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Piyasada mOthiş bir muzayaka başlamıştı. 
Nakit darlığı banknotlarm mebburi tedavQIQ 
esasmın ilanını icap ettirdi, bir kaç gQnde 

piyasadan 2 milyo lira çekildi 

\'AZAN: HÜSEYİN CAHiD YALÇIN 
------------------------~~--~~~~~--~--~ 

5 [*] 
~akat diğer noktalar hak- ı kendisiyle sadrazam görii~ü. 
~ kındalü cevaplar adeta Bır şeye muvaffak olamadı. S<'· 

tı bastan savma ve oyala- fırın pek mlıtehevvir olduğunu, 
~h, kah l:ndf'ndi. Sndrrur .. amın Alman zırhlısının teslimi silah 
ı-ek ar Wangenheim ıle göııif'c- etmiyec$ndeıı, bizim talebimiz 
?:ne ~unlan tıçıkça kabul ett :r- üzcrlııe gelmiş olduğundan. 
:tılct ıçı..n çalışmasına karar ve- Frans17Jardan, İılgihzlerrlcn kor 

lmrn.k taahhüdatinuzı icra P.t
ltı Ca_, d bu geceki topl ntı hık- mek istemed:ğimizden bahsey
ha llUa nHıliımat verdikten sonra, Icdıgini söyledi. Wangenheim 

.~~ta.Mna şu s.ıtırları yazıyor: tchdıt ve ta.hvif de etmiş. F
rı hıahedename lıükünıdarla- ğer böyle yapacal< olursak Rus-
1 14 t.U>dıknameleriyle teati o- hırla birleşip bizim takiiiminı.iz'! 
0~C.ıgı halde bizim leh.nuze gıdeceklerini söylemiş. 
di~n Ş~ra.itın mektupla te.ıti e- ı Sefirin bu sözleri üzerin<fo 
ın.ntesındeki garabete sadra7a- b'' · k b' h · tl d k 
~ıı. nazan dikkatim celbettim." uyu ır e emmi) e e urm:ı • 

M icab~diyor. Bu sözler söylendi~? 
lt Uahedcnamenin tash hı halt- dakıkada, onu 'l'ürk nazırlım 
:daki müzakereler bitmeden 1 bı hiddet feveranı esnası:vh 
g el, Goeben ve Breslav harpı manasız bir tehdit diye telfıldr• 
ıtı~ıl~rinin Çanakkalı_:den wr-1 ettiler Zaten başka türlü bir ~ey 
~~ı m~elcsı o~~~l~gı ka1 ı.~-1 dü~iınülm~me imkan yoli.tu. 
ıa Pıyasada ınut uş hır Mu-1 Fakat bıraz harpten sonr:ı 
'd_.,, Y1aka ba§göstennişti. Nak1t ı Alma~yanın kendi sıkısmış lıa: 
.. ııg•ı b k tl b-- "; .. tedavu .. an no a_ı:n m.ec 11 • 1 şını kurtnnnak ıçın İstanbul ve 

ti ~.. lu esasının danını ıcabet- Boı'i-azları Rusyaya takdim et-
. OJrk [' ' d b k l h dan v a~ g ın ıçın_ ~ ~n a.:a.r. mesı delaletiyle anlaşılıyor ki, 

ta <;el; P.ı~a.sndan_ ıkı mılyo:ı. h- Alm:ınyanın gizli nlfı.nlarmda 
ld gı tahmin olunuyordu. Türk ye aleyhinde böyle b.r ımi-

Dıver vükelanın Almanya ile kast ötedenberi mevcuttu. Böyf cı.Pılan ittifalctan henüz hn\~r- le olmakla beraber, Tiirkiyeyfl 
ı,. .. i__Y ktu. Onlara bitaraflıkf ~n dost görünüyordu.] 
"'~l"<İJt\•ordu. Bu sozler bizi mütcc-ssir ~t-

* eıestlav ve Goben 

'1ı 330 nesi Tcırunuzunuıı 
U ~d ınci pazartesi J!llllU 

rı tar.h yle, Ca\'.d fiaura:l~ 
ıa Şunu kaydediyor: 

tn "f• ce sadr 7 .. ama gıttii:rım ?.:\· 

·an, gaı w b r h r nldmı 
~~l}t•n 1:e Bresla\, tabı hız m 

1 ınuzd.ın hiç bır muk.•VP· 
<.lıcte c :rnmaksızın, Çanakl<. lf -

0' g rm • ler. B' tarn.flıı.,'l bu 1 

0;:e t de ıhlfil ede~ek bu val• ::ı 
\' 1·ln.zdı. Almanlar b r ıı.n <.>"· 

·l Lzı hruw scvketmek hıı:m
~~·n<.laki ıılfı.nlarını kemal' dik
'\ii •ı ll'ı. e taktp ecüyorlaı. İttıfn?t 
d hl'denamesi ımza E.UTiıı:ı. o •

1 k' .l,ırı için dost evine girmeı!e 
l ıJılerınde haJt buluvorlar. 1 

1• ~ÜzaJ,ere neticesinde yn 'l· 

1<ıhl:.ı.rının ttslinıini, yahut çckı-ı 
ı/' g tınel rıni teklı1 ctm ~"' h!;'&r \'erdik. Wangenheım'e h"
...___gunclerildı. Geldı. 1 ptirl:\ I 

medi. Kararımızda ısrar ettik. 
Bız€ satmalarını da teklif ede
bı lmeyi düşündük. 

Sadrazamdan sonra, Talat ve 
Hnl l g-örüştiller. Bu da epey 
surdiı. N bayet, satın almak me
selesini imparatora ya.zmnğı va
detti. 

1Bız de bundan istifade ettik. 
Onrar bızı fait--accomp i kar
şısında bulundurdukları gibi, 
b z de onlan aynı hal karşısUı<la 
bulundurmak üzere, iki zırhlıyı 
seksen milyon marka satın a!dı
i;'1mızı gazetelere tebliğ ettik. 

Fa.kat pek üzüntülü bir gece 
geçırdık. Sabahın ttçüne kadar 
sadrazamda kalelik. , 

Bu ahval, arkadal'?lara da, aç
tıkları yolun 7..annettikleri gıöi 
el iı; şsiz bir yol olmadığını an
latıyor." 

Jlü~~yin Cahid YAJ.ÇIN 

(•) Bundan evvelki yazılar 31 A

ğusto5, 1 - 2 ve 3 EylQI tarihli nüs
halarımızdadır • 

Geı de işin içinden çık : 

- • • 1 GIJNDEIAK 81T AS HALK GAZETESi , 
T 

endel Wilki dün Mısır 
Başvekili ile görüştü 

Adliye saraylarımızın hali 

~~---- ·------
Acaba Adliye Vekilliği, Maarif V killiğinden 
daha az mı faaldir? Yoksa lstanbuPda şimdilik 

böyle bir adliye sarayına IOzum mu 
yoktur. Bir tOrlü anlayamadık gitti. 

Mühim mevzular üzerindeki bu mülakat üç saat sürdü, 
Wilki'nin Pazar günü Ankara'ya celeceği tahnıin ediliyor 

Kudiis, 3 tRadyo - S. 22,15) 
- J{ahireden bildiriliyor: Rl'is 
Ruzveltin şahsi mümessili Weıı
del Wilki bugUn, r<!fakatincle A
merikan elçisi bulunduğu halcie 
Mısır Başvekili Nahas Paşayı 
ziyaret ederek Uç saat süren bir 
göıf .şmede bulunmuştur. 

Rusya da 
Stalinorada karş ı 
tazyik cok arttı 

Novro4iski limanı 
da gittikçe 
aıkıııyor 

Sovyetler çok anudane 
savaşlara devam 

ediyorlar 
Berlin 3 (A.A.) - Alman Ot'. 

duları umumi karargahının tcb 1 
liği: 

Anappa'nın cenup doğusunda 
tepelerde bulunan bir çok mü _ 
him mevziler hücumla zapte _ 
dilmiştir 

Stalmg7YJ(f. Öt*nde 
Stalingrad önünde Alman ve 

Rumen kıt'alan dtl§manı son 
derece kuvvetle müdafaa edil . 
mekte olan mevzilerden _çıkar • 
ınışla:rdlr. Diişmanın yapmış ot 
duğu karşılık taarruzlar püskür 
tUlmüştür 

Kaluga'nın cenup batısında 
ve Mcdyk'in şimal bat1Aın'19. · 
düşmanın yapmış olduğu birçok 
hücumlar kırılmıştır 

Ri~'V'de DU.,mıan Taarruzu 
Rjjev bölgesinde dilşmamn 

(Sonu Sa. 3 Sü, 3 te. 

Türk gazetecileri 
Londrada bombardıman· 
la harclp olan mahalleleri 

gezmeğe başladılar 
Londra 3 (A.A.) - Türk ga_ 

zctecilcri, dün West F.nd'in en 
yüksek binalanndan birine çık. 
mışlar ve oradan bombardıman. 

Bu görüşmeden sonra gazc.
tecilere beyanatta bulunan \V. 
Wulki, Mı;:;ırda iki üç gün J{aJa. 
cağını, sonra Ortaşark ı.:eynha
tine de\'am edeceğim söylen.iş
tir. 

\ Wilki '.l\lcmnun 
Londra, 3 (A.A.) - Kahire-

Vişi'ye göre 
İNGİLİZ'LER 
Kral Faruk'u hakume· 
tin Sudan'a nakli için 
tazyik ediyorlarmış! 

Çörçil'in son seyahatte 
1
mesele üzerinde temast 
bulunduğu anlaşıhyor 
Vişi 3 (A.A.) -L Kahireden 

alınan bir habere göre, İngi _ 
Hzler kral Faruğu hükfune · 
Sudana nakletmesi için tazyik 
etmektedirler. 

Zannedildiğine g'Qre, M. 
Ç()rçil son seyahatinde biu.a 
kral yanında bu hususta te. 
şebbiiste bulwımuştur. 

Eks. Fon Papen'e 
karşı yapıt.an 
suikast davası 

den alınan bir haber, Wen,tcl 
Wilkinin dün Kahireye vardığı. 
nı tt.Jdirmektedir. Kendisini A
meriknn sefiri- ve Tümgene ... al 
Maksvcl karşılamışlardır. 

M. Wendel Willd, iyi bir se
yahat yaptığını söylemiştir. 

ı·Afrikada 

Cephelerde yine 
sükOnet başladı 

Rommel'in plan· 
larını değiıtirdiği 

söyleniyor 

·vazan : SUPHI NURi İLERi 

Geçenlerde Beyazıtta tarihi 1 maksadımız bir mukayese yap
ve muazzam Zeynep ffa- maktır. Tam dokuz sene evvel 

nım konağında bulunan I!!debi- Ayasofyadaki eski Adliye sara.
yat ve Fen Fakültelerimiz, he- yımız bir diklmtsizlik y~iınden 
nüz hakıki sebebi bır türlü an- bütün dosytı.ları ve zengin kü
Jaşılamıyan, bir yangında kül tüphanesiyle birf kte yanıp g t
oldular. ti. O muazzam tarihi binanın bir 

Aradan çok geçmeden Maarif tarafı yanarken öbür tar ... rınm 
Vekilliği hemen Meclisten tuh- içinde bulunan dosyıı ve k't·ıp. 
siisat aldı, mimarlara plfmlar ları kurtarmak pek rn ümktindü.. 
yaptırdı, ismitmlak muamelelc- F:ıkat her ned .. n ,e bu iınk" dan 
rini tacil ettirdi ve inşaata baş- ist fade cdilmed'ği gibi boyle 
lamak için miiteahhitJer ile nw- bır t(""jcbbüse kalkmıyanları da 
kaveleyc gir.:şti. Bu suretle <le mcsuliyet tcvcıh edilemedi hittL 
işte bir iki seneye kadar !st.:ın- O saray on saatte yan<lı. Bu 
bulumuzda pek asri Edebiyat ve müddette ise içinden pek cok 
Fen Fakültelerine malik olaral;:. ~ey kurtnnlab leceği muhaJ ka.k-

IDua edelim de bari bu yeni tı. Bunu <la geçel.m. Çünkü nr· 
ilim ve fen sarayları öz Tüt'lt ttk elde çifte cscl ctmektrn bn."
m nıari tarzına uygun ve pek ·l~ ka bir şey kalmadı. 
güzel olsunlar. Halk Pa!"tim:z Mesuliyet ancak bir ıkı har.e-
de yine o civarda kız ve erkc1t menin üze~inde kaldı. 
bin kadar Üniversite talebesiııi Asıl mesele dokuz sene ev-

Hava kuvvetleri arasm· içine alacak olan bir yurt yap- vel ~anan Adliye saıayımızın 
urmak içın hazırlanmaktarlır. yerine h5.lli. b'r yc>n · yapıla 

da mühim faaliyet Bu bina da pek çabuk viicuda m.,-ıdı. Adl ye Vckil1 g nin bu te-
görüldü geleceğe benzıyor. biri karşısında Maarif VekilU. 

Londra 3 (A.A.) _ Röyter: __ B_u __ k_ü_çiı_'k __ m_u_k_a_d_d_em_e_nd_e.!_!l _____ <_s_on_u_s_a._s _s_o_. _"_tt_l 
Mısır cephesinde vukua geldiği 
evvelce haber verilen şiddetli 
savaşlardan sonra .Yeni bir silku 
net devresi hasıl olmuş ve bu 
devre esnasında her ikj tarafın 
bava kuvvetleri önemli faaliyet 
ler göstermiştir. 

General Rommel, karşısında 
hiç beklemediği büvük bir mu_ 
kavemet bulmuştur. Bu sebep. 
ten dolayı planlarını değiştir 
~- • uma. <l· h' 'nd~. 

Şabaı11n iptidası n1eselesi -ÜSTAD FATİN 
--------~-.. --------

0 ava y ı ilmi bir surette tetkik ve tahlil ederek 
efkan umumiyenin merakla beklediği cevabı 
v&r.'ıu>r va meseleyi tonvirde devam ediyor 

YAZAN: F ATIN GÖKMEN 

Vi§i 8 (A.A.) - Za.nnedıldi. 
ğine göre, Maref'al Rommel 1n. 
giliz kuvvetlerini r.enuptan --çt'. 
'lirmeğe çalışacakur. 

16 Eyhilde Temyiz Oör· 1'mık St»va.şla11 
Londra 3 (A.A..) )- Mütte - 2 (~\) -

dOncO Cezada aleni fik tankları ile topçusu şimdi 
olarak rOiyet edilecek Hameynat ile Ruseysat tepesi a. 

15 gün evvelkJ nlishamzda çı. çetrefildir. Eseri iyi nnlan1 ~mtş 
kan yazı üzerine rasatlıanenin olduğuna hükmettim; ve rlıkün
teşebbüsiyle dın.i ve ilmi zevat- leıdcn birin'n ızahını ve nı.sıl 
tan mürekkep bir heyet topla::- tatJbik ettiğini sordum. R sat
dı ve bu yazının sahibi de_davct hanede yapılan Aybaşı hes· nb
edildi. Maksat bu 7.atuı 1stinat nndnn elinde bulunaıı b'z iki 
t>tiği esasın ne olduğunu anl:ı- ı misn.le tatbikan yaptığını söy-

Ankara, 3 (Yeni Sabah) _______ <S_o_n_u_s_a_. _s_s_u_. s_d_a,_ 
Von Papcn'e karşı yapılan .sui
kast muhakemesinde Suçlu gö
rülen Pavlof, Kornılof, Abdur
rahman ve SUleyınan davayı 
temyiz etmişlerdi. Temyız 4 ün
cü Ceza dairesinde bu davanın 
rüyeti aleni olarak 16 Eyirude 
~pılacaktır. 

