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mnım~ ----------- ~·il~ a 
Yeni harp usulleri istanbula verilecek Saır ru.O~ böy 

ve geni silô.hlar Deiir~~~~~!;i,mi, omur Uf 

e 

Tayyare ııe tank nallll • Beton tayyare· 
sava, kara lşblrllll 

T \\'YARE 11.t~ TANK ~Al\Lt 
Gerek "ark cephcsintle, gerek 

l\lı ır oc11l;e imle, burp halill(le 
IJuhrn:ın ordulnm, sUr'ııtle \·e daj. 
imi urette tank göndermek liizu. 
mu i) iden iyiye tmıyyiın etti. Ban 
da:ı dofavı ik~ tn.rnf er.-iınıbarbi-. ' 
~eleri, t11:vynre ile tank nakletme 
l i, ..:ol;; e'-:ı.ı 1ı urette tetkik etli 
yol'lur. 

Bu usulü, ilk enel. Be arnbyn 
n i ~nı ettikleri 7.nman, Ru~ların 
~ullandıldnrı 71\nnolunur. Onların 
raptılıbrı ı:ıey, 2,!'i yahut 3 tonlu~t 
l<iitıil• tnııkl:ırı, iki motiirlli buyiik 
bomlınrdıman tayyarelerinin altı. 
nn a._o;;rna.!•t:ın ibaretti. 

Ahmrnlnr ise. dahn umumi hare . 
ket ettilıtr. 1•1.ıv normal ti11inde, 
22 ton ağ"trlıf;ınclnki tayyareleri, 
ııkülmü bir holde, Ü!: mii<;a\ i h~ 

rim tutncnl< ~l.i1dc baly:ı.ladılar 
\'c her bir balya~,, r.peyee C'-~İ bi· 
rcr 52 Ju tip~ncle tayynreyf' )"Ük· 
lcdiler \'e t:ı.ıclılıtr, l\tare:,al ne. 
mel, bıı nyf'de. d:ıima tak,·iye 
tankı nlalıilı 11, 

1-Tn ·ynr ... lerlıe tank, hem de en 
ağır tıınlil:ınn n:ıkli, bugün, ha. 
'.\"ııhlen hal<ikut sahttsııııı ı:ıkmış • 
tir: faknt bu mesele. teldirniil 1101>.' 
tamudan, lıenil1. son ~01.liııi.i '-tİY· 

leınerniştir. 
Jlnrp nilın~etin,. 1<adar, tankla. 

rın harp ceııbrlerine nnld~nite lli. 
i'.;cr u ullerin de tiirenceği ~iiphe. 
ı.izılir, Belki ıle, bnl• nnkline malı 
us tnn"nreler \e pliin(irler lıelki 

<le uç.n~ t:uıl<lnr da yapılalı il erek 
tir. 

RJ~TO-"• TAY\'ARE 

•• ark Cl'phe-;iniu tahribat a.ı:un 
J·anlı meydnn harplerinde, bu~ün 
t:nıld:ır:ı ka~ı kullnnılmn11tft olnıı 
hiitün ~.i1uhlar için<le, ~n miie..,<ıir 
olanı hu usi ;\"l\pıclıı. hir tnyyaretlir· 

nu Uu lurın "!"tornıO\"İk'' de. 
llil,leri tnyyureılir. f o;minclen ilk 
c\ ,·el, lord ncn\"Prhrook'un Mos. 
J.ın 11y1 ziyar.~tinde ,.e ill<bahar ta. 
nrruzunun ilk rc.;ıni febliğlerinıle 

bah edilmeğe h:ı5lıyun l•u tayyare, 
resmi ti\bi'rİ\'le "il 2 C Sch" dır. 
nu remi7.in ·delalet ettif;i ~ey, bu 
t a~·yııresi t•hn.ldnif• ettirmİ!I <>lan 
mlihcndisin i"mi ''tlliyusin'' ile 
2 numnr:ılı "Hronyo\ ni Stermo. 
' lk" l;elimelericlir. Bu romcn. ke. 
lımelerin mruıa.-.ı da, "tnnka kar;:ıı 
zırhlı lıiicum tayyare i" dir. Aloı.:ın 
lar, bu eiuc;; tn~·,yareyc: ''l'iefang. 
:rifflu~<'ng" diyorlar. 

Bu tıın·areııln oturn('Qk yeri, 
fek motürhi, alrnk kıınncllıılır ,.e 
~ere inme 1-ertih·ıtı nrl•a~·I\ kıHı
Iır. Ru, Alıııanların llr.inl<el "Jle 
ı ıs·· tanaresinilen lıo11ıınılır. Hat 
tii fngiİi;,lcri'n Fnirey "Battle" ı.i. 
lte de heıızer. Tayya~. ''\''' ~e1'lin 
d e, su ile soğufuhır, J.SOO beygir 
ı.nn etinde bir :notör!e mlicehhe1 • 
dır. 

Tnn areııin nıotörü ile pilot ye
r-i. husu ) bir zırh tPrtİb:ı.tı ile malı 
fuzdur. Akaktan, ~·anm pi1;e ile 
hucum eder· l!nıl) o törü, seyyar 
lıir zrrlıh lmnndı ile lıimnye edilir. 
J>ilot, hücum ıra<orniln kapar ''e hii 
('tınıdan onm, mot<irc tabH soğuk. 
Ju~u ,·ermek için n~nr. 
,-.. Tıwynretle, kanndlarm flenarJa. 
·ındn ~'? milimf'trelik iki topla 

bombalarım, top bataryalar' ineri. 
ne atarlar ve büylece hafir~yinoc, 
piyade mev'Zilerine hücum ederek 
piyadeleri ve mitrnlyözciileri mit· 
rnh'Ö7 atec;ine tutarlar. 

Stulin.la;, bu işler\ ::;örUrke~ 
bombar<:lnnnn tayynreteri, dö man 
gerilerine !Hllclınrlnr ,.e doğrudan 
doğnıyıı harp snhasi} le mün:ısrbe 
ti bulunan demiryollannın ,.e yol. 
lann IJtio:ak noktalanna hiiram e
derler. 

Uirinri dal~~·ı, ic;tinat tan'kla 
n ,.e motör1ü 1'oVl'·etlerle ha,·a 
nnkli'n: tanan?Jeri tnkip cdrr. 

. • • M. Riisim ÜZGl';S 

Parti kaza 
kongreleri 

-0--

Camartesl g'lnl 
başlıyor 

Evvelıi u1.:ı.k kazaların kongre
lerile bnşlıyan c. H. P, kaza teş. 
kilau kongrelerinin şehir <lahiii 
kazaları kongreleri cumartc:ı.i gli. 
nü Beyoğlu kaza kongT1t>eile başl!• 

yııc:ı.ktır. 
Şehir d nlıili kıızalal'ındd ncıbi· 

ye ve t::emt ocaJ:lan deleğelerinin 
kongreleT: iştiraki ''e aynı zaman 
da bütün Partililerin k"ngre'eri 
takin cde'lilmeleri için kon.,"Tele • 
rin gü udüzleri yapılm:ı.sr daha 
muvafık göıi.ilmüş ve bunun için 
bemen bütUn k!ız:ıltınn kongreı.eri 
cumartesi ve pazar günlerine ko • 
11ubnınıtur. 

B:ızı nahiye ve semt ocak!an • 
rıın aza mevcuduna nazaran ç:k:ı· 
robilccekleri delege miktan hak • 
kında tereddfid~ diişülnıti,ıtıir. Bu 
hususu vilayet idare heyeti nizam. 
namenin vazettiği eeaslara göre, 
halletmiş bulunmaktadır. 

Bu sen~ vilAYet kongresi yapı • 
bcnğı için btittin kaza konı;rele • 
riDde vilayet kongre!line ietirak e. 
cJe~k de!egelcr ehemmiyetle seçi. 
lecektir. 

Kaza kongrelerinde yapılacak 
dilekler ehemmiyetle kcıydoluna • 
cak bunlnnn içinck tatbik kabili· 
yeti o'an fikirl.er amı1tırılacaktn-. 

Can kurtaran 
bir çoc11Qa ezdi 

Ortıtküydeki Ca1.-ıtasaray Ukoku • 
!unda okuyan ,Muııtnfıı adında 14 ya. 
fınıla bir çocuk, dUıı mektebe gl
derken, ooför Kemo.lin ldareaindekl 
kamyonun altında ltalmıştır, 

Çocuk, bnııınüan ve muhtellt yer. 
lcrlnden ağır 11urott-e yarıı.lanmrştır. 

:Muııtnla dcrhnl çağrılan allıh1 lmdat 
otomobiline konulmu~ faltnt bu oto. 
mobll de yolda, Yahya adında bir.1.sne 
çarpmı~tır. 

Yahya da arabaya alnım~, ancak 
:Mustafa kaldırıldığı Alman hastane • 
~inde çok y&.§aın&mı~. aldığı yaralar 
dan mUteessiren filmU,tür, Yahyanın 
yara!an nğırım da bayatı tehlikede 
görülmemektedir. 

Her ikl §Oför hakkmda da takibata 
girişllmlf bulunmakta.dır, •. 

belediye mi öğüttürecek 
J\.{em.w·ıar maıu:ıer. tmekli dul 

ve yetimler}~ ha.lka ayn ayrı. el.er 
den ve ayn fiyatlarla verıtecek 
ekmeklik buğdayın ik\ muhtelif 
fiyat üzerinden Toprak Mahsulleri 
Ofisi tarafından verilm esi takar
rür etıniş olmakla beraber bu buğ 
dayların öğUtUllip un haline geti • 
rilmesi işi bir mcsele tetkil c.>tmek. 
tedir. 
Şimdiki halde lstıi.nbul değir • 

menleri Toprak ~1ahsullcri Ofisi 
emrinde ç:ı.l:şm:ıkta.dır. İstanbul 
halkına belediye ka.rnelerilc veri. 
lece~ ekmeklik ununun belediye 
tarafından imal edilmesi vaziye•i 
karşısında belediyenin değirmen· 
lerden blr kısmından istifaılcsi 
icap etmektedir. Ofis cfru!en tie • 
ğirmf'nleri imnl kapnsitcslnln taın 
randınanile çalışıınnıı nıaktRdır. 
Bu itibarla bir kısım değirmenle • 
rin belediye için çalL~malan imkii. 
nı mevcuttur. 

