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ilk topf antısını dün Reisicüm
hurun riyaseti altında yaptı --
Şükrü Saracoğlu 

Milli ,Şef tarafından Parti Baş 
kanı vekilliğine tagin edildi 

-- -Velllller BeyeU öjleden sonra Saracojla· 
nan rlyaıettnde lldncl bir toplantı yaptı 

Deniz Cephe
sindeki Harp 
--
Şimdilik denizaltı har
bi, Mihverin lehine ce· 
reyan etmekte ve müt
leliklcr, denizaltı teh 
likesini henüz önleye 
memis bulunmaktadır 
lar. B"u durumun en a.ı; 
kı1a kadar devam ede 
ceğini tahmin etmek 
yanlış olmasa gerektir. 

Ankara 13 ( A.A.) - Yeni İcra 
Vekilkri Heyeti bugün saat 
11 de Baş' rkalctte Reisİt:umh.UJ' 
İsınct İnönüniin bıı~kanlığuıda 
ilk lOplantı»ıoı yapmıştır. 

öGLEDEN SO'l'RA İKİNCİ 
TOPLANTI 

Ankara lJ (A .. \ .) - icra Ve
killeri Heyeti hugii•n öğlrden 
sonra saat 15 tle Ra~yeki} Şiik
rü Saraeoğlunun baskanlıi,'mda 
toplanmıştır. 

PARTİ GENEL B.\SKAl
VEKiLLlGi • 

Cumhuriyet Balk Partisi Genel 
Başkan ,-ckilfil:ine tayin 

edilen B3'j\-eki! 
ŞÜKRÜ SARACO(iLU 

Rijevdeki 
imha harbi 
.sona erdi 

------- • 
Tebliğe Göre 

30,000 esir, 
1301 makineli 
tüfek alındı 

• 
şl Teganrokta lla 

aarruza geçlldlllnl 
bildiriyor 

BeTlin, 13 (A.A.) - Alman 
ordıulan b"'jkuman<lanhğı a~a
ğıdaki hususi tebüğ ne~retm,ş
'tiı-: 

, t(m. 

o 100 lQO'i 

Voronejde 
muharebe 
hızlandı -Alman kayıbı ağır 

Almanlar Don 
nehrini tank
larla geçti 

• 
K a et ımlrovka ve 
Llslşansk şehri tah-

11 ye edildi 
MookoYa ,13 (A.A.) - Voro

nej .cephesinden dün akşam ge
len telgrafla"<la ~-le denilmek 
fodir: 

So\'}Ct cenup ceplıt>Siude biiyii.k Alman yarmasını n Alman kolla-
rının Don hanasında ilcrltyis istikametlerini gö,terir harita Vo:roncj cıvarı' Jl yapılan sa-

--- v~ g.ttık-ı,-:e şiddet.! nmekl<'dır. 

Muharebe 
gene durgun 
bir safhada 

-------

Sovyet kıt'aları dıisman hücum 
larıru ola!!Üı>fü bır ~adetle pü~
ldlı·ıınıüşlcr ve bir kaç yerde kar 
şı hticumiar <b ynp..'lll§lanl r 

Soı·yet iıgle tebliği · 
MOO!rova, 13 (A.A) - Sovyct 

öğle 1€'bllği: 
12 Tenunuz gecesı kın· cllc

rımiz, \"oronej cıvarlarında ve 
Bogouc"n k ,ım ~de d · ,:cıanla 

Ya.zan: ABiDiN DAVER 
f'E» u harbin doııUJer eepbe-
19) sindeki ıuiicadele, ~on 

zıuuanlarda, l alnız de -
oiza!lı \C Jwımcn de lıa\a harbi 
"°klinde dc\'am edi3 or. Aln1an· 
lar, haziran· i~inde. 886,000 tun
ltı:k mi:!tefik gemi i batırd•kla • 
rını ilim eltiler. Bu n<.-(iccoin 
Yüzde 8S i, yani 750,000 tonu de
Jl.İz;ı,Jtı gt'flıileri tarafmdaın te
min edilmiştir. Temmuzun ilk 
11 günü içinde de Atlantikdc, 
şiınal Buz Okyanusunda ,-e AJ;.
denizde Alman deaiza1tılaruıın 
225,900 tonluk 34 gl'lııı.i batınlık· 
lan 12 tarllıli Aloıan tebliğin • 
de lı1ldirilmiştir, 

Ankara ı:ı (A.A.) - Cwnhu
riyet Jhlk Partisô dt.>ği ,me-. Gr
nel Baskaııı Reisicunılıu.r sayın 
!.met İn.önü, mexlıuıu doktor 
Refik. Saydamın irtihali üzeri· 
ne inhiliıl eden Genel Ba~an 
vekilliğine, Parti nlzaııuıamc· 
sinin 27 inci maddesi mueilıin· 
ce, llö~,-eldl İuuir meb'ıısu Şiik- ı 
rii Saracoğlııyu tayhı bu3·ur • 
musl:ırdır. 

lnoiliz Gazeteleri 
İkinci cephe 

Rjcv'in cenubu ga~bisimeki 
ke>•irnde iki Temmuzda başla

yan "" hava kuvvet:lerı tarafın 
dan müess;l' sure~te dest< klc
lfl<'n aarruz., onmaniard,1 mü:-.
ktil şartlar içınde yapılan ınt;
hare'beler ne•ice~indc düş.'!lan 
mc\7.ileri sisteminin yarıJmasın 
don sonra hır kaç düşın:ın avcı 
ve sü·.·a'r' tümen "l~n ve b;r zır: 
lı tuğaym çeırıber içine alına
;rak yok edilmesiyle neticelen
mi."l:r. 