M- RUZVELT 

Amiral· Horti 
Na"ıb'ı n damadı da bir maktı. Tesbit etmiş olduğum ve led. Bu g:bi daırna muhtelif~

ra.qathanece tatbik edilmekte ra., altında husule P-elen mesc. 
hava kazasma feci bulunan usule göre hesap ctL- lclerde nazariyatına tnm.amPn 

Şekilde kurban gitti ğini söyleru. Hayret ettim. Hila- hfı.ltim olmadıkça bir iki m sal-
tin görülebilmesıne ait yaptı- le doğru bir net:lce alınamıya..:a· 

Budape.şte 3 (A.A.) - Bu sa ğım tetkik ve tı:.dillerden V<" düs ğını anlattım ve riyazi tasaıTuf 
balı neşredilen resmi tebliğ, na. turlardan bahseden gayri matbu aJtına alınmış her ılimde bö ,..ıe 
ip Hortinin damadı kont Jul de b:r ~erim vardır. Bu mesele olduğunu bllhassa heyette buna 
Karolyi'nin hayatına mal ol~ 1 ile alakadar olanlar tarafından en zıyade <!hemmiyet verılme. 
kazanın Btıkkeryungman tıllJ ~kopya edilnı:i.ş olduğu gibi bu s: liizumunu söyleyert!k bu tc
bir tayyare ile akrobası uçuşu zat da bir kopya almıştı. Mese- ııakuzun neden ıleri f."eldığın! C· 
yaptığı sırada vukua geldiğıni le heyet bakımından oldukc;a (Sonu Sa. 3 su. 1 do' 

bildinnelttedir. --------------------------

IŞportacılar da diyor ki 
lar yüzünden Londranın uğra _ 
mış olduğu hasarları bir pano. 
rama seyreder gibi temaşa et_ 
mişlerdir. I<'ransanın mütareke 

• talebinde bulunmasından evv .l 
Londrada bulunmuş olan B. Yal 
man, Londranın simasındaki dP. 

• ğişikliğin ne olduğu hakkın1a 
arkadaşlarına izahat vermişt:r . 

Milletlerarası gençleri 
kongresinde bir 
nutuk söyledi 

Ankara, 3 (Radyo Gazete
si) - Bugün, Türkiye saati ile 
19 da Mister Ruzvelt, Vaşiııg
tonda toplanmış olan MilletlP.r
arası gençleri kongresinde biı' 
nutuk söylemiştir. 

Kont Karolvi bir senedenbı>_ 
ri de tayynredlikle meşguldii. 
700 metre yüksekte son üç viraj 
hareketini yapmış bulunuyor . 
du ki üçüncü virajdan sonra 
tayyare tam Tuna nehri üzeri . 
ne geldiği sırada dikine bir va 

SABAHTAN SABAHA 

Mühim ·gerileme • 
'' T optane1yı tehdit ederek malı kapatan biz değiliz, 
kendilerine ta~ra tüccarı süsü verip lstanbulda bir 

gangster hayata geçiren vurguncu tacirlerdir,, 
nazı ithalat eşyası satışlar.· 

tıın serbest bırakılm.."l.su1dan 
sunra karaborsada geniş ve 
~a}'ri meşru bir hareket ba la
h •gını yaznuş, bazı ticaret erb::ı
d •nın bu mesele üzerindeki id
liıatı.ıı ını kaydetmiştik. Bu nc.<;
l:iYatta gave ve hedefimizin hıç 
. ~ Şahsı ve hiç bir zümreyi 
:tihdaf etmediğini bilhasPa 

.. harijz ettirmeği lüzumlu g;j.. 
tUyoı uz. 

li::uıl zorlukları içinde bulu
~an iç piyn.":ıa. serbest satıştan 
:Yıkı şekılde faydalanamıyors'I. 
1.~nun elbet mcsulleııi bulunm~k 
~nı geld:ğini yaı.an gazetem17., 
~ldıığu gibi, b~ün de ne 

düccan, ne işportacıyı, ne satı
cıyı hedef tutmamıştır. Şrmt. 
bilhassa kaydediyoruz ki, ezil. 
mesini istediğimiz vurguncudur, 
vuı'<iuğu malı karaborsaya k~l
randır, gözlerimizin öniin<k pi
yasa eşk.iyalığını yapan in.tmf
sızlardır. 

* 
Neşriyatımızın maksadını bu 

§ekikle izah ettikten sonra ken
dilerini haklı bulduğumuz bazı 
ticaret er.babının da ileri sür
dükleri iddiayı efkan wnumiye
nin dikkat nazarına vazetmeği 
vazife biliyoruz. Dün matbaı>.-

(Sonu S.. 2 Sü. 1 de) 

Kediye peynir! 
·------

~.orap imal;ileri kooperatifi idare heyeti azasmdan 
ırj 2 sene Arapkir• sorıon cezasına mahkQm otdu 

l( ~rap ve Trikotaj İmalcileri 
da. oOJ>eratifi .idare heyeti azasın
~ ~azan Tozçuoğlu, çorap 
1 .. _ -CJBı llUl'at Be) Temurle 8.1)· 

~a.k kooperatiften pamuk 'f ~gı Qekmişler ve bı.ı ipliklerin 
'JXJ(etinı 1200 liı adan sat-

ınışlardır. 
Dtin Birinci Milli Korunma 

mahkemesinde duruşmaları ya
pılan suçlular 500 er lira ağır 
para cezasıyle ikişer sene A
rapkire sürgün cezasına.: mah
kum olmuşlardır. 

Türk gazetecileri, bug'in 
Loııdranın bombardımanlardan! 
en zivade müteessir olmuş olıın 

• (Sonu Sa, 3 Sil. 4 te) 
"Bu nutuk, bizim bu akşam 

(Sonu Sa. 3 SO, S te) 
ziyet aldı. Ve Tunaya dU~tü. 

(Sonu Sa. 8 Sil. f Ol 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tenkitlere, takiplere •;c tecziyelere rağmen: 

imam bildiiini okuvor J 

--------.. -------~-
Salomon adalarına Müttefik asker-
lerin yerleşmesindeki ehemmiyet 

• 
1 ngilterenin eski bır politı- ---

kası: Düşmanlarına yol 1 ••1••a•••••• 
vermek, onların dağılıp yayıl- Almanların elinden 
masma, kuvvetlerini sağa soln 
saldırmasına meydan Vt'rmck. 
sonra hu kuvvetleri teker tc~ er 
yakalıyara.k, sağdan soldan vu
ı•up temizlemektir. Böyle ~ir 
planda lngilterenin harbe da:-
ma hazırlıksız ginnesi ve vakit 
kaza.nmaya mecbur olması d<ı. 
blr amildir. 

Japonya. harbe gireli d-Oknz 
ay oldu. Bu dokuz ayın ilk altı , 
ayında. Japonyanın kaz..mcı kl>l'
.kWlçtu; müthişti. Bir bask1 nln 
Amerika filosunu bir tarafa At-
tı. Diğer bir b'.lSkmhı.. tngilt'!re-
yi en gi\z~l harp gemilcrindc:rı 
mahrum etti ve Pasifik deniziıı-
de istediği gibi istfüı.l.Dra 1ba..1ıa
dı. Br:taııyn., Birle~ik Amerık~ 
ve Hollundanın iptidai m~ddc~. 
kaynakları bol ~op;rıkl~n_na s:ıı. 
dırdı ve hepsim bırer ıkışcr <'1-
de etti. Sıra Avustl'nlyaya ya
hut Hindistana gelmişti. İk:sin
den birini evvela istiu\ ede~e1,, 

1 
sarJhyordu. .Japony~ btınh~· .. 

j el ab1.:!ya ccı..aret t'dc..J1iycr k 
{Sorıu: S.. 2. S.ı: 7 ıJrı 

----·---

3 defa nasıl 

kurtuldum? 

lstanbullu bir 
günOllünOn 

merakh hatıraları 

İstanbullu bir Yunan ai
lesinin çocuğu olup İtal
yanların runanistana hü
cumu ilı.crine 940 yılı 
Th-nciteşrininin 26 cı gü
nü Yunan ordusuna ilti
ha.k eden acar İstanbul 
çocuğu başından geçen-

leri anlatıyor. 



SiHiRBAZLAR KRALI 

EBU ALİ SİNA 
rOkuyuct1 

Diyor klı, ( ŞEHiR HABER~LERij 
Su 1 ar idaresinin 
dikkat nazarına 
Bir okuyucuma ~yorc 

Bir vurguncu 
No.26 ~akU Ye 

lktab .. hakkı mahfuzdur 
Bir aydanberi lkbaliye KaY11-

dağı çeşmesinin suyu çok • ~ -Halayın lıilo•ana 17,5 ııra,,a satarken 
yakalandı, aonra da lzurtulmalı 

için memurlara rüıvet verdi 
'Şeyh Hasanın bu sözleri beni 

lruşkulaDdırdı. Kendi kewfüne: 
-Bızim :mağaraya giıa rnid t>. 
-.dam neden istemiyor! Buna 
ınani .olmağa niçin çalışıyor? 
Bı.z mağaraya g.irenek Şeyh Ha 
al8ll acaba ~ '8Y Jpi ta,.. 
illr?" diye aöylenctim Ye 80D 
lm'anml verdim. O gider git
ınez kendimi sokağa attım. Ev-
1Mi bir taıam kadın elbiıleıli .... 

ah kadla kıyafetiDI gir~ ~nra uu <fört sandığı te
)arik ettim. içlerini bbe bir :Jd 
aıtare edecek tadar yiyecek ve 
loecekle doldurdum. Kili mik
larda mum almayı da ilmıal ct
IDedım. Sandıklan buraya tap
mak ve içeri aokllP ~ 
Wni dolgun iici'etle kiraladığım 
Jıir takım gliÇlü JulvveUi insan
Jara havale ettim.. Mağara a.çı
lmca b&lkla beraber içeri girip 
bir köşeye saklandım. Saklan-
4ığun .köif:den ııeni de, Şeyh 
B•unı da gayet iyı. görüyor
dum. Şeyh Baaanın ferah ferah 
kitap okuyueundan anladnn ki 
lııen1m evden kaçtığımı ve gelip 
mağara~ a gırdiğimi heniiJ bil
mı,yor. 

~ Ali sına. bu hikiyeyi 
ayretle diJlli.yord... Kardeşine 
llOldJ: 

-- Beni burada balamasaydın 
Jine i.çerkte kahı- mıydıl.. yok
• halkla beraber çıkar mıydın! 

- Seni bulsalQ da, babma
•rn da mağarada kalacaktım. 

- Ne cesaretle! lçim\t öffim 
el ğu soyleoen bir yenle kal-
ır: ~ cak cesur insanların ya· 
pa ceğı bir işt;r. Sen i9e tf'h-
lik den da.mıa. korkan ?e k!!çan 
bir duısm! 

- Beni sihir kuwetiyle han
dan kesıcli ev~e ~ıran Şeyh 
~nla kıaa bi.ı' umau ~ba
p. kaldıktan soara tabiat ve k:ı.
naatimi ~lYdll.l. ÇüıWi 
feyh Hasamn bu mağa_"B.ya 
Sirm mize mani olmağa ~ çalıs
ma ı belli tö~ dişln~e sev
Dtti: Şayia Basu, gonina,te 
meczup bir .iM'ıyar; hkat hakl
bttc çok k\U'llıU ve Nıfrııası 
bweUi bi.r adamc)Jr. Bu m~a
nda okuduğu kitaplardan grm 
Biımlere aıt ha ııe7ler öğrcn-
111. ve~ yegane • 
aı;rbazı olmu tur; amma o ele
nce yüksek bir sihırbaz deı;ı?... 
iuurbazlıkta ~ iitren
me e mecbur oldtıitt da:ha ç~ 
lacelikler vardır. 1liın aşığı iki 
Jabancının kendisine r.ak P oA
mumu talNi iıJtema Bu 4den 
illa m aağara,a giıınıemız.e, gı.z
Ji aılenlen batuleden JLta.pları 
oJNyup bazıeetmeıniae taraftar 
dıeğ Jdir. Bir gün evvel tılıs mh 
aaa -ara hl\kkUMi.a izahat \'ere
nk merakımw tahrik etmif,; ol
• una yüa bia Oefa p.ipı.a.n
a. 

Ebu Ali ~ kardefinı.11 0-

mu»•N wrdu: 
- Hayv kardeiiJn. bayır' de

A Şeyh Haaaıı hakkında bu 

kadar basit dtlşümne! O, a~el§... makta .. "" 7ö:zden semtimiz 
de lbir sihirbaz değil; bir takır.ı balkı çeşme başınd:ı saatlerce 
esraza vabf ciddem. büyük bir bekledikten sonra a(içlWde bir te.. 

adamdır. Bizim bu mağaray1 fteb su doldurabilmektedir. San-
gı!ırip gizli ilimlerden bahse~en timi.Jile bafka bir suyun bulan - Eminöniinde ~ Bqağa dilen ctirmtl meehutta mçhı ..., 
.kitaplan okmnımnla& mani ol- mayışı bu izdihamı büsbMün art- sokağın.da 2 numarada kırtad- h satarken yakalanml§; ve 
mağı kati.yen dlemunemif; an- tumaktadır. Bu vazıyet su yol- ye ticareti yapan Ali Koçbmun zabıt tanzim edilirken gelell me. 
eak içeride lra)mamm tıehlilreli cı.ınun ke:Yfl hareketirui• ilerl dükkanında bulunan 81,5 .kilo marJa.ra da 100 lira rüşvıet tU-
bulmuştur. Şeyh Basanın bun- gtlmektcdir. Allbcbırı.ut ba bJqı beyanname harici ld!ıom Df etı•dıttir. Suçla lıfDll Karun-
da haklı olduğunu şu levha a- itle yakı.._ aJAkaılar Glarak 11,5 liradaa satbğı haber aJm,. - mahlıH•wwine ftıOmit ve 
çıkça p.tennektechr. Seni a!- çeşmenın eskiden olduJu gibi JDI§br. aynca r8f9et ft4'dtğt için de 
hir ... ._......_le handan kaçırJık- muntazaman akmasını bir an ev. ...,... .. T..et 't.. ... -ı.-ı..ı. bmuAl bekJnnd:p taı+;kata bar' •mw.. 

-.-.. -v vııei temin edilmesini mahallemiz ..,,.._;, ~,,_ • --ıı" . 
tal bir mtıddet sonra 1111sızın o- memurlan tarafından teri:ip &- br. 
dmnda pe:,da olcla; bu& bazı l.iii._iiiiiimmiiiiiiiiiiii,...,.riiiiica_.,ediiııii,...,_....,_. ___ _. -------------------..-ıl!'-----t 
Nsı'batı.rda bulunda. Ma~ra-
ya. girmemi, gizli Dfmlenien 
bahseden .kitapları okwnamı. 
!ikin mapra kapeD'lrken h~r
keM& beraber Wşan çıkmamı 
tentıih etti. Sonra gözönüride 
canlanan bir hayal g.ibl bir.!cn 
bire ortadan yokoluverdi. Onu 
burada tekrar gördüm. K~di 
halinde kitap okuyor ve biç kim 
seyle ali.k.adar olmuyordu. E
ğer ömriimiiz vıefa eder de lıu 
mağaradıı.n sağ salim çıka1.:ıilir
set Şeyh Hasanla yine bul!lp
cağız. Onnh hakilrl hiYi]'et "" 
ma.hiyetini ancak o zaman ö;
renebileceğiz. Kendisinden by
da mı, yaba 11arar mı görecP.. 
ğız! Bu da ileride beD.i olaeak
tlr. Şeyh Hasan, bizim i(in, 
fimdilik kapalı bir kutudur. 

EbWharia. kardqinia VÜ'IÜD.e 
tm.af lir bakış fırlattı. Bu \A
kıl o kadar manalı idi ki Ebu 
Ali &na bir teJlar sezerek dl
lfi"'Mdi Bu 11Jüş, Ebülbati.sın 
bakıfmdaa daha fula mana ta.
§IJOl'du. 
Ha~~at şuydu: Etiilhariıün 

awerinde pmjııgiyetten eser 
yoktu. Şeyh Hasan hakkmd 
anlattıkları tamamen yalandı. 
Ebu Ali su.a, brd8'inia y:.Ju 
söylediğini anlamakta zorluk 
~·şti. 

Nasıl ve ne Jtibi bir yalan? 
Bu. Ebu Ali Sina tarafından 

kudeıPnill yüzüne vur1111118k ııu
retiyJe ileride anlaşılec'lktır. 
Malftm ya, her §eyin bir •ası 
ftnhr. Gen i.lim, karşı.~ıı a 
kaDl kıyafetiyle çıkan kard..e· 
şinin büyük yalanını hemen yd
zine "flll'IM3'I Qoll tehlikeli ...... 
duğu iıçm 9inıdi»k BHllllJaJ,. ve 
sırası gelinceye kadar bu } la
nı anlamamış görünmek mec
boriyetind.edir. 

vır 

GlZLt CENNET 

İki kardei. Şeyh Hasan h h
si.ni bir daha a-.ınsmak tJ2'Pre 
kapatmışlar&. Ş:.DMP. ellerınde 
bire rnıam olduğu halde. içın
de bülunduklaın maia.ravı tet
kik ediyorlardı. Taşlardan ya
pdnuf raflardaki ki~ra he
nüa itibar etıniyorla rdı Rw lar
la meşcul oı..k iç. önlP.rdMie 
mun, ...-. lııir aeae nr:ıiL 

(A.a. ar) 

Viliyette yapılan 
to~antı 

Balıkpazan cinayeti -• 
iaşe İ§teri etraflnda görO

fen aksaldrkfara karşı 
yeni kararlat ahnch 

Dün sabah Viliı.yette milhiın 
bir toplantı )'Bllllm13 ve Valinin 
r:iyasetinde topaanaa bitin k&J 
makamlarla, Beiediye B.eie ln'L 
avinleri şehrin bütün ihtiyaçla_ 
n ve itleri etrafıeda ıuhat ver_ 
mişlerdir. Vali kaymakanılann 
ve belediye rei9 muavinleıi&ıin 
karşılqtaklan nıllfkülleri llal • 
letmek i<; · n alınması gereken 
tedbirleri sormuş ve verilen ce_ 
vapian not etmiştir. Şehrill ia'l9 
işleri i~in alınan kararlarm tat. 
bik tekli etrafında görülen Da.. 
a abaklıklamı telifisi ıçin de 
bazı kararlar almmıştır. 