Bu aradıı ofisin 1stnnbula tah· 
si.'! edece~i buğda\,n tamamen ve 
eskid~n olduğu gibi yine Ofis ta • 
rafından kiralanan de~irmenler • 
de kırdırılıp belediye emrine ve • 
ri~i de ihtimal dııhi"inde bu • 
Jıınmaktadrr, 

Zeytin yağı 
fiatları 

Tipler ve ııat 
tesbit edilecek 
Zeytinyağı stendardimsyoou 

yapthna.sıaa karar verildiği haber 
alınmı:;tır. Böylelikle, zeytinyağı 
ihtikürının önüne geçi'miş olacak
tır. Standard tiplerin, şaşmaz fi. 
yatlnn tla olacak ve hnlk istediği 
tipten yağını alncnktrr. Zeyıinyazı 
vurguncul:ığunu önlemek için ah
nacnğı söylenen bu karor, memnu. 
niyetle karşılanmıştır. Bazı zeytin 
toptanc-tlan i'e b.bti}cııtörleri An
knraya c;ağtnln~lar \'e gitmi!iler. 
dir. Tip~cr tes".l.it edilip nizamna
me hazrrlandtktan sonr.ı. derhal t:ıt 

bikata geçilecektir, 

ll6mlr stoku 
yapılacak 

Öğrendiğimize göre. Eti Bn nk 
ile kömUr satış ve tevzi mUessese. 
si arasınd:ı k:5 bastınr.nd:ı:ı tstnn· 
bul<la halka. verilece-k sömikok kC:· 
mUru sto'kunun tesisi için hiı prog 
ram l:azırlanmı~ ve bazı e.s:ıslar 
kar arıa.stınlmıatır. 

Cümlıuriyet b:ıynımrndan C\·vcl 
~iı.karya vapuru ile ge1en komür. 
ler bayram Ye tatil ~"linlerinin 
a.raya girmesine ı ağ men sUi·a tle 
erim!ştir. Henüz kömUrlinü nlmır 
miı;ı ve sırıda beklemekte olan iF• 
tihkak sahip:eri !:oktur. Fakat hie< 
tir hak s~hibinin eliucıe fişi oldu .. 
ğu ha1de kömUrsUz ka.1m:ıması için 
htr türlü tedbrile:r almmııı bulun· 
mnktadır. 

Halen malıalle birlik!~ri tnnıfrn 
dıın tasdiki durdurulmu, olnn kc
mür beYannn.mesi verme işinin bi. 
rincikiinnn ortn 1arında tekrar baş 
layabil.mesi imk!nı hıı!ll olacak • 
trr. 

Yazan: 

B ızı-; (Bıekri Muo;tafa), O ı r<lJI içmckl:!ll göı•nıc·ğ~~~ıllııt hulJ 
ll'aıılı tnritıinde snrho.,lu ı ın•yonlu. A)·hır :;cçtıgı hat,11.: le· 

tun bir t.m<;ali olımık gii'>teriJir.. mc:nni edilen: 
Cc""'ri Justafa, ~üj:>ııünıle, ı;eyyur - S.ıl;.h bu:ur'... .. • 
bir uap Cı~ıSl bulinıle tccC!->SÜm c Dtişünc""ini bi'r turlu yerınc ~c 
<.l~r. tçi 0 kad:n alluıl ıloluı~ur !•i, tirn_ı:yordu. &jr srı:ıc .ge~nıedcıı bu 
n::-1.ına rrötüriilcceJ> J:iiı,:ül: hır kıh \ nHfcden dr nzledıltlı. . . 
ri'; 'le ;ıpkı biT benzin fıı:ı ı ı;ilıi 1060 l:ırihiıtdcn 1062 tn:-,l:ınc 
pat:a;nrak ate~ alır. kıı.lar, İ~"iz, ~riiı:süz, H<'rtertlar m~· 

f<"'aluıt ayni tnrihtle (Gekri :\hı ıulü olnr:ıl• lmldı. 0ylc znm:eıl ·. 
tofa) n yaya bır11ka.ıı me~hur bir ~oruın l;i, bu~n:cr, tı•nıhim l't.• 
-.ruho<iwdıı.hn ,·:ırdır. Dt'li ihr:ılıimin ;;nnm hayatinin en tntlı ~eı:eu 
dııma(Iı ''e S:ıdrnzamı he1.tırıınre ~iiıılcri<lir. E,·in<len ılı nrıyn çık • 
Ahmet Pa~:ının karılecıi nlmııÇ< ılo:n mıyor, şaraıı fıcı!nrmı boşalt• •or: 
yısilc, po.k o kuclnr ılillere ılestan - nrc ayıptır, bn ııe k~ıııızc-
olınamış. "ınenl•İbrleri,. )liynsnya, J.i1;;~ 
tföo;m('mt"tir. l'i:\'en Hya.1ıut ıln: 

- ı•ıuli-.:ıh netlimekrinden ( llol;. - \'urun "ll ite ilti ;\"İİ1. dci!;nl'l< ! 
, ar nat~ııtı) dnmnılı Sactraıımım Emrini \'eren bulunnnı)orılu 
İ-11 -.1~:;i thrahinı P:ışıı:\'n 'erili ki en Fnknt bu efcr de knrı,,ı ~ikityetı;i 
•u •ı. hu me~hnr arho<;u ftilber oldu: • 

( Jlobl·:ır) h.:ttunun) yola getir~c.c - B•ı, dedi. hsı:r. ka1ı~ıkı;a "~· 
ğirıi :aınnetnıi~ti. Bii~·lece keııclı'.:tl 0 raptan pııt1nyal'!lk !·. İşte _ıl•etı hı? 
ııi de ~aılnret 'kethücln<ıı yapıver. olmnzc;a ut"nmıyor dn bırn7. 87~·' 
mislerıli. idyor! Ba,ı!>o o1nnro ne f·;. ilin-

D:ıba zlfııf gt'rcsi, ~arnbın iki ti~·or, ne de itaat ctmel• bılıyor ! 
~ııatli!• hno.:ret:ne dnynnıuna~·nn 1'e olur tekrar Deftf'rdnr -0lmn ınn 
ibr:ıhiın Pa<;'\ (HobJur hatunu) İrn(le buyıırnnuz! 

' I ır J • • ,,._. • t f rta, ~üı.ellif;ini <le ıınutu\·erdi. Fet ,ndın h:-h ı ıdı. nırno;ı •" n P." 

tan lmdının k.ırşı-.ıncln hjnbir dl· dildi. Z:ı.rnlh llır:ılıirıı l'aşnvıı. tel< 
,.e ile kınnnnn n:ı:in cııdıımıııı iyi rar Defterrtarlığn tnyin edilmı:<lrn 
te görebilme';< için ~nraba oları ihti lıir hayli na~ihat \"erildi. 
;)aN ,l:ıluı lm\'\ f.'tli hi-; etm .. t.e bas l<ö; di~ılf.'meğe nlı5mıs .?lnn. (M 

tıuıı. H~cu lıir rırsııtıuı lıulnrııl<, ~a. l;arde~ Sadrazamın c;ozlerını, 
rcUl!'I dillıcrl oıla.,.ınflll bırakıncn l,ul:ıltlan arkn<ıına ntt•lt!OD !'>Ol\ra, 
lmtıJl ;:.arap fıc:l">ının b:ı:sııı'.l geÇtİ. gene Iln'j _Deftcrdn~ tayi rı. eılllıli. 
iı.-tikcc içti. Gelini, düğUn niln.,ını, l\l<"..mur1yet mcger e ·~~e~lne 
giizel lmrr mm i'tövclr.:ini, rih·ele mani oluyonnıı'j ha! ... Seıı mı-.ın o 
rini, heı>~in; unutnral• fıı:mın ba· B:ış Deft~rdarlık. 
~ındıt !'>rz<lı. Yeni nıcmuriyPtindenhcri tam 

Bu haber !iah:ıhlcyin Ahmet iki ny ~e("misti. Bir sabnh knlknr 
rn~nm kohl~'lna rnrırh"n, (llob. kalkmnz hii ·ifü bir ~arop fıçısının 
yar h:ıtnn) \'fl'ittnsile de Pnıli~n· bac;ına gcÇti: ;'ğ7.ını mu-;hığuna ela 
hın kulağına Prişti. 1bmhim Pas:\ yadı. H~m ıt'ı·yor, lıem de arıısırn 
feıı:ı halde t~kdir edilili .. n~nr!n~ 

1 
ııcfcs ahu~k: 

~onra korku ılc şarnlıı gıılı g11lı - Ooh ..• 
içmeğe ba.5ınılı. Ve "'ızınnmni:ra gny Diyon~u. B?yfo d~ulene ı:iı1lene 
ret <"diyordu. ··Ooh,. dıyr dıyc i~tı. . . 

\':ılnıı bu halr am·al-i lıir c;ene F.1kat bir tın gelclıkı, artık . \\" 
tahammül edchilıll. Ifü gün l•iirkU r:ıp içine ıti'rrmez ol<lıı. Kalbi . ~ıa_t 
tlik, zilıar.na ~arhoş lı!r halde, kar lllya':-81<, olıluj:;'1.ı yere cansız duşu 
d~:i Sn.dr:ı.znm J>a5amn lıı11.11runn ,·erdı. 
ı·ıktı lleznrpare Ahmet Paşanın kar. 
• 'Ahmet Pa:"la, hidılctten, telıcv ile'.:i 1br.ıhim Pnşa, şnnıbın bir 1."1Jr· 
'ürdcn bir nÜmune kc')ilr!i: h:ıııı idi. 

- Ere c;u itln t:ılın nl:mn:l ilii Tnrlhçilrr lııı ı:atın İ;\'İ 1ıir mü• 
~üz değnek 'unın ı 1J i~·e b:ı~ırclı. ı~~r. i;·i bi'r muha;i11 ~lduğunu. d~ 

Koca S:ı.diret kethlıd:ısı, nıalıal soyler,cr. :Camı bılemıynrıı:r.. llılılı· 
le ıntktchi çomı~a gilıl ~·ere ;\'tini ~imrl lbrnhim J>aşnnın. Ömer Hav. 
clı . l'a5amo iraclesl yerine getirile yamı ınbtn rttirtecel..: mc§hıır n • 
~ek tabnrtlormn tam ;ı..i ytl1. dl'ğ ru,çılnrdnn o~macııılır. 
11ek \11ruldu. 

ı:rte"İ ı:.linii ,;irih·rmf1. bir hal 
de il;en bir ~Un· c,-,-~~kinılen ılaha 
f:lzln ..::ırhos olarnk ıne) dr.\t.ı ~ıl• 
tı .\rtık t-.uııu fs~nnlmlıl.ı ı: mak • 
J,;,,hrmıı1c icnp edi)orılu. llnğllat 
ı:e;ylerlıcyi tiyin e<lilercl..: oraya 
;.:ii oılerildi. 

