 

DiKKAT: POKER TRAŞ 

rak bütiin Tilrkiyede 

BIÇAKLARI perakende ola-
5 KURUŞTAN 

Fazla satılmıyacaktır. 
~ .......... : ...................... .,, 
r 
1 

Pek M AKS i M'de 

.._, ________________________________________________ __ 

Devlet L~anla~ işletme 
Müdürl~ğünden 

Umum 

Keşif bedeli 1840 liradan ibaret Karaköy köp~ 2 numarah 
yolcu salonu önüne kadar olan caddenin asfalt döşemelerinin tamJri işi 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 138 liradU'. İhalesi 18.2.942 tarihine rasllıyan 
Pazartesi günil saat on beşte Galata rnıtunındald Umum Müdürlük bi
nasında toplanacak Sabnalma koml!yonunda yapılacaktır. 

Şartname ve teferllatı her ıün söztl geçen komisyonda 16rülebilir. 
(928) 

bir naıa satıldığını bnen1er da- Yardan Cemiyeti aleyhler haciz tarfhl ne paranın ban
ha ölmedi. Bana ka.ııtarlıyı at- K kadan almdığı tarih arasında geçen 
tırma! ongresi y aplldı milddet için istenen faizin miktan MEYVA AMATÖRLERiNE .... , ilkokullardaki ....,.ksul ,_.,,klara hakkında bir itirazda bulunmamala- J 

(Bu lllJ'ada aı,,.. Titr1nf a-, 6a- "' - ... -~ bu par h k ev ,,. - yardım cemiyetlerinin yıllık kongre- rma ve anın a sız yere m - 33 yıldanberf iştigal etmekte olduğumuz ve son partfsfnl harpten 
fulanan camı b'icc kı&nılar, par- si dün Parti merkezinde yapılm~ır. kuf tutulmasından dolayı bunun za- evvel Fransanm Orleans şehrindeki E. Turbat müessesesinden celbet-
latır .) Okun id b ti rart ancak faizinden ibaret olacağı tiğimiz ve memleketimizin de mümtaz verlerinde -ti- ........,.e nevl-

an are eye raporuna göre; tabii buhınmasma mebni milddeaa- "' ,,_ ,,_.. --..... 
PİSİ - İnsafsız adam_: Karnı geçen yıl içinde cemiyetler 66•082 li- Jeyhlerden Kemal Ohrinin haksız aç- lerden: 

aç olanlan ne kadar imrendi - ra 57 kurut toplamışlardır. Bu pa- tığı davasında koydurmU1 olduğu ha- KAViSi (Avrupa - Malatya), ELMA (Avrupa - AmllQ'a - J'erik), 
rirse 0 kadar hoşlanıyor' ranm U bin 199 lira 94 kuruşu ye- cizden dolayı mevkuf kalan (23•268) ARMUT (Avrupa - Ankara), AYVA (Avrupa - Karanbkdse); 
İSTAKOZ _Hele d~n ba-~ ~:: 2~1:: Hra (87) kuruşun faizi olarak taay- Ağaçlarından aŞflanmak suretiyle tidanlığunızda teksir edilen 1 ve 

kalım. elbette bu göstermelik 84 kurul muhtelif ıekillerde' sarfo- yün eden (11450) liranın milddeaa- 2 yaşmdaki fidanlaranız, Edketlerl Dzerlnde ol•ral<, meyv•l•nnın er· 
_,.,,ek adetinin de sonu gelir. lunmustur. Yapılan wardımlara ıeUn- leyhlerden asaleten ve kefaleten tah- me zamanı, nefaset ve ceumetlerl izah edilmek auredyle salıla lmlde 
.,,-- o1 sili 1Azım gelmektedir. Ancak, müb-ı olduğunu nadide ve nefis meyva meraklılarına arzederiz. 
Belediye Reisi Şehir Meclisin- ce; 12048 himayeye muhtaç talebe- rez 24/3/930 tarihli vesıkada kefale- ADRES: AFYON - BEDESTAN ÖMER L. TiRYAKi 

den, durumu öne sürerek bu den 9404 ilne yardım yapılmıstır. İl- tin adiyen olduğu anlaşılmasına bl- ,,,•••••••••••••••••s•••••••• sefer bir karar koparabilirse kokullardaki 57666 talebeden 12048 i n.aen kefillerin müddeabihten ancak 1
• 

vitrinlere birer perde çektirir! yardıma !Ayık olanılı: ayrılm11 n bun birer hisse olarak müştereken mesut 
USKUMRU - O perdeyi çek ~dan 9404 üne yardım yapılabilmi1- olmalan iktiza eyler. Bu itibarla 

tirinciye kadar halk yutkunup Cemiyet, dQnya vazlyett yilzilnden müddeabth (11450) liranın tamamtnın 
içini çekmekten soluğu tüketir- eşya fiyatlarının arttığını ve önümüz- miiddcaaleyhlerden Kemal Ohriden 

asaleten ve diğer iie mOddeaaleyhten 
le benim saylDl suyum yok ha! deki yıllar içinde :yoksul talebenin de işbu paranın (3816) lira (66) şar 
İSTAKOZ - [Ürkerek] Sus! giyim eşy~ma daha fazla Dıtiyacı 0 - kuruş olmak üzere kefaleten ve da

