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Sovyetler 
cıkarıldı. 
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ana mevzilerinden 
Vaziyet çok vahim 

~--~~_.~~ .. ___ _. _ _._~~-
Novorosisk önünde 

Karadenizde 
de Ruslar gerilediler 

gemiler batırıldı bazı 
......,.._ D"'""'~ 
..et .. Alnt•"""1i'I,. 

c;:!;J S D"Y-fl.t*r 

~. 3 (A.A.) - Alman ~ 
..... '"'"""' ı.ar.ı113hılım td)l;ği: 
~\ıun t<'Rub <ioguıu>cla te.. 

ı><>Jeroe bul'llllolU:I bir çoi<. mühim ~
,,IJ.er 1"1cumla sap>edi]rni,t<r. 

.. 

Ruzvelt'in DOnya 
Gençlerine Nutku -

- - --- - -

Gıda Maddelerinde 
Meğer ihtikar o 
Belediye kontrol ekipleri 
başladıkları ilk gün piyasa
dan bu netice ile döndüler 

Sadeyat din 20 kanış dalla yüseı ı. 
zeyttny~ı· toptu 145 karaş ı 

~lediyt' iktısal müdürlu/!'ti 
fiat kontrolörleri >Çin bir prog
ram hazırlamış, ,ehrin kontrol 
sahası 8 kontrol.ör e!Upill<! ve
n1miş.ıtr. Kmıtrolöl'1et, dünden 
itibaren yeni program daıhilinde 
çal~ağa baş'amışlardır . 

powaleFJ.r lı:iJiosunun 1() kuru{a 
kadar sal.ıld-ıiı ha.ber verılmek-
1.edıt. 

o lentnJ><"~ 
N<>11•ı•«••;ıık'io öı>iindr bir llMl(YJrl 

taoray>clS! ile bir .. ı.ıpuı\Ye batırol

mıotır. 

St"rı a.J11m1 Wcum boıt..arı Xanı.de

ı~ iki petrol gemisi 'l.c acı vaıpu.r 
Yt' bı.r katilıeye mt-nsıup olan ahı bü
yük ~i de battrm.ı.:;- a ı~. B~l!O.

Jarın lonajı 15.400 e b e olmak-
1'ı<I>". 

"Hitlerin yeni nizamı b"zzat ken
di kurbanlarının elife yıkılacak,, 

Belediyr :ktısat müdürlüğüne 
gıda n;addesi fi<;tları~ n g'tt k.çe 
yükselmekte olduğu yolunda 
ihbar ve şikayetler vakı ohn~ 
tu. Kontro'örler, dilnkıü çalış
ma1e:-.rı esnasında bı.. ciıet ti.ze
rınde durmuşlar, fakat kendile
rine tacırler ve s:ıtıcılar •uafm
dan ibraz ed. le" farn'dlara na-

Adapazarı ve ha\·alısı; dt ı<e 

tiattar bira~ daha yüksektir. Bu 
tiatlara nakl ye ve d'ğer masraf 
Jar da ilave edıl"rse patates!r 
şd:ırırr.lzde 20 ~urtL~tal-ı fazla:; a 
s..lrtlmaması ic!ip ettiği kcndil~

ğ;nden nıe~-ıclar.a ç.K~r. 
SADEYAO FiATI.ARI 

1 

Sadevağ fiatları, diin l S - 20 
(Devamı 3 üncü sahifede) ,_ . ·- ""' "" - -

St.ı:ı..lrnJ!rıatl OoıU.noe ıı.lrr:m ve ro-
meon k•fa.l&-• duş.ınanı son ~ 

zarrn ~ehnmizdekı fiatların soy 9 Aydanberi l Reis Ruzvelt harpten sonr.a Gençleri 
iktisadi bozgunfuklarla karşılaştırmak lendi.j;i giıbi hır te f:ayrı \abıi 

mamız gerekt.r. ~!~l~e.;:ı~d~;n•dığ. ne~ce- ikinci cephe 
Stalingrad etrafındaki taarruz isti.kametini gösterir harita 

GONON MERAK MEVZUU •• 
Almanlar 
Şimale mi 
Cenuba mı 

Kafkaslardan -
Dönecekler, 
inecekler ? . 

P.USYA • 
MANYA 

JAPONYA - AL· 
VE ORTAŞARK •• 

Yazan: ŞfiKRO AHMED 

ktr.~t ~e mucıı.ouaa edlJn\E"kıie oıkı.n 
mı Yalerden çıkarmışlıı.ruıa. Düşıı.a

""' T<'PffiJŞ <>lduğu ~Jı.Jc t:aarruıı
ıı., pi!Sküı1:ülmiiştür. Alman ta:YY&-

n-leri Sta!inıgraaın tıes~ne ve 
vaıea üzm-;ııdeıı:i baıtır. t>rdetlere 
şiddetı. hiicumkı.r y~r. 

K8'l,.ga'n>n ceııub ootıwıd'a "" 
Meeyk'Jn şimal balısınô:ı düı;monın 

l'<:pmı.; o!<iuıiu bır ç<ıit hikumlaı
kl ~tı.r. 

Rjev bii'.gcsinde dilşmamn yapmış 
o\:ı ğu pekle-• · hi.:cumJ..ı-.r dıa ak:.ı.-

mı.."'te 4ğ?-aıı.nı.,.l . 
Ladcga gillun.un cMubuııdQ ve 

Lrnıngrad"lll tmunoo düşmQ.n bir 
çok hücuınlar Y'flPm>Ş! hiç bir 
net.kııt elde ~~r. 

Aılm= ta-y,areleri bolıı'oçılar Yı>
rtm .ı.ası ıneır..ınde.k.i tıo\"Y'ct bataıva 

ları:uı ve Muı'llııansk yalcininıd.e kil., 
bir !ım•a ]imanını bembııromm.n et-
m:işlero6, 

1 
Moslrowı, 3 (A~) - ~ öt-

lı.• t<.'ıbl~: 

(Devamı 3 üncü .ahifede) r. ıı.;.ııci dü11}'11 hlllobinio Mih -
U ver balnmm.do yeni Wr dö

nüm noktasına ı:irdjği ailla
phyor. 

lngiliz Hava azırı 
Günün merak mevRw §1111 - 1 

!ardır: 
1 - Almaa ordu,.,. Sta-l~a

d.ı düşiindüklcn sonra !{af.kaslar· 
da bi.r müdafaa cephesi kurup 
Rusya ;ı., savaşmaya mı clöne -
roktlı-?. 

2 - Kdıula..ı- aşağıya in
mek, hem İJ>t:il!ere ile Orta ve 
Yakııwja.rkta savaşmak, hem <!e 
Rusya ile döğü~mek mi Alman
YnnlD ~ elverccclı:? 

3 - Sovyet Rusyayı kat'i mu· 
lı:wveınetsizliğe sevk et.ıııek için 
japon - Almaııı kar~ılkh iş bir -
Jiği ba.şhyaca.k 011? Yan;, i•P<>D
ya Ru.syaya harp ilan edecek 

"? 011 •• 

4 _ Hiu.di.4ıma, Ort.~rka bir 
Alınao "e japon taar.rıuu bahi.> 
mevzuu mu? .• 

Bütün bu 50rulan ka t'i bir 
lııilune vaTin<ik surctile k.ar~.Ia 
mak hcle bugünün şartla.rJ içi!.ıı-

de çok güçtür. rakat, mu.hak • 
kak ol:ın tek şey şııtlux .ki, dıin-

Avrupalıları Almanyaga 
karşı sabotaja çağırıyor 

-------1------
Hsrbiye nazırı m'-avfni de " kararımız 

Af manyayı işgal ederek ona su'. h 
,arUarını dikte ett·rmektir ,, diyor 

Lon<lra, 3 (A.A.) - Hava na
;,..rı .M. Sineler işgal altında!;:. 

Avru,pa memleketlerine hitaben 
rodyod~ okuduğu mesajda §Öy
le demektedir: 

,.~ ·--· 
Sovyet haberler \ 

' BGr su Şef inin ( 
bir makalesi 1 
-------

tem!n etmemcl::tedır-. 

Makale sahibi mıitl~ik mmeı 
!eri belli belirsiz örtülü Mlerle 
şiddetli surette tenkit etmekte 
bunların bol bol yetecek kuvve 
te sah:p <>ldoıklan halde praik. 
neticesi olmıyan sonu gel.rnez 
noktai nazar teatileri ile vakit 
k.a y!lı.-tti k ! eri ıı.i gijyl emektedir. 

Alel<sandraf diyor Jı::: 
Bugün herkese diL,..en vazife 

sözden haı,pten pHi.n!arı tanzimi 
ne ve dJşmanı zayıflatmak için 
al.ınacak tedbirlerin münak~a
sında tatbikine geçm~ktir, Bu 
tedbir1Pr dü<mo'Jı hak katen 

(DevalllJ 3 üncü sahifudc) 

fikrince olmadığını bildirdi 
Vaşıngton, 3 (A.A.) - M. 

RU7Nclt bugün öğleden sonra 
llleynelmilel Ta'ebe Birliğin<> 

lhitap eden nutkunda e:zcümle 
şunları söylemiştir: 

1 

PATATESL'°' MALİYETİ 
Uğrurula dı(;gÜJıiıüğÜl;i.i2 ve ba- Fakat diğer taraftan m<'<e1a l 1 h 1 k 1 a r 

1 tıla.rımızm uğrunıaa eanl.ıı.rını ver bu sene parateB mahsulü mcm a.z 1 r 1 
dTh:leri daha İ)i dün:ıra yQ]nııı; nuniyct \'<'rici malriyettcdir. 
harbi kıızar.aca·gımımd2l!l dolayı Mahallinde patates fi atlan dü- d • 
___ <_De_v_a"_~_•_3_u_·n_c_·ü_s_•_h_if_c_d_e) __ ru_·_k_ı_ıi_r. __ K_a_r_ad_e_n_. :._;i_ha_v_a_·_ın_d_e_ devam e 1 yar 

lar Çinde de ~ aarbıye Nezaıreu 
i iy rl bir lıtta~~ a ı 

• Va~ını,'txmda sdykcfığ.m bu 
sôzleri şu anda yalnız Birleşik 
A m e r i k a kıt'asında ve 
uzakl, rda da m j 1 y o n 1 a r c a 
Am<:rikan aı;kerler dinlemekte
dir. Onlara Ba~umandanlan

nın ve yurttaşı.arının kalb!erin.::ı 
derinliklerinden ç kan u mesa 
Jl göderme - ıstiyorum. Sız; 

genç Amerikalılar, bugün mem
leket.mizin en güzel, en ıftıhara 
değer an'anelerini tahakkuk et
tiriyorsunuz, bunun en güzel 
taraiı, ne için Sll'Va~ığrnm bil
mPkle olmanızdır. S!zi Salomon 
edalarına, Kızıldenize veyahıı1 
IFrmsa kıyılanna götüren yo
lıırı fiilen büyük yolunuza bir 
devamı olduğuna ve bu vol bo
yunca nerede olursa 0 1s';,n dö
ğüşıüğünüz zaman bizzat kendi 
yuvalarınız, kendj hür mektep
leriniz. kendi kıliseleriniz, ken 
di ü!.küleriniz için ıfuğüştüğünü 
rtü biliyo.sunuz. fl.•zler burada, 
anavatanda, size karşı olan şim 
diki ve gelecekteki vazi:feleri
mizi tamamıyie müdrik bulunu 
yoruz. Bunda kusur etmiyece
ğiz. Evinize döndüğünüz zaman 
geçen seferki g;bi yapmak niye 
tinde değ'liz. Zaıfer asilxlir. Fa
kat ıafer ne sizin ><;in ne bizim 
için kafi değildir. Yuvalarınız
da sefalet olmayacağından, mek 
teplerinizde yalnız yaşıyan ha
kikat.n öğretilece~nden, kilise
lerinizde hür insanların inandı
fı d'nlerin korkusuz bir 9Ure\
te tatbik ( dileceğinden emin ol-

!Çin kuvvetİe"ri 1 Bütün hazırbkl•r 
Kantona 25, l tamamlanıyor 

.... . • - ... ... .......... '"' 

A 'lt ,ı 

,.- 'YA :q A J I\ 

1 
Bn hafta yapıln.,ok Y•'fl•lann 
programı rtrtvel AekHncle 

- 4 üncü sahlfede .J 

kilometre kadar yaklaştı 
Loı>dı: a, 3 (A.A.) - G<'I; n ııç 

.ı.:rrp ııerıesıoe aıd ~la.r...ıt h<ı.b-.;· 

.r~eı.art~tl tarWlooaı"I. n~şr'""1.l '.l1 
~------- .. 

Çaa Kay Şek Çörç.ıe 
Çungkıin 3 (AA.) - Ça.Tşıım

ba ııdrşaınn neşredilen Ç ıı:ı tıı.ıb -
ligi: 

Çir.. k.uvve'l:leri K.ıtgvJlY'ı w -
tan japorılann gc<rir;imie b ır t.e
mab temi.n etıımşlerdi!". Şehrin 
ooşımes:i pek yakındır. Şinıyur.g, 
Angtkang '"' Fuy Çın kı.:ıll<ın 
1.aralından geri al.ıır.m~..-. Bu 
Çin ku~tleri Liı/n.ıııi.'den ve 
Nungyaaı.g'dan gıelmckt<! ve fi
ırar haılmdeıld j<J,p:ır:ıla.rı 'k<l'll<l1a -
ma1.-ıta l:lıi. 

Çunking 3 (AA.) - Kvruıg -
tur.g eyaletinde iler.lt•yen Çin 
lot'a.ls.rı K..mxın'oon ancalk 25 
lti.imne<tre ırııesaiede bulımırr.d<: -
tadır. 

Anık.arıı 3 (Radyo ga11Jetıesi) -
:Mareşal Çamlkay;oek'm Çörçıre 
gör.rlerd ği biır telgrafta Çin mil• 
letirun ı.aldı.rgooıJ.ara kaırıj' mu
kavemet dıt;ğin~ ve Çindn Glı -

v~kten çekıoonl)ı<::Ofgicıi hil-
d.irrmş1.ir. ( 

Londra 3 (A.A.) - Br.i.taınm'<l 

ajaıı,;t Çine: fazlaıdan bi"°" müt
tefiik ta.:> yare ~ lı:.m ge!dq,ltr.i 
ilıal:ıer ver.rr.cktedior. jo:pon adala
rınu müttef -1.mı tıeyy2ıre lıü -
cumu y11pmalar• 1'.oo!kusu ile ja
porı 1 arın a ı · N'lc buyii!k iilıtiy~ 

' 

telgraf g6nderdl 

Çm nıilli)~tp<'rverl.-ri Lideri 
Mareşal Çankayşek 

tasar r hulWaya .r,öre n Ih e 
..Aımf'r4talt'a1' ikıncı bır ccph n aç.l 
,,_, ıçln doku• ;;ydadb ; hazı Jo 

1-...r'"- m~ buhınnAikULdll" . B~ 
hu.lôıRıdoı bı!haSia zöy~ dm . ...tt· 
dıı·: 

İrıg>li-z '.kaı"a ituV'.<'11C""""' te~• 
n«, \.f\iı.1.at ~e t.aiian ve terbıyesi 

194.2 sen s-ndc i&!ah edlJ.~r. Kı

'3.18.r yeni ·bir hcd{'fe var~ca.k bir 
duruma gt<tirl~k üz.flr4"_' tah.şid e-.. 
d,lımiştk'. 1nci'li:z: {ıd.&}fi.n garbi Av
rupsda in;g;J"z vr A2neriksn kıtals.

rınon müşle-rek bir haoe!<rte ııeçm~ 
!erine lrıJcAn ,.,,, Mı: surott.. brror 
iı...ı:ı ıhali.ne got.rri ~tlr. D•eppı ·e kii'I'· 
fl y<ıpılan kajOf har<4<Mi P'Y'Lde ·,. 
l'llle'l'l' 1 eırin ·Tl rvvPJ.c..=. 1'.omandos!-a.1" t;
.-a!ı.ııdan lıakib t'dlllri»'.>en tabiye,.• 
baE:ı'"'-""" deree•d" Y'l"(lf\i~ o.
duğunu göstnm;ştır. BQvük B lt;m
ya 91Wıiıı.,, !ldt' al•ylar ge: "lel't' b ~ 
me ve inn-ıe hareiıı:f't rinc tank • 
neiklıed4·ct' va.purloı kWla~a ye 
tö.arruz g'("':t".iJerl ·sm "·er C'n h 
el v;ıpurJar !rl3TP td«o.l<"«"k bl, OU

rı-tıl• ye!i~iıımiş1"1d r. isonl ger,;cn 
,,;--o ..,, 4 kt~d t..arın 'kan.;a lll':ırac 

ku.ay' ~ oe- U'lfi.8. t cli}ım.iş 
t .. 