İbrahim Pnşa n.,ğdatn vnrınca. 
Ya k:ıd.u dumuıdnn l~tİ. \'e Ba~ • 
datta hülcfımet konağının ytiıi:ııu 
gfömedcn. ilClll"lctine tnh.,iı; edilen 
lıonal>t:ı bir ~anı.p derya!iı i~ine 
flııldı. Hnber t .. tnn1mla ~lilcr ~it. 
nıe1. ht'men a1tl'.'dil<li . Jstımbula 
biiyük tıir i'5 ~örı:ıüş gibi "l\lüki\ 
fnt,, iJe döndü Uhde ine lıir de 
''\'ezirlilt ,, yprjlclikten sonra: 

- Ilell•i hnHııi islah ederi 
UüşiinC"eSile "nac: Ddterılarlı• 

l?n., tll~·in ohın<lıı. Muhasebe ılnf 
terlerini, Uzerin•kki ralm.ml:ırı :n· 

HABERLER 
ıt Sirkecide Muradlyt caddesinde 

tUtUncU llUscyin jle Ali, dUkjidnda 
kjbrit bulundul;u halde mU§tcrllere, 
satmnmışlar, ayni zamunt!n bazı kim,. 
selere 5 kuruşa sntmışl r yaka 'nna • 
rak milli korunma ma!tkemes!"'le n
rllmlşlcrdir. 

* İstanbul cUmb·ırtyet kız llscs: 
mUdUrU Sabri Uraoç. DPvlet demir • 
yollan neşriyat 'C mUdevvon t mU • 
dUr!Uğllne tay ,n edjlm1,şt.lı. 

* Vilayet mcmurlıı.rı koopcratlfl • 
nin nz:ı.sının mlktan dUn aşama kn • 
dar 23 bini b:.ı!muştur. Vali, yeni bır 
tamim yaparak l\oopcra~ifin dışınd~ 

kalan me:nurıarm da buna aza ol • 
maları kendi menfa tleri icabı oldu. 
ğunu lJelirtmiştlr. 

---
Güıeı ~tr ıum 
nası olu~? 

Gf ÇF..N gun kiıçlik biı ~inem.ı· 
da l•ir fi iın sc~ rettim Oııc.ln 

ç.ı .•• k b.ıcaklar, iç gıcıklıyan ,>arı 
c,ıpluk s:ıl:n::!er, uıı.n öpU.şmelC'ı 
~oktu; tak<ı t 1 ıkir vardı, Uem~K 

1s'i.>ı' ·ki. samıtl:ar b!ilbul gibidıı. 
l:.UJ:>ül nasıl ane;ak hur YMtıd•;;ı 
'e istedi ;i hayatı siircuğu ,.ııın·ııı 
gü::.cl öte.-, k:ıfcSl" girıhği znm.ın 
SUS ır \'C Ö.Ü.."SC, :;arıuu<ar <la oyle. 
llir, 

Jns:ı:ıı duf;UndUrmiyen. bize bir 
~e.> söylcmiyen V<! aol:ıtmıy!lıı 
dav:ı.sı bulur.mı,> :rn btitun sanat 
cserl<"ri de~crsiz1ir; guzelliklert 
ımlu usa bile bu ~lıullik kuruJur; 
derin bir tesir ,>apmıız. h_'rr.t bı • 
rak:n::z. 
Aynı zımanda bu filim mUın· 

'.rn:ı c'duğu kad11r hr.kika::ıı de 
ıfad'!sidir; vrurnmn knhrnmar_9rı, 
yaı;u::ııL<: in.san !ardır. F.uı.: ol anık 
o insanları:ı rollel'ini oyıııynrıla• 
rın se~ıln• !Siııd<.ı titizlik göstcrıl • 
mi§, asıl' anrıa benzemeleri için 
mUınl<lın olan her §ev .> .ıpılmışur 
Salon cin ışıklar sönllp de bey .1 

perdede gölgeler ve hayaller ha· 
rek:te tr-şlnyınca kendimizı bir 
nsır ev,•elki zn.m::ıııda Daniıııaı k .. 
İsveç ve 1talyads sanıyoruz. 

Eser, :r.eı;hur lsvcı: opc:rn artiıı
ti jennl Liııdin haye.t:nı anlatıyor . 

Genç kızın z-Jht:nda bHyiJk ~ir s:ı· 
nat a~kı, mukatJ<'!es ateş vanıyor: 

evlenme tek!ifl .. rini, pek mt.ı.:;sit 
olmalannn rağmen reddediyor: 
bab:ıs:ru dinlemiyor; c;:ocuk hika. 
releri yazınaklıı. meşhur Danimar 
kalı Ande:sen ona cesaret veıi· 
yor; yurdımda bulunuyor ve me • 
hur yapıyor. Filimde o yUk!ck ses 
sanatkarının rolünU oynıynn ar • 
tietle rulmın resmini karşılaştır:· 

yonız. o kadar ~nziyor ki... Bir 
'l.&ır sonra mezarından kalkara:t 
karsrmızda şar'.u mı söylüyor? 

Yalnız bu kadarla değil: A il• 
dersen rolünü oynryan artist de 
aslına çok uygun... Geniş alın . 
y:ın yarıya kat.ak denecek bir ka· 
!n, uzunca ve btiyükçe bir burun, 
çıkık yanaklar, bilyük bir nğ;z. as. 
la ll?Un veya orta boylu dent>miye· 
cck hir boy ... Güzel bir de:jkanlı 
c.ieğil, yıılnır bunun irin bazı ııe 
yircilerin h~-ı,ların a gitmedi. Fıı 
kat dünyada hakil::ıtten dııha giı· 
zel ne vardır? Çocuklara "Çin pn· 
clişahrnın bUlbülü" hikiiyesini aıı. 
lntan artistle onun aslını hııstıı hır 
çocufa mıı.cıaı okurken ı;nsteren 
tnbloyu y:ınvana getirince n.3mU!!'" 
lu bir iş knrşıs·ndaki karımış ruhu 
içimizde buluyoruz 

Hakikat bukndfl rlR bitmivor . 
t,sve<.-li art:sti Amerikaya götüren 
me§hu!' r:1':1ilmcı ve ~arlcıtan Bar
oom rh S'.lrieltatln tem!!iJ erliJmiı:. 

tir, Yilz, boy, }·~tleri gn~ et mii· 
kemml'ldir. lhtb•ar bir zenr.ı knclı. 
lll !'~··' n P~c Birl~cik Ameri:;:ı . 

nın milli b.hramnnı Vnı:ıiııı;tor:un 
süt annesi civc sirklerde t~ııhir 
eden bu adam öidUğtl z:ıman yirmi 
beş milyon altın frnnk i:ıtrakmıı.tı 

Bu film tarihi filiml:r için biı 
örnektir ; demelc ki mevzu jvj tct· 
kik edilmiş. artistler nranmı~. bu
lunmu., ve sahneye c;·karfmıı:tır 
YorulMadan rr.e,·dana ı;ıkanlan 
Hr eser olmadıi;ı besbelli ... 

KADJRCAI\' KAFV 

Altın fiyatı 
DUn bir altının Clyntı 87 Ura. !~Ul

~ nıtınm bir gram fıyutı lac :51:5 kıı 
ruştu .• S milimcf reh'lt iki mitral)'Öl; nr."1-----------··------•• ... .,.mıtt-~~!!"ııı...ıııe.-....ıııı---·--------------... ll!!ll-------mı---llllJ ·dır. Bu tipte diğer bir tayyare da. 

IJın vudır ld, bumla top yerine bom memi,, Abevile kar,ı yapılan lngi• 
hıi"mnkin,.c;i1bulunayor. liz taarruııı, !ağ kanada konan 

8-0vyctlerin, Almımlaua "beton l'nn ız l"talnnnrn hareketi takip 
,tnyyarc" rlcclikkri bo tip tayyare Ciıln"'rne!llİ yllzUocleo muvaffak ola.-

rre kıymet ,·erdllileri ırnla~ılıyor. mamıcı. Martta bu iki a~er :&laji • 
ııo hattaıı<la bulonuyonnu., bize 

4 ı 
HA VA • KARA 1~B1RT.l(;l resmi tebliğlerde yaz.ılnn "keşif 
Ahnanl:ır, bo harbin bidayetin- harekotlerinin'' na ıı yıııııldığmı 

<lenberi, ı,arn ,.e hava siliihlımna anlattılar. Ho &'>kerlel'den biri an 
"J'nnzerwntrc'' ile "J~U\·twaffe" lan siivlecli: "Alman a ketlerinin." 
re işbirliği ynptrr:tbilmektc ~ok riımel~ri ı:;ert ökreli değil, ynmu. 
fomavfü; etti. 1'3:tk ~izmelcrile yllriirkn iıiç ~ürüL 

Yaz.a11: 

tı.lekıander Veri 
81 Çevlreaı 

Muzaller Esen 

• Volı;;a <'A?fthesindc, hemen hn · tü yııpmıyorlnr .. &f1ğferleri de keı:e 
Jıiicoma geı:en torfl{, bir pike tay knph, ağa~a falan ~arptılar mı ses 
yere ·inin hima1·ec;indc bulundu :? rıkarmıyor. Aimnn keşif kntlan, 
J in tımldfk teşcl<killlcre l.!lOO t~Y- ku,ınnn ötii~ünü taklid ederek 
~·nro rcfııkn.t edi;\·or. nu hüc:ım l'e anla<cıyor.'' ":;imdi nerede dii\'Üşe· 
i-.ıinnt hava filoları, yalnız, ı.hı. <'ek iniı?" cevap ,·erdiler: "J\fan:; 
knlımlan rnUrekkrp de~ril<lir. Al kı),larında'' 7,avallı kumr.ıl sat:lı 
mnnla.r h:ıva siliıhlnrnıı, zırhlı )'i!4it ~likruıhlar. 
fırkulan lt:ıd:tr mükcmmelle!'\tir f~te lıu ~elcilde 1ngiltereye do;. 
rniı.lt!rdir, Alman ordull\nnı!~ boı~ ru yolumuzda devam ediyonıı, 
hcırdımn.n, soılut, ııvrı \'e nakliye Her yerflen '117.Jlk olım (zira şimdi 
l:ı.yyıırelc!'i'. ft)Tı U;\71 teş<oliül:er ;.:üriinmiyen J.'ranı;rı: lnyılcuından 
halinde Q.c!-11, IJir birlik seklinde çok 01.aktaydık) 4'likin !mlanL bak. 
r.alLeıyorlar. .. tıkça bir hafta ewel Pari te oldu. 

Alm11ıın hücum o ulU 
7
kllt1e,·irtir · luma. penceremden yıl<lıılt.rla do. 

aıaç k-0kaso \-ardı, ve tok u.ıak 
olmıyan yerlere bombalar cHi~ti • 
yordu. Y:ınmula duran Dın·it 
Skot'a "Parisl ~ok ö~iyeceğiz, 
ö~·Ie değil mi?'' dedim. Arka(Jn , 
~ım hazin bir sesle bana te\'BP ver 
t1i: 0 EYet, bundan eminim.'' 