Yani isminde bir çırağl kunduract btçağile yara
hyan Pavlo yaşınm kOçOk ofma.ndan 2,5 Jlla ve 
babası da 600 lira para cezasana mahküm edlldl 

Bundan on beş gün evvel B&
yoğlunda Balıkpa.zaruıda kun
duracı Yani'nin dükkirunda Ya
ni isminde bir çırağı. kundura.
~ bıçağı ile vurarak yaralıY1'ıll 
Pavlo, dtin ildrci ağır cezada 5 

sene b&pee mabkltrıt ecfi1nri1Ur. 
l'akat suçlunun Y1UJI klçük ol
ması dolaymiyle CCZMl u se
neye indirihnie, a.ynca Y...rnin 
laebasınm 600 lira tpsmjnat ~ 

demesine karar verilmtutiı"-

Bir aşk macerası 
illi taıralı tacir Ber/ollanda talllflılı

lan kız(arla bir lıagll lctller, 
eğlendll~r, 

Yemiişte Kartal oteHnde mi-
K&ımelli mezar taşlan sefir buhmaa &n. tüccukı-
Anadoldiunnda Körfez cad- r.ından HUJ'f:d ile Karaca~ 

desi üzerindeki kabristanda ta- ~ıya~ d~ 
rihi ve bedii Jaymeti ba.iz mezar bayii ~kteu. soma onda Ari. 
taşları bulunup buhuımadığı be· fe l"e Fatma JA111irtde iJd kala 
ledi,eee Arkecık>j 14ib.eleri U.. Wmışarak Taraıbyada lıılml' ~ 
nmm lliidlriiiğii tara.fınQaa ao- line gi~. lfMat at.eldıa 

yer bu1amaymea gıad dl_. 
ntlınaştur. meehlıriyetindıe kala 9ftler, 0-

aonra dit ••• 
tadunaa 150 lira pun n ye
rinde ohnadığnn gönDlt ve va.
bdan nrht~ halwııdllr f'tmit
tlr. Adla • CeGllli pnbbt>
mşbr. 

DarllDze 40 ÇICljll 
sHpnef ellini 

ırue.ler ldaresr btt kabrista. :rada bulunan CemUe ait tUali 
da tetkiklenne başlamıştır. Tet.. ae geri dönmiillrrdi-. J'abt 
kikler aihayet bulup bu ııwm... fazla sarhot olan HuıFt • 4 

ta.ki rapor beWıye makamına ı...:•=ble~ybı=.,;a::ylldlğ:.::::::w:.:.ı...:•;:;;•::.:.;Nl~C-efıiwh_·~---.;...-------
anedildi.uın aonra banmA 
tansiad için ieabedes t111 fAıbtiı9-
lere Jfinsile«ktir. Çocugunuzu hangi ------..... 

Aranan del•tMl•rlCI ~--Okula varacakslalz • 
"Osküduda vapur ialıelesinde / 

tüüiaeiilük yapan Kuatafa din Y-' deı'a aeft81i J ... llf8t•,.. ...... ~ ııııılldil 
dttldrinırıa 11 yaşındaki km S. oblların gfmı6 ~ • .,.,. eı.M ~ 1Nr ,._ ~ 
vimı brakarak bir iş~~ ~ o~ :ı.:.-;:ydı.ı: ~ = 
çıkmıştır. Kendmıni uzaktan aey bild~.:~ MJ.c ~ rğnJldHM ~ • ._ "Ol:Ml 
reden bir a.çıkgöa, Mustafa ay- C.. ~ettupla ftllh'.-t ~ we BsS ............ ~ 
rıldıktan lıiru 8CIDl"a küçlık ÇG- polM ;u. .. ,at ıh wler• ~ ....... 
cuğa giderek:. -L De · Ti:-...a Okulu 

- Baban erzak auyor, parası YlkaaaDIZ 111iG1"" 

yetişmedi, beni gonderdi .. di)'e- Y..abek ])elliz Ticaret Ob:ilu. 
rek Serimden 1'1 lira alanlr ~ ticaret gemilerine k~ w 
mı tar. Su~ polie tenfw'e• &- :makiıli&t yet.iiimnek JıGID llÇl&-
--"U.-- -·..t••. Ora okul mezıınlan ah-r--..-. ......uw- miidıdeti üçö ..._, 

lsnırtacılar a iyor ki: k~ii ~;: ~~ p Jri1o fualya - ı.taı.uta ge- 1 - TüskiYe ~ 
tanı YJ·ne ~-- ..... tuna · Ne lirkeıı suların cere- ......... _ vataoo..ı ~- w...aı. 1c - Baı tarafı 1 incide - ara ıuı .. u:;n ""' .. • _,_ ~ 2 19 

9 
... ....- W'ViT-. Mil 

· rta ı1 rd n bir kaçı ka•Nlı!&r? ~ tehdit llUlj.daıdlr. -.sen çlrllk oıan ~n ıl'.!m. ölmamak. mıza. ı§po c a a ederek m-' '--........ ı..:- ~.iliz, ---~-1 .a.. ..__ ... --ı....:.. '-~ •woıı- -
ıd. Bunl diyorlar ki· ıu Aa,, ........... - ~ ..-us& ua sum.nıı ~'1- ........_ uu. . ...:... IMl'8ÜI me!ı \ı fDa 

ce ı. ar . kendile .. ı'ne +a ... a üican ?süsü 80D1"B. ,..._ ... _ -.e iJd9i de .. ~ --.. _ Bız" "'-tanbuhm tanınmı:; • ~ ----~ _.___ k 
..uı köle} · denbe döktllmfiştftr. Kazuede.. ...,..... • lfportacdanyıs. Bis, ~ yerip ~Ula llan . erın- ler civardan yetişenler taraba- t- Hastaiık&ıs olmııt, tJla.. 

