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Kopenhagda 
hareketleri 

engelleme 
oluyor 

Sl<ı!dbolm, 4 (A.A,.\ - Kop""'9c ,....,..... ..... bir •eltilo& fabTika.'> 
bir >hfil6k ~ 'llıhrib cirnu,tu.-. Üç ır;,; ölmöş 8 ıo~ı :rar•
lanm~i..-. P<>J;.; b-.., b~· -el!eıne bu'<iı.&I! old~ """""""~
tedir. 
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Is tan bulun Milli Şefe Minnet Nişanesi 
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KABINEst· 
KURULDU 

General 'Franko 
Parti Reisliğini 

de üzerine aldı 

Kabine değişiklij'i 
tefsirlere yol açtı Almanya 

1/nönü Gezisi Dün Parlak 
Zayıfl:yor mu • , • ~= _ 

BuKışVe Bır Merasımle Acıldı ·~ 
• • ' ili'!· ;::--: ...ı' ıı.-
Ih tim a Her --------· - -

General Vı' attefin Hin
distcndar. Alman harp 
gayretkrine bak,,.ı hiç 
fÜphe vak ki husuai bir 
miinii taşıyor. 

Yu~an. ŞÜKRÜ AHMET 

H fodi,,fartdaki müttefik 
ordı:1arı Baş:korn-utanı 

Gen<ıral Va ve! Alonan 
ordusıuMı'1 ha.rp ga~l"e!lerine çe 
İtaJynJlJn asken dnrmnuna te
ma" <Akn bir ı>ı>Luk söyled:i. Son 
J.IC>f'loeva '" Kahire göriişme -
1"rinc İ.."Ürak eden Generalin 
nutku bu bakımdan da hususi 
bir n,.na t· N11aıktadır. 

V3'•el, ita!~ anvo ç<>ktan k .. n
di<.ıi.nıi ınağlüp addcttfğin·i teba· 
rüz .. uirmekte ve Alınaıryanın 
muvaffakiyeUeri'UJ6 rağmen hiç 
biırşey kazanmış bulnmadığını, 

sulha kavıışamadığını ve ka,vtt• 
~aınıoya.cağını, zayıflayıp yı,p.r8'11· 

• dığıuo söyleme.km ve miittefik -
!erin n.'lıai zaierioden emi.n gö
rüınnekt«!ir. 
~reı ve enerjik l>i:r komu

tan &lduğuııu muhtelif eıoetleri 
ile belir<ten General Vıwel'in 
Alma,n ordumuıu görüşteki ka
naatlenicin isabet ölçüsünü ha
diselerin gelişıntl6ine terkederek 
bi.r nokta iiurirul.e bilhassa du
ra.biliriz. Bu nokta, Almanyarun 
1943 kışını d'1 Rusya<lıı geç:.C -
mesin•in ~ek;J ve tesirlerin.in ne 
olabile<:cği noktasıdır . 

Eyli'ılün baltası içiındeyj'L. He
Jlil-ı Alıuan wıdusu biitiin gOCü 
ile Stalingrad önünde savaşmak
t.adı.r. Bu ~Jıir muhakkak ki, 
her nıe pahasına &hırsa olsun 
kısa bir zanıa.n. mesafesi içinde 
düşii:rii.lecekt'r. Bu düştüğü gibi 
NoNJsiski de d~ektir. Belki, 
e~ iiıliin on b~nde harekatın 
bu s:ıJlıası bitecektrr. Faka·!, bun
da.n öteye ne olacak?. Alnı&n
ya H.aızer ve Karadeniz kıyı yol
larmı takip ederek ve tabii miı· 
'"'ler.i yenerek cenubi Kafkas • 
Java ve Ortaş..-kıı mı İll'CCek, 

J·oksa Mo>kovayı gerisinden 
s;·ırtnak ve Rus m~rkez ordusu • 
nu bu.rada imha e~ lr..-ıek gay
:ı·eti İ·~c şi111alc nıi LC1-'ce<:üh e .. 
drt·ck?. 

Simdiye kadar bu hususta 
&(JJ t:ı)"cccklerinıiı.i \·e riüşiWdti.k
Jl· r:ınıizi söyie:diık. lluı.ı.dan üte_y~ 

Alına.n:;anın ne J'<>pacagın• bize 
d:ıha zi~ adc viikıalaır göıstexe -
~elı.tir. Yalım Almanya muhak
k•.J< 1ıı; ollim dirim harbinin en 
nıühin1 :-afh.as .. uıa girmiş bulun
ıuaktadu·. İste.r ~iınale dörus.ün, 
~ttı (·enuba tevec\:İ.ilı etsin bi· 
riıM·iıkUnnna ka.daı- şıınalde ve .. 
~ a cca.upta k.at'l b'r ndice ala
ına.z!)a \ c bu kı~ı da nıüsait cJ
tn ı.} an ~ahalaNla ve gc~cn kı51n 
elim ş.1-rtları i~inde gcı;irirse Jıa .. 
);.;blc-ıı ~ok tiddi bir zafa uğ • 
ı-at 'e belki de harp tak.atiıı.i 

~ .,r,dnn fazla ka~·bedcr. 
GcÇ<)n kış ~:ı~k o~dularııı>n 

Vali heyecanlı bir nutuk söyledi, 

1 
1 

General Vave-;;:ı 
Bir Hitabesi 

! "ALMANYA 
I SARSILMAGA ,, 
1 
BAŞLADI., 

( ----
\ Genera~, ltalyan 
ların harbi çok• 

i
l ten kaybettikle
\ rini bildiriyıor 

Lonclra, 4 (A.A.) - Hindista
na hitaıben söyled.ği bir nutuk
ta Geneı'ah Vavel demi§tir ki: 

•Yakın 23i!J1"1nlarda yapıllrnl§ c 
lan Moskava ve Kahire görü-?
mele:ı;;ne ıştirak ettim. Bu gö
r~melerde esen hava itimat ve 
·cesarE't havası idi. }laziran ayın 
da uğradıkları mağllılbiyetlere 
rağmen ÜI'taşarktaki orduları

mının taarruz kabi 1 iyeti arıtmış 

ıbulunuyor .• 
General Vavel, Mosko<Va gö

:rüıımelerinden bahsetmiş, Çör
çil ve Stalinin bir adım b.le geri 
atmıyacaklarını söylemiş ve 
şunları ilfu'e etmiışti·: 

.Almanya bir kaç muvaffalci 
yet elde etti. fakat simdi de sar 
sılmzl)la basladı. B-Ütün elde et
tiklerine rağmen Almanlar sul 
ha kavuş.amazl.ar. Hiç bir mil
let onların yalan dolu viıidlerine 
teslim olmaya hazır değildir. İ
talyanı.ar 1.se har'bi çoktan kay
betti..klerine inanmakt4idırıa:r.> 

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

Geziye yakında Şefin 
heykeli -dikilecek 
r- Vali Kırdar- diyor ki:-, 

Büyük Şefim:ze uzun omür dileriz. 
Onun hayatta ve sıhhatta orma!n 
Türk milletinin refah, saadet ve te· 

L-rakki yolunda olması de ektır-
İnönü gezisi dün saat 17,315 te 

büyük bir töreni€ açıJmıştır. 

Milli şef İsmet İnönünün adla
ıl;nı taşıyan bu ge:cinin kıüşat 
merasimine şemrim :zde !bulu
nan Büyük Mi!Jet Medisi azası, 
askeri ve mülki erkan ve gaze
teciler davet edilm:şti. Bütün 
şehi: halkı da ge,.,nin açılması
nı görehile.:ekti ve bu şekilde 
tertii:ıat alınmı~1ı. 

Törende şt!'hrjmlzdc ·bulunan 

llfa«rıf Ve-ki"o Hasan Ali Yüce~ 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz, Fani Reisi Su
at Hayri Ürgüplü, Mcb'uslar, 
Şe!ıir Meclisi [ı.zası ve bir çok 
KaymakamLrla gazeteder ha
zır bulunuyordu. l!&',1< la gezi
nin ki tarafında ay;·.Jan yerkr
de toplanmıştı. 

(Devamı 3 üncü sa.Iıifode) 

Salonıon mldalannda 1 

Japonlar bir ihraç 
hareketi yaptılar -Yeniden çarpışmalar 
Amerikalılar 
Vaşingt(\n 4 (A.A.) - Baıh -

riye Nazırlığı telbUğinde deni -
liyıor ki: 

Cenup '!'asiliği: 

vaziyete 
başladı 
hakim 

Japonlar gizli iki 
s·ıah icade miş 

japontar n;>Üteadd. t asker çı

lkıamıa t~elılbüsler.i, :y apm :şiar 
ve Salomon takun adalarının 
doğu ceııuhundaki muhteliıf a
dalara ufak müfrezeler yeri€!§ • 
tiTmişlerdir. Guadalkanal üssü

müzden hareket eden Birleşik 
Amer!ka kara tayvareleri bu 
askıe.r çıkarma işinde kullıım -
lafı gem'.lere hıücurn etmi.~cr -
<Hr. Jl.lüleaddiı isall:ıetler o!duğu 

bildiriliyorsa da verdirilen ha
sar!arı n dcr€CCSİ malU.m değil
<Pr Kara'.Y'a çıkmağa muıvai -
fak olan n1üfrezeler arastı.rı~ -
makta ve kendlilerile S~•·aşiar 
yap.ımakkdır. 

~------~ .. ~~~~-~~~ 
Gizli b!r ışık motörleri durduruyor 
dimağı sarsıyor muş, uzaktan idare 
edilen bir uçak da çok fazla tahribat 
yapıyor ve tesiri müthiş oluyor muş 

Anlıa•ra 4 (Radyc {'.aZ'elesi) -
Maca:r rlı<lyosııaımı verd:iğt bir 
ha.ibcı-e göre, ~ç;.pon) anın elıiınd€ 

i!ti gizli siliıh !nılu•ıma"'1taıchr. 
il<risi,.,m de taıhrip kudreti kor -
kıunçWr. 

Di.ğıeoıi jaıpaıı mtitclıawınları

ruıı keşfot!.ıgi mahiye1' meçhul 
biı ışııkıt,... Bu ış>k d.Uıcağ ve si
nirler ü:z.cr.iır.ıdıe mü11hiş bir k-s r 
y.apmaık,ba ve uç ~ik motörleri de 
dalıı>l '>lmak ıirl>ene lc\x:ili e
dildiği bütun motör ve rt1'i 1~1 ne
ler idmuumıaktadır. HaTbin i
ik:iın sadlhas:n<l'a lrulla<Jlılac-ak o 
lan bu sıliihlaru m]J,.n mülh ım 
olıaeak,t,... 

S@ı2lıleyin Santa İzabe! ada
sın n ~:mal sahil.i açığında dev
riye uçuşu yapan bir uçar ka
le dü mana ait bir petrol ge
misi veyahut deniz uçaklarına 
mahc;us ana gemi olduğu sanı

lan b.r tekneyi bombal;;mış, ha
sara ı.ğratm•ş ve alev ne.,-eden 
b'r, 1.-ilide bırakm· tır Hemen 
hemen tam o anda av uçak•arı 
ref katın de 18 japon bom4>a u
çağı Guadalkanaldaki tesisle -
rimize hücuım P1mi<lerd;r Mıl-

General Frallluı 

Marlrid, 4 (A.A.) - Rooınen 
OOber verildiğine göre, kııb ne
de şu clleğ!iışiıkl~ Yııt>ıhnıştı.r: 

M. SUıl1Iler'in y"Tir.e Hanoeye 
Nazırlı.ğına General Jordana te
y.n eddlmişt; ... General Jocda.r.a 
31 SônLi<anun ıooıı deki Hık hıü· 
k tin Fı ~ ınci • teş-

(De,· a ıw :ı üncü sa hifed.,) 

Vandel Vilki 
Pazertesi günü 

Ankarada olacak -Vilki 11Aln1an 
hareketi me 

uzayabilir" 

ger~le• 
belki 

diyor 
.Ankar-d, 4 (İ.-.daın .ın.utııabirind(.'tl) 

- A1d:.~11:ı n~ünua.ta gö. ı Vihlc.i
uıin· tka1·i Oıl&ı.rıak ne zaman gı•Ieceğ· 
ht'DÜ'Z bı•lli nl'Ui~Dl~ü~·~ be-.aber pa .... 
mr r.ıJ.ni.ı ög-ıı·ôt-ıı ~ı;'Q ta.:yy.i:ll't 
;Jt• ~Mı·.iml:ı gc1me~ı n1u:htemeJd~.t. 
B-..ı nıüncı~bııtJe İ ta:ııou 1 d4lkl Anıe-
1-,ııkan kolbnisınıde.ıı lbi.r tkısmı C'UCTHlL

tcsi aık~.::.rr.~: ı A:..k,P" es!~ istö.nbulciWı 
Ankaı'l3.ya h.arl·kct ed-E-c.eetiir. V11ı1ti 
A..:kanıpü:asta haz~l;;ruı.n dla"irede ka
lacak "\:e fız:~mi. i.k• güın bn'"t.fıa ka
l.acaık:t.ır. Vıi!k: A-;'<ld..ra<ian ronT'a 

·tayyare '.]e T<ıtır;:ıne, oradan da Mos
Wvıa.ya girlecekt:r. 

Vilki ile gorıi.i:t:1ıt:k Uıe"'"'e i~tan
bul gazetrcilerind!:n mune:kık(·p biT 
grup ta şeıhrimizı l?'e'l-ecektir. 

Lond:-a, 4 (A.A.) - S1ı.ı.!in~ Ruz .. 
veJtin mesajırıa. go~Jıııec& vr oradan 
da Çin'r. gidiıp C.r:.~y-şf-'·k"'i gö.re

(De,,rn>' :l üncü s&hifede) 

iKTiSAT VEKiLi 
Zonguldağa 
hareket etti 
Kömürün mali yeti 
de tetki edilecek 

Ankara 4 (İiıklam muh~ 
den) - İk!:sat Vek;lj Sırrı Day, 
refakab!rıd" Vekalet müsteşarı 
Nmat, mü·rQtkı;ııbe heyeti roisi 
Cavıit ve ıra den tc tAc ık V< a~a
:ına etıstit.üsii mıudlırii Hadi ol
duğu halde Zcmguldaga ga1ımıiış _ 
t:r. 

Vak.ili., Q>"nda kümur b-ti!'ı6a.la
tı ve işletilecek damarlarda şim
d;Qen yaıı>ıla'll hazırlık.! la kö -
müırün mali:-·et fiatla;n ctrnlında 
kt!ldkleroe buh;naca{; tahmin 
edilm('l:te<lk 

Bir Almu taek lı:oftı ileri b,.tlr.ra doğru Jiir\i)·<>r 

ı c- • . •) 
MuharebeStalingrad 
Varoşlarında Oluyo 
Almanlar Kerç Boğazını geçtiler, 
Taman' da muharebeler oluyor 

~----~~--~--~-~ 
Almanlara Göre 

Stalingrada bir mil· 
yon asker ve uçak 

hücum ediyor 
Berlin, 4 (A.A.) - Alınan or

duları Başkumandanlığımn teb 
liği: 

Bir Eylülde hanp filosu ıeşkil
kri ve ll:ıava kuvvetlerile ~ir
liği yaıpı;ıı Alman ve Romen 
kıt'aları Kır stikametinde ile 
:r1 ha1'f?"keller\'<." devam ffierck 
X&<: boğazın geçmişle ·d·r Bu 
kıt'a'..ar düşmanın inatlı bir mu 
ka<Vemetine rağmen satılldeki 

müdafaa hatlarını yararak seti 
bir 'Jerle~le dün şarki.an düş-

(Det•aını 3 iincü sahifede) 

Sovyetlere Göre 

Almanlar çok kanlı 
ka)·ıpl ar vermekte 

devam ediyor 
Mookova, 4 (A.A.) - T•ss a

jansının biWirdigine göre, 5"\'
yet kıtaatı, Stalingrad.;n cenup 
batı kesiminde şıe-hrin en yakı.n 
dolaylarını müdafaa etmekte
d,,Jer, 

l\foskova, 4 (A.A.} - So\·,·et 
C.g!E> tebliği: 

J Eyliıf, gecesi k t'alarumız St.;, 
lingradın batı şimalinde ve 'bat. 
cenubunda çıok şiddetli 'muha
•dbeler yapmk5lar ve 1'.m·oro
sisk''n doğu şimalinde de ~ d-

(Devamı 3 ün.:ii sahifede) 

Başvekil Erzuruma 
döndü ve gece yarısı 
Aşkaleye hareket etti 

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

Saracoğlu yollarda k·öylere uğradı 
ve köylülerle konuşmatar yapta 
Erzruıunı, 4 (A.A.) - B ·~vf'Ö\ı-