20 haz.iran pel'f}embc günii sa. 
balıleyin Pnlmut limanına girclik. 
1'" e al<in 't: ne kn<1ıır l eşil lıir 
manzara. Tu~la ederin imınıım 
l üıüne ~ülen bir duru ll \ar. nu. 
tim gün lim.ıı.nrn dısınıfa clemirli 
durduk. Limanda r.ok \'apar var, 
\"e bu ,·31>orla.nn hepsi'nile bulu. 
nan insıınla.rdan lıer birinin, hiç 
ı-iıphesİ"T an lııtılac&k bir rn:ıcerasr 
\'ftr. Bu ıuılatıhu~ak feri macera~ 

. . 
lanmız a.rlmmr.ti1a bırru;;tıgımıı 
Frasadun ~ok farklı o:an bu diy~ır 
lnrın "nlıin \'e en<liccsiz yası:ması. 
na mani olmuyor. Bizi he)'eoonlan · 
ıhran ım.-:ım bir şey.. 1ngi'ltereyi 
Anupanın ~on hür memlcl,eli gör 
rne4< heyet-anı! 

l'lr11ınyet l<nrav:ı. çılmmk sıraıı;ı 
lıi1e ı;eldi, :mc:ık o ,•akit ı;ıızetle. 
re heyecanlı mnkalelcr yazan hir 
l':u!ınrrir olduğumu hatırlıyabil
dim. Rıhtm1 Uzerindc lıizi karsılıı 
mak üzett bütiin ı:ıchir toplaımıı • 
tı. Gece olu ·or, biz muha~rler 
ı;;ıkm:ı.k üzereyiı. l'eşiı hir otolıllc; 
l•i:ıi lıirikmiş bir. yıf;ın in aıı ara. 
&ından, bahçe ortasında.. tiyatro 
\·pya lmnser salonu olıun ı müm. 

• kiin olan koca hi'r binaya kudar 
Aötür<lü; burıuln. giimriık , .e Jlll'!n. 
\1-0rt mıınmelelerini· lıitir<lik. Her
kes lıi:zi iyi l;;ar~r!ıyı,r; "liimbilir 
ne kadar eziyvet c:ektiııiı.t,. rlimJe. 
si her dudaktan dö!tülülor. İçe. 
rb·c girerkf'n bir k:ulın yana tı \'e 
bana "nnı:ıJ.,ınız?" di)'e basiıynu 
ve sıhhatimle alakadar birçok sıın1• 
ler orduktan sonra elime antn· 
mndığmı hirçok "eyler yıızılı bulu. 
nan bir l'ağıt parçn. ı sıkı"tmlı; 
Bu k:Mhn s::ığ"hk i Ieri mllfc•tişi i. 
miş! Pa"laport Meri bittikten son. 
ra lıizi f'n·elii. bil' b:ıhçeye. sonra 
da r;eni#-bir ba .. "'a.l;ııy:ı ,giitlir<lü • 
)Pr. UU ht.rnkada "Chİrti kadınlar 
hrre ~a...v, limonatn, soğuk et, pey. 
uir, ~örek Ve bir sliı·i.i gilzel şey. 
ler ikram etti. Nihayet beş §ilin 
nıuknbi1inde bir panc;iyonun rahat 
yntn 'ınd:ı. gfüel btr g-eca "'l'ı:irdi\< 
ten istasyona gittik. Hamal hami. 
lıınnıızın üzerine Paddln~ton eti
ketini y:ı.ıııstırdı. Patis imtlj hilze 
ı;olc nznk görünüyor, 

Yaıar nğlı. 

D O'STU~IUZ .l\fualliıu Ahmet 
Halit l'u5aroğhınun belediye 

meclisi daimi encümen azalığınn 
ctildiı:,rioj öğrenince, dudakları• 

mızdnn: 

- l'n,n.roğlu elbette ya:;ıyacak
tır! 

Sözleri dökül<lU ve bu arada, 

l
~ehir me<'liı;i daimi enc\lmen azn· 
lığıua cleğil, sadece ~chi"r meclisi• 
ne a73 o)abil.aıek ic;in çah~p dıı 

a lll'a!• ~·ffie!tliği yakııhyabilenlcri 
h:ıtırladık. 

intihabın hararetli ı:\inlcrindey
ıli. A7J1 li"ıtec;i ncşredilıni~i. Bir 
bnşka dost ken<lio:;ini yedekler a• 
rasınıla ,c;örünrc üzülmU til. Ona 
<ıiı;\'le hir ıa,-..j)·ede bulunmuştuk: 

- tizülme birndf'r! Knruiıitİ• 
ni (Belediye !\lecJ:si l'. Azası) dj. 
ve yaptrnr;m; mesele kalmaz. Gö· 
renler, kartt:ıki "V.'' harfini yük· 
sek nıAıııısma alırlar; yedeklik 
kimsenin aklına gelmez. 
Bilınem bu d .. diğimj yaptı mı! 

Avcı yyarcl~ri.. pike bom bardı • lu ~ökyüıünc ve Lun'a baktı~ 
mnn tayyıırcleri ile ağır tnpçuyu, mı hatrrlnmaktııo ken{fün~ alamı _ 
bir t.İlın)'e C'!tl sel\Jinde sel ;\"Otum; im gere havada yttnJk bir 
t~ -St.~~rA1', ~lotı:k 1ı!'ımnda,;.._ ............................................................................... lll!" ................................ . 

Bununls bernh<'r i..;tao;yona gi. 
elerken, Frnıı aya <lait o;on bir 
man.1ara ile karr:ıl:ıı;tık. nurnda 
bjr Stin e\·\'eJ Brest'den "'elcrek 

Bürhan Burcalr 
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Aiuılrda. şiddetli muharebeler de • 
\'anı edıyor. El&Jcmcyn kesiminde ae. 
~lilcı ordu Alman nat!arını yarma. 
~il nıJvaCfak olmuş, sonra da ştmaıe 
ı..ot;ru donerak mihveı· kuvvetlcrin!c 
~ı ltUUlsl ile mübım müfrezeler a. 
rıısındakl lrtıbntı kesmlııtlr. 

l: Deyij Ekspres gazetesine göre, 
ıu İngiliz ileri hareketi deniz.e ka

' ;ır yayılmış ve Rome! ordusun~n 
ı. g et-n:ı.hmı teşkil eden seçme 
l<\'Vctl-erin arka.sile irtibatı kesil-

1 1• tir. Cümartesi günlı gün doğar 
•en bu kuvvetlerden kalına mün
crit kıtalar bazı müstahkem nok

' lat-da ha!fı dayanmakta idıler. 
hllıarebe cuma akşamı, beş sa
. t-urcn ııiddctlj bir top ale§iu
en sonra, b~lamLr;tu·. Almanlar, 

Cil ondc bulunan lngili:ı: kuvvetle
t ıe k~ yauılan taarruz.lan biz.. 
2'<1t Ilomeli'n idare ettiğini bildir· 
ır ektedirler. Bu karı;ı tanrrozlar 
li kUrtiilmüs ve düşman ağn- kn
•Pltı.ra uğranuştu-. 
Resmen blldirlldığıne göre. uzun 

fllta;ıtc aç uçaklaı-, CJmıı sabahı Eı6. 
1eYeınyn uçak meydanına lnml:ı ola'? 
Yunkenı t1= t "' ıe 10 dU~man nakU. 
h Uçağını nıı ;. z ate,lne tutmu~ 

rdır. Bu 10 Alman uçnğınd:ın dördü 
hrlp cdllmiş \'C diğerleri nğır hasar 
ı mliıılerdır. UUQak meydanı Uzeıın. 
ınıc.ck Uzcre bulun:ın diğer iki A?. 

an uçnğ'ı da yere dUşürulmllştUr. 
Oönu uçuşunda bir ml\ttefık pilot 
' kadar njhvcrcı o..skcrl taşıyan bir 
aınyonu mitralyöz atc:ıne tutmu~. 

tur. Kamyon ateş almıştı r .Bu ayni 
llYyarecl biraz sonra iki otomobil 
Plulu(;4nn hUcum etmiş ve hiı:: oe. 

•I 12 taşıtı hasara uğratmı,!ır. 
Ba§ka bir pılot da dönüşte yUrU • 

~ lİ§ halınde bir dl\ş.man asker kolunu 
tl:ıltraıyöz nteşfnc tutmuştur. 
Diğ~ taraftan Röyter mu. 

a ırinin bildirdijıne gör~. 
Bu seferki muharebelerde ge

~~l'nl Mon~omeri büs1Jtitün yeni 
ır ~biye ku1lanmışttr. Bu tabiye 
Udur· Mihver mevzilerini fevk.a. 
ilde iddetli toP".u baraj ateı;lcrilc 
'Prnt.nıa.k ve sonra seçkin piyade 

kuvvetleri göndererek mayo sa
h;ıalnn1 temizlemek ve sonra yine 

1t$tnan iaşe hatlannı fnSJlasız ha. 
"a bombardımanlannn tabi tut
ır'\kur. BL~ arada mUttefik tankla
"' ll'ihvcr mildafaa hntlarındn açı. 
ıı gedikleri acmak işi tanklara vc:i it ve piyade bunla.t'In arasın -
1 :-ın ilerlerdi. Şimdi ise tamamile 
teı ine bir tnbh·c kul1anıhyor. 
b Su yeni la.biye dolayıtiie öyle 
c~ccanı1 haberleri beklemek doğ. 

Mı o?.nuyacağı kolayca anlaşılır. 
~1 .ıttefik tr.nkbn kütle halinde düş 
ll:ın m~vzikrine girm~c'l önce 
tılİhver tarafından tahkim edilmiş 
. ir çok tcpeletin ele geçirilmesi 
1 ap etmektedir. Düşman bu tepe-
1 ~1'i sahra toplarilc v~ tnnksawtr
.ırı .. doldurmuı:ı ve bu silahlar ?n
;iHı tankln.rmm delebileceği bfi
un i'5tikn.ınetleri atc!li altma al· 
~1«trr Fakat Almanlar bir defa 
ııu olarak gerimel~mcğe başlar -
<ı. rnüdafan sistl"mleri o k'1dnr te· 
•rli okunI)':lenktır. 

l' J\ 'LtNG RA 'R: \: 
S t a ı t n g r a d n karşı .Al. 

~anıarm y " p t ı k ı a r ı taaruz. 
'r hafifleıni§ voe karııı taarruza ge. 
"~n RU3!ar ar~I kııznnmışlardır 

l!brin cenubunda bulunan k...slmdc 
l'ttıa kuvvetleri Alman b!rincl battma 
~lıni~ ve yüzlerce Almanı öldür. 
~11§1eratr. Volgıı. nebrınln batt sahl
bıac bulunan Rus tümenleri msh. 

<l11d ölcllde bir ka!'ft taarru!l8. geç -

-== ! 

