
~c§l~V<elk ö O 
Mecliste mühim bir 

1 

nutuk söyliyecek i 

Başvekil ve yeni vekiller 
muhtelif meseJeleri 

tetkik ed i_l]Or Lar 

Vekiller Heyeti ilk toplantls nı 
dün Milli Şefin rıyasetinde yaptı 

I 

Saracoğlu, Reisicümhur tarafından 
Parti Genel Başkan vekili tayin olundu i 

MahkOm edilen 
vurguncular 

Bir devlet memuru da 
3 ay napse mahkıl n oldu 

Voronej 
kesiminde 

Vaziyet 
çok 

vahim! 
Sovyetler yeni 

rıevzilere çekildiler 
-o---

ı imanlar çekilen 
as ordularının 

arkasını kesmlye 
çalışıyor 

Don nehrinin kıyıları tank, 
top ve tayyare enkazile clolu 

(Yazısı 2 incide) 

Tonlarca Nohuda 
ylzde yllzden ıazl& 

Arla satan 

Tanınmış bir 
tacir tevkif 

edildi 
--;)--

Ele gaçirilen yüzlerce fatura 
hesap mütehasmslarmca 

inceleniyor 
İki nwnaralı ml.ılt kQrunma. m.ah . 

kemesi dUn AbdurrııJım.an oğlu Ne _ 
cip Hancı adında tannımI§ blr taciri 
ihtikA.r auçundan tevkif etml§Ur. 

Ankara, 13 (A~\..) - Yeni İcra 
.Vekilleri heyet\ bugün aaa.t 11 de 
B~veka.tette Relsicüınhur İsmet İn~ 
nUntin boıkam~ıııua. llk toprıntısım 

yapmıştır. 

Ankara, 13 (A.A.) - İcra Vekille. 
ri heyeti, bugün öğleden sonra saat 
ll'i de Başvekil Şllkrll Saraooğlunun 

baıJkanlığında. toplanmıştır. 

şark cephesinde Alınan taarruzu.ıuın istikameUnl giMterun harita f,ondra, tı (A.,1.) - Don nehri 
butı~ında cereyan eden muharebeler 
gitgide şiddetlenmektedir. 

PJya.sada. hayli büyilk i§ler ya.pa.ı:ı. 
bu zahire ta.clri son za ma.nıarda yuz.. 
de yüzden fazla kılrla tonlarca nohut 
satmış, cürmümeşhut halinde yaka.. 
lanmıştır. lC1e geçirilen ytızlerce !& ,. 
b1ra mahkeme tara.fında.n bir heaap 
mütehassısına t.etklk için havale o~· 
ıunmu§tur. 

~ec· allşam : 
., r=n .-.:zuma ..-. - ..._.. 

Elalemeynde 
iki hafta 

-· 

Ankara, 13 (A.A.) - Cümhurlyet 
Halk Partisi değişmez genel başkanı 
Relstctimhur sayın İsmet tnöntt, mer 
hum Dr. Refik Saydamm trtihall Uze. 
rine lnhilAl eden Genel ba,kan vekile 
llğine Parti nizamnamesinin 27 inci 
maddesi mucibince, Ba§vekil 1zmir 
mebusu ŞUkrU Saracoğlunu tayin bu 
yu?"llluşlardır. 

(Devamı S üncü.de) 

Kömür nakliy e üc
retleri tesbı1 edildi 
YalDIZ Baraçe, meden deftll, Oaztıane

lel'den yapılacak nakliyat 

Gece ~·arısı l\fos.kov~da neşredilen 
Rus tebliği cephenin Voronej kesı. 
ınindc bir noktada nüfuz elmcğc 
muvaffak oJıın Alman kıtaaLı ile 
Rııs kuvvetleri arasında nnudane 
çarpışmalar olduğunu bildirmel..1e .. 
<lir. l\ferke7. cephesinde Kantcmi. 
rovkanın liO kilometre ötc!'iindc 
BoRuı:.ı ~chri !]olaylarında rla 
şiddelli ~·ıırpışıııalar olmnkl:ıdır. 

(Deumı S üncüde) 

Vali 
Kadıköyden kömür 
tevziatını te\.ki ketti 

Dün şehrimize Eıelen vali vc ı>cıce· 
diye reisi Dr .LOHi Kırdar. bu sa• 
hah Kndıköyüne geçerek kömfa: 
levzi beyannamıkrinin lı:ı) iLerce 
~dağ'ılılmasını ve halk bir'ı!dcriıı i 11 

faaliyetini tetkik ebn.i~lir. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
Tam ilô hafta eWo?l bütüu di.tn

)alllD tlil\:l.atini kendi üzerjne çe
J,en, esaslı hnrı> cephelerindeki 
'akalart unutturarat;: birinci plina 

c--~-ı:eçen. e bir giin e\ el hnri~to 
ı.1m .. enin bilmediği l;ir bimden i
baret iken ertesi günü, hütüıı dün .. 
yalla meşlıiır olıµı tfüi.J.emeyn, ya.
vnş ya.vr..;:. cbemnıiyetini gaip eder 
"'İbl old:.ı. Çfuıkti lllarsşn.I Rommel 
in galib ordu-.u bura.y& gel<lik. 
teo ''e on be'.j gün eV'1el, bir sal· 
dırıs yapıp Iı.ar~ısmdaki se<ldi yı
t;amadtktan ıoonra glttik~e söndü. 
~imdi Alman t.ebliğlerl bir gön 
c"C:~i meŞhiır :;;;tiIB. ordusunun 
lıir f'"iln en·elld mağlllp kunetler 
tarafından. 'u~u!t. gelen hücümlan 
pııslrul'tmeğe ınurnffak olnta.smı 
memnuniyetle J:aydetmel•ten ba~ 

MISIRDA için de tarııe tesblt edilmelidir 
-o-

Yeni mey-
danmuha

re besi 

Sob&ıar iÇl.n verilecek kokkömUrU 
beyaıınaıneJerinl bazı mahalle birlik.. 

teri te.ısclllt ewgl ha.ide, bazı birlik. 
ler kendilerine tebligat yapılmadığı. 
nı ileri ~k tUdik etmem~erdir. 
Halbuki b usus ki kanun resmı 
g&aetede çı?ttrğmdan blltlln birlikle. 
rln kömür beyannamelerini. tasdik 
mecburiyetinde oldukları dlin ka7 • 
makamlı~ bildiril.ınl§tir. 

beklen yor Vefd partisinden 

Dığcr taraftan fıyat mura.ka.be ko. 
misyonu, dünkü toplantısmda şehir 

dahilinde maden kömürü nakliye ile. 

retierini şu suretle tesbit etnı.l§tlr. 
Kuruçc~eden Bebek • Beşiktaş 

2300, Bcyo~lt< 400, Beyazıt _ Fener • 
Hasköy :500, Sular • Eyüp _ Karaa. 
ğaç 600, Bakırköy 700, YeşUktly • 
He.ikalı 900, !stinye _ 500, Tarabya 

(Devamı S öncüde) 

Kaliteleri bozulan 
çorap ve kumaşlar 

Evsaf ve fiyat nizamnamelerinin 
tatbiki sıkı kontrol edilecek 

ka bir SCY ~·a.pruıyor. 
'Ek.leme)'ll ka~ısmd3ki Alman 

ordusunmı on he;; gündür hiç blı 
i" ~örmeme'!i \"C hatta bir kesim. 
de bekiz kilometrelik bir ımr~.a), 
bile clind~ kaptırması ve istirda. 
da mu' af fak olam.'lm15 Şimali Af· 

iki taraf da 
mütemadiqen 
takvi9e alıyor 
Bir ltalyan albafl 
yatajında uyarken 

esir edildi 

9 kişi daba 
çıkarıldı 

Vişi: 14 A.A. - M!Slrdan gc.. 
ıen biı- ha.bere ,ıöre, Nnhas Paı;a, 
Vcft P3.I'tisiıtin ileri gelenlerinden 
9 kişiyi pat'ti aza.lığından çikarmış. 
tır. Bunla:rııı. hükôtnetin güttüğü 
politika,yı tenkid ettıiklerl söylen• 
mektedi'r. 

---..ı:.o~--

Bir Fransız balıkçı gemisi 

• ıika ve lhsn· mes1?lcsini halletmiş 
midir? Hıma c\et <leme~e bnkfi.ıı 
l"Oktur. Yalmrı Elaliıne) ıı önün.. 
~ bu fki haftır.lık mecburi duruş, 
sail' bir çok meseleleri Jıa.lletmiş 

Kalıire, 14 (A.A) - Romınel • 

rransadan ingllte. 
r eye Alman 

askerıerı kaçırdı 

gihi görünüyor. 
Marc~al Romel orousu E1ala • 

me~"lle dayandığı :ı.anınn, c\·velden 
fıiç kim'>e ora.da İngilizlerin m\i
cfofan:n kabul eclcceklerine ve is. 
ti1:1 kun-etlcrini durdurneağına 
ihtimal vermi~·ordu. Çiinkü Ge~ 
ncral Auc hlnleck ku\ Yetleri artık ı 
dıi--ruana karşı taarruzdan aciz bir 
hale <hlsmüş :z:uınoiunuyordu. Tob. I' 

ruk gibi ayı.aman beri tahkim e· 
dilmiş Ye .\iman muhasarasına. se- ı' 
Jdz ay dayanmış bir l<a.Je bir giin 

1 
fçin<b düşerse General Auchin • 
leck'in yorgan kuvvetlerinin ha • 1 
m-IanmamL~ bir ~·kide yiizünii j 

cephey.c mühim kuvvcller sürdüğü~ 
den Mısır111 garp çölünde her da• 
kika biiyiik bir ı.rnydan muharehr . 
si beklenebillr. lngillzlcrio son fa,. 
nrruzuo kadnr siir'atfo yapşlmıştır 

ki bir İtalyan albayı yatağında a. 
yurken c~ir !dilmiştir. 

(Devamı S üncüde) 

Londra.. 14 A.A. - Fran3JZ 
Breton batlkçı genrilerinden biri 
!ng.illtereye gclıni5tir. Bunlar , 
Fransa.dan be.zı .Alman askerlerini 
kaçırmış ve 1ng:iliz topraklarrna 
geti1"1'llişlerdir. 

KASAPLARLA iÇYAGI MÜTE
AHHiDi ARASINDA iHTiLAF 

tekrar dü;-:nıa.na çevirip de onun ı 
~·olnnu kesecek bir derecede bir belediyeyi protesto ettiler 
m~a.vcmet ~ri gösterebilmesi • ! 

Kasaplar din mezbaba idaresini ve 

ne ihtimfil vermek zordu. Kars.ağaç mezbahasında kesilen yapılmasını lstem~tir. B·ı nıUracaıı.ti 
~te iki hafta. içinde tik hal ı hayvanlardan elde edilen lç haber alan kasaplar da. dO.n bir top. 

edilmiş nokta budar. Alınan ordu~ yağlarmm fiyatı metıelesl §ayanı dik.. ıantı yaparak Vaziyeti tetl<ik etmi!.I 

511 
karşısında, onun par lak ku- kat bir sa.fha.ya. girmiştir. ve onlar da ticaret vekaletine mUra. 

manda.nile boy ölçüşebilecek bir İB.§e müste~rlığı tara.tından fa& • caat ederek zararıarma meydan ve. 
lnclltı kums.ndanı da vardrr. İn- llyeti müsteşarlığın yağ imal~tma rllıncme~ini lstemeğe ke.rar vermiş. 
t!lliz knvvetleri Marsa. • lfatrub hasredilmiş olan müttehit ~ yağla,. ıerdir. Kasaplar icap ederse bu ıne. 
b:ıttmda bile tutunama.yarak ric• rını, koordinasyon heyetinin verdJti selenin halli lçln AnkarayR bir heyet 
a.t etmişlerse bunun sebebi nıi\ıte- salA.hiyete istlna.den içyağla.rma. el • göndermeğe karar vermişlerdir. 
l'İ Jrovvetlerhıin bozu.Iması değil, konuıduğu gUnktl fiyattan yanı ki.. Hu ibtll!i.f sebebile yağ'lnrını mUte. 
lromandanın daha mfüıait bir mev losunu 105 kuru§tan satm almak is. ahhlde teslim etınek istemtycn )<a._ 

kide :harbi bbol etmeyi tst..>..miş temektedtr. Halbuki ka.sa.plar da. bu saplardan yağı mezbaha. idaresi te. 
olnı&sıdır. fiyata ~r ka.tiyen vermeğe rıza p se!lüm etmiş ve makbuz da vermiş_ 

Şimdi İngiliz ordusu bu miisait termemektedirler. tir. Bunun üzerine dün kaııa.pı<ı.r no. 
noktayı iyi intihap etmi' ve pli. ter vnsıtasile mezbaha idare.si.ne ve be 
nmm ilk krmıım, yani giillp döş. Müteahhit ticaret vck.Aletllle mll • ledlyeye birer protesto ~şlerdJr. 
·~nı dnrdomınğa mm·affak C'l· racaat ederek 105 kUr\13tan ııa.t.ış Protestonun hirer sureti bıL§VekA.let 

(Devamı 3 ttn~üde). yııpın:ıyan kasaplar ha~da takibat :ve tıcaret ve~tinc gandc~. 

Bugün 
Fransanın 

milli 
bayramıdır 

Bir rraaıızlar 
teşekkllltl 

''Mabarlb rranıa,, 
adını aldl 
-o--

General Jö Gol Fransız. 
komand oılarutı tef ti§ 

edecek 
Londra, U (A.A.) - Bugün Fra.n_ 

ııanm bayramıdır. Fransız vatanper_ 
verleri her ta.rafta bugünü kutlaya.. 
cak.lardrr. Bu mllnasebeUe hür Fran.. I 
eız teşekkülü de muharip Fransa adı.. 
nı a.ı.a.caktır. Bu ta.birl Blrilhakhnde 
.ki Fransızların mlldtı.faa.sr mU.nase ~ 
betile Çôrçll kullanmış, general dö 
Gol de bunu terviç etmiştir. 

Amerika ctimhurreisi Ruzveıt 14 
temmuz mUnasebetile bir mesaj neş_ 
rederek demiştir kl: "Her demokrııst 
istiyen şahıs için büyük bir mana 
ifade ~den böyle bir günde Fransız 
milletinin pek yakında hUrrl vct, rrıti. 
ıo1avat. kardet;lik e~aslarına kaV'.ıı; • 
ma.stnı canü gönül Jnn dll<>~im.,. 

( Oe\ :ı.n . ı it ünı li:fl') 

Aııkara.de.n bıldlrildtğiııe göre ti. 
carette t.a.ğ§i§in men'i ve lhracatm 
murakabe ve korunması belr!andaltt 

kanıma mti.Bteniden evvelce tip ve 
va..sıfla.n te8bit edilmiş olan kadoı ço. 
rapları, ipekli kumqla.r, kaput bez. 

lerl, kontrpı.a.k, tuğla, çimento, sabun 

ve daha bunun gibi gibi bazı: mamul. 

lcrin son icaplar dol&yıslle va.sıfla.rı. 