1~~ Şıiiıkni saracoğ~u ve l:iQ.yıın eş

lrrl d.ın Sllat 10 da. ref:!~aıler.inde 
«gena.raJ oı.1bay, umwn mü!etti§, 
K~ \'.alisi, k.omtat:n.nlar olduğu haJ ... 
de Kaırsrie.n ha1r1..'lket et:mişlt'ıtiir~ 
Ycld.a bazı kwlerd~ tetkıklerde bu
l""'an ve köylül..,.le k~n baş-

1 
vekili..n1iz saat 13 dr. Sa.r~cımı...~ gpl
n1iş!e!'Cli-r. Ordue·:ır:oe bı.r mudıdet 

~rah~ttt'n oonı·<J ti~ı· yerı.ı:•t::nt cr
ia ok't:.kia. yı•n";;'.!:-;r \'e- 14,30 o~ı \alı, 

kon.1uıı.an1ar ve b,•lf.ci\yl' tuisine vt>
d.ı ~e.ek yo:la•·ına d1,.•\"fln1 eL~ 

lerıd.lr. Ba:şvekl'lm :z S"VO..t 18 de lta
s:r.ık.aleye gclmişlı ~ v~ .bı.ıh;da ı:.r-

2'lr!'Uan '\"ali \•Mili, bt";f"d-i.)-·e re \P

halk brafın:Jıa'!l lk:arşılctntn.ıt;;!"ft l\.hr. 
Şf'hir txı;h('E'f.:hıı.1~ b4· n1iıdıd.et .c-;tı-

(Deva1"'1 3 üncü sahifede) 

Adliyede yeni terfi 
nakiller yapıldı 
--~---.. ı~~~-~~ 

Bir çok hukuk 
derece 

ve ceza hakimi 
terfi ettiler 

l:ı irer 

Aııloaı<>, 4' (İ:kd&m mutıabınn<len) to"fian E.lkiş('lıÖr sulh ıı.akım; Sahrt 
_ Tok~t baıtimlig'nr tertia.ı> K<ı&- Atay. Gümiişhane hukllik ruı:-ım..:.-
'La«ı.Olll cezıa. tıak:lıaJ Em,.n G~, ğtne ,terljan •rı.rebnl~ı hukuk hiıın.ı.ır.~ 

Actana. .ağlr ceza mai:ıit.l".f?'llC'Si :reislıi.- H"'-yd.a:r O!lat, M~ış oe,.z.:a h.ak;n~JO:l:'·• 
ğin.e teı'ILian Adlaııa a.ğı.ı• c('cıa ıretsi 11 L' Erbtta Ct"'Za hfık tı"ni JQ:ı:m G j-
Alımet Şüıkltü F..ıs.?n, Gi~ ıhukulc venıc:, Palo tu1k 1n1t·~·in.e Ak-ç..'!Lbg h...,-
lhciık:iımliğlne teJ'd'iıan oyeıt' hu!kuk hQ... kiııni Sadık Yüce, Arıap~un .hiok l·l;-

~~mi Estr.et'hn Akşit, Ispa..vtıa hukW ğüı.e te..nı:~n K:u;ı•n~n h··ı·k Jlıi Şı c-
haacimlfğine ılıel'11.an Kocaeli tıaklmi ıSerld\n Ntıl.an, ist<tni~uı Asl.y.e t.'"tzA 

Salahaddin Er~. Muş hukuk hfi... mkitnligt.nıe terfian Jı:ıni~· ~~uu , -
iklm!iği.ne te.rfia.n K.aradenıiz Ereğ- mwntsi baş .ırr..ı~: ı.ni Zah1d ~bu ak, 
1 <..i h ı uk haıkimi İsma.i ı Ö;ı,tü.rlk İs- Ya J o\·.a h.tıkin11ıgıue t-er!ıa.n l!:t~ nb ~ 

tantı. : Tioarı~t mahKeıleSi r.eis]i.ğ;ne 

1 

su:lı ~.· .·i.m.1 Ni:'a~,i ,~~rgazan, .Ka::--
te~>fıan oıver hakimi !la.san Sabri 11anıooı -ceza haktır ... gınf• SarıkQ • .a. 
$f'dda.r İ~ul ceza. J-tafr<im11~ne- bt-k.inbi R.('Şat .A:kku~, l\1Ptsin hl'-'tıı..k 
ttı.-fii\11' eyer c~ h~k.iımi ceJiı.Jt.'drliu ~imJlgıne Muş h• .. kuk hiıkfaı~: Ao-
T~· GÜ!'Üll tıiıkiml<ğ<ı~ Şilıiıı bas Duranoğ]u, Trabzon miJOO<'; • 
Ka~T" ,ınüdderumuımisi Kadıri mumi.ljğ~n.e Ada.p;ıu.rı mıüddt'ilt.-vııı .. 
Kayaalp, Üsküdar hukuk h.31k:m.1ti- m~-i Nusret Ttını· ... Be~ı·~c.e~r C..'t'7A 
ğı..')(' ~ nçıeJJ hua.."llık lıQk\m.i Nosuhi ~ienV.i.tıflof" Kırik·l..ı:pJ~ hu..k~ h.;ıj.;, 

)"ii7de kırk. be~iai soğuğıuı, har .. 
sak hü:1üln1e-ltri.nint donma]arın 

(DHaın;. 3 üncü ı.ahiieıle) 

Bıı.rılardam bini uzaktan İdıa!'1! 
roılen u.ç:ı.~la'!"Clır kıi faıalıycte 
IJC'\ık<'<lildılkleri uııman bir anla 
bu'luın ja~ tıwyyarelerinm ~ 1 
d.ıye Iaırlar yeıpaıhilkl i1kle:riırıde-n 
dm fat.l.ı tahribat ) ~caGı.ıt.ıa:, • (Denın.ı 4 ıtocü sahifooe} (Devaıw :ı üncü sahifede) (O.,\ anu l üncü •alıifede) E ü. K•'.Y3el'i bukıılt bl;l.-iml'lline (De\'amı 3 iin<ü sahifede) 
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KAFKAS 
ŞAHiKA~ARINDA 

!(ADLiYE 
1 

Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri 

Ticaret 
Vekaleti 
Mümessilliği 

\ 
1 

KORIDORLARINDA 

ranl ı şal kaçak cısı 
Yazan: z i y A ş AK i R No. 22 Sirk~cide dolaşan şalcı az 

verildi Kaıl'k..,,yaıcla l>ir b~-tan diğer 

~ g!ııılen (l<ıazalk ha;,Lt•), ta -
m<öJllılle gcnJ,şled . Yeniden köy
ler, kasail:>>dar, kuı.vv-e.tlı b"1:iı!ııki:ım. 

ıar, dııpo!a;r, kışla.lar, k&!eler jn
şa edildi. Artık o rnınııa.ka im -
:ııaklaırlan geçUeımit;-eook biir ha
le geldi. 
_ İmıpa'l'atıcriçe Kat.eri:>, Hav.« 
sahme.rı.inıelı.ııı, K..rademz l<>yı -
lacına kadıır devam eden bu çe
Bk hahtı, j1ıj uçl-armdan cenubı 
dogru ilerletecek .. Bu iloi u1; ıb>ı:

leştlı!I· l'Slma·n ın•tıtk bıüıtıün Kai
k"'-l ı-·aW1"".Jaırı çelik bir çen!ber 
iıçıhıe gi.reoek ve o =~ aırhk 
hıeı'li'ey biııeoektıi. Yeni, bl!yüllt 
(K<Jfik>asy.,ye) ÇarJ.ıık id:u....ıiaıin, 
ınutlsık olaırak esareti artma gi-
1'1'CE;;,bi. Oıı.dan scııııra da (imha 
>' tta.9<!ti) ~ gösterecekM. 

Ça.· hü<kurooti e11k.tını bir 1ııır 
r.a.fü t'l •bıa askeri tedl>iırlen .alır
kıeıı diğer tarailbaıı da, Ka:flkıas 
k:Jbıileleriru lbıi.ı'bi:rınrlen a<yrr -
mı;ik için ne mümkiiır.se yıaıpı -
varou. Ve bilha.ssa, i!l« tüır lü 
~-asıt>:ı'1ara mlkooaat etderok, 
(Ş·urhal} loeri, (yarııi ll<ıı.lt1 lele : 
rin •'C'iısk>l'irl'i) el.de etmeye ça -
l .ş ı.ı·orcl u. 

Halik ile Şemha.l.ler a•'-'Smda 
bi;" ".ilk bir foıtk vardı.. . Bu lkü -
c)< (hül~'liimııda-r) lardam ba'lı -
l«l'I, hpkı ibü-yük ookıüro<ll>!rlar 

g.ibi ra,!v .. 1, refah Ye :ııevk ı<;intle 

YO...":?ı0f'Ol'laPdı. Paııadaa:~ '\'€ eğl-en

cıeri tn ba~koa birşey d üşü1111ID'ti -
yorl""'dı. Hallom, vaıtaoper-ve -
nıne hi,.,eı·;ııe, düşimcelerin:e e
ht-.01nt y~t. \ e-rm~yvr lar. H;.rekıet.
ler 're ;/inik c.-tmiyorJa,<lı. 

BL rıa mı-ıkabil kcnd't·eri de 
(Hr.l'k) t<ı-r.a,fırud~m SC'\"İlmt'yor kir. 
lı;,•tliı ç<~k zoonan isl;iskal ve a
c!ıPta hı>ı:are<t göriiıyorfar<lı. 

füı Şenıla.allerfo iç1'r..de ~'Ok 

d.ln<hr ve haıniyetlı, H.iru:ne'te 
yı. "'ı;~ l~tlaır olduğu giıbi, <linl ve 
n: ili hi3lc>ıxien lm1l<blu'le t;.zad< 
)·•.;- '.\"-'11 h:;.rr,;,y.etı.ıi'zler de vardı. 
B "'''kir, ""' lk ve sefalet için • 
,,., ;1 açıy,fu.Llıı11c-4< içiın, (Çar) ların 
) i.:.ıkıı;..e gülü1Yorlar .. Mool«Mı 
\ c F\:(,.Pz\)UT=g Nızf-nekrmden 

}'•·u•L ,· tl <•.ı orlııirdı. Bunüıı mu
k•ll:ı;? 'ır.<lc de, Çarlığıın meş'um 

~iJ t.i.>e.i'<:..e alet olu:Yorlardı. 
(Kf<ıy:ıı.ar~a,) moolffi:desimi;rı im

za cdiJ<liği t-atellh>t.en i~:ibarnn Os
m•·~lı c:ıt>Vl~ iile, Çıııı· hülküımeti· 
~Tlu~;.ı::ı:.lE.ıkıi siyaseot. ve rnlinab'e -
bet, t~:n ıbir <ıl:ıkı'.m i.çfo:<le !:"Çti, 
F\J..d bu. mLlıtlıdat zarfında, (Ba
bıali tıicali) illİ1l gwrerdllk!Led 
gaflet ve ida~ yüzünden 
de, ;oavallt (K!l':ttn hanbğı) erf
''İil gitıtı. Ç~ırlıığJın dev ağzı, bu 
r.elis paırçuyı, •l>ir lokrr.<ida yu
t L. \ etıdt. 

Ua •(:,.kıj lı< :UJ!I'.ıaııla:rda (Çar) 
:al', Kır1>m hanlığ>ndıan oon de- 1 
recock k<l'liıruyorl:atıdı. Kıl."lm ta
to r! ... r.11, :k.erıdiler;a:e mllll ve 
dinn b.ir engel.. Haltta, tehlikeli 
bir dıü.şır.ıan telıilk11<ri ediyorlardı. 

Çarlığın K~a ile temas. 
b~:ıla.dU:Oteııı soı:ı:ra, aideta lrorılru 

- Ae®a anı:ım gaıuteleıri <>
J.."1.ıd u mu, dem n? yellıu.t clknı -
y"'1ık<r g'ıd:;p koodiaine ~y 
,,c;J lbdil6!" mi? Doğrusu bu iıji 

yaP'.m. hıülk~ yeınlıın eden 
ft~.ı:noıı kendi ağlıu olrluğuııu lıll.

m€5İrn: isteııd;m. Her hal.de be
r. "m bu haırokeh.'mdoo gı.ırur du
y.ı:..-. iı!'lıl!.JQ! ederdi. Ac:ııba - bu 
·,,in OOr; le olduğur11.1 anama bilı
d:iı.rıcroıcz ıni8iın, 

rr g.ı\;Li bıi.kti'l"eCeğiı.ui va!deıtltim. 

.Höceresine döneııken ded_ı kıi: 
- Bihyor mwwı j211ıınıg;. Sen 

b~ıürn !çir, ker.diıı.i pek o kll'dM 
üzır.A'! Bu wdamiaır Clünö'aıda be

r..i .~f<'tmez>cr. Ben art~k mall1-
vo 1rı i b~r insanıın1. Onla'!" d:a 
• '<!' .:tları ile k1'l~uık.r. 

V< !t~.ll'r 8<'Çl'.Yn:-du. für taıraf
t, l\ r-ber gcl.niiyar, b.ir ta'l'""...f -

ı.-n da Dik'in ı.ı.lılk~ti g' ttll:.çe bo
z~ tJ<;OrdU. 

•1 ,.- ak. aım keıorlsini ziyaret 
cc.1 \"OJ", ıu,;:,. Ök&ı'.irılığü uzaklatr -

tlJn i~iLih_;ıoıx.Iu. DL<!ktörden 
şans<Jn mü "~<"1.tıe bul= -
6..lU ı ~a et1ıım. 

AF TALEBİ REDDEDİLDİ 

N !n•yct m<'clisin içtima ıJıe,,- -
c"' l>0 131!llış\ı. Ohyo \·al'5i Ir..kıi:n 

d kıarao1'im~ini rn.ecl ee s.una
cıı.k, bll karam~. kaıbulünii 
.m,hıtea!ci.p, altınıa lmZöSını kx> -
ya-cik, iş o'lup bi1ecelrti. Va1i 

1 
sr~ Rı.1>~a1:, KLrum haclı -
ğı ile K;;JJkasya hallkı. biırle;.1\ği 

taJ<dln:l.:, Çaı·Jık bin"51Ilı temel.
lor W., kıa.d.,r saroocaik biıı• J<ıu.v -
Yet t:eşkıil edeOOklerini !J,jji,yor -
lar . .Bu va:zıi)"E:t ın haısıl olııc~ 
ilıtmı.ıı·lıini ~~..,, fena lı;ıl
de er~ ve tıe1'iAj giialeııiifor -
laNiı. ş.a,y.,ı Kırımlılar i.le Kaf
k<tB!ılıor lııiı lajip de (KaıJlkes or
d uııu} nıun ü-ae~ine ilci t.ımııttar. 
hü.cum edı;eek olu rlan;a, lbu or
dunun il'k hamlede imiı<J. edi -
leeeğ:ine tsım.ıımıdle 'loana'<llt bes -
lıyo.rlardı. Ve bıma ın&rı oltmıa!k 
için, cla.".inııa ı.edbll"li ve teım~ı:uat
lı. ha,ı:Bket ed'iyorlar•ll. 