Türk Paı·asını Koru .. 
ma Kararnamesi -ya yeni yeni h;ıdisel.erin i::ıkışafı 

an!csi<ldcdi.r. Her halde, çok 
tiurnıeyece-k bir zanıan ıne• f~~j 
içinde bu bıulisclerin ne tarula 
ge.lişeceğiu; ı:öroceğiz. 

Blr.inci planda .e birinci de· 
recede Alntanyanın arı.u.,u ~ov~ ı 

yet Rusyadan ı Irnrlulmak, bu 1 
la:ndiaine en ağıra mal olan ha
•ından ku.rtulmal<. iktisadi im· 
kinla.rını çoğaltmaktır, Fakat 
Sovyet Ru.ya~ ı kon bir 
imha ve ta ... ['ycye met~bur edt•· 
bılmek hem kol;,y dcı;ildir, hem 
taruanın ntu aadcsi kal.r..ı:.ını~tır. 
Niha~et, Sovyet bölgelennde 
harp iA;io mu,...;t ancalı: iki bu· 

Müttefikler 
mü akaşadan , 
mücadeleye 
geçmelidir 

Türk Gazetecileri dün Londra
d ak i f ahribat ı seyrettiler 

tedlbC.: Je!' :J.d rk.la'f l SÖ y Je n • i)'OI", 

- 1 

Macar Naibi 
Hortinin 

Damadı Öldü 

Sekizinci maddede yapıl n tadi at 
dün R smi Gazete de neşred"ldi 
Ankara, 3 (İkdam Muhabırin

den) - Bu.,"'iin resmi gazetede 
çıkan bir kararname ile Türk 
parası kıymetin koruma karar
namesinin sekizinci Maddesi de

ğ ·h i'miştır Bu tad..l"ta göre, 
ba.ıkalar Türk parası olarak 
yapılan ll"Vdiarı müsaadesiz hiç 
b.r suretle ecnebi par.sına tah
,.,ı rdeını.·zler. İkametg~ı '!\ir

k e d ~ında bulıı.'lan halr.-ki Ye 
h · k:nıi ş:ı ısların Türki,·edeki 

mar nrıırı iratları '\·e satış be-

menkul kıymetleri b:okedir. 
Muayyen bir bankay'i:l yc:ıtırLlma 
sı kanun vt kararnameler ikıiza 
sından bulur.an mebalig ile Tür 
kiyeden y:;pılacok ma•raf ve 
müba'\ aa'.ar karş:ıJaırıak üzere 
hariçten gönderilen ~eıi:ıest do
vızler n s.t ·dan ~l<stamil 

paralar blokajdan müstesnadır. 
Hançıe bulunan hakiki ve hük
mi şahısların Tıirkiyede blor:e 
akcak!.ar>nı ı.<tıfa ve menkul 
ıkıymetlerinı te<ellüm edecek 

şırtw:llar J.:an-b'yo muraka:tıe 

nık aylık bir deovre kalmıştır. 

Bu iki bu~uk ay i.,-inde Almoın. 
yanm So,·ye.t Rus ·a kary:sında 

elini kolunu bağlayıp otur aracı 
zann<>dilemC'Z. 

Sta l"a1gradın dilijürülınesinl 

(Denmı 3 ıiucii .ahi.Lede) 

-Yo sa gaye haki
kat olamaz diyor 
Moskova, 3 (A.A.) Haber 

ler bü:'OSu şefi Alek.>androf Prav 

da gaııeu-s:nde şöyle yazıyor:. 

Harp oyle bır sallhaya gırmıs
tır ki harbin gü.düfl'.'une ait mc

todlar hakkında p!.>inlar tanzı
mı v sonu ,gelmez munakaşalar 

mu e~k dava a lııçbir fayda 
(Devamı 3 iincü sahil-ede) 

~---~---.. .,,.~---~~~ 
u gtl ~a lazıa hara11 olan yerleri ge

zeceJıleı·. Taymlst 11 ııtayı,ur makalesi -J ıl Karclyiuçakla 
r"°oora, 3 (AA) - Tü<k gaııel<>-1 

cıJe,.,, dun V l'st l:!ııd ın en ;vıuksek 

·baı.alta "'lııd::m 'bır ne çılarli. r '~ o
radan boınb:ıroı.m••>«ı.r _yuı; "' 
Londro'• n uğro nış olduğ lııı'"11'!a
rı bi pana.'1tma y , <it" glbi te
mao:> etn~ enL... ı ı .uuı> mif".a. 
ra b c tı '.""ll'llas!nden c~ 

,·.el Lo dra'da. bu. ınll'll'UŞ o'.an B. 
Y lı-an. Loııdra.nı.n ıMllk c-
irilkl,g: ne <>in ~'"il ldı.ındo. ..,._ 

~ - tza11 ' vema~ır. Tunaya düc::.tü 
TUrk .g'Q.U'1 e • bueuu Lond ~ - T 

nın bomtıarormanlaı"'an rn Z.'Y•<:e Budapeşte. 3 (A.A ) Na.p 
ırütcea;,.. ohnl>i olan maha ,-s;.,· l~ortinin da!'.'lad. Kı:ınt Jul Ka· 
"'iYll,...ı d..._~ert' ~ • .B """"' "d<' rolyi dün b:r ta )are ka a ne-
b:r QOk mü:; .ur.an gl'>pıaTı sk n tıce>ınde ölır. '•ştur Mac~r hava-
bu l u :ım.ıl<t.. ld 

~ n'· cı!ık birllğı reı ı olan Kon K .. -D. Yalman, B"t.a.: ~ ~ 
ru bt-y n .-ıa bu, - r rol;1 i kend arzusn lr ~ava 

c- & y ı n P• a nds Lo.: - dusuna• bi• h zmet nim ı. !çın 
(Devımu 3 iinc:ü !>ahi!ede) - (De\3ını 3 lincu sahifecle) 

dclk sermaye ve i1t r~k his-
se e " ı;dirceri \·e Türk p•-
r ... , lr o'a her n ,.; me\-cutıarı 
ve •'.acak!~n \C yeri; "e eCAebi 

mercilerinden n1ü~aade alarak 
Türı.~ '.i!·ala!'1nı s~:Iıı 1ar.l1inde-n 

IDevanu 3 ilıı&il sahifed<) 
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KAFKA S 
ŞAHiKALARINDA 

Balıkpazarı 
cinayeti 

( 
\.. 

GÜNÜN İÇİNDEgj Sanayi 
sicil i 

' f DIS PotirfKA} 
------- ve istihlakin -Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri • 

Yazan: ZİYA ŞAK ., R No. 21 \ \ 

Katil 2,5 yıl hapis 
yatacak 

Ge1.,-etıı ... f'Oc!o Bı•yt.4ıtunda Baı.k pa

t.acıı.M DuQu ""'""' "'"'-ırımht 29 
No. u ktnciur.aıcı ~llld:ı \:uku 
bı..ı.Lt.n C.l'lMJe:t. dav m.wn d.ui"Ufml..11. 
<QcDCJı a11r CfZıll :ns.hk~nde cıi.uı 

<>ıl k<dı!n """"" y. p >;mıştır. 

istihsali 
müthiş muvazenesı .. 

Yazan: HAYRİ MUHİDDiN 

Milli sanayi birlij -i 
bir sicil hazırlıyor 
. J"lli a&ıı.ıyi. b;ı Iğı, -cac1.c;.yi ,..a-

tım:a :ya-k111xki.n &4;Akedar t'<.lıen. 

ÇERıKEZLElR ])IE ştKAYill'Çİ 
J"afkas şithıkalarında ve mu· 

}l'\ıer:ncıe cereyan edı:-11 bütün 
b1ı kanJ.ı müc <ieleierın gürülrü
lcı , dalga dalg .. yayılarak İs· 
tar>bul saraylarına aksedıyor. 
Gerek bu sravlarda ve gerek ıtev 
!et riçalıni:n konakı.arı.nda, Kaf· 
k~s kcıhramanlar'nın :ıcanlı ınen 
kılbelerı e<at ri •b;rer masal g;b 
dılcien dıle eıiV'<lrdu 

i krJbula. C;rke<i kabilclf.'rin 
d•• sık .k adamlar \'e <kayet
narııe er gel vordu. Çar ığır zul 
n u der kıırt.nlma!arı :n pa 
d *ıtan 're ev1et rica ndf'n 

ar ım ve h maye i<ı'rham ed'· 
J \Ot'dU. 

Çiıni« Çar! ğın 'lı<:ş'um (Kaf 
k~ ·,t la pf'Qjesi), Dağıst&n \'e 
Çeçrnistan halkına tatbik ctt:ği 
s ':ı et.• ICrrkesl<'r) e de ıat:bi.k 
cdı wr .. Çar fırkala ·ı tarafın 
d~n onlara da rahat \'C hu7.ur 
veri'miyor. (Kuban) nehri sa· 
l lk-irde her gün kanlı Yak'a· 
ar CPt..,yan ed yordu. 

Çe. 'ke•l<:'<'ın (Be.ni) f'Jıbile9İ 

re•• (K·zıl Bev) ıie (Tlmor 
ko:r) kabi!csi rei.~i (İ~ ı · n Bey), 
art k C'arlı.ğ n meıal.miııe d;
varama.d !ar O::.n1anh hiikôme
t tın i 1 ifl1"'-Yes:ne i.sfcava ~
lıur hld.!&r. 
D·ğe kllbile1Pr dC' ayni rnrct 

ı.. Jr <et etliler. (Hac· İsmaE) 
v (H r İlva.•) ism:nde iki ?.a· 

lll-r·ıl~I as nlar~k İ.,,.,taı'J)ula 
gl>ı ae dik-r 

Bn zat'ar, Istar.bula ~elir gc!
n:ez devlet ricat:nin 'koı1aklar:
t'< cinl.ı~ıya ba)ad.lar (Bab · 
a .. ) ,.e de b"?'-'urdu!ar. Maksat 
J:.r ı şöylece anlo.tııl.ar, 

Gnek Kabarlayfar ,.e 0 e· 
reft sa:r Çcrkcs kabilet.er~, Sul
t. Beyaı.t de\-rinderiberi (Dev 
lec Aliyye} ~e merbutturlar. 
Buı 'ara, (Sii•ıtri asker) linva· 
u \'erilmtştir •. Srfcrcie ve ha· 
terd<'. dl'vlPte buoca hizmetler 
iia elnü~O<:ı'!llr. Halbuki ~unrala 
r Dede ti ALy,;-e (Kafkas) ka· 
!e;ındt•n el Ç{'ktf. Bu.gön orada 
bu:unan dilli İslam, Çar lıükti· 
met n;n zulüm ve ist:b<ladı ;J. 
uı 1da e1.t'ımd.<tedır.. Ila11>u1d 
Kalkas_ı.a ııalitı, ı!nal ed.lecek 
b.r kuV\'t!t dı>~ildir. Çerke•l~
r· n. ~arayı ,hü:nayu11a ~ledik
cr. hürmet ve ilait, IC'crübe e· 
Jtin ıc:Lr. 
K~t~yıla.ra döı-t ı;:frnlli.k me-

a:kd~ -!Tıılv:n:ı.ıı {ÇcçenlocJ :tııe, 
Ç(i1' ~.odaır •-e ce9.J r kin·seler • 
d •. ka!bet 'ği z:arnar., ' iz bin 
. 1 a.tı h mıılhm• p ç .lııa . •'l>; l ~-J er. 
]';ılı< Kim ......,ı.0, de, ç.... ordu • 
suna kM!jı şiddetle mu.1<aY~mel 
, -tccıırı ikt('(hrJ.er. Ve -r.eler • 

<il?rlberi de, kan dö4<rnek · ır " 
l r. D'.n ı-e devkte bwıı:-a 1W -
rr.etler fa .e'.mi§ olan · ~-im ve 
}.:.- 'JeJ4 • \.'f.lU!n°'zllr" :Oüy bir 
gall!.'ttd'. P.ıd şıı}ı~. • rzedirı••z. 
& Raika.< hald<L iıe aki.k,;d:ı.z-
o'•:t~ 

D\ye, riealıarda:, :ıst:r+a:mlar • 
da butlıu mır 18l'. 

(GafJıcot) in 1 ı,,:".Vüi·ü 9U -

raı:fo iıdi kıi, ne ped~ w nıe de 
dL"li 1.c-t rical\, K"1!tıkıa:ııyoa !JCik!kını.. 

O z~man Dik'in ool chnı va· 
ka•tdım. Ya!t.-ıdan mua.r<'ne et 
ti!ll. Bu ma...,:kür işinı öyle tina-
1 be~ermişti ki ... Parmaklann
c.ı hm~ . n~mma nııcak iner 
bır zar ;<a!mı~lc 

k ayağa kalktı , tö,..pUyu 
)e ,,~n ~ dı . Od .mn ,·moe J,ir 

~ , b.r yukarı dnlafıw.;ja baş 
l.:ıdı 

c! !'('k!iıni yan 'la 
crlcdı D.rektör Dan,· 

adeta 

D 
e rr m v t bı e Hrm• 
t k h ;:ı " eye ne 
ca. cd 1 y 

HAH ITT'ANEn DO. Uş 

Yolda gıde ken Darbı bir iı.e 
r a.P el Z'i DJk' n cnnuzu a 
kovarak, başını egd : 

• en m rı b.r çocı. . ., n de· 
ci bugün çok .ı ı oır 'i be.:er· 
din. 
Dık omuz:ar nı sa bd. !\raba 

da, en Alçfrk lı"" !Il',.Jiıma!tı&. bile 
ın..lii< dee•ll<"rdi. Yalr..ız Ruslarla ı 
yapı lıan son harpte, ordu kıl>ftıaıı.-
d .. ıı Ları Ka1U<aı;yan.n gadlLıı.ic 
buluı13> bel1!I çe.riı.eı: k.al.Qılel<nle 
temasa gelrni.şl.eır. Onlı:ınl&n ıbıir 

kaç .. ıuncı nJMra1Je6i teşhll et • 
mi~ler .. Haı11>too ooınca da, hem 
Kallkwyayı, hO'm de çer.kezleri, 
b:ro1.>nıbire l>'lH>tuv·enn ~1eııclı. 

Rab.ali erkm>J, çenkez mu • 
re'ıN. tarının iı,'\ıtl1ıamıl;.·rmı bü· 
yulk bıc alaıl.ıa ile dini .ler. Ve, 
Kaikaf>l·a ookkında t.:ırn bir fi. 
k·<r ba51o etmek içın onlardan 
biı- k •c-vLer sorup ögr<"r.d;l<'.r. 
A.\'11 ı.an,.;. A çerkf.'!'. IDUN"J~ U\5-

J;ıı-mın nadcl· ririn y;;zı ile !.es· J 

bil en re~ pzll!i..,afı (-b' r'ocı .o;u{. 

t.aın H ,,,.. a.r1Jet:.ifor. 

f'a.d .<>n. bu ilaı<ıeıere ~ bü· ı 
yul< a 1, ka gMtıordi. İcaobeodeıı. şey. 
!erin hapıln·ası ve Kal'k:ıs hal • 
~nm !im:>yeye almm~ı lçin 
cttııif' lf'll· \'<'rdi. Bu niı: n üzerine, 
Bm)).a Li de işe i:'heırm<y<.> ver • 
mek mt"<ibtllt'i~eb n! hÔıSliE>tti. Dt"V· 
Jet rıcalinilı ağmanndan: 

- Devlett alt""'' Anadolu lıu- 1 
dudun.un eırrıni~yetİ.i,1. ti:'miıı et- 1 

PElvlo( V.;.ı.;·oa,. yni. aükık&nda ve. 
"lYD tezı:aMa ıundeliioio çabfıın ar· 
Uda;;ı Yımıy1 bo-yl?UD>llHl i<und •· 
o bı~.e Y"'""J.aya.ı'Olt öl00rmeit-
11Cn .ı:ı,;lu iO. 

ilk c..ı-te, mak:t.ü 1 Yın.nuı b&
buı ._.nıfındarı. veriletı ve ,-et.şk:in 

tıvliııciJoln Pl-'Oe~z. yere o'.dürülıme
sinc::Len dolayı kıa'li:ıt1 c~a çarptı

rıftnıa.sı vt: 2500 l'..ra me.ddJ, 2500 lıra 
<ia _, taz.mina t t..ı ep eden .._ 
tida., SOON da auç.ıu f'Oıvli.of ~ilı
n~ ya1.1lı ınlid.ahıan~ okunmu:;
tıur BJr.Qan sonra. hiık.iıOT\İn soıırusu 

""'1'''>e -! t.ı:ı:m.na.t içln mıkul: 
6abep gö.ıltN'eqıeye:ı nı.aktul &Pn-cın 
batb- ı r.-..addi ta.7.rııı~ bWeb~r.ıden 

\.l'd.I~ erek ye t\1-z :?JOO ı~.k ma.ne 
\ i ta:zrrw:nart. ~ :nde nrar ~wnio

t1 Bunclan ."iOnr• tuıkmer hryeti, 
nüzaj(t"reye çekiJ .. rrı.ş\ir, ?\I-lıtalQereıden 

ı:;a.rM.-a K1ı.ı okı.:ırunu.~tur. 