ppnu,_,... Ti~n tehd.t et- de ga~ -~~~ geçn11 vur- '------------------------"' aıiyoruz. Tanıdıgımız fırmalar- guncu tacırlerdır. dan turtanlmışlardır. 

~~~~~~ ~~~~~~~~~~~====~---=========~~~~~~1' c~J:~7.U:-ı:-:.: r Qb~ endad. ~ ıeıea:-- Wı· H ı· N T E S R A R 1 [;iJ·· jadır F.saseıı firmalar bize a- <lemesı ken ısını gormı,ec~ -
~malwriyartar.'•~ tir .. B~ada,_ş•dön~m~te.şışe_ -- == -92-
deeıliız Btittın gilnahımlZ fakİT' dekilıi 19'11' ııçras flteYl De yapa 

Bir lokantada 

EylOI - Birinci teşrin 
aylarma ait 173 ekmek 

karnesi bulundu 
Beyoğlunda Ağacandl afta.. 

smda bulunana~ }o. 
.kantasında fazla .J>#U"& mubbL 
linde karnesiz ekmek ver.iiği 
hsJber a.lınmışbr. Emniyet ka
çakçılık büro9U memurlarmm 
mezkUr lokanta aahipleriDdıea 
.Ri7.81:t Mustafanın eviDde yap
tJğı aramada Eylfll w Bizim. 
teşrin aylarma ait (US) brm 
bo)nnmupnr~ Sugla )'8kehn ... 
ve karneleri nereden ald1ğı JıU. 
kında tahkikata başlanm~ır. 

----...-....---. 
Sipari' edilen otobUslw 

bugünlerde gelecek 
Port _ Said'e gelen belediye 

otobilslerinin üçer üçer şehri -
mU.e gönderilmesini temin için 
"Y&Blt& bulunmuştur. tık üç oto. 
bli8üa bugünler de şehrimize ge 
tirileceği bildirilmektedir. 

Mahrukat.ofisi tedbir alıyor 
lılahru.kat Ofisi kış için dai 

ma elinde 600-700 ton mangal 
kömürü ve bir miktar da oduD 
bUmıdurmağa karar vermişür. 
Bu suretle Ofis kı§.ın da ni.zılll 
roUıl oynıyacak ve halkın yllk _ 
sek fiyatla tacirlerden yakacak 
maddesi almalarına mani ola -
oaktır. 

----->w.c-----~ 

Parti ocak kongreleri 
Parti ocak kongreleri dün de 

yapılmıştır. Bakırköy kaza&Ullll 
1 w 2 namare.11 oca.k1arile Şam 
lar oeağı, Beykozun Akbaba, De 
reseki, Beyoğlunuıı Kurtuh.llt, 
Eminöntinön Hocapaşa, Fati _ 
hin Kuhçeşme, Silivrinin Ali _ 
paşa, Şilenin Hacıllı. Dumah, 
Kabakoz, Yazımanayir. "Osküda_ 
nn Salacık, Yalovanın Akköy, 
Teşvikiye ve Çukur ocaklannm 
kongreleri saat 14 den 22,30 a 
kadar sürmüştür. Bugün de 12 
ocak kongresi yapılacalrtır. 

Koca Ragıp Paşa 
kütüphanesi 

Lalelide Koca Ragıp Paşa kü
tilp!i'a.nesinin cephesinde bulu-
9Hll ~ kaaa.p, l!n4n~" e hı na 
miimasil diikkii.nların tarihi b"r 
kıymeti haiz olan bu binaya r.·r
kiın bir manzara verdiği Ark o-
1oji Müzeler: Umum Mü<llirlu rtl
nün naz..ın dikkatini celbetmiş, 
ve bu fena manzaranın blran 
evvel kaldırıkn.a.sı için alikıdar 
makamlar nezdinde teşebbü.,ler
de Gulunmuştu. 

Oğreodiğimize göre bu kü
tiipbanenill cephes" nde bulunan 
bu dükkinlar derhal tahliye e
dilecektir. Tahliyeden sonra bu 
cephe duvarının tarihi kıymeti
.ne halel getirilrncksızln bazı kı
sunlarınm tamiri yaptırılacak 
tir. 

----:>wc----

lrabamn altmda kalmış ! 
Kasımpaşada Yeniçeşmcde 72 

numarada. oturan Süleymanın 6 
y&iUldaki oğlu Yavuz dün fırıa. 
dan evine dönerken arabaeı tb. 
8&ll1ll idaresindeki arabanm al. 
tında ka1mış ve yaralaıımııJ _ 
tır. İhsan yakalanmaştır. 

llğimi:zdir. lkinci. ellerden yal- cak? Yolun ortasına a~cak de - ~~ 
aıvara iplrtamW doldu- ltJ ,a .. :.ın.taen \lir -keBaı'a ~ ._. ial&.,.. 9laJw _ ğazlamaktan zevk~. & ha1 .. 

;::/kadar iti, ~ parça ~ •~caJ&br. ~- blı- itiyadın~ iudl. •e'"ri lıir iJd .-;u tJar dut çetesi evvela Melibyı tren .. 
• ·•......-• niçin p püna. ~t ~ı.m.. Onun aol eh, ..._ _. 8&4•• tlınam et_ de, sonra Ferbadı bu yol i1sttba... 

r? Dört kutu traş bıçağı ala- daima ~t~ 'V~a pantaıonu. - ti.: de aşırdıktan son~ muhafam 

Ferhatla. lılelika da yine ayn· 
istikametten sürüklenip götürii 
diller. Sağ taraftan değil. 1m 
di, eğer iyi istikamet tayin ede. 
biliyorsam sol taraf şarktır 
Sağ taraf ga.rptır. Yani Kuru 

limdi yaoyaaa., yahut bi.rbirie. bunılar ya tam şark i.stikame 
rilıden bir iki metre uzakta bu. tini t.utnuışlardır; yahut 
Jmuyorl&r. Onların buraJ& pek yakın bir istika.met .. 
7&laıı bir yerde ya kendilerini Cem.şit kardeşini teyid etti: 

~k ·çin perakendeci ka111- aua cebı~etU:· Binaen~e~ S- _Şimdi PtiP x.a1lunlları etmek, civarda bır yerde sak -
.sıdıL w•iyonak .... ticaret- te:Yi ~ sag e?ile alı~ dilmııt. - > , .._ o.lana pM ..-ıa 0ı_ lamak, nihayet celi~ kendi_ 
llanılyi t hdit etmek içia et:i"(il, mak lizUndır. Saf elındelq ':- ...tılduw aaeNlı:ilB.. Hem sine teslim etm~k emriai a1mll 
llir.e .mal wwwecek ~iye yi sai taraf~ fırlatmam., a a de ellerindeki ellillse Wta mu olacaklardır. Bu Yfll' emin'* 
lııendımizi acındırmak i~dlr. ~a i~ . h~ uşa~ mnele et;~leriM. düa doğ. yer olmak icap eder. 
n.zj eti en genit eJanpnmn .._ dikkaünı ~brdi. Halbak l'Wlll onlan öl._edilderine de - Meseli Tabun olama& .. , "11.fu 200 lira zor btıfmı~•· •i'tıa aol& bir hız alırsa vtlcu. _ Mümkün Belki de Ta_ 
l'ıa.turala.rmmı tetkik ediniz. G> dü ~hamlenin aı:k.adan görtbı. lauai~eli. esirler, ~! bun'da Ben tahkik ettim: Ta. 

• . ra~...ıar bWa Vlft- 1llıf8ılle eapl okl>ilır. işte ~ Yani Yelik& da cmalanJt 7UJDda bun H~ydaribada 70 mil mea -
ncepm~ aize kolaJ- sat. taaia ettıj;m rtbi şjşeyı .. ? fededir ve Haydaril>ad'd9a Pli 
Pli ~'-· k,,.._ aei elile ..ıa doğru hızla fll"fa. _..a-.. ~i'- o-idea demir yolunua ~ 
~ !''-ıacL...... . tıaca. fişe tabiaUJe, ltu istika - - Bence muhakkak. F~ teıi';.mdadlr. J'akat -.. de pik 

Bili ~~~- mette ve kaıyamıı IU ke.aarlarm w llelika eyn y~ardan ~ &Y- i.ıl t.almia Meıtilir m Jd Ka -
~ ~ · da bir 1erd& bulunJN.t icap e. n vamtalarla ayAı gaye ugrua - _..._ __ 1_ esil"lerini ~ 
rumaa: ~ne umu,~- de d' Oyle de oldu. Şteeyi tam da, ayni a"8mlar tarafından a.. ~~=~~- WaemeUI". BIJlıl 
'Ui kJı9n\ıli? ~ı.miWa.dedele~- ta~_:-:... ......ı.+;n-;._ ----•....a.. -Je - -ı--tı-. +....ı·sı· de Kunıburu - ---AA "'.,.... 
ti" - - mmau 'llC'lo...,..-~-al Cr" -- a. J.A bir 11eyahat pek fhti)wt .. t 0_ 
de 315 ~--"'-_... ı>elllled.lm • : • . .m. 1arm. eliadedir.. Bu haydutlar. ,··-. nıas.. ıara•-- ı. ..... _ ..-,a •~~.. ı eslllI çır~ "... ~'- ~ :a..: • ı-..ı.atanıun hesabln& .w&- 8- ~ fae taiç isteulliioru.a. Ulu orta BU çakal böğilı-~~" ~~ po - ~ geacı ._,. gör onlar rifler taıQp oıonmalan ld1ma -
lddial l biai takibata uPa- lia lli!ıeJllWUDUD keşiflerqıı kes - 8'll"Dllt old.ıdarm& e bir lini de düştlmÜI oı.llır ..._ 

ara ti. BeakaMm ~korku ve deh. için bu esirWiri ild9rmek p tir. Bununla berUlr haydutls, 
- n ... -bn'y'da yeni tel vermesi muaallat o?an })u Je değildir. ~ ~uu. iileden günet •tmcaya ka.da. 

INllUllL aeslere jki karde§ ehemmiJ'et faza etmelerini le~ -;:ı güneşin o at.tll altında fek u -
'-:lfam-'- ~. Baykırıpıalanıı ça ~tmiş.~l~cak. Tl~ IWln - --ı..'ara da •demeZ\el'. Onlaım 
~ r,.-~-- Jualıaara" ait olduğunu pek iyi nünde oldilrterek veı,a 6Iattre. ~ •· mtmd*-

Vişi ı {A.A.) - Bcmıbay'da taMNn etmiaJerdi. Hattt. 1J?k ıek neticeden em?n ol9!18- Ht'a ~~is~ JL 
WdÖ8 V halk aramnfi ça.rpJI - kayalar ar&UDdaA parlak nok • ten IU kanaatteyım ki: Taba I& devam için bu ırec.i balda .. 
ma1ar olmuitur. Bengale eyale. talar halinde vahit hayvanların JWa•bı tiyle bir mtıanm ld Wı W L iıa. Pek .._ 
tinde vuba gelen kalgap.Iıldar gözleri l§lhiıJOrda. Sahra ka - kurbamnl ~talarma • Mdlrt - 11 -.. MDUlnda:Uf idil JU&lamml - çaklan,, gece seyranlarma dal. mektNl delil. bir.at kedisi 1».. t.mMr ki Me1Aa le 1llw 

•• 

bçıran o elli kişilik 9"-in em Pek doğru. •. 
~ altın~r, ~~~ ~dM - Ali. Şipıdi kayaların ~ 
bir lDsmı illerım bitirm.İI olduk Slndan ağır ağır il"rleyt>lım 
lan içia arkadaflanndan ayn. Ketirlerimiz, pabuçlarımız sa~ 
Jarat iki 81iri ktiçilk bir gru - lam. Silihlanmı:ı tamam. Bun 
pun emriae terke~dir. dan dolayı ne vı1an1ardan, n 
Evet, yakında, şu cıvarda ola - vah.ci havvanlardan. ne de giz 
caklar. Fakat nere~'! Hangi is lenmış haydutlardan korkumu 
tlhmeüe? İşte bi&im keşfetme_ olmıvabilir. Yalnız ihtiyatlı Her 
mis Jiam oı. DıDkta ~u~u~. Ev liyeJim. Oa di 
wll haJdatlann hangı ıstıka - İleri atılan ve ilk adımı ab 
mette a"9111b1klal'llll bulmak Rahmi oldu. Bununla bernbe 
pırektir. IJlmdi baskına uğradı karde!Ji onu mümkün oldu~ ı 
IOma ••u ilk arabanın bu - kadar yakından takıp ediyord . 
•51'P ,_. _.d;m · C€sur Rahmi·bir kaç adım yür · 

Bir Jmıg .adma yUrüdüler ve dükten sonra durdll: 
tam bk - 'lliradıklan saha - - Bize hücum eden haydut 
da rerı.m. iıiad.iği arabanın lann bu mevkii intihap etme!" 
dılrmai& ıMıılıhz olduiu yere tinin sebebi anlaşılmıyor mu 
w.raııR. au-uı iki taraftaki G&oiy01w ya - · Bir adım a 
bya1arm. en yllksek ve en sılt tınea gömen kaybolmak qıiim 
~ bir nokta idi. Rahmi bir .kUn... Hem bizim gözümüzde 
G.ç dalrtlra dütitndil w dedi ki: hem maiyetimizden olan bade 

- SWdmdldbad'dllll Boıa _ melerin ve arabacılann gözün 
- WffirametiM gldmı yolun den ne kadar muuıı bir yer. 
n tantmda yaai .. noktadan kayanın arkasında saklana sa 
e.aı kı b&lyük bir kllt1e ha_ lana, ae kolay uzalrlaıpnalr ka 
Bade ~ ~rdflk. biWir!.. ıA-... ,-.rl 

PA •. him 
gerileme 

- Bq tarafı 1 lncıd4ı -

bir kere ov. ıbeş senedenberi blıl 
ama beli Wlen Çini ~ 
mek istedi Çiizıkü Çin ~ 
:Müttefiklerden yarchm görem'o 
-yor, gônmeyince kıolq . 
lenir 1!1anıhyordu. Halbuki 
pgtikçe Çin, J.aponyamn b 
daha ~ belilar çıkarma 
sağda, solda Japon ordula 
Edelemelrtedlr. 

Fakat Çini ezemeyen Ja 
,_ P.asi:fikte de Miıttefitl! 
hiionnuna uğramaktadır 
vastralya iagaliDe hazırll:Ll.l.LI
- ~ile Birteşık 
rilr& ~ yolu k 
~ el att:Jğı Salomon ad"ltıt 
rından atıldığı gıbı, Avustral • .,. 
nm şarki §inıalindeki Yeni Gi
ıaede de fena halde sı~ 
Dll§Ur. 

Bundan evvel .Japonya esilif 
tıarap olduğunu sandığı MUtteı-" 
fik filodan iki mühim darbe .,.. 
mişti. .Mercan ve !Cıdvey dcııW 
muharebelerinde ..Japonların }'9" 
nildiği artık tahakkuk etmiŞl.W 
ve bundan dolayıdır .ki M~ 
:8:k filo &lomon .a.dalannı bit 
baskınla istirdada muvaffak ol
muş ve Japonların. bütün hücn• 
lan Müttefikleri buradan çıP. 
ramamıştır. 

Salomon adalannın Japonhtt 
için ehmımiyeti biiyükttir. Btt
nu.n içindir ki Japonlar birl<Af 
denl!z muharebesiyle adıılan d" 
tirdada çahşmışlardır. 

Evveli bu adalar Japooya. .. 
çjn mükemmel hava ve d ıd 
üsıerl idi. Buraaan .1ıı1utter ıcle
nn Pasifıkteki bütüa na..tliyall 
kolayca dövfü·elilir. 

İkincisi, Avustralyaya kaı:ıdt 
giriş lecek her teşebbüs ıçm 
lomon adalan feda edüem.yecolt 
bir merd'ven vıe üs idi. 

.Japonlar bu adalan ka~ 
mekle Malenezyadaki . den z • 
tava hi.Jdmiyetlerinı tehlik -Z! 
diıştıroiikleri gİtM Rabol'dAP 
mevkileri de daimi bir Wıd · t -"' 
tına ginuiştir. 

Mihver Ujn durmak yoktut• 
O daima ilerilemeğe wecburdut 
Haibuki Mihvere son kat 1 ~ 
Japonya. Mihverin ilk gerllcm~ 
ğe başlıyan uzvıı olmuştur. 

BEilÇE'J' g.Ui 

--····--------Girdikleri dok~ndan 
saat çatmışlar ! 

1st :k_li.l caddesin 391 01111 
rada sa.a.tçJhk ~ ı !'J('Sinl 
fonsun dükkwna dilıı rniiş ti 
sıfat.iyle Dav.id B çıca e l\ . ~ 
adında :ki kışi gelmı buı r 
saal<(ının meşgul yetı.ı.deo 1 

tifade bir kol saatin ·a 
kaçmak isterken liuçustu y:ıka' 
lıuımışlardır. 

Dolandancıhktan suçtu 
hayi beraat ettı 

Bir ay evvel dolandırıcılık .,,_ 
su lu olduğu yazılan l< a d 
Malta çarşwnda.. kömüı ba 
erim Paray dün Cum uu ıv .:t 
miıddeiumumiliğinderı şu kat l'I 
almıştır. Yapılan haaulık ka 
n neticesinde hidi8e hukuki_. 
hiyette bulunduğunda.o usul*' 
163 üncü maddesine tevfikırtl 
takibat icrasına ma.h.al olma.dl 
ğına karar verilmiştır. 

Bisiklet çarpmı~ 1 
Samatyada Pamukçu soka~ 

da 39 numarada oturan Ma V 
dün bisikletle Samatyada Ba ' 
çılar caddesinden geçerken 3 

y .. lannda .Art.ine çarparak y..ı 
ralamıştır. :Matya ya.kalan:nut 
tır. 

1 Askerlik ideri] 
Em nl>nü Yerli As. Ş. den· 
1 - Eminönü Yerlı As. Ş de ~ 

yıUı levazım ve muhabere ıwıın.ıt' 
na mensup Yd. subaylann IJ Kr 
f(lnO §Ubeye mttracaatlva. 

2 - Yd. sınıf 8. MJ. memura YB.., 

~ Nuzhet o·. Abbas Rectıı ( ..... 
il Yd. P. Tğm. Abdu11ah (4MO 
acele &Ubeye gelmelerı. 

TAKViM 
Hınr 122 GÜN 247 A. Y 9 

1361 4 1368 

Şaban Eytal ı:ıtos 

22 22 1942 
• cu"'A ... .. aıaa 

10.5l o.ars 9.14 ...... 
6.30 13.13 16.52 y ..... 

Üll9 y.- ..... 
12.00 t.35 9.06 .... 
19.38 21.15 4-45 v...ıt 
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J.E J ı HE (ANKARA HABERLERİ l r ( SO 