11 gün de\•am eden bu muha
rebede 30 bin esir ıılııunış. 218 
-tank, 591 rop; 1301 ma1dnd- tiı
fenk ve her cinılleD bir çok si
Uııh ve hanp malzemesi ôtina 
w\·a talır;p e<lfünisti• 

İnglllzler mevzileri
, ol sağlamlaştırmak-

ı la me,gul 

1 
çarpL<ı:nakrına <!_vn.m cuni;ler
dir, Cep · n .n başl.a kc~mlerinı 

1 (SO. 'l', . A. 3 si'. 4 l , , - . --- . -.,.. 

İsteınil erek yapılan tahm1.n 
hatalart , . ., ;,,ı~yerek yapı lan 
Pr<>pa.ganda arfırışlarmı unut • 
manwk ~arlile Alman deniz.altı
ları, haziran içinde '\·e Cen1mu .. 
ıun ilk on ı;iinünde ili ~alışıııı5-
l.ırdır. W•eıı MihHr, karada 
olduğu gibi denizd~ de bü)'iik 
ôl(üde bahar ve ~az taarnı?'una 
girÜjnlİ'"?tir. Bl.ı St"h<'plc ni~an • 
danberi denizaltı harbi bilnn • 
~sunda uııin'taıanı bir artış 
vardır: 

Nisanda: 585,000 ton 
lllayısta: 767,4.00 • 
Haziranda: 886,000 • 
1941 in ayni aylarında ise Al-

ınan n İngili~ fotcleri j<jyle idi: 

!'lisan: 
J!.tay.., 
Haziran: 

Alman lngiliz 
iddiası li:.teoi 

1,218,995 488,124 
861,460 4.61,328 
876.78l 329,296 

Görülü)-Or iri; 1942 nin nba'1, 
n•ay~ \ 'C haziran aylarındaki 
gemi ka' ıpları, Alınan lİ!.lele • 
riııde dahi 1941 yılındakllere 1118_ 

ı..aran daha az.dır; ~ alnr.r. Jıa:ı.iran 
bilanÇO.'>Ullll, bu sene ıo.ouo 10n· 
luk bir artı~ gii !CTnı•kl<-dir 
Grrçi, Almanlar, hıma ••beıı o
larak tnnutni İngiliz. \.'e nıiitte .. 
fik tonajının az.aldığını iddia e
di~orlarsa da, bu iddm)ı doğru 
di) e kabul edenı<'l İL. Çünkü, 
~çcn yıl bıı tarihlerde Amcri
lt.a henü7 harbe girmcmi~ti. A • 
ıntrıkanın harbe girm..si Alınan 
dcniza!ıılartna 9 buçuk nıil~on 
torılnk Amerika Birlcsik dev • 
lctll'ri n~ılıdeniz toııajiic cemıbi 
Amerika dnletlt•rlııin topy<' • 
kün 1,200,000 tutan tiuret filo
ları"'1n bil •ilk bir kısırımı da 
vurınak imkanını nrmi tir. Ay
r"' a İngilı.ı, Amerika ve Kanada ı 
tezgalıları do lıarıl lıarıl ~eni 
g'.~ni yaptıkları i~iıı, Alınan de
f•zaHıl:ırınııı, ~i.ıııdi batıracak 
dn]ı• az ı:eıni buldukları iddiası, 

. ( <;0:1.·u. ıı. ı sll ı l 

l>OST TAZİYELERi 
Ankara 13 (A.A.) - Başvekil 

doktur ildik Saydaıu'm vefatı 
ıııiinasebetile Jrrgill.cre Harki
ye Nazırı 111. Eden, İran Rci .i 
nünarı Ali Süheyli, İran Hari
cin Nazın S.ad Han \'O ~an 
Harieiye Vekili Ali :lluhaıumed 
Ban tarafmdan Bawckil ve lla· 
rkh·c Vekıileti vrk.ili Sükrii Sa
rae~tuya gelen taziyet telgraf
larına te~ekkür telgraflarile mu
kabele ~tlHıuiştir, 

İRAN GAZETELER.İNİK 
~EŞlUYATI 

Tahran 13 (A.A.) - Ge..Jk -
uıiştir: 

Pars ajansı hildirİ)Or: 
Biitün İran ga2etekri doktor 

Refik Saydamın öliinıii nıüna -
sebetilc hararetli ~azılar ne-.c
derek dost ve komşu Türk mil
letinin acmna i.;tirak t'den İran 
n1Hletinin hislerine tert·ünıan o
luyorlar. 

r ... . ' 1 A•RUPADA iÇ 1 
L:.. DURUM -

l l 

istiyorlar 
• 

BEYLİ BRALD 
"Vadimizi ne zaman 
yerine retireceğiz?,, 

diye soruyor -··--Raıyaya MtltteUk 
yardımı artıyor 

Ankara 13 (Radyıo gazctesi)
Sovyet R.ıs;} adan gelen hab€r
lcr üzerine iılıfoci cephe açılnıası 
ll11l\'ZllU ookrar t:rzclcr.ımelJde -
dlr. Londradn çıkan füyuz Kro
n;kl ve Dey 1 Hralıd gaı:eteleri r.eş 
retti!.leri makalelerle sert ten
k•.ol<.-.rde buhmuyoı-Jar. Bu ga
zeteler Ru") anın bugünkü dcı
rumdan aııc~ k ikit:ci cephe a~ıl
masi.le Jourtulae«ğı si.)y ~'tlr. 