Belediye daimi 
encümeni değışti 

Dünkü ilk toplantıda 
Vail mesainin ayat babalı ığı tıe ni ca. 
dele üzerinde tek ii edilece§ ı soyledl 

İstanbul uınuntl mecllsinın dördUn. kolaylaştırmak, ışae darlığını P.lder 
cü intihap devresinin b!rinei yılı dün meğc çalışmak ve ge<;lm sıkır~tısın~ 
saat ld tc vali ve bcledlyç rcjsınln ha!ıf!etlcj tedbirler almak ıAzımdır. 

bir nutku jlc açılmıştır. Bu ehemmiyetli nokta üzerjnde çalış. 
Vali, nutkunda belediye meclis' a. roak ve alelumum diğer vazüelen _ 

zalarınm kıymetli çauşmalarını, bun. mizı yapabilmek için kend1nlzı içtj • 
dan sonra da belediyecıllk sahasında ma devrelerlle mukayyed saymıı.ma. 
göstereceğine emin bulunduğunu kay. nızı rica ederim . ., 
dettikten sonra dc.mişt.lr kt: Bundan sonra yapılan seçjmde riya. 

'•- İ.!!fnnbulu temiz tutmak İs _ ısct divanına Faruk Dcreıı, Abdiilka 
tanbulun tarihi kıymeti ve tabii gü • dir Karamürsel, Meliha A\'Dj, Satly~ 
zelllğlle l\henkli bir .imar faaliyetini Erol Ekrem Tur ve Sadi Özden gcti. 
devam ettirmek ve lstanbul halkı rilmı.şlerdir. 

nm hayaU, sthhI, bedii isteklerini ye_ Y~nı daimi eneUmen de §U azadan 
rine getirmek elbcLte dUşUnc~leriml. teşekkül etı:nlştjr: 

zin babtndadır. l<'akat dahn evveı ve Avni Yağız, Refik Ahmet Scvengil, 
her şeyden evvel yaşa:lığımız fcvka. Hüsnü Alatıı, Ali Sami Yen, Cevdet 
Ude ı;;Unlerin doğurdu{;ru zaruretleri 1 11krny, Halit YR.Şaroğlu, Sart Ozsoy, 
birincj plft.ııa alarak halkın hayatını Ali Tarhan. 

' w. 
Pariste r---~~!.~.~1!.~~---, 

Gizli silah fabrika- Yalnız kendim"zi düşüne-
ları bulundu cek zamanda değiliz 

Pe~, 2 <A.A.) - Polis müdu
rU Bussicrse muvazzaf polis se.n·is 
lc.ıine hitaıben bir günlük em!r ne;ı 
rederek bilhassa şöyle 1cmiştir: 
Komünist~ ve tethişgilere .kal' 

~ı yeni bir muharebe kıu:anddı:. 
Paı-is polisi 13 ilkt§rindcnberi bir 
c ok tcvkifa.t yapm13, içinde infi. 
iiık maddeleri, si18.hlar ve mühim 
miktarda taluip mah:emesi bulu • 
nan depoları mcy~ana çıkannııs -
tır. Yapılan ic;lerin genişliği ve ;i
de edilen neticeler bilyük vazife
mi1.in tarihinde şimdiye kadar cö
rüJmmistir. Ben müsterihim. siz 
de müsterih olunuz. Daima. Fran
sayı ve onun hükfımet merkezini 
düşüneJ.im. M'ılteya]rlı:ız ve kahra. 
man asker gibi. 'hareket etmeğ de. 
vam ediniz, 

Londra, 2 ( A.A.) - RöJ:ter aja.ı 
suuıı Moskova radyoeuna a.ttcn btı 
dirdiğine göre, Lil şehriıı1rı n:Uhirı 
sokaklarmdan birinde Fransız vataı. 

sevcrleri bk Alman subay grupuna 

.. ~ __ N~-krıd~r ciddi bir durumda bulunduğumuzu en bü· 
yugumuz lnonünürı c.ğzından dinlediniz· Vatan lıizme· 
ti?Je at~cağımız yanlıs adımlar bizi pek ciddi, istenme· 
dık vazıyet/ere sürükliyebilir. Uyanı.iz olalım. 

.. Uyanık olmanın genis manasını izaha lüzum gör" 
muyoruz Runlar orasında tutumlu olmamak l:cr riva-

vcte kulall vererek yalnız sahsımızı clüsün:ncl.,kilerimi 
zi doldurmaya bakmak gibi lena hareketler de vardır. 
bu hareketimiz soysuz vurguncuları beslemekten baska 
hiçbir se.ve yaramaz. 

Devlet 
da ye 

• 

bir bomba at~ardrr. Uç 8Ubay 6! 
mU§tttr. tegal makamları taratm.dıı.r 

A R ET ' birkaç k~I tevkU edllmifse de 11ul 
. kast !allı bulunamamıştır. ESNAF CEMi ETLERi Ti 

ODASINA 8 .G LANIYOR 

ızoıHAMI ONLEMEK IÇ•N 

Her katarda ınuayyen b:r ınesafeden 
sonrası için bilet Yeri ınest düşünüiüyor 

Devlet Dcruirlolları t:muın Mu. 
dürlüğü ~on zomanlnrd:ı de\ lcl d • 
miryolhırı şebeke inin her tarafın. 
d'l bıHün katarlardo gıirillen fe\ k:ı. 
iade kalab:ılığı ve ~okulıırıa çek. 
tikleri ınüşkııl:ilı nazarı dikkate n 
larnk \'.al:ındn.~ların scyohalleriniıı 
nıuınkün olduğu !.."dar daha rah.1' 
Lir h.ıle koınılnı:m için lclkikler 
rar>maklnclır. Devlet <icınir) ollıırı 

umum miidiirü Cemal Hido~et A\'. 
rup:ıda bulunduğundan umum mu. 
diir mua\ ini l\Iünakaıaı \'ekiıletiııce 
verilen emir üzerine bülün şebckc. 
l i dolnşmış, Ta iller. koynuıkaınl.:ıı, 

parti muretıi !eri. halkın ileri gelen 
lerJ;) le tema:; elmiş ... ıı.rl\ cı ve il•'. 
ri sürtilen fikirlt>ri dınlemı'i \C b•l 
ha a <sc~ olıat e~nasında hıılkın Ya. 
zh·cıini gece ' 'e ı;fındu1. ~ukınit. n 
lclkık clnıhlir. 

re alımıcak tc<llırlcr uzcı ıııdc du 
rulın.ıkt..ıdıı-. Bilh ~ ı her kıta; 
du munyycn bır ıııe-s.ııt den ~onroo;ı 
ıçiıı bılet \'erilmesi c •• .,, tel.kik 
nınhım1u olmaı..ı ıdır. !'.le.~ ı ·ı Eı--zu. 

rum kotarııırı htı nlıulJ, n <;cıınku ... 
yarJıın olc~e gıdcl'ck ~ olculıır, l\ay. 
scrı • !)1\dS ı.. ıl:ırın.ı \ııl;.arn<lıı.n 

soıır. J,j isin..,, on ar.ı g deeek 3 oJ. 
ı ul.ır Kon~ıı kotarın.ı d J.<;ki~ehır 

den sonraki istas~ onl:ır:ı gidecek 
~okulara H" ııııillt,:ıbılcn a~nı şc. 

kilde bilel kn lnıeııi duşunulmcıı:. 
lcdır. 

Esnaf <.emiyetlcri konunu projesi yeni ticaret ve sanayi 
?daları kanunile birlestirilJi 

Anadolu ajansı idare 
müdürü öldü 

Ankara, ~ (A.A) - Anadolu ajan 
sı idare' müdUrü Ahmet Akar. bu sa 

, 'ba.b bir ka.l'b sektesi neticesi ol ara it 
vefat ctml§ ve öğleden sonra namazı 
HacıbRyramdıı. kılındıktan sonra cc

' nazesi asrl mezarlığa göınUlmU§tlir, 

Taccar ve sanayic~ıere 
esnala da tatüsi 

alt olan cezalar .Anadolu ajansı bir çeyrek asırdan 
beri matbuat l\lemlıı.de ve 18 yıldan 

edilecek beri de çatısı altında çalıumış olan 
Ahmet Akar'ın ö!Umllnden derin te. 

. Ankaı-adan gelen haberlere 
göre, ticaret vekaleti kliçUk sanat 
ve ticaret erbabı olan esnafın ve 
c.emlyetlerinin mlirnkabc ve ida -
:ı.;rsi i§inin ticaret odnlan tarafın· 
dan tedvirini muvafrk gönnüB ve 
evvelce hazırlatımış olan esnaf 
c~miyctleri kanunu projeEi yerine 
esnaf işlerini yeni ticaret. ve sn
unyi odal::ırı kanunu projc~i i~inc 
almL~. Bu c;ı u r e t l e, kü· 
çük tacir ve ,sanatkiırlann vaziyc· 
ti <loğrudan doğruya bütün tacir· 
lcr ve sana~·icilerlc bir kul olarak 

la beraber comiyıetıeı:in miişterek 
tc~kilatı 

0

bakımından doğnıdnn' 
doğnıya ticıııet ve sanayi odalnn 
r..a merbut buluno.eaklarıdır. 

Esnafa, odat::ı.r kanumı j}c ni • 
znmnamesxnın ticaret ve sanayi 
erbabı j<;in tatbik olunan oe-.tai hü 
klirnlf"..ri de aynen tafbik o1unaca.k
t l'. 

Ltstik tevzi emri 
ge dl 

Mısırdan pirinç ve 
şe · er getirilecek 
An:karad3ll bıildirildig~ine acre • c • 

Mısrrdan mem1eketimize 10 bin 
ton pirinç getirilecektir. Bu huHus 
taki müzakcl'('ler deva metmekt~ 
ve mu'kavelcnin bir iki güne kn· 
dar imzalanması beklenmektedir. 
Aynı ~manda l'İne Mısu·dan 

10 bin tori ~eker ithali için hilk{ı .. 
mete bazı teklifi.er yapıldiğı ve bu 
~~tsusta mi.iza'kcrelcr cereyan etti· 
S'ı hnber verilmektedir. 

Simdi J>u letkiklcr netice ine gii. 

Bılha ,a, ' ııııır ı;efoı leı ınln geoe. 
leri \ıtJıılıoanı ı' n:ın dol:ı~1 ınc.rkcz 
'okuluğunun uzunlugunu nazan 
tlıkl.. le alJn 1 lkın tren S<'-3•'1htıli.. 
nı tere ıh l'ln ı -.ıı ı n Erzurum · ı. 
knmctıne f!ıdt n sark kntar~ı 
knl:ıh.ılıklı.:~tırmı' olın. "illa 
ledbirler nr:ı'lııı ıkl ıdır. 