----,---
Ye.Dl bir kararla 
ıaıvedlldl 

· sonra adliyeye 
~~~~~~·------~~~~~ 

Tioarei Vekaleti, har~-teki 

ticaret mümessilliklerini kal
dırın.ıştır. Bundan böyle Ti
caret mümess•lLklerinin va
:ı:iielerini ma.hafü sefareıl!ıııne 
veya kon.!K>losluklar1ı111ızdaJti 

at2şe korr.rnersiyallerimiz i:fa 
edecektir. 

Mahkeme örtünün mahkemeye geti· 
rilmesine ve tetkikine karar verdi 

Al:nmı tır.:llbirl<lI'in en ba~ıl11la 
(Siyaset) in en büyii!k ve en meş· 
hur (d.i.i.stur) u gehyorou. Y8illl, 
Kmımlılada Kafil<aslıkırı da.i:ma 
bi.ı bi"ıınden uzoıilı: tutmalk.. Bu 
kliıtın Jruvvetleııina pao:çafayıp 
ayu-..na;k.. Sonrıa da bu ~!arı 
'b>rer birer yutıma'k düşüır..ülü -

Bundan başka Tciaret Ve
kıaietinde bir (Harp Ekono
misi .Büroşu) kuruhıruıktad-.r. 

Bür<:>nun kllrulması etrafı.n

da.ki haz>rhklar tamamlanmış 
gibidir. mırp ekonomisi reis

liğine Necdet Alkip. müşavir 
liklerc de Vekıaleı Standard:i· 
zasyon umum müdürıü Faruk 
Sunter ıl.c eski İstanbul Tica
ret l\.Iüdürl.Uğü raportörlerin 
den Hayrettin Şükrü Şen<>

z011 getirilmiştir. yordLL . ı 
iştıe, Kır.ımlı.Jarm \"e Katllk..,,._ '·------------

lıla.rın va<rlı'ktaınnı 1ıe1tdt 00eı:ı i.lkl Fırıncdarın yeni 
büyi.iık teM<ke, Çarlığın bu sirısi ı"stekleri 
entrıi!<ıasile tm2>aıın:ştı. Kının 
hanhğ~, maJıaI111ıı1e biiı: siy~ 
Çarlığa i.ll~k ecl: 1dtkıt.oo .'lCllIDa, 

Kafk&s kırubıildım. a-r.asw.>a da, 
~li ellerle, rmı;ık !tohunılaırı 
sa,·ıım:<Jtı. 

Çe:ı1keo athlli<l-ı, lrovkuııç biır 
sel halimde (Nog~y) loıpr.alkla -
rma :oı:C,,,,1'111' !1'21Pıyarl,,.r.. (No -
gay) la,nla, (Koiban) nclı~ salhil
leı• l".'C h<iicmn ooerel< Çerloez -
leı~n köyleriıM, wlal&rını, y>kııp 

yatk.ııyorla.r.. e.!leri.r.e geçitıfük -
leri hal}'Yan yığınl<ırmı sürüp 
k>e1'<:lri m~'lrlldketlernrı... get:İl"'ıyor
lardı. 

Bu mnıkabtl sal<!ırroalkıu-, teım 
üc sene de-'1ooı etti. Ayrıd zmnan
d; bu meınh!Joatleır üzel'iır..e kıt
lık ve veba gibi felMooUa: de ka
natlamu gerdi. Artuk çeıh'lleı 
,.c b iI:hac:;sa N oıııaylar, bJ;Woilı bir 
hale. gelmqlU1dıi. (Daha vaı-) 

Beykoz cinayeti 
Bir ınüc:iciet evvel Beykoz.da 

lbi!' ın!Slr tarlası yakınında kar 
n ma sıklıın bir. k.ı.ı.şıınla ökiü
ri.ilın:rü.ş olarak bulunan :OUrsu
nun karili o:kınaıı:mdan şüphe edi 
len Mehmet Varoğlu adrııda ibir 
ballcr bellıçisi yakafanmııştır Bu 
siiphelı ~athıs her ne kadar cı
nayetle al!lkıııııı: olmadığını idtlıa 
etmekte ise de al.eyhindeki de
liller ku~-vetlı olduğundan ıhak 
kında ıahk.i.k·ata devam edilmek 
tedir. 

1 KOÇ UK HABl!RLER 1 
* Hariciye Vekaletinde tica

ri mukwelat dairesi ihdas edil
chğ. ma16mdur Bu dairenin ~e
isliğine eSki Sümerbank umum 
müdürü Bürhaı;ı Zihn.i Sanus ge 
t:rılmio,<İr Bll daiı-e, dj,, t'care-

Fırın.cı)a r, tekrar belediye ik. 
tısat müdürliiğiine müracaat e
rek ekmeklerin birer blıer tar
ıılmasınd·an vaııgeçilmesini, zi
ra ,ekmeklerin e~eriya ibi:nbir
lerine yıı.pı~ıira k g klet'ıe.oinden 

kay«lettik}erini, 'bundan dola~ı 

d::. haks>z yere cezaya çaııpıldı.k
larını, ekmeklerin yüzer veya 
elLşer elli~r tar~ılmasının fen
ne de uygun olaıca.ğını, bu tak
dirde her ce-laya seve ııeve k.at
lanacaklanm bildirmişlerdir. 

Di>lek teık.ik edilmektedir ___ ,_. __ _ 
Tahtakaledeki 

yaralama va kası 
EvveHti .akşam, Tahtakalede 

iki k şinin ağı.r surette yaN.ian 
masilıe neticelenen bir vak'a ol
muştur. 

Eyüpte fırın ~tarlığı ya
pan Koca Aziz 90n derece saJ.<
llroş b>r halde Ta'.htakalede lBal
kaıpan hanına gelerek tütü.ncü. 
Zeynebin dükkanından şarap i8 
tem.iş, fakat, kendisi>ır>n fa.zla· 
sarhoı;ı olduğunu gören dıükıkan 
uaki çırak Hüsmünün şara;p ver 
m1'mesi üzerine Am lıtçağım 
cekerek üzerine a.lılmı.ştı.r. İlk 
hamtale Hüsnüyü ağır yal'alı
yan sat11JıOtŞ boğLL~ma esnasında 

kendisi cl<1 kas•ğından telhlikeli 
su:rette yaralanmışbr. 
Vak'ayı müt.eakip elinde kan 

lı boçağile kaçan Aziz yaka!an
mı~, her ,ki yara\L da Beyoğlu 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

te ait müzakereler \'e ınuka>Ve!e 
Lerle mewul olacaktır. ş;mdtki 
dı~ ticaret d•iı esi. hazırlık ma
hiyetinde çalışmalarda bu.luna
caktu-. 

M•!Mı.eıne salonuna kılıksı.z 

kıye.Iet.si;;o bir adam geti.rildt. 
Erzuruımlu imiş. Fakat, konuş
ması ve yüz hatları ilk bakışta 
...aana İranlı olduğu hiıı&ini ve
r.yo~du. 

Hakimin: 

- Adın ne? Sualine 

- Rifa-t Topal! Cevab~nı ver-
di. 
Doğrusu, kalabalıkta oopal o

lup olmadığının farkına va,-a
madnn; ya, ilk baqta farket
timüyecek de~ed" 1ıopald1, ya
hut ta kendine glöre 'bir maJo.. 
sat ve düşlincc ile cTQpal.!• say
adı.nı almak istem:-Ş. Ne 'se ·biz 
hadlse.yi ar>lat.alım: 

Gümrük mWıafaza bürosu bi.r 

müddelterıberi İrandan memle

ketimize kaçak şal getirildiğin
den şiiphe etmekte ve bu ihusus 
ta tak'ıbat\a bLilun.m&kta im~. 
Büııou.nn sivil meruur!,anndaU· 

!birine, bir aııka~• taraıfı.ndan, 
iRifat Tqpalın elinde gezdıirdj.ği 

Bir İran sıılın1 y.iiksek fiatla sat 
mak i;ı~yerek ge:ıdirıHği ha,lıer 

'Veri'lmi.~ ,memur da deı1!ıa·l işi
njn takı"bine k:Qyulmuş. Rifat Th 
pati S rkecide şah gezdmı'ken 
giirıniioş. Pazarlığa tutUŞnl""'l· To 

Eınaf Cemiyetleri 

Mıntaka Ticaret 
Müdürlüğüne 
izahat verdi 

Karnesiz Ekmek 
satı,ıarı etrafın· 
da izahat alındı 
Mıntaka Ticaret Müd\i.rii şeb 

rimiııdeki 32 esnaf cemiyetinin 
reislerini dün müıdiırlü.ğe çağı,
rarak kendilerine tHeklerini 
sorm~uT Dilekler ,ıptid-ai mad 
de ve malzemenin kolaylıkla ve 
ucuza !Rmini etrafında ıop~an
moştır. ~u arada, Ticaret. Müoo
rü lokantaların karnesiz ekme
ği' nasıl bulduklaruıt fırıncılar 
cemiyet: reisinden 90rmuştur. 
Reis, veı•diği cevapta, Ankara
dan gelen yeni ekmek karne
leri sand~kl-a.-ın.dan 17 sinin kı

rık ol.du.ğunu, bu kmk sandık

lardan çıkan bir k.sım karnele
rin dı.şar•da satılmakta oldı.ığu
nll duyduğunu söylemiŞt.ir . Va-
7.;yet tetkrk edilmektedir. 

pal 100 lire. istetn;ş. Al aşağ• ver 
yukarı, memur 6Q llraya razı 
efım"ş. Yalnız: 

- :Sana !biraz müsaade. Şal
dan an!Jyan bir Ermcrıı dostum 
vardır. Ç$ğırıp ona göstereyim! 
Demiş. Adam razı olunca me

mur, ver elini doğru emniyet 
kaça!ıJçılık bürosuna. Yamna 
lbir memu.r aldıkta n90nna geti:p 
fop&lı bulmuş, memurca numa
ralan alınmış paralar şal raci
ri (!) tarafından alındıktan son 
ra <;ok geçmeden darnca,ğız a
rparbopar keod.-ini emniyet mü
dürlüğünde, az sonra da milli 
'korunru11 ınüddeiumumlliğ''n<ie 

bulınuış~ 

Tutulan iltk zab>tta, satılan 
nesne .şaı. diye değil. sadece 
cÖı'tü• diye zi.kredilmlş! 

Örtü amma ne örtlisü? ... J!e 
cinsten, kaç paralık bir örtü? ... 

Bu v~yet karşısında R:lat 
Topal kendini şöyle müdafaya 
çalışıyıordu~ 

- Hakim lbey, •. şaı. diyorlıı.r, 

•getırti-rı de tı·ö~ün ... Neresi şal
<mı~ onun ... 

Sağ- elinin avucu1'.u açup sol
dan sağa ooğrtı .hir şey okııar 
gib .. çekerl'k: 

- Ben şala· şöyle bir bakınca 
omm şal olup olmadığın< anla· 
rıım!..: 

- Oğlum, .şal olduğllnU iddia 
edenler sat nıiiıe1ıassısı değil 
ya ... Dtır ;bakalım. Hakik'.a ti an
farız. 

İ~nlı· 
- liem, 'Hiıkım be.v. o kaçak 

nıal değ;!dir... Ben onu sandal 
bedes~anmdan 27 liratr• aldım ... 

Soraoilır.sini"... Aldığım ıbedes 
tan ..memuru orada ... Entikedir 
~ :. 50 değil. 100 liradan da faz 
eder! ... 

!Hakim: 
- Oğlum, nem şal değ>! örti! 

dür, diy-OrSu.n ;hem de 100 lira
dan fazla eder, di)10rsl}n ... Na
sıl şey lbu? ... 

- Entikedir •h'ı\kim bey e!l
lıkedi.r!. .• 

, 
Neredeyse, Babür şahın- sec

cadesi gibi dinleyenleri hlr ma
sal alemine sürüklemek ist;da
dını @ijsteren şal örtü davası şim 

dilik söyle bir l<arara \..ın'it•: 

Örbünün maılıkem<"ye .getiril

mesi, ehli vuk~a tetkhki ve 
m'lizayeed memurunun celbi i-çin 

mallıloeme başka bir giine bıra

kırdı. .. 

ikdam muhabiri 
---~ ---- ------------------- --·· ----------

VAŞANMIŞ MÜTHİŞ MACERALAR 

ALLAHIN BELASI 
Yazan : 

AL jENINGS 

Dik' ın affını !ıı.ıt'i su.ret'i.e ~- , 
mişl.i. 

Dik pazı;rhğa gere v~i 
y&prr'"-J, söı;ü11ü tı>tmııştll. Ka
sayı açmıştı. Şim.cii de söızıi1ıııü 
tllllrfuk sı.r~t lhüıki.ı.metıe gel -
mi;<t. 

Ben 'bu \'37Jiy<elıtıe Diılc'ir. .aıf:fe
di!c(·gine karı:i bullllluyordt.ıırr.. 

H'ıpio'h"""e direl<ıt.iirü de a\YDİ ka.
r.aatle ıd i. 
Kuıu.p bu ıbüyü!k müjdeyi 

Dik'e bıildirdim: 
- Yarmd,.,r., sonra, cledilm a

rınnla ba;Jbaşa enfes b·r ç<orlba 
içersiniz. St>n §tıınıdiden 1-m:z.;ır -
lan! 

Dik aı&aısııc.t goviı·d i ve ce
vap '°"rn: "'1.i. Beli<;; de bu SÖZ -
lerirriın Ü?Jerin-e <lll'ydııığıı heye
can~ •hıma be'1li etrr.E>k istemi -
)'Ordu. Affını bdkle<liği ıııi, ı.;ımu

dunu ka,J'l>etıınediğlna göstemıek-ı 
ten uıt:amyordu. 

Faı..ıt oon onuh belli elıme • 

Tefrika No. 22 Türkçeai: 

MUAMMER A L A T UR 

mek is'tıediı';'i 'bu hlssme pelk yıa- [ 
kındaın \•iiktf bulunuyordum. 
Hapish.ant'der. çı.kımaık, bi.t1kıaç 

sene anası ile beraıl>er raılııaıt ya
şamak, bu bec'ıb2.i1t kaıd.ıın eüa:ı
d"'n gdı?'..ği ka.dar mıes'uıt ölıme
ğe ç-alı.;.ııoolk ... lfayaıtıta emıel .o
larak işte y;;lmz l>unıu düşii!c. -
düğülJÜ bitiyordum. 

İlki gWı soma resmi cevap gel
dı. 

Ha:pi.ılıam.e dJrolotörü gelen ce
vabı bana gö&t.erdıiği :ııaınııaın, 

sa:r.ku ayağııın b rdenıbire lkıa;y -
mış, loaranluk lbir ç-ııJ .. "tl,ra yuva;r- '[ 
lantıntŞ glbiy<l:iım. Bir~ey söyli
yemed<m. Adeta ıııefe5 alamıyor, 
bÖğı.:lı.;y:ordcm 

Şa...~ ~Şkin dirBkıtönir.. ya
n.ml:lan ç•ık:tıım. Şimd ne yı:ııpa. -
bilııı cıını? Djk ne yaıpa.c.&tı? Be
n>m hı!!ı!kımda r.-el.er düşüın~ -
cekti? 
Keşke iki gi.iın evvel ana rniij

de \-enıı·,, ol:ıııasavdıım. Bclıkı. o 

zaıınwı Dik' i OOba hi.r ımUddet 
iç n ıwuıta:b.iliııdlm. 

Faka: D.ik şimdi müjdeyıi lbek.. 
liyordu. Bu ~kışaın yine onıım 
Yaıtııına gtttıiğiın 2laIDan ne SÖ'y

l~ceklı m? 
A~m D'Jk'i looritlorda bir a

şağı, bi.ı- yukarı dıolaşuiloeın lbul
dııım. Uz:ııl<lt<.ııı iyidıer. i)1iyıe ra -
yflllL"llJŞ ve kıı.r.lburu çılkımış olan 
bu 0.r:uyaleti der n bir ha<raıratle 
seyr'<llıı:tm. Ü•tüm>dekıi ellbise biı: 
pcu1bmı.mtoıya am.lmı.ş gi/J.>i clJu -
ruyordıu. 

Kafo1m buı1kuldll. Dık beni 
görücüe, yaımma gekli. Hiıç l:Ji,r 
şey söy l:tım!'di amma, göz.ılıerile 
sordU<ıu. SU!:O li anlamaıma!k müıın
kün değild.i. 

O "nda biı.tUın. cesa.retım d4 -
ğıldı. gı•~ti. Oldllğum yem se -
smi çikarm1yaaı suçlu, OC'fil bı.r 