Balık tatarken 

Denize düşen 
çocuk boğuldu 

Kireçburnunda oturan 10 yaşında 
Nı.foati adında bir çocuk, dün sahil· 
<le olla ile balık tutarak denize dfüe 
mü~, kurtulamıyarak boijulmuştuı•. 
Cocuğun cesedi denizden ı;ıkarı1• 

mış, Gömülmesine izin \'Crilmi~lir. 

PIAI satası kaça 
mal oldu 

Aksaraydn oturan Faruk adın<l·ı 
birisi, pazar günü, :raııın<la Yelde. 
ğirmeninde 40 nıırnar.tda oturan 
dul Necmiye olduğu halde, Suadiyıı 
pliijrn:ı gitmiş, denizde yıkandığı 
sırada kabinede yalnız kal:m kadın, 
Faruğlın c.'\kclinin c<'l>in<leki t>5 
lirayı çalarak knçmışlır. 
Faruğun polise müracaatı iizcrinc 

suçlu kadın yakalanmıştır. 

iki hamamın çek
meceleri soyuldu 

Para.ları ahp kaçan 
tıırsızlar aranıyor 

. .(Yazı51 3 üncüde) 

nın bozUlduğu gôr!llmUş, bu ma.muI. 
lerin imalinde görülen yolsuzluklar: 
be.rtara.f etmek maksadile &kı bir'. 
kontrole tabi tutulmaları .kararla§ "' 
trrılmıştır. lktı-.t veka.letı bu mali.. 
saUa alA.kadarıara bir tebliğ yap • 
mış, fiyat ve standard nizamname. 
ler.lnJ:n ta.tblkatmın d&ha. mlu blr tct. 
kik ve kontrole tabı tuttılmasuu ıs. 
temiştir. 

iran demrryolu 
üzerinde 

Bir çok bl,ak 
inşaat tamamlaadı 

Tahran. 14. A.A. - Rusyaya. 
kadar tranı başt .m b:ışa geçen de.. 
ıniryolu ile, garlarm, bangar:arm, 
rıhtımlarm, atölyeler-.ın ve demir 
yolur.a giden kara ~o.Jannm in§a. 
atı tamamile bitirilmiştir. Geçen 
senekine msbetJe ü~ misli fazla 
harp malzemesi hep bu hattan ta• 
§ır .. nuştır. Şattülarab üzerindeki 
Mohornmer limanı genişletilm1ş. 
islah olunmuş ve büyük iş yap .. 
makta buJ.ıınmuştur. Şimdi Hin .. 
clistan münakalatı toplu halue \'e 
daha kolaylrkla gelmekte ve Bu• 
lucistan hmlud yolu ite gu<:tta ü.. 
zerinden t~a !'!ec;lrilmektedır , ---o---

Resml daireler 
sıra ile 

Vişiden Parise tc.şmıyor 

Vichy 11: (A.A.) Fransız hük1;t
rnetinin Parise ~akli hrkkındu bır 
proje yokt.nr. çıkan ~a.vialar. son 
zamanlar<l'.3. alman bazı iclan ted. 
l'iTl~rin y-.uıirş .tefsir eJilmesinden 
ileri geliyor. Bir sene ev:rd na • 
zırltldardan bir kıSmı Parı:ste yer. 
ı"'"mişti. Bıınlarm s.rasmda Dev • 
let şurası da '\-ardı. Çok kalaba • 
lıklaşan Vichynin nüfusunu a.zalt. 
mak ~ b•ına b"n.zer ~·eni tedbir. 
ler alınması muhtemeldir. Bu ı::üm 
leden olara.k M~ Nazırlığr tıt 
Beden Ter~ycsi umum ltomhııer· 
liği Pam'e ™.ım."tealttrr. 



Yazan: Bu.il ile 
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ABONE ŞARTJ.ARJ 
TO.rkl19 .llk:ne'td 
14.80 K.1'. 11.00 l1r. 

'1.50 • U.00 • 
~00 • 8.00 • 
uo • 1.00 • 

Mısır cephesinde 
(.Da§ tarafı 1 nclde) 

Londra, 111 ( A.A.) - Askeri. mu· 
harrir Analist, diyor ki: "Mısır 
cephesinde her dakika bo7.Ulabile
c:ck bir milvazene vardır. lki tarar 
ta kuvvet topluyor. Rommel cenup· 
la hir cevirme hareketi yapmak 
11iy<!tindeydi. Şimalde İngillderin 
dikkatini çekmek için İtalyanları 

H 'X BE R - r4.1itam pGstan 

ingiltereye yapılan 
akınlarda 

Şark cepbaslada 
(~ tarafı 1 ncfde) 

Lisanskda Ruslar yeni mevzilel'c 
çekilmişlerdir, 

Londm,. U ( A.A) - Mosk'llvada 
ne'şrediJen gece yar.ısı Rus tebli~ine 
yapılan ekte, Voronej drafmd:ı, 

cereyan eden muharebenin vahamet 
ke:sbetifli hildirilmckledir. 

Sempati güçlükleri 
ortadan kaldırır 

3 

iş /v:ıyatıntla muvallak olmak, şiddetle, cebirle, 
kuvvetle olmaz. lnsanlaı·ın zorla kazandıkları her şey 
ellerinden zorla alınır, fakat sempati ile kazanılan her 
şey muhalaza edilebilir. 

______________ 
111 

bırakmıştı. General OşinlC'k bunu 

farkederek ilk darbeyi indireli. Dün 
Roıumel EH'ılc.meyn ınıntakasında 
yeni İngiliz mc,·zilı>.rini yoklamak 
istemiş, lakal teşebbüs neticesiz 
kalmıştır.,., 

Almanlar yeni 
tipte bombardıman 

tanaresı 
kallanıyor 

Rom&, 14 (A.A.) - Popolo di Ro. 
ma.mn Stokhohn, muha.birinin bildir. 
diğine göre, Almanlarm tnglltereye 
ya~arı a~ar için yeni tipte 
Fok Vulf 190 uça:ğı kullandıkları 

Londrad& iddia. edilnıektedir. 

Rus topc;u ve piyad~i Doğuc:ı 
dolaylarında faik Alman kuvvıelleri· 
ne ağır zayiat vr.rdimıekted.ir. Bir 
kesimde 500 Alman öldüriilm.ıüsliir. 
Almanlar buruya durmadan · yeni 

Is hayatında vericiliğin belli b~lı şartlarından, biri, 
~E:mpatidir. Sempati, istenilen .eyin azami.ini verir. in~ 
sanlcır, bununla canlanır, gayrete gelir ve sempati, tek 
b~ına, nice nice meseleleri halleder ve nice nice güc. 
lükleri orlaclan kaldırır. 

C:epbelerd.e durnm 
Ş&rk cepbeslndc vaziyet Ruslar i. 

çin vahlm olma.kt& devam ediyor. Al. 
m.a.n bqkumandanlığr dıi.n hususi bir 
tebliğ neşNderek yeni muvaffaki • 
yetlerden bah.setmcktcdir. Tebliğde 

dG!yor ki: 
Rljevl.n cenubu garblsindeki keal.:ı:n. 

de lkl temmuzda ba.§Liyan ve hava 
kuvvetleri tara.fmdan müessir suret. 
te destekleıwm ta&rruz, ormanlarda 
mt1şkill aartıar içinde yapılan muha. 
rebeler neticesinde dU,man mevzi • 
lert mt.emJnin yanlma.ıımda.n so.:ıra 

birk~ düşman avcı ve süvari ti.ime. 
ntnln ve bir zırhlı tugayın çember L 
çino &lmar&k yok edilmeaile netice • 
lenml§tir. 

11 gün dev&m eden bu muharebe. 
de 30 bin e&lr aımml§ 218 tank, ~1 
top, 1301 makinelitüfek ve her cins. 
ten bir çok ınıAh ve barp malzemesi 
1ğtlnam veya tahrip edilm~tır. 

DU§Dla.nın uğradığı kanlı kayıp • 
lar pek bUyllktür. Ganimet ve esir 
as.yun artmakta devam ediyor. 

Cephenin cenup kesiminde de ta. 
kip hareketleri dev&Jn etmektedir. 
Voronejln şimal batısında Sovyet • 
lerin şa,,ırtma hücumlarına kal'§l 
yapılan milda.faa. muharebesi esna. 
arnda. 111 Sovyıet tankı m_uharebe ha.. 
rlcl edilml~tir. Röyterln :Moskova.d&.. 
kl huııust muhabiri iJıe şu maı<ımatt 

vermekedir: 
Şimdi Al:m&n orduta.rJ; mUhiın bir 

den:ılryolu hattı ol&n Voronej • Ros -
tof demiryolunun iki ta.rafından ve 
Roııot ile Kanteı:nirouka ara.smda. bu.. 
ııınan takriben 60. 70 kilometrelik bir 
kıamda yer almI§ bulunuyorlar. Ba. 
Sovyetlerln Kantemirouka.da.n Ba.gu. 
pra yaptıkları son çekilmeyi izah e. 
der. Bogu§a.v mezkur demlryo!u hat.. 
t.mm 6 kilometre kadar doğwnmda 
ve Don nebrlnln batı sahili yakJJluı.. 
dadır. Voronej muharebesinin umum! 
ha-ttı. Don mecra.smrn cenup istika. • 
metinde 200 kilometre kadar uzan • 
maktadır. Rosoş hizasında Don nehri 
dem.iryolu hattlle muvazi bir istika.. 
met takip etmekte :fa.kat bundan son 
ra. bir dirsek: teşkil edecek gekilde 
doğtıya dönmektedir. Bu dirseğin ucu 
Volga Uzerindekl Stalinograd şehri • 
Diıı ıb&tuıma düşmektedir. Bu dirsek.. 
ten i.Ubaren Don nehri cen\lba ve 
müteakl.ben batıya dönmeltte ve bu 
hattı takiben Rostoitan seçerek ~ 
zak denizine dökUlmekedir. 

Sovyotıeri t&ra.fmdıı.n dUn neş • 
redllen ek tebliğinde Almanların Vo_ 
ron&j alvarmd& büyük k.,a.yıl:li&ra uğ. 

radJkla.n bildirilmektedir, 
L1alpnakdan yeni mUdataa mev • 

..Uerine çekilen lotalarımız dll.§m.an 
piya.de ve tanıt kuvvetlerile çarp!§ • 
ma,ta devam etmektedirler. Bir tek 
ç&rpJFDada AJmanıa.r 35 Alman tan. 
la tahrip edllml§tlr. 

KaU.n1n cephıeBinde Almanlar t&k • 
nbell 600 m.n ve yaralı vermişlerdir. 
3 tank, 2 top tahrip edilmiştir. 

Jloekova- ra.dyosunun bildirdiğine 

göre, Almanlar: ;voronej civarında 

Don nehrlnl yüzleree tanklar ve bin. 
ıeroe ukerlerle geçmişlerdir. · 

Bir Ru a:notörlil birliği tek b&§ına 
nehri geçm~ teşebbWı eden bir AL 
ma.ıı taburunu imha etmi§tir. Ayni 
birlik bir kaı; tank ile 60 Alman ta. 
ııtnıt talırip etmi~r • 
MISlRDAKt DUJıUM: 

Buradaki vaziyet heni.iz kara.rsrz . 
dır. TeşebbO.s İDgllizlerin elinde ol • 
masma rağmen mihvercllerın de za. 
man zaman yoklama tanrruzıarı yap. 
tıklan ha.beli Teıiılyor. Dünkü İngL 
liz tebliği bu htısUata. diyor ki: 

Şhnal kesiminde son ileti hare
ketimiz ;eıımesmda. zaptedilen mev
zilerin §imal batı ibölgeıdne kat'§I 
düşmanın dün ,aptığr taarruz kı-
1.alarnnız tamf:ından pi.iskürtUlm~ 
tliı'. Topçumu:z Eialemeyn cephe -
sinde ve mezkez kesiminde faali
yet gös~. 

Cenup kesiminde seyyar grup. 
lan:mız ve topçu krtclarımtz düş. 
mn.nı lurpa}amı§tır. 

Kum fırtmalarınm hava hareket 
Jerini gi.içJ~tirmi~ olmasma rağ
men a.vctlarmm hlınaye uçU§larI 
,vapmDJ vo bombı lM;aıklarmm mu
harebe bölge$deki hedeflere hU· 

ku, veUer gc-tirmektedirlcr. Londra, 111 (A.A.) - Dün Mo~k c ... ____________________________ .. 

ı'i~i, 1 ~ ( A.A.) - Mısır cephe
~inde s:(enc durgunluk hükiim süı• 
mekledir. Her iki tarar birbirini 
koılamakla vakit geçirmektedir. 
Hoınıııclin Elıilcnıcyn ve ElkatRı-.1 
arasınrl::ı taarruza geçc<"eHi söylen
mektedir. 

Bu tayyarenin ha.len dtinyanm 
en mükemmel bomba. ve av uçağı ol. 
ııuğu sanılmaktadır. 

va radyosunda bir münekkid. Voro, 
ııej icfo carpış.mnları tasvir etmiş 
Ye Don nehri kı)·ılarının ucak, 

'tank ve top enkazı ile dolu ol dul-... 

iki llamamıa çek· 1 
meceıerı soyuldu 

Başvekil 
(Basta.rafı 1 nclde) 

AıtkalJ'a, U (Husllal) - BtiyUk Mil 
let Meclisi 3 agustosta toplanacak. 
t rr. O gün vey:ı bunu takip eden top. 
ıantıda başvekil Şükrü Saraçoğlu 

yeni kabinenin programını okuyacak, 
ıç ve dış siyaset hakkında izahat ve. 
recektır. Başvekilin bu nutkuna bil. 
yük bir ehemmiyet verilmektedir. 
Bu nutukta memleketin dış siyaset.in
de herhangi bir tebeddUlUn babis 
mevzuu olmıyacağınm tebarU.r; etti • 
rilecef!, memleketin iç durumunu il.o 
gllendiren meseleler ve bilha.ıı5a. i~ 
vaziyetimiz etra.fında aluıacak ted • 
birlerin izah olunacağı haber veril 
mektedir. Diğer taraftan kabinede 
yalnız Ticaret ve Ziraat Vekillerinin 
değişmesi mUnasebetile yeni hükll • 
metin bqlıca iştigal mevzu.unu mem. 
leketin ekonomik durumu te~kU ede. 
ceğl, son icaplar gözônUnde tutule.ra..k 
halk ve milli müdafaa ihtiya.çlarmı 

kolayca temin et mek lçin tedbirler 
aJınacağı söylenmekte, lktısndl ve tı. 
cart ııl\lıada görülmekte olan bazı 

aksaklıkların bu suretle ber Mf e 
dileceği Umit olunmaktadır. 