Pavlof ın 2 sene 6 aıy ;Cır ba4>tS 
reı..a,,,lil'ıc.ı:: ıuM>.tu.un baıbar>ı:n-a 600 li
' t.a.:m;ina,,._ ve,nl! ine 14.00 kuru!J 
rr.l<lh'keır.e majr-afının d.a suçlu t.ara.
f'nlia.n ödenn:e$nr.- karar vt>'" hı~i.r. 

Şehir işleri -mec.: çiıı, (ct"beli K:ıdlloa.-;J h@!Kı- I Dün 
na {iSt>nı.alfıt) gösternıelL, Car 
oroulanm k.Er.)ı İJÖ'.'"lc hır k:~v- him 
vet tc'Cl~ gci,·meJi. 

Vilayette mu· 
bir top,antı 

y a pı l dı Gi.b ııöder iıytil.dı. 
Bazı :ıl<ıllı devi« ricab ıw-a . 

fırıd:in, çe~t.ıı-n ve tl;;.ğ· Uı.n 

'°Jılnnın derhal ele alınmı;;;ı h.a:k
kında. Bahıiibye tallor'rle.- ve la
) ihakır verild. Bazıları da, bu 
sor kıab;l<'Jerd,.,, istifade için, u
:ıun uwn ıproje!f"I' tamıi:m etti. 
Faık;;.t, devlet rical nin ihm.:tli ve 
en ciddi ~k'l'de bi'e gÜSl{'r~~ • 
len l"1kaydi yuııüıı.de:ı, · slı hi~ 
bir iş görulemedi. 

İ.kı Ç"I'keı: ır.ır•!hıhaısı, n1ylaırca 
~thılda J<alıhkı.r. Her güıı, 
k.a.pı k~pı clolfu\'llk r. S<>r.ra, h~ç 

· · <c<'e nıu\•afıa1< olaıım,.::;ıı·a'l< 

1 

., . ' 1 

>rııeyus ve mütıee>mr tir haki<-, 
,..,<letıe mecbur Joalrlıloır 

•:VVEı..A PARÇALA~ 
CONRA, l'l..'T ... 

t npaırato~ Katenrı., (Kôıf -
ka. ıstt;ası projesi) ~ın tıı;cn !ıır 

muva:ffaklyetle taıbbdlci i.ç;r. (Ge
neral Medeın) in Iyıktt ,-e faa
liyetini kafü görırii~"O,... ı. Ça • 
riçe, oıra<Wııi ~ı ki ~r~,i b:r 
kat d:ılıa Jouvvetlendlnm~k ve 
ar!tk Kafil<.a., <o:!n1<al'3'1'tnı dQlııı:i:
len çiğneyerek bir tı.amlede ..i
m:ıldcn ccııııba inmek it;Liyordn.L 

E•j..en (Kafkas orıh'o;tı), bri 
(Kalhs) d ğer< de (Kaban) na· 
rrJle iki k.olomuya &JM''Jtmıştı. 
Katerin'in .makıqadı, bu koiJr • 
duları müsta.~l btr r (-0rdu) yap. 
-mak ve böy1"'ce orndakıi lk<!'rl , 
!nı; \ !, büer nı.ial. dcl>a aırt- 'ı 

n:. ·L. 

K !.('t uı, bu t.aısavı·Lrunu taıt
bik et' i. (Gene-ral Mooem) i. g(>. 
ri ç-.JJ,bj Onun ı·erir.<>. (Crener<ıl 

So\"Ol':>f) u g"'1nel'diı Ve Kaf • 
luts or.ilJS\.1'1'11Un n evc~u da, yti?. 
yirmi bir.._. ihliiıJ etti. Bu bihi1k 
~dronur. miıUm bir kısmı, 

0

(Vol. 
ga) sallrillıeri.r.den gönderıkm ye-
ni kıau.ak süriileril'Jd<'n mürd: 

~-
(Dalıa vu) 

Dün s01buh ,.;Ji.Yl'tLe mülı!ılıı 

bır toplaı>tı yapılm;ş '"' \"al.in.in 
r.) c.t6C•t\.ı:r.le t1.>pk r~o.n büı~ın k.aö'· 
m,;1.<am larla, Belodye re~ mua· 
'ın lcrı ıe'nin bütün ihtiy41Çları 
ve ~leri clrr.iır.Ja izahı.! ıot"IT'.ir 
ler<iLT. V &li kaymakam lo.r ,u ,.e 
l>elcii.' e re,; ır.uavinleııiıım k&·
~:fa';ll .ı<la.rı sı; l<illeri hallet'm<!J< 
ıçin alınınıı..ı gereken ~cdb!ırlen 
soıım~ \. ver Je.r.. cevö:p.Laıı~ı not 
ctıni;ıtir. Şehrin iaşe işleri iç n 

alt "''"' 'k•waw fM' ın Laıtb ne ııek Ilı 
dafır4a gfo·ülen baru 2°kısalk • 
J lclann telausi için d OO:zı ka· 
rarJ.aır alıınm ·tır. 

Belediyede bir 
su iis ti m al 

---- ---
Temizlik işleri anbar 
müdürü yağ satmış 

Du.n mil h koınmm.a müddei U· 

I1'!!'.lil1'•;ı;~ l>ır en.rı.o•ycti SUİİ!!rti • 
mal voık'asının tah!kıikatın.a el kıay 
ımlt' tur. İlk ifade uııpt!n.a \"e ;a. 
diı<)'8 gör .-.. ıt"a ~<Öy~ cet'l'.)'iln 

e~w.:~ir: 

Bılc-ı~ve t.emizlik işleri ar.lhar 
mLll.liirü Em'Cr, ayni <eırd.e be· 
le<f':yenin ücrctli ;oförü olan 
BehceıE ;;nba.r;ır.da 500 kıilıo aırr-

baır fa;losı rr.ıollor'.ın yeğı bı>lıı.ır.· 

d>ugı.ınu. ü r y•ol ur,u buda.raık bu· 
n~ eı a;t; ıı satım'81!ını t.dk.lil 
(:,tm tir. 

• Motvrı:r:. vağın•t sa.tın alen E
tem ad rı1a tir• lı•mu diğer bı., 
şah.>a ı;ı:;tır:ıık üızere llo<n ~laka
dar r.enwr~1· keyf',·eti h<:OOr 
a!lmıış rrıokr.• ni müsaıitre \'P suç· ı 
Jufarı tt"\•kf,f eder<!!< ,,...; ili 1oo • 
ruıeoır;ı miiıdd<'i,L·ımar.ıi.ligin:e tes
ı;m etm~tJ r. 

Siz ders•niz ki': 
- b'feodim .. Ne olııok? Şunu 

~>le yaparız, bunu böyle yapa
rız .. olur bitu! Diinyada olmı • 
yacak ey mi \'ar? 

Halbuki dünya, obnıyaea.k 

şeyk>den yapılm~ bir cihn o· 
larak işleyen bir dfuıyııdtr. Ta· 
biatJn de, oemiJ etiıı ek de&'işti
rilema:. ebedi bir riyaa:i>·<ı&i var. 
Bıımın dışındaki hesaplar çar
şı>• hi~ b'r 2llman uymazlar. 

tktısat olaylan da, cemi>·et o· 
]aylarının ri~·aziye. i ve kanun
larile harrloet ederler; ı>ara boz· 
dunu· g<bi lı"r djfeye.nin fikir 
ve istek bozduacaj(ı bir sarraf 
dükkanı değildir. 

t t.e buyurunuz ikt~adm ma
rifetlrr:ni: 

İktısatta istjh~al ile i,tihlakin 
cbedı nıttv®e:ıcs.iıni deği~tirc -
bilir lnisini7ı:? 

Bunu ;)'ap•bilınek için i.-a:run 
balılııcılarıı mqılıur zi> a[et'ndeki 
mucİzeJi ynpnıok ve iki hal.kla 
"ki yüz bahkcıyı do)'l!rabilmek 
gerektir. 

Be,, elmayı bölmeden yliz elti 
kl~i~e rlagıtahilir nıi..c;iır~iz'.' 

Onun İ\"·ııuir ki harp ckoııo . 
n1ik .. ist~nti, istihsale "öre islih- , 
sali tahdit etoıeye mecbur ol • 
ınu tur. Elimize kaç ton nı.addc 
gr-c;i~<ır? O ö~üye göre takoiın. 
Bırnu yapmadınız nu, istih~al, 

ithalat ve stok piyasası istihlaki 

kendi kendine \ e ezrei bir kıad· 
retle ta!ıd,t eder. Çünkü. be~ 

ehnu) ı bölmeden yiiz elli !.;işi ye 
dağıtmak, iklısat riyaziyeısindc, 

imkılıı.sızdn. 

istihsal, iısti!ıliki kMdi ken • 
dine na"l lahılit ediynr? 

Gayet tabii b!r ~ekilde: Fiat· 
larlR. 

Fiatlar; artttrma sureliLe ıntt· 
huri bir t.elıdit" Fia.!aT üç mis-
li. olnıaclı J}~ m;sli :ırt&r, 

!\füstchJ'k t>Jbakalaruı t.tilı • 
Jiık maddelerini satış alma kud
reti &!Rl ni~bette artamıyaca

ğı i<:in, ınüstch:i'k az hareaffiaJa 
ınahkômdur. Fiotlar S misli a.rt
tıJ~a n•ii. tehlik 5 .nıisli a:ı ) .. İ
~·ect'k, gilecek, 5 misli az sar
fcdcccktir. 

Bu suretle 5 elma 150 k:~·ye 
tak>im edilmiş oluyor; fıı;kat. lıer
kescn panymn, elmalar kendili· 
ğindcn otuzir par ·..t)'a böliine
rck \e elbette gelt.-<liye b'.·r a· 
dalets:ZlJ.tc .. 
Görülü~or ki istihsal Ye h • 

tihlak..in ınu"az.enıesl ŞUUT ve be· 
sapla tah<lit edilnı<;ı..<;e, otoma· 
tik'olarak kendi ken<J:.1i tclıdicli 
daha en'.cidir. 

(linkii bu sefer cimanın 1>tuz.. 
da b'rini dehi ödcyenıiyenkri 
konımak 1<1nır.<fa kalırsınız. 

~ıuvnene! 

Bütün kainata muvll7~ ka· 
nuını hükmeder. 

Aman Piı·inc Fiatını 
' Yükseltelim! 

--------... ı~-------
Taclrler yeni mal gelmesini temin için 

ııatı ytikıeltUklerlDI ıöyllyorlar ı 
Yeni pTınç mahsulünün bir 

aya kadar satı~a çıkarılacağı 
haber v.crilmekledir. Fiatlar ve 
alım satım serıbest b1rak11d·k

tan sonra pirinç fiatları bir miid 
det dü,ıı1~. ~onra karaboı;ayı 
aratacak bir ~ekilde yükselme· 
ğe başlam:ştır, 

Piriı.ç !·atları, bir firmanın 
65 ve 95 kuru~a pirinç satabil<?· 
ceğini söylemesine ve pirinp ko
mites!ııin 120 kurlJ'i satış fiatı 
tesbit etıre.<ine r~ğmen 12fı, no 
135 kııcu~a iırlamıştır. Dün fl· 
!ar 110 kuruş arasında Xf, 

Tacirler, !.atların düşmesi i
çin ancak yeni mahsulün pıya· 
saıya ge?mesini beklemekten 
• başka çare ·bulunmadığını, çel· 
tik muslahsillerinin ise f:atlar 
nerede ,-;;ksekse oraya mal gön 
derecekİer ndcn, binaenahıh İs
tanbu1 piyosasını bu kadar sık
bogaz L·ımenin n;hayet şe'hre ye 
m mahsulden çeltik gelmesi
ne ,·arı\'acaliını iddia etme':::te-• . o 
d!rler. Bu iddialar doğru i~e, 
şehre fazla p:rinç gelmes:ni te-
min ve bunun için de müsta'lısi· 
li ta imin maksadile pirinç fiat· 
!arıra clb:rliğil.e daha da yük
se!tmemiz lazım gelmektedir. 

Diğer taraftan t.esbi~ ed.ıld•ği
nc göre büyük tacirler, lıer ne
vi gıda maddesinde olduğu gibi 
41>\ri fi& tlarınL da mahallinde 

yfu::seltt :·erek mi.ibayaatta bu· 
1unmaktadırlar, ŞeJırimmJ.eki 
lbazı pirinç tacirlerinde de Boy;ı 
had me~i pirinıçler için 103 
kuruştan faturaJara ıesadüf e-
dı fdiği de söylenmektedirler. 

' iplik suiistimali ya· 
panlar mahkum oldu 

tµ.1.ik lroı>peratifi ""olk reisi Mu.nıt 
Vt' .aza Raıınar.z:ın ımu.him rnikıt.a:roa 

iı>I i.gı fam f y&tlo piyasa.y.a sürme.!<· 
ten ırnam1un o;aır.ak. ~filli Kor:unma 
mil'~iıııe verjhr.işier ve i.kişer 

Sf"nıe Pc tii1-geye r!.irgim ~ 
~e ~<'r yü~ li~ ağır p;.ill'Q. ceza. 
l'lna mehküm o -iıard.il". 

ı s- oçu~ HABERLER 1 
* Dün, T:>ht:ı.lı:aüde Tütiin Güm

rti;."ü oıı<İd<'Sinde nrm .-okağııııb 2 
No. lıı tio<>rf'bhau., •nhibi irenl.t AJj. 

kalr.y :<tlrç;hği yaı:-ırroJda olduğuıı.

d1 n y2kaıl"'1l)1>ıt \C memurlarıı 100 
lirı>. da TÜ(>vet 1.ı'klif ett.iğ\oc!en ho<r 
iki svçuncl:ın c!ol;ıyı tr Wtit ediliıniş

tir. A!lniı> di>lı&ı:inıııd11 yepLlan ara. 
,,_ llO ı... lo !a.tur8'\~ Ye ~
,,,...;,, ka.lıq bukınnnı.ş4ur, 

YAŞANMIŞ MÜTHİŞ MACERALAR AF MESELESİ 

Günler geçiytoırdu. 

ALLAH/ 
Yazan: Tefrika 

AL jENINGS 

BELASI 
o. 21 Türkçeai: 

'fUAılMER ALA TUR 

Fakat a.f vadıincbı hali bi.r 
haller ydktu. Bu mesele hSl<ık.ıır, 
da ~mck Ü7J€lre QjıreJotörü.ıı 
yaruna g, blim; 

- Dik ~k feoo öksüırıırğe 
başladı, dc-dlm, hira:z acoı:~e et -
selcr, çok iyi olıtcalk. 

Dımhı: 

(5dft.ı:l'.)"'I e'°..C } !UIT.'rla,,m,ılg& b.14111-
lU~l)('. BrrJilc, bu sıcU.ı luıvırJ.a-rk:ea 
oUır•:~arıyt•l hlik.-ünıelan.zi.n ıl illi u
lroU'ııin kw.ulup ya.,arl'!':ıi!nıınt tenün lçLn 
sa.")(;~·le.ı~ turrı.tn cLti,t. r.: !,Yda!ar
G...o ı~Wadıc .ederl a~i tf":tkLU~·;, 
~us.le ışe ba~;ü.Ol"?ll,,.. 