insan halir..e girdim. KoDluşma:k, 
iki üıç söz söyltemeik. 'ısti.ymıduım, 

üı.k.;j: bhmeieı: boi!aız.ma tıDm -

nıyoırdıu. 

Diık'n zaıt:en oo~g;un yüı:üı lci
reç gı'A>i benııbey aız !kesildl~ Had
tkaJ,&rına çö1<ımi4 gözlerime sar. 
ki aJıevlıer yandı. Di!k ı:.nlaım~L 
Artık nıe söy ny.ebilirclim? Ben 

oraya, kendisme, sar.iki idam ka
rarııı.ı tıefuımıe gelmiş gilb'iyıdlıın.. 

Uz:uın ibirr sü•kllt f'1»1l"6llilJdla,ıı 

scmra, Dlk bama cliıı'.i umttı: 
- Pe.'lcara jıınıiııııgs, dedi, (sesi 

adeta ubırevHe.,'llllişLi) Ben saoo 
söy}eınerrJ~ miyıdüın? Beyle oı -
J.a.oa.ğıııı ... Elhemınfyelri yıolk., Şian· 
eli sıma ~'eımiır.le söylıeriım iki ha
'.bkıa~n bu işin ehteımım/ıy e·ti yok. 

F«kat bu işin öyle bir ahem
ır.iy<eti oldu ki, artık bu üm t ka 
pısı da kapamverince Dik lb!r
dedbire çöktü, 
Bır ay geçmişli ki, kendis.ni 

llıastaıhrneye kald!rınağa mee
hu:r olduk 

İNSANLARIN YElsi 
Dik Pray,;, öıüm döşeğin& yat 

mı.ştL. Artık hi<ç btr yerden, hiç 
lbir ümidi kalmam :şlı. 

İhtiyar anasına bir şey1er ya.-z 
mak istedim, fakat yazsam. ne 
i~t:ı yarar? Bir defa anasını ">ğ
ıu ile kat'ıyyen ,görü~türm1yocek 
!eri malum bir şeydi. Durup du 
rurk>eıı, zavallı kadının kallbini 
bir defa daha kanatmaga ne lü-
zunı vard:.? 

(Daha ·a~ 

Gümrüklerde 
bulunan malları 

o----

TiCARET 
VEKALET·I 

ÇIKARACAK 

DIS 
Şimali Afrikada 

hareket .. 
Yazan: Ali K"1nai SUNMAN 

Je=' yl(ıl gelir gcl.ınez Ma...,. 
~~a,J Romınel..de lıarclrnte 

geçti. Şimali Afrikadaki 
l\liJı n r lru vade.rinin İngifüle • 

• re taarruız ettiği çok geçmedi!!tt 

Gümrük ve İnhisar öğre-n.ildi. .Bıı da bc.k.lcnıniye<l 
b itr hiW!üe değilıdir. Son W • 

l Jr vekili bu işle ta.lard a Giri.dden Afrikay .. b ir 
çok kıtvvetler pçidın.i, olduğ11-

meşguf oluyor na şüphe yoktur. Onun için ~-
Gümrük!lerdeki illh&Jat <'§Ya- mali Afrika har.,kiltırun mıılimı 

sımn ithalat taciri.eri tarafından olduğu iiııere bu senıc iiç ayhk 
ibir türlü itllıal eclil.mediğml, bu- bit tarihçesi görüldü. olumdu. 
mın için Tıeatet Vekaletinin e- 26 mayısla ba.~la.mı~ olau ha re-
sasl' te<ifoi'rler aldığını., bu ara- kat haziran ortıulDda s~loi:7.'nci 
da Lıtaıibul Mın~aka Tiearct İ.n.gili:z ordıısu ıuın aleyhine bir 
müdürJ,üğiinü, gümrükl<!ı·de mal safhaya girın~ 'fobruk Milıv<>-
lar-. olan tacirlcl'e ithal için bir rlıı el me geçıni~tir . Ya~ odasın-
hıı.fta miilhlet verdiğini yazwış- da U bra " ' sonra da Mı6ır çöl-
tık. Bir ktsım mallar için verilen lerinde ınuharebc elmenin .z.or-
mülılet, lbuıglin bitmektedir. Bir lı.ı,,«unu Ma:rqa l P.cnnı""'l km• -
çok tacirler, mallarını çekmiye- vetlcrıi acı tecriibelel'le anla.mış-
eeklerini bildirmişlerdir. •Bunun !ardı. Tolmık muvaffa.kiye.ti bir 
için, bu ,g.lbi tacirlere ait mallar tar:tfla, her ınaJ>asilı> v...-·ileo za-
lbugünde niHba.ren Tcareı Ve- yiat da hir tarafta ı>lmak fü:.c:rıe 
kiıleti na1n1na çıkarıfarak sat1- yiiriitiüecclt bir muka~·ese ını-

vcrin ~ehinde nU. ale)·binde t1tİ. laca.km. Diğer malılar için d<' ve ı 
,;ilen mü.hl.et bitince, a;mıi şekil olın? .. Bu d<ı ayrı bahistir. Fa-
de hareket edilecektir. kal orta<la göze çarpı>n keyfi -
Şehrimizde bulunan Gümrük yel şu oklu kıi l\lih ver l11ıCafı lıa-

I·,_,_. l V k'li R " K• a ziran ortasında ka·llmdığı muvuf. ve .ınm~ar ar e ·ı a.,, •or -
denj.z bifüassa bu i~l.e me'jgul fa.ki.yelle ~anki YIJ!1gtın1ırj;'luıu u.. 

ol.ınakıtadıt. __ ___,,____ 

Yeni bir kanun 
• • 

pro1esı 

hazırlanıyor 

nlrtıııuş gihi ~.ayıldt Seki.zinei 
İng;liz ord "'"'"'ID geıri ~ekilmesi 
frıerille aı·tık Llbyadall l\1ısw 

hudııdıı içi"e g irobilt.'n Mihver 
kuvvetleri bu serer sekiziıı.c:i ..... 
dıınun ciddi bİT ınu k avcml'li ile 
karşda!;uı'' oluyorlardı. Bu rnll· 

kavemet İogifr< tarafaııo lehine 
1>lıu~hır. Harekat dunhığıı za
man seminoi orou da ken.<li08 

Ticaret Odaları ve 
Borsalar 

Devletleştirilecek 

nıüısait bir l' &'Zİyet tıe nıi:n etııniş 
bıı l ıtnuyonl n. 

Lılkıdı ortada digtt ıntihi;ıı1 bir 
keyfiyet \'&rdır: Alil•ve.r lruv,"Ct 
lc.!'İ Mısu·a d~l>a yak laşııuş o.lw
xak bekti,rnrlar. t:r geç lclıd-it e
decıı.k bir haJ~ duruyoırla.rdı. 

Bir dıı.ba A.i.!'ika sıeağının hük -
nıö geçıne nıişti . Onnn iç;n ,h al
talarca iki tar af arası01la ufak 
tefek bazı hare.keUordeın lnışka 

büyük ölçiide döğii~ere kalkı -
şaın olıruı:rul!llıt: . Nih•·ye t geçea 
gün seloi:zinci orduını.n Yeni Ze
landah kıt'akm tara.f111da<ı .İW 
y an.lar füeı-i ne bir hareket e>ldu.
ğu b.ıı.beT verildi. Şimdi Maro~ 
:Rom~! de sanki buna cevap 
vmir gibi taarruza geçmiş g6 
rilıı>üyor. Fakat Mihver tıı.mfı -
nın y eni tlı8'111'U7.t1Ud1l d:.b.a. ge
n.İs bir mana nrama'k 1 8-nııı geli.ı,, 
~~ı Rommel Girİ11 den ge • 
t..irltiği lm vvellerJe yeni.den k en
di kılıaatmı takviye etmiş, pan
~ii tıçüler ~oğırmış, v ac!j,ıioo doğ
ru yeni bir 1aanuzmı artık mev-

' 

Tıca.ret Odaları ''€' Borsalar 
!hakkında yeni bir kanun pı'Oje
si. ha:ı.ırlanmaktadtr. Bu :kanun
la Ticaret Odaları· ile lıru'sıı!arın 
çal.ışına tarzları yeni şekillere 

ba-ğlanacak, bıt •mliesscsclerden 
matli\p hizmetler oııganize edi
l>e!cekti.r. 

Dün .bu maksatla Ticaret ve 
Sanayi Odası salonla.cındn §U

mul!ıü bi>r toplantı yapılrımştı-r. 
Toplantıda Odanın bugünkü i
dare heyetıi ve Oda me<elisi aza
sı, şimdiye kada.r vazifo başm.a: 
ıgelmş Oda umumi kiıtiıı>l.eri , e&

ki Oda meclisi ve idare heyetle
r i azaları, Mıntaka Ticaret Mü
tlüıü bulLinmuştur. Bu boıplıantı
da, thazırlanmakta olan yenıiı ka 
nun etr~fmda Odan1n dü.~l\nce
lcrl ve taıh min leti görüşülmüş
tür. Neticede Ankara'da ki ~ la
kadar mak.,.mlar haberdaı· edi
lıeeektir. 
Hazırlanmakta olan kanun 

projeai etrafında. kafi mallı.mat 
olmamakla ·ber:!ı'ber :eimdiye ka
dar 1,ususi mahi.vette ~alı>şan Ti 
caret Odalart \'e borsaların dev 
letle.etirilmes. ne doğ·ru gidile 
ceğı ku·V'\·etle ınt;ihtemeld•ir 

----<>-- ---

Kaçak ipek 
Sirke<:ıde CelıiıJ Be) hanında 

ipek tical'l'tı yapan Vı;ırlarun 
ıımğazası dün emniyet mü.diırlü 
ğli kaçalııı;ılık bürosu memurla
rı tı;.ra,fından aranılarak ~1 ki
l.o kaçak ipek bulunmuştur. Suç 
lu tev'ltif edi.le're k ın; 11& kr>run-

' nıa miiddeiumumiligine ~!im 

edilm~th. 
... "' '"""'.,,,..,. . "'"""' • ""~ "'. • 

r 
sız GELlei 

"\ 

l 1 
J 

/ Kaç ihtiyat! 
Gazetelerden: 
- F:-rmla.ı-a ihtiyat 1JD veri •• 

l<>ee:k?. 
A.ıa. peki amma, mnfa,f'd.aki 

bakla, nohut ımu gı"bti ihtiyat 
unlw n.e olacak?! 

ALABlLlRLER! 

Oımdıı:uu:z mu: L.dç-relilcr b~
dien aıt ve -'11\ır kılı alınalı: isti • 
ynrlarım~. Acaba ne diye? or:ısı 
bi:ıe gerekmez. 

F'a.kat. at kılwı hiLneyi:ı: a.m
ma, sıi'.:'tr k.ıhnı. ı·ahat {ahat ala
bilirler. Zli·a. h€nıen yemin ede
Jiliriz ki bhim l,lanbul>da çok
ta.ııheri •gır, ıuıtı:i koyun, kuzu 
gibi. \><'Ylc.-ın kılına hile dokun· 
duğumıu. l ok!" 

cumız 

imi geldiğlne hiikmetmrştri_ 

İngiliz tarahn an k uvvetl erim 
idaire edenler a.Msında \•nkııa go 
tirilmiş deği,iklikler malumdur 
Siınıüki generalkıri genç 11>&k
b..ı.in cıı belli başlı erkihu ıı.a.,v .. 
)'Oi'lar. Kwd"leıı:inin faali,veti:n
den ve <.!aba geı•ç oldukları için 
de da.ha atılgan olmala.rındıı.n 
yeni ınunffakiyellor beldeni -
y or. Sekizinci ordımıın ilwızlil'hl 

devresi ıı.rtı.k taınaınlaımıı,. o -
labil.ir. B undan sonra şimali Af· 

rika barekıltırun i~llenec:eği 

tde söykınebilir. o kadııır ki Ru~ 
y_,. yiiküoii ha.fitletınıetk içill 

açıhp açıbruyarcağı vak.it vakit 
o kadar ınevzmı balıı;olan >kinci 
cepheAiD şimal Afrikaıda kıı>ıı. • 
dil~en açıldığı& ~ 8iire• 
1ar de vardrr. Bu mütalealu 

hep Afrika harekalıının ole>cağl 
ehe,m.miyetc dırir bir fikir vatt

bilir, Fakat en doğrusu A!r"lka 
ha.re-.katıııı da İngiliz lerin talı -
tcıravalli 1>~ unt1na beru:t'li~eıini 
luıtml:>n ç..ıkarunamakıtır. Jlbre
şal &omınel '!erler, sekizinci or· 
du gerı çekilir, sonra ilerlemek 
sırası İngil iz tarafına gelir, .\ti.h

ver taralı da geriler., Yeı>i baş
lı~ an harek.ahn inki,ııfmda da 
bu.ııa baknU>k lazım gek«kti:r. 

Fencrbahçenin 
kongresi 

Fcncıt>1ı.lu;e kl ubu ı •ıwn! 

t.ğın<kon: 

're,r:Je...- 'lk !113.f'ıat ıurz.~r.ıne ııdare t!1!' 
y l1!İ1 haaJl ve-v.a ye-r~rı nt 'ı!).tı ey. 
İemuı. in<!ıe ko..l!'·en'Tl 18/E' ' 1>4:& 
p:?Ut• ıı"rıu . at ...,.uı !<"\-la: l~ce o-
1"'11.k 1»pt..n.• ya d;» Mi dare neye

tınce k.&ra.rlR.-;tırıhL.~~nıu1liD tc)y"J1 ııı..:n'.i' 

nu\ o gUn ve o eıaatt.e kl•iib n • t-e
z.ı,o.i. tôjl"Üt'1.)l"l ,~Ck olurl>l..W'. 
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lngiliz 
Mihver 

uçakları ile 
gemileri 

A N K A R A lsta~bulun ~illi Ş~f e 1 1 c D A G A R c 1 K. 
1f ABERLERI mıtınet nışanesı i 

•• ll 
----------

Akdenizde iki defa çarpıştılar 

lngiliz Bahriye Nazırı bir nutuk söyle
yerek Alman denizaltllı.r• için tehlike 

başladığını bildirdi 
!{,.\,,:,re 4 (AA.) - R...,,..,..,n 

bilııi'U~!rluğıine göre, A!kıdıeııiızde 
çaı"Şaıırııl>a gecesi lngil:ll lıava 
J<ıı.rvwtlf.r;ne mıe<nsup bocni:Y" u
Ç<lo!darı ilkıi MMwer gemi laııAle
tı ne taııJ:ooz etımiblımiu-. Her kıa • 
u:e'de bir gaıni. ciddi surette ha
ı.ar.a uığmıtılmıı;ıtıır. ~ıa h'81Va 
yüzünden bomıba uç""'larını10: 
yakı.:dan taaı-rıw: etmek ITI{.-<: -

b.uri•y>eti•:ırie Joo.Lmı.şla ı'<lıl'. Bir 
saıvuç gemisine t aım bir soıbet 

k.ı>} J&:\llmi..5 ve bunu ~iddetii l>i1' 
in:fitaık talkıp e<brıııiştir. 

Oı'ta tıoıınjda tieıııret gemilerin
den rnürnklvep di-ğeı: bir gemi \ 
kaıfiil.eei l:r·r uçaığınmzın taı•rııu -
e.ur.ıa uğroın1~ ve bi!r gemfye ilki 
tor.pil isa·be-t etm>ştir • 

BaJı:r;ye Nazırıınıı nut.k11 
Lc1nxil'a 4 (A.A.) - Loııdmda. 

ı:.;r nr,otuk &öyl;yen Bı.hııiıye Na.
zm Alekısooı.der b<ilha....-a şöyle 

demiştir:, 

Bu haı'P1e en çak <terrur,.ıtı 

b:>tıırüan ~yl11r oon ternımıuıı: ve 
a.ğ"l.il>1'oo ıııyları o~mt.şlılıır. Bu, in
=a oesareıt w~ bil" haltlfr. 
Faıkıiıt 1:1 :z daha bıüy.Uk muıvaf- ! 

Salomoıı adaları 
(Bıuı tarafı 1 inci ;ahifode) 

da.taa u.ça•kları.ını.z d'iişmanın 3 
bon~ba ta.yyaresile 4 a'><:ısmı, 

u.çaksavar topçusu de ayrıca 
bir a,v tayyare~ini dü .. ?Uı•m.ü.ştür. 
Guada !kan"1klak!i rnev:ı:ilerirni • 
zin ve Tulııı,gi bölgesi mvezile -
rimizln uğradıkları hasarlar mü 
temediyen tamir edilmektedir. 

V.,şiıi.gtıarı 4 (A.A.) - Bah -
rıye NazırJ.ığı tebliği: 