/,oııdra H (A,ıl.) - Sekizinci or. 
dunun ı :ırııcnıcyn mıntakasıııua iş· 
gal elliği Y<'ni mer-zilere karşı ya• 
pıJan taarruzun tardından sonra dı • 
rum dc~i~memişlir. Teşebbüs el'au 
mütlefikJercledir. Röytcr muhabiri. 
ne göre A ı•ııstralyalılar İtalyanları 
lıaskına uğratarak Telülisa icpcsini 
zaptetmişlerdir. Burasını gt'ri almak 
leşebbiisleri neticesiz kıılmıştır. 

RIR /NGILIZ ASKER( 
J/UlJ,WRIRI NE Dll'OR? 

Lonrlra, f4. (.4.A.) - Annalisli'n 
askerl muharririnden: 

Mısır cephesindeki durumda öf. 
çülii bir is1ikrar yoktur. İki nıulıa· 
sım taraf son ve kat'I harekeli bıı• 
şannak için kuvvet toplam:ıklıHiır. 

Rommcl, Elalemeyn ile Gnıııtara 

Münhat :ırazisi arasında tıulunan 

ceup kc~irnindeki İngiliz mevzileri· 
ni kuşatmak için bir çevirme harr. 
keli yapma!ıa niyet elmiş görün .. 
mekte ve 1n~ilizledn dikkat gfü~iinü 
çekmek ve ~ırtmaık maksadiyfo 
şimal kesiminde de İtalyan kuvvet .. 
Jerini Jaıllanmakmdır. 

Hic şüphesiz ~ Bommenn 
bu oyununun fm:bııa 'YanDlf ola
caktır ki, ondan eneı taar.mza geo. 
mf:J ve hs:yfi alır bir darıbe indin. 
mişllr. İDgiliz hatJan 8 '.kilometre 
ilerlemiş ve Rommelin cenuptaki 
lltrleınc teşebbüsü birdenbire du
raklamıştır. 

Rommel, lngiliz taarruzuntm ge. 
ni~ ölçüde bir hareket <>ln-p olma .. 
dığını bilmi}"Ordu. Bu takdirde, 
mumasala yolhı.n ciddi tehlikelere 
maruz bulunan sağ kanadı tcıhdid 
altında kalmış bulunacaktı. 

Roınmel dün, E!Ulemeyn batısın• 
da Telelisadaki yeni lngili mevz:. 
!erinin sağlamlığını denemek için 
bir taarruz yapmışsa da kolaylıkla 
pli$kür1ülmüştür. 

Denizde yıkanırken batı 
kayaya çarptı 

Süleyananiyede, İ.!tinye cadde&n -
de oturan 10 num&rad& 10 :ya§Dlda 

AIAeddin, dUn Kumkaprda yıkanır. 
ken ~"7 bir kayaya çarpmış ağır 

surette yaraıa.nar&k .Şişli. çocuk h&S. 
tanesine kaldm.lnıl§tır. 

Bir odacının cuedi kuyuda 
bulunJu 

Dün sabah Zincirlikuyuda asfalt 
yolun HiO metre açığında derin bir 
kuyuda, blr erkek cesedi bulunmuş
tur. Yapılan tahkikat sonunda ce. 
sedin Zincirlikuyuda Kasap soka• 
ğmda 12 numaralı evde oturan ve 
maarif müdürliliünde odacı 318 
doğumlu Hüseyin olduğu anlaşılmış• 
tır. 

Maıtaya bftcam lıırını söyledikten sonnı AJruanfa• Ş&hreminiode oturan Ahmet adın. 
rın huradıı ıank kuvvetlerimn fıçte da. blrlsl, arka.d&§L Kemal ile birlikte 

Londra, 1-t (A.A.) - Mihver hava. b Akb ık "" a gltmi ık irini kayhelliklerini ilave etmiş• ry .... aımamın § , Y amp 
kuvvetleri dliı:ı de Malta adasına. ta. tir, çıkarlarken Kemal bamancının diğer 
arruz etlnl§lerdir. 2 Alman bomba ti terli 1" tlnd istif i\loc;kova radyosu Almanların cliı • m f erle me,,gu ıyc en ade 
uçağı tabrip edilmi§tir. ı Alman ve den 5 meskıin mahallin gıeri alııı- ılc kanapenin altın& aa.klanmıştır • 
1 !talyan avcısı da dtişürUlmUştUr. dığını bildirmiş fakat bu :rcrleri Vakit gectk.ml.§, müşterilerin hepsi 

Bu ay içinde Malta adası l1ze _ n -'t i d b- k a hangi kesimler'<ie olduldaM nı sö,·. c;ı m § ve hamamcı a ır an peye 
rinde d~rülen mihver uçaklarmm lememiştir. · uzan.arak uykuya dalml§br, Kemal 

sayısı en a.z 98 dir. Almanlar bavada hakimiyeti ele yavaşça kanapenin altından çıkmı§ 
Mar•ilyadan Almanyaya ?00 almağa çaJıışıYor fakat muvaffak ve hamamın çelımesinl kırarak için. 

işçi gitti olamıyorlar. Rm; uçakları bir Al· dek;L 290 lira parayı, 11 zinet &1. 

VJşl, U (.\..A.) _ Ma.rsilya dö man bava alanına yaptıkları akın· tınuıı, 4.00 kuruş gümüş ya.pıştırıl -
sen şarle ganndan .Alman faıbrikala. da 6& Alınan uçağı tahrip e1mi • Illl§ hamam ve gene 20 gilnıü!J çey. 
rı i.stlkametinde 700 ki§ilik bir i§Çf Ierdır, rek yapr,,tırrlmış bir fesi ~lmıştır,. 
kafilesi treni hareket etmiştir. Vişi, rq ( A.A,) _ l\foskova va. Kemal bunlan ceplerine yerle!Jtlrdlk 
lngilterede yeni mebu• ziyetin ,·ahamet kesbetiğini gizle. ten sonra elimle kap1sınm llilrgüBünU 

Vfş:i 14. A.A. _ Bazı Londra, memektedir. Ruslar, bütün ke..'iim- çekerek yavaşça. dışan sUztllm~, 
ga.reteleri, 1ngilterede hemen )" lcrde faik hir d~manla karşı kıır- ka.çmı§t.Ir. 

ni bir mebus seç'lıni ya.prlmasmı şıyayız c.lemoektedirler. Saba.~leyin ba.mamcrnın kll.'!a.smı 
istmektedirler. ALMAN ORDULAR/N/N PLAN! tamtakır görerek kara.kola mUra.ca.. 

Almanlar 9 gemi claha Vlşi, 14 (A.A.) _ Von 'B<x:k or. ati il.zerine tahkikata başla.nmış ve 
batırdılar dulan do~da taarruzlarında devam hmnzm arkadaşı Ahmet yakalan • 

Vı.şi, 14. A.A. _ Berlin, 9 harb etmektedir. Bir cok noktalarda de- Illl§t.n'. 
rinliğine nÜfuz etmic olan bu ku~ MUcevher ve paralarla. ka.çan Ke. 

ve ticaret ı:rem-:sirriı:ı. ha.tınldıgmı~ y • • l kt dır 
- vetler geri çekilmekle olan Rus ma ar&Diıla a. • 

bu sabah bildirmiştir. Finlandiya Bundan 00 .. ,,. oaı d ki y ildi 
kuvvetJerinin gerilerini ke~-·· ı·,,.ı·n ~a. ata a eş -

körfezind·~ dün 2 Rus torpirlo muh .,,...... " -•- h d& d bl ..... --'-k ı.. - faaliyetle bnlun.maktad.ırlar. •VA ama.mm & r ..... r........ o 
ri.bi:rııe ta.vru.z ed.iil.miş ve hasar Ali _._ .. _ ....,_,_, ... ,,..-~ .-. 

Kırımda, karava ~'·-- -ı-annak m~, a.~ ........... .,.._ .. 1" .. ,,-u. 
kaydcdilıniştir. J ..-....-- "'"~ ..ı.ıı.. da. od k için Rtı5lann ..,..._..Man bu-h-ı.n t- y& dal""&. sıra. & oı:qusu b&§r B-..rlin. 14 A..A. - Alınan rad. JU.ı-uu ... ...-

v şebüsler _, __ _._ ~--n.-. altmdaki ana.hta.rı ala.rak paraauu 
yosunun bildirdi.:,Oine göre, bir <UUIUJ....., ue•....u,.. .... 

RJEV KES1'Jl'ft"'-E"ot B"'S koyduğu çekmesini a.çmı11 içindeki TemmW'Xlan otıı üç Temmuza ka • u•u 4 u, 
dar Alman deniz ve have. 'kuvvet:.. KAYIPLARI 115 lirayı çalıp kaçml§tır. 
leıi ıtnp yeki'm 450 bin torülatoluk Loadra, 111 ( A.A.) - Sovyet ha· Alinin ta.rit ettiği C§kAl üzere 

la herler bürosu !hu sabah '--u:sı b·ı- meçhtll hırsız ara.,trnımağ& bql&n • 
dilşma.n gemi~ ba.tı:rmış rdır. uQ.'S • tı 

f demeçte bul umnu...tur. Bu deme", nıı.ş r. Amerikanın Tıarp masra ı v• ,,. -------------
Almanalrın Rjev Jcesiminde Ruı: h k 

Va.§i:ngton 14 A.A. - Ameri. er Q ŞQ m 
kamn ha.ri:> masr.llı şimdi günde -kuvvetlerini çevirip imha ıettikler ·. 

ne dair yayı111lll olan hırberleri 
158,600,000 dol..ı.rdır. Mayısa göre tekzip etmektedir. Temmuzun ikı' 
yiJa1e 6,3 f82lalı1t va:rdır. • (Ba.,tarah 1 nclde) 
8 • I • • d h batt sinden, oniki.~ine kadar devam e. mak emelini fiile çıkantıı§ olduiu 
ır •veç gemı•ı a a 1 den çarpışmalardan sonra Ruslar 
Stokholm, H (A.A.) - Cuma giL ri inkir kabul etmtJl bir halde göz 

1sv blr ge lnffZilere cckilmi~erdir Rus önünde dnnıyor. Bununla Mısır ~ 
nli eç kıyıları a.çığmda yen[ ölü kayıbı 7000, kaybolanJar

0 

500!) 
hA.d8e oıma.-trr ,terindeki acele t.ehlil<e bertaraf 

~~ • 1 dlr. AhnanJarın kRyıhı ise 10000 ı· 190 ıtanYa.toluk Aha.nne. İsveç mo . '-dilmiştir. Fa.kat tehli~nic kcnill 
•x ıu .-ı.n--...;ı,. bulmaktadır. Düşman fank kayıhı !!>İ ......,iı' mi! İngı"liz kavna]darı hl"' ....,r gemls1 Sicilyaya yltk i5"'"" .... '""" 200 dür, · ,.....,,. J" "' 

ttzere Y."'ld b 1 .... ıh. s-d.. 0 - hir sey söylemiyor. S .. n halde M~ • " a. u un .... wo.. ..D ..., ~- Jfoskova, U. (A.A.) _ Bnrıu-n -
nienm do""'· ı.-........na .. 20 dakika e _. E>rr tehlllı:eı;ini tamamen g'("çmlş ad 6 

.. ~,,-~ m • Rus haberler aı·ansına "elen aatede Hanoe koyunda, mahiyeti, ,.. bir detmeğe hak yoktur. 
lclgr:ıfta söyle denilm-'-'edı·r·. F-1~-t haft 1:ı. t ı· d de 

tayin edilemlyen bir cisme ça.rpmrıı Leniııg;ad cephesi;;'~ Stornovı'k ...u. a r eva ı e er 
Te batmıştır, HAdlllenin cereya.n et. İngilizler ' Efafilmeyni e&aslı su-

u ça kları bir baskın yapmışlar ve rette ta&viyeye znman bulurlarsa 
tlği mevkie göre, bunuu bir Sovyet bir mihver tabur kara~g"hını ta'--
d n· 1... :trut ""'"-"' bi torpil ol • .. ''" a.Jacakls.n takviye kıta.atı ile bu • 

e ıza wsı ya. .,~n r - rip etmişlerdir. Sovyet la""arecı"ler 
m&SI nıuhtemel&r. Geminin dört ki. -· ~ I rasıru geçilmez bir Iıa.le soka.-
Ldden lbarot mtl:rettebatı kurtarıl • aynı zamanda Fin ilk müdafaa hal· bflirler. O halde Tobruk ötesinde. 

larına doğru giden kamyon kollar·• ki Gaza.le \'e :Cirülhakim cephesi-
ml§la.-rd!r. l 1 

na na aarruz ar yapmışlardır. Mü. nin dorumu hemen hemen a.vdet 
Bir gemi İ11§aat ıirketi himınat ve uker taşıyan 30 kadar etmiş, Alnuı.nlann galebeler! boşa 

kuralda kamyon tahrip olunmuştur, gitmiş denilebilir. Tayyare mey. 
Mf'mieketimtzde ~i inşaatı İtalyan lfiyat av uçaklarını kulla. danları yapıldıkt.an \'e İngilizlerin 

için teşebbüsıwtta bulunmak. ve d.e- nan Fin pilotları taarruz esnasında uğradrğı za.yiat bir felaket ııdlle
niz iDşa.ıa.t tezgahlart lk;ıırma.k ga. bir aralık göriln:nüşlerse de carpış- diJenıez. 
ye-sile 200 bİll1. lira srema.yeli bir mada bunlardan iki fiyat uçağı dü- Fakat Maraşa.I Romel kafi tak. 
anonim ffll'ket kurıılmuetur. şürfilmiiştür. viye alama.yıp da Ela.blıneynden 

Sermay~ ileride t milyon lira. SOVYET ÇETELERlNIN ~ekihnek ... zorunr)'4 kalırsa, nerede 
ya. çıkanılacalrtır. Şirketin milea • FAALiYET/ tntunmaga muvıa.tfak olaea.ğt orta. 
sisleri dün ilk toplantılarını yap.. Mo&kova, H ( A.A.) - Cenup ya Yeni bir ~le çıkaracaktır. 
mışlar ve idare heyetine Yusuf cephesindeki Sovyet çetecileri 32 Hiiseyin Cahit Yalçın 
7.iya. Oniş, Emrullah Oktay, Ta. köyü düşmandan ternfalemişlerdir. I 
lri'r Oktay ve Bül'h9.l1' Artooi seç. Çeteciler, Almanların malzeme g,. •veç havalannda uçacak 
mişlerdir. çirdikleri yola mayn döşemişler ve yabancı tayyarelere ate§ 

Şirlte-t derhal faaliyete geçe • mühimmat taşıyan 22 kamyonu ha.. edilecek 

Hiiseyinin hu kuyuya nasşıl 
tüğü tahkik edilmektedir. 

rek Kara deniz sahillerinde husus vaya uçurm~rdır. Vl§I, ı.ı (A.A.) · - İsveç milll mtı. 
dü(a si tezgahlaı- kurmak kararmda. • Son günlerde çeteciler, kamyon, da.!ae. nazın, topraklarının: Uzerin _ 

dır. tank ve mühimmat yüklü iki tren den uçan her uçağa uçaksa.var top . 
Bul'2kr'Ja. büyük tonajda. gemi.. tahrip etmişler ve ırmak üzerindeki 1a.rt ile ate§ edeceğiz. demiştir . 

cum etmiş.tir, İkl dUşm.a.n uçağı )er de yapılacaktır. de dahil olduğu halde 14 köprü ha. 

diişürlilm1.iştür. 1 Kristal .bir h ft ''ddetl -ı vaya uçurmuşlardır. Diğer taraftan Britanova aja.ruıı. a a mu e SOVl'ET TEBLtGt EKi: 
nın askert münekkidi Eltlemeyn cL kaı>anacak Moek~ 14 (A.A.) - Sovyet teb. 
varmda eahit boyunca sekiz kilomet. Bir müddet evvel, Taksimdeki liğine ektir: 
re Uerlem~ olan general Obinlekln, •'Kt+:!ta.l, içkili gazinosu aahlıbi Ue 12 temmuzda, hava birliklerimiz, 
Rom.elin plA.nıarmı altUst etUğlnl ya. bir garsonu, 600 gramlık bir e~ _>~:ınin muhtelit kesimlerinde Al. 
zıyor. Halbuki bu ileri hareket umu. 100 kunJ§& aa.trna~ suçundan mUll .ma.nle.rm 26 tankını ve asker veya 
mt bir mukabll t&arruzda.n ziyad6 korunma mahkemesince para eczası. malzeme taşıyan 115 kamyonunu ya 
mcvzit bir mulı:aıbll hücum sayılmak. na mahlrt\m edilmişlerdt. Ayrıca tahrip veya hasara uğratmışlar ve 
tadır • Kratalln de bir ha.fta kapa.tıımast denlz l:1l§ıtı ile iki karakol gemle!. 