B•.ırıdıg gibı Cl'~ •it. ,,...,,y;) .k.iı.
nı.:.n.u ~ul edtJdıikteQ sonıra nıenıJıe-
kcti:nı.1Jde ~i h&n'>kı·tı!ı~p hitlan
n:tş, bil" ~ t>nıc\i..l.!>tri ıntlE.'::ıt e.:Jf -eri 
kurul.ıu141<A. İş • ?.lJ,i S•ut>)' bi • 
~gi, h&ztrdar~ı:ta bu.'\llldutgu sicil
de cümhuriyet hilkU~lf"tl kı.ırtı!~
Uıo se>n!'a fuaJ.iyete başl<ıyan 5'ın".:tYi 

mu-e&~L'bl'lt ~u~ lı Jnü~e: c:ecri.n. 
uıı.·ult~laru-.ian• ~c>:.·- ~ ":lr MJn~· 1ı:S'tılh

lı.1k ı ~lı·r' ha.n r.ıad ı-e:c-r., ç 19'
t '1'ık arı .şc-i '.\ı n , ı~l'lliiıJ. hal-ı.u

~· .. n.t u:ır:-fi at. tıe v~ mt:lv;rye Pl gra
!iklf'r h:ı-lJıde dy ·ı • y:ı tasrih ede
ce-.~ ır R sic n h r fo~\dası da, 
iıı.1:8tJsi ~yf mue ~lt>r"n·n ,,..""1n
.. -clc ~ ne g'b'. hi.7.ıı~tleı· y~pt '·,ar.ı.

tl\. \"e ic-ab"Yıa yapcbıloc.-a.tc!erini 
a.c,ı,:.:,;.ı \ )tı:ıı.~u ri 1 (~tvi {C 11) 
İk ... ..-at ~..;ek~l~t:.rı..ee tasdik odiiıdık
tt" n JOl[l ra ı~rol u~ aca :et .-

Parll Ocak koag,,.eıı 
!'cırt.i ocı:.1< kıoıogrcleri dün de 

Yıq>rimıştır. B:ıkırk-Qy kıı.2m"ının 

1 ve 2 rı1rrr-:..: Talı ocü.•:.tlQırile Şo.nr 

far ocag,, Bt')?J'2ll.Jll Aldlxııba. 
dercsinde>kiı, B~-oğlwıun Ku.- • 
tul:uış, Emi.,.ör.-üu-ııiin Hoc~ 

Fatıilhin Kızıl\~ne, Silivrinm 
Alı P•· Sikr.rin Hacıllı, Domalı, 
KtJbakıoz, Y &ma:ı ·~·~ '.r, Ü!<~"iıda
rın Sa laca.k, Y u·lova.n m Af;k.öy, 
Tesv.tkiye ,.e Qu.kuır oc&lklan sa· 
:ııt 14 den 22,30 a kOO:ıır SÜA'lnu_'
tür. Bu.gün de ı~ oc:.lk k-on.gresi 
y•;;,pılacaikt ı·. 

Bir !okantada 173 
karn e bulund u 
Eırııl)iyet. rnU,,J,;ıır; ıı3ü ~laK. lijl

'l"():)'U 'n"'!'lA.t lırt ci..ın AT'&b ca;ıitbı
de Üç .k:ardcş!-er lo,,aoi<ıınnıdıa Elrlı:ıı 
- Teş:rin.icı..·"~1 ay! .. nrııa ait 173 llôed 
kn,rtic museOO!'e ıetmıi 0lerdır. Lokan
ıtacı.mo. bu .kıameieti ne. 61..trf'tl~ ele 
g,,.,;ro;g, '.•lık~c rolkrnekle'.l.~. 

Altın yine 
yükseliyor 

Alim fi2iUaırı yerııİde7> yıı.iıö..Cİ· 
ımeğe oaı;;lrumıştır. E.'\l'>clkıi gün 
32,30 lira dl~n biır aJıt;ımn (i.atı 

dfuı 33 lira 15 lrur~. 

lkt"sat Vekili şeh· 
r imiz e geli yor 
Mısat Vekil Sl'ITı Daıy, ge • 

çenete ŞEJ!ırmme gelmiş, M- kaç 
gfuı. iıfıtin<•h M etıtıfüklnı soırııra 

Aı:ika.raya dönmıfu;ıtu. 
lfaber :ddığmııza göre v~.ıa 1, 

y&kındıa tels:ru şeb.tıirniu.e gele
:rek teılkr'.<leı:de Wluır>aı::ıtclrr • 
B uaraı:t:. rc-.mı.i saınayi ım;Llkleri 

HwrWma<ı h<.114kında neşredilen 
ıl<ar.ıundan s.cmra ı l:k CA :r Hğ'1ı şe:h
riınıizde l..-uırulmaısı etraıfım~ 
i!;ıle.r1e me~gul oıacaıkıtıc. 

TOPLANTI 
Önün: ··1.cP.<ı fi. 9/!J.12 !17.Jl" gllfrU 

...tıo.ıı saıı 10 da Emiı'IÖnii H.,1ke.vı.n... 
de bazı ~~f"leri ~...aJt ıve hal 
r-iımtic üze~ crm•yet~ Ioevk<ıld

~ bi-r İçt.imıa.t ytipıl:ı~r, Azl!.asrm 
teı;r\tleri ilıln a.hınw 

, .,,. ~ ...... '" '" 'Yıw" "' A 

( s6z OELl'i 1 
~--

__ J 

Darısı diğer 

semtıere ı. 
Bir gıuetede ;:öyle bir )ıaq,er 

var.: 

nın p · ceres ndeıı ok k an ı 
retrrekle me;ıguldu E' re, ge 
ltp cçen seı e t •n•a !ara d k· 
k t t bakıv&rdu 11 · !:. • -Y ..> 

cl k.ık rta kcn Jni Lu man'ZJ.
''1 r.ı.r. r z'ıı alak d~r miyor· 
du 

tı r v~ •ı;k ta kc' f ndcn 1 DJ!k'e \'n-:ıetmıışt. Gn.zetoctlcrin 
nonıştuğıü fK.i rc:rni z3t, söyü • 
' <:ek s(;z bulsımaırr ·stardı. Saıd~
ce b(r sl!riı1bazlığa şrJli. oWt< • 
lzı.rıır.ı • 1) Jısmekle ,.;;tlfa utmit
foroı. 

- Ben, ~le eLmeleri ;,mı e- ~ 
Hır.den gek"gi kadarı: çal~ITım, 
dedi. 

- B~~i.ktaş İzmirıe gidiyor! •. 

Vaaay? Demek, fi1ıtı k.onlrol
lu u-cuz üziiın yiJobilmek için, 
dt>Seııile ki, kDCa llesiktaş niha
yet btanhıtldan giiçüp İzmirin 
bir bir 'emli olmaya karnr , er
di ha?!.. 

Bır 

•kı 

u ca '" .ı ı.la\ 
titr·vo Ar:ı " 

s ... :.a baK! Gora 
k' tf rdu. 
!> rC" mumu 

- Bak., bak, b•k' dcd, 

Du· 
b.r· 

rr '? 

ddetıe 

Bır cv.n or..unde on yasların
ıa b.r çocuk, iıç \o v •• a ·ır.· 

dak '.'uçuk ,·arde;cr. omuzun• 
bır.dirmiş: 

Adda• Mda' dı)<' ba~:rı

yor, ka~~'Ol omuzunoo h<ıp-

o"' u.,yıJr .. 
Bur .ın d.:t a tııb!, ma.nuııra ne 

O'• LiıJ.i'? F..,;ut )J_,k kıcr.ıd:ıi:nıi 

k b;r ' m i ~'-"" 1 
t u:-ır · ~ di. 

- Or ~ tı 
" 'tl')(.ıt' i 
di. 

l' t.: r.-O"ı ı öm 
unıı çoc~ k' <loe-

"\r ı •ha t~ gl' •ye 
i<.cl r, bir d h.a dış:tJ"ı} a b::k -
ıı cd \ c n •tlcncn dişlcrıııı a ,· 
r adı. 

O @l< n • .cı ı-e erte;ı sı:h<ıibk!i 

g.if.:C:ldcr, k.;"ı'ın aç0ışını he • 
•e<·aııılı bir h.a-beı· h;;l n<le taf • 
s.ı,;ıile v;;n• rlaroı. 

ll d<.!Ôl' bunın nıı.;ıl "'ili • 
<lıg~ıı •\,o :nı .. ..,eye ~.>Y lt'1llfi.)'ı)C.._..gini , 

Gırzı ele in rr~ rir.:ie 
•pe,-< genç > 1i'i d~ lı&pı!Glıane ·e 
" , ~ V( m l• v L n Jer. 01n'le.k 
i. '·1"C hulu;r~n b:ır nuıJ}kum ka-
sayı .... çt .. t<.ırzında 

\~l"d 

cı'nılclcr 

Hq.ı~i de kı..,;anın nırs.J ~<;ıl
dıgın <•r ~ •m~k wi.n, alkıllaırı • 
na ne gddı~ · yar.m ~laniı. 

Ar.es· hir t~:~M'. kaı."3 açıklı

ğı t;,~·:L·ae. l' k'in l"J<.k'i kalan 
("(.- ..:.sı1ıır.. h;Jkı"'>ınct tar, r:.nJun 
~rr~ <llln siınin r\ ~n \ li.~lW.1-
rr~ C'ldtıgt.ı.u y;,,.rıu~lı. 

o: rokfürün bu söııü saımılnııi • 
yctle <5ylediği,.,c iNaınıy"'1'Um. 

Gı<lip ın<1ktı"""'l"r aıtölyesi:nde 

Diki buldum. Dir ktörün nez • 

d>n.t!C'ki re.elıbüsümıii anl<:ıttıırnı. 

Dk' oralı olımedı mı '!lıedıi:r, de-
eli k: 

- Ben sar.J birney sôy} ye 
yiİm mıi '! Ben bu a.d:ıımlı<r a inanr 
maıııı. Z&ılıen şimdıiy e kaıdaır ııııa.n

mam ı"?tım. BıındıN: sonro tı:ıç " 
n.anım.aım. Eğer Jraıay ı a.çt ll<Sa, 

boou sı.rf s:ır.a bır lı::zırıeltlTl 1-
sun diye y::ıptım. 

;.r-zun uzun b= b- "ll ve bir· 
•-cnılıtre ilave otti 

ID•lıa ""') 

• BiR ŞEY MJ? 
Okudunuz mıı: llıwny adala· 

rında Kalop,;.na) adında b r plfıı 

\urm 1 kaıYkara im~ • b l.Ji 
tuh {: Kumları tıı.uuunile ya • 
1!."udagı kiılu imiş! 

Allah \!l:ılı, bö~ fo h~ı slyet· 
for '.>alnu llo\ )° pdafarında 1U 

blllunurınuş. 

Biıun f tıuıbruda ela birro1 

plaj var: YPnıyf'..:ldir. ~.ebi 
b•nıın da ı..ı...ı:, ~öpler! 

~L'llBIZ 

Uzakşarktan 
Orta şarka 
Ya.:an Alı Kemal SIJN.\IAN 

(Ol u gi.mlcrin ~iyHSet ve 
19) httrp itleın""'dt>ki beUi 

b~şlı iki baıfüesi biri 
l:zakşarktu jap<>qyada hükürue· 
tin '"Ha etmiş olın.1 ı, diğ.,r< 4e 
Orta. arkta ;ıiıuali Afrika harp 
ulınesi.'1.de ~en< bareluila ıriri • 
şU~ir. japon~ a-daki lıüla'\ınıeC 
dc~ikliı,'iıı!.n hatıra getirdiği 
b:rçoık müliilıazalar \'ardır. t'a· 
k•t her şeyden evvel ı,öylenıek 
iktı7.41 ediyor ki dokuz ay·danbe
ri giri~ilıuiş ol311 bu barb'n yor· 
guuluğu du~·ttlnıağa ba,ıasa bikt 
her lıalde jap011lar kendilerince 
kınamlma.ım dıt•m gördl klcri 
kat'ı netice\·e \ am1adan e\ Y<!l 
sillihı eldrn~ hırakınanıağn karar 
,-errn1: J görünıi) urlar. lliç uıcç .. 
bul deJ:ildir ki japoıı a bil'l'ı>k 
Jni.i~külüta gögü~ gcrınt-k m:..-c • 
buriyctind...Jir. Harbin daJıa ...,. 
kı>dar sürPreği de belli de)\ildir. 
Bununla bera~r japonyann 
daha buyüın~iınc jnpc.>n ilııpa -
ratorl "uuu.n hudutlar•m g&
nislctıneğe "if'nelcrce ınilni o~n11 

taraf ile kat'ı he.•ap görmek ~ok 
ti arlık gekl: diye bu harbe gİl'· 
ınes'ne ınaı1i olan tar•{ Angio
S&ksoıı tarafı dİ) e tekrar edil • 
ınckredir. Gene bir de Asya kıt'a. 
sıod~ki k<nnsu nrdrr. Simdiye 
kadar RlL•ya· ile japony; ara • 
sındaki siya.ı.i d06tluk ucum el· 
ınedi değil: l:Jı.in bwıun ne za. 
mana kadar sü:receği pek lilk 
S07: gOliiren bir nıcsel 0L1lak • 
tadır. Oıııın i,çin jap<>n}ada lı;i· 

kitnıct ~'İ.şm<'S"nin harp n- * 
~·aset sahas:nda ne gibi nıütaJc
alart oltln~'Una dair lahn•!nler 
)Ürütluekton dün}a ııı.ıtbuntı 

geri katmadı. Şimdi görül.en hal 
~udur. jnponyc>ııın ıııe olursa ol
sun RUtiyaya kıaqı va.z'.reti.n.i 
değ' timıiyeeeğini tekrar etıne
·' i l'okyo gneteleri dııılı<ı faydau 
lı u l uyorla·r. 

$mıalı Afııiıka ıılı.ooııiıı>de h

rekıita ha ı.ı.m-ı i8e belden -

miye.n bir .hadise ohnaın gerek. 

Mihvıır tarafına lroman•ho eden 
:\'la~! Roınnıd yeııid.eıı hHır· · 
!anıyor, Gir.idden kun·et celi • 
ri ordu. Haziranın ortas....ıa ka
zanılmış olan Tobntk muvaffa. 
kiyetinden ı.onn. Ma~I llTJm· 
melli• dumuyarak daha ilı-rle . 
.m.,,,; "" Nil •ıı.di:ııiııe doğru y İİ· 
rünı-esi ihtimalleriııdeıı eok bıth· 
sedildiği haftalar •·ardı'. O haf· 
taJarw İog'wk>r için de oo geç· 
ınem· olduğu ıııakloulur. Bilio
kis Mısırda üzüntüleri arttıra • 
cak sebepler çogalmış görünti
yordu. B1JJ1u.ııla lıeraber setüzin
t:i İ:ııgil'z ordu,,u lizım gdcıı mıt 
ka•·emdi göstcnıı"ı \<l Mareşal 
Roınmel bu mukuemeti kıl'lua 
nın k<>luy olınaıhğıru takdir et • 
i .tir. 

Tobmk muvaffal<i~eti .Mili • 
\eıt !run-etliırinın da.Jıa ilerle • 
ınek iç:n ~e,~k '\r'O neş'e~iınS .ırt

tırıuırı ol<>bilmdi. l'"akat mulıa • 
iebe oyni llı.m .. nda bir hesap i!f 
dir. Alnıan tarafı ugradlğ'ı za)'j... 
alı telafi etmek, ek.ı:lu ·, , 
itini taıııanılamaık ve bmulah 
t:uıklı>rWJ tamir etmek i~ kar· 
~ı.smıb id;. Bunu düşüll'Cll İogi. 
U-:der aşağı yukarı şöyk> ciıyor
Jardı: - Tımklarm tamiri kola1 
değildir. Nerede olsa zaman İoj.İ. 

On1oı ic;i.n la::reşal l'.ommel ye
niden b':r hareket.& ~ihnek 
için beklruneğe me.: burdm. 

Fııkot hıgllz)er de biliyorl1l'l'· 
dı ki Mİiı\u kuvı.-etl r.i Mısır 

luıdutları içine girmiş, ilerleıni' 
ve orada tutU'lı:ıbHmişlerd.'r. Nil 
vadisine doğru d..ru. ilcrıeınel< 

jstcr gibi i\lı\retıal IWmıuel •<ı · 
k'%in< i lngilı:.ı ordtL'U1ULtt ·mu -
kavc.nı-ttiıni görınu~. dı.nnu rtu.. 
Ycu.1 ba,fı.vıwı lıamlcit ılt · ııdi 
iki tııraf da birbiriıııi tekrar ~ok· 
lanı.ak ta.dır. 1-ıı.kı.t lr. rın ı

•·a,ı;ı ınıbcten haf" lenişılr. Ge
.. eli'l' de. artık y Z>lb ol.ılı u ı:ıbı 
~ degıl, a.lııı u~ıwdur. <>e • 
etleri., ınu nası tanın- i~len\ ~-n 
i.ki muharip tarııbn da · "" :•· 
r Jı><:ak. yaz ca ırrtılı: ·.ı. 
detınin geçmiş o ı da ırun 
dhı hare· ı ru daha kola1 lnş • 
tırucak!tr. 