Eı!E.."ldii;'i g'..bi So\·yct Harici.ye 

Dii.,'lll'lanm ı:ğradıg1 kanlr ka
yıplar pek büyUkrtür. Ganimet 
ve esir S"ayıS1 arlıma:Cta de\'am 
ediyor. 

,Alıııa.n febliğı' 

Bc~lın, 13 (A.A.) - Alman 
tebLğ:: 

Do-Ju ceplıi?SİO;Jl CEnup kesl
min<le düSımnn geniş bir cephe
de tak;p ~lıneloted.r. E1ıemmi
yCOJ.i hava kuvvetled t akip mu
harebcl~ ... ini de91.(,klem :;ı:e.- ve 
gece'• güııdinlü hücunıılarla Don 

!SONU. l;A. 3 Si.'. 3) 

Attele' nin 
beyanatı -Cörçili hıç 

bir kimse 
ittiham edemez 

A 
ko.-ıııi<seri Mol<ıtof'un Lon<ll'a \"C 

fnavutlukta Va;. !!or,u :dyaretirıldcn sonra 
iikinci cephe!' , 94~ yılında mu1-

I..ondra 13 (A.A.) - Dün Tin 
Bridge Welle'de bır nutu'.« söy
liyc Alile<" ı;üylc demiştir, 

Bu' 1rp':e dui,'fu veya i~i yap 
tıjı ne olursa <ıLmn BaFeki\i 
hlç hır k.mı;e it!hrun edemez 

(SO:"llU, SA. 3 SU. ll 

M U h a iı f t laka a:çı13cağı i1'4nı olunmuştu. 
1 e e R:.ısyada CNtup cephesindeki 

1 .d:mım üre-ine lngiHz gazeıtoele-a r t 1 y 0 r I 80:-J(T. SA. 3 su. 2) -Sırp çeteleri ile mü-
c a d e J e iç i n i k i 

tümen hazırlandı 

1 , Yeni Tefrikamız - - "' 
' 

1 
· Sultan Mecid devri 
Baş pehlivanları 

~~~~~~~-ı~~~~-~~ 

Pchfüanlık tarihinıizio parlak ahifelcrlni ~idi etlen bllyilk 

,-e nıe,hur güreıılerı bil tün helecan \'l' td:errıiatil 'ze 

anlatarak olan bu tc.frilıamızda 

Veliaht Sultan Azizle Yozgatlı Kel Ha
ıanın, Kazıkçı, Arnavutoğlu, Kata 
Manda, Araboğlu, Akkoyunlu, Hasbekli 

gibi namlı pehlivanların güreşlerini 
• zevkle okuyacaksınız 

-- PEK YAKINDA 

• 1 

Mihver kuvvetleri 
motörlü taşıt kollarını 

bombaladılar 
---·---

Ohlnlek mOselt bir ı 
zamanda taarruza 

geçecekm!ş 
Kahire, 13 (A~'\.) - HPukr 

hu~~si mulıa!:- r:nden: 
Dün ak.~-r. cepheddti durum 

şöyle hula.'a ulilebilıl" 
ş·mal kesimı: A,·usıtralya ve 

rrfüte .!1 ktı\"\·etleri ik. bin !tal 
yan C•'ir l'tt kten ve 18 tlii.:ıınan 
tankınLn ta~·dıir.i tamaııilamak 
suret,te- ıolediklerlni ele geçır
dikıten sonra şimdi a,1r bir ç
kıntıd;ıki mc\'Zile:ini şağlamla· 
ımakla IIl<!şgu:dür. 

iM.l'rkez kcsımi: Dün bu kCS:m 
de ur<hlı kuv\'o!Jer arasında kay 
de değer eh~lTll'U)~tte bir ça:-
p~"'!la olrnanıısbr. jkJ tarafın 

. !SO'JU. SA. 1 0. 1) 

· ingiliz elçisj ~ 
1 Mısır kralına :( 

.'\r::.p alemi için hürrıyet giinlerT 
beklediğini bildiren 
M. MUSOLİNİ 

MUSSOLINI 
• 
lıkenderlyeye 
girmek için Çöl
de bekliyor muş 

Kudüs müflisi ' 
Muısollalye bir 
mesaı JOllamış 

Kahir•, 13 CA-'1.) - na.ı 
9uoi m: iıatııı1'D<ten: 

u-

iM lımniıı n \-O'lde buluı:ı-
duğuna OOir oı , buı"Uda iorarJa 
deveran <'den fll)"i:Llanı dVJ:ru o!a

Ganıl~ 
Kahirc'dııkd b zı müş:ıbltler M,.._ 

ısalinWrı bi=ıt ır:ıa.ofter otoban .,,.. 

bir ültimatom 
mu vermiş? 

Bulgar radyosu
nun bir haberi : 
İngilizler Mısırın 
derhal harbe gir· 
mesini istemişler -·-

I 

Mıııra gele mil- ,1 
tecııer işe ili. 

alınmayaca '. 
.An.kara, 13 (Radyo ı;aıcte

si) - Bulgar radyocu sözel' ti.
ne ııörc Kahıredek. İııgıliz bü· 
yük -elçisi Kral Fa-ruk'a ıbiı· ül" 
tiımat0nı vererek M•sırın hari:ıc 
g'rnıesir. isteınıştir • 

Fransız 
Mi 11 i 

bayramı 

ı dulennı i eodt'ıiy<.7c ı:vtJbnat il 
Aynı rad:,oya gôrc bu görü -

me csnas-ında K~iredeıki lng.
liz t a., saraya çevnlın' ir. 
Krai Far"k saray .,,tra!ındaki 
İnıgil'z kuv\'eti derhal çckıl~ı-ı: 
se !1!161 • '' in.gıll.crE :> e haı-ıı ha
lı ilfın C!lleceı;.nı bild,mıi ve 
Mısınn b~ır a çoıren td' tc) i 
nUatmL<ıtı:. •'' 

Vişi bugün matem 
tutacak. De golcüler 
tezahürat yapacak -·-B ı r FTaas?zları 
adı deli ti 

y;,,, 13 (A.A) -
ramı c(lnü ~ • • !De 
tatil ı;ünil OJ " 

-~ ıı: mık 
!(:zatı >" pı 

ru; GOLC.ULAR HAYRA f 
PACAK 

Loııdn, 13 (AA) • At 
lx-rl...-e O."<! hGltu. t b 

ln tte.mıı-:.:11'3!! 

m dl4> beolt mlş bulu:xl d(~ 
.-ııi ileri =elttecı.;rl r 
:ı.ıussoLINİ İI,E ESKI KUDIJS Mt!F 

TliSü ARA!'l:'IDA l\U:S.\ILAR 
Aı k - 13 (Ra ,. ) -

a~ n iya. 
t:'1<1-;ı V!'l'< ı b • Rurf , ~ 
Kudli3 mu!1'ilJ, Enm1 11 · il' •'c 

(~Ol<l'. , 3 SÜ. 5) (SO. 'll, !'\A. S :i'. al 