Romel §Üpheıdz İskenderiyeye ka. ks.ra.rlaııtınlmtştr, nl batırmışlardtr . 
dar uzanmak istemekte idl Şimdi 8 Ka.rar temyiz mahkemesince ta.s. Voronej bölgesinde dil§mana kar • 
kilometre gerilemek zonında ka.lınca dik olunduğundan gazino bugünler. şı şiddetli çarpl§malar devam etmek. 
yeniden tertibat aJması ıa.zmı gele. de bir batta mUddeUe kapatılacak - tedir. Vaziyet, gergindir, 

cektlr k1 bu ,_. onun pla.nmm altüst tır. Boguşarm cenup kesJminde dtış • 
olma.'Jı demektir. man kuvvetlerine ka~ şidddetll 

Sahil boyunda, te§'ebbüs tncruzıe. V elat çarpışına.ıa.r ya.pıtmakta.dir. 
rin elindedir. Şüphesiz ln.ı!lizlerin Sontelgraf ve İkdam gazetesinin Başka. bir kesimde, kuvvetlerimiz, 

tesblt edilen plft.n geregiııco yeni mu 
dataa. mevzilerine çekilınl§lerdir •. Sey 
yar kuvvetlerimiz ve hava birlikle. 
rlmiz, düşmanı iz'aç etmişler ve düş 
mana kayıplar verdirmi~lerdir. 

K&linin cepheslnln bazı kesimlerin 
de, tankların mUza.lıereu ile bare'!!ıe!. 
eden Alman piyadesi. müda.fe.aları • 
mızın ilk batiarına. hUcum etmi§ıer _ 
dlr. Motörltı birliklerimiz, dU§manm 
yaklaşmasına mUsae.dc etmişler, fa... 

kat sonra., yakından dtlşma.na. ateş 

açmışlardır. Almanlar, 700 subay ve 
er öJU bırakmışlardır. 

Avcılar himayesinde UÇ&n bomba 
uçaklarımız, bir düşman u~k aıa • 
nına hUcum etınlşler ve 60 dUşmıu: 
uçağını tahrip eylemişlerdir. 

TİOA.RET VE ZiBA.AT VEKİLLE. 
RtN1N TETK:lKLERt 

A.tıkarada.n bildirildiğine göre, dUn 
öğleden sonra ticaret. vekili Behçet 
Uz, 1~e işlerine alt mc8elelcri tetkik 
etmiş ve lllAkalı memurlarda~ llzrm 
gelen mahlmatı a.lmışbr. 

Ayrıca, ziraat vekill Şevket Rqıt 
Ha.li,poğlu memleketin z.lra.t, durumu 
h&kkmda en son mahima.lI a.iA.kadar. 
l&rdan istemiş ve icap eden dırektL 
tt vermiştir. 

DOST TAZll'ELERt 

Ankara, 18 (A.A.) ~ .Başvekil Dr. 
Refik Sayda.ının vefatı münasebetile 
İngiltere hariciye nazırı Eden, !ra.n 
reiBl Nuzzart Ali SUheyli ve tre.n ha... 
ricl,ye nazırı vekili AH Muhammed 
han taraflarından başvekil ve hnL 
ciye vekAJeU vekili Şükrü Sara.çoğ _ 
!una gelen taziyet telgrafla.rına te. 
§ekklir telgraflarile mukabele et • 
ml§Ur. . 
Kömür nakl -yat ücretleri 

(Ba.~ tarafı 1 ncide) 
650, Yenimahalle 750, Adalar (deniz 
den) 375 kuruş. Bu fiyatlar, bir ton 
kokkömUrüntin nakliye ilcrelidir. 

Moda, Erenköy llfih. semtiere ya. 
pılacak kokköınllril nakliyat ücreti, 
ton başına şöyle tel!bit edilmiştir: 

Moda. 350, Erenköy 600, Bostan • 
cı 750, Kartal • Yakacık 1200, üs • 
küdar 400, Beylerbeyi • Çeng-eıköy 
700, Beyltoz 900 kuruş. 

Ancak, İ:ıtanbulda kokkömlirü yal 
nız Kuruçeşme ve Kadıköyllnden mi 
yapılır? Gazhanelerden kömUr nakle. 
dilm1.yor mu? Acaba komisyon gaz. 
hanelerden nakil ücrctlerinl de tes . 
bit etse fena mı olurdu? 

BEYANNAME ve KÖMÜRE :SE 
ZAMAN İSTENİRSE O ZAMAN 

ALINAB1L1R 
Baır okuyucularımızın sualleri iL 

zerine kömür tevzi müessesesinden 
ög'rendlğimtz şu nokta.yı kaydedlyo. 
ruz: 

KömUMlnU blrkaç ay daha so"Oıra 

almak isUyenler için §imdiden b~jdl> 
name almak veya vermek mecburi. 
yeli yoktur. Taş kömürU almak ıstı. 
yenler kömUr:ı ala.cakları zamıın ba. 
yiden bir beyanname alarak doldu -
racak ve mensup olduğu mahalle bır. 

liğine tasdik ettirerek kömür para -
sile tM;raber bıı.yie verecektir. 

Fransız mllU 
bayramı 

( Ca.)tarafı 1 nclde) 
Londra., H ( A .• \..) - Fraıuı&nm 

bugün :milli gUıılldüı·; Bast.tı ha.pis • 
hanesinin halk tarafından i§ga.l edil. 
diğJ ı;Un. Jn~llterede bu bayram ge. 
ncral dö GolUn başkanlığınds yapı. 

lacaktır. 

Bu bayram mıinaseb!!Mle, yeııl 

ten&Lk e:Ulm~ olan Fra.ruı?Z koman . 

henUz Romelin ba.şlrca. kuvveUerUe tevzi memuru Hasan K:ızmanın ka- blrçok hUcumla.ra kalkın.ıştır. Sava§ 
çarpışmaları lA.zımdır. Fakat mlh • yın pederi Tahsin Ralkavan dün p~ meydanında AlmaJlJa.r 500 kadar ölU 
ver tanklarının manevra. Mhaa da.. ce saat 1 de vclat etmiştir. ~crhu.. bırakmışlardır. Düşman, muharebe. 
ra.lllll§tır. Ese.şen miver kuvvetleri ma cena.bıhaklan rahmet dil r, ye yeni kııvvetıer aoknıuıtur. Şiddet 
bu 8 k11ometreUk sabada ağır kayıp kederli ailesine en derin tazi) clcri· li müdafaa hareketlerinden sonra, 
lara. uğram!§lardır. Bu kuvvetler bu miıi bildirirİ7., C~nezC'.'ti bugün ~a:rl birliklerimiz, yeni mevzilere çekil ~ 
bölgede 18 tank ve İngilizler tara. • 2 de Beşiktaş Sinanpaşa CTımisinde mişterdir. 

Londra., 14, A.A. - Moskova 
radyosunun bildirdiğine ı:;örc, Ka. 
hnin cephesbde Moskovanm şimal 
doğusunda.'ri General Zn'kov kuv. 
vetlcrl~ şiddetli bir carptşma es 
nasında A\m:ı.nlırı bir eok köyler
d n atmr.şla.r ve <'.Ok mühim 'blı- dos t~ili Londra sokakmrmd&. .-. 
U:unaka.le yolunu ~ütee.ddit nok.. migeçıt' yapacak ve general dö ~1 fmdan alman ;ı bln eatr ka.ybetml§. namıııı.ı lnlınarak Feriköy aile knb- Ll.slşanSk, bölge.ıılnde, , kıtala.nm~ 

lerdlr. ' ristanma defııedikıceklir. be§k.omutanlıt'm emrt ile, evvelden talardan k~rd:ir~ ' tara.fmdan tefU ~eoektJr, 
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@ünün Meseıeıeri .. I 
T erhige ve kültür 
Bir tekerleme: "Terbiye mesele~i 

efendim ! ,, - Akademik bir tez: 
'"Kültür meaelui elendim/,, - Gazinoda ahvali ha::ıra: 
lshemle, bardak buhranı, müsterUer ile patronun bira. 

deri araaındo aavas ve sinirli radyo ••• 

Yazan : SA111B ALAÇAM 
Ra.ilığı güren okuyucularım iwi5! Bunu, biz ne~en bilelim! 

aldarup mıı.a.rif me~e~elerinc.len Jtereket versin1 \'tıadalchğımı.7. .,ı. 

bahsed~eğlml sanmasınlar. Ne o- rada saate lnlanrıt idim. Aradan 
kul kitapuınw, ıı.e müfı e<lat proğ. tam 45 dakika l"C(;int>e ve :ıyal\la. 
ramlarmı, ne Kız Enstitlilerini, ıw ruruzm rahatsızlığı, gunlumüzün 
Eğitmen kuıslarını tet•,dk ed~e- rahatını giclerince, iskemle rica. • 
ğim, ne <le t€.• .. nik öğretim müste- mızı te'krar4 niyetle~dim. Faluıt, 
tan Bııy R~tünün bir törlU elde no mümlıü;ı! Bize "müruriye ko
etmeğe muvaffak olamadığımız en çanı,, kesen deiiluınh ile zorlu bir 
düstrimlzin gellşmesl hakkında.ki za.tı • ki,pn.tronun birıuleri imş? • 
.-sporunu... lki genç müşt?.rl ile ihtilat h:ilin· 
MallSıWmı, sadece .Gazinocular de bulmayayım mı'! Meğel'. otılnr 

ile okuyucu b~yanlanmızın kül. da"ahva.li hazırat,~ ı taldlıl ederek 
tür ve terblye ile olan alAka veya yini &al'&.!lla isl,emle clavnromı bal 
alikasızlığmı izahtır. Konuyu bir e.d.iyorlamuşl Ne ise, durııın cep. 
kat m~oı&l ile canlandıracağım: hele~e benzemedi. Yiini, ta -

Bira.sı dillere destan olan yaz. raflardan biri çabucak giilib geldi 
lık bahcelenlen birine gitmiştik. ve istllicl iki genç mUşteri -soka~ 
Oııtimü7.e konan çatal, blçak ve kapısından dışarı atıhlı. rııtronun 
falıcıklar oka.dar pis idi ki bunlan birııderinl te!Jrik e<1ereı, • Zirn, u• 
dM~irtmek nıacburiyeıtinde kal- kibetimln onlara l:enzeme~inden 
Wk. Fakat nafile! Geri yolladığı • korkuyor idJm! • İsltem1e ı"icamm 
nm ~ataJ, btçak ve tabaldaT az llt:• tekrarlayablldim. E:ı flefa, teb. 
rlde kirli bir k&ğrd parçası ile rlkimin Şerıefinc olaeaf<, arzumun 
Dikkat ecllnlz, kirli bir peşgtr ile isatı cihetine ~idildi. · Lfı.~uo ona 
de değili • Gftya silinip temiz)ene. da lilzüm kalmadı. Çünkü, •vaka • 
rıek masamıza iade olundu! Efen- dan gözleri ydan b'rkııç katlm mtiş 
dDlk bizde kalsm diyerek sustuk. teri soltığo dışarıda almı!j idiler, 
Pakat ganon bu düşüncemizi 0 e. onların yerini işgal ettik. 
naUlk,, §ekllnde tefsil' etmlt ola- Sıra bardak buhranında jdl : 
cak ti, hesap puslasmı ıu mantık Garsonu mlltemadlyen ~ğnıyor • 
ile dıoldunlu: K:ızlklamak! chık. Amma, o dn. miit~madiyen 

Çaııesb kalarak, pattwa bat J"81lınıızdan ~ıyor l'e ricakir di.. 
nrdak. Oetirttiğlnıb bin. bir fı- '°etimid mllt'!ıruuUyen d9ymamaz... 
çı idi. Fakat garson, aynca öter bğa geliyordu! 1t.11ınyet, bu t:ı'!ı~ 
de duble istediiimid ::rıbPnk lcL. nma çevik vatancla." bir ara kıstll' 
dla emıetdn mi?! Arbdaa bir de dık, ~in dolaynnızdan smıtığım 
lluak dava~ 1ıaDi i1e metPl sol'(}uk ! Mutevi ~vesile r.evap '~ .. 
olc1U. Bu da ne lm.1't Demeyin. eli: 
Şa fedaki.r ve kadrini lıllmediii • 16

- Gehem ne olacak! Fincan 
ıa1z garsoa, hlzlm MlllJllllCa •r • ile bardak yok ki ! Eh, si>yleybı 
~ .. para vermf!! l.Mda. ba • \salmhm, ne l<itiyorsunw:f,, 
hl veri,t.en hem bizim halıeıtnıiz - Gazoz! 
JOlrtu, hem de banakçmmt 0