;)<Jısırda hu:,ilm<'I ınerl=~nın 
Jlehi.red•'n Sud>na naklin İrı• 
gilulerce teklif cdilnıİi o\dr.j!'u· 
na dair <:ık>tn rtvayetle"i bun • 
d,., sonr .ı.ki t.arolriltın a r-
lıenuıııy,ctll "IK· "rına r.V.O 
alinı<I ıı:·b• g01 ~rih M • 

ı nıekttd.ir. 
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.SON HABE . .RLER . . . . . 

ispanyada kabine 
değişikliği oldu 

~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~ 
Hariciye Nazırı Çekildi 

J,onılra 3 (Radyo 0,45) - Is pt.J&Ya Harft:iye Nazır• Serano Sa
ner kabiueden çekilmi~tir. ~ve kiilet vruınesiDi General Franko 
ktndis.i de.ru.hıh> etmiştir, Ge...,raI Rodana da Hariciye Ne'&B.reône 
ııetirilmişttr. Rodana İspanya d:ııh ili !11'lıharebt!leri _..,.. F'nıa
l«>nun oo yalan feal llJ1bd01hırm dan biridir. 

-HAVA HARBl- Deyli Meyl'e Göre 
~~~~~~~-~ 

Karlsruhe de 1 Harp Almanya
Bombalandı ya götürülecek 
-------

Almanlar da İngil· 
tereye hücumetti 

Ber:ın, 3 (A.A.) - Alman 
t<-bi.ği: 

Dün gece İngiLz tayyarel.<'ri 
Ka.lsruhe şebrine hiicum etmiş 
ıcrdit, s:vil aha!> arasında tele
fat vardır.'~lırin bilhas;;a ıner
kL•wı<k ha.sarat kaydedilmiştir. 

Evvelce alınan raporlara göre, 
hll>Cum <.'df'.n dii.<ıman oombar
dınıan u~aklurıodan al<iSJ düşü 
rü mü,,tür. Dün Almao tavvare 
>er· Wa•.gt atlas• il<> .İııgilte'r~nin 
cenup >ahı Ilı-rinde ki tesi;;leri ve 
münak.ıat yollarını ağır çapla 
lnmbafar armak wreıile hom
ba11lım•n l'tımişlerdir. 

2 Eyliıl gtcesi Alman tayya
releri !IHdland'd•ki askeri he
<le'flerı bo.moordıman elm;~l~r
dir 

---·------
Harbin ylldönümü 
münasebetile bir 
ç?k yazı yazıldı 

[.o!lQra, 3 (AA.: - Bllyük Bri
lı.ı~ t.araJl'IJCb.n hiKJ> :...W.n t•dıih:;i
uonı flC~ü yll.a.on.tmıü mütıti.5cbe
•(yiıe .ill€ıhz gaze~teri S(J'D il'ıderc o
ıan it•ıTI'*a arını ;ts.dıe> L+nt>ıkıte, bl\-' 
nunla ber;;ıber .r.a.fsıı:c gıidm yolun 
lıı•lıki dı~ çetin <>lotcaığlfl4. Ftüıa'( <'Y-
1"'1.ekıocd<rler. GazMeleııin yaıodılı:

lan maı..ru-lenıe ıuırtıin ııüdümü 
irin birıJı'ik. •oH!etleuin aakert idıa.-

1 releri araııında sıl<ı bir İ';'bi~ Y*'
pü'ffiQ .:u 1 J.zwnu be J ı r'i lrnedcl.edir. 

1-i,nııes gaıı:etf"3i d'70r ki: 
9<4."& ulnında y:ı;ıı.lııın \!Wn mil

delıt: oıw unnlıt.)k.t.~diı-. Za:e-ı"e ulas
OKi.k için yapıl·a.catk d'A.fl miiıcadeaıe

nin yaı1ç:!nda b•şla.n1hı ııerektir, 

Da'ly Mail d\Y<>r ki: 
lJ~)...run hücumlılrmı ~ bı

rnlltı mıı.k lr4!i ııclmeyecekt>ı'. Onu 
•H'!i c<l'!lmif bölıl<'lPro~ çıkarınaık: 
ve huri>f Gü~ın kendl me.m:a:e~ 
1'-r .. ir ya.pmek }Wı.ı.mdr~ 

Ruzveltin nutku Macar Naibi Horti 
(Bıış tarafı 1 io.ci sahifede) 

(B tar"'1ı l inei sohifede) de ölctüğü tayyare Çarşanııba 
c!oğac"" <ki;'2ldir. Bu daıha .yi günii ikindi \;akti saat 5 suların 
c!üllı}~ •. göriiı ve oesM'eL~ bir ka.- da Tunaya düsmüşlür. Kont 
r&r, .l;'l t:ı..~rlaııımı.ş pkınlar ve KaroLyi 35 Yıt,'iında idi. Karsu 
}<>rulmaz w çalı;ım& ıoava..'Ullda Pauletle Hıorti ,ki sene evvel 
n. m!<Ôn olaıc<.ıJıtıt', Ilı, siıze ~ın- vefat etmişti. 
di ·"'·fer yoı:uo~ lilQIY>aScıl~ olıaııı ı;<enç Budapeı:;te, 3 (A.A.) - Bu 
e'.lr:r, den2C11ler: ~tçıler, f~ seba.h neşredilen resmi tebliğ Na 
r ıa fo<'!, ııan aıtkarlec, hqK - ib Hortinin dama.Ilı Kont Jul de 
nıı:in bu dİİ'll'fa1111l yuğrulıma -
sırld11 rolleto.imiz ~ı.r. Nor -
'.<'Ç't.e, H';Lımda, Belçlıka, 1''.raın -
.~. Çekıoelo\'ilıl<ya, Poloııı.ya \~ 
Y 'r<ıırAstanda Naa ııı:n 3iddetli 
lıe1 :tk:sırJ~, Mlb&r zulm;ine w 
te.llı.!..,~ne roeydıın dl.."UyLn bir sa
\'·~ r~.hu ıncvcutWr. S1tahlan a· 
lıı.ın • .ış olm*>:ı berıııbeı' yenil -
TI"l'Z ınill'etler ıveııdilcrıne :oulüıın 
yu,ııcnl.ara hüliı da:ııbeler iııı:l!iri • 
> crfo r. Bu milletler için a(}'tik
Jc • .ıı'?Ok güı:ü ~l r.ce, H~tlerin 
y L '1i ıı.iz:.nn ltiıımat kendi k uır -
b"nhnnın eliyle yrkıla~tır. 

Brı le~ Aııooril<atla hiıliı dÖI't 
l ...ıı•l)'eL ve Atl.;mti:< m~ ile 
aı..y edcc. ve b.,nlu:ı h:ıfife a.lan 
lı1r ~ıuıe; n.e.an rnP-VC'Uittı.;:r. Bun

;aı , n ::ıa.y ı.sı ~121d.ı.ı. Faıltaıl a..ı.;J.a, -
un.da b zıla.rını rr..al.i baık.1ndan 

ku,-ve!lenıdiıme ve ciü.,"'1l<lr.la -
nınıııa ~ uııd<l>a;;iaı·lillTlZ .ırasım 
birçok taraftarl<-rı olduğu inıtıi -
b;.nl vcdyor]ar. • 

Sı'ftl Pl1Yg~ "kr yuk ... ,.~ ef:~
l<!ı • ..ruı. Yt doğrtı p.....,• Ip: r ı..t

:ı, k hur~u~lın.d-alri 'kı.?1~i.n~ Ç'e:.lı:.fş.1 rı

)'o ·1.;;lf'. B• ad:aıtn!arın at)Z}ıeıı:i d.u.ş

nıan.brı ·ad)\ıl:atı. tara.fv->Clı:ın 5e,.·:ww; 
\·~ ~it>teıfi.Jtc ı.ıkredi.J\yor. BlE ıar-
1·~:)tdrvM1 l-11. kol-ay'.'kıht. v:>.r.::-itıJJae&

a·nıaı i.y lbi!1:truU3, FJ1t..ıt bü.ıt.ün 
bAr4cıımit ırı.rt'etler~~ ge.Q(,!lij:.ruaz.in 

>ıı:tu. Pa.pEıS bir aın dii~ıdi. 
K<'m·.is dahi r.et>eyıe gidoe<."eğd:ıi 
bıimiYn"Chı. M?.eıma:Oh bir ad
res '''ll"'nc"k lii.z."rı.h ve huı:ru da 
ı;ı ,u.n U ~· t;ııeciıdtit ı::e~".r.ip po
li.• ıplıcleı><ii "~n yaıpırook 

Karolyinin l1ayat.ına mal olan 
luzanın Bu.ltkeı;yungman tipi 
b:r ta~'Yare Jle akrobası w;~ 
yaptığı sırada vukua geldiğini 

lbildinnektedlr. 

şirro.l ıoai1enchğı rr.ua=ın re<la'kıôt>

L>tı .. ooak ıo&r:ılııyabilrcel< olın 
dt.\ra ntnmlı.tııl ku!mak ve koıı.ı

malı: iQWI ceıoeı-ı t!9ulik ,.,..ıot.a

:ioıt·a.. ~ ~lll'Q ve her şe
yi.n iiıS'~üı:ıOe otSü.re~ &örüş ve azirnıe 
rtal~l\ lbulunl\'forı.ız.. Şpkil nr olur30ı 

o imn ııena lığı> lca~şı taal'llzu ;dmne 

ebn~·iyiZ. COC\Marw12ın söz ve dın 
hüi·r'.,.,t~UPrine \btiytıtç ve ko:1tu erı

dıfe!CJ'•ıci.-en uzak itıahr.&ıg· o an 
h&k<N\ Ün ı:>:li;·amak içln ça{~şınalı 

ve ırıUcaıde:r etı.ıe: 1:vtz:. An.o.ak bu su
,.,.,_ı.,.:ı;, ki bo~ ~·eın.ı harp top.. 
yekt"ın bir 7..a'fprlt> ı:"°ltce.tfnıt:Uiliır 

Sovyet '1lıÜ.n.e .. .siUer,; 

Bakıi, 3 (R~) - Dünya 
gençlik! kıo~; toplaııbsıııa 
iştirak için davet eıdılen Sovyet 
delegeleri Vaşi.ngb:>na varın~
lardır. Sovyet delegeleri Beyaz 
Saraya dav~ıt edilerek Cüm
ıhuneisi Rırııvelti-n misafiri ol
mu,şlaz ve radyıoda söylıevler 
Vf'tı'r~t>rdı r 

Sabili> gazeteleri Sovyet ıale 
'besinin rf!!lırnlenni ve kendile
rile yapılan kıonıışmalan n~ 
ret.ınek tedirler, 

Milli 

lngiltere 
taziye 

Şef 

Kralını 

ettiler 
A!nk"'1'&. 3 (A.A.) - Ree ,._., 

bur İıKnaı Kent DWrun\.ill OiUrr.ılJ. 
dt>l&y~ Iogll~ l<ı"'1- bir Ca
~ t.o!grafı gtilld.l' rJl'\Jf, in.g~l.\z kralı 
d4t. bı.ıı::ııa te~f'kkü.cle mtıık'l!l:bel.e et... 

ml.ilılr. 

Şark cephesinde 
(Hat ıaratı l ioc:i sahifede) 

2 J:.'ylu: gocm kılalarımn: 9'a>[in
ıır"""1 ıı..tı ~wnollnde '"' batı .,..,.,_ 
burıdıı Nov""'°'""'"·n·cıe ba·ı. ıırm&liD
dc diışrnıınlo. .,.ı.clct[ı çııı<p,.ma.lııı.r 

~ışıaıdıır. Öt•l<i o<:'pheJ..,.ı,, ö-
oeın.>: tıiç b•r dtll<iı;ı>k.<.: <>ldt>guua 

de>r hı'bt.'<' ~ 
STALİNGRAD HARBİ 

Moslrova, 3 (A./1-) - M°""""• 
ıwcJy<ıw bu 11.b•h el'k<>rı.ııen 9'l ~
Iiyatk ıy.pmıştu·: 

Staliııgnııcla hücum t>iını<'d< ·çin ,ıl

ınan hatlarmln ç~ g~J'\.jın.d.e ·bu.!.u-
na:n <,"CVreıl&r<ieıl tayyat'C, tanık ve 
pıyıu<M\ ~ht;yat ku•. vctleırl ge1.ir.ilıırd.ô 

1.>,ı do ye!ırı.,yoı·~nu:ı; ~i taaıe ro
ıue0 ;·e maıoar tümeuteri kPz.a nruha
t~e sli.ru1mtııtür. S~inıradın 
b:•~ı cen.llbunıckı düşurar1 taoklad:ı. 
\'~ ıd.uw.ünelıe.r: e av ve bomba uçaıgı 
,ı,, kuvvetııı hUcumllll' yq:nnal<t.a
dor, Tımı.ıar Sovyet mııvzileıini ~
ınaja ITlllVııd'U.lt ol.s>ca ru.slar tank
ı,.n '" onlen talı:Ob eden piyede
yi 1ect'it e-imek ıçin mevz .. Heıinde 
.kahnaktu.dudar. Alman E.sir!"rl •l
ma,;lacın tok büyük "'-<Yılılara ı;ı;

rt'dıi<!lııı:rını •(jylenıekt<!diı~er. 
NOVllOSİSK ETJIAFINDA 

Mo91ı:cv&, 3 (A,A.J - Bolı ~ı.nıal
den cobp Kar.ı<d<Uz kı;)'lllından 
iJerleyerı örı€'mli bir B'.ın.an ord\ıoia 

ııovye<tl"""' t'lmde .ırnlrnış ba'ltcı\ d"'
niz üolorirden biri oJ.en Navoroc<lak'<l 
l'Q::\Jm etmekl<!d;r. Kın! Yı'.du ga.
~~ oereyMJ edtn çok şddetlıi mu.
ih.aı•ebeyi btbe.r veı-erdt sovyrt kııv
vM.I~rıınıiıı blt· ke...~nııdıe yeni nıevzı

Jıere çek il.d.ltrderin i ıa,,tlıetnelt·t f"ıdi'r. 

KLETSKAYADA 
Londra, 3 (A.A.) - KlL•l1k.cya 

k&oimlncle •lnıılnlu r b<ııi4U<Ja. u4T•
ımıt'\cnd!ll". Ruslar b\ı1-ac» nehtıin ba ... 
tı sahil.ine gcQ'f'rrk yanideıı, aı·azi 

;Jııazanmı..'1&rdor. 
Kd>lır,yeda mlmıın taa.rruzu dlırd11-

ru)muıı '"'mlmıııldaıl.ır. RU&Ju Kl·•s
oocfaııo kıeSUnindıe, NVVOI'OBisk'e do!
m ;1e.rlryen aılma.~ kuW~~erlle -
cı ımbr<ebes< 1ıııımak mec'buriye
tincM>dl rter. 

STAUNG&AD ÇEMJll'.RE 
ALINO:O& 

Londra, 3 (A.A.) - Stalı.nıtııd'<b 
vıraİJ'l>t vr-t lı.oab el<u'flir. Ruıı
laıc ,ehrin c81'l\.bi gw'!"\:. · :"n<ic k1tar-, 
111.rınm yiOO geri çelcil<lliinl bildlıı-
cı 1 t :· Jcır, 

Şlınw)6 prkl tı:esiım;rıı-Je l'W4f•t' dur
'J'rındıPu a1uıanbarm cerıatıla:nna mu
!c;ıl)il taauu:ı;\ar yııynalctld:rla·r. Ya 
~ Stalingr&ıd'ın alonAnlar tar:ı
fl!>den çeni>Pr ıı;in& elınmılıl1 beki~ 

n.'IWIİ<" Oıe de ru.l;rnn Volııa in.e
rinde bir mııhr&; l,ıJaı1llan m•.ıhtı• -
rne!ıclir. Btı.ııun;a bl'rabllr Stal·nı!tıı
dın ylll<ıma ı:a.pted.lueğin; saruııalı:: 

bir baı.. olur, E.nriıule ~ çolr. l<ı
taıl<llI' bulul'Y.l.n T·Tr.fl(°("r.k:o'ır:t•rı a. • 
1TIQTI~ı.rı şı:ıhMı tan~i~71"l<ta. durd:ır
'fn.8.sl bt•kltınellifir. 

Ahnu.nlft.r Rjev'do ıw1.arı aeır~ 

pll!Jı:Uı,tımek İQln çok ıniltld.ı"Cia t~

ycre ~h.c:id. t,ırı.ş.'··rdlr. Qa-rpL~ 
l.d.r MMıalda?\.r.a dı\~ e~e~ ... 
s.wyet ta.yyareleri 6\..rmetlaın a~rnıan 
1ıa,"« meydank:ı:,n.:, iJ.x:ı."TJ:>:ı ::ı~-a

<ilr ar. 
C61'tuflla tıl•nanlar Novoro~~ ii 4 

zerine yürilmf'k1.ed rltt, B{'rlin rad
yo.-.u bıı J.;ınanHl ijoiQdet.le bouba.!a.n.. 
dıt;ı:nı bi!di'rn~tf'd:.r, 

Gıda Madde'eri 
(BBJ tanfı l inc'i '8lıif~) 

kunış birden yükselmi'jıır. Ge
çen hafta şehrimize ge!ıen az 
miktardaki Şark menşcii vağlı;.r 

dan ba§ka yeniden sadeyağı gel 
memi tir. B.r aııitli toptan zey 
tinyağı .fiatı i!e dlin 145 kuruş
tan ~ai• değıldi. 

IKDAl'd 

(ANKARA HABERLERi] 

Maliyede tayinler 
lstanbul Defterdarı Vekalet Teftiş 
Heyeti Reisliğine Tayin edildi 

Ankara, 3 (İkdam Muh;;,b1-
rinden) - Maliye Vekaleti ~üs 
teşar muavini Hüsnü Yener Ma 
