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giden bir Şehrimizden 
Vekil tarafından 

heyet 
edildi kabu~ 

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

/lıracaf, birliklerinin ithalôt 
yt!rine getirmek 

isteklerini 
verildi • • • 

ıçın emır 
İaşe ve miirakabe jş].erini talrip 

eden Vali ve BelecUy'C Reisi 
Dr. Liıtfi Kırdar 

------------ iıı:ınir, 27 (A .. ı\-) - ·rjcrtrrt Vekili 

1 STAN iN Dr, B<'.hçet 'Gz b.cııün \'iıi>~H. Ko-HIN D J' rı:ıutanıık,. ı~a;~i _ v·: BL'lııdiyede reseni 
"' z!yarctlrrın2 bnıı~ı:.; 1 sonra saat 11 

1 S T 1 K LA L d~ ihracat_,·e ithalat bfrlioicleri um.u-
\ mi k;1iıp}ıgıııe gelrr:f§ \'e buı·ad1t ılk 

defa iltanbul Ticaret Odası Rf-'.iS.:. • D A v A S I l\'!il!ı::<t Nemlli'nin d" işl.iralk cUl>iği. bir 
tıeyeti kabul C'lmış, bu heyetin t:c<l

istiklal, ,iddetsiz muka· 
vemet ve medeni isyan 
gibi pasif vasıtalarla ne 
elde edilebilir; ne de 
muhafaza olunabilir. 
Tam istiklal, buna haki • 
kalen li.vakat kazanan 
milletler tarafından -;;_or
la alımr. İngilizler Hin • 
distandan çıkarlarsa ora· 
ya girmek istiyece~ ol~n 
japonlara karşı Hındlı • 
ler, istiklallerini koruya· 
mazlar. 

Yazan: ABiDiN DAVER 

ILfl inrlist.'lon ııı~selesi, yine 
u-ıJ ıtlHlendi. Jngiliz Nazır- , 

laı,ndan IU. Krips'in, bir 
müddet nnl 3'aptığı uzlaşma 
t~şehbüsful!iitn bo...a gitmesi iize
rinıe, dava halledilememiş ''e 
İugitterenin bu b:ır.pteki n1ühinı 
ga·ilclcrinden bWri olarak kahmş 
bulundııi:una g&re, Br i1anya İm· 
paTaforluğu bünyesindeki bu 
hastalığın ikide bhde !llükset • 
mesi pek tabiidir. 

rct hayatıınıızın !h3ıl '\~C i:;;tiklxlhni 
ıta~;;ıviyıeyc ve hillklımetin isti.htl;_ı{ ct
tigi gayelcriıı lahakkt.n'kun•u t~hile 
n~-aiu! olarıak tevkalt..dç kaı.i3ın<' ver
gisi kaııunu etra!ı'Drla srrdı 1ttiklr·d 

nıüh1bazaJ"1rı dinteıılıi:sfir. Bu nokt;ı et 
rafında kat'i bir ınütalea bryan et
·miyıt'Il Dr. BPıhçet Uz. Yı•.1-gi n-;t'ikelle: 
fiy-etinr faal vataw~şlar aı .. osında 
.a.dıil ve mümkün 'bir tatıb'k şıt-..k!; bu
lunma-:;ı 'llU6U9Unun iıüıkWnetct~ ı;ıö:ı 
önünde tukilduğun.a emin olur.ınası 
ıa~ı.rn geldiğini işaret etıniştir. 

Bundı;.n sonra ihl"<lcat ve i.Uııalaıt 
birlikleri ldare beyetlerinri. kabul 
p.dı 1n Vt'ltil, üzüm ve incir satış !iatw 
Iaı·ı \.-..e bu i-k.i ınah.ırulün bugünkü dıu

(SONU, SA, 3 SÜ, 6) 
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SOVYB'fLlaı . ooııı 
'. .. 

-------
A i m an hücumlan 
şehrin varoşlarında 
püskürtülüyor --·--

iki ayda Alman 
kayıbı 2000000 

askeri buldu 

Piyasayı kontrol 
hazırlıkları ... 

Belediyede dün geni vazifele
'rin taksim şekli teshil edildi 

--------... ~--------~ 
Belediye teşllih\tının 'akviyesı için 

300 bin lira ·'8bslsat istendi 
Tic~ıl'et V<•t-a-k-t.inin verdiğı ron 

kara·r üzC'l'İne .fiy"Jt mürakabe k(lmi . .:o
yv.ru ve bölg'Ü iaşe müdür!~··üut.in 

me~J olduğu mcv.zuhır bcl.~iyeye 

r de\.~rc<liifl'Jş buluınmall,;,Jtıdı~'. Dün t>a-

1 ba.h vilüyette ve mülg~ bölge ia,c 

-------
f 
1 

ın~ÜCİLIJ'li.;gur.:d(' y"nİ \'i-l'Z:y-e' tt,U\.ik ('
diln~ck ik•fre toplantı~nr yaıı,ılıı.u1~ 
tır. Bu toplantılara vali ve .b .. ledi
ye ı"(':~ı D:·. Lü~fi Kırd~ ,, ik!.isat 

nıüdii:'il Silie-1. ~zl.n, tett.iş heyeti 

<DE\'AJU 2 d SAllİFEDE) 

Bataisk 
şehr·de 
alındı 
---·---

Merkez cephesinde 
yeniden Rus kuvvet-

1 eri çevrildi 
-••ı--

Volga nehrine ya
kın bir yerde Don 

GAZETESi 
1 

' ' ITILAY 
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tkiruiı. 16,17 - A:kşani; 19,30 
Yr.ıtsı: ~ı.~2 _ İın~ak: 2,47 

F 1AT1 
Her Yerde 

5 
Kurut tur 

ICiN 
Dün Yavuz 

hazin bir 
Zırhlısında cok , 
tören yapıldı 

), 

~-----~--~ .... ~----------
Donanma Kumandanı Amiral Şükür O!{an bir 
hitabede bulundu ve Denize çelenkler bırakıldı 

• 

Dün ~ok haıiıı bir ihtifale sahne ı>fan Yavuz uı:lılımız '" lıir hitabede huhıııan Amiral Şiikiir Okan 

Dün YavuG _ı.iılımızda, Atılay 1 ği1di, faka't o hlzim cluyduğu.ınuzı 
deıılza.[tmıızla 1bfrlikte Çanakıka- acıyı yüzü.o.de en olgun vıe en 
le sulanna gömülüp vazife uğ- ciıvaınmert 'bıiT ifade ile ailnıetti-
rundı:ı şehqt o1an seçk:ir. ve kıy- riyt>rdu. Ayni ııa:manda hita. _ 
metli denfitzci stlbay ve erleri · besiı:de sırı:.laıyarı bir yarayı sa-
m.i:ı için bir ihtıifal yapıldı; aq,iz ran usla ihir c1cıktor gfüi, bi·:ze te-
ihatı.raları lbir kiere daha a-n,larnk selli sunan bir mar.a vardı. A-
rıııhl.arı taktli'S edildi. mnral Mta:besine şöyle başladı: 

,~ - ----· - ............ 

ıl Hamburga 
li Binlik bir 

MePasi:ın geminin aı:ka tara • (SONU. SA. 3 sti. ıı 

~ Tayyare 
General ı Hücumu 

fınıdaıı hazırlanan yerde tam sar 
at 16 da isti:kliıl maqı ile başla
mıstı. Sak!Era~· ve Gür den.izal
tıl~rumzla diker gemiler Ya,·u
zur. etrafında ihtiı·am vaıtıi~·etin To·o'nun \\ dc bulu,..uyorl& ~ıı. 

Gtlvertenı·n .bu kısmınJ dCl'l -
duı-an deniz ordumuza menınııp 
..rkfın, gemi subay ye erleri İz
mit valisi, pro1:i mensupları, 

gazeteciler bu kahraman ölü -
lariımizi ar.arı>:~ hep bcraib<:r tek 
bir kalb gibi a,-nıi sızı ve içten 
du\ygu la:rla ctolmuşl ar, teok 'bir 
dü:;ünce haline gelmişlerdi. 

Ba,-raldar b;rden yarıya in -
dirilıdi. Donanmamızın sayın k<ı

mu lanı Amiı'a·l Şü.krü. Okar;. mik
rofona doğru yürürkıen belli idi 
ki kedeıi bizden daha fazla ,de· 

bir nutku -"İngiliz - Amedkan 
nüfuzunun Hindis -
tanda yaşam asına 
müsaade edemeyiz,, 

' ' 

• 
Şehi rde 
çıkarıldı 

laklar 

yangınlar 

ve infi
oldu 

ı KISBUR~A DA 
i 1800 kilolut; bom ( 
l balar yağdırlldı f, 

H·ind miJJi kongresi,_ geçen .. 
!erde, İngilterenin Hindistandan 
çııknı.asını i:sıte,meğe \·e onun y~
riııe milli b ir Hind bükiınıe1i 
k11ruln1asr11a karar \'e-rıniştir. 7 
ağustosta nıilli kongre unıunıi 
heyetine arzed.ilec<'k alan bu k•· 
rar, orada kabul ve tasvip edil
diği takdirde, İngilizl-erin meııı· 
Jeketi Hindlile<te bırakıp çcldl· 
me.leri icap edecektir. İngille • 
renin, böyle bir şeye ratı o1mı .. 
)'aıc·.ııığı n1Liliakkak bulunduğu -
ma gö.re~ Gandinin ın1ahu·t "Şid
detsiz nıu'kave.met. veyahut 
•medeni isyan• denilen pasif ha· 
reketi başlamak icap edecektir. 

Mo-va, 27 (A.A.) - Bugün öğle 
üztıri ne.şı·edilc_n oovye-t tebliği: 

:Stı'gtin öğle üzeri.:ı neşredilen ~v
vet tebliği; 

nehri geçildi 
1 Berlin, 27 (A.A.) Alman or 

l ı 
duJarı başkomutaııJ,ğının tcbU
ği: 

:r 
1 iKiNCi 

CEPHE 
FiKRi 

"\ 

Osaka 27 (A.A.) - Bütün 
milJ.i enerjinin bund'::ın bö~·lc ibir 
araya toplanması programı cüm 
lesinden olarak yapılan bir te
zahür esnas:'nda, Başvekil Gene 
ral Tojo; bu münasdıe'lJe 20 bin 
kiş.den fazla bir dinleyici küt
lesi huzurunda 'bir nutuık i:rat 
e1lm+.<:!'r. Bu tezahürde İtah'a ve 

Lo1'dra, 27 (A.A.) - Dün ge· 
ce İngil.z hava ku,·ı-eller'nin 
Ham'burg'a yaptıkları akın bin 
uçaklar Almanyaya yapıTan h&
\1a taarruzlar~ndanberi en ~id

detti taarruz olrnu1tur, 

Fakat ·biiliin Hiııd siyasi par- • 
tileri Ye bilhassa 100 milyon 
müsfüman da Gandi ve arkadaş· 
lan gföi düşiinmüı·orlar. Bun • 
lar, japonların Hind kaprla•-ın • 
da meml~keti istila etml'k için 
hazırlıklar yap.tı.kları ve fırsat 
kolladıkları bir zamaı;;da, lngi
lizforin Hitndidandan ~ıkıp git
meleri, japonların ve Milıvcxiu 
ekıueğine ı·a.ğ siitmek demektir; 
Hindiı.tan-ıla (anı milli bir bii
ktimet kurulınas1, ancak harp -
1~n ve zaferden sonra mümküın
dür. diyorla~. 

Hindis!anın bugiiııJt.ü mesihi 
Gandi de, İngilizlctin gil.ı..ıesini 
istiyor a.rnma, onların yerin e "ja
)l<>ıll.arın gdınesine razı değil • 
dir. Japonya Hindislana tnarnıx 
eders0> Hindlilerin biitün ku' -

' vetlel'ile m11kavı>nıet edecekle • 
ri söyleniyor. • 

Gandi, soa bi·r maLalesinde, 
;iap<ınyanııı Çine karşı t&kip et 
tlği emperyalist siyasc-ü şiddet· 
le takbih etmiş, ve jap<m'lann 
Hindistan hakkındaki riyal<aı 
politikalarına inanıııadığuıı ö~-

liy.erek ·Hindistanın <İze, kendi 
istl•ğ>le hnş geldiniz diyeceğini 
:&anı~orsaruz ~ok acı bir hn~·al 
İnkharına dü'?C<:e.ksi,uiz. Kon -
rr.,niıı İngiliz idar<l"inin Hin • 
d~tandaıı rekilmesfııi ileri siir· 
bıl"ktclri b.;'..ıefi Hinılistanı kur· 
lnlmağa huırlamakla her üiıliı 
~eri ve emperyalist ihtira~b-

som. SA. s SÜ. Al 

26 Tenımuz gecesi klh:ılaıırr.ız Vo
ronı•j, Çimliyans.kaya 1 NCt\'OÇ'Crkas
kaya ve Ro .. 1<l[ bölgell'rinde diiş

manla muharebeye Qeya.m t:t:.n:şler
ıclir. Ce-phenın öteki k12~imJcr:nde de
ği;iklik olma.ın~tır. 

~loskova, 27 (A.A.) - &>\-yet ek 
tı-.bl;ği ;öyle d4"mektcdir: 

"'i.Toronej cı:ıphesi kt1slı.11ler.\nrlcn bi
rinde bir gün zaı·fında ta2<"ı•iben bin 
alın~n a.Ekeri üldürülr.ntiş.t:Uıı·. Şld
deı1.?i Alınan taa.!"rllz!a:·ının pü.slkilr
L:.ildüğü Ro~tov yakın 1 a!:ıcıda anı..ı
dan~ çaılJ)ışn~lac· J'<1pılmak1(ıd;r. 
Al.--n.anl~ı·ın Sovyet n1Udafua ·hatları
na girebildikleri ·Rosto..,· kcsimlf'rin
dıen b.iriude kanlı çarpı;ı;-.nal<ı.r de
vam etmektedir. 

Sovyet ıkuvvctlerl s•rr.iliru;kJ:ya 
da bir kc&rr..de yeni mevzil'l!rc çckil
n1ck z.orwıda ıkalrnışla1·dır-. Vorone.i 
de Sovyet tan.k!arı OIU§"ınaı,a. ağıt' 
k~yıp!a.r verdirmişle:- vıl ~"üı·'atıe ge
rı Çet<\'.l}!Tlflk zorunda btrai<tnı~a.'!"w 
dır. · 

Similinslaıya çevrt:t.sindP- ~:d.df•tli n·1u 
harebelcr devam t-1.nx·kteaır. Alman 
1:-.r aynı zamanda bir f."'"~'< no-k:tark·.n 
Don nc•hl'iııi geçnıı'ğe ··~ 'bbtı ~hni;; 
Jerdir, 

(SONU, SA. 3 gt), 1i 

YENi BERLIN 
ELÇiMiZ 

• 
Saffet Arık .n düu 
akşam Ankaradan 

ayrıldı 
A.M: • 27 (A .A. ı - Derim hu-

yuoK: el S ff'.l A•Jıık bu akşn -
kı ı .k.""il! le hareıkct t:trniı ~ i~as
YO!l<W. har cıy~ ve.kilı~ e.rk.anı ve 
dos\larmdan "'" -ekık~p bıilyillt b<:: 
k,JJabalık ta -afıod..an :;f.J "' m şt .. t. 

Mareşal Von Bok 

Muharebe 
Vaziyeti 

----:---
Von Bok'un üç hedefi: 

ı- STALİNGRADA 
t!L..'l..5MAK 

2- l\IAİKOBA 
VAUMAK 

3- SOV'\'ET M'ÜDA. 
FAASINI Y.'\ND~"J 
VURMA it 

'- ) 

~toıkJı.ol.m 27 (A.A.) - Von 
fi<x:k oı,dusunun elinde halen 
iD< ,, cenup kıyısı iizc6rıdc dört 
köp,·üb~ 'lıutunnıaktadır. Bun 
!ardan il'.k ikisi Ro>l'ol'un hemen 
batı ve d!QğusunJa ve diğer ik'" 

(801'.,' SA, ! SÜ. 4) 

Alman ikuvvetleı-i i~i gün sü
ren çarpışm alar<lan sonra şid
detle müdafaa edılen ve kuv
vetle tahkim ed:l'miş bulunan 
Rosıt.of ü:lfündcki Bataisk şeh-
rinı hücumla zaptetmişlerdir. 

Savaş ve tahrip uçakları.--nız 
ıburada piyademize yol açmış
laro!r. Daha d'Oğuda seyyar !<>§· 
killer im"' cen u!ba doğru uzan
ırru:ı:lnrd;r. Don nciıri büıyük d'ir-
se§inde Alman \'€ Romen lü
m;nkri zııllılı teşkil'erle sıkı bir 
jŞi:ı;rligi yaparak ve hava kuv
vetler.rniz tarafından destekle· 
nerck geniş bir C€p!ıe üzerinde 
Don nehrine ula.şımışlardır. 