- Hah, bak onu ~etlre~·tm. 
M~~e sahibi özür diledi \'e Gazozu, :Jİ'9dea de ic:el>ilir.tin~!,, 

aözlerinl 1'11 tekerLeme ile bitirdi: Mum&f"th, adamcağızın haklom 
"- Terbiye meselesi ef endhn :,, Jeaılyellm: Dlıre Mr tanoc:i't; te 

J{azddanmaktaa, tlstllk bir de bardak buldu.! 
ullllaat dinllyerekf yakamm km- Bu olayların olo!'lu sırasında sah 
tardığnmm memnma, oıadaa ay. Dedeki faa.l.iy•t d~ del'aJil ediyor
nldık. da. Amma bizlerin '\'e hizlrn doru• 

Şimdi, dii:er bir 1111.&le geW'o- mununda Hlucan diğer müı;terl. 
ranı: lerln "ilkisiz uz,. ı De kadar din-

Gtinlenlen pıızar. Garetelerdeki )jyeeildiğlmizj pek ii!A tahmin e. 
Uinlanla "~merkezi yeriJlde debilfrsiniz!. 
\'O boğaza nazır,, ohblğa J'Ul]ı Gö&ünıii sahneye (e\•irebllmek, 
lıabçelerdcn birine "ii:kisi7. as,, fusatııaı bulunca bkemle davasl!ll, 
cllnlemeıe gttt.2'.c. Antre, adam b~ bu uğurda cereyan etlen sanşı ,.e 
§Uta 80 kanış ~ş, ,·erdik. Böy. bardak buhra.am'ı düşiiatl~ Jfa. 
lece içeriye ginn~k, bir çay, yahut tımua, gayriihtiyari bizi .kazıkJn. 
bir kah\'e içmek ve· oturmak bak- Ulak lıiteyen g:LnOnun pokonu ta
kmı kazandık. Vakla içeri gtrmlt ralmdan aöylenea tel((!rJenıe gel
idik. Amma otanqsk ve bir teY le;:. eli: 
mek lnı'ki:otnı bula.madtlı:. Zira, ta. "- Terbiya meselesi' ef~! 
libtıizU~den o]an.k, iskemle ve ! Bu zilmi tedni, bir aralık, h;; 
bardak buhnun it'!: ka~'h!Şllll'j :. ~ r:vlyoy:a. da tesir et.nıe • 
dik Evet, ".:ıhnh hu.ıra,,da.'"l ötü. ~İA mi~ Ek'le!'imiz, r:wlyol:ır:n cır. 
rü W.&emle ve- bardak bo1ınun... Jı& b:ığırmasmdan !'lfkiyct eder 

Gördttnüz mtl p iti! Jlal'p, ne- ve onlan inız komşu ~arma 
lere, te91r ediJOl'ln8' meğer!... benzetm..-.z miy·~? İşte, bahçedeki 
Bi~ "milnniye k~,. kesen centilmen ilet., konduğu ağaç da].. 

deUkımhya bsş ''Ul'dak. ları arasında uslu uslu efendi E-

"- :hlı.."l:ftlle 1imd1 gelecek. A. fendi otunnaom lüzün1~no takdir 
Eağldüf dtikkAna habel' ~Batlık.,, etmo olaoak ki, birllenbtre smm. 

Oevabnn verdi. verdt? Saha.eye azak o!duğumuz 
Onat\ V!llldfle ferahladık, tente, için, hafiften hafife ve J'lzginn eril 

altında dikitmefe baı!ılııdık. Amma ~ine göre gAh Wr~ ırıiizlk niım.r
"r:inMIJ,, kelimesinin IUga.vi nıi.a&- si, gah da ba)-anlal'daa birinin 0 • 

sı, oaJarca "ımaa zaman,, demek kuduğu tek tftk hecelerini duyu • 

!'!.. h'!r·~in ha~i~i __ m!!c!!r!!l'!:! 1 faberin bÜJmaca. 

iki Polonva deni-it~, ~ 
1 l l ! !za ıısının nıacerasıi ,e 
' 1 

Vaz:ın:ROBER VOŞE -3- Çeviren: MUZAFFER ESEN, 
' 

B·ı sında limanda ala.rm işare- l sinde 10 giln Balt.rlt denizi Uzerin
:i verilmişti. Bir Estony:ı. harb ge- l de dola.~t torpilleyecek gemi a
ı i Orzal tlz~rine ateş açtr. Mit- radr. Gilndlizleri denıiz bomboştu. 
rn.lyöz taneleri güverte üzerine , Yalnız gece1cyin Atman harb ge. 
yağdr. Fakat k'msc yaralanmadı. ' milerinin ıı;rklan görlinilyordu. 
Yakın bir :ıclanın kıyrlarına yerleş- i Orzal boş~ı boşuna bir :ıv ara. 
ciriler:. bi!' batnrya projektörlerini dıktan sonrı gl'mdüzleri BalUk de. 
deniza'tr üzer.:.'1.c çevirdi ve ateş aç nız'nin tayy::ıreler Te gt-eeleri de 
tı. Orz:ıl da!dr Ve tak~bclen kur- harb gemileri tarafından sık .sıkr

tu!du. ya kon.rol· edil.diğbıi anladı. Bu su-
Bu sıratlı s:ı.at sekize kadar su retle gemi sok mU.~ bir vaziyete 

a1tmd=ı kald·. Su yüzline çrktrğı v:ı glrm'ş obyordu. 
kit bir ka:; Fin~nndiya hıı.rb gemı- İkincite;ıı'.i.nin 6 smda gemide 
'iline sartge!di. tatlı su yJo~duğu başlamıştı. Den!z 

Orz:ıl Talinden ayrılrrkcn ik'. suyunu taktLr e ~1Prek su çıkarmak 
talih.siz Estonvnlı eri de bcrabc::- için de mek"ıelı"rin çok hrzlı işle. 
götunnür:·tii. Bu füi el' kendilerin mcsi 15.zıru rreliyordu. Bu d:ı mazo 
bek'iye!1 akibeiliı ne <'hbileceğini tıın ~t kullanılnuısııu icap ett'iri
kara k:?ra düşlinüyorl.nrdı. :rord•ı. Bu mü;•ıd; dunım kal'ŞISın-

Komutan bu iki eri Eston~:a da komutan ilkteşrin'n 7 sinde şL 
t'>prak1:ınnı. iR.ce etmek ist:yonlu. mal denizin'! ~ek hrarını ver. 
Fnkct Lonı:ks. radyosunun h!r ha. di. 
beri kendisine bu iki er h:ıkkındıı Geminin seyir ı:ı.biti czh-:re iki 
Eı-.tonyahlann !ledüsündilgünıi öğ- harita çiz!n9Y~ başlemıştı. Bu ba
retti. Estonv::ıhlar bu iki eri Polon ritJılıınhn birisi umumi öteki tta. 
yalılar tara.fmdan öl<lil!'ülmil!j sa. ha hususi 1di. 
nıyorlardı. Bu itibe.rla deııizaltmm Bugün Orzalda borularla dolu 
Estonya kryrlarına yaklaşması çeık dar bir kw.neye giden demir amu. 
t<:hlikeli o1a.caktı. Onun için bu iki di bir ın.erd:ven<len inere!t bir ma. 
Eslonyalı Götlar.d adns:nda hita. ea iizı.'.xin.e yayılı duren bu harita. 
raf topra.lclarda karaya çrkanld!. yr he~·ec:ınlı:ı. seyrettim. Bu harita 
Denizaltı: kara.ya yaruı~amI§, he- kocama.n beya-z b!r tabaka ki.ğrd 
yecnlı fakat sağ ve ea.l'm olan iki lizerine ya!)dımıştı, Bazı yerleri kur 
Estonyalr neferi açık denfrde kU. şun ka'eml';! bazı taratls.n mill't'k
çUk bi:r sandala bindirerek gön. keple !;lzil"lllş olan bu harita<la 
deml'.işti. Baltık den;7..i kryılıın, Danimarka 

Bu küçük sanda.la yiyeceık vls. kıyıları, a<lalar, boğazlar ve nlba. 
ki ve Te.Jine dönmelerine yetişecek yet Şimal denizi görllnüyordu. 
kadar pıı.ra ko:uuuıtu. Nefe-rlenn Haritalı:ı.rd.ı unıumlyctle mikya 
eline Estooya omiralmıa hita~n Em buluntluğu nokt:ıya bir kart i. 
yaztlnmı bir de mektup verilmişti. :i§tiri'mişti. Üzerlndıe fU kelimele
Bu mektupta. kı:mıuta:ıı: alellceıe li. ri okU!in:m.: "Hatı:rala:r.mıza ve fa. 
mandan ayrıl.maya mecbur ..,ıdu~u raziyeleriınize gö~ çizılmiş harl. I 
i~in \'eda.a gelC'Jl'ledij!r)ni :!öyliyerck ta~rr.' 
özür diliyor ve devi~~ h"'ykelle B:ı.ltık deniz1nin k!lçlik adalann 
nhtımm yr1ulan kmmı i~in icab e- d::m ib.:ıret bir yerde ise kur,un 
den taııı:ni:nııt.ın Polonya hükümetJ kalemle yaztlın~ şu not var: "dilt 
tarafınd.'Ul veril~ğini ~yliyordu. kat tehlikeli lt:ıyahr var, rilzgar 

Orz~..lda nazartefri günil çıka. eks'C'l'iya. fena eter.' 
rılmn.'!t ÜZ"'r~ bırolulmqı beş on tor Gedşl, bilha.s11a derJmltr ~ 
pil vat'dı. F~t. buna mukabil ha teri i~:.O. ço': !:or~u~ olan boğazlar 
rHade.n v~ bir ~ok aletlerinden rnınb.'!mstnda ~u notlar ya&tlıclır: 
mahrumdu. Bu elim vauyet içer. "deniz dcrl:ıliğini gösteren rak. 

kamlar şaha! tecrtlbelerimlze v.. 1 

hiç de esaslı olmayan ihthrıaıt hl!! f tt 
saplara dayanmaktadır." '-J.-"'-..ı....-L-........ ...__ 

İşte bu kr.Jı!d harite.larladrr ı:1 , Soldan solla: 
Orzal bütilıı manileri yendi. mav n 1 - Hlıaya dahn olan <tlct kı 
ter arasından g~<.:ti ve Alman bıı. lime), 2 - Jlacıların Takfeye du 
rajlarmdan kurtuldu. du!<lan yer. Bir ısıtma vuıta!lt 

Abnan ısuls:rmda bir bohz•fan 3 - Yol, katı bir madde. soru ede 
ge<;t ği vakit gemi bir an i~Ln :nnlı 4 - Çiviye takarak, 5 - Bir em' 
voldu~nu sa.ndı. B:r Alman barb acayiblik, 6 - Bir edatın ter 
ge:n;"li üzerine anS!zm bir torpil at çirkinlik, 7 - Uzun hlktıye, nle. 
nuştı. Orzal derhrıl da'dı ve tam de, 8 - Aktörün TBZifesi, alfabe 
20 saat su :ıltnıda kaldt. Ondan bir horfln okunu~u, ·O - Arıı 
ı:onrn ~u yüztine çtkarak körle>: ~ aylarından 10 - Büyük kaya, f 
bj etrafr yolrlaya yokhva yoluna zel san'atin tersi, 11 - LAlife.ıe 
devam eW. Şimııl denizine el'ıqtiği bilgi. 
\•akit hav.ı çok fena rn:. F;rtına l uJ.;arıdan oşna111a: 
~pin gemi.yi salladı, durdu. Fakat 1 - BoğazJçinde bir iskele, b 
o hala torpil'cy->t>ek geMi araı:tır. hayvan, 2 - Se":iye, Avrup:ııta 1 
makta devam ediyordu. Ancak tat nehir. nota, 3 - SükQn, ibtiyaı 
h su yoksnll'.lğ.; yüzUnden tngilte. 4 - Bir notanın tersi, etya, 6 _ 
re ktyılarma doğnı yol almaya Fırlatarak, ateş levazunatı:tdı 
m~cr.ur o 'du. 7 - Bir iç!d, S - Dumanın hıra 

Niiuıyet 11 ilkteErinde Orzal bir lığı, gemilerin tuvaleti, 9 - Avrı.ı 
İr.giliz har.1> gemi'l'inc rnst gPldi ve pada bfr nehir, wyun tersi. 10 _ 
onu.'T\ himlly::,f!i s.ltmda h'r tQko:-ya Gebelerin imdadına koşı:ın, e$ki bh 
lımanma k:ı1ar eiderek 6hıı.fta teh Türk devleti, nota, 11 - Az bl 
likeli bir m:ıceradan sc.nra arkada. zamanın tersi, yediklel'fmfzdeı 
§t Villri. buldu. ı\vnrpada bir devletin nıerkeıl. 

General Skorlcsj Orzalin sevi'r DünT.·iJ lmlmacammrı halli: 
subavı t.araf"ından yapılan harita. l - Pa7.araıffden, 2 - Atarı 
nın Po'onya asJ:ert rnUzesine ko. Fas, 3 - R:ıhfp, Maket, 4 - A' 
nulae!lğım resn1~n komutana söyle Pe, İyi, 5 - Yanşaçıkan, 8 _ 
ıwstir. kis, P, San. 7 - Tanıma\ L, 

ı,tP iki Po'onya deniznlttamm 8 - An, NazlkAn~. 9 - P, p 
m.era1dı maeerıurr. Narin, ıo _ Abanan, N, Ce, ıı . 

(SON} Ney. Ledllfr. 

ALO-ALO 
Deniztlen ele/rtri/r 

Çok eski zamnndanberl elektrik 
ınQhenctlslcrl, rlt!;trl" ç1kamıa1c 
için deniztn kud:-eUnden istlfad.
e!meyi. düşfinın::l<teydilcr. nu mnk• 
sntla Biyııriçte kuru1an husust bir 
enstililıte dıllgalardan hıı~l ol:ın e. 
kklrik kudretini loplamak için se• 
nelertlenber1 ulraşılmı, tecr{fö•ler 
:ı::ıpılmı,ıır Son zamanlıırda dalp .. 
!arın çırpınmasından }ıasıl olan r. 