Türk ~arası İnönü ile İngil ere 
~Lır~;JH.) 

s 1o~on ad l~TIJ a Amur' ıt n ıı~rarı 
Zamane oyunları 

>'azan: A. C. Sarc q}l11 

Ş~ikiler de oy..:ıu r vu 
bilmem anım bizım ço. 

Kararnamenin sekizinci maddesi Kralı arasında 
değiştirildi, P4lünakali.t Vekili 

Çarpışmalar devam edi- "Almanya'yı harp mey
yor, Japon meydanlarına danında yenmek ve sulh euk uğumuzda. en ır. 

J.arımız (El el üs.. 
5 ton bomba ~tıldı 

yurd seyahatine çıktı 

Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor: 

* Münakalat Vekili Amiral ihhri Engin bu sabahki trenle, 
lt5 gün devam edcck. bir tetkik seyahatine başlamak üz re ı ... n.y
lleri - Sivas istikametinde hareket etmiştir. 

ve teşekkür tel
teati olundu 

Taziye 
grafları 

Londra 3 (A.A.) - Salomon a 
dalarında çarp.smalar devam et 
mckted'r. Hulrn'da Amenlmlı] 
havac lar hav.a alanına 5 ton 
boınba atmışlardır. B:r muhr'p 
de bombalanmış fakat isabet o_ 
lup olmadığı tcsbit edilememiş_ 
tir. 

şartlarını dikte etmek .•. ,, 
Va · gton 3 (A.A..) - Bri • 

btn\Tova: 
Harbiye nazın muavini M. 

John '.Maccloy, şu beyanatta bu_ 
lunm ur: 
Almanyayı mühim miktarda 

uçaklarla bombardıman ederek 
ona aman dedirtmek ımimlöm 
olacağını biliyorum, fakat biz~ 1 

kararıma. Ahnan ordusu harp 
meydanında yenmek ve Alınan. 
yayı işgal edC".rek ona sulh şart_ 
larını dıkte etmektir. Alenen 

var), (Kö~ kapma 
(Saklan .Ja.Ç), (KJ rc ) , ( 
ma), (Uzun eşek) g!b 
düşürüp bir kaçımız b · r 
gelince. bahçeler. de, 
le sokaklarında, boş ar; 
oynadığımız oyunlardı. 

llD * Bir müddetteııberi 1st:anbulda tetkikata bulıman Adliye 
.. tskni Hasan Men.emencrloğlu §eh rimize dönmüştür. 

Çiftçi kredisi iki misline ç'ktı 

Anlara 3 (A.A.) -Reısicum_ 
lıur km.et İnönü, Kent Di.utü _ 
nün ölümü dolayı ile lngiıtcı e 
Kralına bir taziye telgrafı gön_ 
dermiş, İngiltere Kralı da buna 
tesekkürle mukabele etmi tir. * Ziraat Bankası, Hükfunttiı:ı kara.riylc çiftçiye yapılmakta 

-ı..ıı kred'yi iki nisline ~ıkarmış ve bu husu~u Zıra.at Bankası 
"1heıer ne tammı e ·~ r. Alma n 

Antaşmalar müzakere heyeti reis iği 
uçc;kları 

ı! *Burhan Zihni Hariciye Vekiletnde }en· tOEıkil olun n t'ca
ve mali anhışmalar müzaket e heyeti re!sl:.ğine tayin oluıı

lb.Ujtur. 

Vilit'i Ankara'da 1ki gün kalacak 
..., ~ Üç gti'le kadar şehrimı•'! gelecek olan Vilkie'nin bura.da 
llll gun kadar kalacağı anlaşılmaktadır. 

T··rK parasını koruma kararnamesinde 

k 
* Bugi:in resmi gazetede çı- d kleri bir bankava tevdie mec

a.n bır rarnameye gore Tmk burdurlar. 

l 
lngiltere'nin dcğusunda 

. bazı yerlere bombalar attı 

lugiliz hava kuvvetleri 
Sarre tölgesine 

taarruz etti 
Pares· ln uıetinı 1'.onım:ıı karar- Türkivedeki hak ive hükmi 
~ames.n..n sekizinci maddesi de- şahıslar~ arafından Türkı:ye h.ı- Loru:lra, 3 (A.A.) - H va ve 
g Şt.r.lmh: tır. Buna gorı.:: Ş:u:.- ricınde bulunan hakiki Ye hük- dahili emniyet n~ tlen neq
kaıar Türk parası aiarak ba: • mi şalıısl.ır ıdı ne Türk öra~ı retmiş oldukları bir tebı:ğde ge
lı;yan te\·dıatı müsaadesiz ıı ·ç üzerinden kredi açılamıyac .. f,• cc yarısından biraz evvel 'Jit 
bır sureUe ecnebi pa.r rona tah- gtlı tevd at da yapılamaz "Ve m:ırt:ır Alman uçağının lngiltc
~:ı cdcın.aler. :lkame~aıı~ ~ür- Turkıyede bulunan ecnet>D.e~e renin doğusunda ve shnal doğu-
h 

Ye dışında bulu.u.a.n hakıki ve hi b:r suretle Türk parns:y!e sunda b:rtı.:rinden uzak b zı m:ı
ükıni şa.hıslaruı Türkiyeclı:ki ikraz tt& bulwıula.maı.. ı hallere bombalar atmış olduk-

nıaııarının iraUa.rı ve ~atış ~- Bazı ıstısnai ve hususi hal- la b'ldi kt a· 
dcllen sermaye ve i t rak lı.s- 1 • b ek 'd k-..ı kü' d rını ı rme e ır. 
&eler '. cl' ıer T.. k • - eroe u ş "' n.-uı .• :t 1 Atılan bombalar hic kımse-

mın g 11 ı v_e ur ı>S ve ilnaz yapıl:mas,, M.ıl Ye Ve. . ' 
8 ~le -0lan her ncvı .mevcuUo.ı: kalet in ve tevd:&t icrası da nuı telef olmasına sebeb yet ver 
\r-e aı_acakl.a.rı ve ~·erli ~e .ec~;bı k mb yo murakabe mercfferimn memiştir. Vııkua gelen baR:ir
~ nt.uı kıymetleri blokcdir- ..,.u- me:ımniy tı.ne be.ğbdır. Bu ne- lar, ehemmiyetsizdir. h:i dUş-
kYYe.n h..r bankaya. yatu:ılmu 1 vi par ların hımce çıkanhnası ~ tnh · ed''- 'ı:rtir 

anun ve kararnameler ık+ - . . man uçagı np am.ı. · 
ıuıı,ın-b bal·- .1 T'' a a.,'1d.ık malların ıhracı suıe- Lo d 3 (A.A) ,___ İngirz 
k' Y4oU ulunan me- g ue u~- t le mt ınkündl r. Bloke para- n ra, . · 

lYede yapılacak masıııf ve ınu- 1 ·rı-n tran fer hakkmdaki mu- hava kuvvetlerı. Sarıe bölge
b,y airu:~ karşılamak üzere h~- kavcle ve anlaşmalar hükümle- sinde hedeflere taarruz e?n -
rıçtcn gonderiren serbest c!'J- rı mahfuzdur !erdir. Rus hava kuvvetlc.rı de 
l'ızlcr:n sa~ında.n müs~ıl . .' . dığer ta.raft.a.n Polony da he· 
1> U'alar blokajdan mu.ste>tta Aruı.: on. sı.mger, ) abruıi do- dcOere hücum etmişlerdır. 
~· Harıçtc bulunan hukikı 'c muz etı, y ş sebze. kök~y.a. ha. 
hll.kıni şa.luslaı·ın Turkivroe lı, lül ~ (937 sencsındcn ev-ı 
bloke l.lacalUanw istifa vem n- \'clk utı10 mahsulu), yaş mey- Amiral Horti 
kut kıymetlenn.i tesim ederek va ç ·ve.o. sarnp, Likör, gülya~. 
nıut kır kambiyo mu• 1- kchrı, nıaden su:.u. ~ıpar.s 
~ mercilerinden mi.isa ~c c vh rı, pr.na kuspest, kur-ı 
al.arak Turııc lıralarını ıstıfa t W:im . ( t1 mabsu 1.1), fınd:k 
tilıiııden ıt...ıba.re.n b..r ay il'in k ( t O v !> 11 mahsu 1:ti). 

- Bq tarafı 1 lıteı• -· 

ld tkcz Bu.n.kasuıa ve meu'.. ıl ad kı d ;er (k.ralar bu 
~Ymetlerı teslim taı i.lıındcn ttı- 1 ~ su.retle ıhraç edile-

Mua.u.a.ın bir su sütunu yük _ 
seldi. 

r azanın aktı.binde Macac is_ 
tihkam efradı yetişerek tayya. 
reyi ve ~indekileri kurtarmağa UCLren aynı müdd t ıçınde di1 e- t htt etmel.:tcdu. 

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

ÜSTADF 
çalı t l .. r. . . 

Kont ~!"OlYJ 35 ya~ında..-ıdı. 
Kansı Paulette Hortı iki seue 
e.veı vefat et:Jni§ti. 

- Bat taraf 1 N&de -

~1-nrde bana sonnak muv fı 
ilcen fıkiı lıeı:i te v;.şe vern 
~µı dol yı ke disı 
talcheoı olmak it" banyle. tevb 
-ıtun. 

1 

R&mun üzerine hwımsuz yf>Je 
~ • le geJmış olan bu tC')\-' ı 
~ e için geçen pazartesi gi.ı.r. · 
~allıbula lnetek ıdarebanen c 
b"rayaca.k v-e vazıy ti anlatar k 

ll' nıWıavere künde mesel y· 
~tiaaaip surette izah eyliyecek 
it ln. Cumartesi gUnu bu teş\ ı. i 
d alınerleştı:.:rece.k yazınızı aku
lt~ Bunun üzerine. pazar gilıı 
" Uiish:.uu7.da da wıun bo. 1 
~~iniz aramı:xd,aki tel fon 
ltıUhaberesi ge~ti. { 

:ı:ıı'?aaı oldukç-: a.sabbıetle ya .1 
lr~~· Anla.dun kt t efoola nıtl 
~e.rniz sizde fena tesir bı_ 
llltrı~ Sözleı'i en kdir "-e 
~Vbi}ı manasını çıkarmıya ka -
~r "annışsınız. Zatıalilerile hiç 

Şlnedılc zannediyorwn; cid 
~i ınese elerde s rtçe ifade kul 
t~ırıın. Şifahi gorbşmelerde :-a 
~~etim bunu tadil eder. Anla..<µ_ 
~ teıgonıa bu tadil keyfiyeti 
~llladı s&ılerlm lıaşiıı gözük _ 

• affedersmiz. Yazılarından 
::hy-0E'1ml ki telefonla maksaciı..1 
~Yi anlatamarmşmı. Şunu de 
lts istemi:ntim: Aybaştlaruu11 
it hıti kanunen Rasathaneye a. 
1-~tandan bahiıB menuu o _ 
'9.. n ıddia doğrudan doğnıya .Ra~ 
le th~neyi alakadar ede:: Mes'c_ 
ıı_ı 'bllnevver gayri muneV\ er, 
~ k. arasında mühhıq. dedilrodtı 1 ıtı 11kı1 etlecek, bir çok teşvişlere 
a:ı eydan açacak mahiyette bir 
8e ~led.ir. Nekadar tamir edil _ 
~ iddianın nekadar 'tMltıl oldu. 
QJ. .... ~eydana çıkanlsa tesir zail 
a~ Biri bir kuyuya bir tJıi 
'et· ~rkı c;ıka.r,ama.z darbı m.e_ 
ırı.~'lllızin tam kucakladığı bir 
l\ia~~ halini alır. Böyle bir id_ 
~ -n evvel emirde Rasatha _ 
4:C·r haberdar etmeniz \"e gaı.ıe_ 
ita 1 ik icabı yamı ak isterseniz 
da &atlıanede11 alınacak ceval:n 
~Yauya ilave ederek tesirini 
tını" iYl:meniz muvafık olar& -
Ola ı eri 8Ürmi\ştüın; ve il• Ve 
istı~ da mesele ilmi esaslara 
leıe :ıt etti<Yinden bu gibi rnese_ 
lb~ delill<-rile beraber ilmf 
"eya U;tlaı-da yer- aiabilece ·1ni 
~ ~ır brö~iirde ncşredilcbtte_ 
ltliye ı, .1- cihetleri takdir ede _ 

n ıdclia ııı.hibilW'! anlatma _ 

nızın muvafık olacağını söyle _ 
nı ı im Bu sözlerim karmaka _ 
rı ık anla.~ılnıış. 

Tel ondaki kOlluşma arasın _ 
da geçen ha.tayi adlı mukayese.! 
suıi d iyı a.nlatamanus1m. De _ · 

~ ıniz kı: Siz layuhti misiniz? 
Ra :ı. hanenin hata etmesi ihti_ 
malı yok mu? Butıa karşı şöylr:: 
dedığınıı hatırlıyorum: Bu ih_ 
tiı ıal v rdır. Bilhassa hatadan 
zıY'de · tihat başkalığı olur. Fa 
k· b , u stakı iddıal:ıı yevmi 
gaz t~'<i' yapılmaz. Meseli b;r 
m hk nhı ict'badmı bir hı:ı_ 
ktlk alımi tenkit ed bilir Vf'; 

hükm· n hatalı olduğunu idd:a 
eyliyebılır. Fakat bu bir hukuk 
mecm• asında veya bir eserde 
me\'zuubahs olur. Bır gazetede 
ma'h ~e hükmünde yanlışlık 
yapmıştır diye bir iddta ne.cıre _ 
dil mez. Ncşredirrse m hkeme. 
nin niifu...~ m.ınevisin bir darbe 
tcskıl eder. Anla ılan bu muka _ 
yesemi de tertipli yapamamı _ 
şmı. 

Her ne ise memleketimizde 
ilim mücsses0 lerinin nüfuzuma 
nevisini vükseltmck lılzı.ı;ndır. 
Nasıl ki ·garptaki ilim müesse _ 
sel.eri mabetler gibi balkın de 
runi hürmet ve tevkirlerine maz 
har ise biz de ilim müessesele _ 
riroize lıalkımıın öylece kalbi 
hürmetlerle bağlaıiınııyu. Te -1 
rakkinin en esaslı öl üsil hal _ 
km il im müesseselerine olan hür 
metinin dereces.Kiir. Bunu tem.in 
edecek se~>lerden büyük bil' 
hisse ise matbuata düşer. 

Ben bel altı eene •vveline ge_ 
!inceye kadar bu aybaşıları hak_ 
kında namı mt\stcarla küfürler_ 
le dolu bir çok mektup almış _ 
tım. Ramazan 29 güne düşer; 
"Bire Allahtan korkmaz kafir, 

M. Ruzvelt 
- l!laı tarafı 1 111<. d• -

radyomuzun başlamasından ?O 
dakika e\rvel bitmiştir. Mistet 
Ruzvclt. Paristeki Alm~ın raa
yosunun Fransız bozgununrfan 
Ve 100 bin FrnnS?Z ~inin öt.ı. 
müden kendisini mesul tuttuğu
u söylemiş ve: ''Siz de bıliyorsu
nuz ki işlenen hatalarm ylıklınü 
taşımak gcııçler.e du~mekte5ir. 
Biz de s· zin ellcr;nizd n tut 
maktan geri kalmıyacağız. Bı.r 
ço.ldannız a.skel'i vo.zifeni.zi yap
mak için işlerhıizi, vuifeıer· ni.
zi terkettinız. Biz de, harı> b·t 
tiği zaman sizi iktisadi bo.zgu·ı 
lu.klarla karşılaştırmak fikrlııüıe 
değiliz,. demiştir." 

RUSYA'DA 
- Baı tarafı 1 ınctde -

yapmış olduğu şiddetli hücum 
!ar da akamete uğramıştır. Bu 
bölgede Sovyetlerin 100 tankı 
tahrip edilmiştir 

Ladoga. gölünün cenubunda 
ve Leniııgradın örıüude düşman 
bir çok hücumlar yapwş~ ~a 
biç bir netice elde edemenuş!ır. 
5~ Rua ~ D~-ül.di.i 
Alman tayyareleri Balıkçı _ 

lar yarımadası üzerindeki Sov_ 
yet bataryalarını ve Mumıa.nsk 
yakin.inde kam bir hava limanı 
nı bombardıman etmişlerdir. Bir 
ve iki Eylfildıe Alman tankları 
ile uçak savar bata.ryalan Sov. 
yetlerin 54 uçağını düşürmüş • 
lerdir. Bir Sovyet uçağı da yer -
de tahrip edilmi§tir. 8 Alman 
uçağı üslerine dönmemi~ir. 

orucun birini yedirdin. Rama. a.-ıı..ıı~llllllıl'.-ı_,_,_ıf"..,111 
zan giinünü mUslümanlara bay_ 

:am yaptın,,. 3<> dttşer: "Dinsi%/ ·ıspanya'da 
ımansız, murj:.nd! Bayramda o_ 
ruç tutmak haram iken sen müs 
lümanlara oruç tutturuyol."Sllll~,, Kabı.ne buhranı 
Buna benzer ne herzeler snvru_ 
luyordu; bunların altı yedi sen~ 
dir arkası lrcsihnişti. Zannedi _ 
yorum ki bu neşriyat üzerine 
yine böyle ağız doluaı küf'urle_ 
re hedef olacağım. 

Rtı.~ 1lfiWiH 
FAT.İN GöKMEN 

Loudra, 3 (Radyo - S. 12,55) 
- ts,..nya Hariciye Nazırı Se
ruo Suner· ka.blı:ıeden sekiLYDiş
ttr. Qeneral Frankonun kabine 
eddm arasında bazı değı~k?ilt
ı. yapacaiı söyleniyor. (• J y...,,.,. a AılMıl ılllMA 

•• ~.... lllıılllllill ..... ,. ....... __ ... .ııı ..... ı 

Tü. :; oazet ecileri 
Lae'de Japon üsleri de Anıe_ 

rikan uÇ3klanna hedef teşkil 
mahallesuıi ziyaret ed ekler _ etmekteydi 

- Ba~ tarafı 1 ineıde -

dir. Bu ma.h.!l.lede birçok müs_ '!9""!"!"'!'2'!!.!'!~~~~~-~~-~~"'!!!'ı-.! 
lünıan gruplan sakin bulur, _ li bir az'm t; ~alda old ğunu 
mn.kla idi. görüyoruz .. , l 

:i'alnun, Bı:itanova muha_ Türk. gazetecileri, dün akşam 
tirıne şu beyanntta bulunmu.~ _ kendilerinin refakatinde bulu _ 
tur: nan teğmen w·mam AIIen'in 

"Son zi}arctim esnasında Lon tertip etmıs olduğu b r cocktail 
dra halkının ha rbc. karsı pek o ziyafetinde hazır bulıınmuştar. 