Kalaç şimal batısuıda zuıhlı 
teşkil'ler ve ~yyar kıt'alarumz 
nek·'n batsındaki yüksek tepe
leri tutmak için So;vyet piyade 
,.e zıt1lıh kuvvaiılerinin yaptığı 

ümitsiz teşe!::!büsleri aklın bırak 
mıştır. Volga üstündeki d:lişınan 
iaşe ve ikmal hareketlerine kar 
ı;ı şiddetli 'hava taarru:ı.ları yapıl 
dı'· l'ibi St.alYııgrad' şima1 batı
sı'l<lak- demirj'Olu hedefleri de 

SONU- SA. ~ "Ö. 'il 

-= 

l 

Adliye Vekilinin beyanatı 

Medeni kanunda de
ğişiklik yapılmıyacak 

Şchri.m4;ı, " bulun arı Adli) e 
Vekili Hasan Uene!l".cnci<:ı.ğ1.ı.ı 
dün saat 15 ılc l.sta• w' 1 adlryc -
s:ne gelcrek b mu det müdrl( ı-

u.mumır.fo odasında meşgul ol
mı:ı;;; \'e bu &ada arllıye er -
kanır ı ka'bı..J elııı>''), kendiJerile 

\DE• MU ~ Cİ SAlliı-'FDE) 

---:•---
fş Nazırına göre 
harbi kazanmak 
o o A 

ıçın yegane 
ikinci cephe -·-

çare 
de~il 

Parlamento azası 
cephenin sür'atle 
açllmasını istiyor 
Loııdm, 27 (A.A.) - Dün 60 b;n 

t..~inin jşl rJ!kile nıtı.Rın:am bi~ tıop
Iautı y..:.pı:ını~tı~. İkinci b-r c-cpht"
nin hernen kur~!~nıasl!lr isıt;e.mck için 
J-"3.pilo.n b:.ı miıtinık'•' bir çok mcl>ın> 
d.a iştir:ı.k etmiş VC- SÖZ ;:ı:]ımı~)aı-dır, 

j~; ınr.bıı'$'lanian M. Ii::ıde:-ı, ikincl 
bir CE"pht açt:m,;sının İngiltı:J."Cnin ls
til.&s!na yol açabılect"ğini söylem).ll ve 
İngilız n)'i.l]cıtinin ikiDCi bir İnglterı' 
m'Uharebesi.ni korşı}.-ıaııaığa hazır olup 
olrn.aQı.gıın sormugtur. Ba sua.1c k3i"§l 

miünkteıJ;, hnlk yüksek sesıt• evet. 
ev~t OOızL:·ız :Oiyc bog,pınışt.ı:. 

Poıı.lyp._,ol (,'\1onm~ !Slhr ), 27 (A. 

A.) - ı nazın ,'\[, Bev·n <lün bu· 
ritda ın ~rı. işçl. \~rı1l{' hitıbt:n bir 
ntıt.uik ve.rmlş ve şUylı d('Jlnı~~r 

Gel si güzel bağı:·;ar~ 'bir ikinci 
cephe açıllnası.ııı stcm •>I< <W,,'ll!.anın 

oyttnı.n.a aı..·t Olın3k demdtt r. Sulh.
CÜ a:ı-,kadaşlarınnz bu s&ıti yapmak ve 
""'"'lı>i<et ellk.fthn<.la ik lik çıka,..,,aıt. 
la hrplmizin sar.uı#ına;ını ısledii:i· 
rniz biz hava y'"rııtıy.o,..Ja \ Kenc-Jrı

rınt Rusyanın bir.er b'üyuk dos:fu ola. 
ra.k. ilı:.1n ı.od.eol'i"""ÖP.n şunu istl;ror..._:rn: 
Bt:c.' Ru-",Ya 1.-ı gay :-etl ine brli~ bi.r 

CSONU, SA, 3 SÜ. t) 

, (SOSr, SA. 3 'st, ;.) 

Bu son akına ıslırak eden in
gil'.7. uıçaklarının "sarısı şimdiye 
kadar Almanlar n İngilıteye:re 
kt>;t yaptıkları hava akınların-

ISONl', SA. 3 Sl', 4) 

r ~ " 
Arik:A.ra. Haberl.ert ~ 

~ ~ 

Ankara da • 
pırınç ve • 

'W yag satışı haşladı 
Ankara, 27 (İkdam muıhai>ı

rinden) - Ticaret Vekalet.inin 
al.dığı ~ıı kararların ın-en1leke
tin her taı-afında büyük mem-

. ... .. ..... .. ....,.. . 

nun.yctle karşılandığı ve fe,ah ' 
.ık uyandırdığı gelen haberler
den anlasılmak;tadır. 

(SO~ff SA, S SÜ. 7) 
"'w·- -.... 

Ankara Haberlerin:n sonu 3 üncü uı:;lamud'". 

lt•t t@tt!ft\i'i i§, t :s ırt4 ; el 
Son Halide Edibe iane verildiğine bakma .. 

- Halide Edip elbette roman 
birinciliğini ahr, o para için yaz
mıyor ki ... Biz ise gündelik na· 
fııkarn.ızı temin için yazıyoruz. 
Para i.çin yazılan eserlerin hi;; 
bir san'al kıymeti yoktur ... 
Meslekdaşıının yaslı bir gü

nüydü, kend.isiui teselli içiu: 
- Bayır dedim, yanlı5 diişü

nüyor"'111. Sen Halide Edôbe ia
ne veı:Hdiğinc bakma ... Sinekli
bakkaldan aldığı para ancak 
kendis.ine verilen bir ianedir. 
Yalaız şunu bil ki, Halide Edip 
bu ianeyi hak etmiştir. O hı • 
tunu romll!Mı oJ.arak yabana a· 

• 

YAZAN: 

1-!E.l..AMt İZZET sm~_J 
tamayız; buııun çin de. •Yaban-. 1 
birindlikten attılaT ya .. Şunu 
da unutma ki, •Sineklibakkal• 
AmeriJcada acayip bir Tü:rkiye 
ınerakı uyandıı-mak Iıevesilc 
para ka>annıak için ya·Lilnns biı 
eserdi!', Dikıkat edersek ~" • 
ınandaki lıoca papaz, karagiittü, 
Avrupa kuklacısı, kız ralıilı<!kr 
elinden ~ıknıa bir bebek, hafi. 
yeler bile Abdülhamit deninde 
kendilerine hafiye 5iisü \eren 
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SAYFA·- Z 

-==(;== ODNCN MESELELERİ =:J=. 
Çehresi toptan deği
şen diyar : Amerika -Bir zamanlar harbdea fazla bahsetmeyi ayıp 

sayan bütün Amerikan matbuatı bugün harb
den batka mevzulara sayfalarını kapamııtır 

Yazan: NÜZBIT BABA 
BL•~dan yedi ~"<'kiz ay ewel 

Aııkaradaki Amerikan gazeleo;
leriııdcn birile dereden tepeden 
ıromtıı1.(l-·orduk. Yazı ya2':nak me 
rak•ndaıı ba.!ıis acılciı. cSiz Türk 
ier: içini;,de yal>~ncı dilleri bi
lenler okluğu hal~, neden Av· 
rı.ıpa ,.e Amerika gazete ve 
mecn,ualarma kendiniz\ daha ;. 
~ ldrı,ıt.mak fırs&tları vat'ken; 
)azı yaıın*y~unw.?., şeklinde 

bir mütal<>a ileri ııi.i.ülü\'OrdtL 
Fakat ~nlar da HaYe olu. muş· 
tw-

M•-rua{ih bu, bugün ıpn 
rok Jutla."lln b ı fırsattır. Yaaın 
A•ıı<:ri.ka hatibe girdiği zaman 
dünyanın Pil güze~ yazt61 da ol· 
sa .4merik.an gazeteleri Ye mec 
ınuaları: -bu r.aıJar lıat<bf) dair 
deiH~e- yiizüne bile balmıa.zln. 
Cünkü ı'..mPrika matıbualt öyle 
derin bir deği.<:ikl k arifesinde
dir ki bütün ITI1!mleket, matbu
afüe tımıııanm·acak bir şekil a
lacalct· r.,. 

Bl'ııu stYyl>yen gazeteci genç
ti: belk' hayat tecrübesi rok az
dı. Ve bu sôbeple müibaİiığaya 
ve <ı~-iyatma kapola.ro.iu. 

O gün ~ün a.ra<laıı eıı faoz· 
la ııt"kiz <hkuz ay geçti. Ame
rika lrn~be gir<li ye o da fı.rlına
nm i<;ir.e gemisini saldı gitti. 

ı\.n:uikanın haıtıe glrişinjn 

bin!:ıir tcsir.i ı>ra:stnda Aıınerika 
harbe girmeden. evvel dört beş 
ay gibi UZ\ll1 zamaı1da 'f'ii rkiye
ye eriı,t•' An:er''kan gazete \'e 

meıaınualau i>irdeıııbire üç clirt 
~ı1de Kahireye gelmcğe basla
dL Orad<ın da .burası :b;r kaç 
güıı; Türkiyroe bir hailal,rk A
merikan ı:azete ve me.:ınual~rı
nı g<irmek kalbil olll,}"Ot:. 

karşılı:<Jınca insan isler istemez 
Ameri:kanın veÇ!:ııe ve çe'lıresi
nın tamamite dıeğiıjtiğfoe hük-
ımeO,·yor. 

İlci.nci dünya had:nnden evvel 
Amei'ikan anat'buatmda tııı sekil 
de neşriyata tesa.di.if edileceği 
söyl-e!·,se ·di, kimı;cnin :nanm•ya 
c:.gından sar:fmazar bu ma.1ıbu· 
atın harbe girdikten sonra dahi 
tıu kıtdar çabuk değişeceği akla 
ge}met.di. Hll'.l)ten fazla kıonuş
ıma~'ı ay,p sayan Amerikan fik
riyat al<"m. bu kadar keskin bir 
şekilrle l.arp aleylıtarı iken bu
günkü tahavvül şavanı havret· 
tir. • · 

Fakat 'ayan tıayren o:iın
nisbe!indc de tabiidir. İlk gün
lerde Amerikan milletine masal 
-gilıi gelen tcpyekfuı haı:ıı, ba,,'lta 
Cüır.lıı.;rreisi Mister Ruızvelt ol
mak were Aımerikanın h<!r saha 
daki lider1eri tara.i'.ından Garp 
küra'ııc bÜ(\-iik bir tE'hl•ke'şek
linde t~clli ettiği pek çabuiı: 
kavr<aım11Ş ve bu h'4ıye'kun har
~ top.vekun değişmekle ancak 
muk;;ıbele olunabileceği anla.;ıJ.. 
cısşnr. · 

Bu topyekı'.ııı değ~şte Ç(lk 
dikkate değer bir OOıkta oalıa 
varclu: Pe-k az; iruan ve biillı.as

sa Birl.e.;ü Amerika ie'\·letıeri· 
le il'k mooasa.ınata gir~n Japon 
far ve diğer mihver tl-evielleri 
ıAmerikacli<ki sulhperver ccre
yankrın bu tıopyekiın değişişe 
lbü_ı, ük !bil· engel oiacağın. tıJı
miıı el.rci:j)er olacak ki Ameri
l\.ay1 1-ic0 sa~yarcasına deni~Ler 
Aımer ikanm ibı;.ıbe girişıne ·ta
k&dıdüm eden günlerde ('<ık ba
riz biı ı;eki.lcle göze ça!'jlıll!Uftır. 
Bi• roeroloketi yalnız sanayiinin 
llıarp sanayiine ıstibsalin harp 
istibsalit.na değiştirilımesile iş. 

Jerin o.luıp bitıniyeceği açdrlu". 
:Ua tr~ devlet mek.ani:ımasının 
ımükemanel surette da.hl olBa bu 
•yeni duruma a<laıpte olması da 
kMi değildi~. T'V)'eki.ıu mifietçe 
değ;şmclr ;cap ·eıdcceğı aş.kar
dır. 

.'\l!'.erika. gibi detnOkratik mü
esseselere bağlı \'e dirige 'bir 
ınatlbuat miicadel:esine asla ya
n~ırU'Jacak lk~Jar ferdiyetçi o
lan bir memlekette bu değişişin 
hakiki manası şu ola:bilir ki ~ 
yekürı değ~ zaruret'ne bii
fön millet tamamile Ye can ve 
gönülden kaiklir. 

Bu böyle olmasaydı AımerJ<an 
matfıuatmm yiiızü ve özü ibu ş-e
kilue değişm.i~·eceği g:ilıi millet-

Ga:ı.eteleri bir tarafa h.raka-
1.rın; çüdk:ü haroe ginn:iış :t.ıir 
meon!eketin gündelik g&zdele-
nnin hıırpt.en ba,•ka işlerle meş 
gul olacak ,-ak:ıtleri olmaz; haf
~alıık <>n beş günlük ve ayhk A
merikan n'e<:ınlllaJarına şöyle kı 
sa bir göz ge>ıdi recek ol:ıı.rsak, 
Amerikalı genç muhabirin söz. 
lerönı, hı* vermek icap ediyor. 
Nev,ro.ı-.k Tayrrus adı.ndalti gün
delik gazetenin tıafalıik mec
ımUabY olan Nelv - Yorik Times 
Ma.gazine'ı:lıen -bu sulh 7.2111anın 
da sıııf roel:ıi bir mecmua oJa
:rak to.vmf oluııııhilil'- tutunuız 
na en ciddô meoınualar hatta 
iMisıısı mıevkutelerinin sayfala
rı tamami!e lıall! ve haııp ile il
ogili lronularrlan t~"l<a ~ütün 
:tıle'\"Zlılal'a wnki kapaımı.ş gi· 
il'ı'ıi' r. Hatt<ı N""":r'1>rk Tayrr:is 
nıeorr.uas.nda bii5'bütüııı. inamla
mıy&cak 3•azılarla; hnrp ve ha1'p 
ikahr"'1lan1ıkJ.arına ait şiitlerle 

i çe istib.sal ve haııp gayretine bu 
,'lclti!c{· bor önem verilemez ve 

\ alınan netieeler bu kadar hayret 
1 evr'.c. olamrud. 

r " Dün 137 
bandaj 
ge 1 d i 

35 Tramvay ara
ba• ı sefe re 
ç ı ka r ı l a c a k 

700 Bandaj da
ha getiriiiyor 

Dün sabah şehrimize 137 
ba;ndaj gelm!şti'!'. Vali•1in ıw 
ıınaııy:ı.ya g"iinderdiği elektrik 
ve tramvay ııımum müdürlü
ğü memuru bu ba ndajlard.an 
b:i!;ika 700 ba.ndaj temin et
m~'tir-. 

Dl\n gelen 13'7 bandajla ~ 
araba nırı bandaj lan değiştı.ri
lecek ,-e bu sun!tle seferler 
tak\'iye edilebilecektir. 700 
.bandaj tramvay idaresinin 
175 ara'basını . ı:ıı.uattal haMen 
kurt.axacaktır. Fakat tramvay 
ida.re.5inin tel ve diğer mal
zeme noksanlığı yiizür.den 
tram.vayların tamam olacak: 
bandajlarına rağmen hepsi
nin sefere çı.karılmasını te
min edemiyecektir. 

Yeni Mıntaka Ticaret 
Müdürü •azif esine 

ba~ladı 
Ankarada başka lbir vaz.ifeye 

tayin. editm:ş ol-an iNecımetitin 

Mek'nin ~ine İstan!lıul Mın
ıa.ı.,. Ticat-et Iliüdürüğüne eski 
Bağdat Ticaret Ata.şesi Baıha En
er tayin edilmiş ve dl'in İııtan
bu la ge1..,.,ek öğleden 51'.>lU'a va• 
ziıfes:.ne başlamıştır. Baha E\ıere 
yeni vazifesinde muvad!!.kiyet
?er temenni ederiz. 

Bavagazl saaOerlll
den şlldyetıer gtt. 

tilr.ça çojalıyor 
Sen günlerde havagazi saaile 

rinin fazla sa.rfiyat k.ayıdettiğ~ 
gör:ü.l!ınüıf ve ~etlere b~
t!ll1§tlr. Verilen matnimata göre 
lbu nziyd gaz taıı,yikiııin fazla, 
gazın az.l.ığıOO.aın ve gaz yeriI>e 
Goziuet veriJan~siııden ileri gel
ımokteıiir. Belediye makine şıı
ft:>esi m'iiıdiir vekilliği vaziyeti 
tclk.&e b:ışiaırnışt~. 

"' '" .. ,,, ... . .. 
1 r 0ÇUK ffAB!RLEft 1 

* &ti Kadıköy halinin mey
ve ''e sebze satış yeri haline ge
ıtirllmesi için tetk'klere b~l.an
~u-. * Üniversitenin ikinci devre 
talebe kampları dün başlamış
t:r. Bu <leweye ~tirak etlecek 
taic'b-e düıı sa.hah saal 7,30 da Ü
niversite ba.1'...çesinde tcıplanmış
lar ve bando ile beraber Sirkeci 
ye ir.mişle~r. Haztrl'anan hu
susi vapur tal.ebey>i Pcnctiğe gö· 
türmiiştür. 