~~~-;;;;;;~~~;;;;.;;;~~~~;;;.; 

(Ankara Haberleri t 
Almanya ya gidecek 

heyeti 
. 

gazeteciler 
~~~~~~~ .. ~~~~~~~~-· 

Necmettin Sadak'ın riyasetinde olarak per 
emile glal şehrimizden hareket edecek 

A:. kara 13 (lkrlam m ııbl • 
t'b1cn) - A "nan hii!.."Ürnclinin 
d~ , ü cntlı(l $1\. ns meb'usu 
Neomc n S ıl km riyaset• ıde 
Asrtr Us, Na<ltr Nadi v" Nl!'V -
zad G <>n'den mure'.-kr>p mat
buat ııc eti oe \üC ı;;ı.inü İs-

1· u:lılan Almıın:ı; ~a harokt t 
edl'e(.'oKI~-. 

Yııne Alrn~n hüh'Wnetıinın d·
\'etl ~ olarak bu hc,yeıten b·..ı.a 
ayrıca Mntburt Uımuım Mudl.i.-ü 
Scliım Sarp•r <'!~ a~ nj ıı·en! g'
d.;.:cktlr . 
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lazan 'ZIYA ŞAKIR 
Du.:~ a:un 1;;;.t.;, levsleri.ııden ve 
igı t oçlililerındcn uuık kalacak.. 
(T.;tı.rl) aıdmı aluca:ktır .• 
F.ıhrüuıü,a, ~yanavıadı. Kü· 

teıphaneııı:ı sedirinde biT kitap 
mütafıiasilc n;e <ıul olan Molla 
u,,·ı.t'a kita.bı göstererek, 'yJ.e... 
~ bağ.r<lı: 

- MJ. yeğc'llim! ... En yüksek 
blıkn:et ve haıklkatleıi ihtiva e
den , u kita.b.n, k;ımın eseri oklu
ğunu söy hy ebıli mis r. ~ ... 

Molla Ce\'ll ., b<;.~ı.ııı kalıL.r;p 
'ba.ı-·t:. Çmremırle, meımıuııı\y'0t 
ifade edtn b:r tcbeSSÜıln ckılaı;.tı: 

- Şey1ı Alımcı ZeynnM!inül 
Al~,ai'ni n eseri diye mlnlJandı. 

f .ılırunrnsa, bu irsırıi iEk defa 
oıarıı:.. _İtiyordu. Eliı.<le kiıtap ' 
oıd ·•cı halde, Molla Cevaıı:la yak
bşt, Bü.ylık 'bir meraık :le, sor
mızya b ladt: 

- Km bu zat?. 

- A.s>an, (Arap) dı. Fabt,, 
lr ı.l n.."" .. mu almıştı. (Keı1bela) 
da <a: t ed) Jruu. 

- Sonra? ... 
- Se~"z sene evveı vdat etti. 
Jo 'ı.ı ı nı _ isan.ın gözlem k.ıtabıa 

kı;li eli. Bir sahife ~.ıa açtı. Dal
g.n da~u-. gol ~rdi. Fakat 
f m:da 'iıni öy Je bir ooikıtaya 
ıtı><ılıp k.ahn"'llıı ki, okuma~.,. de
'= rotuneU... Tı.!.<rar .J;ii!abı ka
payarak: 

- Bana. biraz daha tai:;i.lat 
verdbüir mi..<in? 
Dedı. 

. Mnlla Cevat, (yeğenim) dedi
ği bu genç ve giiıoel kadına kar
Şl g;.rip bir tebessümle gülüm
oodl. V aıti)•etmdc pek aç>k gö -
runer.. bir çekıingenJıkle: 
-. Nıçin bu kadar alakadar 

oldım, y~ğer.iim?. Bana kalırsa, 
bınları fa:ııla:ıını öğTenmek is
tonıe. 

Diye ceva.p verdi. 
Fa.ka>t Fabl'iiımi,;aıı>n haıiıkıu

lıüe güre! ve siyah gözleı-i, Şd
detti bir ısrar Ue Molla Cevadm 
g&lerine dikihrüş!i. Genç ka • 
dın, !birer sedef parçası gibi 'ha
relenen neımin ellerle kitabr 
sınıskı bubarak, sedirin köşe • 
slr.e itişti. KonllŞlllaya devam 
e~: 

- l\fulla! .• Bilirsin ki her şe
;~n ııoı:C' ._ a1.1ı il ögrenırr.ek i.'1l>e -
ri.nı. ' 

- Fakat bazı ha.kika tler vu·r
dr kıl, 'herlkeıi aLika<iar etmez. 

- Görüyornun ki bu kitap 
beni çdk aUıkadar etti ... Bun11ı 
tl'a.lli~k eden her şeyi öğrenmek 
iztıtrim. 

- Şeyh Afnruıt A:hsai, ~ 
kıyundti b'1r tilimıdi. 

- Ona. biç şüphe yuk. 
- Fakat bıı zat bi>tün- iloıruci, 

medrese kö:t<-·leriııde beş on ta
lroqye israf ile jkıt:fa el.i:cek is
tcın<'di. BiJam l1ayaıtını, lIT!tıı -

mi c<'hal tle mücadeleye hasre-t
ti. 

- Ne biiyülk a:i~m:mış. 
- Kerlbelf:ya gmen genç İran· 