liye kazanç te~ lromisyıonu 
reisliğine, Maliye teft;ş ~·eti 

reisi Rüştü Kıoral Maliye tetkik 

heyeti re;eliğine, İ&tanbul Def
dan Şevkct Ataı.an Maliye tef
tiş heyeti reisüğine ve Mauye 
kalemi maihsus müdürlüğline 

de Vekulette bulunan Emin 
Demir tayin edLlmişrir. 

• • • 
Almanyadan mal yllklü 785 

vagon ve vinçler geliyor 
A.ııtkara., 3 (İJrd.ooı muıh;ıb'1in<ien) - A '<lığr'll nuı,unma gtire, Aiırr::m

:>ıadan alı.na.n son pan.i 15 lokomotrr de monlı>..t.."'{'ottmize ge.Jım:Ş Vf!' h 'l!Tl".~

te konrnuıttı.c. İçi ı~..al dolu Mrak yQJ.a çılumııM 185 ~l\ )"'.ık "~o
nu lF, IO kıtll'*. bir ve 25 tonluk iki v:r.ıç te- yo1da. buhırun~ktad!l". 

-----~--ıııa-

Münckalit 
Kay seriye 

Vekili 
gidiyor 

Ankara 3 (İkdam Muhslbmn
den) - Münakalat Vekili Aıni
rar Fahri Engin on beş gün ka
dar devam etme!< üzere bır tet
kik sey:;haline çıkm'ş ve bu 
saba'hki trenle Ka.y,,er' - S>vas 
istikametinde ş<ıhrimizcleıı ayrıl 
mişfü. 

Çiftciye kredi iki 
misline çıkarı l aı 

Ankara 3 (İkdam '.';IuJıs,b rm· 
den) - Ziraat BanKası huklı
metin emrilc çiflıçiye yapılınaK
ta olan krediyi iki mi~line çı

·karmış ve şuh<>lerine tam m 
yapmıştır. 

lngiliz havıt Nazırı 
(Baş tacaiı 1 inci sahifede) 

Avrupa ha1't;;.sını her gfuı 
tetkik ediyorum. Me.ele Alma
m kendisine en fazla zar•r Yer • 
mek nerede mümkünse orada 
vurmaktır. Hitlerın btitün stra 
tcjisi t&şıma i•ine bağlıd:r. Bu 
taşıma her taraftan hücumlara 
maruzdur. Doguda Rus!.ar hu
cum edi~lar. Battda ye Akde
nizde İn«iliz hıı:va kuV\·ellcri 
Jıücuın edıyor. Avrupaciaki ta· 
Taldarların kahrama'K'll faaliye 
ti de he rtarafta ı,'<iriıhnektedir. 
İngiliz hava kuvvetler. Hillerin 

~er hangi sekilrle ta~\.ına ~e

rede tesadü:f ede'l'Sf' "1Sin onu 

tahrlp etmektedir Kim olur:ıa
nız olunuz si., de kendini:ı.e dü

şen rolü oynıymbiliT<t ıı iz, İn4li
liz ha\'a i;uvvetlcrinin Alman

yaya göt(irü!<.n bombaları yağ 

danltkların yağlam~. borularına 
sokul bilc-cek olan kum ve ya 
karoorandon tan('ler;T'in büyuk 

kardeşleridir İnıgiliız tayyarele
rin.n ; apukları tııhripler Alnıan 

nakliye hatlarında kendi şubc
n.ade sebdb:.~·et ı,.·erebil~-ccğ!

niz ge<:ikm<'le.rin sadece büyük 
ö\.c;üd<> bir nümunPs'ndcn ba

rettir. Eğer :zler !her b;r;nız u 
mum' netice ÜZC'rindek' tesir 
lbakımmdan hi.>Senıze dü ·n la
alivcti göSt<-rir>cniz şimdi had
di~den fazla yük altında bulu
nan ve gı.cırdamakta olan A!
mıın nakliye teşltilutı çatııx!Jya-

caktır. 
Vaşington, 3 

Yoya: 

. 
(AA ) - Briıan 

Başvekil Trabzo· 
na da uğriiyacak 

Ankara, 3 (i'kdam Muhal>'.r.n
den) - Şark vilıiyetlerind<' bir 

tetkik seyahati ~·apmakta olan 

Bsşvekil:mız Şükrü Sa!'aco !u
nun Trab?..Ona da uğroyacağ an 

sılmah-tadır. 

Sümer Bank eski 
umum nıü1ürü 

Ankara 3 (İkdam Mu..'ıoo rin
dcn) - Esk Sümerbank umum 
müdürü Bürhan Zi.hni Hariociye 
Veka:oor.dc ~·eni teşk:l olunan 
'İ'i<!ari ve mali ·anl~malar mü
zakere h.yetı re sLğine tayin o 
lunnıuştur • 

ı Sovyet büro ~e· 
finin makalesi 

(Baş tanfı 1 İn<İft) 

zaafı d~ürcfuilecek pratik ku.v

ve.ıli ve &zimli olm.ılıdır. 

MUlıarrir Birle~k Amerikanın 

üç s.enedenberi ordularını hazır 

lamak, modern Silah stilısalini 

büyük ö~i.ide tanz'm etmek, Al 

man kıt'alarına karşı bugünkü 
v yannk:i. sav11tl.•ra azırlan

m~k için bol bol vak~i olduğunu 

söyiı"mekte ve şunları ıı.a'Ve et

mektedir; 

Dünya dcmokra5i devletleri 
zaıferi kazanmak ic.n l&zım olan 
ıher ~eye sahiptirler. Bu müca

clel,e \·asıtdarını kullanmalotan 

başka yapacak i~ yoktur. 
Makale şoyle bitiyor: 
Eğer pratik ve !Ü.Zumlu bli!Ün 

tedbinler alınmazsa ve elde mev 
cut bütün vasıtalar kullanılmaz 

sa en güzel ve rn üstün gaye 
hakikat olamadan kalaraktır. 

Harb'ye Nazırı l\'lu4vinı M. 
Jolın Maceloy, §U beyanatta bu 
lu<>mURltır: 

AlmanyaY• rr.üh'm miktarda 
uçak'arld b0mbard:man ed~rek 
ona am•n dedirtmek mümkıün 
olacsğını biliyıorum, faka,.t bı
.zim kararıma:, Alman ordusu
nu harp meydanında yenmek 

ve Almanyayı i•gal dettk ona 
sulh şartlarını dııı:te etmektir, 

Alenen söylüyorum: Zaferi l<a
ııanmak ı.çin kara sit.ıhlsrına 

güveniyoruz. 

Ve oraya gttiler. Vırıılyeıtıtıelı 
koca At.ir.....00. k;irru:;e henüz ha -
lberd:ır degikii. 

Günün merak 
mevzuu 

(Baı.....,...ı.dea ,.,.._, 
tokiben Ahnan 0J'd115u en az Bwı 
nıerkez ordusunu ı,.arıp in1ha 
eylemek ıa.J·retini l:'Üdecek ~c 
gelecek ilkb.,hara tartıda lıafiI, 
petrol uzhıktıuı, a-ıda nlıktan, 
ı.a:ııaybizlikten bir ,'la) li zaJ ıI
lamı bir Rusya bırakmayı le • 
mi!lil çalışacaktır. l>'akaı, bunu 
J apınak, J·aıı.,bilıııeyj düşilrımelı; 

aJ ni zamau<la Orta~arkta İııgi -
fülede •• , ııtıne)'a mani d<flil
dir, Ortasark İngiliz lmpara • 
torluğun~n J ıktlmasında '.\>hlı -
verin harp gayretini kuV'\-el -
len.ditmek baluınından bü)·iik ' 
faydalar 'ardır, Faydaları '1ra
layalıı11: 

1 - Akd~n;zdcn A\·rupa ·a 
kar}' bir ik~m<:l cephe açı,ma -
.s:nı önlcınck 

2 - !randan Alman i İila or
<lıbuua kar~ı. bir t:eplı-e açılıııa
. ıua ınani ohnak 

3 - Il'ııdi,ıaru tccriı c) !emek, 
Ru• J><'lI'ollerindcn olduğu gibi 
Ir;ın \'C Irak p.,ırolleriııdcn de 
İııgiltere~i n1ahruın ct.nıek 

4 - A,~·a, Anuııa, Orta \'eya 
Yakııı~rk kara u deni·licrin
dc hiıLiıui~·c-t t{'!ıİS c) lcnıc-k 

~ - japouya ile Ba.rada hu -
lu mak ve Anglo-Saksonluk a
lenıitıe kar"ı barhe devanı et4 

m~niu ikfrsaKJ, :.ıs.keri \a.rtları.uı 
inıkin altına ahnak 

Bun.u ~ajlnıak için ,.\.lnımı or· 1 

dUDumnı bir ~ığ ıı'lbi Ka>flka, -
hırdan iu.ın(•.)i, Rou1tnt!I ordusu
nun 31.M'ırt ..,-ırıa ı, jMpooyant.o 
Hindislana >aldırma. ı l;i?ıın -
dır, Eğer İr.giltae \C Amerika 
llindistan . Iran - :'llL,.r bölge
lerioıde çok kunetli dejibc, Or
ta •·c Yakt1L5arkta 1ı ic olmazsa 
800 - 000 bin ki~il'k bir oı'Ciu) a 
malik d<'ğif,e Alman ord u 
Kafka•;:ıdan Uıer ve Rl>tnıncl 
taarııuzu deha takvi~·cli b'r hal 
alır. Belki bu har~kete ,Suriye 
\'eya Fili~tindon bir çıkarma 

te,el>büoü de im:imam eder. Pliıı 
bu olUJ'811 japooya d.a Iliıııdlata· 
na saldırır, İran, l1'Ü, Filistill. 
Mavenıyı 'Ürdün, lllıllr onlu • 
!arının İ'ıı;rilizk.te ne deree..,e 
kadar km \'i.>tli müzaheret ede
b'l~ekleri şimdiden k tirila -
m1>2, Biudistaı>dalııi Vavtl orıto
ınnıuo da j&poıtllll'a kar~ı i~r • 1 

den ve d~&·rdMı nasıl bir chı • 
nıma _,. oleeaft ayn lolr da
tüııce ın0V2uuchu. 

Binaenaleyh, gıirüiiiyur };ıi her 
şeyin lr.t'!Jn\la Ortasarlı; ve H'ıu
ı&.tan bölgekrinde -harp atııti • 
nin yayılnı-.sı daha 2iyade de
mokl'as) alana bı.ı mıntalıf.lar • 
dalııi kuvvetine ve durumuna 
bağlıdır. ~lilınli onların k:un•et 
der~i ya teı>ci edecek, ya tir
kütecektir Göriinüre nazarını 
Mihverin Rusya4ııki retin mu • 
kuemet ö~üsUDde Ôrtaşarkta 
bir mukavemet bulması ı:aJip 
ihtimal dohilinde deılil•Er ve ki§ 
mev•İnıi de bu btiJıreierde harbe 
yine R ~ada.ki lllUli ile mW 
sa~,ıamao:, Ayni zamanda, Al • 
nıanyanın mukavemet ve men
faat he .. plan da nazara al111n. 
r.a \\Iİh\erin ellıirligik (lliod • 
İran - Mısır) davll61111 l!M3 ılen 
Öll<'e bal ve tasfiy.e 1'1n>ey• cil
m~>i bcklen<!bilir. 
Bımım a.kı>i ihtimal l!M? ve 

19.tJ i,çinde :Mısır ve han kapı • 
larıttda İng;:Jtel'C)i bağlamak ve 
milııhasıraıı Sovyc·t Rus) a.yı im· 
ha gayretiftj gütmektir. Bu tak· 
clirde Rusyanın merkez ve ~ • 
mal onlula.rı111 Uısfİ> e eylemek 
AJ .... aya7a, ) .. rah &as d•vİDİ 
ırer'-ind1'A münlküa olabil.fiti 
vüs'&t deruesi iç:.ııde hA.o.çerle
ınr.k de japoııyaya ~r, 

SAYFA. - J 

Türk parasını 
korumak 

(Blıf taralı 1 incide) 
itibaren bir a.y içinde Merk~• 
Bankasına ve m<'nıtu> k \'mtt

leri tesellüm tarihinden .ubJrert 
ayn, ır.ü<l>det çinde diled s eri 
lbır bankaya tevdie rM'Ol>urdur
lar. 
Türki~edeki hakiki ve hük

mi şahıslar tarafından Turkiy<> 
tıar:eintle bulunan hakiki ve 
hükmi şaıhıslar lehine Türk !ı

rası ıv.er nden kredi açılamıya
cafıı gibı tevdiat ta yapılamaz 
ve Türkiyeci<> bıılunan ecnffiile
re hi.;: bir suretle Tür\ parasıle 
•kraT.aıta bulunulamaz. Baı:ı is
tishai ve husu•i ha!Jl'r<le bu s'<'
klde kredi açılması ve ikra·• 
yapllnıası Mali ·e Vekal,.tinin 
ve tevdiat icrası da kambi~o 
murakaıbe me;(:ilerinln me"Luni 
y~tine bağlıdır. Bu nevi p~rala~ 
r•n har·ce ~ıkarılması a~.gıdakı 
ma~ların ihraç suretilc mümkün 
clür. Bloke parala~ trAn fcrı hak 
kınd:ıki mukavele ve anlasmalaı 
ihükümk>rl maıbiuııdur. 

Arason, i'lingtr, ,-abarı do
muz eti. yaş bze, Kök o,,, a, 
a,a1 lülP t~. 9.'l7 senesınden 
evvelkı tiitün m:ııhsulü, )llŞ me'I' 
,.a, cöven. arap, likör m ıden 
st.yVU, zlnıpara <.·m lf ~. br na 
küs\x>.,ı kuru üzüm 941 m&!ı:-u· 
lü , . ., 940 ve 941 mahsuhı f0 ndık, 

Karanıarrıenin .; (:er f krabn 
:bu mal!arın ihraıc; suretini te.Wit 

etmektf'dir, 

Türk 
Gazetecileri 

(Bat taratı 1 inoi sa.hilede) 
r.ı '.lltllklnın haıtııe k.aqı pek o adar 
ciddi ,aılQlca g;:J.~,-,(~te o,i.d1 ıı.
na §'llı1d o d""1. Haltmk• pır.dı lm 
-1lıiıti• k· veilı bı.t (\tı 1n tsfı.

u.ıt;ıta olı&:-tlJ'lKt gor0yo .. "U2_> 

TW1c c~1t"rl, dün n..-jU'ıı. 
lılmdl~<n m.-ı.nae btı:r..:>OQ 
ıttınen v;ır- A!Je<ı'in ~il> eı
m a ~l~ bil" coca'tı.ıi\ zqaıC~Lmde 
ba.%.- butumnuşl.arctı.ı·. Tüı · 4aııe.. 

tecil<>ıi, bu 2iyafetlen llX11'a Ve.• 
Eo<l'dıı IH -··ma:ra &'ltnielttd•r. 

TAYMi.sİN Mo\Kı\L :t 
~ 3 (A.A.) - 1 f• ıııre

f.ıeBİU.İ.n baştnuharttri, Load:'n'd.a btr 
4ın•nııılcta olıııl> Titri> ga..ıt•C ~C' 
-lllda &117•1 1l\lı7ış>i l>ır mal:ale 
y....,,.ı.r MumaiM7h, bir rıu: aır-

llirdo ~ ""°"' •D'" ıııatıeı;ler, m('Meıı.leır'.nloı or> 
U<!ıtıd& ııeıen insanllt'ldıı' V• •ro:tu

yede nam ve 1>11111ım lı:llU\ı~c
dır. Bu ~er, ~~ ... 
dcı:ıllonı!ıdaT, """'* bu dost!<*, a,. 
kıl ve - d..,-.n bC' cı.o.t. 
hılr.lur, 7'1>1%14 olıiıl!darı bfl;rütt t(.'0-
<Ül>e:.m, L.'€0Ci~lce tciJtl0t>n 
lı'r< •limı<llde oı.lulci&rı d.ı;vao= 
ıı.klı ve iııılaıııl olduğunu ve l>u dra.
vanm t~ idıNıl• .:O h<rmhem 

~~-
Aldııi\Jmal:onno .._ ~Y

\'C!' oimıy&ıı bu l.üt1t grı:.;ol~•c: .... ...., 