( uazesemaua birbld .. na.a.ı 
..... ,... .. dald ...... oereııı ...... ' 
Uyerels pndeJ'tjeell otal)'Deulanaaıa 
Ucari mahiyeti tıaU otm:yao ~ 
ı&alan ,....... DlflOlwuaı.,t -

it •nYGnlar 
• Ueeyt birt.ndll~ blUrıntı. b1 

kuk taatllt.Mine 4-vaaı •• bir cı 
ı teşrtııiaa.Qiye ıı.dar herJı&rıg:t 
ttıe calJfmak ı..teaııktedlr. (la/ 
~l.De mu.racaa:. • Aılıo1iülılı:Y 

yorduk. Lakin, insaııJar nanluir. '"- llupnnl h:ınım, !ar'lcılarm lektrik kun-etini toplamanın müm· 
dür, deriz ya bazan .•• llani yalan gtift..elerlnl yanlı, ~·lüyor!,. kiln olacağı anlaşılınışlır. Bu teşeh. 
dadeğil! lfop:ırlöriin, terbiyeli ter Mnbat:ıbT da cevap ''eriyonla: lıüs tam nıuv:ıffakıi)'eti hnllnde çok 

llütelerrilı: ....... 4 4411
' 

llVAYENEUANlC YAPIL\0,\1; 
nlB APAR'J'JllA.N K.ATJ 

.uı.ANJYOB biyeli siil,üta vannunn m~ • "- KöUiir me'Je~I efendim!,. İ'ilifacfcoli olacaktır. ZJrıı bu takdir-
lerden biri tenkld etti: Bu iki zatın J:on~..!11, yava~ ıle elektrik fiyatı;un yarıy..8rıya u. 
"- Radyn sinirlen.ı:!,, yavaş akademik bir mfıhlyet alm" cı_ızlny:ıc:ığı muhakkak ıJlSrunmeklra 
,l)erli. Bi.7jm 'let ne kadar tfa leli! Tezleri ını 1:1!: Ça'ğıcıhm dır. 

ha~ i~. A<Wllcağ:mn &i.,.leri- da, okoyucul:ırı da hem mtizı1cten; ' Jilet bıçağı tahdülatı 
ol jşltmiıt olaoak ki, ha!ıikaten si- hem cdebiy:ıttan imtihana tibl Yalnız Amerikada değil, dünyada 
nirlendi? Acsib , boluk, tüyler tutmak. çelik huhrıını var. Birleşik devlet• 
ürpertici sesler çıka.nnağa başla • Fasıl bltmlJ iı11. Fıd<at. orılal' lcr Amerikosı harp ht:hsaJUtı ofJ .. 
dı. VazJ.lk bah(enin patron ,.c mils bahsi netice'kın<lbme&n yerlerin • si, çelik azh~ını na:rarı itibara -
tahdemler;nde b1r faaliyet ki, !lor. den kıı.lkmadıl:ır ve nJha;yet lfD lro:ık, her Amerikalının, a3·da 4, 
nuıyın,_ na defa da "aşağıdaki noktada kar:ır kddılar.: "Belo4iye h:ıllada 1 ıraş bıçağiyle iktifa et• 
<lü!d,ıin,,d:.11 (keper getlrttilcr.Böy Rcls mna\ inY.~rlıtdt"n birinin ba«- mesinj hn·si)-·e eJmekledlr. Ofis, 
leee, muzik fas~ına r.mn bir ta. kanlığı altm.dn bir ha( U-.e edebi· lıalliı daha ileri giderek. ''jiut ti• 
m;r faslı da lınnştı. Arldt hem yat öğretmenhıdrn ml!rekkep bir pinde.. traş bırnlh y:ıpan fabrika" 
notalı ~alğ' dinliyorduk, hem de imtihan heyeti t!ı;kil etme.li: bu-. !:ıra da, ırızetclerc verdikleri ilan.o 
notıısa! lar rnarifetile ".hlnende" v~ "si- lordan \•nzgeçmelcrinl ye daha az 

Vakıt :ıkıtıam olmuşta. Nihayet zen~le,, leri .tültlli' yoklamumdan bıçak yapm:ılarını tebliğ etmiştir. 
güniin kııhrıuo:ını ~ yıldm t;i'.· ;reçirm.clc." Ofisin bu leblljtinde, şu sözler de 
ı t!ndü. Kıırşrlddı aUut ,.e tebei~linı Diitıei~ yolda. dütündlim.: ı... '-nr: 
terden cıonra, sun ~Tini'-"' ,;elai. tifaddj bir gün yaŞam~ Jdlk. Hem "Oyte bir Rün Re1ec-ek Jel, Jilet 
Rarlyoda • Onun ~ne ohf'a~,!- 1 bir YTinı "terb;ye,, \'e "killt\ir,. tiJ>lııite ıraş bıc:!lğı yapacak çelik 
~tr:W çm~ ~aş'amr&tı. Key 1 meseıcı.~; f'e karşıl~mış, hem ıle bnhınomıvacaktır. Amerlkalılan~ 
fım z yoluna gıımlı kU dQğmım ... bol b31 eğlenm'ş it1ik! nu u maz. , ht·nu dil':kııtt- a1matan şimdiden 
1.ikio, dfülu.t ettim, ~·am~rıd~ki hariyat mı . idi'! Her~ kula nil.~lb eski biçimdE'l:I uıılur:ıl~r1a trn, o'~ 
masada oturan bayludan biri şo,-. olmaya.ca.k bir pıısa ugıu.oıq Idık, mıya alı!1ma1arı mznndır 
1c divorıln· do~ •ı D · ... " · grusu · e~enızc berberlere gün clolfııyor. 

Be1otıunda. ıstJkJ&l caddeaı u 
ı1Dde, be, odall. dlf tabibi n:ıııa,e. 
!ıanNJ.ne elverlfli bir apartınıa.ıı k 
&r&nmaktadır. S:ıd yarar lc1n 
yeri olanların tProte.eör) l'eDlZ 
mektupıg. adresıertnl ve llted1Jcu 
kirayı bUdirmeıerı.. ı 

Altlınnuı -AfatlM nmlzk'rl yazdı ıtfaa « 
lnıyacıulanmmn D8Jl11&nM Cilt 
mPktuplan JdareJaallemlzde• (paaı 
lan laarlc) 4ler(OD .tabab&aa ötlt 
lı.lldar n uaı 11 elem eoara &ldlra 
lan. 
( A.M.) (A.1'..A.) (.B.L.11.C.) (B .... 
(~) (il. Ur&J U!l.O.) (JU. 
(J' .N.B.) (Gar) <Btlmıfl US> <B 
~> ıHutya) tH.ôu&l• uuı 
(Kaymak> (LOtti) Ol. T.Rl (lıl. N 
(Kemduh'l) OUlıtap) Cll. A. 1 
tN.N.) (N.C.K.) tNelli) (8aıı, 
(S.&. '2> (S.T.l (S.R.) (Sevı 
<.Ş.C.K.) (Ş.U.l (Ş.F.) (l'enılzkaJ 
(18 TemtzkıZ) (T.HJLZ.) (Tekcan 
(T.A.8.) (Y.B.) (Y•dck Deı:ıizct 

----------------------------------·-·e••·--------- ·· Kenan, aeahtyetle titreyen z ı- Oltfar ~ karsı ~ fena hare- ••o•~••••••••••••••••••: 
yrt' omudarmdan tuttu ve onu kol ket et.tiler. Ölüm hallllde bu anan 
lan 1ln'..3'm:.1 alarak cevab vel'di: kızlannm son nef>ine an.,nk 't'c· 

- Sevgfü çocuğum, benim ~ok t~tiler. Ne yll7.fk tı:I, annen k~n.. 
se~H Ümi':tim, bu mahran teyle- dil~rini t&:ıııys~k bir lntld.e de 
ri bir yg,baıncrd9ll, b'.r attsdaşm- ğildi. &fil gönnck blle istemedi 
dan. duydll~ ?e'n ~nı!. mazur r,,"ÖI' ler. s~rvet1erinden anenk hntııtP.!1 
Bunu beın ıı;öy!emedıiğim ic-in lru- sana dişea la!ffn•!lı vercliler. ı.·a 
sanıma beı'!L-ne. w ~ni affet. kat OBla?' dn ii.7.fı"> t' .. :krnc-ililer mi 

Üm'd P,'ayet )'ava.'3 9C6le: ııınki.; K<::11d1letine acıyomm. 
- Niçin razı olınann!lhrdt? di- ~rim"9tılar n=-esi a<1ff al eler • 

Ye ~u. Seııın ne kustmHı vardı. cleıullr. Kı1.Jarmm aıııil olmaynn b!r 
babacığım. Fakir olduğun için mi ıtda-.. el"enores:n~ tah'P.'nrniH c
isleım~ler.ii ?.. f~.ınedfler. Çolt mtihtt\S!'lllbt lar. na, 

- Ji1allrJ.~ ~ıdim. O mına.n a.m kalarmın patink ,;öl'!ftikie-i hn h 
cam ne-nıüz ölmU~tU . Bana oldu~~a dh·~ f\atlyyen l'ft7:1 o!m:'l•"l·Jıı-. Fa 
rnil:hı'ırn de bir servet brdakmlljtı lcst a<!l1 kılı:-1'atn on":ı.r (le~i' ·be. 
BeGci onlal' b"''lden daha fakirdi- 11/m ynvnırn. ben.... ' 
ler. FR.b.t l>..mm adım ~adec~ Ke. Kenım Ferid !ltı<Jtn. Bnnlıı.r. ony 
nandt. A~! 'leğild'ım. 'I8ke11 ~Jfte rrö~ttnfl tiJh!vil:"<ltt ;e 

- eem. 'bwıun ~kı ~i ~ddct. sara..nnı .. tf ~ lav, lmrfrf:n. 
·tPet-? Ne ~rktn !'ley!.. - Ne oldun baba? B:I' yerin 

- Evet Ütr.'d. ('()le clrldn... nıi ağnvor1 
- Bt•nlarda bir ~'c(bn tl~nil~n - R:r ~ıim vok... E..-<drl hltn-a.. 

r.ey yok m•ı "1ni!i Ne fena ad~- lan anmak bcai h~ec nh,nt1m1r. 
ı . ' . ar:ıruş on er.... Rfr miklıt•t snstl!l tan sonra an-

Kenfm kmıım ı&:Dn11 k~l: Jatmnb de\un ettJ: 
- Artık olan o...,. ~.ea ~e() - Saı~lab'Arı H~:ni \'Mlta • 

mlş ••• AR1\t?ft (llltl'llr h.k~a f'aa •ile tall!drm.. ltatı:.m ~ ncı!lr ~ 
Şeyler~ lliç lstcıme.a- vfn e\ine gidip ~i.-Mcn. ~I 
dJ. ilk defa. orıula gör<lüm. 

~~.ji;j 
... ~ , 

Sik4WO!ULll:at ZWWWf!' :ası SW-1AfWJ -~--

Na kieden: Mazıtler iSEN 
Keıua Ferid anlnttrken ürult bssım. yıllvanb. !tılaayet bükl• • 

lıııcağıa otunnalf,u. Kolonu IKıym•. meten lr:ldelerlııe karfı kyan et
D.!l clol:nn!l'l yar.ağını yanağına ~- mek m~bmiy~tlnde k:'lldt. 
;\'1"W!J, ciddi 1'c dililiatii bir t!n ur E' lenmemlz i'i hPtm'lanıp t•• 
a b:ibs'JIDı dinliyorda. 1\.eııan ıııamla.nm~ya. 'kadar ta11tc1t1clanm
u~~kisin re5ınlni eline a1ımttı. Oa~ dan bin :vaıımcla l<a1dı. DUğUn\i. 
bakara!; nhtıyordu~ müzd-:? aile•(nr1en kimıııe buhmnuı .• 

- Ba rtı'!im (.eltildf~ F.nmtın yaal-1' diyı!' ~ttt~lr<li. Ment1!11nt
;.imıi be!'J ya"mda idi, f:ıltat pek de yıı.lmn; :ımcsm NtK"l Ferid, te:r
",e"'" gfüü:ı:\rdü. Görseydin 'Cmf.rl :rem, Neft<tc bir fle Notu l\'lhııd 
ııc kac!ar .dn ince, zfi.rif l'e se\im- h:ı..zırılılıır. Az sonra d:ı biiyiik ha .. 
6 idi! . b:l<ıınm arzmıuns r.ığmen Hllyri 

Kovu ltMtsne P.ngf 1ttirlerlnde Pek rrclmi5 ,.e teY%eıııl km anne • 
a.ltr.! ~ parl:ırclı. Sacl:tn sim nin evlennıeı.iade bulanmwıta, 
sİTahtı. Ne itadnr ds ıranı.imi bir ttnılflin gihleri paı11w: 
rubo nn'lı onun. A.ım~ıın bıLbasm1 - l\ e İ)i ~daıamrtı. ba.lıactğna! 
ı:.ok seTe1'. a!'7nl:ı.nnct"Ut dı~n r,ih- &iiJ"iilc h:ıha'Hll& giizel ltir den ver
mazdı. ra~at'erimiz birbirine ('ok mi!f! D~ 
:aknuh... Y~ne a1"Z11111 onn ~~r Ham ~ellf!ti. TabiatUe aşk ı·e 

l.."l laldf!rdmt lmrt!U'llU!.k. byata ve ~"Uk taraftan olamlı:h. Böyle 
ırh·'lv-ı l'll'H' tunnak oldu. dii~iimneseydi belki bendea o da 

O ~"beni I~~ Mwllim kıı nef~t ed~rdl Bl!.'Me Belkis '>ye. 
tbr l'f)

1t ~~,"4:1; Bu mutf Tc '98.'cin lım7. hııyaha düz ı-e ptirtizsliı yoL 
tız, önce, benim i~in ana.:;ma ha.. Iarındao yli\iimek iı;lıı ya.ra.tılmı~ .. 

ltir kıuimdt. ü•et"eğhıi 111darltlı n. 
ınan, hıınu serke5liğlnfn c.era'" te
llkfd etti. 'Eğcl' ben fuar etmem~ 
o· saydım ve o ai1.esinden aynlmı. 
:ı-:1.e.ak \'e b~ da bufttln hem ya
~anuş, hem eh beni uoutmll§_ 

Cen~ ku sözönii kesti: 
- ü bahaaitm, illtikhalimJ 

kq.fedebt1.<1eycli. aeuiz Yata7aca • 
iı u.auo \'e sikia ffllel#~ aeaiDle 
beraber yqadığ:ı tne1Jut Bellelerl te 
redtlüt .etmeden tercih ederdi 

Vm.it ~ ı•ni aöylem~ 
Kema ha.yrett.e kaklı.Daha de '° 
~ukmut gibi baktığı kımua ajun. 
dan böylııe eiimleain ~ u.1 
ı et ea.niıü. Kı._ elb.illeıt mektep 
~ocuğonon , hayatı healk ta.eaaa 
yaa kiiçü ti.Wia ajradu U.cU. 
:sini &e9eD.i edea ~ .-ı1ın .. 
leri ilit.mbtl. · 
~ bdh'• ve elim Matle

rhıde de ancak oaa ha teaelii tat. 
IDİll ederdi. Gö.Jeri doldu. Km
ıua teımk ııılıl&e badi ..... ve 
lıedbia mu aQl!mds akı '1r ..... 
urUk ve ağ ba11111Clujatım • ... 
'la fukma vudJ. 

- Haldun var yavrum, dedf. 
Annen en fena dakikalannda bl.. 