(GÜNÜN iÇiNDEN.~ ! ) 
Ener ii par az i t l eri! 

• 
düyiik bir Jtiııa yapmakla ı;lll!ll 

c-enç bir ıııiınıır arkadaşım da, 
yeni bir {alır.ika kurmakta olan 
genç bir miihenıiis ..mwla1Un 
da, ayn qıı,... Jııelinıelerle, fakat 
ayni Bizii ııöyleyince, biııbifte -
rindcn haberleı1i olmıy- iki _m.. 
sanın bu filoir hirleşmesi, ba
epey manalı göriindii. 

Bu iki genç - - dıa fWIU 
söylecliler: 

- Biz Av.l'llP*hlııırdan aız ça· 
hşıruyo.rna!.. Fakat a)"Jli l'&Ddı· 
n•anı veı:>emiyonız!. Çünkü: Çev 
r&ın<.ıde eınerjQnW. :ı.iyan ede.ıı 
pek çok p arazit vardır! •. 

Uzun ~ifeler dı;lusu lüla 
siiylenehiJecek bir derdi, şu üç 
cü.mle, çoğıııntaa her baJ.de pok 
giizel aıılattyorıhır. 

Evet, bizler çahşmak kabili
yetinde. enez.;ik olm:ııkia en 
miithi<ı elestiki:Ycti olan bir mil 
!etiz. 

Yazan: HAYRI MUHiDDiN 

Bakarsınız, en ~z aı>lremank 
bir aıılaon b ir gün biı'deubire hıt
riıkalı bir enerji .şelilesine dö • 
nüverir, at üstünde üç gi.iıı Ü<; 
gece ızyuın:>dao ~·ol aJ,.ı.;Jd iğıini 

göriitsiinüz ve gık d t.'"Dlez. 

Tiir.kün enerji kabiliyeti böy· 
le nıucizeli bir şeydir. Yııni, de
mek istm"un :ı.i, hh çahşırsak, 

herhangi gayet entrcne Avrıı • 
palıdan i\stiin çalı'ı"hiliriz. 

Faıkat, şu da l>ir ha-kikattk ki, 
çe~·ren'1ıi daima kendi tempo • 
nu~an ~ok daha yavaş hıdıır-

sunuz. -ı: 

Onım için diyebiliriz ki kendi· 
mm çok çalı'!luaya lıa.ZJ.l'l•ııa.k

tan ziyade wınuıti çevreınhi, 

miikeınmel yağlanımş bir yiv 
yatağı gibi çok çalı.,anm enerji
sini ziyan etmiyecrk bir dııru· 
m.:ı g .. tirebilmek gel'ektir. 

Adliye Vekilinin Beyanatı 

Medeni. kanunda de
ğişiklik yapılmıyacak 

(Baş taraft 1 inci •ahlfede) 
mııılıtefü işler ~mc:la teıınM
la.rda hu:lwta.rak, direktifle~ ver
nııŞt>r. 
H~ Menamencioığlu dlin 

keıılcüsfl.e görii.şeP. bir arkada -
şımıza şu ıbeyanatta bWıı:mnuş
tur: 

•- Medeni kııınıında yıaıpıla -
cak tadilat ~ lh.enüıı: b~ı:med i. 
Bu ,hlJ5oota yapılan anket Ü nıi.
Yemteye, baroya gönderildi. 
Het>iiz bu mWısseselerden iBJıe... 
«ıileıı cevaıpla.r gelmiş değtiıldir. 
G€1'ince- esash tetkikata f.B.bıi. !Ju
tacağ>z. Tııılmııinime göre de a
lac~'llllll: bu netice ii:2Jerine me -
deni !k.anunckı bir değişııcl?ik ya
pılmaksmn, ılıuı işi halledcıceğl
:nıiııi ~m. y.,.ı,,,,. ceza ıka
t'lJ\llll\mU'n llru işe mütealli1<: hü,. 
1.-ümleıirule Gmzı deği.şiklliltler 
yapıl:masına ıilıtıiyaç hasıl a1a -
oa.ktır. Her halde yaıpılacıok şey
lerin kıaıt'i şııklini önümüıneıkii. 
aıylaıda teS!Jit etm>ş olacağtıZ. Bo... 
şa:moolarır.. 'k.olaylaştmlmasıı 
iÇin kanıma yıen"i hükümQer loan
m"1Sma ilh-1ıiyaıç yıclkttur. Bu iş •da
ima J:ı.alcimin mü.rakaıbe ve tak
dirine ba!ğlı kalacaktır .. 

Vekil bundan sorsa yetri ceza 
evler.i. ve İ:stani'mıl adliye saırayı 
~aat mevzuu.na Ja ternaıs etle. 
:rek demiştiı.- ki: 

•- Muğlad::ı !birkaç .ı,y evvel 
inşaatı ikmal edilen ceua evin
de çalışan ma!hkum l:mıı mıik • 
darı 400 dür. Al.dığ·ım ırnaluma
'la naz:.raıc, bunwrın da d'iger 
sahala'I"dokıi maMrumlar gihi m'lb
vaffalk.zye-tle çal~ttlda.ı·ın• öğre
niyorum. Eylül ı.ymda gidip 
şah<;an bııı çal:ışmalan yakındaııı 

garoocığfını. Tahmin ediyorum 
ki; 'S3lha& çdk geni§ olan Dala
man l?ifl.Löğiode çalışacak ame -
lenıiın mil<ıtan ö.nümiIBdekj sene 
bir misli d:lha artacaktır. 

.İstadbııJ adliye binoo:ı inşaatı 
mesel<>Sine gel:inoe, binar.ı.n pro· 
jeleri işile İstanbul müddeiu -
mı.ımiliğ'i v-e vilayet meşgul ol
maktadır. Şe'!ı.tr mil·teohasııım iı1e 

mıu<tal:xdk 'knlMıık snn ıv~eti 
ibiı1kaç gün evwl V ekfilete ·bil
dirıdikılerirıi sijylediler. Aııhra,. 
y>a dönünce bu işle yakında.r.. 
:ı:nıeşgul <ıilaıca.ğnn, 

Şiipiıe ydk ki lstıuıbul 00.J; -
yem binaısı lbüyük paralaT sarlile 
vücud~ gıetirilıecak muawam bir 
lıôna. .olacıOJ<rtır. Fakat lçinck tı... 
lu.nd~umuz şartlar, böyle bir 
binanın şıi:mıdilik iı?Şasma baş • 
lıınm.asına müsait değiltfir. İlik 

fırsaıtıta işe lbll§l!ııımaik üzere bü
tün hao:rı<l~an tamamlıyarıık, 
bu zam.anın gelmıesinıi beikliıye
ceğ:irı .. 

.Acfüye Velmimiz, beyanatı 
ronıll'.rla mufrıarririııııi:zm sordu· 
ğu IMr sual ~erine halen huknlc 
nıaH!remelermin bulunduğu bi
nanın lrulfanrlmağa elverişsiz 

olduığıu ;<olunda.ki !fayia ve şika
yıetleri tetk~ -etmiş, böyle .bir 
şikfzye<tin lbani<; 1™>V2UU ola • 
mıya<cağıru ve bi:ıanın İstan!bul 
müddeiumırmilıiğine verHen ye
ni bir t:i11kı.1oatla bir defa daha 
tamir ve 1:ııd·ile tfııbi tutwkhığu
::1tt söylem~ti!r. 

Hasan Menemeı~cioğlu şe'hrl
mİ.2tde bi.rllo2ç gün kaldıktan son
ra Aı:.'ka:raya dönecektir. 

Sami de diğer faraflan: 
- Vallahi madam henüz ka

rarıın;zı vemııed.ik, dedi. 
Kadm dJt]arıya .çıkınca Sami 

Melek hamına sordu: 

KADDN b~mı iki ellerinin arasına aldı. 
Beyn:, belki biraz da :cltinin te 
siri ıl,e uğu.l!.zyordu. uğultluyo:r 
du ıJ.eğil; sanki ra~ıtaS&· lbiı«J;. 

- Ne olur bu. gece burada kal 
'llk sanki? 
Meı.ek hanım, Sa.minin karşı· 

S!trda 2'1tt ş•lteli hasır 'kDltuğa 

gıibüJınüştü. Başım yere (lğdi 

v;:, Saminin yiizline bakmaksı-
11:tn: 

- Siz.inle .nli? Nasıl olur? dedi. 
- Eğer jsterseni-z pelciila o-

lur. Bu havada. bir dönüş üzü.ıı
tüııü.~den de kurtulu.rstrnuz. 

Ger-c kadm başını sağa, oola 

Sli lladlı: 

- Havııt' hayrr hayır! 
VaL:.tıi Mel€k hanım, siz be· 

li hfı:Q anlamadmtz. Ha-Ibuki 
ben ~ 'Zt! o kadar iyi btr nrk:ada~ 
oltırt'Jm ,ki. .. 

Mel<'k h.::mm yine .ba,.<nnı sal 
la<iı: 

- Olımaz ohnaz! 

- Aıman; ne kadar kat'l cevap 
\'C-r;)'Ot"SWlWZ. 

- EJh kat'i suale kat'i cevap 
yakıŞtr. 

Sami bu cevap kaıışınnıda 'bi.
rau. daıha açılına lüzwnuuı his
setti: 

- Sahi Melek hamın, siz baş
ka· h:.C kin- -e ile duş~. kalkma-

DEGÖL M Ü? 
f _Nak_ıe_d_en_:_M_U_A_M_M_E_B_A_L,_A_T_U_R_N_o_ • ..:..(5_;1 ):--f~ 

dtruz mı? 
- Hayır! 

- Neden? 

Genç ıkadın cevap vermedi. 
Bu serer Sami sesini yav~lata
rak dedi ki: 

- Vah, \'ah Melek: hanım ne
den siz 'keııtl.inizi böyle ~ke
cflm>s bir halde bırakıyo•:suınuz? 
Cok ksdınlar vardır ki fe!aketc 
kolay ırotay 'boyun eğmezler. 
Hatta uğradıkları foelaketin al· 
tınıdan da>ha sağlam ve daha 
<lipdiri çtkarlaT. Hatta bu ka• 
dı:nlard:an bazıla.n bir ta.rafları 
incinince roktma.ğa hazırlanan 

. engerekler g:bt şamlann1.a<r. Fa· 
kat i;ıa.zılan da l:ıoynlannı büke 
rek kendi mii.neviyatlarını·; ben
liklet-lııi sanki bir hapishaneye 
SOıkarlar. Benim kadı.nl.ar bah
sinde o kadar iht.:sasım yoktur. 

Llki.ıı -wı:aktan ııı\işahedem böy 
Le ... 

Evet bir noktada doğru 

söylüyorsunuz. 'Kendi kendini, 

kendi alemine hapseden kadın
lar da va.ı:dır. 

- Öyle ~a siz ya!nıızsınıız. 
Kimseniz yıok. Ben sıze burada 
bir aşk ilanr;(fa da bulurınıryıo
rum. Sadece aca•ba bir doot, bir 
ark;;daş gilıi size hiç bir yardı

mım olamaz mı? diye düşünü
yorum. 

Melek hanll!It başını kaldırdı. 
Sam:·ye baktı. Yalvartt gi'1:ıi, 
mazlUmane bir' ba-kışla ba·ktı: 

- Oh, Sami bey; dedi. Çok ri
ca ederim. Benimle daima ar· 
kadaş olarak ik.alrnanızı tercih 

edeırim. Sakın bu sözüme gü
cenmeyiniz. Ben sizinle değil; 
d'imyada> hiç bir kimııe ile kala

mam. Vü:cıırlıi.imü .bir labza dahi 
lbaŞkasına tes!Jm edemem. Ba· 
k.ıııuz, n,,. kadar açık söylü~'Orum. 

Zaten siz ci'e bu nçktada ısrar 
etm:ynrsuınuz. BuMt cidden 
memnunum. Onuın icin bu bahsi 
kapatmanızı tekrar rica ederim. 

Kadınlar siozin ha.yatınvda bü
yük bir rol 1>ynıyamazlar. Faı

kat ben ... Evet ben; söylıediğiniıı 
g"lbi, şiıındi yapayalnız bir kadı
nım. 

B>de ağJııyaoak gibi oldu. Se
si kısıldı : 

- Fakat ~ ... dedi, ben bir 

tek varlığa kend"ısini bendetmiş 
·bir kadınım. O varlık 'her za
man ben.mıc beroberdir. Ya

nımıda değ'!, hatta içirrded.ir. 
Sami; Melek hanll!lm bu söz

lerle kimi kasdettiğini talbii an

la:ın"}tı. Fakat bir dakka kendi
sini de düşündü ve gayriihtiyari 
sıoııdu · 

- Ya beın Melek hanım? 

- Siz ... Siz mes'ut bir adam• 
sıırıız . 

Sami içini çekti ~"' kendi ken 
dine s(jy lendi: 

- Ben ... Ben ... Mes'uıt ada• 
mım ha!. 

Di1'Seğini masaya d.ayadı ve 

' rini tu1Jınıyan fa.kat hepsi de ay-
rı ayrı ehemmiyette bir çıoJ<: dü,.. 
şünce~r kıızgın bir kazanın i · 
çimle imiş gibi fıkır fıkır kaynt
yord.u. 

Melek ho.nım pek yakında 
olduğu iç:n, bu dfü;ünceleıin en 
müıhirnini de o teŞkil edivardu. 

Evet böyle konw;an bir kad:ıı
na el dokunama?Jdı.Bir kadın ki 
sefaJ.etiooen hiç şilmyeot etmi: 
yıor. Bil\lkis ımemnun görünme
ğe çalış~r. Ha!lt>uki Cemile öy-
1e mi? 

Bu tez:ııt yangını da beyninde 
ki ko.zanı büslbüt'iin tutuşturu
yordu. 

Saı!ni bir an kend:ni toplad'l\ 
tam o sı.rada salıcına giren otel 
saı."ıibinin il'lifatlarır.ıa :varım al· 
dırışla mukabele eder~k hesabı 
gördü,. Melek hanıan ön.de; ken
disi arkada mer<livenlıeri inerek 
kap1tJ1m önünde hala beklivetı: 
otomobile bin.diler ve Taksime 
döndiiler. 

Otoondbilde hiç bir şey kıonuış
madıla.r". Her ·ikisi de kendi htil· 
yalarıına dalmı.şlıardıı. Faıkat Sa
mi bir hakfil<:ate erer giıbi o•ıcitt, 
Melek hanımı se\,mişti. 

(Daha var) 

Mahsul alım ve 
borçlandırması 

Viltyette 'bir teşld
lAt kuralclu 

Dün ö.ğleQen. sonra Vali mu
avini AlvıneL K>mk'ın ba.sıkanlı
ğında yapılan bir ~nt.da 
Tuprak Malı.suJleri Ofis mooü· 
rii ile Vill'ityet ve Ziraat müdürü 
hao:ır bulıınrnuşlur. Buı ılıoplan

toda eyh'.ıl SO!nuna kad•r ,vapı
lacak köylüyü borçl.andıJ,ınıa ve 
mııı.hısulünü allna i'§}eri konuşul· 
muştur."Veııilen karar31 gi}re se
çileoek beş ınüıneı.>il al111n saha
larmda faalıiyete g~k Ye 
mııhtarlaok teŞ!<ilatı olan yedcr
de heyeti ıhtiyariye maılıısulün 

tahmin işleri-ni yaıp1caklaııdlr. 
Bundan ba§ka vilıi(yette bir 

·Alım te>ki!M" YÜcude getiri
lecektir. Bıı teşkilat bliıtün bölf. 
gekrde ya,pılacak mahıml tah
mini lborçland>Nna miktarının 

ımel'k&i hıı.li.rule olacak ve Ve
bilete gön<leril~ek raporar bu 
büroda ha.ııı.rlanacaktır. ___ _,,__ __ 
Ticaret Vekili ---
Şehrimize geliyor 

T.iıcaret Vekili. Behçet U'z'.un 
iİ7lmir ve Egedeki teUciklıerini bi 
tirdikten sonra istanbula gelece 
ği ~;~rn~r. 

Vekilin tetkikleri üç dört gü
ne kadar biteceği ve şehrirrti:ze 
aybaşına clıoğru geleceği iimıit e
d'lıınektedir. 

Piyasayı kontrol 
ha zır lıkları 

Belediyede dün 
vazife taksimi tes

bit e d ildi 
(~ tarafı 1 i.ıı:ei sabi(ede) 

DIŞ -iföLii:ıK;\ 
Mareşal Hinden
burg ile General 

Hofman~ . 

gaan ç ..W..ede de barbi.n sal· 
~ Jıaları oırtalıi:ı ~·cııôd

:ıneşgul etn>t>k!eıi.ir: RIM
~·a, Mffltr, biiyiik Okyııın&. 