lıları mulıit.ine çekti. Onlan, en 
kısa bir zamanda ker.di ıliişün
oelelile )"e~tiırdi. Ve İran.a gijn
derıdi. 

- ...... 

- Ne demek ısti)"Ol'Sun? / 
Ydııhrııın bu suaii ka.,,"1.arıno 

ça!ıarak SOJ11T11JŞtu. 

Aldığı cevap bu oldu: 
- Şunu demek lstiprum ki 

bu iki scr.ıeri ;çin asl:crlerinin 
kanın• ak)tmalı: miinas12~hr. Hem 
netice de metfk"ük .. ceğil mi? 

- Yani? 
- Zanederim ki T'>ll'lur ile 

çarp:şrr.ak pek kıa'lay iş değil

d::r. 
· • Adam sen de... G<irü.nü.z 

orasını .. 
- Sen bilirsin! Sonra cBana 

Olıvera söyJemişli• ~rsin! Ba
ını t~ -ıan ta~a çarparsın! 

YıJdırımm gözleri anaların· 
dan uğrar gibi büyüdüler. 

Yüzü kıpkınnızı kesildi, e!i 
'bi'liiil:rtiyar beol:ne gitti. Neler 
söylüWlrdu bu kadın? 

Başıru taştan ta,şa çarpacak 
kc-nd.si miydc? 

Demek ki maşı.klsı (Timı.:r) 
1 

jar bu kacLır fazla koı'kuye>rdu. 
Lakin ... Llkin ... 
Bi< şüpilıe kurdu beyninı ye

meğe ba~aımıştı. 
Bu l<<.'dı nneden dolayı (Ti

mur) a bu kad:ı:r fa"1a eheııwni
G'et veriyordu?. Ve ... Nasıl olu 
:roı,du da (Timur) un yapacağt 
şeyleri ondan evvel ıbile bili
''IOrdu 0 •• 

- l>!aksaıdı, Kölınc .llhniyet -
!eri ; rl<ımak... Cehalete karşı 
büyük biı' harp ve adal açınak.. 
Yepyeni bir ılim ı.ahası açmak .. 
tı. 

- Hayret. 
- Asıl ha; ''et edilecek cihet 

şuraısıdır ki, ba~ladığı işin pek 
geç semere vereceğini zarureder
k<!r:, hilalci~ unun teşebbüsü bir
denbire pek b~ük feyiz verdi. 
Ortaya kıo;,•·fağ11 ilim nazariye
lcl'i, zeki ve 1.i)'a!l>k fikirLi genç
reri, çar~·abı.k ce,bet!i. 1lımi 
ınc-ıJt·l<ı~ adıe!a lir tariıkat şe'k· 
!ine ·gireli. 

- Tarikat ~ekli mi? .. 
- Evet .. İlmi bir tariıkat ... 
- Şu. halde bu zat, bir inkılap 

yapmak istiyordu. 
- Ha'Yır ... Kend:~i, hakiki bir 

inkılapçı değildi.. O yaln12, bü
yük bic inkıl.1bın temellerirj at
makla ilotifa et~i. 

- Sen, K~belıiyr ziyarete glt
tiğın =n. bu zat ile görüşe
bildb mi ... 

- Maak-.ef, bu şerefı kazana· 
madmı. Onun en sa<lık müridi 
ve halifesi olan (Seyid Kazım) 
ile tar.ıştmı. 

- Hiç şüphesiz kıi halifesi. de 
büyük bir ilim lkuıdrewne ma
liloii. 

- TabiL. Fakat orada tesa
düf elıtığiım. Şin2llı biT genç, Se
yid Kazımdan dahil faz.la nazarı 
diklka lımi celbclıti. 

- Bu genç kiındi?_ 
- Adı, (Ali Me!mıet) di. Fa-

kıııt a ciı::{ldaşl:arı arı.a klöaea (Balı) 
d.ı~orlardı. 

- (B&b) mı? .. Qoik manalı bir 
isim ... tnsanıa, derhal i.lhıım ve
riyor. Akla, ilmin, hıııkiıka@ı, 

fazileo1in kapısı gibi bir d~ 
g..liyor. 

- Bu düşünce iooant aldat
maz. 

- Demek lııi. (Baıb). bu kad~ 
yükısdlı:: bir kryımeti haizdi. 

- Ben oııu gıördüğüm zaman, 
ders odasının ıkaıprııınia oturan 
bir talebe Xli: 

Ş'-"''' - UJJfUlil •••• 

MDlla Cevat, kL'lll bir tere<i
dıüt geçirdi. Gözlerini, öWne h
dirdi. 

- Bilmiyorum. 
D~ cevap verdi. 

(Daha var) 
..... , .... .....,. • ,,.r1:···,e ,, .. 

1110ÇUK HABERLER ' 

*Krisıal gazinoou Milli Ko
rurıa·!'a realikemesi karaTile bir 
ha:fita '.kapah kalacalııtır.. 

* BirHclCT umumt kıi.t.bi Sa.. 
ılifuatıtln Cuh.ruk dün ııayyare 
ile Ankaraya gitmiştir. Umumi 