' 

le eski lıaya.tmı aramadı. Bala 
E.eyahatJmizcJeD qaıa hemen br 
raya döadtik. Jlllnda, l>a evde • 
tanaa71 kendi!I istedi. Barac.t 
~ eok meımt oldait. 

Umld başDU balııaRllllt omm 
na dayadı. 

- Demek blmMla öldli; - .. 
doğum zaınaa. •• Bend• ae Uda 
adret etnalpllldlr, baMI 

Kenm kmm kollan a1'Ullla al 
dı: 

- Seni her zamaıa ve 'her n.maı 
•everim yavrmn. 'l'libı •e J'&laı 
aöyl&yeylm, ilk ...-.a1-r, tıefti ~& 
d~ mi~ olu ve seacJew lır 
rardım. AIM !imtll lıeaİnl Mric6 tc 
-mm ve ı..:ratt. gly911 ._. 
Bellhn cJUnyeda 1ı:izmH1aa .... Jd 
mim n~! 

'V'mid ya\'2lf bir llMle Dlve etti. 
- Benim balnerğımda "-!b 

r.Ade ondan bıu}ka kimim varlı:l': 
Keun dtredl ~ 

- B1es,1- evliteriım, H 10B 
a,larcla eeDİ 8IUll"DİA akrahalann. 
dut, ŞarkıfWdardaa uaJı: ...... 
d•uiw çok ııQmn ....,_ 

(Devamı var) • 



!4 TEMMUZ - 1942 

ne 
PANYOIL 

Stüdyoların'ı satıyor. evleniyor ve 
Akademiye girmeyi düşünüyor . 

D Of 

enız 

Zırhlı ve uçak gemisi 
, 10 haziran tarihli Japon 
t.ebli(fl MJdvay ve AJii'\yen 

resmi 
ndal; ıı 

relUll ııaaetçı ...... ,siz 
Ktıı:tlk cerrah!: A.p enjcbiyon• 

lar, pamıman ve haCilmat yapar • 
. Adres: Aksaray Poff9 men.i 
karşnmda No. 1·% Tel: ~ den 
~ybıiz. 
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..l'emuı;hı aru.Ja bu 
'$erciiıııc l'diJ orJu. 

ko.ııu;-;-.ıaıa.- . \ ı a;;ım, ııan ! :;ııını;bayın ~n me,tıur 

·!h:rbazlııruıdan birini yakından ta. 
• ı.rorum. Şimdi onun ~\"lnı. gidece. Towsou cc.ılp \erdi 

- Bit, htlr blr milletin e~liı.dı~ u. !>İm. Lamanın bana her ~urı ç.ıkin. 

Kralııı unlındc tik alı1111ııu .) ere ı.u~ 
ma3 ıL.. ve boJııumuzu iğmeyiL. Bu. 
na nlışm ~dııı. 

- l.> ı ama, burası in;;ıltcre değil, 

Kıralın ulkc ınt1e buıunduğun u.aıan 
bu serkeijll;;ı ~a;ı lbiliı,,iıı Şimdi b:ı.. 

fi.Dl J'Cn.ı ıgıut:Lııı:ıı. sana ııadtlinl l>iL 
direc~ğlm. 

Tomsoıı bıddotleııdl. Hakaretin bu 
dereccsiur. taluınnıal edilmez di,ye • 
rtık u'}:lğıu ut.erine Jilı'ilılli. Fa.kat~ 

Cinli ıı~ak o ı,ıuıar çc\'lk ve kuvvetliy 
dl ki.. bir ı.am~·ı d:ırbesiltı çarı,:a.b:ık 

'.l'olüsonu Y'!re de\•irdi. 
Tiyen • r·.. kapının deliğinden bu 

-.lıııe;)o ı <;ey redlyordu. 
'J'enllldıı hala ısoğukkıuılıydı.. Vl' 

müd.al~leye lüı.um görmlıyordu. 

ruedcn söyli.)'C('eı;-ıuıJeıı eminlm. Fa. 
kat, bım de ~lLe bir ~t!Y sıırw:ık iste 
rim: Tcmuçlnin ..,,,·nnı l>.t.>şfoderseııiı 

onu ,,f mı ederek.,iniı. '! 
- .Sedeıı soru~·orsun 1 

- Çünku o aficdilecek 
Jeğildır de. 

bir adam 

- Onun halikında bemlım fazla 
blr §ey mı biliyorsun? 

- l<~adıı bir şey blldiğ.Jnıln farkın. 
da değUiın. Y.ılnıı: :,u.nıı biliyorum 
ki, o blr cı:...,ııı:;tur. 

TJyen • F'o bu sırrı ycnl öğı:enı • 
yorm113 glbl davrandı: 

- N(I dlyorsuu .. ·.reuıuçlo bir casus 
mu? 

- Evet. r.;ır Japon 08.!'fu~ıı .. 
- Halbuki o bir mogol beyzade • 

sidJr diyorlar. 
- Ha.Yır. O, mllıılüman değildir. 

(D"·~amı vnr) 

HA B ER-Alişampoltdİ~ 
1 r.,,.,... .... ,..,'"",,.,.,~---~""""~-~ ... 

ı~; Haliç sahilinde satılık depo~ 
1 

._.. Pivasanın en şerefli bir yerinde, Atatürk köprüsü-~~4 
~,.ne yakın ve her türlü deniz vasıtalarının yanaşabile. ~~ 
~: ceği sahili olan biı- depo satılıyor. :~ 
~ ~ 

:: Emlak ve Eytam Bankasından ~ 
li:Esas No. Yeri Kıymeti Cinsi Teminatı:~ 
~~ D. 1 Galata, Şehit Meh. 25000.- Depo 5000.-~~ 
li ~ 
t>.~ met paşa mahallesi (Mağaza) ~~ 
,._-.. Kalafat yeri soka. .,~ 

~~ ğında eski 6, 8, ye. ~~ 
~ ~ 
~ ni 6, 81812 numara ıc 
~ ... 

:~ Yukarıda izahatı yazılı gayri menkul peşin para~: 
,._-.. ile ve kauah zarf usulile subemiz satış komisyonu hu-~~ 

14 • ... 
~14 zurundn satılacaktır. ~~ 

~~ thalF.: 5.8.942 Çarşamba günü saat 14 dedir. istek-~ 
~~ lilerin ~ubemiz emlak e.ervisin-e müracaa\:la teminat ak.f~ 
~ 
~~ cesi yatumaları ve teklif mektuplarını, bir lira muka.li;c 
i~ bilinde nlacakları sartnam.e hükümlerine muvafık şe.~~ 
~~kilde tanzim ederek bildirilen gün ve saatte subemiz>-: 
~~ satı, komisyonuna veya ihc.le saatine yetişmek üzere~~ 
:~iadeli taahhütlü olarak postaya vermeleri. (7351) ~~ 
~~ ~~~~~~Y.~~~~-.!'-T~~~~~~~·~~~~~~~~~~~ 

Tom.'loıı kamçı dıt:btı.51le öyle ser. 
9emlemMi ki.. dliatliğü yerden kııl. 
immıyordu .• l\l.ınevıyutı z.aten bozul. 
muştu. Fakat İngiJiı; inadı tutmuştu 

bir kere. 
- Beni istersen öldür .. Beo kralı. 

ma bile boyun lğen bir inu.ıı değillm. 
llele bir kadına katiyen bunu yapa. 
mam. 

rBORsA"" İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 

l>I~ t• bağırdı. Upk bir kamçı daha 

indirdi. 
Temuçln: 
- Günahtır, de4l • o burada. iki 

Uç günlük misafirdir. Eğer Tiyen _ 
Fo senin bu yaptığuıı görse. ı;özlerl. 
n1 oyaırdı. 

Bu sorada yerde yata eslrlerdea 
blr~ı sevine ve neşe dolu bir Be6le 
hn.ykırmağa ba,ladı: 

- tı;te o.. göklerden mır alan gü. 
Z4!'I Ti.ren • Fo ..• 

'J:l)nı:.on kapıya baktı.. 

Ve Tiyen • Foyu gördtt, 
- De[l)('k ki, bundan onun da ha. 

beri var,. Ö.)le mi? 
•:rcmııçln dl5lerini gıcırdaıtar!lk ba.. 

~ırdı: 

- O, bir kadın defll, bir esna.var. 
dlr. 

F.!!lrler hep birden b~rın1 'l'emo. 
çlııe çevirdiler: 

- Sııı1.. !'lus.. biiyük bir günah iŞ. 

ledin! yere yat.. af dile! ve sesinl 

kes! 
Çan • Ton fa.da blr oey llÖyleı:ne_ 

di .. kamc;ısı.nı omuzuna. atarak kapı. 

;\:l döntlu. 
Ti~ en . l'o odaınna döndü.. 

\'O u,a~ını c:sğırdı: 
- 'l'cmuçiıı bllla nslanmn.mrı, .. onu 

n .. ile yola getırmeU T 
'Cı:al< gözlerini açtı: 
- linnı!,;ı ile .. 
- Zannetmem. Temuçln ka.mç1 ile 

yola. gc·lt•cck bir ada.rol' bMzemiyor. 
- :.o'lz onu bana havale ediniz .. 

ne ı:ah:.ık 3 ola geldiğini göreceksiniz. 
TiyPn • l"o: 
- IJa~ır .• bayır .. sen ınsanıa.rm 

çca ·~mden lçleri.:ı.i otrumasmı bll • 
miyorsun ! O, ıtenin anladığın, gör • 

lS.7.91~ MUAMELESİ 

Londra l Sterlin 
Nevyork 100 Dolar 
Cenevre 100 J.c'ra.nk 
Madrit 100 Pezeta 
Stokholm 100 lsveç la'. 

5.24 
130.70 
80.306 
12.9375 
31.16 

lll:8llAM va ·rA.BVtl.ıA1 
Enelld.Bugtln 

lkramlyell %el, 9SS 21.50 -.-
İkr. Ergani %5 933 22.80 -.-

%'11/2,933 'l'.borcu Tr,ı 2'.M-.
%7 1/2 933 T.borcu Tr.2 23.56-.

% ! 1/2,9!3 T.borcu tr.8 23.80 -
Slvaı • Erzurum l 19.95 -.
Sivas • Erzurum 2-7 19.92 -.-
,,;. 6, 938 Haz.tah,. r1 JIO --
%'1. 1941 D.Y. 1 19.~5 -.-
%7, 1941 D. yo1u2 19.5319.58 
Ana.dolıı D. Y. Tth 3 51.50 -.
Anadolu D. yolu % 60 S0.60 -.-
Merkez banka.sı 153. 151 
AnadolU D. Y, M11m. A.- -,-
İ§ bankası nama 15 -.-
lsmlr Eana.t • Ahall B. 6.10 
lmar Bankam biw n.- -.-
A.alan çlnıento 12.80 -.-
AJıta:ı çtmento mne.ı. 1.80 
Şark değirmenleri UO.-.-
tttnıat değirmen. %8.50 -
T. kOmtır maden. ıs.- -
~ 8 T. boı:ıolar:ı H.-_. 
Ttırlc V. Tiyatro 69.50, --
Ut, Umum Sigorta 29.- -.-
Şirketlhayrlye 25.- -.-
ŞlrketUıayrJye temett1l 80.- -.-
Rıhtım. tahvili 14.81-.-
tst, Su tab.vW 8.2.15 -.-
lat. s. tıJae. 5.- -.-
Tilrk borcu Tr. 1 -.- 24.S!S 

Borsa harici altın liyatı 
Dftrud) BorttnJdl 

32.40 32.20 
JOI" .. \l' l>rnU!ffi('I'.. Kü , içe altın gramı 4 . .U 4.39 

nAn nu.muaa: 17S 
ı Ton kok kömUrünUn mmtakalara. g!Sre nakil 

aşağıda gösterildiği ııekilde te~it edildiği llln olunur. 

Bebeli: • Beşiktaş 
Beyoğlu 

Bayaztt • Fener • Hasköy 
Sular• EyOp ı Karaağac 
Bakırköy 

Yeşil.köy. Blkalı 

İstin ye 
Tuabya 
Yenimahalle 
Adalar "denizden'" .' 

~ 

ErenkOy 
Bostancı 

Kartal • Yakae!Jr 
'O'sklldar 

. 

Beyl&l'beyi • Çe!ıge~ ,· 
B1saT 
Beylroa 

Kuru~eden 

aoo Kunıı 
400 

=r 500 
600 
'IOO 

.. 1 

" • 
~ \1 

'180 • 
• / 171 " 
11tadıköybden ! 
. 350 K1U"uf 

eoo 
'1m 

1200 
400 
500 
100 
900 

• 
• ,. 
.. .. .. 
• 

1\ 

--ııcretleri ~tden 

('7599) 

Sümerbank iplik &'e Jokama fabrikaları mÜe••neai 
Na:zilli baama fabrikası müdürlüğünden: 
l - Fabrlkaımz sahasmda mevcut ve mah.1Jenlerlie çırçır dairesinden 

çıkacait olan pamuk dökUntül-&ri bir sene mtlddetıe açık arttrrma ile 
sa tııaca.ırtrr. 
Müzayede 3.8.942 tarihine müsadl! pazarteSi gtlnti öğleden sonra ea. 
at 14 te fabrika.da yapılacaktır. Taliplerin mukarrer günde fabrika. 
mrzda hazır oolunmalan. 
Satış şartnam.eSi muamelat servisimizden tedarik. edilebilir. 'Posta 
pulu g&.dcrildlği takdirde taliplerin adtl'Slerlne de gönduilir,(7575) 

RAŞiD RIZA 
TİYATBOSU IJBIJde Plr.tkln beraber 

8AÇLABINDAN UTAN 
Vodvil - ol - Perde 

}"azan: Mahmut Yeeari 

ıT4 TEMMUZ - 1942 

Halka Kok Kömürü Dağrtnm hakkında lk\uat 

Yeki.Jetinin tebliği: 
Kömtlr .;atış ve tevzi nıUesııesesi voe şubelerince V<> b•J mll-sses:?'lln 

senıt bayi "e ~ja.nları tarafından 'kışlık komUr tcvziine başıannııştır . 
Bu mtlnaHbctle M!lü Korunma Kaııuouna tevf.lkan neşredilen kı.rar 

ve talimatname hl.ikUmlerı daircsind~ lcömür dağıtma işinin ccr3yanını 

teınıı; için asağıdakl hu:ıuslarro sayın balkıroızın dikkatine arzedilmesi 
fayda IJ ı;öri.llmll§tür. 

l - Kömür tevzii igi, İcra Vekilleri Heyetinin 16.1,1942 tarih ve 
ı/18109 numaralı l<ar1trnameslle tatbik ve Reşmi Gazetenin 13.6.942 ta. 
ribll ntis.hasıle ne~!r ve meriyet mevkiin-; konulan 348 sayrlı I<:oordinıı.s • 
yı.;il kararına tevfikan tahdit ve tanzim edilmlş ve tevzl şekil Resmt Ga. 
zer('nin 29.6.942 tarihli ı:ıüsha.sında neşredilen tktısat VekA.leUnin tali. 
matnameslle }>E'rkitllnı~tır. Tlirklye kömür satış ve tevzi ıuUes.ıtesesl ve 
~ubelerile semt bayilcrwin ve ajanların ne suretle kömtır eatacakları 
~ İkuzat VekAletincc tasdik edilen kömur satış ve tevzi tallnıatn::.mc. 

sınde tasrih edilmiştir. Bı;. maddede yazrlı neşriyat broşUT halinde Eti 
Bankta, kömi\r satış ve te•·zı uıUessesesi sat!.§ ycrıerile b:ıyllerde tevzi 
edilecektir. 