Japoıılan11 Avuıstralya iiızeırô,. 
ne bir harekete :iırişecekıl.criııi 
gösteren yeni alinıetlerden bah
sedihnelııt ecl:io:. Bugiiıılerde gele• 
lıaherler bu iliibarb az mııoalı 
değildir. Şimali Afrika ınuha • 
rebftri ngb.,!e11 durgundur. Diiıı· 
ya m.albuatını en ziyade nizaf
tıran bahls ise .Rus. A lınaıı mu· 
harebesidir. 

O sahned..ı.i lıaı-ekiıt111 leı.kiki 
y.,Jıuz ı.;r hakıın<lan olnıu)or. 

Bu da yiiriifüleıt ıııütalea1•ıo 
ne.kadar ı1isbi olduğunu gi>s!eı·
tuektedir. Kıştıı.n ene! Alm:ın
ların kafi bir netke almak iize· 
:re Ru.syada ne bü~·iik bir ga~ rd 
-"'lrlctlikleri a~ikardır. Bu gay
ret be~·lmıle olınarııışhr. Alına.ı.
lar Rusya dahiHnde iler!en•b • 
leo:dir. Kışın gelmesine daha 'üç 
ay kaldığını dü.şiinerek artt:..rı -
lan gayretin Abııanları daha ilt> 
rilc1'.e götiircceği de sö~·lenehi e 

lir. Bruıa nmka.lııi:l Rus tarah da 
geçen sonenin yaz mevsimin • 
de.ki va:ıiyetten şimdökinin da
ha İyi olduğunu iJ.,ri silııııeıktc· 
dir. O h .. lde iki mnluırip lıaufın 
d<ı<liğl şu oln~ o:r: 

1 - Aln\lmlar ilerle.ııelı.te de
n.nı. ederek R usyada kışm ı,,,__ 

masmdaıı e' 'Vel bu ilerleyİ•lt>n 
kat'i bir oıetke~·e vsra.:akfan 
\lm;dindedirler; 

2 - Ru'1ar gc;;e.ıı sene bu \'O• 

kitl!'<r Ahnımharn d4lıa tıüyük 
ınıtvıılf a!kiyetlere 'Tİ.d.İık le riı1 i 
bununla lıerabor kan° ııen.,t·ı·l 
hal<l alaıı:ualı:ldıırı gibi bu ,.,,li!· ek 
J.ıışı Rus~·ada ge.;irereld~i 
söyliiyorlar. 

rei,,; Nec"'L. Çiller, sd>lk iaşe müdü-
aıii Milint:.:ı: Ilrk iı;lir..ıı. ct..oni,,-üo:. '.lVp Bu ikiye brşı üçüucü n<ıkta 
1an.tuarda verilen kararlar ve son •.şudur; Rus • Aln1a.n mubarebe-
durum b<41<ıl<wıtia dün sallı!ı;yettar bi" st ~iye kadar taaı-ruz şeldıi 
ıınıı.\l>ıımın \"f'1'<iiği iz&bata ~ vuı- gii<sleıreıı., fakat e~s ôlilıuile 
;y.,ı mlece hul:.Sa ed~ediı': miidafwıda.ıı ibaret Jı:alan hare-

1_ .~e - d~ l@e - • ill denleıİWWr. üulrii A :nıa-11 «· 
1üğjmün ~uJ oldıi.tğu '§ler bele- d1ısu tııuırıwı icin lıazvbınsrak 
diye iktisad müı<mı4üııü tara.tırdaı> • Rusya.ıun asıl ıkuv.-etiıri ,,Ok ct-
tcdviı• ıcdit~tlr. Fiyat 'lnür::ıık.abe ~ 
k<>ınilzy\noar.ım ijlerı de bclro'yc' ııı.ek ma'ksa'.dilc işe gir~mi,...tfr. 
daimi encümeni tımı!m<lan g;;I'iifc,. Böyle ohhı.ğu halde 22 lıazİ.T< ı 
oeıct.;r, Bekdi')l'e dui.ıı:i enciiruenô oa- 941 d enberi ıbu gı>yeye dah.ıı va-
b:ilila.rı eski f<;Yat m(ira.1tJbl' k<mıis- :raınaınışt1r, Onun g;bi geçl'n u-
IJ"Onunun c~•ğı daire<l·e t~laıın· mum1 harpten sonııaki RU!! &nfo. 
caktır. B<'lodiye reisi eu:ınıno eneü- rru da taarnız iç.in luızırla.ıı.ınış-
nwne, teştif Jıcyf!i reisi N""ıı.ti Çiller tır. Lakin Rus tarafı da Afıuaııı-
riya<oei edec<lktir. Daimi .,..wmen h<•r ~·= asıl knvv.,tini yok eılemr-
sabah toplaruıcaıc ve i•yat iıJeı; i.h· •nişlir. Harp J~le böylece gelmiş 
tiJ<ıa~ mrvzı.runa giı'<'<ciı: satış mik- :da~·.a.wıııştır. 
tar!a.rıru. teftiş e:lece'k, eJmıtııı: ııar- Ge;;en illllUllN luırple Kayseriıı 
llıı, tarif.eler ve fiyat listeleri kabul ordulan Çar ord.ularnu yenmis-
edccek!ir. Öğleden. ,.,ruıa bele<hye<ie tl. Geçen ha:rp te Ruı;yadaki h;;_ 
daimi encüar.en "'1lonuD<12 ~lamı- re.katın §Öhrel .!mza-ııdırdığt Al-
ca!<: az..~ reis mu~vini llifr.ıt "l<..,.,el'= man ktıl'll3ndaıılaıu Rus. ordula-
riyasetinae ihale ve mili işlerle meş ı·mı birbirinden aytrmağa mu • 
gut oiacaJdır. Feılkii:cri-e toı>J.aııtıkr vaffaık ohnuşlıır. Bu ordularm 
da enciimcn topla:ntılanoa be[ed;ıyc yan taraflarındaki ruiiıınl<ade 
reisi sı!atı i.le ya!i Dr. Lütfü Kıl'dıı.~ yolların1 elle:riındeıı almışlar, 
riyas~t maikarnım i~gal edecektir. demiryollarımlan pek iyi istifa. 
Fiyat Mütak.:ıl><> komi,yonunıuıı evvel- ,de etmişle:r ve biror birer Rus 
ce mesgul oldugu mııddelerdeıı bil' ordular.uu •y~ perişan et • 
çoğunun satış fiyatı l<ıyin f-dil'ıniıı"'ti. mişlordl. Bu seLeır de bu usulün 
Şimdi fiyat serbest olduğu için Mı!- tekrar tal'bi:k edilerek nıuva.ffa. 
li kor=• kanunu :ınncit>~>ee wr- ki~·ele erlşn.1ek isteniyor. M.a-
gunculu.k oiar&K telaktki olruııc<:it !ıtaıd luwdıı.r ki geçen harpten alınım• 
lerin +~ini. i,o;;i ilk oJ~aıalk dııimt en- --,. 

..., demler .sonradan -"-"- g ... i • cümen;n çalışma meV7AJAJl\U teıllı:il "v~- -,... 
eyliyectllı!tir. Bu ııureUe ;şıe.ri çoğa- riürken & zamaaıkı; Alman gene. 
lan encümeai.'l, salim bİT şekilde ça- r.alleri aı-asıodak.i ihtiliflann ne 
Jışması için a.ı:ami 1.a<iar1'Jla ;ria,...eıtl kad.ar ~rin olduğu da öğreuil• 
.edUcı'<'lt s3ıbıık mQrokııl>e lmlro91'(HlU- nıişlir. 
rwn ve oo.lge iaşe nıüdürlüGJünüıı bU .. 
ro işlerini çevlmıekle olıan kadro
hudan rsi)ldalamnalı:. ve onlan bele
diye <.aımına çalışlııımak J ilzwıu gö
ıriilmeıcrt.edir. Bunıın için de şimdıiye

kadar maınur ma~11 bliro ma.s:raft 
ıve müte.ferıik işler i~in 461000 lira 
kadar bi.: masraf büiiçfsine malik 
olan mülga teşkit;tm işlel'iııi <l•iml 
-cncilmen \"i? belediye lkıtkiat miidün. 
lüğü D.8111'Ula görülecl'ik memurlar 
için 300000 lira k~iiar bir talısis:..ıt. 
aıyrJ Iı:rı.ası Ticar0t ... ·e'kıaletinden iste
necektir. 

Bölı,'e ia.,e mü<ııJ.rlu ıa ; <ine kalm. 
olaıı bele<1'y,ı ikıtiaı.t "llı·ıi m\kitir
luğ,l taıi<>ly erlilccf'k, 'b:ı ~ilrl
yete yen! ıeılik[er nııv. olun•c:ıl< 
ve raportörler tutuJ'1cel<t.-. İktisat 
müdüı·lü.ğü ı;:iardilik her gun munta
zan a.n d:lr lıir Kadro ile sa'bSc b<.lge 
!aşP- mi.idGrl.ugü yprı.TJdA fa:ı]iJrcte 

geçl'C<fktır, İktisııt mMüı>Q Slffel Sc 
zen dün yeni daft·ft.dc yeoi ıne\r'ZU
laT!-a ı:n~ul olınıuştu,.. 

İuşe işlt?rin~n VC"' kımtrollerin be
leô.ly~ t..J.mrınıdan ta.en rand·manla 
yapı~nıası için tf•[t;ş kadmo9urıun art;.. 
tıntmam ve zalııtai ~lrdiye memur
larmın da emniyet mildürlüğündeo 
alınıp brlodiyr tıi1.ş lıPY<'li emrine 
verilm~l •rıl.lT'Pti görülmüş ve 7AtPn 
bu yolda e'l'\'!'lce de ~lenı 
giri§imişti,, 

91' d- evvot Busyada s.....,. 
lerce kalmış, orayı lyi bilir diye 
t:mımnış olan General Hofmaıı 
g•bi harpte Busya be.rekatında 
pek şöhret kıırzanmış ve B rest· 
Litovsk'da Bolşevik Rusyanın 
murahhası Troçlıiy& kılı"ıuı gös• 
teEerolı: Alman şartlarının ka • 
bulüııden 1ıırşı... çare kııl:madığı· 
nı ~yleınelvle de zaferin guru
runu tatmıştı. Bugüııle:rde Ge- · 
ncral Hofınan hatıra geliyor. 
Hofman'ın gerek Mar·•şaJ HU.. 

denbuıı: gerek Genrral Ludon. 
dorf ile arası pek açıktı. Mııre
§al Hindenburg Rıı.syada .ilerle· 
mek :kabfl olsa bile Rusyayı şöy
le lıir viicude benzcliyo.-du: 
Kalbi nerede olduğu malüın ol· 
mıyan koca bir vikut ki öldü.r· 
mek içiuı nueden vurulacağı 
belli dei;-il. 

Hofma:n dalıa ba ka tiirlü dü· 
şünüyor, bifüa95& 922 de Bel e
vİık Rusya ü:ı:ePine bir hareket 
yapın•n- !11\tvaffanyetle neti· 
celenec:eği kanıııatlıııi besliynrdıı. 
H-Ofman geçea harpte kacml~n 

(o-ı>ı 4 üııcü. sah.Ucdtı) 

, 

• 
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SON .. HABERLER 

Manisada ilk kuru üzüm mahsulü 
merasimle satıldı 

''Atılay., şehit 
leri için 

Almanyadan 
alınacak demir
yol malzemesi 

.... ., Say n rr.r..s<lftrkr~m.iz, ~tık:ı. .. 
<iuı;:k:rıın. eviiıllarını ... H scııe -
dcnüeri nn1\·affaıciyı. tie ~·lı~nuı;ı 
Ye btmd. ı: .sonra dcı ~.ı ni nrn -
\."'1tıı.l<iy<tle ve daha ziyi\Xtlıle 

· fi!ıola-ça1ışacak o'an cteoz~tl ı " -

1

12 Lokomotll geldi, 
bir kısım malzeme 

de yolda 
tımwia:n Atrl"Y ele ;ıza•ltı ;;c 
u.:sinıin (·anaJ\lkaicdc hlrl~• .. 'a• 
;oifori ~-ai>arilocn ugr.Wıgı m~c;
sif k· · clola~·ısilc bu geıu ıçın· 

,:,,.L.a- - Lcrir. l 
de hll">·ata cb<·di~ en gc:rı: . · 
k\alpay~n :J.;.a11.1raman ~~hıt aır·ll."O • 

d 1 • ..;., hatırosın. "ıımıık 
~arın c.~,..,....... • • 

ve onlara "°n vazifLmrzı ap • 
muk ü::-:crc lıur4da t.opllanmv.; 

ibulucuyorı.rı:. 
Fı;.ı<at sun vazife dcnıı;kle_ bu 

,.,,,hit aı'.k~T!-..rı artık t'becl·yrn 
wutacağız manası anla.ş>lınasın. 
Bil1>1ci6 onlar ınesleğinııiııde ve 
ka)bin:ıWde elıediyeU! kadar her 
zaır·~n yaşıy.ııc&ık . ve Jilyı1< ol
duldarı yülmıek mevkil d4-ı'.n a 
m~i!ıafaza e<loeo<A<lerok. 

\ vazife lk..ı1'i:ıanı ka.hra.ınau şe
hıt &rk>ö.dası .. mı. uğradığı Iwi a,. 
lubet:en lbİ'ıtün reesteğinciz ve 
memlolcat dıe:rin bir elem ve ız... 
trrp duymuş. !halen de dtıyma.k
t.ıchr. Kazada aıı1ka<fa~lıınmızın 
hlçhlr a~afarı olmaması gü. \eni 
b!w te:;ellı \.'ermektedir. 

Esasen 14 sene evvci .il<'i g(llll.i 
ile !tunılan \'IC Cwr.ılıuriyet hii
ı\cümc•tiırfr2:ln batıriyemU>e gös • 
t • İil\_. bü;-ü.k ,.e yıııkın -aliı-i<a 
ile ~ tden ve g;tt.iıkı;e de 
d-.d>a ziyade genfıılcyecck olan 
tieruw.llı filomw: şimrliy'e kadac 
daima ha<pı'ı ile ç~mış ve ça
hşm::..ktamr. Ve en ufak !nr hata 
yüzünden lüı;-b'r kauyıa mc_,·danı 
vernwm.i ·r. 

Dcniza~ııcılal'lnuzır. bu b<üne 
d ·k yııpıl;,n manQVralartla fa • 

raziı-e olar~k verilen en müşkül 
iı.rn:~ rı mın'llffakiyeHc bışır
n.al3!rı bı:şta sayın Maor<'<jal <>1 • 
m:::< fızore ordu erkftııının tak
dirlerini mı.ıci.p <>lnl=ıır. Şu ci
tıeti de ,rtlha:r \'e i'liffiQUa söy
lzyebilıirim !ııi her zmnan o!duf;'U 
glbL ıbucıd<nı sonra da denizııltl 
filomuz mE'mlaloot Vlt 1atan va
z.ilt'.'lerinıde hiç yı!mııklan muvaf 
k4< ola,ı,.ı/1..13.r. 

Şuııou cia tebarı.iız ellirımek is
.ter.inı; Ö'...Um niha:'tct l>ir n1u
·f<::ıdı<'. rıııt ;~· · r. Hwı:un d ğis

rn z bcr kaide olduğu !bu kaza 
'h·doses.nde b:r ~~ere daha anla
~( ~lstır .. '\rkadaşTarın~. . İçı

mızcie derin a.cil.'.lr bırakarak a
ranw.dıın ayrılan bu . t<lıit!eri.n 
a.:iı: hatıra1aruıı yiııd c-derken 
~:oş kalan Fderini kı.;a bir za
maraa doldurmak ha~atrn dün 
ya du.rumUDUn emret.tigi en rr.ü
ilun bir vazifodir. De-ni1.afücı 
al'ka<la~larımın bu boşluğu his

sett~tıni~"eeekfıC'Tine eminim 
Vı>ıife wğrunda me~'um ıbir 

kazaya ku•lban giden aı:iz schit
}e,-im zin hatırasına hünmeten 
h<.>?inizl üç dakika sükuta davet 
ed·yorum.• 

Herkes stlıSlll~tu. Du anda 
s ~kı e~i..,, menkı'bclerin şanlı 

~up.rakları ~,·riliJ >r "illıydi. 
Oı-tal.ğ': ins::nı •çten kanıvan, 
benllğ'n, tutuŞturan lıef.o:ılti 
b'r stikun d'olduru) ~r<lu. Bize ' 
d r·rı hırmlı~ed d"nyayı· l" t 
tire" bu U.ç dakikalık sfı:kıir .ı 
l- r nun mat. -n havası dağıt-
tı 

B. c rooa önderılen ce!E ık
ier !>ar. maka: ara ait (l ı.Jt-
1 rı Yavuznıı ,, n-ı kaptanı ta
r r ıan bı r bwcr SCiY .. " t>k 
bu' -ııduklan yc""den i1ııi erin 
\ ~ alınıp ı ııt ıaır. deni· 
2 ul.arı üzeıine atıldılar. Ve 
ge r im-ıoz taretinde bulu
nan 12 er havaya iııç el ateş ttt 

Merasim Amirııı! Şükrü O -
na Y:ıpılıl.n taziyette sona t 

Anıı al haıuıtc ı;xuklarını ka 
I> ş, için ıçııı yanan b:r balıa 
la bu.z:yonhı. 