kiıtip Ankarada deri, kösole ve 
qııt tevzi planlannı Vekaletin 
tamikine aı~edecekı:'r. 

* Dumh!pına1' vapuru Pireye 
Paızaııte6i günü hareket edoecek
tlr. * ÜSki.idar meydanı 3 ay i<;in 
de ,lıımal edihnek üzere 36 bin 
liraya ihale cdilmiı;;tir. 

Dün Şehir Tiyatro.su knınedi 
kEn,run sahrt-si ile 15 'bin lira.. 
y·a ihale edihniştir. 

Kendisine aylarca evvel, (Ti
ırnur) un b:r gün bu i.ki taçsız 
padi§ahın teslimi ıa!Ep edeceği
ni sÖyıliyen bu kadındı. 

IN:ısıl ohıyol'<lu da bunu bile
lbiliyordu? 

Bu, ya bir keramet mesele
siydi. 

Bir keramet.. B:r mucae ... 

Yahut ta, bu kadının (Ti
mu.r- Han ile sıkı bir alakası ol 
anak icap ederdi. 

Keramet ... Eh doğrusu ya ..• 
Yıldırım buna 1ı;ç te kulak asan 
adamlardan değildi. 

Keramet... Mucize ana vız 
geliyordu. Yeryüzünde en bü
yük keramet kılıcın icadı idi.. 
Ve en büyük mucize sa.hi'bi de 
nihayet bir kılmçta üç baş kıcr 
parabilen bir babayiğit olabilir
di! 

O halde ikinci iıht.ima1i nazan 
dikikate aıknak gerekti. 

Acaba tOlivera• cTanur. ile 
hali bir münasEibco\ mi tesis ey-

Kömür 
taşıma 
Dcreti 

Dün fiat mürakabe 
komisyonunda ye· 
niden tesbit edildi 

F:iat Murkaıbe !Uıın>'ır 
yonu, belediyenin tek.l:ni ü.ze
T'11e kömür nillye ta.-ifesi
tıi kaobul etmiş ve dün bu bu
soota b',. karar veıımiştir. Ye
ni nakliye ücretleri ilan edi
!liı- edilmez yürürlüge gire
cekL·r. 

Yeni fiatlar .grçen yıla nis
be1l!e biraz cJa'ha yilksek ola
rak tutu.lmu:,: "· Yeni veri
len kararlara göre; bir ıooı 

,kömür Kuruç=eden Elrrün
öneüne. Beyazıda, Fatiıhe 500, 
Beyoğluna 4-00; Kadıköyün

den Modaya 350 Erenkı'>yüne 
600, Bo31ancıya 750, Kartal 
ve Yakac·ta 1200 kuruşa nak 
ledilecsktir. 

Bir ezik hırsızı 

\Bir kuyumcuya satış 
yaparken yakalandı 
Erzuruma gönderildi 
Bilezikler Otınıane 
parkında topraia 
gömaıa idi 

Ömer adında 22 yaş!arında 
b.r genç ilci gün evvel Çarşıda 

Jcuyumeulara :iki attın bilezik 

sa>tarlcen sh~I m~u~arın dlk
lka~ nazarlarına ÇaTpm~, ken
disine sorulunca, bunlar111. Er
zurwnd.aki annesinden satırnak 
üzere a1dığı bilerik!ler o.lıdut,~nu 
tıöylerıtjtir. V&ryet maha.Jlın
deın rorulunca Erzurum zabıtası 

ıbir müdet evvel Hü,;armettin a
dında: bir 'kuyumcunun dük!kfını 
sqyu]duğun.u lıiıctirmi.,<rtir. ömer 
sıkl(jI'rılınca hırsıı:bğini itiraf 

elımişlir. Ve :her !i'eyl ııınlatmış

tır. 

Verilen malıiımata göre; lm

yunrudan .çak!tğı altın ve mü

cevlherlerı bir k11ıvanoza yağ c1.<J 
durarak onları da içine a,lıınış 

ve Gü.llıane parkının bi.r yetine 
ıbir ağacın dibine gömmüştür. 

'Euınlar döı1L bin l'ra kıytmeıinde 

ahın bilez~ 00.pe ve yüzüıkıler· 
d1r. İkisini Erı.urumda satarak 

yol parası yapmış ,.e onunla İs

t<ı.n'bula gE'Jmişlir. Ya.va\' yavaş 
birer jq{işcr sakladı€ı yerden a
lıp ımtmağa çaJışırken ~ elıe 

.geçmi':1tır. 

Zabıta Ömcrin parklta göster
d!ği yeri ka=ış ve hakika1.en· 
lburaıdan çaW.ığı bilezik yüııük 

ve küpeler çılıımı.:ıtır. HırSız der 
hal Erzuruma oo;"keclıi'lrrıi.:otir. 

ll:DAM 

(GÜNÜN iÇiNDEN .•• ) 

BİR PATRONLA MÜLAKAT 

Euet, gazete 