• Uızakışark: B!Lrleı.;ik Ameı i1'j,ı 

deniza1tı gemileri Uzak§ark su

lıannda d~ına karşı yaıpıkın 

tıareketlerin neticelerini aşağı

daki ııekilde bildimn~lerdir: 
IEir · Jıaiif jıı,pon ko'llll/a\IIÖııü, 

H<i kl\cük yük gemisi, ort11 bü

yüklükte bir petııol gemisi ba
tırılnu~lu-. Orta büyüklükte bir 
yük ge.rrr:si Hıaaı;.-a uğran~ım~ 

ve muhtemel olarak batırıl 
mı.ştır. 

Yukıırıda Zıikr"'1:ile.n bu hare • 
J<etl.ıri n ı.5alıoıuoıı ;.dalanooaki 
oon hareketlerle ~ııakası yoktur. 

ispanya 
(Da:ş tara.fı 1 iıı.:i sahifede) 

ıı..-;1 srrasıında bu m"v.lcii işgal et
mi§ti. 

ispa.nyol Fa.s'ı e.<lkıı yüli<.sek 
kom serl o lam ve 1941 Mayısın
darılbari omu Ger.ıellkıuırroay Baş 
Groın~ buhırum General A· 
seıwiıo, Gen·cııal V a-rela'r.m yeri
ne Haı•biye Nazcr-lığın" gd;ril
m~ştir. 

Yüıks~ §Ura aoosırnla.n Blas
peroz, allbııy Gatlarna:n'ın yerme 

Dahiliye nazırlığma tayin e· 
dilınıişfü. Bu.nl&l'de.n ~gene
ral Fra.nil<>J bu.gi.ine kadar M. 
Stırmerin işgal ~ olduğu 
Falooj pa'tWıt siyasi komeyi re
?s\i,'İine ~hsan uhdesi!"e alınış

Lr. Fı·anj partisi rcisi vekih Ja
:ze hıaı.anm y<erine Falanj ın mil 
ll lotm!ley a7.ası.nrl&ı Mauıel Mo
ra F;.,giıeroa geh,ilrni'!'lir. 

, ::>lo<lrid, 4 (A.A.) - Yeu, oaz.ır-

far :vtııllifl pt~~n soma 
p;>.n,vo. kabinesi p~eı.ırbe es.pıra 

derıhal içtl:na r~iiı\ ı~aruu hlı-e

n Puı.W .s.anayında tqpı.antrya ı;ıti

r k eden goneıe.l. Fra:nko'nu.n hu· 
ZJ.C .ı.nj.a yr.pıln11L,tır. 

Başvekil 
(Ba~ tarıı.Iı 1 inci sahifede) 

raıı. t e :.it~1 vo kıaptıcaliitı 1 gez

a~ ııa)kl!n du .:lt ™ d:i.nl.e
< tC'il .iôr.ırıa. saat 19 <i.1\ ~lkışl ıır a-

ı.nda E.~ u n-ııa l1a.rı.>J< ~ t elm C.J'• 

falciy~tler elıcre etııı.eık .isl.iıyorurı;. 

J:3Lı.rul:aın baŞl<ıa Krallıık dıonııın • 1 
rnası düşımıaır.ın bi~çok denıizal • 
tılarını aığı:r haısa.-tara uğ1'!ı'lmış 
tır. Bu d.enıi,.altılann çoğu U"1Ulll 

müıd<let kul~nüııımıywcak bir ha
le ge~ bulunıruılk.taıdır. 

Alman denizaltıları lbu se
ne gemileıimi"h'e lhii<:um etmek 
için geçen seneye nazaran daha 
ço.k çekineceklerdi<. Çünkü on
lar bekliyen tıftılikeler roütema" 
diye r.er<tıyor. Denıiıxa-ltılarıla ın.ü-- ı 
cadele için ye.ni usuller kıılbul 
edilrııiş ve yeru tedbirler a1m
'111•ştır. Yen; tenki~çileı->mlxden 
b'ri son günlerde yazdığı bir ri 
salede cfaşmanın Labiyeslnde 
yaptığı deği§;kliklıere intibak 
hoo'W!Unda. tamamile aksidü·. 
iFilhakika Alınan den ,ıza11'ı1art-
nı tablye değişti.rrneğe se•:keden 
am;t bi.zi•m kuUandığınwz yeni 
mücadele usulleridir. 

B ir koı·•,.,fümiz Şimal Atlan
tikte bir Alman denizaltısını 3 
saat kmral:ayara1k 4 defa mah
ınu:>Jladı'kıtan sonra gece yanııın 
da batırmı§l•r. 

Almanya 
Zayıflıyor mu? 

(Baııoıakaledco dt>vaınJ 

v<e Ru• taamızlırr•mn tl"Siri al • 
tında kaybcdon Alman Başko • 
ıuutanhğ:ı muhakkak ki, ~üz 
so,·yet Jıırrp ıkııbiliyeti.ni ktr • 
ıııış olma·klaıı malı: bulunuyor. 

Rus şimal ve merk-ez ordu • 
!arı heııü" ayaktaıhr, mesaf.eler 
binlerco .lrilrunetreyi v-şl8§11" luıl 

dedir •·e Kaflwıl:u-da.lı:i Alman 
zayi.atı az değilıcfı'. Biııi.ndki • 
u- kı>d<Jr •e~_..ı. iki büçuik 
ay içinde Rus orıhıiıwııt kihuiJoe.n 
mahveılebilmıck va,;iyetine gc~· 
me!ı: peik aıklın alıııbileeeği bir iş 
haHmkı göriİ!lll)lüyor. 

Orlaşa.rü lıııgiliz İmparator
luğunu )'1kmak ®lıi, lıaırbia bit· 
mesi bakınıından Alm.anyaya hir 
üıni.t deği11 sucak b4- nı.u.kave .. 
met kabiliyeti geı.i:rooilıyur, ~ö· 
rblüyor ki, Alıuanya ha.kiktıwıı 
içinck-u ç>kılmnsı giiç biz durum
datbr. Yıılnı7 hudutsua Rus top· 
raklaır1 içind.: sağa sola koşmak 
hlle Alıııaıı neferini solutan, 
lıl.-nefes L-deıı; ciğer ~işıneıin • 
den ölılürtehilen bir fedakar • 
lıJı:hr. Bu uçsuo:luğun bucak • 
sızhğın i~indeu ne iki bırçu.k ay
da, ne de halta iki buçuk yılıda 
çılul3'ma:t intibaı :ıilıindc ler 
tutuyoo-. 

Almanya, bu Rus deviıım ka

idesini kökünıdeu sarsıp deviıı;e

bilmek i~in bellri de bötüın ıkuv· 
vet ve kudr1ltio.i sariedeeek, fa
kı>l, ..caha ibunu yapa.rl<en ken· 

di ne bale gclecek? .. Devrilen 
dıı.ğm albııdao çd<&bil«ek mi, 
yoksa e enka:ı: içinde hıııdi de 
kötiirlhn mü kalacak?. 

Vave.l'i cesaı-etle l&mıştuınııı, 

Almanyamn dfa gittiğini işitti 
eUiroo. amiller, dü~iince mn' • 

zular• ve s~nılar da bıınl&r olsa 

~-
SVKRU AHME'f 

---<>--

Adliyede yeni 
terfi ve nakiller 

(Baş taralı 1 ioci sah C.:•fo) 
an:i Ö~ Hı l., Kon1J.?l . .Aıv'"...ı_noe· hu

kuk 'ı<ilôrı:l'iı''"' tuı-Laıo. Elazıg •-ııliıı 
'hlıkwm Cahlt Gul'l'>ı. Anık&ra ..,,,_ 

.gu h~iğıine te•·:fan l"l.'ton&muın 

ee21.a h5ıktm· K.._y a Kir !m.::a:, Arnıas

yn. cü:ınihuriy.ct n1 Uıdcl-cıuınıumiliğ'inc 

terfian Uıia ~ı.ııiJl h~1rn.ı- Cem.il U
lu.;a!, z..rnı.W<>lu h .. ıın.i!< h-J'k ,,.ılği
nc BUJ'ld.ur sulh lı.ı;ıkln11 .ı\:1.ınıet çık

r•ıık, S "'-' rmhi-ı<<nest lız,, :it~"" 
Andil'ırı h.~ mUı J:ı(ii. Sadırıotho 

öı:tuıiı:, Il".l'ındı<" lıukok h,lık.ınlı.. 

Plaj ve deniz 
hamamları 

Müstecirler Yergi 
balı.sinde mağdur 

edilmiyccck 
Aırikıa;ra 4 (İWdruın muiJ:ı.albüm· 

de.r.) - Ma.l;ye V ekale<t.i def -
t.eroarlıildara yıaphğı bir u.mıim
de yılın mı.>a.Y~"eı> mevııian>e • 
r.irde deıMz hamamkırı, pU1jlaı· 
ve eınısal'i yer lem ;ş1"'tenleıin. 

Joaızıanç ""'rgi1eııinir. tıı<rhındıı 
n.-..ıan dtk!kate alınacak husu -
satı bil!d'ıırm~ bu 9U!l'etle bu gi
bileniıı m~ alırn.ıııması cihet
leri teS'oi.t ed Lınilj'IJT. 

Kazanç vergisi tabak• 
kukuoda muamele 

• • 
vergısı 

Anikıaır.a 4 (likdwm muhaıbiırin
den) - Malıqe Veıkfiletıı wl.i -
yı tiarıe yaptığı bir tıaıınıimldıe kıa-
2la'r"$ vergiıl' tahakık;uık etti'r:ilôr -
ken ı:oaıırafüır meymııında rni.i -
kıellef];eniıı:ı wrdikleıi mooıınele 
vet"gİSİ.Din dıe mıısNli o1aralk: kay
ded!ile'bileooğn; hlldiıımiştir. 

--------· 
Adliyenin ya6. 

tatili bitti 
Aııdııar 4 (İkdam mtıllı~

deıı) - AdKyeırıin y ıv. ta!tali lıl t
mlş olduğuıOOan yarın (buıgiin) 

sa:bah>lıan itihaıren büwn m:ııh • 
kemeler tekrar çalışnaga iıaş
lıy.aC'alkhııı'Clu·. 

Gümrük vckaletile 
tacirler arasında 

ihtilaf 
Arıioaıra 4 ( Ll<ıdam mu!ııabırin

den) - Gümtrü'kı ve İntı.isa!"l.ar 
Vekıaleti Tii'rkiye h udtrduı ha -
l•idne çurnrclmıyrı.n mallardan 
da ilıra.ca.t verp almak istıeıdıi -
ğindıen V ekfilet.lıe taıoirler ıım • 
smda. bu yüz.den fütiliııf Çlkın>Ş 
ve mesele .Devlet Şilrooıımı in -
•lıhl etınıiş!ıir. 

' 

(Baş t...-afı 1 in~i salım.de) 
Törene lbaışl.anm.dıan evvel 

baza paı>Çalar çalan Şehır Ban
dosu saat 17,30 da İst.il<liıl. mar1ı't 
çdm;ış ve saat 17,35 te Vali ve 
Belediye Reisi Dr. Lutfı Kırdar 
~ı·k sık alkışlanan bir nutuk 
söylem iştir. 

VALiİlNİIN NUTKU 
Valimiz bu nutkunda eııoümle 

demiştir ki: 
c- Tabiat ve tarihin taç giy

d:a-diği İstaııbula eibette heı' za
man insan ~ı, fen bi%:isi ve 
el emeği sarfile vücude getirile
cek pek çok iŞeı- !bulunacaktır. 
!Birkaç yıldan/beri şehri imar et
tni!k ~~]undaki naçiz hizmetimi
ze daima vardımcı ~ hami o
lıa-n İstaıı biıJ Belediye Meclisi 
bu imar hamlesi içinde bir yan
dan şehri gü-ıelleştirme-ğe çalı
şıı•keıı bir yandan da meziyet
lerin nutkumunm başında ta
zim ve iftihar ile saydığımız Mil
li Şefimiz İsmet İn.Onüye şeiırin 
s2ygı ''e bağlılığım bir kere da
lıa göste~k isle-di ve ~nım'
yetli. şerefli ve tarihi iki karaT 
verdi. 'Bunlardan biri Taksim
de Milli Şel'in namını faş:>yacak 
bir gezi vücude getirmekti. İs
tanbul Belediye Meclisinin şe
hir halkını temsilen. il:t>ıf.ak ile 
ve alkı.~larla veı'<'lıiği bu kararı 
oldukça uzun ve yorucu bir me
saiden sonra bı::ı;ıün tahbik sa- . 
hasına lroyabilmek şerefi benim 
iç':n pek büyük bir hh teskil 
ediyur. Huzwuııuzda İııönıij ge
zisinin açıl,.,, merasimini yap
-mak fırsatınt kazand,ğmı için 
kenıdimi mes'm addedi"·~um. 

Fakat ·srı:i:z ve tmAhterem dinleyi. . 
ci!er, hayatının asıl, bRl•ük saa
detini İstanbul şehir Meclisinin 
vemı".ş oldu,ğu ikinci mühim, ııe 

rı;fli ve tarih( kararı tabbik sa
hasına lroyma yolund6'ki ~ 
büsü°'üz tamamlandığı gün his
sedeceğ.im. Bu karar, bugün ü
~rinde bulunduğumuz saihay• 
Mili& Şefimizin güzel ve san'at
gfuranoe· bir hevkeh ile süslemek 
ve şehrin Milli Şefe olan min· 
net, şükran ve b~ulığını bit 
kere de bu suretı.e JZ'ha.r etmek 
kararıdır. Heyket !hale edilmiş
tir. uırun etıüdler yapılınııştır. 
Milleıt1e.r arası şıöl:ıret SlAılhbi !JG.r 

san'atkar Tiirk san' .. tktirlarilıl' 
beraber ç"'l:ışmaktadır. IBu elıem 
miyetli san 'at eseri tamamı mıp 
bu~aya k:qnu!dUJiu gün İstanbı.ıl 
en kıymetli a'bi.delerinden birini 
kazanın;;; olacak<ır. Şehr'n i
marı yolun<ia kal'ar ve vaziie al
mış olan ben ''e ŞebiT Meclisi 
azası arka<l~--i.anm da bir.met
lerimizin mülo.Uiım b\.\ suretle 
görüp tese}J.j ve saadet hissede
oeğa. Büyıiik İnöııü adını ıbu ge
ziye \'ernıel< surefüe candan 
minnet ''e bağ·lı{~ğınuzı göster
mek fırsatını bulduğum uz Milli 
Şe.fimire uzun ömü.r d:ileriz. 0-
ııun hayatta ve sıhlıatte ol:ınasi 
T<ürk milletinin, ı-efah, saa<iet 
ve terakki )"Ol.unda o\m;-sı de
mektir. 

Tl\-plaoı.rruza ~eref veroiğiniz 

için de hepinize ayrı ayrı t~k 
kür eder, sa}·.gılar sunarım .. 

KÜŞATRE%fil 

Bu nutuktan sonra Gezinin a
çılması için hazırlanan lroı-de~a

yı kesme i.9i Vali tarafın.dan Ma 
~;f Vekili. Hasan Ali Yücele 
teklif edilmiş ve Vekil de bunu 
memnu:firyetle kaibul etmiştir. 

Bundan sonra Val.. misa.fir-
1eri İnönü Gezisini gezmeğe da 
vet etmrş \"!! kendilerine izabat 
Yermiştir. Bu sırada Maarif Ve
ki}; Hasan Ali Yücel C.,zinin 
daha mükemmel olması. için 
ımulttelif yerleı·e lıeyke\!.er di
kilmesini teklif etmiş ve eğer 
dikitc:ek hayk.erler· rı yerlerini 
lesbit edit~se kendisinin Güzel 
Sau'atlar Akademisi san'atkarla 
a·ına. münas~ he.1/kc!ler yaptıra
cağını vfıdetmiŞtir. Vah ve Be
lediye Reisi Dr. Lıitfi Kıı·dar bu 
vfütten son derece memnun ol
nıu;.,'liur. Qeıtiniıı gezilmesi es
nasında izahat veren Vah, <:>var 
daki apartımanla rda müıı as ip 
bizı tad;raı y·apılması için te-

l 
~üslere giriştrğiııi bildirm'ş-
tir. · 
lMliSAj1İRLER İZAZ EO'İLIDI 
Gezi dıolaşı·l•ı> gezilmiş ve Ge-

zinin bir ta.-afında hazu-T.ıınan 

lbii~ede misafirlere i;ıoar. ve ik
.ram edilmiştir. 

Bundan sonra gazeıecile.ı- için 
Taksim gazinosunda izahat ve
nıoı'~s'tir. 

Gazetecilerin Almanlara göre.\ 