:NEl'llMAN HiKMET 

Ank.ıra, 27 (İkdam nıı hab.
rindtıı ı - Al<ltğ'11117. malumata 
~öre Dl:\'ll·t DemirjoLian ida .. 
res ne 1üzu1r.lu: o1an lol<ı\trı0ııf; 

''agcn vesaır yedek parçaların 
ınüba_vaası· çın Almaı yaya gi
den dcınir)ollar :heyetinin ak
tf\ylea!ği ınukaycle mcriyete gir 
m'ş o'ı:p Alman firmalarının 
•bu malların ıniiJhim bir kı&nı°" 
ş:ır.d den ) la çıkardıkları anla· 
şılm~ktadır. E\"\'clce ~hp Bul
garistanda kalan 12 lokomotif 
btan.bu'a getirilmi~tır. Bu su
retle D<>vlet Demir•yolları 2 - 3 
senelik >ııt:yaçlarmı temin et· 
mi.; .bulunacaktır. 

HINDIS 'f. ANIN 
iSTiKLAL 
DAVAS} 

(Jbpnakaledeo devam) 
ra muknemette serbe•t ba-ak· 
D!ak içindir. diyw. 

Gandi bir idealisttir. Fa.kat bir 
reafüt deı,'ildir. Sö~lerinde ve 
fikirlerinde idea\i:zm ile reahiııı 
al'asmda daimi bir te""'t ve çar
pı~ına nrclır. İngifüler, Hiodis

tandan çıkıp giderler n rka· 
sındau .ıa japoular içeri ginn&
b'<' bn~larlarsa Hindi•tanı kim 
ıniidafaa <:decektir? Gamliıriıt 
şiddetsiz .mukavemeti ve medeni 
isyanı değil, lıatta diğer .Hind 
milli lide1'1erioia silahlı anuika· 
.-eıneti dahi, bu müdafaayı ba
şarmağa kifi gelmez. 

Fokat Gandi .-e arkada~arı, 
İngili:rıleri ınemloketteo ç•kar -
mawn za1nanı, tam ~iındidir~ 

harpten sonra İngiltere, Hioois
ta'lldan Ç>kmak isteıniyecekfü 

'e bö~ le olunca da Jlindbtan 
lugiliz ;daresinden kurtulup İs· 
tildiline knuşaınıyac~tır; di· 
)Orlar. 

Hind milli göriişii ile bu t:ü~ün
ce, csa~ itibarile yanlı.~ ~ildir. 
Yalnız, fugilizler ~ ktıktan son
ra japoula~ın Hindistana gir • 
meğc kalkl5Jl1ıyacaklartna dair 
Hindlilerin elind<ı bir sımet yok
tur. Böyle bir japon istrlasrna 
kar~, yalntt başına Hindlilerhı 
kar<ı koyaınıy:ıcakları hatta İn
gitizler orada iken dahi, Hindis
tanııı tehlikede bulunına,ilc sa· 
biıtir. Kaldı ki Hindistan, Sov
yet Rıısyırnm )ilnlması halinde, 
batıdan da Alınan tehdidi "!tına 
g i.receı.t ir. 

Varhklaııım. k.ondikıri miida
faa edebilecek kudrette .bıılıuı
nııyan milletler için sağdan 
soldan istila tehdidine ' ma-ruı 
hulunduklal't 2arruınluda la 
İslikliıl davasın a kalkısnuık 1~ 
fendi dcğoştirmekten ba~ka' ~ir 
nclke vermez. Tarih. i.,tiklal 
d a»ıtsının daha fena csarelle 
11eti~l'l~ndiğini gQ9teren em 

·ı..ıllel'le doludur: İşle ·A •ııt-
lıık. işte Suriye. <.andı 
kad~şları ·Dim)at. rju'- Gi • 

derken evdtki bulgurdan ol • 
mak• i~tiyorlarsa, ona divc<"e • 
ğimız yoktur. ~ 

Hindi tanın 388 milyon ııiifu-
ı.u çındc, tanı hir m 'li hirlik 
olmadığı. mccusilcrle ıniislünım.
lar vo paryalar ara~ında nefret • 
husum t ve ·in duygulannn 
şiddetle hakUtı iıulıİndıığıı, müs
lüm:mlnnn Pakistan adile u-rı 
bir d !et lrunnak istedilrlt1rı 

lıırse, böyl., bir memle
tam istiklale kavuşacak 

ıı bunu nırıdalaa edebilecek du
ruma henUz gelmediği anlaşı • 

l lır. Jstikn, iddctsi:ı muk.ııvf' • 
met ve nwdeıu İs) an ile ne elı!e 

r ALMAJCLABA) 
\. GÖRE -

( Ba.ı; taı'aJı l ;nci sauJada) 
duı•ına<lan bo«"nıbalannı~~tır. 

Votvıl<'j kiiprÜlbll.'ııtıa . at ı 

Sovyet kuvvetleri taraf:ndan ya 
pılan taanıızlar '" ıı:uen kanlı 
zayı~t \ 0erd1rilmek suret·;;o·lc püs 
kürtüiınü~tür. Bu ~ehr·n ima• 
batı;;oıııda $o\·)' tlcr ku')lllırna mu 
harc<beleriııdc mlha edj!dikten 
sıoııra geri kalan cfü~.a.n kuv
vetleri barok.et n<>ktalar.ııa ka
dar pü.~ki>rtülırü~lerdir. Yalnız 
bir loolnrdu koe~iminde 10 Tem· 
ınırulaııheri ynpı'an cet' 11 mü
dafaa saYa.~laoıt'da 7~1 <lü~an 
tankı ydk edılımiştir. 

Diitımuıı lnerk<'z cephesi ke
simlerinden birinde yaptığı 

mevz:•i bir taaL'<U" leı'<'hi>üsü es 
nasmda ,bir çok Suvyet taburla
rı kuşatılrr.l:J buhınmaktaclır. 

Visi 27 (.\.A.) - Rus ceplıe
siooc siklet wcr'kczi rl!cğuya 
doğru kaymaktadır. Rostcf ®
laylaı,nıda temiz.eme hareketle
ri dc-<•am etrr:ek\edir. 

Don nclıı·; b'rkaç nokt3<lan 
geçilm,stir. Bu- nehr'n Volga rıeh 
rine > akla~ığı n.okt~da kııvvetll 
A'lınan t~1d1leri nehri geçm~ 
tir. 

Voronej ke> iT' rulc· Afmanlar 
b'r kaç Rus kar.ı aarruz,ıııu 
tarde!mis'erdtr. 

' 
• 

General Tojo 
(Ba' tarııh 1 inci salıifek) 

Almanya büyü.k elıçtleri de ha
.1'.lr buluıımruılaııd ır. 

General Tojo mihver ku,vvet-
3eri 1 a.rafındar elde edil.en par
Ja k z::.feı!Jeri övmüş ve wlen 
askeri duruımun üıçlü pakt m'l
;eıtJ<>rini ~'rudan c!Oğruya bil"
birine ba.ğtıyan gruyretlet-le ımüş 
terek duşr.ana kat'i datbeyi 
~·tlırmak ıçin mihver mi•UetlerinL 
b:rleştirml§ bulunduğunu 'belirt 
ml<+ir 

llindllitandıan bah&eden Ba1" 
v.ekil şötı•k dentişltr; 

Birleşik Amerika ili! İntillere 
.Y'i yer.ırr.eğe kat'i surel:te karar 
veren Japonya, İngil:z - Aımeıi
kan ıııi!ı.ızunun Hindlı;tancla ya
§ama.sıa mcisaade roemez. 

General Tujo; J:rpcınyanın Hm 
d'stanın an'ane'l'i .i'tli istekleri 
ni ta}ııik.kuk.uııa yardlilll için Hını 
dis!anl'a işbirliği yapmakl1ın çe
~inmiyeceğin! ilave e1xn:ştir. 

----<>-

Sovyetlere göre 
(lla<; Ta,-art llorino SayfMla) 

Brjaıt t.."l•J*esinde t.aııAc bicjikjmi.. 
n zdı·r. ırı-ı ~tik rnühlt-n l.Mr kpeyJ ,Iİ""" 

g;:ı! c·lınli;ı;ttt'. Burada. onunc\li dtişn:ınn 
rı ot.ödü akyı boıgt~ı-a ugrah~mı-ş ve 
1~50 Alman ""kc"' ydk pdilın~tir. 
!lu •l•Y<i= ııt>ri kolan ta.k.rilJen 300 
Alman esir a1ınm~.tır. 

l\ioSkvva, 27 (A.A.) - 15 Temmu
za K;..~r son. iki ay ıçiru:Jı.• Aln1a.n

Ja.· iki "~ yon a~ı·r lo:ıybelııı"ol•rdir. 
Banı:ı.nn 350 b;n<leu f;,zlosı öli.ıdür. 

Aı-tıılı: Al:nan yar<ı!Jı ını goı ·ı.crtı 

~ı nPk fçin trrn~er ktı.fi ~hi~ez. ol .. 
ınıu.rt·ur. '\~Uz !re" Alman ıt<.1\..f'ri ~
Wi.v ;;lzlık yuıünd· n öltr.l'krtıcdir. 

?.fo.ıko~a., 27 (A.A.ı - Henüz ta
n1am olmay~r~ 'ıaherl{"'I'e göre, yal
nız bir l.r·.sirrtcie aüşınaınn 4 piyade 
ve tn6tö .. lü pfyadt1o ulayı inlıi~a uğ

:-:ı.tıl: ış ve 3 hafta içinde )'<>k<ld•l-
m;.ı;;t\r. 

328 hucır'\ aralı:•" t"hrip vo 
.mı-a topu ecplcdilrr.i;;fr. 

180 

Ba;Jka blr ı....,,,;mde d~m•nuı 346 

ııcı llirr•t'nl, ağır zayiata u.ğıaa.nı.ıstır. 
Bu tüm.en, l:'nuı..a'<lan gdrn;ş idi. 

Rnstor cephı~l.dc şehrin Varoşl-a· 
rında şddet'l muharebeler cen•yan 
ttmctd.tt.>dir. E:ıL'al~ırr.ır,. lnıac!Jı mii.
ii,~fa,J,t hRıbl.:!Ji yapmağa Ô!t1 \'am et
n:.rktc ve düş:nıanıtı. c"nup 'kıyı ı.na 
kadar- Don nr~1u1!ni geçmek iç;n yap- ' 
l•;.'1 ulr<;<>k teşebbüsleri obmetr uğ
ro~tadırlar. 

_,,...., 27 (A.A.) - C<1>he<len 

aJ.,ıun vr. Moskova ra~u tar.afın

<fan bab&edilcn bir tr!gnırta S<)ylC' 
ı~~tedıir: 

·-ı'<>ncz Uöi.g 

faısı1asız ol:ı':"3k d<' 
Lı,;.::ada Sovyl't k 
OJn n ~h: · n rn 

. :kt 'O 
1

t , \1 

S Vj 1 

e rnuharpbeler, 
n etun ı~tt_. vr 
brıı d şman;. 

l 

b 

, r. h ·n dL 

t.!a'.lbrgeç 
ve d 

ın 

r tic 

edilebilir, ne de ınuhı:.faz:r olu
n::b'lir. 'Tam istiklal, buna ha· 
kikat.en liyak t kazanan m"llet· 
)er tarafından zorla alınır. ilin· 
distan da istıl.li\le la~ ı:k olduğu 
zn. ıı, b nu çekip ala~aklrr \'tı 
kimse mnni ol:unıyM 1 tır, Faknt, 
lliıı.d istiklali h ~üz kınınınn 
ı:elmlş deg "ldir. 

ABiDiN DAVER 

IJCDAM 

f-!am~urg'a bin- A N K A R Al Ticaret vekili lzmir 
lık hır tayyare HABERLERi • J • • 

hücumu - tacır erını dinledi 
(Ba~ tanrı 1 inci 'hiftıde) 

da kullanılan u.çaklaına" daha 
üstün olrnu~tur. 

Gercekten Almıın~ar bııg.ıne 

kadar ·İl1€iı.terc tq>raklanııa yap 
tıklan akın la.r<la be~ yüı.dcn 1a·• 
la uc«k kullaııamamı§lardır 

Beriir, 27 (A.A.) - O. N. B. 
,.;11 bildir<i•ğine göre İ!1{:iliz 
ij>Omba uçakları dün gece Ham
ıbur.g ~ehrire inftliık ve yangın 
'hoıınbaları atm ... lardır. Bu bom· 
!balar. b'r QC>k y~ngın çıkarm:ş 
ve maddi hasarlara scb('p olımuş 
tur. Si\·il ha'.k arasında telı·f o

lanlar da vardır. 
Şlrr.ıdiye kadar alınan hab~rle 

re göre, dü,'ITT!anın 18 Bomba u
ı;ağı diişürü1rrıü.~'ür. 

ıson k.iln!ııl; IJoınbalıır 
Londra 27 (A.A.) - Re;men 

bild:iriltiiginc gôrc, dün gece Ku 
i~u'rg üzcrlne yap1lan b~"' ~ava 
akın• esna-'ında tr.giliz !::ıoı:r.ba 
tay,, aTC'1er- her biri 1800 kilo 
agırlığında 50 den fazla Wf'" ;xı 
at!rnrs1ardu• 

ikinci Cephe 
(Ba;; ~rafı bırind sahüede) 

)iU'<lHU te:ftt 1 edi•h; • olan \t' fa
kaL haıbin k~'Zanı'. ası ~-in he· 1:ıal. 
de y-cga:ıc çaTf'Y t ~ :.il Pbl'H'(y'P.O. b • 
h&re'ketc m-0<.·bur r tmesit:Ut:r. 

S«>akholm, 27 CA.A.) - Dnl>: Sto
ck.bo!.:ns rl'ıdn IJı.,'- gaT.etesicıın l.Jon
dre.'dan 1,),4.lıı'l'lıigine gVrt. j.g.liz pac· 
lfıaı>t·-•ıı a.a..;n<lan S'r Edıı:'1l'CI 
Gıigg, ir..ı•lkre h1-'turııet~ıin ikinci 
bir cephe meya.."la ıf:ti.l";ır!Nt niyeti .. 
n;n artik ciııli bir ff"Y madığını, 
,.aın"' bu c<ı>hcnin JL{' -.ın.an ve ne .. 
rede meydana gt-tıtilm.("sıue a..•toeı1 

~7.a•nııun 4tara:r verebikcekleılni söy• 
lenıi~1.lr, 

b:ıgillz paıfament...-ı.'!lun muota1cil 
:a..a.sınaa.11 ... ıı. Brown. Qcan'ti:.am'da 
ouylem~ mdu.,."u b;ı- mrtultta lltiııcl bir 
rephr_nin b·r .sene ~-onra ~gil, ,:alm .. 
uodc.'n mf'Y<l.;ını. ııelirlll'l""'1'ıı.i ısror 
ile is~eml.ftr. 

Mumailcyıhe gör~ b r mıı,,.affalri
yetsizli~e .,granı.aik, lh;,;ıb!r ıer yap
nıaına!..-.tan daha iyldır. 

M.-l•"l\İ ı;ımı.yi Birl;ği Re6 j<'lll\. 
Tann.e:r, &H söı.lf'ri f.ÖJ--it111n~r : 
F.~r kiıv.' l>ir cep11ıemı.. olJT$a A.l. 

mau.lara ga~ cala.biliriz. 

Muharebe 
• • 

vazıyetı 
(Baş ıaraf, 1 inri sayfacUıl 

de Siıni:ian.k ile Roslof hrasm
dadu·. 

.A2ak ckn'zi ile Similian•k a
l'aSındaki saihada Alman hava 
'km-vetlerinin kı)ıır.cUi yardım11 
ile çok ~:lldctli muharebek.r ya
:pılmaktaclır. MwkC!\ anın tah
min1er!ne göre, Almanlann bu 
kesimkr<le bir zııthl. kıoJcrdu 10 
piyade tümeni ve 600 uçağı val"
dır. 

Dün M kova rad!y\J6U tarafın 
dan yayılan günlük bir emir a
şağı Don'da toplanan &w:vet 
kuvvetler ne son ~skere kadar 
nnüdafaa etımck~iz n bk karış 
toprak bıle btrakıır.amalarıııı is
temekle idi. 