2 - KömUr satış ve tevzi mtlesses<':.i ~ı!'lu yerlet·de, bu müessese şu. 
beleırinden ve aemt bayilerinden kömur alınması bebcmelıal bu sıı.tr~ 
yer.!ı;rl tarafırıdan parliSIZ verilen beyanncLınelerin u.;ulli dalreJl:ıde aile 
re.sleri tarafından dol!ru olarak dohturulmuş ve ıın.za edllıni~ olmasınıı. 
ve dağıtma. blı:llğl teşktıa.tı faaliyete ~eç:ni:ı ola.o yerelrde bcyaı:ı,na.aıeıc. 
rin bu blrllkıerce tasdik edilmiş bulunmasma ml.ite.vakkiftır. A.lıcılartlan 
hilv!yet varakam kömürü yakacakları yer.n musadJak k!ra mukavelesJ 
veya tapu senedi IBtenebillr. 

3 - Kalorl!erli mahallerde oturanların kömllrleı-1: bina .sahip velJl 
müetecirt taro.fından ,·erıı.;;cek beyannamelerle en az: üç taksıttG aımır. 
Bu binalardıı. oturanlar için ayrıca kömUr verilmez ve ltömlir talebinde 
bulunulamaz, 

4. - Kalorifersiz evlerde oturan aileler, her ~oba için ik! ton ve soba 
aded! ne otursa olswı senede üç tonu geçmemek uzeıe kok istıyeblllrler. 

15 - Yeni bir llA.n tarihine kadar An.karada alınacak kömtır miktarı 
h~r ev için cerean iki tonu geçmiyeeeginden soba adedi ve ihtiyaç :ııe 
oluraa olsun, mevcut sloh:J.ar da. dahil hJç bir kimse blr ve muhtelit yer. 
ıercen ilk takstt iki tondar. fazla kok kClmUrU alamaz. Diğer la1'..!lt \'e 
tf'VZi zamanı ayrxca i!An cdllecektlr. 

6 - Kömür l!ağıtıtmasmm kolayl3.§bnlması ınaksadlle açılan eemt 
bayilerin.hı yukardald hllkth:nler dairesinde tevzı edecekleri könıUr 100 
kilC"da.n aşağı ve blr tondan yukarı olamaz. !stanbulda. bu nıiktar a.zar:ut 
iki t<ındur. Eu bayilerin dahi teV7.latı a~ağida yedlnei ıııaddedeki cezaı 
müeyyidelere tabidir. Gerek bu bayilerden ve gerekse kömilr- satt~ ve 
tevzi mUessesesinden verilen kömürlerin yekOnu ber hangi blr :su.retle 
bE.§ind maddeoo yazılı azumtl mikta.rıarı geçttğl kontrol neUceslnde an .. 
la.§ıldığı takıtlrde alanlar hakkında ce.zaı takibat yapılır. 

.7 - Kömür satış ve tevzi. mnesseseslnin 1zn1 olmak.Sızın hlı;bir kl.ın. 
se &ldığt kömtlrU beyannamesinde ye.zılt istilılAk mahalli haricine ve hl~ 
blr yere biçblr suretle nalilcdemlyeeeği gibi bulunduğu yerde d 'il ba&ı• 
kasma devir, temlik ve hibe edemez. KömllrilnU herhangi bir sureue dev. 
retmek mec'3?ıriyetinde kala.nlar kömUr satış ve tevz.i milessescsının ya. 
zılı muvafakattn.ı almağa mecburdur. Bey:ınnameslnde tıa.ldkt Vaziyeti 
göst€rm1yen veyahut ki aldı~ kl>mUrU ne suretle oıurs& olaun ba§l>.a 
mabı.lle nakit veya df~er1ne devredenler ba.kkmd& .Mlll1 Kol'U.llı:na rna.tı. 
keıtıeaince me;.;hut !!Uçlar bükUmleri dairesinde takibat yapılır. • 

8 - KömQr · e&b§ ve tevzi mUcıısese$l ve §Ubeleri.Din depolarından 
ya.pıl.a.ca.k kok ltömilrü satış fiatı eski.si gibi, all:cJ: \fa.IJıta.auı~ teslim 
beııer tonu: - · 

Ankara Ye İ2'1llirde 26,l50 
!stanbulua 23,50 

llraaır. 

Semt bayilerinin munzam muratıarne blrllkte tesblt ve tatbik edi. 
len tiatlart .satış yerlerinde asılı bulunacaktır. 

9 - Kok kCSmürU satt~ yerlerinde tartılıp teslim edilir. 'foz nisbeti 
%5 ı geçemez. Herhangi ecnebi madde, su katılamaz. _ 

10 - Dfpolardan ve sat!.§ yerlerinden satılan ve teslım edilen le& 
mürlere ait lıer tnrıu şikı\yetler Eti Banka ve k15rnUr satl§ ve teV2f. mu. 
esEeuslne ve ~ubelerine, Belecllyelere ve icabmda tktıS"..ı.t Veklletlııo veya. 
m ahall1 mUlklye liımirlerine yapılmalıdır. 

11 - Kömür satış ve tevzl müessesesi şubesi bulunmıyan Yerlerde 
yul<.udaki e.:ıaıılara mUtcnazır olara.lt gereken tedbirler en bUyUk ınUlki. 
ye !!.miri tarafından alınır. 

12 - KcmU.r satışlarıtım intizamını bozacak her tiirlü yolsuzluklar. 
dan kaçmrlnıası sayın ha!ltımızm yüksek menfaatleri ıcab! olduğu göz&, 
nünde tutulıı!'ıtk kararname ve talimatname htikUrtllerlne dikkat ve rla. 
yet edilmesi ve bunu ihlAl eden her hadisenin alakaU mercUere bi.ldlril. 

mesl rica olunur. 
13 - Bu tebliğ suretleri kömür .satış yerlerinde alıcılara paraısıı 

ver!lecektir. !7598) 

dul';lln atlıımlı\rın hiç birine benzemL 

1 
Reşadiye 

_ tnsaınların hamura birdir, san. ı--------------·• 
şu gördüğün konusan maymunların ~~~~~~~~~~~~~----=-~~~~~~~.....:..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_..~~·-~~~~~~~~~~--~~~--~~~~~--------~----......... -
hepsi bir t-ııl:ıleden gelmlııtir. 

- Su ! Ben maymun sülilesindea 
gelmedim, Beni b<)'j yere kızdırma.. 
·ana ne ı;öylersom, senden ne hter. 

ııem onu yap! 
- t:mr .. dln, ıııı.n ! ben tıılzin 1!18.dık 

us:ığını:ıım. Sizin s:ığ !{olunuz olabil. 
mek için vıır kmrvctlmle ı:::ı.lı1'1)'0'l'Um 

t<e ı;a lışa!'uğım. 

Ti~ ı•n . Fonun yü7.Ü gü.ldil: 
- II:ıh. tşte ben de senden l>unu 

hckllyıırum. Çizmeden J'Ukart çık • 
11ı.ağa rnzurn yok. tsleklerlmln dışın. 
ıJ,, bir ı, gorıııeı;~ kallnşrrııan, bent 

memnun ctın!'Zsin: 
- Ne ~aıınıamı emrediyorsun, 

Tl~·cn • Fo birkaç dakika dıiştin. 

dU ••• 
SQnrn birden ııert bir ta\•ırla ba.. 

~ırdr: 

- T~muc;lnin kafasm•la bir seya . 
h:ıt .') aımı • nı fı;tl~·ornm. 

( '.ak şa,aladı: 
- ~nlnyamıulım .. 
-.\nla~ılmı)·acalc blı: şey yok. 

Bıınıı HPn yapablllr'lln ! Tcmu~inln 

l.:lfıısı,ııı YP kall>lnin l<;indekllcrlnl 
ıi~rc::ılp bnnf\ bildlrmP.k. l5t~ sPnden 

bunu isti~ onım 

l'~nl; tfü.,iinbrl•r.n Ti~ t>ıı • Fo ildl·e 

etti: 
- Hiç ll'r •ıldut etm • ! Bunu ~n . 

<len b:ı5lm. bir kimse '.ıp:ı.uı.ıız. Sen 
san..,.hn.yrn bıitün ııihirbazlarını her . 
ı.osten l;!-1 tanır<ım! Onlar·• ı;öz ~P -

r l•meslnl ,ı,, bilirsin! Jbydi, ı;5 ·e~:im 
ııcni ... 'l "d ımı b:ına bir 1.:ltsp okur 

' hi a.·ıl"I .. b.itıın eııra.rrnı keşfrt! 

C-:•ık Hnllne hakarak cevap '·er . 
dl: 

- Pekı\IA. Bunu yapmağa. çalıp.. 

istanbul 
Mükcllo(lu 

Adı ve Soyadı 
Alferd Sovelli 
Recai 'rurul 
Niko Kommines 
HUseyln GUler 

" .. 
Emano{)l Plotkln 

" " 
Hentokrat Krıstofridis 

" " .. .. " Ahmet Karaycı 
.. 

.. " .. .. 
" .. 

MehmeL On:ıt 

Ali Turart 

.. 

Şefik Sevgen 
Emil Nemarso 

.. 

.. 
L<ılfi Kuda~ 

Nlko ı~omlıı0tı 

.. 

Defterdarhğından: 

·~ Vapur acentesi ve komisyoncu 
1 thalııt lhrar.at 
Hrrdavat ticareti. 
Tavuk komisyoncusu. 

" " .. " 
DahiU kom1ı:yoneu 

" Tütün ticareti, ve komisyoncusu 

.. .. 
" " 
n .. 

Kahve ve otel 
.. 

( .. .. .. " 
( u " 

Tavuk ı,omlsyoncusu 
Fırıncı 

" 

Avukat 
İhracat tıcaretl 

.. .. .. .. 
" 

Hırdavat tiracctı 

.. 

~la.halle 

Sokak No. Matrab 
Kökeş Muradıye han 11, As. vergı 
K. K. ömeı·ab!\ han 2'1, 50.00 

·•• K.K. Melek han zemin kat6, 400.00 
Mumhane cad. No. 165, 200.00 

.. .. 
" K.K. Hızır oğlu han 14, 

.. 
K, K. 6 vakıf han No, 21, 

.. " 
" . . 

KK. Rıhtım cad. 27.29, 

" " .. .. 
K.K. Mumhan;:ı No. 16:5 

As. verg-i 
A..<t. vergi 

.. 
" 2500.00 

A.s. vcr~ı 
As. vergi 
As. vergi 
2500.00 

100.00 
As. verı;ı 

As. vergi 
As. ver!l'I 

77.67 

\'erginin 
Mikt..;,n 
138.66 

20.40 
16Z.211 
81,60 

417.30 
52.63 

153.02 
47,SS 

1020.00 

H0.38 
176.66 
109.64 

1020.00 
40.80 

126.22 
5.18 

52.67 
31.68 

K.K. Nccatibcy cad. 182, As. vergi 123.4:? 
" 3 No. lı itiraz komisyonunun 11.11.41.1272 

s(lyılt kararile 316.80 lira olarak tasdik 
ihbar No. 1/10 

K.K İntibRh han 2.4 
KtlıçaU Alipa.şa. 

ınescidi S9.11.13 
.. .. 

15.00 

AB. vergi 

.. .. .. " 
" 

900.00 
12000.00 

1.05 K. 
0.30 H. 
0.13 c. 

90.92 
308.16 
259.20 

Nc,·i 

As. vergi 
R. takdir 

" ,, 
As. vergi 

., 

" 
R. tnl<dir 

A. ,ergi 

n. taltdir 

A. vergi 

" 
R takdir 
As. vergi 

939 
tı39 

939 
Atı. vergi 

" R. takdır 
.. 

Halil pa~ıt sokak 26, 
kararr 

K.K. Melek han No. 6, 

Temyiz komisyonu 19.3.942 tarih 4534 sayılı nakz 

Aa, vergi 

" 

120.34 
267.10 

Ae.verı;l 

• 

Sl'lllesl 
1,6.930 31.10,93{] 

U5.3.940 31.3.9t0 
1.1,911 26,4.911 
1.1.9 ı l ı."i.2.9il 

1.8.910 31.12.940 
11.941 15.2.9·11 
1,1.030 31.12.939 
1.1.910 1.5.910 
1.1.93{1 31.12.939 
1.1.939 31.12.939 

1.1.940 30.5.910 
26.8,938 31,12.938 

1.1.940 31,12.940 
1.1.941 15.l.9H 
1,1.940 31.12.940 
l.1.941 15.1.941 
1,1,039 31,12.939 

28.3.941 25.5.941 
1.1.910 31.lZ.940 

3.10.9~8 31.12.938 
1.1.939 31,12.939 
3.10.938 31.12.93~ 

1.1.939 31.12.939 

1,1,941 26.4.941 
16.3.940 ül.12.941 

llı No. 
4/12 
l~/25 

12.; 22 
l:.?/20 
5/3 
5/4. 
4/3 
4/1 

l:!/23 
4/17 

4/18 
4/0 

12/ 4 
l::; s 

4/47 
4.46 
4/45 

12/26 
l/6 

4/43 

8/3 
17/3 

43/9 
12/33 

4/24 
4/23 

Tophane maliye şubesi ınUkıollen erind<>n yukarda adı, !şl lkametgA.h adre:c;leri yazılı şahıllla.r terki ticaretle: yeni a.dre:ıterlnl blldlrmemı, ve tebellüğe saJA.hiyetli bir kimse göster. 
memiş ve yııpılan nra,tırrırılarda. bulunamanıı~ olduklarından hizalarında g/'\steri!f!n kft:ı:an~ vergilerini havi ılıbı>rnaınelerlnin .kendilcri~e ~bUği mümkün_ ol~mamı~tır. -· • -· · 

Keyfiyet, 3602 sayılı kanunuıı. lQ ve 11 inci maduele.rine te.Y!i.ltıı.n. teıbliğ yerine geçmek üzere ilb. ol;unur. ı(.2&i60}. --__ .... -_._.ı.._.._ ... _,._,.. .. ... ,ı .. --.. - · ... · 1 