Londra gezileri (B~ tll'f•h 1 mca sa!h~) 

mana hueum eden Romen kLt-

Vandel Vilki 
{Baş tarafı J.. in.ei sıı:b~) 

---•••---
Harabateri gezen 
Türk gazeteci.er 
ing iliz 
şahit 

azmine 
oldular 

Larıdı-a, 4 (A.A.) - Brilıancwa: 

TtiTk gazett'<!il.eri LonM->.'nıın oo.ğrm-
00 açı1ınılı§ olan ;>'.u-alan tıa.mamile 
göıırnilşlcr ve -bu yaralaı""1. çon;a
i>tıık oarıılmı,:ı ve ıruııu1ulıırı<Jş oıltiu

gtuıu -""'"..ar bataı\Y"'1aı:ıın çev;ı-e 
OOnb."Olöri.lne ve- kendilerin.e reıa
l<at cl!lı.t'~- olııa tüı\ı<. ~;rerinıı 
söylem~lerdir. 

Türk gazE'tccüeri 
P•<ı.ıl ve Guildlhall 

wvela SaJet 
&IQ!)' ı ımn.dlaki 

mahalı'ıelerô zi;ı<aret etın!ıılerdır, 
Bay Sertel Bı!İ.t,now maııho.biri

no şu beyanp.ttaı bulura:nuqi.ur: 
Gui[dha.J.l 1~ erı .ş2ı;al1 3..ım&nıada 

göımi.i~. şkrndi c.ını ~I'l.ro.z altın~ 
da gorırıı~kla müt~i.riı"n. Böyle 
bir san'at €'Serini a{-aha k-iını taıhrib 

etti? 
Bay Daw-r söze ~ ...,,,.._. 

tir ıki: 

Mcr.ı=ım -zı oas<I <ıl.up t>. 

na hayret ed&oruro. Harp i~ndc, 

tıeın de haıple.rfn en mü·Ulıi#inin ce
reyan E.:t:nekte oldu·ğu bi.r srmda bu 
ı.:ad4lt' !ş~l'ri gönr~e-k eoerji~i gÖG
tennH111iı ve ibuına zaman bulnıanız 

ık!alpir,ı-e eamiyet VCN'.oek bir badi
sedır. 

Tü.rl< gazeteci.leı-i 18 bm lı:iŞinin ll
i.;ca e1ım;:; oldı.@u h: .. 6lğttııa.k gör
mü.;le.rd;r. Bu Sll,\:<ı ·kla ü.~ loon· 
mt~ yntakk:ı.r, bakkiıl di.lktkö.ıtl.ai·ı, 
hava fiit.relcrl bu.lu.rıuyorıd.1~ 
) Bugün islihbara.t neıa.re\indt' b1.t' 
çaıy ~iya(eti verilerok ve Y1f,l.rın Douv

"'" ile Cantcııb;.ry d:raı:ıet odıll""'°i<
tir 

itizar 
Yaıı.ıh.rım\Z.."11 çc.kl~ij,.ru.ndan .o yı 

<Bir Papr,z uıçl•<> v• <Sulıton l\lec t 
df"'\'lıı buıŞ p«1 ..... van ;ı "'l adll ff11.-
!.:al.a.rJ.mızı v:ul\3UıA. l · d :'1Z 

alarile irtibatı tesis etmişlerdır 
Taman yarımadasında bulunan 
düşman 'kıt'alarile çarpışıııalara 
devam edilmektedir. 

Novoros-isk'in §imali garbisin 
de başka bir sıra tepeler üz.erin 
deki mü:staihkem mevkiler alın
mııştır. 

Fen.a baıva şartlarına rağmen 
Alman seri hücumbotları Kara 
denizin şa~k bö\gel.erin~ düş
manın zararına olarak faaJi~·et·· 
te bulunmu.şlar ve 'oir.. sarnııç 
gem.isi olmak -üzere heıpsi 8,500 
ronluk üç düşman gemisi batır
ınış'.ardır. _>,.!man denlzüstü kuv 
vetleri Kafkas taarruzunun baş 
IR~ındarlberi .bu suret.le 35 
!bin 4-0(} tonluk ~< batırmış o
lu)"Orlar. 

Stalil1iJl'ada yaıpılan taaınız 

şelhri n .ga"p nıahallıerine loadar 
götürülmiiştür. 

V<>lga saıhillerind.! Stalinıgra
dın simalindeki bölgede hareket 
te bulunan kara kuvveti.erimiz 
şimdiye kadar i1ç topçeker, iki 
moni·tör a.Jtı şilep ve bi< çok kü 
çük tonajda gemi batımu.şl:a.r

dır. 
Kula,gamu cenu'i:ıi garblsinde, 

Medinin şimali garbisinde düş 
manın küll?:vefü kuvvetlerle 
yaptığı ba~ka ~aarruı.1.ar geri 
pfrskü rtiilmüştür. 

Rjev ıııög>esiı>de oldukça mü· 
.h:m düşman kuvvetlerinin ya']>
tığı müteaddit lhücunı da akim 
kalmı~nr. 

Kı.dü:s, 4 (R<d)'O) - Alman· 
yadan ıreeln ha'berlere göı-e Sta 
!i.grar' ia bır mıli>-on asker ve u
çak ta.arru.z ı;lımekıtıed ır. 

c«lt o:.ı.n Tıiıore gaıoet.eoilc.r Kahire
<i>e 31.lalı!eJ: 50ına~;ar ve o da cr
vı;,ıp ver{'t'(.'11t dr1nı1stLr ki: 

<R<tı'1>;n ç;;bulc biteoe.ğioı z:mrıel" 

miy<XllJ!n, cü.nkii alımaın gerilenı.e 

harekeli belki. de uııa.ya.ba;,,. Ameri
kan ibalki ..i~.:İİ-.ci c~in açı1ına.
t.ıru. a.roo rtc:r..ck.lcd'.ır, faJ<ı3.t bu tek
·nti< b'-r n"-"'-....ledlc ve cnunla anoc&k 
.oı"k·Prl ılı-::.k.am1 ar uğr:ıqabili1·.> 

Aım.&il.."'lln ı.th9aliod•n b:ıh.ed.oo 
Vi!ıki dan.iştir kl: 

cGfıl)Cn """ alttan d.etV<aliıla.rı
ıu.ıı biıltııcrllkla:rı gemi sa.yısıruian 

fa.zl!a ttkıl.emv: vardı. TarX.t. ve ~ 
irr.ıa.li ta~.rlan<M'lı p1Jn!arı g-eıct•. A
nlill-rika.n tWL'k.16.t"l :,<ıak.1416J. bGşi.Jc 

m~"li~Tda orta sa!'.k muhal"'Cft>e saha.
S?lllA ~J~Ck~.1' 

Vil4ti dcvaım ederek dPmişt.~ı- kL: 
cBiııleşmi,ş milletkr.n galib<Yııti

nin llKlhakıl..~ old~u g~1.eren 
lıa.kôkl <>loylan ve bak<lü ra.ldram
~n ort...,,.a a1ımak ;çirı lkmruı. ı.ıu. 

l~rum. Dün sob"lı, M:till" tıaş.. 
v.t\kll~ Ns.ıh:::s p~ iıle gö~.:tGım. 
K'.t'a! Farük i!o de gnııtiı~ 

Kııdı're ~ (A.A.) - M. Wetıır 
deli Wilkiie, ah~etli mi1ı: • 
1ıaırda Ameclk;ıın uçalltilarırun ya.
k:niıa M.-ıı.ra gıeleceği«rl bildJir -
m!Ştir. 

M. Willk:iıe, ağustQS aıyınıda A
merlkru:I a5 biın uçak ;ır.qıılrnl§ -
tır de~tir, 

Japonlar gizli iki 
lalı keşfetmiş 

• 
Si• 

(Baş tarafı 1 incide) 

Maıoor ı-ı>dyı1>sıınu:n bu haıberi 
dıoğTu L>e. :;skeri bcr sır olmooı i 
cap edoen bu silahların heciiz 
m<ytlana ç>k.arılııp kul.l<ını1mıaıdan 
gazete ve radynlıı.rla neden ilan 
c<likE.g~l(! ırk.11 mdirunc-k gügtüı-• 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
0'1' Sayın ımİS.;.:ıli:r!.erimtz. s~ 20 de 

Erz . .ur.m.11.a gı ~n1jş.l~r vt~ d~t1l!C"8 mU.. 

frtt şlik <-< <ıı.e gid~~J' 'akşam lY!r 
flnı\~rtlıı o!"a.da yeitkten ~<'.nNI. g 

ya.r:t'4 ~'waı ı ıye h~ .. ek.ct 

dir. 
etm "" I'-

ğ1 e Çr.~n'e M ro.t &ı•f S"!.m! Aue. ... 

:yeı~ Dırar hu .uık hftk..ııı..tııb"-nıe Da

ymcUır h :u.ı. Mk m• l\oWıDııt!J; Sııi\, J 

Siıbn.i. K•-ı.r'alı:ısa.r ınooc1ıe:uırnıu .uı.ı.ıği:rıt-~ \ 
Uşşa~ mUı....dcht.!mur.< t.sı H k.'1'\.'t. Su .... l 
nel, !«pir hliltimJ.iğ ili\ tcrı·a &i.r. 
:rnP1le hA!cim• Mt.".1tttfıa ~<:1fız iliaıta. 
ıey,ıı edilan~r. 

İııhisn.<lrr nıamulıitı şışelıi ,.., fıçılı lıer nevı" şarabın ~ 
kilt..ıma 10 'ko.ruıı zam 'aııılnu~tı.r. Bütün sahcıla·r ellerinıde 
mevcat ~arabın •i~e hııcuıi tize rinden miktı>nm gi»terir, b'ıl>I' 
l>e~·annamo ile (5 cyliıl) hııg iin saat 13 e kadar"" yalım İlııhi· 
saıılıı.r idaresine bildirmewi i!Jiıı olwı.ur. 

Toprağa 
E&kid,,ıı on lira ile oıı ııarça 

hakır alınırdı. Şimdi ise on lin 
ile aııcak on tane bakır kap ka
layları.ıtlıiliyor. Kalayc.lar bii • 
yük, küçük ka,p ba,..ııa kırkar, 
kırk b"Ş"r kı..-u.ş i•1iyodar. Q. 

nu da Allah kalay eyliye! Bugiin 
kalaydan pırıl pırıl gelen bir 
tcocere, bir hafta s0nra eski za
man melelikleri.n.e dfüriiyor. 

Kalaylar bir yandan alabil • 
diğinc pabafaııır.ken, bir yan -
d"8 da kötüleştikçe kötüleşiyor. 
Halbıdıd "8kiden bugün kalay • 
lanmış bir tencere "n aşağı iki 
ay dayaıurdı. Por>eleul<ıT-e ge· 
lince sal>eıları. oolara da ana -
!arının nikabmı istiyorlar. Onun 
için e11 ~yisi top.rak te~ere .. 
Bunlar hi:tn ucuz. beın de ne 
kalay isler , ne bad-&na! Üstelik, 
bu miibatklcriıı yemeklere <er
dikleri o lııt•usi lezzet de caba .. 
Hele hlutların ağızları haıntu"la ~ 

n.arak içlerinde pişirilen 'kebap· 
lara, tüı·liiler~ piıavı~ra . ta-ze 

Dönüş! 
ve lnı:ra r~ulyalara yemekle do
·yıım o~. Bwılar, zatetı i"!)· 

kiden de ucuzluklanııdan ziya• 
de ycm&klef'e verdikleri o ba.nı
bıışluo çeşni içiın evlerde çok 
.lmll1>.111hrd1. Niyetim, bu akşam 
eliın değer.se bım]ard-an iki tano 
alınaMır. Kalaycı artık islediği 

kadar. 1 
- Kap başına 

Jur.k bey! 
kırk be~ de 

Diye t..epi-1\s!n, duı'S'Un .. Ve ~ıad. 
dim olmıyarak bu.günlerde 1.:a • 
laya pam ~'etiştiremiyen.lere t.av
si~·e ederim: 

Toprak tencere az;ziın, iop • 
rak tencere .. Balta bu harp bi· 
tip d~ herşey eski halilli alın -

cıya kadar toprak ça nak, toprak 
tabak, t<>pr-&k testi. Hem biz bu
ım yaptığımız 211111an kalay tiic· 

carlarınm da, poroelen bezir -
ganhrrınıu da bunml;ırı bir hayli 
siirtece.ktir! 

Omıan Cem<rl KAYGI/.I 

Perşembe günü Sovyetlere göre 
Güneş tutulacak 

-------
'l'uiulma saat 18.5 da 
başlıyacak 19.23 e 
kadar sarecek 

İs!an!iıul Üniwrsile 
neı;i bildiriyor: 

rasaı.ha-

Gelecek Pe~ınbe günü mem 
leketinlioı!n •balı bölgeler"ooe bir 

güooş tutu!m.smın ·b~J.an.ııcı 

görülebiloecektir. Tutulma güneş 

batmadan 'biraz öııct> başlıya

cak ve güneş kısmen tutulmuş 

vaziyetle iken ba laeaktır. Tu

tulma Ank&raaa yaz saati itlba

ril-e saat 18 i 59 dakika b"'Çe, İs

tanl111lda saat 18 i 57 dakika ge
çe, ve İmıirde saat 19 u 9 daki

!<a· geçe lbaşlıyacaıktıc. Gii.ııeş 

(Baş larnü 1 iuci salıifede) 

detie c;arpı,;;n1ı~l.arıd r. CepJ1enin 

diğer k-csln1lerinde ör..emli h!.; 

bir deği'Şik!'k olmamıştrr 

M()Skıo, a, 4 (A.A.) Sc\•yet 

lebligi Rusların tekrar Stalin-

grad hah cenubuna ve Novvıo

sisk batı şiına\ine çekildiklerine 

.b;ltliomektedir. 

Ne\"yook 4. (A.A.) - Brıi>ta • 
nCNa: 

FJin ''"' ALmam :wkerleri O:l'8"ır.d• 
müi>emıı.ı:li kl;(lıgaşal.'1<.lar olch.ı • 
ğu öğreı> m"1!kiled~r. 

Ankarada saat 19 u 5 dakika ,ı:e 

çe, İstanbulda saat 19 u 23 daki
ka geçe ve İzm.irde s~at 19 u 
28 dakika .geçe bat • .,aktıı·. Tu

tulma Avrupanın diğer memle

ketlerimie de görülebilecek~ ..... 

Nafia Vekaletinden 
~1--ueye konuian iş: 

ı - Su i,olcı<i be·....,,; ~'\lbe ııruoorı..ı,.. böl:ıı"°' ;çıoJe btılun""' 

~ ~l.Jnıılı rıtEın..i.itli il~ 1ıii.fıciy.at ·v&~mai ~~tat ~eh 

Tlihmin ""'len k•3k{ fiat v..ıt\d; ooioı ,_;_,,, (4~4.1551 la-o (321 ku-
ı·uqtcrr. 

2 - El<ısilıme 18 :9;94:ı le.m•- -u.ora.rı ruıııa guıM ,,..; 13 °"' An
ks_r\llda Su i1leırt .Rei"')·\g'i \Wlsaı ~ Su ~iın-ve- ~ı 00-aıslnl!a. k1. 

palt ,,..-r t•m•ue yapıl""""kll.>r. 

3 - İ3'1dk.Si.lıt-,r ı·~ltn~ ~artn.c.uıe~ ~141nan trnk.ave1r pnojeeıı, bayıo

d~·l,k ~!oel'İ gcnıf"l ~&.Tfiııa.1l;esi~ ımıtl!lÜ ı::ı.u • ·:e:ıi fel)nf sa~ll'!t>I ıi~ hu.ısuı-t 

ve feııınl ı;aı1.naoıı..ıeiı; ve pl'C>j<>leıô (21) ~ .... (21) k,u,·uş ltır;:l>ıııD:iıo Su. 

İ~Mc\ reif;Lit'Men a -..Qi"Jir~<eor. • 

4 - E~! :~rn.ey.• .gir~b·hııd.i: •Oİtl ısle·k.~'ler ı (~716) ıı .,. (21) kur'\ tı.kı 

n111.ııv•a.k!k0:·t '\ıe'ıninat \~enmesı vf' ek':>'lt'."l'C'tıin Yl°'Pıı::.'Oı\ğı gi.i_...,,d,•n cı' G! \··~ 

(;Ün (•\·vcı b'.r di!eık\lt il.e nt-ı!ia vebl 1 et·ıı;• ~rrJi..iıae~t ~·, b ~~t-' !l'e.tl

sus &:nak ınrre- Vt'.f,"ka aınıa.1~::ı. vo u~ vt".ik'l-Yl gr_;:ıtt•: nt""ı """' B-• 
•nOOdei ic~ndt> ves'.ka 1ıalcbi?Xiıe buluo r~ya..n.ta.r r-~~i 1 bn cı:y~ g r ır.-eıl • 

S - lı!ıeıkMı~.,,_--ı-tı tek,ii ırı~i.t.:p:Srıuı i.~•tlCi otY.a.drit>h.: yazıl 

6'tı<ilt Öıl\cP~ıı-e Jd\.:ı.:.r Sı.i. t.,,.ıt{ri l'Oliili~ilv• nw.,kb..J7 Jiı. .şı't31•ıc-11. 

lJ.z~mdu'. 

Postısda Wıın ~_.c k.nıd.(ıC b.bu.l cdi\rı (.."1'. f7il<Hl Ml2l) 

9&.a;tl.(~l h C' 

TEKNiK OKULU SATINALMA 
· KOMİSYONUNDAN 

Cila M-1'1 

P~tw 12300 ki1o 
KW'U ooı;a<ı 10000 • 

l:fl(11iu 1200 ~ 

SabC>D • 1800 > 

'Tub1nin F\. 