Zavalh beyaz etli güzel Pisiyi la~ğım düşünerek paltoluk ve elbl- vacmm dilediğinlen istifada muhtar 

BALO TEHiRi 
fstanbul Verem M Dcadeleal Cemiyetinden: 
Evvelce talikini gazetelerde ilin ettiğimiz Cemfyetfmfzfn Tabfm Be

lediye Gazinosunda yapacağı balo esbabı mücbireden dolayı 21 Mart 942 
Cumartesi gününe tehir edilmiştir. Özür dileriz. (2099) 

• selı.lı: ku!Dal tedarik etmlştJr. Evvel-
aramızdan alıyorlar, genç ya - ce almmş bin metreden bafka iki olmak üzere tahsı11yie davacıya ve- ~--••••••••••••••1111!•• ı••••••11ı 
pıda, doğru kızgın tavaya, te- bin metre kumıav daha satm almmlf rilmestne ve 24/9/940 dava tarihin-
t"eJ8i dedikleri kaynar şırla - ve 1400 parça palto ve elbise dikti- den itibaren yüzde beş kanunt faiz 

gidi. Vah ah 11 yürütülmesine ve yüzde bir ücreU 
ğan yağma yor. v •• rilmlştir. Ayrıca gilmrilklerden ah- vekAlet ile masarifi muhakemenin 

nan kumaılarla 2000 parçadan fazla a.,....a müd .. ~alevhlerden istifasına (Bay " Bayan bütün 7e1Delı:Jer:I eteklik bulA- ._ _ _._}a+.1-..d- ol• - U-CCd oT 

ft "" •NU.U ..... .._ ... • temyizi kabil olmak üzere 13/1/942 

Devlet Deniz Y ofları lıletme idaresi llônları 

1 Z M l R POSTASI 
bir hilztııı kaplar, hepsi •asarlar Anasız ve babasız çocuklardan ve bu h 
...., belediyemiz., tehir mecliıl- en az beş çocuğu olan yoksul anele- tarihinde .karar verfimiş ve u- İzmire her hafta Pazar gQnlerl yapılmakta olan w muvakkaten 

bu bu lı:J talı: sustakl ilAm mahkeme divanhanesine lAğvedilen İzmir postası 8/2/942 tarihinden itibaren her hatta Pazar 
Dlıı ıeçen ICDC susta - Tin cocaltlarmdan 28 ine de 7ardım tAUk edilm'• oldutı; teblit makamı- gilnlerl muntazaman icra olunacaktır. Me'lkflr tarihte Tan vapuru ririni ıeri çevirmesi yüzü~ yapılmştır. .., 
beailz lokanta vitrinlerine perde İdare he7eCl raporundan 90DJ'a he- na kalın olmak üzere ilAn olunur. . , saat 13,00 de Galata rıbtmımdan kalkacaktır. (2066) 

indirme emrini nremediiinden saplar incelenmlı w serbest görüş- ıı•••••••••·--~ -
pi7ea -&det hilifma- uık perde melere başlanmıştır. Aza, yardım işi- , 1 

Perde inmes teklerde bulunmuşlardtr. 
:ile biter.) nin daha esaslı olması için yeni is- TAN Gazetesi I'" 
-----------, ilin Fiyatlar~ O S M AN L 1 BANKA S 1 
Öğretmenler ve Talebeye: 

(Yeni Gramerlerimiz) yeni yazılan Türk gramer kitaptan 
hakkında bazı mütalialan muhtevi olln bu eser Atıf Tüzüner 
tarafından yazdmıF. Fiyatı 25 kU?Uf, toplu bulunduğu yer 
İKBAL ve SERTOOLU kitaphaneleridir, başrka kitapçılarda da 
bulunur. 