defa geç 

Gazetecilik rdebiyatında uy
duruhnıl~ dostlara sözfor söylet
mek e•kiden (intak) denilen 
iılem harcı söz "'1natlanııdan 
biridir. Fakat benimki uydurma 
değil:. 

Birka.; imalathane sahibi, asıl 
ön.eınfüi, .kala sahibi Ermeni 
bir doı;tıım ~al'. Kendil>iu.i, çı.Jı 
şıcı smılmdan olup da Büyilka· 
dıı.da oturmak hez<ıyanına kaıı .. 
]anların Volga mııhkiimlan gc· 
misi olan, '«>D vapurda ard arda 
görünce şa~tun. 

) - Şaşılacak bir<jey yok.. İşler 
fena gidiyor! dedi. 

Fakat <> da hl">i soıı vapurda 
görmekten gızlioe hayretle. Bir· 
d<ınbire sordu: 

- Kırıum! Sizin g•zetecilmn 
hiç s<>n vapura kaldıkla.nru gör
medim? .• 

(S011'Ml benim gazelle sahibi 
olmadığrnu hatırlıyarak) ' 

- Affedersin, sizin patronlar 
ınaa~lara zaın yapblar mı? 

- Bizde patron yoktur! Hep
si bhılcr gibi gazetecidir! .. 

- Onu sormuyorum, maa~la,. 
ra um yaprld mı? Çii.nkü siz. 
!er kendinize a.it havadisi hiç 
~·aznuyorsunuı:! .• Halbuki bizler 
sizleri ~ok merak ederiz! • 

- Ben yalan ..c;ylemekl"'°' nef· 
ret ederim! 

- (Kaşlannı çattı) havadis 
demek yalan mı demektir 00.. . 
tum? 

- Ha.yır! .. Fakat sorduı,'un 
meseleyi pek i)i bibniyc>rwn~ 
Galiba bizim gazetelerde de İş· 
!er fena gidiyor! Onun için, ı;a
liba bir gazeteden başkasında 
maaş ve ücretlere zam yapıl -
mad.ı!. 

- Tuhaf! 
- Niçioı? 

- Bizim bütün işler kötü. Pa-
kat biz ·istisnasız !ıi?.de çahşan
lara zam yaptık!. Çiinkü .ıı.ldık
Jan ücretler pahalılık karşısın
da, eskisine nazaran yarıdan ya
rıya salın alma kıy metinden. 
dü~üstür, mahim a. .. Onlarm 
eeza ıgörmele11i için bir ...ı'bep 
yok! Ağtrlığı biz ü'tümiiıe al
dık. Onların sıkıntrlarmı biraz 
ha.lifi.etmiş old11k!. llem, zan • 
ıı.ederim, İstaıı:bul piyasasında 

ı •m yapan müesseseler az de
ğildir>: Yiv.de yetmiş • sekse.ni 
zam yaptılar. (Güldii) §Üph~ 
bunların bir kısmı 'iz gaute · 
!erin k<>rkusundan! .. 

- J(orkusundan değil, biz ga-
2etclerin daima cemiyet hakla 
nnıı.n Nazımı ol~unılan deyin!. 

- İste her neyse a canım!. 
Fakat ",,;..,ı~rdc zam yapılmayı • 
şma d<>ğrusu pek şa~hm! .. Grev 
yap·m! 

Bu sdcT ben güldüm: 
- Se\g'li dostum! Biz bö ·l.

bir terim tanımıyoruz! Sö~ ı., -
diğim g:bi bi7dc patronluk, i,~ 

çilik ay•rdı ~·oktur!. Bi~im ga· 

sahipleri ilk 
kaldılar .• 

T-: He,,,.i .llrılrittia 

zete sahiplerinin .bepsi de bi -
:ırm gau.te sahip1eri her .i§te, her 
çalıljllll:j adamlard>T.. Hepimıiz 
tek bir kuruma men.>'Ubuz .. Bi -
zm gıruıe sahipleri her işte, her 
ledakılrhkta millete önderlik e
derler .. Biliyorsunuz, harf inkı
labında her biııi muazzam :ıarar
lara katlanmışlardır .. 

- Hayret! Hususi müessese· 
ler için yazılan ~ddetli yazılar
dan, be.şmakalelerden biz de 
gazet<ılerin k.oıı.dil<ıri bu sefer 
de bu şel'Cfte öne geçtiklerini 
znnnedi~·orduk.. Demek yanlış 
yunluş şeyler söylü~·orlar!. Ha
kikat böile lıa? 

- Evet, hu sefe! ilk defa geri 
kalmL~ olabilirler .. Fakat, zan
nederim, bir takım eııgelk-r O· 

lacak.. 
- Engctk-r mi'! n'4! gibi? 
- 1\falzenıe fiaHan arttığı hal-

de gazeteler yine 5 kuruş kal -