Vem Bcck'un şlır.dıyc· kadar 
elde «!ilen r.eticeleri :ııi.r an w
~·el ;,•....,,,ar etımek i'tediği ~i·p
he gotürnıiyecek derecı>de a{'ık

tu-. Eğer ~ıcli o!du;',u gubı Vem 
v.-~·· , . ..,,-!' taze kuvvell.er bu
lundu·ı·acak olut:'öa, bir ka,;; gü!' 
ızar!ında Don nehri ıizeri,,rd.e a

ralı1"'1z bir ren1'e kurma.k i~i 
eınr:vak.i hrl're "Pl<.'Cekl;r. • 

Bu takd:de zırlı!ı birlikler ve 

ımotör!Ü A'ırnan kolları •tepler 
üzeriııden ccnu1ba dıcğtu I{ras-
1!'..odar - ı:;talingrad'a ula<nbile
cekler ve cenup batrda Maikob 
istikamet.ı1de oJdu[;ıı kadar Th:>n 
nrhri ile Stall'grad arasındaki 
ıs~,-yet müdafaalarını ;ı andan 

yurabi]mck için de ~'mal ık ··u 
va do ru yi.oıüyrıbi\ecPklcrdir. 
- ŞıiphP -ok ki, DoP'u gecPn 
';u.vvet'.rr k.iıfi >aY•~dı[.ı dakika-

cakt r. 

Don 
k \ 

, reD bu llç hareket •vm 
•a1!bi'· mevkine kona-

ıc ı~E' n ~cwvet u 
ı 1' len c 1• kw:tr t ı gil 
r• A " .., f< ' 

pu ' •tülınü Rus kar-
ları!'d.m t ı etmek 

kuvvet r n u'~ş 
t· l p t Pshır i.fffi3ğJ"'8 InUVn 

zi okraıt k a g b. gc• ı m:rckte
d·r Bu ırmak d ha imcrden 

fh' um k •• 0 • •ı taraf ndan C'<;'l 
ilT' · b • ur:~akta Ye AlıT'an hu 

• kı•Jarı da Do nehri kn ı· 
ft ?" ""ad önfi .... a er 

t mu-vilf:fak olmu,tanıır. 
e 

iktisadi Devlet 
Teşekkülleri 

Yeat telıaAt aaadıiı 
ı,e 'ba ,byor 

Ankara, 27 (İkdam mUİlab.
rinden) - Husu·; bir kanunla 
kurul.mu§ olan kti;-:ıdi Dedet 
Teşekkülleti Tekaüt Sandığt fa
aliyete g~ınek iiı.wredı.r. San
d;k müdürlüğü.ne ka;zanç tem
yiz kıomi~yonu reisr K.a.ııım ta
yin ed.Jrrı~tir. 

Serma~·esinin 1am:ım? YC'ya 
yan~ından fazlası d<>Ylete ait o
lan .bankalaı· ve 'büliin iktisadi 
tcsc:kküner ımemurl.arının teka
ütlük muamcl(l<ri yeni tekaüt 
sandığı tarafından Yapılacaktır. 

--<>--

Belediye seçimleri 
A-ka, a, 21 (İkdam .ınıJıab, 

rirden) Bl"led:. ve seçımleıi 
haıtrlıklar• hakkındn Dahi :ye 
Vekfııelire gelen maliımata gö
re, vilayet Ye kazaların bir kıs
ım"'da seç·mter n is :nlerinı gos 
teren ~fter'<"r 'hazırlanmrş ba
zı yerkrde de ha»rlıkl.ar b· i
mek üzeı-e bulunmuştur. Vi!a
ve kazafarda A/iustos b:ıs:ndan 
itl.ba;ren deflerierın tal<kine tıa~ 
!anacaktır. 

Ordu Hastaba
kıcı Okulu 

Dla ilk mezunlara 
lilplttma verildi 
:ArJ ara, 27 (İkdum mıı'hab -

ilinden) - On:lu hastabakıeı 
mektebi ~ugün ılk mernnlaru" 
vermiştir.& mün:ı.sebct1< rr.ek 
tc-pte ı!r."'rasim •yaıpı'ırnış ,-e tö
ren-de Milli Miklafaa Vekaleti 
erkıim \'e davetli bir çok guıı
de ze'\"at iıaıır bıtlummı~-tur. 

~1iUi Müdafaa Vekiıl<·ti S lı
hiye dairesi re·•i General Ma:ı
lıi:m mezunlara drp1oır.alarıl'ı 
bizzat Yererc'k hir nutu:Y. ~-le
rnh• iıastabakıc.ltğm tar:hçe•iıı. 
aıılatmaş ,.e hru;tabakcı!ıc,ın 

insanbğa hiıımet bakımırdan bu 
yüklüık ve şerefi,,den bahisie 
mezunlara rnU'\·affakiyetler ti L1:' 

ımi~tir. 

Mi.'Zunlar <>rrluda veni \"azıfc-
lerine baş!Dmak İY<~rt· yakırcla 
ımuhtdil yerlere tayin c·dikctk 

ı !erdir 

Günün tenkitleri 
(Baş tarııfı l inci sahif~e) 

raconculerdır. 
Sen Halide Iidibe ,·erilnıi 

olan ianeyi bir tarafa bırak da 
asıl nıcscfoye gol. Para i~in ,·a· 
211an eserlerin san'at kı:vuırti 
olmasavdı Beelhonn'in adıııı 

duyamazdık. Onun bir •Sonata 
106u sı \'anlır. De~ntc pivaıuist 
calmağa ceı.nt 1 edemez. Ben bu 
;onalayı l"crdiden Kortodan 
dinledim. Biitün medeni ilcm 
bu soııatanııı ~alıeser olduğunu 
ta,dik eder. BeeUıonıı bıı so
nııtayı yazdığ't zaanan <lilc-nir bir 
, aziyııtte idi, para, kazanmak, 
hem ek bir lokma ekmek paTası 
kazaunı k için yazdı: 
Dahası da ur :ızizinı. Meşhur 

•9 uncu seııfonya• sı vardır ya; 
bu senfonyao n bestekarı ese • 
rini dinlchııek ;çin para bulamı
yordu. Bu ~ahescri de ekmek 
parasını temin etmek için yaz. 
mıstı. Rrçok dostuna bas vıtr• 
dıı, hatt.ıi Goetlıe'ye bile ba~ 
\·urdu. Gönderdiği mektuba 
Saks - Vcyml'J dükasınıu giiL • 
desi l"evap bile \·ermedi. Bttt • 
lıoıcn biııhir giiçlüklo koıı>eri
ni d<ıılcichildi; fakat orkestrayı 
.. ~:~ah rsvnbı ohnadı~ı için • 
) , ,_.ı CS\ ıpla idare etti 'c eline 
birkaç giinllik ekmek para ı 

gcçt • 
Sen Ilnlide Edıbc iane •nil -

d" ·ne bal-.ı ,.ı aziziın. ı:sc:r )3Z· 

nıağa bak. Ekmek paras.ı kazan
mak için ·ıız, fak t ) a% .• Halide 
F.dihin •llandnn• ı • • .'on eseri. 
ıgibl eserler yazmağa bak_ 

Eser, ne hük met bili in • 
den ı>arn :ılmıp yıu:ılır, ne de 
hükünıet biitçesin<len pa.ra a • 
lınınak için yazılır. Esn ekm<lk 
parası kaznnmnk iç!n~ ıl ın, 
okunsun, beğ~nil in di~ e 'azı
lı., <;:ahr<crler meydana bôyle 
gelmiştir, 

(Ba) tar:.{ı l inci sahifede) 
1 .. 1e pa aıııut ıh&hsul etraf.:ı. 

clu ;I u.üt.a ea la ı d nl g·acr e .. ı 
si zar\u görül.-"'.l m u)ıeı•n iz;,lı·~ 
çln 1::.nn "•:n "c ınuhallıMt- \Cct~- ı 

n n l1kUı olau <lılret.ti lHJ" \ t=r
ş, WtÜır ı nlc"t\.ı·7.i.nrle- halı ıcap 

edı -ı. hu. ı ları.r~ «' t~en "yet',. ta-
p ulu~t ... ğı \"adıindc bıılnnm- ştuı•. 

R~rıdan ~a ~ı tao•rleım dl'· 
vr: ::ılı n~iIIPr k-QI .sulıd;,ı, bulıuı
duran yr rtıracat \ ~ . ,n n t.ı.tOı
a.."11.Lın°" t.aalll\IC Pdcu v-.c ı s.a Nar \.'C .. 
k<llı•tınf •}el: rnd:iııen bazı hi.:sU6:atın 
halli i<;;n ·~ del!ılM!•ı•ni , .... d<'tınls\i-. 

\'(ti!, JdU tıa~n<fo d<:ğrudan doııru 

Ya Ticnrpt V(.~tJetı'ooe ıdare t•d!iJ ... 
mckı., olan li u3 .şlerl ~ kkında bir 
l\k iı>asmın bazı rmr."ı · l<ll~µl.,rini 
ta.ibit rdl rr:. üz ·re not cı.tır'tll:'a:t;r. 

llt:ooan N'a ithı.15\ blrlllı:.len 
"tt·'t' ll<"y••tileri \ l'~l t .a.f:ndaı ~ 
bu. f'difm.ş, b ·1L:trın da tı:;ü uzat 
el •lloaml~ ve · 'Jeti b ıan t; ı:r-
lerı güz ön ürwlr r~~ ' 
ı•di ·Diştir 

Konuqn .cır., son nda 'el..1i, bir· 
u.ı.asına h.ıtap ed.C' ek b;r•· 14· ıtn 

tt - u, .nk'\ atı rır ... LS.a "'e. bu 
rrıııl<f a ili. "a sac. rat .,. ı clahilJndc 
~ pıl ış ol!l.n v~ yapıl~ ı ·~z ~· 
'en hlame., c n t 'ltmnı"yı L ti.ZC-l"lll

de IR\ ~ tı! elm:!iı, bu tr~ü lcrin 
-balat> v~ etını cırttı ıaga a.-

tuf OL,. :;relf n.i aynı zam"--.da b ·
],:C •rn mes;ı ··, en mnunJs, Ue
ı :rıı ıbdp, ı , e lı k ft;,a • foin 
tal ·.,.:a tı-..ıto buh :ı •ôd<'nle 
t--ıııla.n1ıy3 n'J.ı.:ı.yct '\i!rrnl L ·• 

B- 1oıı'antı.. Sa,-ıp T.ic&ı"t·t \'f"kıl ... 
ne hUkC ~e alınmakla f'l\an re tüc 
car <'SDOC mlloıl<-hh '"" nl'Jsu.hsll •ı
N.f!a.r arasında mc -...JE"h•t ınenf:!&li
n1 eea.s tutan b 1r Oü"; . .c-e b , ltğl ya .. 
rtıtın~ k 1\.udro•'111 ı...~ıyao iC'3r:n·la"'1n 
uyancl: "dtğı tvr.1 meımuı yırt ı ·s
lt:rinin tblagı da fırf'ut \'"' m~ t.er 
Sil" '! a nd: ~ y; ıı nuo,;;;·za}"id 
inanış duygt: :H· ın en bhJ u nüze 
V{' bij'-\trr:{"i>n 1~ :J"'Z('ci'U 'l{'Sl hı.:<;u .. 
wmia lr:r.nd;l~r~ "n d ~. ri rica, o-- I 
1 unınu~tt r 

Vt-kıil bu s~r·ada baıı tutıLl: "tııiccal"ı 
.ij~ d~ kısa. bir nıütiıö.et kıonu~q YC 
lkm<fü;ne iuh cdil<Il Pk 1.slcnli(>.ıı bu.J. 
<il • rer< ;t,ı,lkikp 'l.il'ı.ıı: llÖ!""'* u ı 

a.ufl'ft ı uı ·tıda uı t v · ı'\6Ş'" 
tr. 

u B ıçet Uz, b nd n sont'll lıa 1-
C'i.llı . kuınP.~ .st\"g·~ \e yalnız. ,:ıal 

kwı raa tı go.lE,Wb. rtık ı;,;: et!.lrn ~· 
lazLn gelen "' ül e e ,u f·lin 
•ıilJ'ad•n a~ımn r>ı· .flam rr~· · ı,,~ .. 
va.1 !,'inde lWı-~kt~n Rynlll' llr 

Tica ... ,.t \t6fail~ ö~ )"t'lne bar.ı 

•~~·~·•JBI dınatl&nD.Rl cia'\•etiiai ola.r.a.k: c., 
nrz; gaal~·.w.cia yedikten sonra mıtı· 
tftka licart't milf,l.Ur':Gkilnı ı det"ek 

!;,..-!erde bul~, l.;ler! .., • 
W•"'llWlaruı cUı.ha oo~ tEvdaılt o'ar-
~ ti;;ı yerl"f".rdı(>. ifttihcıa.nt 1~ ı vr \)l .. 

zılarının hükün')ıf't meı~Jı tlflok'l.., 
l+"?i hU5asunda di<.Hiıı..'"'tifler \'t" :ijr. 

M<11~;,,ib<'n üZfinl ve il'\ıC"lr tarun 
satış koop•ı,.tıleri · ·ii;:;ne ~ 
Velı:ıl bı. uda da !trz m ı:l'ler taH
nıat, ve.rmlf ve ı~{'l be .. M Ye"ff' 
eidr l-k .t.a,,-.-e i,Jt .r.lra'f !!f·. ;:örüş

mJ tar. 
Bel\'<fiyc ftndan ,, saet 

3 .3 O <i.ı Şo: • G ""'°""' <tOO T cıı ret 
Vftt.lr D". Bl!il'M:ct lı'ı §rJ.'(•f-İIU' bÜ,Y"\.·lr 
b r ;kı;am 3fya.f~ti \ etilnv!jli• ___ .... __ _ 
Ankarada pirinç ve 
yağ satışı baş!adı 

(Baş tarafı 1 in ti sahif~e l 
Bu kararların şimdtden ufak 

ııı,k:yasla oa o.;a ıyi ~sirleri An 
karada da ı:örülmei;- b: ln 
'l.ıı-

fstihsal ettikleri yaJ: salrrak 
çin eı;\ti.'ı gibi Ankara l'ı:lkak
larında dc'l ~an laö/lülere r:ıst
la.mnaktadır. Bunlar yagın kil<>
suna 350 kur~ ıı.'taı:r,;.şlerdi<. 

Baz. <bakkallar pirincin kiler 
sunu 80 ku~tan satmıflardır. 
Şclırii!11iııdeki bım büyilk 'bak· 
kaTiar kcndikr. ne kilosu 70 ku 
ı·uştan arzcdiloo pirinci d&!ıa u
cuz ~·abileceği ~ür.cesile l&
reddüt edip alm:.mt<dartlır. 

On be;; güre kadar Ankora 
piy:ıısası._. ch•ar i<azalardan ge
lecek mali~ çok 1erah1 ncağt 

tahm<rı. edılm-ı-ktedir. 

İŞÇİ ALINACAK 
BÜYÜKDERE 

• • 1 a rı ası 
MÜDÜRiYETiNDEN: K., Fıı.bı'k;,gı öt<n tı.µı.'Wi "°"" · isçi alını.calııl.r. 

ı - 'l't~kın fa.br'ka şıı:.· IPrit1.P • cun eri pan.sı:z. sıcW. oı=-Ie- 7eme•f 
"C! lır. 

2 - Ucıt" er •. 
NomHl o ~ı s";..Warı lçı, ~ek 1'11.-ilere 7ap&trtlaca.k ~n ma
.bıyct rle g•Jrt_• saat b u :ı iiC!' t 'he$abtlC' C' :nd 100 kı.;ru tan 
r;o lrur~ kariac. 

~) Kadın işç-ılere· 

Nom:al n-:e- at saoı!.1arı ı~.-, 'kad~ . · lere 1a.ııtırılaca&t tş;n ma
bJyt1t.r.e gurP ':'5 ın: ;;:ı :ı 110 k uşrı • ad.ar, 

el 12 l'&.,'1\Uao 16 T<l{lllH<Odar o!ııo. Mı:<tı: v~ it• oocuidar.ı: 

N<); 1rna n~ı 

-.a.hıle G5 &u ~ 

<l) T•h:ın•, ve t.ıı, .y , ov:.u IŞÇilerl 

Bu k .. b 1 lşle':'de t•~"• ı.ı:n 
170 k .'lJ;<l. k.odar. 

el Fazla me<ıaı !ler ı r.i: 

Koordlnasvoa. hryetı k •"le fabrikınuı guooe yPpııcağı ıı 
saalllk fazla ta.I n:o.1'lr•3 < SO zarnnıı lliive ediid.K:tc oorma, 
mfsai rle lOll-170 11:cruşakadar ücret alan bir · ye 150 dftl 
250 k r· k ıda ·• 7$-l!O kuruş kadar :ı.lan bir t:ıç;ye ll0--
160 kuru.ıa kadar, 65 i<· , 3 alan fme P5 Jwrai; 150--170 ku
l'\i:.Şa ka, ar nian ışçlyt! 220--tsO k:uruş kadar 'Uıııcit"lk verile .. 
c...ı.-tlr. 

~ - Kan 1 e'llilcr '.>'>ilere •it olmak üzere ücı-..tlcr, !aorll<a da
hill t"limatnıımesıııde yazılı hUkfimlere g6re hı·r ıs ıilode bir 
ödenir. 