>timııd ~ime.!< liıurıd.r. ];'ijtod<il<a bil 
..,.eıeoı..r. ıntıııetiklır t~ 
da i.ntrkail•r .. ..nı. esu-eec~en 
ıar or, yaıfıurı hatR..ya dt.laıme1erıoe 

iç bir vtı;hl'~ rı.-evdan '\~.ey"' 
feıı~lerı vardır :8'.ı.rada. g&dlJc

i<urı,ni ı:<Yet doir11 o!&ralr. n•S!<'I"' 
<dııJ.,. '" bug n;cn ınıı;.n 6ri I94d 

"""""' 1:'7.'ıeri .. ..mıda çı>k ·-'T"'* 
'bir· Iıı..ıt bul ınoolltı!llU slAyliy""'k rr-

• T!lr1ı: · 1111ı.et~ııileMJn me,ı <ıı.1 
ınr-,.iye!'<?r. an.~ar n 3&paoaıd:t..'""1 :nı..-r 

:v tın loc'hıı \u ınt,:ızzam ua.tle
Nr.e Uo'* .:ılaooı.n "'1 b 1 < ga.--. 
ya cı. şarktaki So•~et :ı,,,., vct -
leriala H lıarp va&<talanma 
garl>e ııakleclilmemesini kr.u·n
ıbrır ki, -•k lıu İ<ap dalı.ilin

de japon • Bu harbi meydana 
ı:elir. Fal.at, bu meydanıı @l'l'~ • 
R1111yayı iyice 'Zedelemek ve par
çalamak bı>kıoundau az nrüe.slr 
olmaz 

g rı:ık;li. 

Oud:ılcl~!!'ııııia 

b~ssüm .l~ p..,p:ıs 

(, 

~~Yazan: İL Ne.. 36 

Aiinada, yc..:zrr., urnurrııl h~ytı.t 

~aatl&e u:b clcglid"1'. Tufu:i:aıte 
tıihidir. Tri::liat A'tıü: semaısı de
nikn bu k..,ınırnda il'lSalllm-ı 13 
ile 16 sr8"1r.da · .~ l!'lzy.."6lırıi 

· ter. Çiinloü gikı:ş çd< ~etli-

Filhı>kika bu iki ateş arasında 
Rusya belki de takatten dü~k 
ve inli.lal ~ylemek dereceaine 
girer. Fakat, böyle bir t"""bbüs 
ve gayretin Alnıanyayı japon - 1 
ya)·ı elele verdi.rıM5' japonla -
rm Ural arkaoına kadar il<>rle • 
nıelNi ile munıklHldilr ki, bn 
da çok zaın.:ma 'e ~ok emeğe 
ihtiy~ hissettiren bir dava olur. 

Gürülü;vor ki, dna h&kik.ıt.,,. 
çok büyük, çok karı tl: 'c a-la 
kat'i bir hükme \·asıl olnıaya 
mu.ait olma)·a.. haldedir. Mu 
hakkak ki en do~ruyu Sblin -
grad·n düc.nnesindrn ve .. ·ora • 

117 

~c c ,.J. 
a b<.'ıısetti,ıhr:lz tU -

Atı :a eırr..nı

lwekıeı~ geç nce 
o gu r. tııy;, ae ile Faleo ııl a 

,lıct-cı r.. Pıııpao ılc Ti:na a:ıuı 

tın aire:ı> te it €'\ndı: 

o':lu. ilu aıdes rrallin:du. Emnı-

3-eL m~unıurla.rı dresi atınca d -
l.aJ oı av .. kıo<uıtbr Fakat P.a -• > 

t.:.yon ~ 117 nWD"-'"Ji"' g~ ı 
J..nce, 1'.<e<ndi ler 1 poJııb :ı; ı 

;ı ıra • !da l>uld ,. . Ç o.- 1 
~u bu ııoh> ı "~>:ıüıilun ı 
81<kCS ıdi ve . :xıos, k ııı:ı'.ınd.:n 
bı.r dıı-es istıcn .ce .a' e olsu.r. 
~e ~ rııi zam nda poı 

ıe b o,yıun k;ııt IJI) en 
ına ıı lırıq~ ı>e • n old' -

;;'ll •• b;,. .ııdro;I ye ti, 
Yu. ni.I , xex.ı oyunlanna 

b:.)·ılu la•. Onun il,ın emı ·•et ır 

ıcWıru \C poı..sler Pap;ı.sa J::;:ı;t İ)· 
yer, imımadı H tıta P~ 

on\ ın \im:. ol:ıntı -
tu aı.1 

~ 

r.;-~ A 

tıı. da b!.r Yu00ın 
İ.;t.athıJdan k l!Z kaç -

n too ri yıı.µm~• ~ pob.Je.r P pas 1 
;.a Tl.n'yı adeta L. :rıJ:~ iL 
n'" )orl, xlı. H - ;s(c · 'r [l 

bıL <ırr.:ızla.ı-dı. Çuı ..ı P , A-
t' :ya lır , .iı.I • k: Ja- 1 
h g ec Y 

Pc 

<l ı ll'l'lltltna g m 

s.ııır... a.rt.iıııtkoı·i galjet 

~ hoş lciımclcr onmkla bcra-
dilleriaıi t oi 1. -

!er, ba:lda),. hemen larıınd;m 

çıJuınrb:ıW. 

~
ıwık;ı,. 

k. 
ş 

r, tataam ırul eclılemiycek bal
dcd:r. Tı.ıbiatin bu arııusıma hü
k( n et dıc uyıa.r, Omm iç?rı At>
nad resmi dairelcrder. hıuısuısi 
tlc .rettwıelerc kı:d:ır bu ler-
dıe her tar f kapalıd1r Y aızızı 
4ılır çok ek !.er se~e b~ 

' H.._ \e n:h r-t 13 c kıl'Wıır al ışır 1 
o releı \'e 

ı;aıbı:ı. t.ın .3 c k.ltbr ~ ve 
16 cbn sonıııa tıckııır :ı.ç ıır. 

;ra; r.~ ııikşaıtn faali~"eti a 
OOIU'a b;ışl&r ve CCC<! devaıın &

der. Bunları ııOylemclaen 
sadun, Atmada ha.yıııtın en f 
olduğu zanıanxı son-

tl' başlad>ğını bi!d:iı:n:dctıır 
(Daha ô!tıT\I 

Jı>ponyanın So•")'el Rusyaya 
toarrw:u bu memlekete sadece J 
Vl.itdivo tok ve Sov) et toprak- 1 
lan tayyare meydanları ıbeyu -
li.sından kurtulma) ı, Alıwıo) a-

iskı~niıı elr ı:eçnı inden uııra
ki vazi,·etkr V1' Roınr.el lıare
kfıtııı.m. düıı~..;; silkim \8%İ)rfn
dcn 90nra afocağı kal'i netiırr ve 
islik nıtt mryd na koya ktır. 

SVKJl:Ü AHM T 

b dl'! ı:r.o (b'.n yU:ı: $'iM1•1 1 r .. o!:r.ı. 2 '° (;!,; r ) ta-
la!, ar.,,. """1; kul"fUD oiton ç!n m d~n1 ~ " 200 ( •,ı 

k t~ an çın p' .ınctoı tna nuı n&e;~ \'~ a L.."Ttr.ıoeı S'fllll 
/19-l2) sal. g(!no ~t (14,30 ı on durt o;luzdQ llı:ı;ıtb.ıp G3J' 

b 1 ıiJ.ind<-kJ lwf?1>S,Y<IO &raJ'ınd:ın &ıcık eksil~~ 16' oııtlın :noo:.J<4 
Bu >1 c ııriel< t~""' ıl9 (do:< '301 <io'.cuz) .11> tk n-m·al<Qtat tomlo;ı6 

ve ~ ı..,;n c :liC'i \'('50.~ bdr·ncı.. eJosll1rOO i !lll m:Jne bdr.r ı... 
ZMl)"O!l" n JVrııud ıır. 

Bu lııe n.l ~'>1!18" w..n.: VOll oaruıc o,M'11\: ~~dtr. 
(-\ 



Bu Haftaki At Yarışları 
1staıı4ıul at yanşlarırun bu halta ve gelecek hı;ıflaki yarışları İdareı Husus•ve Jwşularıdır. Bu 

aaftaki koşuiarı ced\'ei şeklinde o kuyucularımıza verjyo.ruıı:; 

• 
1 LAN ,. 

Birinci koşu (satış koşusu) 
İki yaşındaki safkan İng Uz er kek ve dişi taylarına. mahsus ve ikramiye i 

ı:ıoo metredir. 
300 lirndır. f 

. 1 
Mesa esı 1 

lstanbul Elektrik Tramvay ve 
Tünel lşletmsleri Umum Müdür· 
lüğü Memur ve Müstahdemleri 
Yardım Cemiyeti Nizamnamesi 

OEJMİY'ETİN AD r VE ME'.RiKEZİ 

Atm Nmnarrası Atın saJıibi Atın İS'ln.i v aşı Kı1om 

J Mustafa Turgut Yıldı<ım 2 58 
\Bmiôsi 
Baha 
r..ı:ehmet 

Mad~ 1 -
Sııl'I§ fiatı 1 

800 

İstanbul E'.ektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeler. 
Umum Müdürlüğü bütçelerinden aylık ücret alan
lardan arzu eden·ıer dahil olabilmek üzere (İstanbu! 
Elektrik, Tramvay ve Tünel işlçtnıeleri Umum Mü· 
dürl.üğü Memur ve Müstaıhdemleri Yaııdım Cemiye
ti) namile bir cenı: yd lf:~kil ed hıiştir. 

2 - A_L Haydar Albora Gii.rsoy 2 54 600 

ikinci koşu (Bahar k9şusu) 
İkı yaşındaki saikan Arap er kek ve d'i1'i t~ylara mahsustur. 250 lira ıkramiyPsi olan bu koşurıun 

mesafes: 1200 metredir. 
1 Suat Kara<ı;man Hız:ır 3 62 Sbkulay • 
2 Cemal Büke ' Dabı 3 58 Aıhmel 

3 Ali Ersan Rınt 3 5.1 Bayram 
4 Halim yük<:d Şahin: 3 5.3 
5 - Nıyazi Ersoy Veciz• 3 5-1,5 }l(lO'l'art 

Üçüncü KOtU 
Uı; ve daha yukarı ya~taki yerli 

ra. Mesafesı 1800 metred;r 
safkan İ"1?iliz al \!" lusraldarı na ma!hsustur hcramiyeoıi 325 Jj. 

J Fehmi Sismaroğlt 

2 - Ah'IYlel Alman 
3 
4 

Ali İlhami Aytaç 
Suat Karaosınan 

Demet 
Karabibe. 
Heybeli 
Davalacim 

3 63 
3 58 
3 54 
3 00 

Dördüncü koşu (Bozkurt koşusu, ' 

Bayr.an,. 
Filips 
R•dvan 
Sı:>kulay 

Handikap} 
Üç ve daha yulıarı Yaııtaki yerli yarımkan İngiliz at ve kısrak! axına malısus olup 250 li.ra ikra· 

m.ı.yesi vardır. Mesafesi 2000 met redir. 
l Suat Karaos:man Meneviş 3 
2 - Hüsnü Özen Alceylan 7 
:ı - Suat Karaosnıan Tiryaki 3 
4 - Ali Ertek Acar 3 

Beşinci koşu (Moda kö'şusu, 

64. 
58 
54 
50 

Sokul•y 
Bayram 
Musıafa 

Ba!ha 

Handikap) . 
Dört ve daha yukarı yaştaki safkan Ar::..p af. ve kıs•aklarına m ahsus olup ikram,yt'Si 225 

..ıde,aiesi 2200 metredir. 

1 Kerim Köknar Bnra 6 ~7 Arkadi 
2 Fe<hmi Vural Tarzan 4 65 Ahmet 
3 Muza<ffer Batur Kısmet 14 58 Da.vut 
4 Şevket Kırgöl Kuruş 4 50 Mecit 
5 Suat Karaosman Sıdibarani 4 4ll Sokula) 
6 İlhami Aytaç Tanhan 4 47 Rıd,>an 

ıiraılır. 

Bu haftaki koşularda ikili bahis 2, 3, 4, 5 inci koşular 
üzerinde çifte bahis de 2-3, 4, 5 inci koşular üzerindedir 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

SAYIN HALKIMIZA 
/(ömür Alım Satımında Rastladığınız 

Zorlukları Haber Veriniz 

Tozlu, Islak ve Eksik Kömür Almayınız. 
Kömür Fiatı Muayyendir. Fazla Para Ver
meyiniz. Sarih Adres ve Müsbet Vakalı 

Şikayetleriniz Derhal Takip Edilir! 
Bu hareketiniz kendi menfaatiniz icabı 

olduğu kadar, Vatan borcudur 
Müracaat yeri: "Ankara ve lstanbulda,, 
Türkiye k ·· mür abş ve tevzi müessesi 

KaNır huJi\sasıdır - ORTA -
JilM<il'I' !H2/2'i6 

. ~ ,.. • • K ı :L iSTiKLAL LiSESi Yatılı 

Erkek Yatısız 

TALEBE KAYDI İCİN HERGÜN MÜRACAAT •;DİLEBİLİR. 

Eski talebe kayıtlarırun yenilenmesine ıo Eylüle kadar devam edilecektir 

ŞEHZADEBAŞI POLİS KARAKOLU ARKA.Si 

\ı TELEFON: 2253t 

Mi.ili Korunma ktNı;.m.ınıa mutııa..-

'.k-f t·tiıcn .BaUı.çcMpı S~ıdıkiyr., r.ır al
U,ıda 16/l numarııda baikkallı!l:: tı
.o;:ıreti;e ~_ıl Y'logi. oğlu Sava. 
h Jdklnda İs!.a-nbul ?r!ılli Koruma rnab 
ıkt·Jnf. ı:ndıe cereyan edeın mahke
ın.' M netl<:&sfT'.ç'C' ~lunun fi~!. sabii 
o:t' ığundö.n ::\1ılll ı:.oıı.ıma kanunu
rı·uın 31/2, 59/3, 4 ve 63 madd-eleri 

IT~U.c~:mcC beş }ira agı.r J)aT3 cCLaSl 

, ~ K~~~ ... ~.!m~ .. O.J:,i !.~ S i 
---

Madde 3 

C(miyetin merkez : Umum Mi.i.dürlüğün Beyoğlun
da Tünel meydanın <lakı İdare binasındadır. 

- Cemiyetin Şu.beler[ yoktur, 

CEMİYETİN MEY ZU VE GAYESİ 

Madde 4 - Cemıyet: A - Azasından birin.n vefaLı halinde, ce
naze masraflarını karşılamak ve geride bırakacağı 
aile efra<lıııın ilk m atemli günlerinde olsun ~htiyaç

larınt tehvin etmiş olmak üzere halı ·hayatında irae 
etnıi.~ oıc!uğu kimse !ere, 

B - Azasından birh1in; karı, koca, çocukları ve 
öz ana ve öz babatıı oı·nıayanJarın öz büyük ana \'C 

öz büyiik bıı.b•sının V€'fatı vukuunda tcchiz ve tedfln
leri masrafı olarak o fozaya; arkadaşlık ve tesanüdün 
icap eıtir<li,i!i yardı roda bulunmaktır. 

wıackle- •5 - Yardım: Cem:yetc girmiş veya girecek azanın her 
ay aylık ücretlerine! en teberru edecekleri yardım pa
rasi)e bu nizammm rde gösterilen şekil ve surette 
yapıhr. 

Madde 6 

CEMİYETİN l\!ÜE.SSi SLERİ 

- B<'yoi(lımda. Tünel üstünde Daireyi mahsusasında 
İstanbul Belediyesi İstanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel İ:şletmeleri Müdürü Umumisi Bay Hulki E· 
rem, Müdürü Umu mi Muavini Celaletlin Cermiyan
oğl,iı, Zat i,leri ve S'c'I Müdürü İsma 1 Hakkı Cey
'han, İdare Müşavir Avuka'ı Münip Hayri Ürgüplü, 
T:caret Dairesi Reisi Cevat Bıl, Silfıilıtaraf,a F&ıbr' · 
ka.sı Mü<lürü Necip Bir, Tramvay Teknik Daire Rei
si Sadettin Oz;l. 

CEMİYETE GİRMEK VE CE.\fİYETJ'ElN ÇIKMAIK 

Maaıcte 8 

A) Nizamnamenin rrier'iyel: tarlhin<le l_Tmum Mü

dürlük teşkilatı.nda hizmetle bulunanlar başkaca me· 
Ta:;ime ta.bi tutulm aksızın cemiyete aza olabilirler. 

JB) Bu. tarihten son ra İdareye gi,..,,,ekler en 2z 6 ay 

hizmet görmüş ve 45 yasını 'bit'rmem.iş olmalan. 