Memurlara ve ce 
a a ahı v kabul edilmiR hak ve vecibeleri Otomobil astiklerinin tcv~ii ı

mll~teı eken mütıı lfıa ediln,jıı ol - çin vilayete emir geln-ılştir. Bu cm 
maktadır. re gorc, ticaret ofisinin emrindeki 

lıi!'tiklerin yllzde on beşi devlet ib Ş k b 
Esnaf cemiyetlerinin tcfti~i işi· tiyacmn.., ~ üzde 85 i villiyetlcrc talı ar cep esinde Maliye Vekaleti, tevziafln şeklini 

tesbit eden bir layiha hazırladı 
nin yine Ticaı-et Vekaletince ya - sis edilecektir. Vilayetlerde tevzi- (1~5 tarafı l inci sayJadn, 
pılacnğı anlBlitlmaktadır. Fakat atı, beledıyelerde teşkil edilen 'ko- Bır kesimde bir kıtamız, Almanları 
esnaf cemiyetlel"inc kayıtlı olmak mis~·onlar yapacaktır. altı ke.zamattan çıkarıp attı ve bu ____ ......;. ____ _.;;. ____________________ , kazamatıara yerle§ti. HenUz tamam 

mi§!erdir. Almanların Don • V~lga 
muharebesi için muharebe hattına 

100 kadar tUmen ı;-etirfüklerl ve bu 
tUmenlcrln Alman ordusunun güzlda 
kıtalarından mütc§cKkıl oldu/hı te
cyyUd etmektedir. Bu harp sahası ü. 
zerinde Almanların '?50,0•)0 ısıu ver
dikleri söyleniyor. B.ıınc~ııleyh, yara 
ıııar da dahil olmak Uzere dUıımanın 
§imdiye kadar kayıpları i~.000 e var 
maktadır. 

Diğer taraftan Stoüholmdan gelen 
haberlere pörc, doğudaki harbin 72 
jncl hafta111 başında alAkn gene Stn. 
lingraddan Kalkasynya dönmekte • 
dir. Alman baakısı Ka!kaııyadıı. Or • 
coniktae kesiminde ve Tuııpse önUn. 
de açıkça artmaktRdl.r. 

Bundan. dört ı;Un evvel mcrkerı 
Kafkasyada Nalçık §chrinl bücum'!a 
zapteden Alman kuvvetler!. doğuya 

ve doğu cenuba doğru Alagjrek ve 
Orcoıılkltse \stlkametlnc dQnmüş 

!erdir. Yukarı Terek vadıslni takip 

yapıııın çet,in muhnrebeleı- esnasında 

yeni lierl hareketler kaydetme#c mu. 
\' affak olmu§tur. 

Birkaç dUşman gnıpu kuşatılmı§, 

imha edilmiş ve mUtcaddit karşı ta. 
nrruzlar pUskilrtOlmilştllr. 

Tereldn batmnda Alman t('§ki!lerı 
tarafından çok arızıı.lı arazi Ur.erinde 
yapıltı.n taarruz. müteaddit çnylann 
öte tarafında kendini şiddcUe mUda. 
faa eden dUşmanı püskürtmek sure 
tile netlceıenml§tir. 

Alagir Şehı1 &lınml§tır. 
Hava ordusu, kara ordusunun tıa • 

vaşlarını desteklemiş ve kıta toplu • 
luklarjlc Oreinkitse şehrinin demir 
yollarına hücum otml.§Ur. 

Sta1ingrad cenubundıı münferit 
zırhlı arabalarla desteklenen dn,ma. 
nın yeni hücumları, bir kere daha a. 
kim kaliruştır. Şehrin §imalind~ Sov. 
~et kıtnları, yeniden boşa çıkan bir 
ihraç teşebbüsünde bulunmuşlardır. 

eden dilter birllJd'tr, lusknç !çlnc alın_ A;\IF.:RİKA B \1Ut11'1~ 
ması icap eden bu lki şehre doğru i. !\",\ZIRI.r«U1ill\ 'l'EBLlôt . 

lerllyorıar. Nalçıktakl sağ kol, aon Uzak doit'U: Birleşik Amerika llC -

ı;ünler zarfında arazi kazanmıştır. nizaltıları uzak doğu eulannd3 dUt· 
lı'azla olarak şu anda Alagir.skten ~O mana karşı yapılan narekctlerde el. 
kılometrc ~adar mcsafl'dt; bulunmak. de edilen ~u nctjcelcrt bUdlrmekte. 
tadır. dlrlcr: iki ağır petrol gemisi, bir ağır 

Son Sovyet tebliğleri Ruıı 1$ıta.lan - yolcu şilebi, orta tonajda iki ~tep 
nın çetin müdafaa sava§tarında.n son. \'C ikt kUçük şnep batırdm~tır. U
ra yen, mevulcre çcl<ilmok mecbu • çak gemisine t11hvU edilen bir gemi 
rlyetlnde kaldıklarını dnh:ı dUn bı1dir. yakılarak, bir mubrlp ve orta tona1-
mekteydjler. d:ı. blr petrol gemisi hasara u~ratıl. 

Alman ileri hareketi Sovyct kuv • mı,.tır. 
vetıennin ellerind kalan son kaleye Bu hareketler cn"llee ne~roıtllıni~ 
sıkı ınkı tutundukları Tua.pse IJİr..Y.\ • olan bahriye nezaretinin tebl\tlnde 
lin<le daha hafilir. Bilhassa Romen blldirtlmemişti. 
birlikleri ile desteklenen Alman kuv Böylelikle Pcarl Hıırhour Mı.djsc -
vetıcr! karada ve havıılarda sayı Uıı. t:inden beri uzak doğu sularında A. 
lilnltiğUnc aahlpijrler. DUnkU gün ye. meriknn d~nizaltı torpillerinin ısa.. 
nl Sovyet movZilerl ımaı edilmiştir. bet ett-iğl Japon gemllerjnln adedi 
Novrosisk keslmjnde bu şehrin bun - l33 ü bulmuHur. 
dan 8 hafta evvel jsgallndcnberi hiç. Erde edilen neticeler şunlardır: 86 
bir terakki kaydcdllmcml,tlr. Stalln. gemi batırılmı.,, 20 gemi muhtemel 
gradda bugUıı bltcn 10 uncu muhıımı.. o'nrals batırılmış, 27 gt>m! de hııııar:ı 
ı e. haftaııı. durumdn esaslı hiçbir de. u~ra tılmıştır .. Ayni ıntıd!!ct içinde 
ği§iklik yapmaml§tır. rı Amerikan denlz.altr.cıı kaybcdllmiı;ı • 
Alman tebliği de m•JhnrebcJer hak • lir. Bunlnrdıı.n üçü üslerine gcl:ncle. 
kında §U malflmntı V\!rjyor: rinde gcçiktiklerjndcn kayboldukları 
Dağlık blr bölgede ve oldukı;:a tarp 1 tahmin cdilmcktcdlr. 'Biri la bir 

arazi Uz.erinde hareket eden PiY.adl' çarpışıf.a neUccs.jnde 'ba.tl§tır. Sonun. 
Tuapse demjryolu lre!imt boyun~ cuııu da dU~manm eline dU!Jmcmek l 
STT:tla.nmı~ bulunan zırhlı zcm!n'iklc r,ln kendi kendini havaya uçurmuıı 
ri ek geçirmek iÇln muva!faldyctıe tur. 

Innnuyaıı mnlfıma ta göro, yalnız pi : 
yade kuvvetlerimiz 700 Almıı..nı yok 
ettl!er, 11 uçağı düşürdüler. · 

Stalingradın şlma.ı batıemda bir 
keşif mlıfrczemlz, dU:,ımanın gerllerj _ 
ne girdi, 

Ke§jf grupumuz, <l'..lş;manın bir oto 
mobil koluna hücum ederek ~ kam • 
yonu havaya uçurdu ve 28 Hltler : 
yl yok t!tli. Cl. 

Na:çıkın cenup doğ-usunda askerle. 
rlmiz, dU§manın taarruz eden piyade 
\'e tankıaril-0 ağır tedafüi muharebe 
ler yapmışlardır, DO§manın 70 uçaıc: 
tan yardım gören yüzden fazla t.1nk: 
taarruza. geçti. 11 tankı hasara uğra. 
tJldı. Muannjdane muharcbelerdeıı 
sonra kuvvetlerimiz, üstün dU:man 
kuv\'ctlerinln lazyııd altında yenj 
mcvzUcre çekildi. 
Twıpscnin ;ıiınal do~S\llldıı . kuvvet 

lcrjn1lz, dUşmıını bir miktar sıkı§tırdı 
lar ve takriben 800 Hjt1erciyl yok cL 
tiler. Ön erlerimiz bir tepeyi ele gc. 
çlrdilcr ve 14.4 Hltlerclnln cesedini 
buldular. 50 sandık cephaneyi, aj!iıh 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
memurlaı a ve eRlerine ;.ostümlük 
kumacı ve ayakkabı verilmesine 
dair karar dolayısile tetkikler ne
tic<.'lenmi" vernaliye vekaletince bu 
hususta bir kanun projesi hazır -
lnnmışttr. 

Proje- bugiinler<le başvekalete 
sevko'una.cak ve '\C'killer heyetin• 
de son f;eklini alarak mccli5e ve -
rilec:-Jttl.r. 

susi bütçelerle bankalar baremiııe 
tabi müessese ve tc§ekküllıerdon 
aylık aıanlr foydalanacaklard!r 
Projede bu memur ve müstahdem: 
lcr aldı'kJnn maa~ ve Ucretl~e gö
re 3 gnıpa ayrılmaktadır. Birinci 
gru'ba dahil olanların kenı:lilerine 
bir l'İft . ayakkabı ve kendileri.le 
t:f:lerine biı't'r kostihnlük kumaş, 
ıkinci. grupta olanlara kendileri~ 
\ ' t' esletine birer kostümluk kuha.~ 
iıçtlnrü gruba yani daha y•ikı:ek 

Projeye göre, para~z giyim e maa.q ve \ıcrct dairesine dahil o-
yası verilın"k sureti!:: yapılncal< nlnlann yalnız kendilerine kum~ 
yardrmdan umumi, müJhak \•e hu- 1 verilecektir 

50 bin tonluk ~ - 5 vap ıı a ı '.!'a ı 
usu~unda anla._. aJa va! te.f 

Hı snireyl iğtinam ett.ilt'r. Anl..araılun bilcHrıldiğıne nnz.a • lam:ılt uzerc muhnıır .. vietl r 
Ul.'rlin, 3 (A.A.) - Cephenin muh. ran, Ameı-ikaclan m::ır.lckctimizc nczdin b ~ npılaıı c iı ı matik t eb 

telif yerlerinden gelen haberler, Rus. idhal cdiloeek buğday nakli~at.ıı· 1 i le in n ti c j cklcnmrktedir. 
!arın ikinci bir kı§ taarruzu yaparıı'< da kulla.nılacak olan vapuı lnr hnk· 
le§ebbUsü ele almak lı;in hazırlıklar kında İsveçlilerle miiza!<ereler n-:- \mcrik t\· n T ıı i<İ\ eye hugday 
yııpbklarmı göstermektedir. iicelcnıniA, fsve~ Jıükümetinin de lldkli kııı g-cmi H•rmek lızcrc hn• 