kadar cidı.ii alaka göstermemek_ dır. Türk ga7.etccı1eri, bu ziya~ 1 
te oldukuııa !'lahit oldum. Halbu fetten onra West End'da bit' 
ki şımdi bu sahada pek kuvvet_ sinemaya gitmişlerdir. 

Adliye saraylarımı?m hali 

· ı ·yorum. Zaferi kazanmak L 
çin kaı a silahlarına güveniyo _ 
ruz. 

AFRIKA'DA 

O vımaıılar futbol m 
sinema iptilisı henüz t 
etmiş o~ için başlıca 
f'aaliyetlııı.i bu Gyımlara 
huır kalırdı. Bu beden 
ltri:miz güneş batınca 
dev m eder, al, am ez nı ıı 
nu p ta ala.ca karanlık ve s~ z-
1.ık c. küncc hepımiz evlerırı 7e 
dab'llırdık. 
D~kkat ediyorum da, bu ço

cukluk oyunlarımız b gun .. 
oyn ruyor. ,Ancal çoc 1ar tD.· 

- Bat tarafı 1 fnc da - rafından değil, saçlı sakallı ı. 
rasında Almanlarla muharebeye caret erbabı ta.nı.fınd;uı ve oy t'l 
tutuşımı.ş bulunuyorlar. da yalıuz gfuıdüzler .ııııısar t-

Birçok Alınan tankı tnm isa_ m yor. Akşam ezanında vıın-
betlerle tahrip edilmiştir. culaı · 

KMirr.yc Hava Akınt - Arbk e' li ~. köylü ko-
Kahıre 3 (A.A.) - NeşredJ _ yüne! deyip her •c vıı e çc al~ 

len resmi tebliğde dün gece Ka. Dlll:orlar, Ol'lıln rdı ru ı ko.!;ı (
hirede ve Aşağı Mısırla Yukan medcn, sablhlara ka<lar ı vauı 

- Sa tarafı t incide - Kaç senedir ora.ya bTr MM· Mısır bölgesinde bir hava teh_ edıyor. 
ğı'n'n F..debıyat ve Fen fakülte- sör yaptınlsaydı, hem halk-ı tikesi işareti verildiği b:ldirili_ Mesela kcndilerı de dC'lya 
lerınin :yeutdcn yapılmas1 hus•ı- fe\ kalade hır kolaylık ve yor. Ka.lıire yak.inine bir kaç .içınde bulunduKLın tı:Jtie 1 ı
sundaki fa.a.lıy~t ve hassasiy ~- hem de birer ikşer kuruş veril- bomba düşmüş, beş kLc;i ölmuş, yada.ıı babcrs z g..bı hl m .. te 
ni göriuıce vakıa bir hoca ol- mekle bu asansörün masrafı 29 kişi yaralarrmı.ş ve bazı yer _ g ren maldan bıb ı.Dı;r dııt 
mak Sl"atiyle sevın~orsak ta b. ~ çoktan ödenmiş olurdu. ler hasara u~ramrt.ır. ıthalii.t bul klcı Allill taalıy u :ı 
avukat olmak sıfa.tiyle e srkı- Yine kaç senedır bu muvn.k- l:nlyan Teblij5i (horebe) oyunwıdan ~ ı.ırkJ 
hyoruz. kat adlıye sarayımlZll'l pek pis Roma 3 (A.A.) - İtalyan or. var" 

Y-enı adliy sara.yı ı ın Mec- olan ~bdesthanei'erl fena halde duları umumi kn.rargfıhının 8!>1) 1 Jırukat tlıccarları e Ee1 -
listen tahsisat alınağa da lü- kokarak herkesi fevkalade ra- numaralı tebhği: dıyem z n ~dı muca ı . ı: ı <:<u-
:zum yoktu. Çünkü böyle bir s:ı.- hatsız ea·yGd<lr. Gazeteler bu Bütim !ısır cephes.ind h:ı.va cu.ıduğumuzuı {li.1 u A tı.. e 
ray yapacak para zaten adl'ye fec11Ati birçok defa yazdılarsa kuvvetlerinin GC>k mühim faali knnJı eli vur 'J oyuntın u l ıa 
namın be.nkalarda meıvcutt\ı, da alakadar makarnlnr bir Uir- yeti gf ülmüştür Dünkü tebUO- mu ~a.mıı bir şcıd mı n a ı.cı 

1ş bir arsa bulup hemen ya- lü bu haklı ş·k~yetJere eht"mmi- dE- zikredilen savaşlar esnasında b r şey m dır? 
pıya başlamaktan ıt.ret :nlı- yet bil~ vermedilet". düşmanın zay atı, 51 tank ile 20 T ıpt.ı.ııu tw:cat"l!1 ':t' 

yordu. Mesele ı:;udur: Neye, mf"Scla zır.hlı otomobilden ibarettir.. k ...; 1 u ve şırı •tl kl· · .. ı . 
Bu arsa işi adeta büyük bir Tokatliyan otelir..in abdesth nE'- fJt> kvscyı JohUllCC " 

mesele oklu. Sulta.nahmet m•~- len kokmuyor ve temiz kalıyor Kar.ar Hülisasıdrr Jh.: yw.seı• 1ı;a.lt;ı u ı 
danında eski hapıshanenin bu- da muvakkat adliye saraymıızm c. 4211987 şpot lacı ala~uuıı muz.ı tJ. 
lunduğu yer ile bugünkü ka kiler berbat bir halde buhmdu- Mim Korunmn kanuaun:ı muhale- ti bwnı eskı (P~t.ı) vj'.ill 
dastro dairesınin arkasın&tki ruluyor? !etten Beyazıt MarpuCC"ular LeLle - zun d ğer bır ncvıa ı. 
yerlerde ~ni adliye samyının Bir taraftan inkılap yapıyoruz bici hm lif numaradn Hırdavnt ü - Mal alacağım dtye .is ır.üukı. 
lrurclma.'iı k ra.rlaştrnlını.'jtk Fa Cümhuriy~t kuruyoruz, nsri ve caretile mesıuı Mu.,-taf:ı o.ıu Ceouı- gelıp haftalarca bt:yn ı ) re 
kat tarilii sanat aerlerimizin medeni olduğumuza. övünüyoruz lcttin hakkmdoı İstanbul Mılll Kc - magrıza mağaza dolıı.,an ..a:;.ralı 
konmmasına gayret eden mi- ve öbür taran n da b"r türlü te- nmma m:ıhkemesınde cl'rey::ın eden ta('.relrun: zın halı (S. ~ lar .. . ı 
mar Sedact Çetintaş hemen Of"ta- m~liğe Jayikiyle ehemmıyet Ye- mııNıkenıesi ne-t cesınde s Iunun. oyunumuzdan farklı oln '1b .., 

ya cıktı ve o yerlerı.n tarihi b- renıiyor ve bwıu temin ve tat- :tıın sabıt oldu.,undnn Mı!Ti Korun~ rektır. 
rahımpaşa sarayına art kluht- ibik eyliycmiyoruz.. Faknt te- ma kanı.ıruınun 52, 58 T. C. K. 69. 78 Hde fatura dalave!'el ı . p -
nu, oralar a .Y~IÜ -OiP a, ~ s-- rokki ve inkişaf laf il değil, maddeleri mu~bince ıoo lira A. para yasada anafor yer ne k uu ol ... n 
rayı yapılmasının hiç de doğru fiil ile olur. Bfa temizhğe rıa- ceuısı öd meslnc ve otuz. guu murt - (Korner J açı:kgözlW uklcı ı, z n 
olamıyacağmı ve fstanbulda ad- yet etmedikten sonra isted~- detle dukktl.nının kapatılma ına w cırleme .kaşka.rıkolar, yl~ mille 
liye için başka yar mı 'bulunaım- miz kadar kendimizi methü se- htikum kat'ıleşti rınde ucret .,uı;luytı madlyen yükselen huv Ji ..ci za 
~ ağnıt- <>l;mca. ~-v tt le be.o na edelun, buı un hic bir kıymet ait olmak fu:ere karar hultısa ının ruı· ye fiyatları. ço ı.klubıunn 
ğ!rl'ttrak hükümete ve efkirı u- ve ehemmiyeti olmaz ve h:ı~a Yeı:U Sabah gazetesinde nesred ime. zuu (Çırpma) ve t l" ı ı }eki 
mumiyeye bıld:irdi. faydadan ziyade zararı doku- sınc 2u 2/~4~ tarıhinde knrar verıl- O) wıl.ırında.n hen. u hcma 

Fakat her nedense, bu ,foğt-u nur, çünkü samım.i olmadığuuız eli. «9553 farkstzdu'. 
sözlere ehemmiyet ver lcmeıii- j derhal meydana çıkar, ıt'ınntl -~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~=::·;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 

fe~:ı h~~ sa=:ı azalır. 1 J İ b J B J d• • JJ A •J ·- g 
da yıktırıldı ve o gü3elim .kub- Bu yazıyı bi.tirmed evvel 1 s an u e ~ ıyesı an arı 1 
becikler de bu suretle birer bL. Ana.dolunun ın<.>kteplı ri ile ma.11- 1.ı.•••••••••m..ı. 
rer orla<lan kalktı. . kcmclcrini de bır-muka) e 
Vakıa böylece tanlı· bir sa- cek olsak yir.e M ariJ Vckilli

nlY harabeleri feda edil yoı-du. ğLnin Adliye V kfil - ind<'n daha 
:&.,akat bunun yerine asri bir ı.. titiz ve hassas olduğunu görii-
liyo sarayı kul"Ul ca.ktı. Bu da rüz. 
bir tesem değil nı'yd ? Köhne eşya ol:ın temiz tu-

Fakat bu t:esellı de suya duş. tulmamış berbat b nalarda arl 
tü. İşte aradan tam doktJZ ~ liye sarayı kanılnnz. Halk her 
ne geçtiği halde yenı sarayın hi- hangi adliye sarayına giderkeı-ı., 
la temeJf bıle atıhnadı ve- bu gi- adalet huzuruna Ç!karken yült
di~ ile de d ha da bir k '\-ak't seklik, lbüyüldillt, fevkal~k 
'böyle atıl reklememiz lıimn ge- ~rıınek ister ve bunu istemekte 
leceğe bemıiyor. de pek halrhdır 

Ganp ckğil m ? Alela('ele E- Adliye Vektl:miz bütün mr.m-

lli8 ayılı tahsildar mu nı zayı c~wr. 
Bufanların eA yakın Belediye T h.sı Şu~ veya polıs erkezt"tf' 

teslim etmclcrı ve meliılr miilıiliwı hı1kümaıa oldugu ıUırı olunur. (960ol) 

lstanbul Def tertlarlığım:lan: 
1 bul Tnpu ve Kadastro D:ıtres nuı 1580,64 lira keşif bedelli çatı 

tammıtı işi 7/!J/ 942 Pazartcsı ~nu s ııt la de Milli Erollik Mudurlu,•tın:le 
muteşekkil Komı.syonda açık eksiltme :ıle bale edilecektır. Muvakkat ı.e • 
minatı 118 lır« 55 kuruştur. 

1 tcklil(.'ıill en a:ı: bir ta.'\hbube ıoeo tır.ılık bu ite benzer ış r.ptığına 
daır ıdnreleı mden abn9' oJıııluita vesıtı:alna Jstınaden İstanbul Vilılyetıne 
ıxwrauat.ıa elailtıue t.arihiudea tatil cunlen hu.iç 3 ıun evvel almmıt 
ehliyet ve 942 yılıne ait T cant Oda t vesilcalar.mL ibru e&meleri ınukta _ 
:>:ıda. 

~vele, eksıltlne, ı.ıeıyındtrlılı: illeri Genel" hususi w :tennt şartn:.
mderı ve proje kes hul!ıs:v; le bwıa ınuWerrı dfleı- evrakı mılll emlA\: 
müdürUlğunde gon•bil rlcr. (!1031 \ 

debiyat ve Fen Fakiiltelen yap- lekette yeni b;r adliye sar vı i'1 
tınlıyor ~ böyle bmalu.ra lüzum ıı;ası programını tatbike başlru: :ı 
basıl olduğu anlaşıl yor da aea- pek iyı etrruş olurdu. Adal~te 
1ba neye bir türfü İstanbula la.. hizmete böyle başlanılrr. Runn11 
yık bir acllye sarayının kurul- ·çm tıhsis:tt bulma.kt:: n kok.y' 
ması için acele edihniyoc, has- bir şey yoktur. Nisbi b'r surette••----• iLK - ORTA - LfSE 
sasiyet gösten1miyor'r her davadan bir miktır in at Kız .. t•kıAı L• • 

Acaba Adliye Vekilli~·. MP.8- parası vermek suretiyl asri qı Erkek IS 1 G ısesı Yatılı Yatısız rif Vek ıı ğinden dalıa az mı fn. · ~ dli lar - .. t 
aldir"· Yo'--a ı-·ft·•bulda ş'md~.·- mc • 'lı a ye ara) ına ı.u<ı.&u°' T lcbc karo · h · ti t ed "'~ ı:>~• olmağa hu memleket halkı cok- a · 1 ıçın ergun m rııcı.• ılebllir. l'.sld talebe ka,ıUannın 
lik böyle bir adliye sarayına h:- tan'bc.ri can ve g-öniilden razıdır. yenllenınesıne ıo Eylıllc kadar devam ecilecektir. 

zum mu yoktur! Bir turlü a~ Artık biZim mernlek He bu ŞEHZADUA ...... Ol.I& KARAKOLU ARKASI 

yamadık gitti. gihi bin&lar irJl para yok. tili- B•-••••il' --- 'tc:l&fen: 22'"~ ••••••••ıl 
tbrahimpasa sarayuıın yerme sisat yok demek doğru oln:ıaz 

yanan Babıalinin boş kalan kı~- İstediğimiz t her tü....J. · bin.:ı 
mına pek ali muazzam b'r nd- içil!. hemen..kaf m'kt:a.r bul 
liye sa.rayı ya.ptınlabil rdL Ba- ....... vn .. muvr. .. ., y· ...... ~ A _,, .,. .. 

lstanbul Def tenlarlığından 
ri bu suretle Sedad Çetintu a ü&Qj.,... J- ~ .n..u;.,. "' Dosya No: 
hak verileceği gıöi haliomız d?. nasıl ku:ruki ': Bütün me 

1 

5218 u 
Nev'i 

mahkemeye gid~rkeı:ı ta S:ulta.n
ahmet meydanwa kadar cıkma
dan şehr'n en islek ve merkezı 
yerinde, eski Paşakapısı denil n 
meşhur Babıal de, kolaylıkla 
işinı göre'bifü:di. 

Arsa meselesini burada lbı.rn
lup minıllri tarzına gelecek o
lursak yme dua edelim. ki "mi 
adliye sa.r:ıyunız yeni yapı1m1ş 
olan Üsküdar adliye sarayı ka
dar çirkin ve manasız olmasm. 

Zavallı yeni Csküdar aclliyc 
Bal'aynnUJ da B.alkm en <·ok b;: "' 
vurduğu kalem odalan d 
racık <>ldtığu gibi mahkeme 
lonlannda da ne hakimlerin. ne 
davacıların ~ ne de avuk tl -ı 
rın sesleri iş"tileJ.ıriliyor. ıAı.. -
tin) denilen işitilmek h VP 1 
vufı her nedense bu m!tll 
rmıız tarafında:n temin ed Jc.. 
memiştir. 

Şimdiki muvakkat adliye sa-
raymııza yani Büyük. Post~ 
_,e gelince, orası lÇUl m Dir
gok .c;ytiyeceğıimıir& haklı ,.,a 

Suphi uri ILERt 

Top! apıde eaki Ar~ini y(•ni Bcyazıtap 

ın h Hestnın Arpa fSJ,nı yokuşu so!tntıııda 

18 NtJ. ıı:ı 76,50 nıetre mur .. bbaı arsanın ta-
m. nx. 

52301/3:11 Ak yda eski KlıUp Kıısım Yeni Yalı ma. 

81'8i7ı 

lıı l! :ıin eski Ilo~n d runu, yew Kumsal 
ao da cskı 76 yenı 835 No. ıu 840 am.. 
ao ı ar~a 

e: i M mar Andrea ycl:lj Koç.. 
ında cskı 4 y ,ıi 6 kapı No. la 

etrc mu bbaı ar a. 
52301/ 1 Bey hmd.ı ek Prmgaltı Yem lnönü nıa

b. 1 e eskı :k i~ ;}<mı Babıl sokııgmda 

esk. 61 yenj 75 No. ıu fi4 pnft.a 604 ada 48 
~r c-1 172 50 m tre mur. bbaı nrsa 

5;>100/ 3422 Yrn köyde Dere soka.ı:;mda esAJ 37 Yi:'N ü 
No. ıu" 

yd;;ı Yalı. 

Bedel Teminat 

100 • 

1 

ıı 

720 

81 7 

800.40 11 



Bayta: 4 

lstanbul Fenni Mezbahasının ' 
Veteriner heyetinin kontrolil ?Jbnda,. kesiJen ekstra koyun ve 
sığır etlerinden yapılan ve altı ay Şehremaneti soğuk hava 

depolarında muhafaza edilen 
v 

D VUDO LU 
Sucuklarım her mezeci ve bakkallardan arayımz. 
SijcııJdanmız İSTANBUL BELEDİYESİ harici imal edilen 

bilfımum sucukların hE-r cihetçe fevkindedir. 
Ri::'l:::=&ı:ıll })nıinonü Tnşçıfar No. 4 TEL : 20:>58 EZ~ıımu::ıi 

ARTH' ELLi YAŞL A R INDAK I 
j{AOINLAR 35 inde GÖRİ.JNEBILIRLER 

B 11 un duı aua m ~hur bir ci"d zin daha beyaz~ daha taze, daha 
!muıı ha ı 1 tar •• rından keşf ve ne:-mın ve daha genç oldu~unu 

b uk bır ıtına ıle scçılcn genç ~örürsunuz.. Gündilzlerl de !Beyaz.J 
t y~nı 1 rın cıld huceyrekrinden Yağsız) Tokalan lm"!mlnl kullanı .. 
:ı • ıhr - c,lıl n yeni cevher, cenç nız. Bu basit. ve kolay t:ı.rzı t.edavl 
Vt l:ım bir cıldın uns1,1rlanna sayesinde her kadın 10 - 15 yaş 
~m ılı tır BIOCEL tabir edılen duha gençleşeb1Hr ve but.ün genç 
b ı cnh r .mdl cıld gıdası olan kızlan"! gıpta nazarlle bakacağ~ 