iki tira duhuMye ted iye edilmiş olması ve kayıt ve 
kabullerinin İdare heyeti kararına iktiranı şarttır. 

- Cemiyete aza olarak g;rmek isteyen Umum MüdÜJ'· 
hlk memur ve mii5 ta!hdemlerindcn }"Cdinci madde· 

tıin (A) fıkrasına girecekler bu nizamnamenin yürür

tüğe giroiği tar:ıhten itfüarcn üç ay içinde ve (B) fık

ras;na göre kayıt o lunaıcaklar ela 6 mcı ayı iakip 
edc·n 15 gün zarfın da kendi el yazısı ile yr.i>lmış bir 
/beyannameyi cemiy ete vermeğe ve bu beyannameye 

kendisinin ölümü ha llnde cenaze yardım parasının 4 

üncü maddenin (B) fıkrasında yazılı aile•i efredın

dan kime vey~ kim !ere verileceğini tayin ve bunla
rın taaddüdü hal'~ de her birine verilecek miktarın 

teSbit ve derce ve yine bu fı~rada yazılı olup ölüm- 1 

leri halinde cenaze masraf, verilmesi kabul, edilmiş 

ll:>u kimseleıfo ve bunların ana ve .babalarının a.dla

nıı.ı ve soy adlarını ve do.ğum tarillı ve yerlerini ve 
kendisine nisbet ve garabet derecesini yazmağa mec· 
lburdurlar. 

Madde 9 - Yukarda yazılı bcya nnameyi vermekle beraber kabul 
~;dalını ödeyen ve beyamıameyi verdiği tariihlen 

sonra alacağı aylık ücretinden tdberrüde bulunan 

memur ve müstal'ıd em teberrü eylediği paranın ce· 
\ miıyet azalığı sıfatın ı ve bu 'nizamnamenin tayin eyle-

! 
dlği hak ve Ve<! bel eri iktisap etmiş otur. 

Madde 10 - Cemiyete dahil her aza cemiyette bulunduğu müd-
1 detçe yaptığı teber rülerden dolayı cemiyetten hiç 

ı 
lbır roetalipte bulun mamak şartile dilediği zaman ce· 
miyetten çıkabilir. 

· !Beyannamede göste rdiği ail.esi efradından her hang: 
birinin vefatile ken disinc yardım yapılmış olan aza; 
bır yardımı müteaki p cemiyetten çıkmak istediği tak
dirde aza 'bulunduğ u müddetçe yapbğı teberrüler 
kendisine vaki yard ımdan az olduğu bilhesap anla-. 
ş;'ıdı~ taktirrle far kını iade etmeğe mecburdur. 

Mad'lte \l - Cemiyetten çekilen her ha·ıgi bi; aza tekrar cemiıyete 
alınmaz. 

Madde 12 - Her ne sebep ve su retle olursa olsun müteakip üç 
ı ay taahhüdünü ifa etmeyen aza hiç .bir merasime 

ha.cet kalmaksızın '!YlÜslafi addolunur. Mü.staj! ad
.cı.olunan a>:anın cem iyetten metal1be hakkı kalmaz. 

M.rdde 13 - Her hangi bir suret le Umum Müdürlük hizmetinden 
ayrılan azadan ta<h hüdatını ifaya devam etmek İS· 
teyenler azal.ık hak kını muhalaza ederler. Hak ve 
vecibeleri İdareden ayrılırken yaptıkları tebcrrüe 
esas tutulmuş aylık ücretlerine ,göre devam eyler. 

Gm1İYE'IiN İDARE UZUVLARI . 

Madde 14 - Cemiyetin uzuvı.arı (1) Umumi Heyet, (2) İdare He
yeti, (3) Murakabe Heyetinden mürekkeptir. 

UMUMİ HEYE.T 

Macide 15 - Cemiyet.n Umumi heyetini kayıtlı azalar teşkil eder. 

':'l~ı~e ,...e yedi gün müddetle de 
dukkı!uuilın kapatılrn.a.sma v~ hüıkün 
k.<ıt':Jeşt.ıgıııde- ücreti suçluya ait ol
mak iız.e're kıaTiT huHısıe.sınır.ı. İk
d::ıan gaz~t.esin<l~ neşred1, n~etiıne 

<4/6/942 tarihinde kr.ı·ar veril.di. 
(9551) 

Sabilıi: E. İ Z Z E T, Neşriyat Direktörü: Cevdet 
Basıldıfl yer: .Son Tclııraf• Matbaası 

Karabilı!i.Jı l 

Müzakerelere başlıy albilmek için kayıtlı uzanın ya
rısımfan bir fazlasının huzuru şarttır. Umumi Heyet 
senede bir defa İlkk anun ayının il.k tatil gününe te
sadüf eden gün alelade ve zaruret halinde İdare He
yeti kararile veya azadan beşde birinin talebi üzeri

ne vaki davetle fev kalac!e toplanır. Heyeti Umumi
yenin tıoplantı günü , saati yeri ve ruznamesi İdare 
heyeti taraimdan 10 gün evvel, iki gazete ile ilıi.n olu
nur. Ve hükumete bildirilir. Ayrıca azaya tebliğ 

<'dilmek üzere müstakil şu.be Müdürleri il.e Daire 

Reislerine tamim gönderilir. Toplantı gününde ekse
riyet nisabı hasıl ol ·maz ise iki garzete ile aza 15 gün 
~onra ikinci defa toplanmak üzere Jiavet edilir. Bu 

YENİKAPI - SANDIKBURNU = 
M. CAKiR GAZiNOSU 

Sayın müşterilerinin 
vaki ısrarları ü:ıcrine 

TtffiıKİYIENİN SES KRALİÇESİ 
Hamiyet: YücESES 

VE BESTEKAR 
Salaha t:tİ n. 
PJNAR'uı 13/9/42 pazar giinil akşamına 

kadar seooslarına devam edeceklerini bildiı;ir. 

Askerlik rşteri 
EMİNÖNÜ YERLİ AS. Ş, DEN: 
ı - Eminönü YcrJi AB. şu'besiru::te 

kıay ıtl ı l f"vazJım ve muhabere s ını.f
l.arına rnensuıp' Yd. Stııb3.ylarııı 8 
EylUl günü ~ıbry?. n-iiı..'llcaa~)~~·ı. 

2 - Yd. 8. ~ııırf .Ml. aYl!M1UI'L1 yah,.. 
ya Nilı:iıPt oğ, Al>bas Recai (35489) 
;Je Yd. P. Ti)ın. Abdull'3ıh (49447) in 
R.cl~.Je ~u.bey-e .ge-lme!Jeri, 

Toprak mahsulleri 
ofisi İstanbul şubesi 
müdürlüğünden 

O:ftsl.m.!z ihti.yacı .ıçin otu'2. ;.ıC.r t 
~o.n kaı'Orerisi ı:k.o.r.şıWc;.ı P"".Z.'.'.iT-

!"k sure-tilt~ yaptı.n!r.caktı-r. !'az< r ... 
lı!< 7 E;y!OJ ~2 µ:ıwrtooi -.ıo: 14 
de L1nıan haoında.~i o.t:ı.s b;.:.ı~t:iJ nda 
yapılacaıgındi(l.ıt'\o talip olanlar111 1nı·.1:

kUr gün vıe saatte şu.bemiz<lt-! h0.7.ı.r 
bu}umı:..aları ve §'.:'l . .r:namt.xl gü:nıc!. 
.iateyenl'f'Tin pazarlık gün.ünden E\

v·el otiiıe roüracaatl«ıı Han olunur. 
95S. 

ZAYİ - Kııınl<aın rıufııs memw~ 
lu~ &ldı.."ı.m nufus -Premi 
741 aylılt koponcırnu. bara>!1nu' için.. 
ete bir n•i'kb.p para He za,-i ettim, 
yent>ir;i a!acağırodlın ~'ldomin bük- 1-------------
rnıii yol<tul'. l'<ını bulana ";t o!ma!l: 
ıiz<"'I'€ ki1E..pç>1Ja:rda 33 No. da Osman 
dleı:ıdlyıe l;J1G2ın\vf't nam!lım.-ıı bırakı~
m.aısı. 

Karar bulasasıd.ır 
İllıtiltfu- 42/228 

M1ı ıı Korunma kcınuınıuına 

le!>etten M~utpaşa Hacı 

cam! 5.6 numarnda rma.nifatUıra ti
o.'.'.lTM.ile nl"f'şgul Ya·;;o oğ:u Avram 

Eli h.akıkıOOa. ista~1b1ıJ l\1l.!Ji Ko
runrnıa Blahkc>ı:ınrsinde cerey.an eden 

mahk.l'!lll.e&i net.icesi.:nıde suçlıı.mun 

fiil; saıbit olduğundon MiW Koruın.

ma ıkanuFJtıını.ın 32/c, 59/3, 4,63 mad

deleri nnıCil:>ıirı.ıcc beş Vra A. para. 
Cf""L.ıası Od t•mesine ve yedi gün müd
dıetlt' de d'frkkanının .k.apatılı:rnasnı.a 
v-e hl.ıkürm. katile.ştiğ..n.Or ücreti suç
)uya aid olrnaık uzcn! k.ana.r hı.ila
&'.lsaını iııcdıam ga:ccteamdr neşredil
nirslr.t 16/6/942 ıa.riiı.ınde ka.rar 
VW>]dj (9?;44) 

ZAYİ - 20J9/9~ı tarih ve tıs 
No. lu .Peı.~vnri:yaJ }ıseslndrn aldı
ğ:ııp. belgemi ka:ybe~. • Y<mis1nı 
alacağ:ımdsan, (ltfttisın:ıı hilıknıü ye~ .. 
tur. 

Katur hulasa!Mlı.r 
Cl'ıa 42/1670 

Milli KQtı..ıa:ınııa }. a.nuın r rı Jt L~h<:..ıe~ 
te 1.~en Gala-ta N ·c.ı.! bı y c. tide.,, 240 
.;.'uınaı .... a;.~ bakkıil:ı1.t l t:ı.rt~le m~
gul .c\:ı·ks<:ındra:: c&lll Yoı ~i l\1aza
rc:ki f1.akk:nOO İst:ınb ı .. .l\'ı ,:ı Aoru•ı
li:t5Q;ıroy:\1.ınümy .. ~Ii:t-:J ınnt 

ma D;rı·hko:nes:nae .cer..:.~·~:ıı ı dt:'l 
;n,ı."hk-enn1si ntılic~ın.rle :::;.ıçlunun fiil 
s:ıı:~ oldoı.ı.ğund.an J\.t;ı.r Korunma 
kamı.nunun 32/ A 59/3 nıadde:erı 
mucibince beş 1ı r.:ı A. para C'(;Zd -ı 
öd,...m'("sin.e ve yıedı gün m üdrleti.c 
dükkanının ka.paWması.na V•! hlıJ·:Uro 
Joa.t1ile.ştiğin.de ücreti suçh.:ya aid o!
mak üz.ere kar.ar hli~ctsrıFının İkd;ı,ı1 

1 gazetı-sOııdc rueşre<l'lme.'.ne 12i3/0>2 
tarih.inde kaTa.r veı·;ldi. ~553) 

toplantıda ekseriyet aranmaksı.zın davete icabet et
miş aza ile karar alı nır. Umumi Heyet rUıZnamede 
yazılı işler hakkında karar verir. Mevcut azadan 20 
de birinin tekl:ıf ed eceği maddelerde rumanıeye 
alınır ve müzakere ecli}jr, Kararlar içtimada hazır 
bull.ınan azanın ekse riyeti arasile alınır. Reylerde te
sa i vakı olursa Re isin bulunduğu. tarafın reyi ter
cih olunur. 

Madde 16 - Umumi Heyetçe aşa ğıda yazılı ışlere karar veriUr. 
A) Idare Heyetinin teklifi üzerme bu nizamnamede 
yapılması la'lım gel en ta.ch)atı yapmağa, 

IB) Hesaplann ve bilançoların tetkik ve tasdikine, 
C) Büııçenin tasdik in(', 
in) Yeni İ<lare Hey eti azasını intihap etmek, 
Ç) Eski İdare Hey etiıtin ibrasına kara.r vermek, 
E) İca;b edi~"Orsa cemiyetin Münte'hip, Muhasip, Vez
nedar ve katibine ücret tayin veya tadil eyle'!Ylek. 

Madde 17 - Umumi Heyet toplantısı. İdare Heyeti Reisi tarafın
dan açılarak toplan tı nisabı anlaşılmak için yoklama 
yapıldıktan sonra mewut ·a.za kendi arasında b.r 
Reis, iki Reis :Vekili ve iki Katip seçer. Bundan son
ra toplantı Reis veya Reis Vek'!lerinden biri tarafın
dan ıdare olunur. Zabıt ve yazı i~lerini katipler ya· 
par. 

Madde 18 - Umumi Heyetin müzakere zabıtları ile kararları Reis 
ve Reis velcilleri ve Katipler tarafından imzalana
rak İdare Heyetini tevdi ve bu Heyet tarafından 
icra ve infaz ve evrak hıfz olunur. 

Madde 19 - Cemiyetin feshi llıa kkında •erilecek kararın kayıtlı 

~anın üçte ikfai ta rafırnlan ittihazı liizımdır. Bu yol
da verilecek karar derlhal yazı ile Hükumete arze
dilcektir. 

Madde 20 - Cemiyetin feshine k arar 'Yerildiği takdirde varsa 
boılçlan ödeııclikten sonra ~ri kalacak parası yar
dım eden azanın en son yardımlarile mütenasiben 
iade olunur. 

Madde 21 - (Nizamname<le yapıl ı>eak değişikliklerle İdare Ht'yeti
ne seçilecek azanın adları ve hüviyetleri bir hafta 
!.çin<le Vilayet mak amma bildııdceektir. Umumi he
yette alınan kararlar, fı'zalara ve ba~kalarına, Cemi
yet merkezinde ilıi.n suretile bildiıilir. 

IIDAR!E HEYETİ 

Ma<l!de 22 - tdare Heyeti; Umu mi Heyet tarafından cemıyet ida· 
re etmek için işari reyle intillıap edilmiş 9 ki•idcn 
mürekkep hükmi şa hs1yeti haiz Heyettir. Cemiyetin 
İdari ve Mali bilcii mle muamelelerinden müteselsi
len mes'uldür. 

Ma.dde 23 - Umumi Heyet, İdare Heyetine bir Reis, bir Reis Ve
kili, 1 Muhasip, 1 Veznedar, 1 Umumi Kat p, ve 4 asli 
OOıa intihap edecek tir. Bunlardan ba~ka 4 yedek aza 
da seçilmesi lazımdır. İdare Heyetinin müddeıi b'r 
.senedir. Heyete dahil azanın yenirlPn seçHmesi ca
i2'1dır. 

Madde 24 - Cemiyeti: rnahekl' mekrde rc"1ni da'rder. 'h t •i 
milesseseler ve mec !islerde İdore H ' ı Rei H\'a 
!Reis Vekili t~msil eder Temsil salôhiyc tı İd~n He
yetirıce diğer b:r ve ya iki Heyet azasına da teşmil 
olunabilir. 

:r.ıra<lde 25 - tdare Heyeti en az 15 .glinde bir muntPzaman tor'a
nır. Kararlar ittifak ta veya ek.,erıvC'lle alınır Arad> 
tesacoi vukuurıda Re isin bulunduğu !aralın reyi tere 'ı 
olunur. 

"IODU yarın .. 