Şu§imlc;'de ve Rjcfjn cenubunda müsaadesi gdn·i;; olclıığandan rı<'tcıı ycr.i teki flcr alııımı. t:r, Bıı 
Rus kuvvetleri ctıcmınlyetıi suı-cttt> mtc.muu 50 bin ton hacminde 4 • tek'ifıcr d' tetKık l"lunm kt'lclır. 
taln·iye edilmiştir. Stalin birlikleri 5 ,·:ıpunın bu hizmete ;ıJınması n·"l'r • ı ft ııı on "unlcrdc 
namile bir takım yeni Hkcrl tcekil • hustı!'unda nnlnc:;.ma~ a varılmıı::ı gj ırı r ·~ı- .... tıı •irc r r.• t ~"'il .. 4 1'ın 
lcr vücuda getirilmiştir. Yeni bfr zırh bidir. tı•n l"'J"' i ı 11 ı; iir'1"tır. ~u yel 
lı lümen de kurutmu§tur. Rusıar, şt. Ancak <'tn'aı;mıının t.ckemmüliı ı:ıc•i ı 1e ~ im · p1 '" buğtıav 
ntaı.cophesinl 200 bômba ve keıtf u _ icin naltliyatın mr>sımiyeti"I: silı'.:;- ı .ıı tıl ıi d ı:elınc < l ?ere iı . 
Ç3ğile takviye etmi§lcrdlr. Bo!:evjk ____ ...;_ ____ .,..:, ___ ...:.;,. _ _ .;__..:......:...._ • .:..... _______ _ 

mevzileri ctra!ınıJ\ı Rus jstihl<l\m ot 
radmın faaliyeti görfümektedjr, Bun 
lanı Alman mevzilerine doğru deh. 
lirJcr hazırlamakta oldukları muhte 
meldir. • 

TiYATROSU 
8u.t to,10 da 

OBAM lli5Ha 

Nuh 
KOMEDi K1SMJ 

Asrile§en Baba 
Oum:lrlesl ve Par.ar güoler1 

15,30 dil IAflnf' 
Her Pcr0emoo sııııt l6.80 da tarih! 

nıııtioo 

Çimento letıziat. 
Çimentodan mamulat yapan 

imalathan~lerc verilecek r;ımento. 
yu tayin irin yapılan tetkikler ik
mal edılmicıtir. Şimdi mıntakıı :k
tısat mlidürlüğü tamfın'i:tn çimen 
to tevz.iatma baı;lanacakhr. 

Etiket koymıyanlar 
Dükkanların etiket usulıiııii 

gevşettikleri ve b:w diıkkiın)!lrrn 
da etiketi mallarm Uzeıiııe m~ • 
terinin görC'mivt-ceği ~ekilde ko>~ 
dukl31"J malumdur. Etiket ltontTO
lfl çok mk? bir şckt1de tatbik edi
lerek uygı•l'l.a~ hueket ettikleri 
görillcn ~ süratle cezalan 
dmlaeakhırdtr 

"Perde uc ':Jahnc,. 

Hu bır c k .,in<'n n \ t s t o mee 
munsının 11. tlşr.ıı 01~131 b.r .(C.l.. kıy 

mc !i y ılar \'c z n 'in rcJ,m!crl 
çıkm • tır. Tavs,yc• lcriz. 

Amca bey 

nııtkı\r arkada.,ı•ıur' , .• ,. ,, '"dlr 
Otllerin "AmMht>}" ft adi rl~ u.-.;~l':tr • 

nckioJ yaz..dığıllUT. h!'lpı.lık, .. ıyasl nıi. 

mh mecmnMınrn hıs.7ırhklare bttmıee: 

tlı.eNJdlr. 'Mccmıın.om ('tk:•r.:ı~ &"{\nl> 
ok'Qyoctı.!amma ~ blld!..-:ı:1. 
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3 SONTEŞRIN- 1942 H A B EK - Aktam roıtası -5-

1 lıtaf\bul Belediyesi ilanları J 
-.ahmln bedell tik te. 
beber meil'ffl minatı 

100.00 :S712.60 

100.00 
100.00 
2oc.oo 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100 00 
100.00 
100.00 
100 00 
100 00 
100.00 

ti7l2.50 
5362.50 
5362.l>O 
5362.50 
6362.50 
4640.00 
4605.00 
5257.bO 
52:;0 00 
5275.00 
6275.00 
6240.00 
51S7.50 
5257.50 
5257.50 
385G.OO 

ıatranme ve 
!Uli re bedeli 

4 46 

4.46 
411 
4.ll. 
411 
4.11 
3,39 
3,36 
4.00 
4 00 
{.OQ 

l.00 
3.99 
3.9-l 
4.00 
t.00 
3.50 

u 

Taksimde cUmhurivet caddesinde esı~ nıe:ıarııK a r s a ıı ı n d a n 
ı:nUfrez 2 parsel numaralı ve 89~, :;o metre murabbaı sahalı aru 

3 •• • 892, ()\) •• " .. 
4 .. .. 822, 50 .. .. " 
fi 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
l7 
18 

.. 
,, 
.. .. ... 
,, .. .. 
il .. .. .. 
il 

.. 
• 

• .. .. 
" 
" .. .. .. 
• 
•• .. 

822, 5() 

822, 50 
822, ı;.o 

678,, 00 
671, 00 
801, 50 
800, 00 
805,' 00 
805, 00 
798 00 
787, 50 
801, 50 
801, 50 
700, 00 

" .. • 
•• " .. 
" .. .. .. " " ., ., 

" 
" .. " .. •• " .. •• .. .. .. .. 
" " • ,, .. " ,, .. .. 
•• .. 
•• .. .. 

Tahmin bcde!lerı.e ilk temjnat mil,tarlan ve me,ahai ııath!yelerl yukarda yazdı Takslmd~kl m~zarlık arsa. 
~undan müfrez lkl ua. on .cıekiz parııM?l No. lı (17j pal'c;a arsa şcra:ti veçhll~ binalar in~a t'dilme.ı; tu.eı:e kapalı 
zarf usulile arttırml\ya kn•"l\11-r.u~tur. İhaleleri !l.ll.El-12 pazıırt ~si gU"lQ saat (15) te İstanbul belediyesi daimi 
enc•lrrenl odasında y'l.pılııcakrır. 

Hu arsalara ait şartname. pr::ıjc ve sair evrak yukarda hlzıı.larında gtlstcrilen bedeller üzerinden hesap 
l§leri mUdUrlllğilnden alınacaktır. 

Şeraiti öğrenmek istiyenlcr hergtln belediye imar mlldllr!Uğünöen ma!Qmat alabilirler. TaliPlerln ilk temi_ 
nat m&kbuz veya mektup!arı ve kanunen ibrazı IAzımgclen diğer veslkaıa.rHe 2490 numaralr kanun tarl!atı ı;ev. 

resinde hazırltyacaklan teklif m<'ktuplarmt ihale gUnU saat (14) e kadar daimt encümene vermeleri lA.zımdı.r. 
(705) 

(Oazetemlzln birinci sayfasmaa 

lt:ı~ık yanmdakl tarih çerçeveslıu ek. 
u~·ert'k göndcrr-cek 1tk11.rucularrmıuo 
tlcarı mahl:,"Ctl haiz olmn-a.n ktiçük 
llAnları r:ıra•nz Dl"jrolımur.) 

lı ve İ~çi aTıyanla: 

* İktuıat fakültesi talebe:>indcn b!r 
genç, herhangi bir müe!l!!esede b11tlin 
gUn ~altşmak jstemektE'dlr. ı lı;) rem. 
zlne müracaat. 

• Orta yaşlr bir b3yrn ev i.şlcrit..: 

meş~ul o!abllecek yaslıca b'.r t·ayar.a 
1btlyaç vardır. O. 1. rcınzıne mektup. 
la rr.Uracaat. 

Aldırınız.: 
f A.U.) <Acele M.K.) (B ~ ldmscslzı 

(Buiunmaz) (Bay Falkl (Ç:lbuk 

'>lsun) (Dadı) tE.M.. Gün) (Evişl! 

(1''.l. Yılma:z:)(F.U.S.l(F.D.K.l CRKl 
123 ış lstiyen) (İ.N.D.) {M.E. 40ı 
(Ôzbaba) (R.A.) (P.A.) (Saf) 
(S,S çobu\ıı (S.Z.D) (Samiml) 
lŞ. 3. l (Yıı,:tmıır) 
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Soldan a11fja ve y11karrd11n aşa. 

ğı: 
t _ Beygiri halırlnlır, kışı ha. 

tırlalır, 2 -\'Ari hntır!alır, nazı 

h:ılırlalır, hir hıırf. 3 - Cehennl'. 
mi hatırlatır, d3n~ı h.ılırlnlır, bir 
nota. 4 - çok değil, bir s:ıyı, bir 
lı:ıyv:ın, 5 - bir lı:.ırf, bir ~ •. yı, bir 
toprak, ti - Uçurum, bir uzvumuz, 
bir h:ırf. 7 - Kazanç, pislik, bir 
notn. ~ - llir;ııı . hir hnvv:ın. hir 

18.00 Program ve memle 
kel s:ıat ay:ırı, 18.03 Harl)O salon 
orkestrası. l 8.45 l\lüzik. l 9.30 l\lcııı. 
leket s:ıal ayarı ve Ajans haberleri. 
19.45 Mllıik. 20.tö Radyo gazetesi 
~U.45 f'ılrn mi.ızıği (Pl.) 21.00 Ktı• 
nuşırın. 21.15 :ıiüzik, (Pi.) 21.30 
Konuşma 21 .. c5 Klfısik Türk mllzl 
lU 22.30 l\temJekel saat fiyarı, Ajan~ 
habcrJeri ve l.Jorsalar. 22.45, !!2.50 
Yarınki pro.;raın ve kapanış, 

mevsim, !) - biı· had, ıu~:ıle ölçü. 
sü, bir sull:ınlık, 10 - lıilıncklcn 
emir, bir h;ıyv:ııı. 

Dünkü bilmccl.'m(:ln hallcdimıi~ 

şekli: 
t - O, lıcl, lcr, 2 - sel. yer, S. 

3 - beş, fen, su, ·i - El, fok, lcs, 
fi - L, fob. fa-;, (i - yek, heş, F, 
7 - len, rcs, do, 8 - er, f:ıs, giin. 
9 - n, 'iC'i, t][in, 10 - StıS, fon, 0 

-
-

w 

* 

Billlmu n Resmi Dairelere 
Veya o hükümdek; 

M iiessesat ve Teşekküllere 
Reıımı dajrelcno \·N•ıt o hüktir, ılel<I milcsscııat ve tr,eltküllı>rln ~:ı:ı:et,clcrde ne~redllecek 11.A.nlan, bir 

llmftet §lrket tar'\fınd:ın ın'>:ıl ve gıu.etelere tevdi edilmekte idi. Bu llmttet ~lrltet elyevm haU taaf(yedl'dlr 

Bu defa yeniden teşekkül eden ve bü!!.in Türk matb·ıatmm alakadar olduğu 

Türk Basın Birliği 'le ortakları 

Resmi i13nlar 
Şirketın mevzuu ıştıgaıı 
Resmi daire ı.•eya o hükümdeki dairelerin ve müeneaelerin ticari mahiyette · 

olmay:ın iltinltrnnın ga:::;ete ve mecmualarda ı:esair Üôn yapılan yerlerde neıri için 
habul ve ncf ir vasıtalarına ıevkedip r.eşirlerine tavaaaultur. 