4 - ~ller, :raıacalı: yeıl rini !ten u .. ı tem·n edeı-ler. 

Ş - Talıp o,:m,arın Bil.Yü'<ti<>rede B(iyimdere _ Bahç<4<öy ;rohı 
~rrirıdekl Kmr(t Fabr1aısı mııduriyetine nü.f•Js ~"zkerrleri ve 
altı fo~•l!,rat'la benıbermüracaat etm('lerl !!ön olunur. 

Tesviyeci, Tornacı, Frezeci a'ınacak 
Ka. ... ı a C'<len daı=e'.e<üc veya l brika tamlmanes.nde mak "ist 

\'C makinı.~ n~':.lavnıi claT:ı.k c;af;Jn~ ÜU'te b-:tı!ıci ,şıntf te:n; iy(·ci, tor
nac~ \e trf'zecıyp tlı1·..,.a(" •s-rd.ır. Fabrikada yapı.:ıcak irnti.lınn netic"sin 
de g<isterect'l""n eh yete ÖN' ır:a~ veya •aat ba~ı ücretler; t:.y1,ı 
edilecektir t ,. o!anl:ıx111 vesaik :e blı-llkte B(lyiik:dcrcd -, Kibr t 
.Fab. ası du ıeline llll.U°&Ca:t:arı !l olunı..r. 

... 2 ~ 
Kartal Jandarma BL. Komutanhğından: 

Açık eksiltme ilanı 
7/A,luslos/9~2 ta,'ih <'.lnO ır.ın.ı s:ıoı 15 de İsl<ınbu! Kartal Müd Hığii 

t lımo aromısy<>n» (odasında 997,95 Ura k.<ıiit boıil'lJ; M lloepe ! arma 

1< raıtol.ı .ri acık e· ıtıne usu;,ıe ~kslıtıncye konulmuştur, Muka'"ele, 

ıme, b )'tlldırV işle ·I i•nd, b~ t ve !ennt 13rtııııınelerl, keşi! h ıla
uil bU\'1 ncıileft•ci ewak jaı ılnmıa <kıireslnd.c goru'ec<i<tir. 

!llu at ı...n;nat H l ;a 85 kurı.$ur, 

ht • ıler n ~n az bir tahhiilte 500 Lrn\ık bu ışe benzer ;, yapdıt:na d•ir 

l id ler nden alınış c!<hlğ" ve,,,"ka,ara •. foıaden İstaa.bul vllil)'etlne mllnı
c a <>k.s: ıne taıilıi~n tatil gfuı; ri hane 3 ııDn evvel alınmış ehliyet ve 
D-12 Tı.ına t.ı~ Ticaret Odaoı vı:_oikala ·le ı:elmelerl (8042) 
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SULTAN MECiTEE5 M··h·· d Kı·· ,.. "3512 N 1 ,, s o M ER B A N K u ur ar up un ,, o. u . ~ 

DEV R l Cemiyetler Kanununa Göre Yerlı Mallar Pazar~~~· 1 
Muaddel Ana Njzamnamesi Müessesesi Müdürlüğündan 

Müessesemiz Zat işleri Servisi i-cin 
PEBLİVANLARl§!3Et BAŞ 

' 
Yazan: ~I. S A ;\f İ K A R A Y E L 2 

Atk"kv.)'1L.Tiht; C.ı\·arda hı lL. ıa:ı 
pl":IJ\ aıı!Jrı teır.tzlcyi.p ortaya 
(" r..L.<."'G et~ ~r.. vt: eira! k .za. gc -
lcJL•k, T~ıkat beyl('ri Yür ğlu
ıv: Za1oı; .ı R'' ic .ıı giıbi S.va,lı
iar .. nonür.c sUrıı u:.ler'Cii 

Sıvas <!xyl'Gri ele aıyaklanara'k 
AıkS.'O')·u~ıu Bekiıin, Yürülroğlu 

çarpı ır.~na karar vermiş -
Jt'iY'! 

iki ı.a • .ıf bcylcrı mü • .ıkrrrye 
J!> Jı;\'-c•i:. nıhayct, güreşin Sı -
'<ısla Tı .a . bfr1birir. ,., ) -

~'-.Y'Ol'! Kaz. -0vasn1rla ycıpiln1a -
r..ı kar .. r V<''°l!'' ·!r:'rlı Y 'rı'

cr; u "' ku\'\ "ttl b-r pı:hl \''111-

tl·. 11ci ~ sı,.. , ha· is Tiı .. " gu c:.: 
<>l· ) ıuıra! · ca;,: boğ,.~a -
cnkt ~cı,. 

T; •kl~- .\::ı.ıdolu yay lalar n-
d • ti\, :\1 91'ÇU~ ;ya k;. 'a.ı. yagsıı 

ve h-l-r t;ıır 1tun: t t ""c.1 gürf"Ş ya- ı 

pa:·Jar . Bu gun_ir. ·mıine A a-ı 
cJ;.:ulul. Karakucak <lcrLr. 

Kı>n. u.~ı;< pcfl-Jıvan!ııl" ayak- , 
lanı· · ''et ve m"po yeı.ne 1 
ıwçi kılı'.lli~ cbkunmuş "' '< b:C 
z .;,o gj) e'"}er. 

. Knrakt~a:{ gurc-"inj Rı...~r1i 
Tiirk!('ri de yaparınr . Rurr. li -
)tpr bu gu:-<~~ ~rr""ıne ... !jrrr.ın 
J. ... ı. ut..r.er .. ye -se, Ak ..;y"'r..-

B •kir ı.J(' YurtJ.~\00 . u Ka.: kt:.
<"•K gJ!'E"'-e<.·ddr: di .. 

J 
7c ArrC'rixc;n, seıi:u:~st gu'!'e -

''ilde H ne de Alot,,~k~ ve A
J. fr r.g":C!:lı me\.ı:ut o1m.Yan o
~ 1; ar karokuca.K g1i!'~tf:> '"-i:.·
drr. 

Mc 1a. t_•.iban tckneSi. t 1e -
~r pa1.1Q.°tn'!l, ;;3'I'akeı.. . k 1 l hcıs
t b-1...rına g-'bi oyı;ın!o.r c elden 
}'t.ı c:t>trdir. 
Kar~k X-aı< güreşte hasmır: ıiki 

c.m!l2u ve kıilOk komikleri 'ere 
dC"..grl?k~en O'l»ra yen1k sa-Yilır. 
Bu güre· ı.,. tetıklık ve sen.idik 
ba.şlıca mezı ·ct !'den bir'd'r. 
Buıgıin bilP bütün Anadolu ka -
r<A.Jc..,.'t gure,;ile yag güre~i bil
mez. Yaj:: gur~i, AnadolUJ/un 
:y~ ,~ Ege JPLr .. tari:asının rnuıhü.

c.: iskiın t'<l'kıı kasat;ı ve köy
lı nnde carlı.fa. 

ı,.nm:: t·'e'!crı.. A~dın Balı. -
i<csir \<J a.va.li;l dağlı kfiY•l'• · 
kol'iıy;,-mı 't>g güreşı nerl. r bil
"'ezlcr .. Hep karakuca:. w.ıreşı 
~ :..µa;ılar 

Hulasa; AJiıkoyunlu da Tokatlı 
'r".:rukıoğlu da yağ güreşi nedir 
b:ll'l'.ezlcrtl;. Ve Kaz ovas:ıırla :ı·a
pfüı.lk.ları güreş de karakt:ca'k 1 
olacakt1. 

Sıvaslılar galip gelen pchli -
var.a yüz koyunluk bir ;-ürü or
taya k.oymllŞ'lardı 

Tokatlılar da Sl\'ııslılar gffi:ıi 
) ı.:;z ko} !l koydular. Ortada i:kl 
yüz oc.1 arlık bi1' hediye rnrdı. 

O zamana na2'aran böyle bı:r hc
drve oldt::k~a bir para idi. Sıv"s
lılar, M:Jkoyun'ulan'l<l""' emln 
oldukları g'.'bi Toka:lılar da Yii
rül!roı;dlarrn<lan c::ııi.l'.diler. Güreş 

b • cuma güı:ü r.ırnaul~n '"ıı-
ya k<ıra:.-Jaştırıirrı,.tı. Gür'<.'!) -

te b;ı· k 0 ç gün en·cl Srnııs ,.~ 
1ı1 i:tat a\·:ı,n ve c<ırafı I~'OZ ova
~n n ye 1 kavak ago.çlarının 
alına çadırlarını kuı:n~aga baş
lanı~Jard:. 

C•ıma gun ı "ttL~ hı~ k.iiHıı..'.. 
b" l:alk kü!'esı Kaz onıısınır: 
sc.l k ve yeı;illik bir yooir:de 
c:urr.a nrım&-ını kl.1dıklan sonra, 
çaddarına t'ekiln 5ti, S1'«1S va
li-;, Tü.:at n.u'..,sarrıfı pehl~·a.n

lar dr la~ ;.>11" artl<la oır karga -
şair. o1ur \·ehe de g.ır"'i raııa -
smı mttlıaf<>·za altr. a almıstı. 

Hnlk, pehliv~nla.rına o derl~C 
me:--but idı k·i, bir·n~1 mağlü -
bı;eti her ~i altüst edcbi.hrdi. 

Karah."'UC•·k giire~te davul ,·e 
zurna oınıadığından her ki peh
!ırnn tıpiu Aır.<!rıka... sı:rbest 
gureş nı~aba:kaların<la oldugu 
gıoı .!':IE'.':::t°S!z ve saoasrı: çarp~ac;~k· 
~cı.re;,1. 

Pc~livar:!.ır gürc'§e başh.-:na -
dan ('V\'d S.\ as biniclle i mev
d~n verinne mu:htcli! ayunl~r 
go"1,.,.rclilcr .. Ve cirit oynadılar. 

Tw<atlı?- - da Sna:>lılarda:ı. a
~agı kaJ:r..ru .• Onlar da rn:dıira
ıı at scğjrtt!ler ve cirit oyr.adı
lar. Beitün bl1111ar güreşe baş
lamaıJan evvel .iki hasım pehl:
vn.-ı hcyecaıııa getirmek için ya
pdıyıordu. Nihayet; pcohlivan!ar 
ortaya çıktılar ... Evvela n·.cy • 
dana Yürükoğlıu çtktı. ArkaS".ır~ 
da siyafı keçi kılındar- örülmüş 
bır kısa dQn vardı. Bu dıcmun 
beli J dore.:e sıkı bağlanrnı§tı ki, 
Pı:-hbvı;IJm karnına kayn~mış 

gı'ibi idi Paçaları da tııpk> bel 
:kuşağı gl'tır 'lıa lrtrt'larr ıı:tt'l'!'Mı-n 
snru rlu bağlıınmıştı. Bu su.retle 
bağlanış karakucak gur~e u -
sul<lendi. Hasım pe1ılivaruıı eli
Ie, belin.den ve paçasından ıkav
rarrmması için kuşaklar r.e'ka -
dar sllkılanak lazımsa o derec.' 
sıkı!JTd,. 

(Daha var) 

1 - K bti• "' : MU.U.rd,,r K lümıtlur. 
K~d~l.Y i::-Kl lt·o::i c1\·nrın.d..:ı ,:\:lu v·akı1<ithan.e cad'tiesindıt.• c l8ı Nu. lu 

k'.<a le 1utu"'1. bı oa<la faal.y"t te bulurur. 
2 - Ki J cfı ı«ı a ":lsında te ,.;ı ,.c 11'5isi mui!ıadende ve l..i-

zu:ı11t.."l1<Ja un tl!U .... a\ riycye dc-lii J..-.ı ye muu\'cnct-e n1:ıhsu,;;; i~timai 

lb.ır m~h c! o ı..p J'tti tfıriU. si\ J6.Z rr.üba} a~ ve ınürıalias:ı lr..a.t\y('n 
ya~aktır. 

3 - Klu'>ün rr.üe sle~ atıdC' k zevatoıı" 

İstı.ı>bul Mc'b'u< ı Sal:;.'1 Cım C'-07.. 

]),.. • • B") Hüseyin Sc..ı• y,,'çır. 
Sc-rohan • · ?lferhtı.ır Sabr Toprak. 
Sahil S.lıh 'e Re1'1 ıid<ba< n n'Ct'h .m Cenabı Şahab< tt.in. 
Fri<ar.ı H· b:<. :\t:N" 1avl:ırwd " n m<',~um Zck, B. 
4 - K'np ;.aa::iı cı3 mı \'C nıu vakk.ıı olarcık iki kı!-> 1 ·rrıdır. Adet· 

l{"r .f'T"atıri * dcğı1 d r. 

5. !.(itı hc n, a t\tı)dQlu· abıl me~ ll:111 ıs ·a~ın bit~rın1~ vr m-c
cll'ni l·:tllt=ı t: ~i. o mı:..k şa .. •t1r. 
K~, t \'C k~·cu USU~Uı <la·r-:j a ıadan ,k zat•"' n.::ıv-2eJ: heyeti 

idur~~e yazı 1;.. 'rklii cykrnelc ri 5unh ·le baş·a.r 'dare heyet. 
lei<Ui b:bnü ::ke e nanllletliğ:n ilanına eıkseiyetle karar vcrirSP, 
tckl;f eı:Jı.nl<'.rın ımz.ısı.yk? birlikte tekılifnamc.yi klcıi:>iin salonuna 
tal.,k ettirir B r Jı.ai•.ı niiıaydin de in".ih~p \~ kabule dair bir şi
J<.,, ~t ve ,,;.3z ''"" c'rı1"" vcyıı but \·aki o~acak ilr22 iı;lare heye
tin«e varit ı;öru'::rr·zse o zat idare heyetinin e.kı;cr'yetl arasiylc 
le Ii.:·,1c aza kayft'Atli'"' r 1 

~ - Mrbu<lar n V ;\ihk '"' scfar<ct ve o.-du kurnandanlağı gi-, 
l>i 'llC'mU6~· ti' biif.ıl bulvonıan Jar \·e mahallin idare atnM gilbi 
z('vat muıı,....c:.) .-:tıhabıycye tMıi o'rnayıp klübe devam arlll 
ederlen>e Yaz, ile hevc·!ı idareye \•aki <Wııcai:. takpleri üzerine dai
ar.i ~ızn ndad.na dahıl olabilirler ancak bu gibi ZC.'\'at ta duhuliye
)~ \'e mutat nylı.ic tak.'>itleri tcdi yelcrile mük€1JMHrler. 

7 - 1\lm•ak'.cat aza, İstanbul da mı; kim olmayıp taşradan misa 
flreten gc'ımi zHatıır. Bu gibi zcv<ıt bulun<luklan a.;·l,k taksitleri 
1€<:1i~(' :le mükcllef\ırler. 

8 - Ki '"'ün ser ey' maliyesi Teomımwun iptidasından baslar 
9 - Klüo'°'l ·••datı, duhuliye \'C ~;ilk tak.;it.!<'r ile y:>sak olmı

yan oıyun!aroda'> aLnaeak ücı·et ve aza tarafından vaki olacak te
berrün•tar .bare•i r 

10 - . Klı.~ün k<bu! <:-dil.en aza bir defaya mahsus olmak Üllt're 
10 ha dı.:ı"t:[:ıve ve klilıbüırı daimi azasından bulunduğu mürll:let
Ç<' l)eı- ay bir l.ra ttık,sit ver-:rek le m ·; kel'dtir .Duhull~·e ve aylık 
tak.o;;t!er; idare he;-et. tezı·ıt \'E'Y a tenkis edebıl'r. Ve me1kür he
yet du!ıu~ yeyı de t.«ıle sal.iıh'yc Hardı~· 

ıı _ Ay!.k taks.itk-ri il<i ay üstüste venn~·en ve vaki talep 
Ü"Hlr.e y.ne veıımemek\e faa1J fil Ye ısrar eden aza hiç 'bir itiraz 
hakkı olmamak ıı:ırtiie müstağfa adtlcdihr. 

l::! - J\fı .. vak:<ate!l kKılbe devam etmek istiven zevat daimi aza
tlar: bır'nin d'"l.ileıt ve kl'faletı ve idare heyetinden iki zatın imza
sını !ıat; kart i~e muvakıkat fu>.a lığa kabul olunabilir. Muıvakkat 
kar'lar oo beş giin ıçın veri!ir. B ır o ki..dar daha teımrlit olunalbilir. 
İkınd tew~.tte b;r aylık taksiti vern,·esi lazm1d:r. 

13 - Klü'bün 'da resi idare he vet:ne mevdudur. :Mezkür heyet 
yedi k şidc·n rnurekkcptir. • 

14 ~ idare hey<'ti umıım1i hey etin )takat >ki· siilüsü tarafından 
yedisi asli n üçü de ycd<:k ol.arak lntihDf' e<ı lır. En. çok rey a1'an 
yedi ıat cıa,c heyetıni teşkil e dlp bunlar kendi aralarından bir 
re ı . .. nl<>r. 