......... 
38 •:;&0 
%5 :1500 

7080 
77 92~ 
68 1'84 

2508 

00 
00 

00 
00 
00 

00 

..~nr

~P·.n.at 
Lirlll 

Y>l<lu.d& bulunan TelmiJ<: Oku.lu"""' 1942 ""'ıı yılı ;tıuyacı "'•"' y~ 
kocıda. cint ve mi~rileı iıeıJvnio becl<-&11!. ve ~c lf!n1iiıilt.! yaz:t 4 ı-,"j,ıem. 

ktını eııza4ı: mi ay>rl ~_,,., gö•e 7/~i~U pa.ıı21rl!eıı. g.,rı.ıi pattı\«' ku

:ru soğan lııapalı zaıt usulilr sa<ııt a lıe: zer.wı. 1'11ibu<> açıJ.: N<sil1nıe & 

..:ı.a.ı 14,30 d.a Güml;;6L<Yu:r>ia yoW«;ı•Aı: Miilit-nö.is ırnN<ıteb• ITT>lO!t'""''oc·1mh 
OOpla.na<Ja.k )romisyo'nıia i.lıaJoo; ~_pıl~k: ii.Zıe!JX' edtsilf4'reye t.vn..ıl;m;ştuır. 

İıStNtlilerin şaıtına.rueteıri g<.nr.e.k -v.a ilk tent~nr.tı y:~tlf'!"l'lk Uız.a.·eı bir oı:tı:n 
evvel~ne loada!" .okulumuza ve eıkeilıtme @ü.nıü. Glır•]i.t.ş! cyım,ı....ıa Ytlks-ek Mt: .. 

hendi.s mt'ict~ m•:.h"""'-'ne ge :me 'eri. 
T<!lolit n;<llı!lupl&n '"""11ımedoo bo,. ~l<I! "'~ ~" .kadar .ı:kıl>ı•.i: mu-

k~ vrrflmeQ lazını<iır. Poo\&<İll vıııl<• #Cilt;n.,.el...- kobcıl rd•ln ""· 
(81l38) 

ŞERiF ÜLGER NADiDE BAGI 
Hm- oeşi~ üzuınJ.,. 

VE 
Aile""' i\,ıin ;.,tin.W e:W cck ,.....ıeri "" roır 

KiLOSU 50 KURUŞTUR 
TOPKAPU MALTEPESİ 

SANDALYA YE l\IAS.\ tiCBETİ ALINJ\IAZ 

~~ .................................. , 



SA.l'FA - 4 

i LAN 
lstanbul Elektrik Tramvay ve 
Tünel lşletme;leri Umum Müdür· 
lüğü Memur ve Müstahdemleri 
Yardım Cemiyeti Nizamnamesi 

- Dlakl sayıdan devam -
'M·dd" 26 - la;ı,.., llt"yeti her yıl o yıl ıçindekı muameleleri, 

hc••upl;ın w: gelec<.k ) ıla art tüt çeyt Umumı Heyetin tasdikine 
arzt:tırıC'ğc m ·bu!·ı.i~:r. Bu ~<'ne lik m·uamelc ve hesap~ar Umumi 
IIe;et\·t: tc jc'..k c..';;rur n .asd:k ve ibraya kcrar verilır 

iDARE HEYETİ NL VAZİFELERİ 

ıMad. e 2; l\ıare H<yeti: 
Al CC"."fl.ycı n <k>rnm , nkiş arını tl"!11ın et ek, 
BJ Y d par nı vak t ve wman ·ıe topla' ıp bankaya !<:\ 

d y!f-rr, k ·c-ı. H t<im<'I bono \ tahvi e " .ıc s ret le em· 
my• t a mak 

M."'1UJ JI. .....,, F ·"'"" Zdn Bt. 
ı .Jdu Je M<tuıoeı Hf1<1< ıu..ı ııac;oe 
B11·yıiıriız .ııln;n.e~1~cJtı ~ .. ~e '"(.de
}, ,.e b:.r-.nc, dPo1't•c~ ~•ı Af.ecagı. 
tı.~n 300 li.tı.ınn ''~"'°' .. rllCMI \es~~~-e 
echlırr.t·n\.Ce.odc."f'I et'(.>' ~ı YfllJı.Jian ta
«ı.p ı~t.~IDOf" nlQ. nı&N:-jf borcuu 
tut;,wı ola.n, 3:.!-' hrn ~7 ku.~-111 ıt: 

maı. taN..ı.i ıç>n Emmöoi.ı lipU 8'Cil 
o}Uj>d.fııl~nın 6 ">U'ba:t 940 tarilı'ıi 
408 n. ıpotflılk ~t'3le,h1e t.eciJ td'~n'11§o 
olaıı Sult.~na.hn1f'lbdı.; ~)ltaooiı-1~€1 

matıaJle-:sinin eskı] /ı.ı~JQ:J' k4k:
sı ~·,.,a Oyun~u ~-r;.::r4'l f;Okağ~dıa 
1tııı<t 8 yenl 6 N-0; •ıl~ e'\.' Hf' 1Yine 
~n .. haı<ır t't''li ı )l"1U 3 u:cyı J.. 

;u'3Q 1 .m 16 da 5 hi '6->: a\iıdıfti.i Şilr't

la.r daİr'c·~ \ e tap·. ,kaştilllQ gô
f<." • rtJm1'1. ı;litı·ı..le satı.a<-alttıır 

E\ n l"'\ a1 \ e bu • 97 J t>l ı• 

m nıabb sah • ~apı)m;,,,c: o.arı 
11h..,._. p e 20 p;.;..~ ı 86" u~a 62 par~ 

kay ti ol p h uk ıf t8i'll{ nd<n 
sd 

lKDAWl ----------------...:6._- EYLlJ l - IHI 

Türkiye Cümhuriyet Merkez ,Bankası 29 - 8- 1942 Aqustos Vaziyeti 
Aktif Paalf 

IC.1a: ı..laA 

J.Jluı: &lı ıtıı..nm 74 616,476 104,llM,1143,09 
ll•nlr.not .. ,.. •.. ... ... .. . ... ... ... 7 5:Yl,<;89,-

Ufak lı!r. . . .. . . • . ... . .. .. • •• . ... • •• 212,0iU 1 

O.lıılWelııi ı .. ıu.lıınlv: 

Tll'ri: Lır .. ı .. . .. ... ... ... ... +:ıti,922,36 

llari çtelı.i Mul>•bir ler: 
Allın: So tı XUoıram 23,948,013 33,664,796 38 
.luta:na tahvili b bU eerbN t dö\>i.ı.ler . 
o:cor d&vıı:Ju • ., ,!lortlu lr. IJri~ .. . 
b•kıy"l'f'rı ......................... 64.414,Bti6,~7 

llniu Tılı~illvi: 

Deru.ltıte .dil,. enüı 11.ak.d17e 
ıuırwıhlı .. . ... ... .. . ... : ;;.~ 7 48 ~63~ 
K•nunun 15 - a inci maddelerine 
l.evfı.kan h•llne tar&.tı..,_dan YW 
ledl7at •.• .. .. ... ... ... ••. ... 24 221 1;2' 

ııı 7113.71~ 9(1 

4M 1"12,86 

s.r.., .. 
ih tiyat Akç..t: 

Adi •t te.Uaöe .. . ..• • .. -... -
Bu.eıuaıt .............. ••• ... ••• ... ·-

Teüvilltleki .Baalutotlan: 
ı>ttuı.ıe ..ııı... •\'T&kı aalıtdlr• ...... 
X..ll uo.un 1 - 1 iad m•ddelerine 
lnfllı:aıı baua• '"1Uuldaa .. w 
tıedi;rat . .......................... . 
O.nılıle ..SU. ..,..m aalı:di:ra 

btok iyeei .................. . 
X:a. qılıtı tamamen a lbn olarak 
tawletı led••fil• na..tll.. .. . . •.. • 
ll~tont mukabU! IU-.elan teda-
•We vuedileo ......... .. 
Haz!ne:re 7aplı ın altın k&r11lıtlı 
•va.ııt nnıkablli 3902 No. lı Jraın• 
mucibınce illvet.en t.td2't"O.le Tad-

t,H2,l85,"ı3 
__ e_,_,ooo,'--' . -.--

2-i,2211621.-

1:14.626 942 -

40 000' 01)() ~ 

:ıea.~rıo,ooo,-

C') A c. r b veya cıti n ~ oıtmrk ~•r ıl;ışm halınd<' b Sc11et~ıt Cüzdanı: dlJf'n . •. . .. • ••· ... ••· 

n arııı " r c.a ' md e ) anlım• si" k ve c ..w..: ın -
ken ' 'a mır erıd n ış ra etmek 

Ç) U 11 mi ll "t suoe] K ve ya fevkara tcplant lura .çag;r-
mak w bul' rn rorıl. P g .. at ' ver.r. \e tc.plant ruzname· 
'ın gazete le .[; H tamimle JZ ..a-u iblfıg ctır,ek re, ru.mdan 
1! kfıon t h rd r ••mck 

D) • • mnamc m erınde v r. m. ı ıuz m goru e ek md · 
l.· p·oıele 11.ız rl ı •ıp Umu rr i Heyde a zey mek 

E) C ı:;,.vetın ;ardat ve mas raflarını '"' moli d.ımmunu gö,
lr·rır b r ilan<;"<> t•n7.inı ve Umu ır.1 He) ete arzetmek 

F) Jda.-e Heyetıııe ınt1ıap olu nan ;zaııın !Niv.J t ı·e adlarını 
vr nıza.mıı:ımcde tad:lat yapılmış ise bu tadı::itı en \'<)k brr hafta 
7Mf nd Vilaıet makamına bild irmck, 

G) Tutuiması kanunen .c.'P eden defrerl.crını tutmak, 
H) Umumi llevet~c ıtlıihaz e d lnıı~ kararlar tatbik ve infaz 

•ykmek, , 
Madde ~8 - !dar ll<•yet ·1de n muhasip; c~miyE'tin varıdst Vf! 

ma rafların ve hesap wuamclft tını görür \'€' vezrwdar tarafından 
h<>Zırfan cak mmakko: '" l k mi zanlMı tl'tk k \'C mıza e erek İda
'rf' Heyelıll<' gönd<>r;r 

Mad<k 29 \'ez .tdar Ce ı ,ern ~ 1 r.ııi d'p O\•n' 'e€.ın1d 1 

mu7akcre · f B.ını.ı.to. " \ atırjr v ez c \'C avar.s fu"f"i 'utar Ölüım 
v,ık.ıur.: k "tıp ta 'r nMoe o 
ıizd. ı.9e)cl le r.f') p a ı cap eden \ard m ,. ktar ı t"',1ci-ki<:u 1.ı:: 
..ıt rcrek B . ka k l .. n rr C' dn Her av sonurda 11;€ r w• mas-
raf., rr> ıı.k imar kt ık 'e ımz,ı çın ın a.<,aÖr- ıev-
ri. l vıc~ 

Madde 30 K-. p er :i· e ;, za ra malı us ka t <lefterin mu-
karrerata a ı ab ~ defter n; ı;c len ve g'del' evraka .ıit defteri 
tutar ve aznnın 1·c·rmeı'ii mccb!.:T i .o!.an bevanname1eri f"'ritı ve nu
mara S1<a.'l1le iOO's ]0 ""mevcut ·q· ka' ında muhafaz eder. 

\!l"RAKAB E HEYETİ 

Madck 31 Ce <>' n l:>ıiıün idari ,.e mali <iıeıınir i7amna-
mcye uygun olarak yapıl p y-pı lll"ad·ğını ve idare !ley< ti tarafın
dan tanz oıu~an .<' e k ~'an çonun '·ayıt' ara ut:gun olu,p ol
mtd.ğ n murakrbe cd,r Ye ne i ce~• raporla lTmumi HPyete b;J_ 
dlr r. 

Bu vaz 'e Umumi J'vl.:our k tarafından ntihap oluna.:ak iki 
Kl:ne N s tar"'fn..darı ) .. f>ı1 r 

CEMiYETİN TUTACA er VE SAKLIYACAÔI 
DEFTERLER VE EVRAK 

M.ıdue 32 - A) Cemi) ete gıre nforın ıs nı ,.e huvıyctı.-..; ve si>cil 
numaraları ve verdikleri paraları kayıt etmek içın (Aza defteri), 

R) fd.re Heyetin n kararları tad1 ve sıra numarasile yazıl
mak üzere (Karar ddterı). Bu kararlar def:n.,.. yazJdıktım sonr•· 
Re:s ve azalar tarafından imzll anacaktır. 

C) Geı'. n ve g deP e\'rak def teri, 
Ç) Cemıyet namına alınan bütün paraların alındıklar ve sa.r

fo\unan par aların s, rlcd.1d :-: r· verleri aç1k,·a vaz:mak için (Va-
.-,.fat ve Sarfı,at dd!eri.) • 

D) Azanı" 8 c madderın ( B) fıkra;;ına venmege mecbur al
<luğu (Fisler) sıra numarasını ta kip ed<>cek o'aı'I bu fi ler ~aklaruı
<':lktıır Aza!":ıTı kayıt nu·rrıa""a~ n1 n ke•lıd.J fi.şlerine ve fış~<'rin sıra 
numara'annır da ka~ tlarma ) a zılması mecburl<l:r 

E) B.lanço ve hesabı kat'i ra parlan U.,,u ni HeHt e tasdU. 
olunduktan sonra bı a karar le ıbirllkte h fzolunur. 

CEMİYETİN VARİDATI 

IMadtle 3 Cı m•yet.n ~d r leri sunlard.r: 
J) Cemi)r'e g e ,ı.- :en b:r clefa) a mah ~ e>lır.~ ,ızcre pe-

ı::.ncn alınacak ık <'r 1 ~. kaydiye vı duhuliye, 1 
2) C~mıyete aza olanlar n her a.y almakta olduirl~r aylı~ 

ocrctlerınc!en tevk ~ı da- dahıl oldug_J halıle un.<al bal.g.ndan ıkı 1 
!ırayı geçmemek u<ere \"erecek! crı yıızde bırler, 

3) Bankaya ·at rıla,ca.k para·nı n faizle;;, 
4) Teberrul<'r, 
5) C•"" ~etçe Hukiımet !a'hvi 1 ve booola ·ı alınni ş ı.>r bunların 

,eıiri. 

Ma<lde :ı4 - Ce wt>n ,-.r'da tı- İdare Heycn ta.rofından Ban
kaya tevdı ır.ec'lıurid r Bu para nın nızomname hük.ımlerı hari
c·ınde s.roı caiz <>lmad ğ• g;b ne <:emL) et azasına ve ne de sair 
~ah slara 'bo"~ olarak verilmesi de memnudu:·. 

YARDIM ŞEKLİ 

Maud~ ~ - C<'m Hte dah 1 iızanın vefatı !.alinde y.rdı<m; ha
) atında ıanzım edip 8 nci ınad de mucibince vcrrr • olduğu bc
)an~a"lrde gosterd g '<:msclrre gösıerilcn n•şbetlerde vaıpılır 

M.ddc 36 C<"mı~ctc dahil iı za tarafından beyanname vcrılip 
tc yar<l ., para<ının k Tlerc "" ne ni!lbetlerde veri.Jmr-sı gösteril- ı 
n emı e olu azanın cenaus: Y'-P ılacaı< yardımın k!ifayeti derece-
s .d B :edı) e Mcz '! klar Müd ür yeli nizamnamesinde {;i;sıer·-
l n r a• iaki rrera.s mle ,.e Beledi ·e teşkil"tı \·a.,ıta ., defnet 
.ır lir 

Mad k 37 - Yardım parasının kimlere ver.leccğ beyanname
'" ay. ,. tavın \'f' tc·ıbit olunduktan sonra aza tarafı lan bu 
t ' nnamcdc b r dclrişik!ik yap ılma;ı arzu edildiği takd;rde key
' ~t f'\~'Clkı be)a"name yCTin e kam olmak üzere 8 inci madde 
,,. ~ ıb'occ ~e de b r beyanname lonzim ve imza edert•k cvvel
kı bı vanra · en·n ıpta le bunun yerine ikame edilmes<ni 'bildiren 
) azı ·ıc İdare He;·ui Re ,ine b idi rilmesi me<'buridir. Aks; taktirde 
rv,•Plki b<'yanname :ı.hk.:iımı mu teberdir. Ve vuku bulacak metalip 
vı mudde'vat mesmu olm ıv·cak tır . 

Madılc 38 Harp Ye hıilfıl ha!ler!nde ve müstevli hastalıklar 
kars..s nda vard m ·apılamaz. 

Madde 39 Bu n;zamname mudbince ·verilmesi icap eden 
ya ·u m para.sın n tesvivesinden evvel ıi7,anın beyannamesinde yar
dım r,örme i tay·., edilm:ış olan kimsenin vefatı halinde ölen :i'.za
r. ı n t.-.berııü etmiş o:duğu para kanuni mirasçısına ibraz edecek-
1t-. r1 vero:ı~Ct ~rncdinc göre te\''Zi Olunur. 

YARDIM Nİsm;Tİ . J 
Madde 4-0 - Cemıyd azasın dan b :rirun ö1Ül1\ü halinde: h aya-

. u1yu yııı.· b~ -iı..lp dan 