Diye yazılı bohındo~ııodan bu ıdan hölle rel'lmi daireler 11.llnlarmı doğrudan doğroyaı 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi illlnlar Şirketi 
ne göndermeleri lazımdır.· Bu yeni ~irket bütiln resmi ilanları bir intizam dahilin• 
de ve kanuni müddetleri zarfında ve günü gününe istenen her gazetede neşrini 
temin etmekte olduğu gibi hasılatının % 75 ini de Basın Birliği yardım te11kilatma. ı 
vermektedir· 

T Mliye halinJeki bir şirlıete veya diğer türedi mutavassıtlara gönderilen res• 
mi ilanların dairel~ri"f'Iİn maUimat ve muvalakatları haricinde, gazete adları değişti• 
rilmek suretiyle neşrine te:;ebbüs edildiği öğrenilmektedir. 

Binaenaleyh resmi daireler, ilanlarını diledikleri bütün büyük ve gündelik 
siyasi gazetelerde neşrederek her yerde her hes tara'ıı elan okanm~mı temin ede• 
bi!mek için doğrudan doğruya ve yalnız: 

İstanbul Ankara caddesi 80 numaralı Kaya Hanındak: 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi ilanlar Şirketi 
ne göndermelidirler. Telefon: 21025 

~ \• .. ..._. ·.ı .... 4 41(/ ., ... 6 ·• .. " :a'!!I """' .,J •• ,,.. • •• ~ ı.... ... .· '""' ~. • . .. . 

::: -:.. 

-~ 
.,...., . .... 

-

-
-

= ·-

~ 
ı: .... ... 
~ 
N 

:;:l 

-.... -... . 
·;; 
·c; 
ı.. 



.-66t-

-t!. : !~;)J 3A!pôl(~ •uwwws ~!ppi •tu!ı\IJ mu•(! ••ıf 
'J~p;, <>AtıU.t?l( 

uwrı +·~tU;)[l;) ;)[;)plİJ!}W .t}(A!-f8[UBWA!}p ımwtr~ 'ltnıı 
.cıa11•tf . '"IP'P<t!l8f. •UB(Udn.ı~n ll!~! .t;)(§! .?l"Pa ·m!I 
oi>J1&fUl{P.~U U!~ Ü11d~i1 '.!l~!U.~Q ilf.I U;}lnQH -

I• . . ~ . - . ':uoa· 
. ·Jı~~nRl {Ri !U!~;)atlp~:D <>~.>uw~.\. lWill'ı~;) ~lÜHUf~~ 
"'nP lll'I{ .1!q u 'ır~l?uueı.nuı uuı.!mUJRu up:ı11 ,ı!q ~u .. ı 
·~,WZ!~ !U~Sa.ıı.ıod İl!G!8!;).t 3A!.p;)pq "'IW1B(U8 !1;).\!'T.lfA 
ı.Cu.ıoa 'ı.,,u.a mrptrlıl(J:du uupır.uı~em 'lU!lfdlUUW · 

6 !(l·{!lll .T!(!<{<>Jl~ 
PJ(;)JBl( ff(.l§l ı~ırq uurpu ·.,~q · aau.\ai Ut?puıjtuı1 l{{trf( 
ı.\ııop uapn1d;>q~9 nq uy.1nq aA aap;) 11ds~ w.tırıınnsı111 
Slilf'J'l u lllfPfl(8~8l 11ptıpq!ls! ,'';).mtn• - n8to n1sop 'il'"{ 
fq!i Jİl!ptıtt)I i, fP{~tU {~~ ıppq, up V)l{lrWatf(ZISnqBS, : • 

. . . ·upıo . .\JUB[!il9.IR{8! 
. "P! 31ııwırı.ın1 uapu!p uwnq~pu~w .ı!q ıuvudgp snmtrtt 

\ 
'Jı.l~ . .qq l(lU.H ap UIOlf. ''(11lUll 1Wlll811!1U~ ;cmrJltlf ~~!1 
·ı•mı•11 m._q 'iı!~ ~!puq µ,u~m«n'l[~!!İl ıa.nıa§ · 'ımJtt1tz 

t·nm•. 'laı~[&uq u~µı-,.q." «!-«fi!~;ı ~"-!P;)P'l 'Olumv . 
;: · • , ···ıaA:µn•ı J!q un.ı~m ''!~ttn 
) •r.ua.ıtf 'ıuAımw iuuı[Uınfo.&. mrp.ımDlt~ . :pa.\ !}!>A.µ 
-!!t{ .l!(\ •11hq . upmıt• uµaA!ZWA aıqs~ ·nq 111l(B j ·up.ıo4 
.uebq , !q!i .tP.l!~ .İ!<f vpn Dl«>:' nq · 'ıo.C.mq fA! 310!) lUH 

.... nıd.tA. .• .ıaııq;)r '•!.ıuu~se ~u;!~a.a~ ·, ~papuı~s _ıwup~ 
~P! .J!q aa .\;)9 fll!&:.J!A-\ 'lSlJ.l!!P '.urtg:dm:un~ı d!•'->uı 
it({ a~ ınt1lciır1d.c•1~lpw§ifq !S~J!Z'u. '~:>[UO>.tP.il .oao . 

ppuuz![~ ued aüq U3'1.ı~p!i •-')r"iunp Pİ 
.;,li 'ınea ·ıpzını•ıidg'.\ A.~§ .ı!C~!'l zıseı'd aam.om ·unu . 

• '" v , x ı -.ı. · rıır l 

t N Tı 1 K A \1 

bul tdivor musun? • . 
.M~rjya, kalhiuin acıyla. matem1e oolıtuğunu lıis· 

~etti. A~abiyetle tırnaklarını etine hatınnağa ba~ladı. 
Böyle bir teklifi kabul etmek bir genç kn için namuıto 
•uzhıktan başka bir şey değildi. Fakat ne yapacaktı? O· 
oup tekliflerini kabn1 etmediği takdirde ana:Jı haı·~c 
trkıldcaktı. Dunu yapmak, belediye reisinin elinclt"ydi· 
'1 ergi işlerini. alacılkJarı belediyeler yapıyor, talıı:;il eıfi .. 

. yoı·du. ·Borç veri,1meyince. belediye reİ!'Iİ lınpi~ kur·.ı
ı·mt çıkarıv~riıdi,. Bununla ila kalmıyaca~ı muhakkaktı. 
I•:vi de uttırabmrdi. O zanıau, hem anasnulan uzak, o· 
farak:, heın .ıle sokaklarda kalacakn. Nişanlı .mı du \'a .i• 
fe;:ıimlcn atacağma ~üplıe yoL.tu. Bütün hunlara nıımi 
olmak, fdaketi önlemek için, kendisini kmban nn Vt>r· 

meliydi? 
Ilu lı<lli, ui~aulısma oa5ıl söyliyehilircli '~ Onun 

yüzüne. na,)d lıakacaktı. ve o, huna nasıl t:ılıamıııill e,1c· 
hilirdi? Ya lıalk ne diyecekti~ Ilu orospuluktan ha~ka 
bir şey Jrğildi? •. 

mr f alıije, etini gizliyerek gcçlnen bir katlm o( .. 
mak, amau yarabhi, bu ne miitlıi~ hir ~ey<li ! Uayn. im· 

• yır ne palumua olursa oJsun, höyle bir teklifi kalıul. 
hu 'alış;. f 1,·5at di.işkünü," dejenere herifin kucağına uhl· 
n11yaı·tık, şcln·ctle titriven dmlak.Jaruıa, <lurlaklarnır 
te.-iim elıniyecekti. . 

Belediye reisi, Mariyanıo cevap ,·ermediğini g'i
riinc-e: 

- . .Ni~in ~ll:lnyorsuıı? Ne<len bir cevap \'ermipıı·· 
sun? Dcıli. Su Lir uıeleksfoiz Mariya ! Sen, Liitün nıa• 
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nasiyle benim lıayatonsınu~nin arzularla benim içill 
tath birtr §t"ydir. Söv le ce\'ap ver: • · •· . ~ . · ', 

Soora, ·kıza yak~aşu. hoyrat elleriyle belinden ı:a'
rıy at·ak. kı-mHne doğru tekti, dudaklarını, dudaklarmd~ 
ge1;dinne1' ·istedi. . Lakin, · Mariya; · şiddetle itti, dudak• 

· larmı te~Hm·. etmedi, ba~mı çevirdi, k.endini kurtamuıg• 
ta lışa rak ha ykudı : 

- Bwalmtz beni .• rica etlerim bırakmızl Yalva• 
rırun :,ize:.: Tddifi11izi kalıul edemiyeceği• 

·. Uelctl iy" rci3i i•pmeğe çalı~arak: 
- lııal <•lme yan-um, dP.di. Bırak tq öpeytnı. U• 

uutma k.i . inal la kut kanlar zararla otururlar. 
- Cfayıı·! hayrr! olamaz. Hen nişanlıyım! \' e na· 

ıuu:< ln kalmak i:-;terim. . 
Hu sdcr beyaz \1e ~ıcak enı;;e3inden öpmeğe çaht" 

lı. F akaı . !\1 ariya, miife111adi:;en çnpmıyor, tepiniyor, 
lıcıı f in koll<mnthın ku -:-tu lma~a c:ahalıyordu. 

:.\"~ ) aptıy:'a para etrnt'di, k.en<lini belediye reiii• 
nin kollarnıın t;eııherinden kurtaraına<ll· Fakat dudak• 
l.ırrıH. y::naklarım, en~e.,;.iui de teslim etmiror, öptllrıu.i• 
)lHtln. \ ' t' e ı ·Jıla lwvk1rı\·ordu: 

t 
'
. el 1 "- • . • , - llU ,) . 1 t'tl ~lO, 

K ıın d i ılt' azahyonlu. Bi.-a7. cıaııa gcc;cccı.;; o!"'a' 
Iloralİ· dıulaklarmı a~:r.ma alarak. giiğ"ilnü sıkıştıracak, 
iıal•lfflanııı !lıkacak. \ ' f lıııntınla da kalımyurak, her ~y 
olup lıitt•cC'kti. 

Börie l.ir ~e)' oluıath. Gen\: kız ~littııem ka\:mcı 
cida: 
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