pcmlı rc>ıık~rkl Tokalon kre ninln şayanı hayret bir ten temin ede
tcrkı ndr mc>vı-uttur Bu krrmi bi"ır. Yegane cild gıdası olan To ... 
al. mlan yatmazdan evvel kull:ı.- k:ılon kremlerinin memnuniyet 
n mz sız uyurken, cfldlnız bu verici neticeleri kat'iyen garantı 

kıvmrt.lı unwrl:ın m:ısı eder ve lıdir Aksi halde paranız iade uluJ 
lıt r ıb:ıh uy ndığmızda cıldmi - nur. 

fdiinalıı:liil Vehiileli Devlet limanları 
işletn:e umunı müdürlüğünden: 

K, pt.ırı, Ç.ıı hçı, şufo y. ğ1.ı, gemıci ateşçi alınacaktır. MaUüp şer:vtı 
hı ı ol ıııl rı.ı c;. l:ıtad, 1d:ırc Mcrkczındckı Baş Enspektôrlüğc i\1uracaatl~-

1 1.ın olunur. «!l5!l9 

Devlet Demiryolları ilanlar~ 
\1uh.ın. ı•n bcddı 12000 (on iki bın) lira olan 10000 (on bın) ;ıcle., 

, ı.ı;. ( 15. Eyllıl. 1042) S:ılı gumi saat (15.30) on bet· buçul;t:ı 
ıJ;.ı ı . .ıd 1 r bına:;ı datıılındc.-kı komisyon tnrnfmdan kapalı zarf usul -

ı , 1 t.ıl•tır. 

B , .. gınnck ıstcycnlenn 900 (dokuz yiiz) liralık mU\'jJkknt tcmm:ıt 
·• k ınuı ı n bıym ctt•gı vesıkıılartı. tı-kliflerınl muhtc\i znrflarını ayru 

, t ( 14 JO) on cloı,. fltuz;:ı kadar Komisyon Reisliğine vermclerı la-

füı ı e :ııt ş:ırtnomel<>r Komısyorıclan parasız olarak dat!llllmnkUıdır. 
(9333) 

B1obilya Yaptırılacak 

Maarif Vekilliğinden 
1 Y d n açılacak köy kadınları gezıci kursları için aşagıda cins 

vı r ... rlo.11 ynzılı on ıki kalem ınobilyunuı jmnlı kapnlı zarf usulıle tk-1 
fi J 'Tlf :> komılınuştur. 1 

2 ı. bu ı n iki k:ılem mobılyanın yapıldığı yerde teslim etmek şnr ıll!I 

t; ,, t 1 n bedel 32 875 lıradır. Muvakkat teminatı 2.465 lıra 63 ku- 1 
ru~tur. 

Fk ilme kapalı zsrf usulile 10. EylCll. 942 Perşembe gunü saat 
l. ıkar d.1 Mıınrıf Vckılllğı satın :ılmn komısyorıunda ynpılncaktır. 

Iolıılyahıra nıt resım ve şartzıamel"r, istanbulda Nişantaşı, izmiı -
dr Cı.ı ı Jııı~ yet kız enstıtüleri Müdurlı.iklerinde, Ankarnda Velollik Le
vazım Ml d ırlu ilnde gorüleblllr. 

5 - Ek ntmcye ısteklı olanl:ır•n 24!10 sayılı knnunda yazılı şaf'tbra 

r:ı ı. nm .ıkk. t t mln::ıUarı ılc teklif mektuplarını en çok ihale Sclahnden 
ur ıt e\ \Cl Vekillik satın alma komisyonuna vermiş veya gond••mııs 

1 lfızırm:I r. PosUıda vaki olacak gecikmelerden mes'uliyet knbul edi:-
nıcz. 

6 Ek ili.meye istekli olanların. evvelce bu gibi işlerde ve asgari 
ı oeo 1 taııhhüUcrde bulunmuş olduk.l;mnı gösteren belgeleri ibrnz et-
oıdc 1 lnımdır. (9331) 

~ ıı rı ııı ciıu;ı ve evsafı 

Purtcıtıf mnsa 
> Sıındalyn 

> Karyola 
FJbi!:e dolabı 
Konıodın 

Poı1..ıUf dikiş masaSl 
J<:llJııı" askısı c20 kişilik> 
Yc:ml'k doll\bı • 
Mutb;ık csY:W dolabı 
Klıgı• kutusu 
Yazı tahtası 

Prova aynası 

Miktarı 

50 adet 
uso > 

50 > 
50 > 
50 > 

200 :ı> 

50 > 
110 > 
BO > 
IO > 
'° , 
51 > 

Fiyatı 

18.-
10.-
H.-
30.-
22.-
43.-
32.-
23.-
22.-
6.-

16,-
M .50 

Anhara Valiliğinden 

Tut:ırı 

900.- T. J. 
12.soo . ..:. > 

700.- > 
2.500.- > 
ı.ıcıo.- > 
8.600.- , 
l.600.- > 
l.150.- > 
1.100.- > 
250.- > 
750,- > 

1.725.- > 

32.875.- , 

ı - Çubuk kauısı dnhlllnde yeniden ınşa edilecek Hilldbnet konağı 
binası ınsatının ihalesi 18/9/ 1142 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 
15 de Nafıa Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon tarafından yapıl
mak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kuif bedeli cH29b9,. c70> lira ve muw&Qt tıemin~tı c8395> lira . . 
«49 kurustur. 

ll - ıstcltlileıin teklif mektuplm"lnı; muvakkat teminat mektup vcy.ı 
n:a;:bmlnrile Tic:ıret Odası vcsikalarJnı ve Nafia M:üdücltii;ün<len bu is için 
al.c kla t fenni ehliyet vesikalarını h'milen yuknrıda adı geçen gfın<lP 
saat 14 de knd:ır koı:nlsyon relsli&inc ve:mıclcri. 

4 - Btı işe ııit kesif ve p rtnameyi hl'rgı.Jn Nafia Müdurlü!ünıle Q'ore-
bJlrctkleı • c7219 9l28> 

. ' L. A N ~ RAÖYO PROGRAMQI 
lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletme- 4 e:vLOL 1942 

i\:a.ror llüJs.';!tSJdır 
lhtlk1,. 942/12 

Milli Korunma kanununa muhale., 
!etten İstanbul Emckyemez m:ınaDet 
si .Yeni Mttdi~ en sokağı 15/l No. da 
kömfır tic:ıretile meşgul Mehmet ~ 
lu Mustafa Poyraz ha'kkındıı ~ 
bul Milll Korunma mahkcıncsind4 
cereyan eden muhakemesi netıccsi!l4 
de suçlunun filli sabit olduğund:ıtl 
Milli Korunma kanununun 31/J, 
59/3 maddeleri mucibince beş Jil"QI 
atır ])3ra cezası ödemesine ve otu2-

leri Umum Müdürlüğü Memur ve Müstahdem
Jeri Yardım Cemiyeti Nizamnamesi 

'l.30 Prot,'Tilm. (Pl.) 
7.S2 Vücudümü - 19.00 Konuşma, 

zil çalıştıra - 19.15 Oyun hava-
lım. lnn. 

7.40 A. Haberleri 19.30 A. Hııbcrleri 
~.30 Mi.ızlk: (PL) 19,45 Müzik. 

CEM!YETtN ADI VE suretle olursa olsun mütealup 
MERKEZİ üç ay taa.hbüdt'.ınü ifa etmi~en 

.Madde 1 - İstanbul Elektrik, aza hiç bir merasime hacet kal
Tramvay ve Tünel İşletmeleri maksızın müstafi addolunur. 
Umum Müdürlüğü bütçelerın- Müstafi addolunan azanın cemı
den nylık ücret alanlardan arzu yetten metalibe lınkkt kalmaz. 
edenler dahil olabilmek üzere Madde 13 - Herhangi bir su
(İsatn'bul Elektrik, Tramvay retle Umum Müdürlük hızme
ve Tünel İşletmeleri Umum Mü- tinden ayni.an azadan taahhü
dürlüğü Memur ve MüstahdPm- datını ifaya devum etmek i5te
leri Yardım Cemiyeti) namiylP yenler azalık hakkını muhafaza 
bir cemiyet teşkil edilmiştir. ederler. Hak ve \•ecıbeleri ida-

Madde 2 - Cemiyetin mcr- reden ayrılırken yaptıkları te
kezi: Umum Müdürlüğün Bey- berrüe ebtıS tutulmuş ayiık üc
oğlunda Tünel meydanındaki retlerine göre devam cyl<'ı. 
İdare binasındadır. CEMIY~"'TİN !DAhl<~ 

Madde 3 - ~miyetin şubelc- UZU\'LAHI 
n yoktur. Madde 14 - Cemi) etin uzuv-
CEMİYETİN MEVZU VE lan (lJ Umumi heyH, (2) İcla-

GAYESl re heyeti, (3) Murakabe heye-
Madde 4 - Cemiyet: A - A- tinden mürekkt-ııtir. 

zasından bir inin vefntı halınde, UMUM! HEYET 
cenaze masraflarını karşılamak Madde 15 - Cem.yetın mnu-
ve geride bırakacağı aile ef ı P- mi heyetini kayıtlı az:,laı teskıl 
dının ılk matemli günlerinde ol- ed~r. Müzakerelere başlı) abıl
sun ihtiyaçlarını t-ehvin etmiş mek için kayıtlı azanın yarısın
olınak üzere hali hayat;ında irac dan bir fazh.c;ının huzuru şart
etmiş olduğu killlselere, tır. Umumı 11eyet SLnede bır· 

B - Azasından birinin; ka- deftı: İlkkanmı ayııın ılk tatıl 
rı, koca, çocukları ve öz ana ve gününe tesadüf c kn giin alela
öz babası olınıyanların öz bilyUk de ve zaruret lınlın·il Jdarc He
ana ve öz büyük baba.sının ve- yeti karariyl~ veya azadan beş
fab vukuunda teçhiz ve tedfin- te bırinin talebı üzrı illi" vnki da
lerı masrafı olar.ak o azaya; vetle fevkala<l~ toplanır. He
arkadaşl.ık ve tc>.sanüdün icabet- yeti umuınıy.enın toplantı günü, 
tiı'dığı yardımda bulunmaktır. saati yeri ve rıızn:unesi ıdrırc: 

Madde 5 - Yardım: Cemiye- heyeti tarafındaH 10 glın evv('l 
te giı miş veya girecek aY".m ll'l iki gazete ile ılan ohm ur. Ve hi.t
her ay aylık ücretlerinden t<>- kumcte bil<liı ilir. Ayrıca aza
berrü edecekleri yardım parnsi- ya tebliğ cdilmı.:k üzere mtista
le bu nu-.amnamc<le gösterılen kil şube müdürleri ile daıre reıs-
şekil ve surette yapılır. lerine tamim goncforıhr. Top-
Cf.JM1YI<:tl:N MÜESSİSLEH.İ la.ntı günlinae ekscrıyet nisabı 

Maddc6 - Beyoğlunda, Tü- hasıl olmaı ıse ıki gazete ıle a
nel üstünde daireyi mahsu'>a- za 15 gün -sonrn ıkıncı d\·fa top- 1 
sında İstanbul Belediyesi l stan- lanmak üzeıe davet edılır. Bu 
bul Elcktrık, Tramvay ve Tü- toplantıda ekser:yet arrumıak
nel İşletmeleri Müdüri Umumi- sızın davete iı•.ıhet ~tmı~ aza ıle 
si Bay Hulki Erem, müdüri u- karar alınır. Umumı hey<'t ruz
mumi muavini Celiı.lettin Ger- namede yazılı işler hakkında ka
miyanoğlu, Zat İşleri ve Sicil rar yerir. Mevcut azadnn ':.'O 
Müdürii lsmaıl Hakkı Ceyhan, de birinin teklıf edeceğı :madde· 
İdare Miişavir Avukatı Miiı1i;> ler de r uznarn«) e .1lınır ve mlı
Hayri Ürgüplü, Ticaret Dairesi zakere edılir. !{a,.arlnr ıçtıma
Reisi Cevat Bil, SilihtarrığR da hazır bulunan aza 111n ekserı
fabrikası Müdürü Necip Bır, yeti arasiyle alınır.. P.cylerde 
Tramvay Tckııjk Daire Reisi tesavi vaki olursa re:gm bulıın-
Sndettiıı Ö;rJl. duğu tarafın reyi tercih olunur. 

Cl!;M.1Y1'JTE GİRMEK VE Madde 16 - Umumi heyetçe 
CBM1Yh""TTEN ÇIKMAK aşağıda yazılı i§lcr knr:n ve-

Madde7 - A) Nizamname- rilir. 
nin rner'iyeti tarihinde Umum A) İdare hc~yetinin teklifı ü
Müdürluk teşkilatında hizmette zerine bu nizamnwnede yapıl
bulunanlar başkaca merasime ması--:lfu:ım gelen tadilatı yap
tabi tutulmaksızın cemiyete aıa mağa, 
olabilirler. B) Hesapların ve bıliınc;oların 

B) Bu tarihten sonra idar"'ye tetkik ve tasdikıne, 
gırecekfor en az 6 ay hi2met C) Bütçenin tasdikine, 
görmUş ve 45 yaşını bitirmemiş D) Yeni ıdare heyetı aza ;•ru 
olmaları, ıki liro duhuliye tedi- intihap etmek, . 
ye edilmiş olması ve kayıt ka- Ç) Eski idare hf•yctırun ıbrn· 
bullerinin idare heyeti kararma sına karar vermek, 
iktiranı şarttır. E). lcabediyorsa cemiy<•1 'n 

Madde 8 - Cemiyete aza o- müntehip, muhasıp.. 'e7.ne<l;ır 
}arak girımek isteyen Umum ve kat:bıne ücret ınyın ve~ n ta
Müdürh!k memur ve müstıaJı- dil eylemek. 
demlerinden yedinci madden.in Madd .. 17 - Umumi feyet tor 
(A) fıkrasına göre girecekler, lantısı idare heyetı reisi t:u·a
bu nıznmnamcnuı yürürlüğe gir fından' açılarak toplantı nis:ı b1 
digi tarihten itibaren üç ay i- anl~ılmak için yoklnma yap1l
çinde Ye (B) fıkrasına gtire dıktan sonra mevcut aza kendi 1 
ıkaydolunacakln.r da 6 ncı ayı aTasında bir l eis, iki reis vekili 
takip eden 15 gün zarfında ken- ve iki katip seçer. Bundan s ın
di el yazısı ile yazıhnış bir bP- ra toplantı reis \•eya reis ' ekil- ' 
vannameyi cemiyete vermt>ğ'e !erinden biri taraiından ıdare o
~e bu bevannameve kendısınin lunur. Zabıt ve ya.zı ı§lerıni !tfı
ölümü hal:nde cenaze yardım tipler yapar. 
parasının 4 üncü maddenin (B) Madde 18 - Umumi heyet;?ı 
fıkrasında yazılı ailesi efradın- mili;a.kere zal:ntbr ile kararl"rl 
dan kime veya kimlere verılc-cP- reis ve reis \'ckillerı ve 'katipler 
ğlıli tayin ve bunların teaddücil t.artı.fmdan imzalanarak id..1.rc 
halincl~ her birine verı1Pce1r heyetine tevdi ve bu heyet tara
mr.ktann tesbit ve derce ve yi- fından fora ve infaz ve enak 
ne bu fıkrada yazılı olup ölüm- hıfzolunur. 
Jeri halinde cenaze masrafı ve- Madde 19 - Cemıyeun feshı 
rilmesi kabul edilmiş bu kimc;e- hakkında verilecek kararın lm
lerın ve bunların ana ve babala- yıtlı azanın üçte ikisi tarafınd.ım 
nnın adlarını ve soyadlarını \ "e ittihazı lfı.zımdır. Bu yolda veri. 
doğum tarih ve yerlerini ve ken lecek karar derhal yazıyle hültü
disine nisbet ve karabet dereci'- mete arzedilccektir. 
sini yazmağa mecburdurlar. Madde 20 - Cemiyetin feshi- ı 

Madde 9 - Yukarda yazılı ne karar veri~.diği t;akdircle ' 'nr
bcyannameyi vermekle berat.er sa borçlan ödcndıkten svnı a 
kabul aicintını ödeyen ve beyan- geri kalacak pa.ra.c;ı yardım c- 1 

nameyi verdiği tarthten sonra den azanın en son yardımıarıy- ı 
alacağı aylık ücretinden t eber- le müteııaıibcıi iade olunur. 
r üde bulunan nıcmur ve m1is- Madde 21 _.. Nizamnamcdn ! 
tahdem teberrü eylediği para· yapılacak değişikliklerle ıd&re 1 
run cemiyet azalığı sıfatını ve heyet:ne seçilecek azanın adl,ın 
bu nızamnamenin tayin eyl~cli- ve lıüviyeUeıi bir .haftn içinde 
ği hak ve vecibeleri iktisap et- vilayet maka.mı.na blldirılecı•k
mı!i olur. tiı·. Umumi heyette alınan k:ı-

Madde 10 - Cemiyete da!ıil rarlıı.r azalara ve baslmlarına., 
her aza cemiyette bulunduğu cemiy~t merkezinde ilan sureti
müddetçe yaptığı teberrülerdm le bildirilir. 
dolayı cemiyetten hiç bir met.'.l- 1DARE HEYET'l 
tipte ıbulunmamak şartiyle di- Madde 22 - İdare heyeti; u-
Iediği zaman cemiyetten c;: ıka· mumi heyet tarafından cemive
bilir. t i idar e etmek için işari reyle 

Beyannamede gösterdiği aile- intihap edilmiş 9 kişiden müro!t
s i efradından herhangi birinin kep hükmi şahsiyeti haiz heyP!
"fefatiyle kendisine yardım ya- t ir. Cemiyet in idari \'C mali bil
pılmı§ olan aza; bu yarrlımı mü- cümle muamelelerinden müte
tealup cemiyetten çıkmak isle- selsilen mesuldür. 
eliği takdirde aza bulunduğu Madde 23 - Umumi hcvet, 