Belediye Sular idaresinden 
İdaremiz kadrosunda açık olan yerlerde çabltlrılınak kabiliyeti glls

fıerdikleri takdirde sene sonunda esas kadroya ıeçirilmek Qzere imtibaıı 
:ile ve 60 lira ücretle stajyer olarak memur altnacaktu-. 

isteklilerin şartlan öğrenmek üzere 12/Şubat/942 Perşembe l(lnQne 
kadar Taksim.de Sıraservilerdeki idare merkezinde Muamellt şefll~e 
mQracaat etmeleri lAzımdu-. (2083) 

,.. , ~ p ,,,.,., ""~rı'.)~ p• p 1'1 r "r "' O 1 O . ' l' 1 1 1 • 1 • ,. 1 
. nıe, .,,rnıryLıı arı ve lı.. ... ı: .. ıl IŞ:v:rr: ....... a, 8SI llöıııcrl 

ı.. 
101 numaralı yolcu tarifesinin gidiş dönU, bilet ücretlerine ait olan 

!kinci kısmt fle bu biletlerin merfyeterinin temdidi hakkındaki tarife 
pıtı 10/Şubat/942 tarihinden itibaren lAğvedllmlstir. Bu tarihe kadar a
hnm11 biletler eidil ve dönüş seyahatlerinde muteberdir. Fakat meriyet 
müddetleri temdıt ettirilemez. Daha fazla izahat için istasyonlara mtıra-
caat edilmelidir. {977) (2088) 

KAYIP: Galata nüfus memurluiun 
dan aldıtım huviyet cUzdanunla Be-
70ihı yeril askerl şubesinden aldı
lfrn terhlı tezkeremi kaybetltm, ye
ııi1erfnl alacaA:ımdan eskilerinin hük
ınfi yoktur. 327 doiiumfu Ahmet otlu 

Oım•n ÇISmlekçl 

PLANTILAB: 

KAYIP: Eminöntı kaymakamlılm
dan aldıimırz dört adet ekmek kar
nelerini kaybettik. Yenilerini alaca
lımadan hükümleri 70ktur. Hoc•p•
wa m•halfMI HDd•verıdlglr IOk•I• 51 
No. da K•drlye ve Halime Yabq • 
Melek ve GUlserln Y•m .. ı. 

KAYIP: İstanbul Lbnan fdarestn
J>AOCILUC - RIKRI• - TK1'13 ~-
trBUJIDBlf: Konırw 14 1abat ~umarım den aldığım liman tayfa cüzdanunı 

.. t 111 ,,. brrakılmrttl1'. kaybettim. Yenisini alacaflmdan es-
8abip ve Netrfyat MQdürQ: Ralll kisinin hükmü yoktur. Anaf•rta va-
J.atfi Dardündl. CJazetecilJk vıe paru tayfU1ndan Fındıkoilu Mustafa 
J1ear13aı T. L. Ş. l'AN matbaası _ Yılllrim. 

Knı 

Ba,lıl malla olarak 160 
1 inci m11fa aantimt 600 
1 • .. • 100 
1 • • • ıso • 

TCRK ANONiM ŞJ&KETI 

~ts TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhurlyeti ile münakit mutavelena

mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 ta.-r\hli kanunla taadik 
edilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 lngiliz LİraSI 
1.250.000 İngiliz Lirasa 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde. 
PARlS. MARSU.YA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCF.sTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANISTAN, IRAN, IRAK. l1LISTIN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANiSTAN, SURiYE. 

LUBNAN, Filyallert ve bütün Dünyada Acenta ve 
Muhabirleri wrdır. 

Der nevi Buka Muameleleri )'apllr 
Resaln cari ve mevduat hesaplan ldlpth. 
Ticari krediler ve vealkli kndller ktlpdl. 
Ttirkiye " Ecnebi mtımleketleır lberiDe btld9 ...... 
iü.ontosa. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tabvlllt a1t111 " emin herine a--. 
Senedat ta.hsilitı n saire. 

!!!!iii!iiiiii!!!!!il!!!!!i!lii!!~!!!! 
lnyüksek emnıyet şartlarını haiz klra1Jk 

K•ular Servisi vardır. 

Pigaaanu1 en rnüaaU ,artlari11le (Kıan6aralı ... 
Kıanbtu'aız) ,,,.,,.,.., 1ınaplan aplır. 

l.Z.94% 

1 LAN 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

Neşredilmiş olan 2000""' K. 257 Ho. .il kararnameler -ve 
lktısaı Vekaleti tamimı musibince bütim memleket dahUinde 
mevcut yapaklar için Ziraat Bankası Şube ve ajanslarına ve 
bunların bulnnmadıklan yerlerde kaymakamlıklara verilecek 
beyannamelere dahil yapaklarm An.kara'da Yenışebir'de ls
aıetpaşa caddesinde 15 No. da Sümer Bank iplik ve Dokuma 
Fabrikalan Müessesesi yapak mübayaa ekipleri tarafından 
beyannameler mmtaka itibanyle bır auaya tabi tutularak, ıd
ralan geldikçe - Aşağıki Ticaret Vekileti fiyat ve ğart.lariyle 
satın alınacağı alakadarlara bildirilir. 
Yapajl.a '1ahalllnde mi- Bana n lstan 
Cinai baya kilo üata bulda mübayn 