lfı'İ ı!lC'fl hfı ·a.p \e n ı tru~ oeı gı hl.
tnan b·I' rr.otb.ık \'<' :ıJercf.'\·ı'tlle çı- \ 

ku ılt"1·-\ık seıvon1·k tabiır f<il'ı n 1 

Tıcarl Senrtler ................. 34 i.R" f\Jl ~ 

Eıbırn ve tıhvil~t dizdını: 

(Dforuhifo- t'dı!t'o evr• kı nak~ 
.A (di:renın k.arıılılt eaham ve 
lahV'llH (:lıb•rl lı:17metl~) •••.•. 
it - Serbeı! esham ve \4.hvll&t ., •..• 

Avanslar: 

AJ.hn ve dovı.z uaerlne •Y•ns ........ . 

44 C't27 ')"'9 93 

0.506 443,45 55 4 . 'ı,823 38 

MEVDUAT 
1'Qı1ı:: ı .. ı rc..n .. • . .. . . . •.• . •• 
Altın: ~:ıf1 Kilocram B""7 4'.'2 
1850 No. lu kanuna rö~ Ha7.1n~t> 
·~ıalr avans mukabill thdi olu-
nan eltınla.r · 

61.f· it •!ovam 55 114 ı .930 

Dövi11 Taabhtı •at" 
J.ıtın• tahvili 1r.a1>tı do..ızı.,. ....... .. 
Dl~.,. devizlor " aı. .. 1ı:Jı JOlrlns 

177,556 075,86 
1,234 164 05 

78 l24 lt17 :)(J ahal · tıb':.,,.., n 1· r ·.ıp.ı ]e ı:tcıK 

bt. a aJıga c,;ılu lr ı, ır .. d:ı bir dP i<Ö

Dllır • .;k vJrtilr a· f'i<•i ·lrkCGtı 10 
"Yll! ı·ne-rdhıen·t' ~·~trJw ... ·a bu.ra<ia 
yaifııv. bır 4)(iın. <ııdK.ıda yltık ı . .e loıı!(I do
lap ,lfl'dır. 1.1 t.jyitk tUt:"rdiVeolf• Ç!

JaJı.n... ~ üuıi"dıe 4 o.ı.. bir hel5 
o~:IP ~o.t...oan tt küpJ. ;le 10 ~ek 
nıP- 1 ..:livenie r,Ntıltrtca <«ııta bir odıa. 
raı'<iır Evdt: y.Unıız f']Pkrtnk va:Cirr 

Tahvilli üttriııe avana ... •. . .. .. . 
H&EJne7e kuı ...ad.eli • • ans ....... . 

3.006,~1 
5 006,561.47 

belr iY"'~ri • ... ••• •• • .•• ••• ... ·- 2 
M nhtdlf • , , , • • ı?,!l84.l~-

21 2~4 tnl.43 

14-1 3"i'.lMJ,04 
Haııuıeye 3150 No. lu Jtanwıa C6N 
acılan alim bl)ı!llı naıu . . . .. • ... 

Biuedarbr 
Mulltelif • • • • • , 

·2"ô.041Cl,OOO,-

YEK ON 

:ar.5,900,H7,78 
4,500,000,

_l2,856,lt42,33 

1 ,011,67t,&2'7 ,il-: 
Ar-19.nın e'\"Mltı \'~ ;hu~Klu: Arsa 

149 ınlf"tt!·f'll n:ıııınıbbaı "': _, 17 }lfi.t'St'' 

80 ada ~1 p.,fta ı:,. n,.~ ""O'tfdiT V•' 
ehli t~ ta.rafınd ... n ~"96 Wra kl.J'
m•> ioc.llı· ~1 m: ti E1ra1'ı dı!'\"Mr

la rı bli, drU C'e'rİ" .!fd.R "'kac ~-ey-

l Ttmmuz Jt38 tu ihinden iti baren iı;lcoı 'o haclcll % f Altııı liıııeriııe .-vaas % J 

Vf' RJ:icı<'l le h !.t l)"U v~ 
Jd>, fln! Uı aı'llrar lf') 16 dııl 5 h~,.· 

t r hın mı.ood 1 t'tımertc

:ıt : O rian 11 " ~dar je-a 
a -1 . -..a surr-

HE R AK ŞAM 

MA SiM ' de 
,, 

i 
1 

a.c-akLr. O günii muhammPn 
% 75 lfl• hu d. ı;t.J t.&kdi.r-

.. .ııı ha dt~ en sen 
or"'tra ı bıık: m .k ,._ 

zr"e fi l0t4'.! t ) ~ m ·4di( ln 1 
dVTn sa t<Le e , ynı tn3halde 

aı!ı-şa dııvam M ·.-rı .c ıipotııe!,: beM- ' 
]d l<.'IT&Tl f'<IJd;ği bkd\m< Pn çok l 
al"t)f'a.Tllll ihn.\'C' f>ırli.lpt:ı k'Ld-

MODER N 
60 KİŞ İLİ K 

ı:ıcmr a ı ta '8.L.1.$1'1 

K D ~lb.AR 
BÜYÖ K R EV O 

200 k....tı 

Bale Şefi ~1 ışe) - Dı ko~ Za"nıayr, A)·.-11.."3 24 klŞillk t1uJJtkMim•.ıt!n 1;uz"-1e S&z. HCyt-14. Tt•l: 42633 

Zr!rlg..rı n>i:l:,;ınf!ıC-ô. Yozan ~fahmu )··~ :1: - BcS"k ... rı·n: Kfl~·tJli - ~ı J-..wr· S Atiı:l - 1 

.. ______ Pek yıa.kında p .Tır mcıt..~Ylıl'"!.eı·ımı.z ba.ş.!ıycıa.k1l'r. , 
T - fşb 1 gıa.yrl M'C!lıku?tln 16 0...'l ' 
~ hfıssesinıf<o mlis!'<'Cl'l ve "~ ı - -----------,--------------------------------
mt >e<X1' lıak "'ıh>plı•ı>nln faln IA- 1 SABAÇHA.Kt:BA~l HORHOR l'ADDB. L'lDE: HUSUS( 
rihirrd -n ıtibarrn. l:'i gıün zarfJlida / 
v~k. rl! ıbtr !:ktP- melTl'llT'!)·Mirn;?.f' 
·TnÜ!Y.iciWl l:lrı ı-·atrn<..-,,.r. 

Orta - Lise 
Yatılı - Yatısız 

A.ksi •..J!kd'rdP g:'lyri n-ii·~l hak 
.,.mp•,..,ı poyl<L<rnada twı..;ç kahr-
ı.r. 

2 - iha it> bedeli ~dir. lfl .00< 
kerrunJ mf"'ohil ,-eıorrbi! · .. 

Tal.ebe kay, ına beş:anmıştır Eski ta!ebenin Ey,ulu.n bı~t kad..:..r taks t.e::.nı ,.atı.rarat: .kayıtloırını yPııılemeJrn 
Ja.ımdır. Sın!! butü.nkme ımt>hanlanna 31 Agu·tos Pazarı ı, Li .. bit rJpe lmtılıanlarına 8 Eyl\ıl Salı, Om klsım 
eleme iırttlhan:a,ın:ı 10 'Ezy-lı'.ıl Pna •rnbe ve o!gmluk ;mtaumıa.rın.ı da 24 Ey1fll Perşembe gW'tQ ~lonr.caktır 
Müraoaat her giın 10 dan 1'1 ye k-:ı.da.niır, Ecnebi J~nı J}k ~ınıfl<,rdan baş!ar. Glindfrzli.ı tcJ-l<t>-e rnpkf..f·hın lnı.9l..İ 
vf·saitıyle nakjedilir. Telefon: 20~30. 3 - Mu~n!~r ~ 7,5 nt~,..tinde 

J>f'ıy v~Ntlr-

4 - lll'""•" bı·ıkll lba'ey; mia
dında 'r.rml'7BC hale f<>s ('d;Jedk 
ı:nrf m~ul y/>rıôılen o<tırıl,,,.,,... 
çıka!Narak m tok atrt.ınıfı..a ihaqP 
f'diJı~k V(I, ar.ıda-kl f.a.••k Vf" 2ET8r 
bllii bük.ün"\ m\Jiıi>"ridcn ::ıl;nacakt.ır. 

5 TaTlht .ımlt~-e k'1deır wre•-
]('r borı;lu.Jara ı»t ol·~ teHaJ;ye y., 

:ro &t'r·t' '" taviz bt'<iell h~ar.ara 
aittir, 

6 - Şaıinome bu eündrn lliheı-m 
ne11kes r. goı-eb J..-,g; ruretl<' açJk

t,,.. Fa"'1~ m;ı · \ıır.at istey;'flll..-in 942/ 
113 No. hı doP)·ny.ı. müraoaa.t.ları la
zımdır 

tında almakta bulunduğu ücretinin emsali has•h ı!(! birlikte tevki
fatsız Uç misli beyı:nnam<:sinde gösterdıği kimse veya kimselere 
hıivryc-tleri tesbit edilmek sureti le deııhal ve <ie!aten vedecek'.ir. 
Bu suretle ) apılacak yard:m 600- lirayL geçemez. 

.ıhanın cemiyete girerken verdiği beyannamede yozılı <>imas ı 
lazıl!' gelen ve 4 üncü maddenin (ıB) fıkrası mucibınce öıumleri 
iıal·nde yardım ya<pıimas• kabul edi'lın.ş olan k rı, Jooca, çocuklar., 
öz na ve\a öı baba '\·e öz ana ve öz babası olma)'c.1niarın öz 1bü
yük ana ,:e fu büyük ha.basının ölümü halinde köy ihtıyar heyet
ler le Nahiye 1\l'üdürlüklerinden veya ölünün defn'.ne ruhoet veren 
Beledıyc Doktxırundan ,.e mütcv efia ha,tahanede olmü, ise h3;>ta
hane BaMckımlı.ginden alın"cak tasdik" vesıkanın Cemiyet lda
re lle)etine lbru edi!rr.es,Je iiza mn a}hk ücntırun emsali hasılı 
ıle b:-1 kt<: tcvkıfatsız bır aylığ. hemen ıediye o!unur. Bu y.rdım 
m ktarı da 200 lıra ·ı geçemez. 

Madde 41 - Bu nizamnam~ İ stan'lıul Vılayetr makamııı<ın tasdi
ki tarihınden ıt,bare., mer'iyete gire<:ektır, 

Mır•akkı.t madde: 
15 inci madde muc:bınce u.,. umi Heyetin toplanarak İdare H<~ 

ye'irun ir.trhabına kadar cem yet nıüessıslerı kend; aro>larında 1 
Reis. ı Umumi katıp ,.e 1 vezne dar int~'ıap etmek suret.1 idare 
heyet vazlf~ ve s~lah\ntler der Uhde t!mış bulunacaktır. 

Kırk 
' 

bir madde<ıcn roaret 
tasdik olunur 

Jfl/8/942 

T. C 

25/6/942 
1. H. Ce~an 

~'.dııgıı 

J t ,.,bul Umuru JJ .ıık kıyc 

Müôıirlıigu 

N' rr~ .. ır.cnin rnuı k ,at J'":. ıldesı ırucib nce Cemiyet :idare 
Il<y tı vaz.:fe \e s, .n )etler mu'. okk•ter deruıbtc ed<n mü-
mess 11 erir 

Öz ı•e Soıı adlan 
Hulki Ert:m • 

Cet:..< ttın Cermi:yaıiı<>ğlu 

Miinıb Ha~·ri Ürgüblu 

Sadetr:n Ozil 

Necilb B>< 

İsmail Hakln Ceylfıan 

C"'·;,d Bil 

Sahibi: E. İ Z Z E T, N~riyat 
8asıldığı yer: . son 

İkcr:nıLtgiihlan 
J s!ar.b ·!da A) Mlpn{ada Taksım 
meydanında Elektrik İdaresı bi-
nası.. 

(',<iztepe ist2S)"On e~ddesı İsmail 
Paşa iıöşkü. 

Nişanta~ı Valikona,ğı caddesı, Ni
~antaş apartımanı dlördüncü daıre. 
Ama.\·utköy, B rin<:i cadde (188) 
•ayılı Uğur apartımanı dahili No. 8 

Eyüp. Siltihtarağa Elektrik İdare- ! 
si binası. . 
Kadıl>'.öy, Rasımpa"a mahallesi. 
ı.nun Hafız sokağı 106 sayılı ev. 

1 

IBeylrot, Pana:rr so};ağı No. 4. 

Direktörii: Cevdet Kaubilgin 
'telgraf. Matbaası 

YENIKAPI - SANDIKBURNU = 
M. CAKiR GAZiNOSU 

Sayın müşterilerinin 
vaki ısrarları üzerine 

TÜRKiYENİN ~ES KRALİÇESi 
Ha mlye1: vocmES 

VE BESTEKAR 
Sa ta. hF.1. t:t:i rı. 
PINAR'ın 13/9/ 42 pazar günii ak şamma 

kadar seıın~lanna devam ede eeklerini bildirir. • 

INHISA-RLAR 
Umum Müdürlüğünden: 

Sofra şarabı 

" 
,,. 

" ,, 
" Misket " ,, ,, 

Şi~ hn<:mi 

CL. 

35 
70 

200 
340 

70 
200 

1 ~jn satış fia h 

Kuruş S. 

43.50 
67 

t60 
244 
87 

200 

5 Eylül 942 den itibaren idaremiz ma
mulatı şarapların yeni satış fiatları yu
karıda, gösterilmiştir. Bu fiatlara müda· 
faa vergisi ve şife depozitıı11 dahildir. 

' LEYLİ ve NEHARi--.. ı 
Sen Beaaa FRANSIZ Erkek Lisesi 

iBMıtıu.l Gaıl..ta !- Kıı!aııı 1330 
İlk ve arla -ktc>tıi bıliı'eflle.,. iQr1 
'iıh2:ari FrarElllCa k~n \ rdll', 

KLASiK ve MODERN TEDRISA T 
01,gunhıl< İl• rına baL" ıa.' 

K'1yıt ~~ Pıı=rtıe.P ve Pr mbıı .,..,,,.,., racı.t 9 don 12 Yf' ka
nsıı.ma 111.WlU ••,:Ha<ıllitt.r. dar yapıJıı Olud 16 !;Ylill Ca 

'· o - " ·~ -
7 40 

5/9, 194:? ('t ı.L\Rl·ı- Sl 

8 ;;{) ~~~ 

13,30 '""rru.;;rıam ve 
13 33 ı .ı.zik Türit c 
13,45 ."ı. am: -tki.bı. -~e 

14,00 1\1 ı.;!<. 

14.3() W•tibul At ) 
nmJPri. 

15,00 Tt :n!•ı: 
18,00 Pnoıgrom vt" nx"l'n asa. ~yilrı 

ıe,03 Mfu.ıt: 

18.45 Ra<ı;)'o Ço~uır K hlbu. 
19,30 Meml~ aıa<l => vt< A-

}a.n!it ba.berlerı. 

1945 S•:i:ıPst 10 dalalta. 
19,:xi M•ia.>k: 
W.15 Rı·dyo g'lllZ('te.>. 
20.45 Müllik: Şal1k v~ 'roırlai}M-

21.00 
~l.15 

21 45 

Kom1Şn1'1' 

Mtwlt D1<1' 

Kon 
2:! 00 J.!-ü:z* 
22 30 eın•<'lt - ı ay,.ırı, AJ•m 

hflber-Jf'lr'i vı Bo:salar, 
22,.5() '\." ~i.Tı.ı*.İ PI"tJC4\t1J1ı V P ~.:ı.rı l(l. 

YENi NEŞRİYAT 

IUZD,AY ~lf:CMl 'ASINTN 6 Cl 
liAYISI ÇIKTI 

Kızılıraş M-eanu JlllJ 6 cı e;:r·u 
lk.u$c J.agıdı ı:zıerine l'l'tlk.Oi b · kı>

pak 'Çinde çı!ı:tı: 

Bir .sa !on ~ean .. ~• ı o an bu tı'-4. c
lllUSOO tanr.mıl:; mııılıa1"'b'leır n ,.._ 
7.>lan bı ı' wnli a.ıl:ı reler hikaye 
\e fo1o,ra-tJ.er \:ard. 

K tap.., v• C"l.7-<-lc ,..tı.ş y 
dr buha.r..,ır. ta-.: ye 

BİÇKİ ve DİKİŞ 
YURDU 

Anna Pcçaropulu 
Altı .a.·nt.dt'Jlbc.rı cı ayı taa 'Jl 

ted'r, B mı.klw"i .1...ı.rı a ta.c 
~ hı(-bıı SlıHİ 00 JOka. k'!L -
n s.nl ·! .• Yu ·o \e-.,;ı:.gı d p -
n~eı. )..faa f '~ a!n
dacı tdı9Ciik e.01 m k tem r 

Pa 2'1 l'Cia!ı ba k g .nıı.t 

10--17 Y'l' .-d ıtay nıu ( l -

le~i Ydı>ı ~. ~n E.!ı •l'dC' ~N>lt t 

b ..QnacaıJ.."'1ır. 

Adı-e.<~ G:ila.ıa•aray S. te<ıaı 
~ n_.mai'a tG 

Toprak mahsulleri 
ofisi İstanbul şubesi 
müdürlüğünden 

Ohsımh: ahtiyacı ıç,ıı vıu.ı 

;a.n'lU."' r'6 ra. 
ık sl)J"et:J.o yapu lla Pa r-

lıK 7 Uy Ü 942 pu !L4 4 (f! 

Lim<ın haflırııdak; Ol b"""'1nda y<a

pıOOc-a.:U>d.an talip :ınn

l<Ar g(iı:l .r "'· :..il;> şub muııık 1 ·
zıır bu'~ıarl v~ eyi gôr-
mdc is'..eyml<'Tln J>'l%llrllk ıı 
dt.'Jl eV\·~ı otıse nıuraoaaı•.arı • '111 
olunur 9564 

?\! ' 1 ı.a..-ııcılıjt>mu t "' e 
tl.T)ln in.) m tııi ,,g 

daha •wpıln.~ 
mek>tı>d>ir, F;oka' Ufukl 

kadar ça 1ŞtT ıı~m "ZI 

jisılhl'l kat ,.,,aı,.ıd it 
ı .. 1ınn:ık kuwrl bır 

lay" y ga nalt lAAl "" 

bir rnln ti o!a b fu k 

U1."lr <ılb koşm::lt zo .r.dAıy z 

-- ----