müddetçe yaptığı teberrüler idar e heyetine bir lt"eis, b:r reis 
kendisine vaki yardımdan az ol- vekili, blı· muha.sip, bir vezne
duğu bilhesap anlaşıldığı tak- dar, bir umumi katip ve 4 asli 
dirde farkını iade etıneğe mec- aza intihap edecektir. Bunlar
burdur. dan başka. 4 yoock aza d::ı scçil-

Madde 11 - Ccmiyctt"n çe- nıesi 18.zundır. ldaro hey<'1..ıııin 
kilen herhangi bir aza tekrar cc- müddeti bir scncdır. Heyete da-
miycte alınmaz. ı hil azanın yeniden setilmesi c:ı-1 

Madde 12 - Her ne sebep \'e izdiır. 

Madde 24 - Cemiyeti; mah- l2.30 Proğram .Z0.15 Radyo Ga • 
kemelcrde, resmi daireler, hu- 12.as Karışık p~ zetcsl. 
suru müesseseler ve mecJislcnie ram. 20.45 Müzik. 
idare heyeti reisi veya re;s ve- 12 45 A Haberleri 2ı.oo (Evin saati) 
kili t<:msil eder. Tem.sil salfı.hi- u:SO Ş~rla ve tür 21.15 Temsil 
yeti idare heyetince diğer bir killer 22.00 Radyo Salon 
veya ikı heyet azasına da teşmil ıa.oo Proiram Orkestrası 
olunabilir. . 18.03 Fasıl sazı. 22.30 A. Haberleri 

Madde 25 - İdare heyetı en 18.40 Dans müziğj 22.so Kapanış. 
az 15 günde bir mtıntazmnan =================== 
toplanır. Karnrlar ittifakla veya 
eksenyetle alınır. Arada tesa
vj Yukuunda :reism bulunduğu 
tarafın reyi terctll olunur. 

Madde 26 - İdare Hey'eti 
her yıl, o yıl ıçmdeki muamele_ 
leri, hesaplan 'e gelec>ek y .la 
aıt bhdC'.eyi Um'"tımi Hcy'etin 
tasdıkıne arzetmeğe mecbur • 
dur. Bu S"nclıK muamele ve he_ 
saplar Umumi Hey'etçe tetkik 
olunur ve 1.a.sdık ve ıbraya ka_ 
rar verılir. 

İDARE HEY'ETİNİN 
\"AZİFELER1 

Madde 27 - İdare Hey'eti. 
A) Cemı)etın devam ve inki_ 

şafını termn etmek. 
B ı Yardım ımrasını \•akit ve 

zurnan ıle toplayıp bankaya tev. 
<li eylmnek ve) a hüldımet bono 
ve tahvıllerı almak ~urctile cm_ 
niyet altına almak. 

C) Azadnn birinin veya nil~. 
sinin olümle k~ırşılaşması halin_ 
de nız.amname hükümleri daire_ 
sinde ~ardıma lwşmak ve cena_ 
ze merasnnıne mU.~tereken \'cya. 
münfer1den ıştirak etmek. 

Kar.ar H~dır 
lhtıkar 942/846 

Milli Korunma kanununa muhale. 
fet.t.en Şehremini Arpnemıni mahal -
lesi 41 nwnarada tntlıcı ücnretlle 
me-ıgul Ömer oğlu S!llcymnn K:ırn 

hakkınd:ı 1stnnbul Milli Korunmı 

mahkcmrs nde cereyan !'den mnhn -
kemesi ncticesınde suçlunun fılll sa
bıt o!dugundan Milli Korunma ka
nununun 14. 55/2 maddeleri muc'
bince 25 lira ağır para cezası öde -
mC!:ine ve hüküm kat'ılcşdiğınde üc 
rcti suçluya aıt olnınk uzcre krırar 

hul:i.sasının Yeni Sabah gazetesinde 
neşredilmesine 25/6/942 tarihinde 
karar verildi. (9540) 

Iiaııar ll.ülasasıdır 
lhtlk~r 42/347 
Mılli Korunma kanununa muha. 

fctten Bnlıkpazarı Taşcıl:ır Zindl'n 
han karşısında 56 No. da Yoğurt 
ticarrtlle meşgul Torna oğlu Yuvan 
Çcrikçı h:ıkkındn İstanbul Mılll Ko
runına ınnhkerneslnde cereyan ede!' 
muhakemesi ııeticesindl• suçlunun fi
ili sabit oldugundan Milll Korunmı 

kanununun 32/j, 59/3, 59/4, 63 mod-

' üç gün müddetle diikknnının Juıpll• 

blıruısına ve hüküm k:ıt'ileşt.:gintl• 
ücreti s ;1uyn ait olmak uzere karnı 
buliısasının Yeni Sa"'-ı g~ptcsındf 
neşredilmesine 23/3/942 tanhııfde kı 
rnr verildi. «9549 

lillr.aı· HüJAsa.c;,ıclır 
lhtlkllr 4:!/184 
l\Uııt Korunma kanununa muhal&< 

fettcn s.uçlu Tnhtnkalede Kaymakd 
fırınında yattın seyyar balıkçılık ti. 
cnrctile meşgul Mehmet oğlu :ı lıİ 
Çorlulu hakkında İstanbul Mıllı J(o

runmn mahkcmesi.ndc ccrcynn eden 
muhnkr.mcsi neticesinde suçJıınuP 

fazla 1ıyatıa ekmek snttığı scıbit ol· 
duı,.'Undan Milli Korunma kanunuııul!. 

21, 55 m:ıddc-lcri muribince otuz lir• 
nı'.;'lr para cezası odemcsıne vl' hu -
küm kat'ılc.ştigınde ücretf suçluya a· 
it olmak üzere knrnr huhısa_mın Yt 
ni S:ıbnh gazetesınde ncşredılmeı;in• 
19/5/942 tarihmde k. r:ır verıldi. 

«9543> 

Sahıbl: A. Ceınaledd in Sıırnçoğlıı 

Nı:ırlyat MUdUrU: M. Samı Karayel 

Ea51ldığı yer: ( H. Bekir GUrsoylar v• 
A. Cemaledd ln Saraçoj'jlu Matbaası} 
~======,...,.,,===""~~~==-~~ 
deleri mucibince be5 lır:ı a ır p ra 
ce1 .• sı ödemesine ,.c yedJ gun müc:l
detlc> de clükk:iııınm kap.ılılrr. ınl 

ve h!il,üm knt'ileştigindc ucrct ~u<;· 

luJn ait olmak ii7ere karar huıt\o;l'· 

sının Yeni Sabah gazetesinde ne~ • 
rt·dilmesine 17 /7 /942 tarıhındl' knt ıı ı 

verildi. «953h Ç) Umumi Hey'cti senelik Ye 
ya fevkalade toplnntılara çağır. P-!!'ıı:l'~~---l!ll=~~~~D.1!!!'!9ıı::mc'!!!'!~~~~~l!l!I~----. 
mak ve bunun toplantı gün. saat saklanacaktır. Azanın kayıt uu_ tır. 
ve verını ve top1antı ruznamesi_ marasınııı kendi fişlerine ve fiş Madde 38 - Harp ve iht ilf&I 
ni gazete ılC' llan ve tamimle 8_ lerin sıra numaralarının da kn_ hallerinde ve müstevli hastalık -
zalara iblağ etmek ve durum _ yıllarına yazılması mecburidir. lar karşısında bu yardım yapı. 
dan hükfunet1 haberdar eyle _ E) Bilanço ve hesabı kat'i ra. lnmaz. 

k porlan. Umumi Hey'ctçe tasdik Madde 39 - Bu niz:ımnaıne me. . 
D) .Nizamname maddelerinde olunduktan sonra ibra karnrilc mucib,ince verilmesi icap edCil 

yapılması ıuzum goriilccek ta _ birlikte hıfzolunur. yardım parasının tesviyesinden 
diliit pro.ıeleriııi hazırlayıp U • CEMİYETİN VARİDATI evvel azanın beyannamesinde 
mumi Hey'ete arzeylcmek. yardım görmesi tayin edilnıİŞ 

E) Cemıyetın varidat ve mas Madde 33 - Cemiyet.in gelir_ olan kimsenin vefatı halinde ö_ 
raflarını ve mali durumunu gös leri ŞUnlardır: len azanın teberrü etmiş olduğu 
terir bir bııanço tanzim ve U _ 1 - Cemiyete girecckleru~n ııara kanuni mirasçısına ibrn7. 
mumi He,·'cte arze,tnıck. bir defaya mahsus olmak üzc>re cderck!eri veraset senedine gö. 

F) İdare Hey 'etine intihap 0 _ peşinen alınacak ikişer lira kay re tevzi olunur. 
Jıınan azanın lıiiviyet ve adları_ diye ve duhuliye. YARDIM NİSBETİ 
nı ve nı?.nmnamecle tadilat ya _ 2) Cemiyete aza olanların ht-r Madde 40 - Cemiyet azasırt~ 
rıılmış ıse bu tadilatı en çok bir ay almakta oldukları aylık üc _ dan bi 'inin ölümü halinde; hıı~ 
haf-tfi zarfında Vılayet Maka _ retlerinden tevkifat.ı da dahil ol yatında almakta bulunduğu üc. 
mına bildırmek. duğu halde emsal baliğinden iki rctinin emsali hasılı ile birlfüte 

G} Tutulmas kanunen iMp lirayı geçmemek üz.ere verecek_ tevkifatsız üç misli beyaıınaror. 
ederı defterlerini tuonak. leri yüzde birler. simle gösterediği kimse veyt. 

H) Uroıınü H(•y'etçe ittihaz e. 3) Bankaya yatırılacak para_ kimselere htlv"yetleri tesbit e , 
dilmı' ka.rarıarı tatbik ve intaz nın !uızll!rı. dilmek suretile derhal ve dcf'a.. 
tıvlE'.mek. 4 l Teberrüler. ten verıleccktir_ Bu suretle yn. 
·Madde 28 - İl are Hey'etin _ 5ı Cemiyetçe hiikfunet tnh _ pılacak yardım 600 lirayı geÇ~-

den ınuhasıp· ccmiyetın varidat vil ve bonoları alınmış ise bun. ı mcz. 
\'e masrnf1'1Tlfü ve hesap muv .1, Jarın geliri. ı Azanın Cemiyete girerken vcı 
melatım goriır ve veznedar tel _ ?.fadtle 31 _ Cemiyetin vari_I diği beyannamede yazılı olmn • 
rafından hazırlanacak muvnk _ dntı: İdare Hcy'eti tarafından sı Hızım gelen ve 4 üncü maddl'. 
kat aylık mızanları tetkik "e Bankaya tevdii mecburidir. Bu nin <B) fıkrası mucibince ölilıll
imu- ederek ıda.re Hey'etiPe paranın nizamname hükümleri ı l"'ri halinde yardım yapılması 
gönderır. ı haricinde sarfı caiz olmadı~-ı kabul edilmiş olan karı, koı.:a, 

Madde 29 - Vc:7..ned::ır: CemL gibi ne cemiyet azasına ve ne de çocukları, öz ana. veya öz bab!l
yetin gelırin• dip koçanlı tesli _ s::ı.ir şahıslara bor<; olarak ve _ ve öz ana ve öz babası ol · 
mat mlızekkercsile Bankaya rilmcsi de memnudur. mıyanların öz büyük arın 
yaunr veznE: ve avans defteri ~ ve öz büyük babasınJl 
tutar. ölüm vukuunda katip tJ ı YARDIM ŞEKLİ ölümü halinde köy ihtiynr 
rafından kendı~ine berilen vu _ Madde 35 - Cemiyete dabil hey'etlerile Nahiye MüdürlU~ • 
kuat üzerine o azn \•eya ailesine iızanın vefatı halinde yardım; lerindı•n veya ölünün defnınc 
yapılması icap eden yardım mikl hnyntında tan1Jm edip 8 İhCİ ruhsat veren Belediye dokto · 
tarını tahakkuk ettirerek Ban _ madde mucfüince vermiş oldu _ ı rundan ,.e müteveffa hastabn -
ka çekin; tam~ım eder. Her ay ğu bcyanmıme<le gösterdiği kim nelle iilmüş ise hastahane bnş : 
sonunda. gelir ve masrafm mu_ sekre gösterikn nisbetlerde ya_ hekimliğinden alınacak tasdik~' 
vakkat mızanmı ihzar. tetkik ve pıhr. vesikanın cemiyet idare Hey'ctl 
imza için muhas.be tevdi E>ylcr. Madde 36 - Cemiyete dahil İlan - 5 

Madde 30 - Katip cemiyet a7,a tarafında:, bcy::ı.nnaıne ve _ ne ibraz edi1mcsile azanın aY · 
azasına mahsus lrnyıt defterini ı ilip te yardım parasının kim _ hk iicrctinin emsali hasılı i!" 
mukarrerata ait zabıt defterini, ıcre vt: ne nisbetlcrde ,erilmü~i birlikte tevkifatsız bir aylıgı 
gelen ve gid~u evraka ait clefte_' gösterilmemişse ölü azanın ~e _ hemen tediye olunur. Bu yat' • 
ri tutar ve iızanın \•ermesi mc•·., nazesi ynpllacak yardımın lufa_ dıın miktarı da 200 lirayı ge • 
buri olan beyannameleri t:ırih yeti derecesinde Belediye Me _ çemez. 
ve numara sırasilc doc:ya zarlıklar Müdüriyeti nizamname Madde 41 - Bu nizamnarııc 
sında ve mc,·cut ise kasasında sinde gösterilen sınıflardaki me İstanbul Vilayeti Makamın'" 
muhafaza eder. rasinıle Ye Belediye tCŞkilatı va_ tasdiki tarihinden itibaren meı·. 

MURAKABE HEY'E'l1 sıtasile dt>fnettirilir. iyet'C girecektir. 
Madde 31 - Cemıyetin bü _ Madde 37 - Yardım parası _ :Muvakkat madde: 

tün idari ve mali işle "nin · ni _ nın kimlere verileceği beyann:-.. 15 inci madde mucibince tJ · 
zamnameye uygun olarak yapı_ m<>de kayıt ve tayin ve tcsbıt o_ mumi I;Ie::(:tin. toplanarak. H:; 
lıp vapılmncıığmı ve idare Hey_ ıuııdukta.n sonra aza tarafın _ re Hey ctinın ıntıhabınn. kad 
eti tarafından tanzim olunan dan lıu beyannamede bir ~eği~7 --cemiyet müe:>Sisleri kendi 8:rJr· 
Renelik bilfınçonnn kayıtlara u~1 şiklık yapılması arzu edıldıgı larmda 1 Reıs: 1 .Umumi ka u 
gun oiup olmndığını. mur:ık:ıbe takdirde kevfiyct ev,·elki beyan ve 1 veznedar ıntıhap etmek s · 
eder ve netkf'yi rapoı·la Umumi ıınme yerine kaim olmak ü7.crc r,,.et~le İdare Hcy'eti vaz.ife ve 98 

Hev'ete bildirı.·. 8 inci madde mucibince ycnidt>n lnhıyetler deruhde etmış bulu • 
Bu vazife Umumi Müdürfük bir beyanname tanzim ve im1.a nacaktır. 

tarafından ıntihap oiunaca~ iki ederek evvelki beyannamenin ıp 25/ 6/ 942 
idare reisi tarafından vanılır. talile bunun yerine ikame edil , 1. H. Ceyhan 
CE~'tYETİN TUTACAGI "E mcsini bildiren yazı ile İdare Kırk bir marlderlen iabrct 0 

SAKLIY ACACI DEFTERLER Hey' eti Reisine bildirilmesi mcc duğu ta<>d k olunur. 
VE EVRAK buridir. Aksi takdirde evvelki H' 8 942 

Madde 32 - A) Cemiyete gi_ beyanname ahkamı muteber _ 'r. C. 
renlerin isim ve hüviyetleri ve dir, ve vukubulacak melalip ve İstanbul Umuru Hukukiye 
sicil numaralan ve verdikleri müddeiyat mesmu olmıyncak - Müdiir!iiğü 
paralan kayıt etmek için (Aza Nizamnamenin muvakkat maddesi mucibince Cemiyet !darc 
defteri) Hey' eti vaz.ife ve salahiyetler ni muvakkaten deruhde edc..'1 

B) İdare Hey'etinin knrarları müessislerin: 
tarih ve sıra numarasile yazıl_ Ör.t. ve Soya.Ulan 
mak üzere (Karar defteri.) Bu ____ ,.;,._. _ _ _ _ 
kararlar deftere ya?.ılaıkta n Hlllki Erem 
sonra Reis ve azala.r tarafından 
imzalanacaktır. Ccliılettin Germiyaıwtlu 

C) ~len ve giden e\'rak def_ 
teri. Mi.ınib Hayri ttrgüplU 

Ç) Cemiyet namına alınan bti 
tün paraların alındıkları ve ı:;ar_ Sadettin OzU 
!olunan paraların sarfcdi1dikle_ 
ri yerleri açıkça yazmak igin 
(Varidat ve Sarfiyat defteri.) Necip Bir 

D) Azanın 8 inci rnaddenin 
(B) fıkrasına vcrmeğe mecbur tsmail Hakkı Ceyh:ıt 
olduğu < Fiıılcr) sııa numarası _ 
n. tal.in ederek olan bu fi91cr 1 Ce\'ad B U 

tka.m.ct.gahL-ın ---tstıınbulcla Ay;ıspaşada Toks nı ırı cY. 

danında Elektrik idaresi binası. 

Goztcpe tst..ısyon <·:ıddcsi 1smail P 
k~kü. 

N·,,,rı· 
Nlşa.otr.şı Vali kono~ı caddesi, ı. 
Uış npnrtımnııı döı:dunci.1 dnlrc. 
Arnavutlwy. Ilirin('i <' .. ıcld<' (1C8) :ııı 
l ı Ugur :ı r'ım, nı d, hıli No. 8 

J<:y'lP S 1,ıl1d rag:.d. 1'.;lcktrık 1d ... 
bu ı. 

Kr dıkôy, R:ı. imp ı.a manallc<i, t 
1 • ı.ı; sokaf:ı 106 s;ıvılı ('\'. 
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