Kunq kilo fiata .kurl 

1) Kırti Merinos no 1H 
2) K.irt.ı Yanmkan 150 151 
3) Merinos Kuzu 130 131 
4) Trakya mallan ..... 11 81 
5) l'ip l'rakya .., 71 75 
6) İzİİıır 19 73 
7) Ayd.ınh f 17 '13 
8) ince Anadolu 17 7Z 
9) Kaba Anadolu ıııl 83/b • 68 

10) İnce Şark Mab 87 73 
11) Kaba Şark mah ez 88 
12) Erzurum .Kml 17 75 
13) Erzurum Beyu 65 ) 73 
14) Vuı Beyaz 58 73 
15) Karayaka ve Koç 56 18 
16) Den mallan ait oldulu c!nsin " i. nokunDe alınır • 
17) .8esJ mallan ait olduğu cinsin fiat.iyle alımr. 
18) Normalden yüksek randmanlı yar~ beher nndJJDım 
aşağıdakı fiatlarla alnur: r 

a - Trakya mallan 1,47 Kurua 
b - Tip Trakya ı,u • 
c - İzmir 1,38 • 1 
6 - Aydınlı 1,38 • 
d - Aydınlı tnce n kaba- 1,38 • 
f - Şark ince ve kaba 1,38 ,ı 
g - Erzurum .tızıl 1,47 • 
h - Erzurum ve Van beyaz 1,43 • 
t - Ka.raköse ve koç 1,13 ,. 

19) Gömlek halinde olmayan apğJdak1 malların beher ft!Jal-
manı apğıki fiatlarla almır: 

a - Kasapb&§l f ınce) t.ZO K11n11 
b - Kasapbap (Kaba) - 1,88 • 
e - Kuzu ve güz yünü (ince) 1,30 ,,; 
d - Kuzu \ e güz yüntı (kaba) 1,ZI .; 

20) Yapaklarda bulunabilecek parça, den. keçe, koç, p&trak, 
ça.Julıdak, rutubet ve güve gibi maddelerin ıo;eranslan ve ban
lar için yapılacak tenzilitlar apğıda gösterılmiştir. 

a - Parça: % 8 nisbetine kadar elU malla birlikte ka
bul olunur. Bu nisbetten faz1asa esas mal fiatmm % 25. not
saniyle alınır. 

b - Deri malı: F.sas malla birlikte gelen dert mallan ba 
nıal tıatmm % 5 nobaniyle alınır. 

c - Keçe: Esas malla birlikte Jı (3) e tadar kabal edi
lir. Fazlası yukanki 15. ci maddede yazılı fiatla alınır. 

d - Pıtraklr: % (3) e kadar mvama pıtrakh mal kabul 
olunur. Bu nisbet.ten fazla aıvama pıtraklı mallar esas mal fi. 
atından kiloda 10 kuru§ noksaniyle alma. 

c - Koç: Esas mal ile birlikte % (3) e kadar kabul edi
lir. l'aslası yukanld 15. ci madde yazıh fiatla alınır. 

f - Ghıell mal ahnmas. 
g - Çakıldak: Esas malla birlikte ~ (3)e kadar kabul 

ohmur ve bu nisbetten fazlası dandan tenzil edilir. 
h - Diğer yabancı maddeler: Azam1 % (1) e kadar ka

bul edilir. Fazlası daradan tenzil olunur, 
l - Rutubet: Normal olacaktır. 
j - Çuval: Çuvalb mübayaalarda çuval darası 9' 2,5 

nisbetini apmaz. Bu nisbetten fazlam daradan tenzil olunur. 

' .. ! .......................... ., 

Devlet Limanlan lıletme Utnum 
Müdürlüğünden 

lllleır'! Istanbul. tzmtr, Trabzon, tık.enderun liman fl'etme tmtte!e
rlnin ücret cetvelleri tadil olunmuştur. 1ıba tadilltm 15 Şubat 142 ı.. 
rihinden itibarm tatbfk ohmacalı llln olunur. (2072) 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasaııuf Hesaplan 19'2 ikramiye P1Am 

........ 1 eatıet. ... .,., 1 Atmtıae. 1 1)1~ 
tarihleri••• yapdır • 

· 1M2 lkramlyelerl 

ı 8det 2000 Urabt--!000.- Un 1 tO adet 100 UraDk---codo- Ura 
1 '" 1000 • --1000- • IO 80 • ZSOO,,- • 
1 • 718 • -1-- • IOO • il • ~ • 
1 • IOO • -1-- • ,. 

l 10 • tso • tlOO.- • IOO • il • IOOOw- • 
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