İdare heH•tinin nıı'dddı bır srnPC' r. Gelecek nese de tecdfden 
inh1haplJ.r caı.zciir 

İntiha-O· müt..:a.k.p )eni idare heyetin.in hü\"iyetler. ikarr.etga.h 
ad~es'ıeri hıikiıme'.i m&ıhaı:Li.ycye bıl1fa'lir. 

15 - İd<ıre hey.:ti on beş gün de bir kere muntazaıııan ve !ca
bınd, re s t:;nıfır.da;} vak: davet üznine lıcr hangi b:r zamanda 
k~lima ed<cr. 

i<lare hc·ye'lı ı, 

---------- --------------- -------
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Memur alınacaktır 
F e11 lr r-ı LıoS • tah.:Jinı bıtirrntş <•lırı~I .ıt1 ..... r. rm ırı kan ... -

n .... ııu .... a,·.ınıi;ı:ı '\asıl Jo1. 1 haız bı·lu'l..'ıır.lu ı 3656, 3fı59 s.ay lı t.· --nırı ı· 

ş n1'\. ur.ıc ı:!r•·n d .;.re Vf' mUı E(!~cı,, -<'k e,ırı a, ;i ,eı•ntı cul ın • Lın ,_ 
. !.:ıı 'i,,.;Uır. 7.at i l(lf'i S·r\·itiJerin .Jı· <. ı, ... r o~. !ll~r t+>rt~h. ed:lı'<·t:r t r, 
ı~tffil /ı n 31 'il~:.! 3-. -a:nına k~ ial' ~t!.t ~~ s.. rı.sJ~~ Şl'f•;.rı.1 1 · rn,1-

nr-ıat f\.}it:n1ı·lı·r .. 

- DİKKAT 
16/7/942 tarihinden itibaren gazetemizcle neşredile
cek bilümum ticari ilanları doğrudan doğruya kabul 
etmeğe başladığımız giI,i Ankarrt caddesinde Kahra
manzade hanındaki ilancılık şirketi vasıtasile de al
maktayız. Devamlı ve büyük ilanlar için hususi tari
fe tatbik edilmekledir. Sayın mÜ§terilerimize bildiri-

A 

Kfolır· girenlcr.n hllvi)dkti, klü.bc girinı tadı}ni aylıJ.. veya 
yıll.k aidat hesapları bu deterc yazıtLr 

B - KARAR DE.FTERi· . ' . 
Iaare hey inm kararları tarih ve numara sorasile bu delere ya" 

zılır. Ve kararların altı ;..zır- tara ından imza edilr. 

C - GELE.~ VE GİDF.'N EVRAK DEFTERİ: 
Ena-k tarılı v-e numara s:rasi y]c bu dctt>rc ka~ ıt ve g~Jen evra

kın asıl111n \"l' gör..derH• n'er.n m üsvcıteleri bu tarih ,-e Purnaralar 
altm<la d""!'•a,,;ııda saklanır. 

D - VARİDAT VE SARF"İYA T DEFTERİ. 
Klüp r.an1~na ı;ı.J;nan bütün p oralar1n al·ndık·J.art Ye sarfoiur.11n· 

laı-ın da verıldikleri yerler sanh o•a.rak bu cl.-f er!ertle go<;terıfü. 
\'er;d;:;t clıp k.ıçanları Ye müs<'I '.el nw~ralı nıa:hbuz nıukabiln
de alını .. \'<' sarfi~·at;.a e'\"Jkı mü shlte ·ıe Yat)l~u-. Gcırl'k d 'p ;.: an· 
lan \'C gPrek cvr<ı~ı c:a• fiy ~- klani.T 

E - H 'YFTİ "' "''o.!İYEYJ:; A~~<'.DIL\lEK ÜZEEr PLİ\X
ÇO vı:; KAT'İ HF.SAP: 

16 - İd<or<' lıcı« • fızasırd1aı hi.ri bili mı.zerd ıi.ç defa mUte
ak:ı, içtim<ılr.rda b. luıc•rr.«ız ve yııhut herha"g: sebep ve suret
te inflkiık ooers<• mfütMa addedilip yerine yedek azadan eıııçok 
rey se>hföi asli aza mcyac1ma geç er. . . 

17 - Idaıre heytti fıza.;ı tama men idirr.a ett>kleri halde ekseri-
yeti mutlakayı fırn ile mı;.'rnrre rat i\tfa.ın olunur. Hasbelzarure 
32adan döıxiü içtima ettiği lıald e ittifakla \'C dörtten fazla mev
cut olursa dördünün e~eriyetile karar ı:!Thnz olunur. Aza::Jan bi
ri talep edcn;e reyler hafi ola"'ak vt:ıilir. 

18 - Umuru idaxenin hüsnü cerey•»mı temin için tedaiıU'i 
l.iizirn<' ittihazı ye varidal \'e ma sariofatm sureti tayin \·e tesbiti 
ve sarfı ve daı."fü taUmatııamen in tadili, miiıstahdemi.nin ücretle
rinin l.aik.dih· ve ıayinı ve saır bil ·iiımle huıst>Sat mür>hasırar: irlare 
heyeti~ aitLr. / 

19 - İd;;rc ~·ctı in noı.isan desi olmaksız.ıı kulüp rnlonların-
a 11~ rur ~c·y ne.~ u 1 ull l"" l1 ez. 

20_ - He\'t>ti umunıiyl'\:e in thap edilece:< 
mürö!kabe edecc·ktk 

HEYETİ Ul\flJ.'<IİYE 

iri:i zat 

21 - Heyeti uı:r.umiye kulü hü.n anyı da:mcsir.!n ınıecmuun
dan rnütc~kil ol.up alelade ve fodcaliıde olarak içtima eder. 
Her rki S"Jrette <le içtima günü \'e saati en a.ı biır hafta evvel ku
lüp saronlarıncla tahriren ilan edilir ve fızaya dave!iye gönden
lir ve ioçbrna günii ,..,. saati ve ruznamesi er. az iki gazete ile 
ilun olunur \"'i' mattııılli hiikü:netne bildiriL\r Müstacel a!hvald~ 
fe\'ka•Jiıdc içtima içi;n 3 gün evvel ilfın ve da\·et ve iılııl:ıaır da caizdir. 
İçtima geri b.:rakl<lığı takdiroe en az üç gün e\"\'el aza yenide.:ı 
ı:at'lrılır W! ·gen bı.rkılnıa sw·et krile yer:! içtimaın tarihi ruzna· 
me i'le beraber iJ<i ı;~zctP :.ıe ilan Y'i! hükümete de bil.dirilir. Umu
mi heyet iıçiimaınm birc'.~n ziya de geri bıraılnlması caıiz değildir. 

22 - Heyeti ı:ı.-nu.rııiyeııL.-. fev kahlde i.;tiınıaına aiıt rlll'.nameyi 
)'alnı.z irlare heyetıi ta)·in ve tesb[t eder anca!k mevout azaı~ın en 
a.z yinmitl.e biri t:.rafından rr.üza 1<ercsi istcni·lcn 'diğer maddelerin 
ru~·armeye konması nıec~ouridi r. 

23 - Uwumi heyetin adi ve !;{;nevi i\'timaı temmuz ayı içinde 
vuku bulur. Bu içtimada sa'oık heyeti idaıre kll'lüıbün bir ser.elik 
ah,·~.i .no:1iye \~ idariye>· hak k !ıdakô raporunu ohınur. 
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24 - Umumi heyet; içtim ı tdare lıeyEıti re"si tarafından açı
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1 - i;;t.aabul Kız Ü&'n'~~('l?l ok:.ılun:.m 11.tu ..... m \'f pdn~:yon kı.s.nlallıunyl <.c·,·.u mi)J:i..ı <;det öem<"l \c h.J'ırnin. oecc'ıı•nylı ılık tf:"mıınatla-tı Y't! t>k· 
-.ltıme ~J. cun "e ,aat.ıen hizala:·ı:ıd.a y:ızı ı yiy·"cek ve yM.ac ... k!~ cla; .. ~tmı'} e k-on:nu..t.ır. 

2 - lbr'brne B~idı.ncl5. İırtıklal cad<l~~nee M,ayj;,.uJ Ltsf-h·r M.dıa..c::.J.."'cıli....;ı1Ciı' tnp'.<11"."'- .ı.r ... _ J'lfH•ııda ıa •-• r· •-k-.1· .t.o_ '--- • "' {,,"V1'":" r.· ..,,. ~r.ı ..,.., y<>pı C'illa·1r 'S"l ·.ı.IJ<'l" ~ '-Cl•":ın..,14~•l'lnJ nıez 

•ör ~brcıiiJ{ vnıııesirıe yatll'ıp t~mir..at mMbıuzlaı ını Vt! 1942 ~e~in.e .-.~ T;c-;ıf't t ()d;,ı 1 \'{•:,o•ka.,ar._y ı birl'""''" ..._(\Jı;ı.:•J'l.).lı;:ı, gt:W<ıneleN~ .. tc.klil 
s .. e1tt\tpların.ı ~~ ~atinırl'en bir .at t"\.Yı·l teı.rdi PLrr.Plt>ri, 

• 1 ... "•· [~ Oll3) 

1 
üzıı araS".nda•ki bir reis ve "oir YCkili Jüzu-nu 'karar kiıtip seçilir 
İçtiırrıa bu sua-.ı!I,, sc.•;ilen reis \'e ya reis YEıkili tarafır.rlan idare olu
nur. Zabtt ve yazı i~lerini katiplrr J:lare eder. Zal:>ıtnamele.- ve 
müttehiz karnı•h,r reis veya reis vekili ve katipler imza edile1'ek 
saklanır. 

25 - Umumi lıe:ı efüı fevkal iıde i.çtknaı ıidare heyetinin tak-
di.ıııe mu!hı.vvel<lir. ancak azayı daiır.tnin er .. az beşte birinin 
talebile de fe\lkalaae ıçtima akdi met"bıı"İdir. 

26 - Umumi hcy('t karan ~ayam kaıbul okbllımek için i~tııma
da daimi azanın lki sülfrsünün huızuıru lüzımdır. içtimada hazır 
bulunan zevat ou m>tKtara l:ıaliğ ohnazsa karaT ittilıacı aawa'i adi
yode 15 ve müst:ıcel ahvalde 3 gün oocraya talik ve her iki hal
de de 21 inci madde nıuci/bir.ı:c muamele Q]unur. 15 veya 3 gün 
sonra da niso.bı sülüsan hasıl O'l ma.z..;a mn=t azanın ekser.iyeli 
mutlakasile mukan·erat ittihaz olunur. • 

27 -- Umumi heyeıte ek<>eriycii ara ile -karar verilir. Reyi ha
fiye müracaat için mevcuttan 10 za1.<n tafobi loôfidir. Umu.ıı.i heyet
te herkı:s hi2"ırt rey verir. Veka ı,.tıe rt-y ver»lemez. Aidat sehri-

• ycsini vermcımıiş olan ilza heyeti umum;yf"de rey vermek hakkıırıı 
haiz değHdiır. 

!8 - ~ki bususat ancak heyeti ııtımmi)·enin ı.aliNıiyni 
da hUindedir 

MÜRAKIP İNTİHABI 

A - ANA NİZA...">1NAllIB'!'{f~ 
B - HESA.B..o\TIN TETKiKi 
c - BÜTCE.'IİN TASDİKİ 
D - KLÜBÜN FESHi 

TADiL! 

" 28 - Klüp ken.<linl festı~ karar vem:<:ılk içi.r. 26 ıncı n.ilddedeki 
nisabı eb;el"iyetın vücudü lıizım dır. Bu suırellc akscriyet olanıaıa;a 
21 iaJci madde mucibince iklııd ıçtima için davet yapılır. Bu ı;u 
retle de m€':ikftr uf.sap. hasıl O'lama1lllQ nJ('vcuıt azanın adedi ne 
olursa olı;ur: fesih ke;ıfiyctinln rnıü..".akerl'Si caimir. Ancak bu su· 
retle yapılım içtima 'cı müıra.knc ~onunda !esh hail.:kında karar 
vermek mevcut azarın 3 tc i:k>sin.n reyine mütevakıkı!tır. İşbu 
iç.P:ma1arda hükümrt kom'İE;l'l'irJn lnırı:uru ,all"!tır. 

30 - ~ lıailında kanır \·eritirse heyeti ida.ıece tet>bi.t edJ
lece:k boo:\llar ve bina klıaaı kar iıJ.ı.ilı tefrik olunduıkta:r. sonra 
kliroün mi1Wbııd<i ~ş:ya ve me!ru tı Kızılay ve,·a Türk Hava Ku
rum;. em~ tt(llr olunaciııktu·. 

Dış politika 
(Bd~ tarafı 2 imi .ahif<<lt-) 

fırsatlara teessüf eder, Lııdon
dorC'u hiç affrlmez. 

İ'?te Alntan gl"nrrall ... rinin 
ka,·galarını omdan ;eneler ge.;
tikten '-Hnra buglinlerde hatır .. 
}at.an da gene Yef:a, İdir. (;l'ÇPO 

h~rp.te Rtn,~·u11:n kalhinden , u· 
rulah.il~:ejd Cikrl"ndt• olantırın 
ba'!ında gell'n llofnıan·uı ınt•lı.· 

tehinde yeti}n1i ... bulunanlar h-u· 
gün de onun iiınidini ıw~ıi~·or .. 
!ar. 

---<>---

Simit, Paıta we Ç6-
rek yapıl~ayacak 

Dün \''.? t VVE\ki güP p .ı:, ... CtJ 

sim t. pa t.ı ve ·ore, ~·Jln> -
tU1· Bu \'azr:vet S'Yf'I \'Cl'!h . .Ka
rarla 1 vanJ!ş anl~ ılnı 'ınc·an 
ıleri gpfmı;t.r. A lak acarlara gön 
deriler b.r tamimde bu g l. g.
dc:. müW.ı( ,t.:rın iınra:ine mtuseıa

dc ed.;ncemes. bild.rılmışt!r. 

----- -

Mi 11 i 
oyunlar 
Festivali 
14 - 22 Nı-toıı 

Biletler Milli Piyango gişt'le
rile F""tival yapılacak ı:uirıo -
1arda satıhııoktadır. 

Her tiirlit i.ahat için, Tel. 2;340 

28/</194'! ~ALI 

7 ,30 l'ı ug.-am ve n:cın. W4i a;vaTı. 

7,32 \\ıcudw .. U%l.l l.'o.Jışt:u.af.-m. 
7,40 AJ ... ns h:.berı+ rı. 

7,55 htüz·k: 
8,Sj E,·ın muti 

12,30 Pr<lg:-arn ve rn<'ın &icat o.yarı 

12,33 M LZ.Jc: S.ıı -r,e.i. 
12,45 A1ans haberlt r . 
13,. o Muz'4<: Şa~ııar. 

18.00 JJrogram ,.e mem. sa.o• r.: .. n. 

18103 ..:.H.\M: 
18,45 M ,,;:, Fasıl htyrl'. 
18,00 K.cınu na. De1f"d<'t'l1,e Mli 

19,15 M:izj:\:. F~Slı hC')-eti. 

19,30 M• mlti<.cl saat "'Y•rı ve Jo.-

J.nns habcrlf'rt. 
19,4S se ,ı,csı ıo d.!:a:a 
19.M M,,,: : 
21,15 Ra~·o ııazetu. 

20,45 :.Iüıi!c 

Zl,00 Z.faaot takvvl\• 

21,10 :M•.v.ik 

2t,30 l<onuşma. 

21,45 Mü<i<: KlW< IU < ll".JZ.ğ. 

22,30 ?,re:mi"ket saa:. ~ar~. ı r 
batıl'rlt·ri ve Bı:>r.sa.ar. 

22,$0 Ycn~L ı:'"~!'&m '\(; kapan.:$. 

ZAYİ - ktboıu 1'U.f1JZ l1JOO:.UıJ1!° 
i:uıtQan a1<l~n nüfuz 1:1dterem1 z:
yi etl!m, yı·msln! al;.cat-mvta.n esk.
anin hiJ..."'ır.Ü yok.tur. 

Hü9C'ylın Ç~vı n 

ZAYİ - İ,;\arbul Bt'le<i Ye<' 6 ın 
cı :ut>c seyriscf •r ><tarcsincı"~ ıtltL. 
gım 9753 StC'l n:l."Uare-iı ı-J:ıliyetın"ıll', 
mı..;.:ıycn • C"Ü;l'Jdanırr: \'c· 3887 No. lu 
kanıyona a\t k&mıc-yi ve 942 seneı 

ka7:ınç kttrnen;;\ \I~ Sarı,:·<'r n<if..:= 
mcmurl· gund.an a]dl.gı~ .• cifuz cU2-
dsn111ı, a.sfııt'i'T\* tl•21ke ı, cıaır ş
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ZAYİ isıanbı:l lel•ız rkktrio 
•ın tatbikat ok.ul nı 1940 serıe
slnd.e a dıtım mot.;- p.ha~amt

ml keıY~tti.'ll. Yenisin.i a.Jacağıın&n 

8111.lırin:n hf*ırıil yoktııır. 
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