mıştır. Zam yapıp gazcte per
sone1ini.n haklarını halkın sf? -

tından çıkarmak istenıiyorlar! 
- Aman azizim, <>ğer böyley

se gazeteleri 6 :kunış yapsınlar!, 
Bir 1."lttUŞ için sizlerin, bu ka -
dar aile.oin azap çek.mcşi doğru 
mudur? Vallahi bİ7.im hallc bu 
bir kunışıı, bunca adamm hak
kı tamyarak seve ıs.eve verir!. 

- A:ııiz dostum!. Bizlerin de 
hayat ve vazüe ha>l<.kıru bu ka
dar sıkı bir vatandaşlık duygu
sile düşünen yüksek vicdanlı 
halhmıza teşekkürler ed<ırinı.. 
Öyledir!.. Fakat, emin olunuz 
ki, bôııılede halle he:r ne zaman 
fedııJ<iu.lıkJa karşı karşıya kalır
sak fedakarlığı daima bizler 
yiildenece(:iz! Zira gnzete-citik 
bir b&kuna ticaret dahi olsa, bi
zim an'anemizde fedakar bir 
ticuettir!. Gazete sahiplerim.iz 
bunu bilirler .. 

Aşevleri 
Bu kış muhtelif yer· 

lerde açılacak 

Evkal 500,000 Ura 
tahsisat ayırdı 

Evkaf müdürlüğü bu kt.ş yok 
sul batka k>funılr ve odun dağıt
mak için şimdiden yeni kararlar 
ittihaz ebmiştir. B.rinciıteşrjnden 
;tiba~cn Kızılay !e birlikıte çalış 
malara b::.ş!ı'Yacak olan Evkaf 
miiıJürllığü .Aşevleri. vücude 
getirecektir. Bu husus-ta 500.000 
lira tahsisat ayrılm1ş bulunmak 
tadır. 

Evlkaf, Elyüpre, Üskiiıclarda ve 
Hasekide bulunan imare1ıhanc-
1eri ~niŞletecek, Beşi>ktnş, Ka
sımpa_şa. Çapa ve Tuı:lkapıda da 
yeni <A.,<ıevled• ~-iicude gc·tire
cektir 

---- ------ - ---
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Y.AZAN: 

Niza metti~ Nazif 
lernış bulunuyoıdu?. 

iBaşka tüıCi b,r ihtiımul hatı
rına gelrr.'ryu.rcıu 

Rr talna durdu, >düşündü. 

K~arı ç&tıklı. Eli, kıolu vücu
dü b2~tan başa 't.itriycrek dü
şündü: 

Sakın bu kadın bir casus ol
masın? 

Casus! Casus! Casus h.a? (0-
llvera) bir casuslu ha?. 

A:h. Bu mümkün müyıdü? Bu
na ihtimal ver'lebilir miytlr? 

Birden, güzel kadının üzerine 
-a,ıldı . Birer çelik mengene gi
b~ ellen Olivera• nın narın bi
lekler ni kıskdg!adı. 

Hadit ,.e haşin bir iıti•1<' Sırp

lı kadını sırtü,tli yatırarak. üze-
rine eğildi. • 
Kalın kaşlan altnda b:rer ca-

rı ava.r bın;i:e alevle saçan göz
lerini, onun .çlcrinde sayıla
ma.z binlerce ı<'rlkılen meşaleler 
ysın·an gifııbe b€k:c r:ne dikıli. 

- Ne dcd:?. Ne dedin? d.i~ 

hay.kırdı. HfJ.a mı •T:'lmır. un 
'lı'ıze mütefe\'Vük bir kudret ol

ciuğunu icldiada berdevamsm?. 
Tarnv\' ur «iilemez bir gayiz 

\""ekin i!e ~ıkılan ywnruklar:na, 
başı ııs:üıv!e !:>ır kaç pür l<'hdit 
daıre resmedlrd!kten soıı.raı. b'-r ı 
bir' ard..,ıra güzel kadına yerle~ 

tirımeye baş~adı. 

Öyle vuru)~r. öyle vuru)"Or, 
öyle tenkini ı;ıüç bir h'<kletle 
yumruklarını kaldırıp .ka!1drınp 

indir")-ortlu ki brr he dakika 
geçımeden .oıvcra. Q.olu yemiş 
bir karpuz tarlasına dönüvermiş 
tı. 

Her yeri çürük içinde kalmış
tı. Her tarafı yer yer czi\miş; 
'bal:hıfarı, koJları. gerdanı ve 
gö,(;')Ü ~·er Vflr rrıorarm1~1. 

Güzel kadın ne o.'.duğunu şa-

şııımışt.. (Yıldınm) ın hıcilku, 
ve bu hiddetı tak'.p edt!n siliı
rışı o ka<lar a.ni, o kaO:ar S<cri ol
ımı$u ki kım.ı.dıayacak rvaık:ıt bı
le bulamamıştı . 
Baygın ve bitap, o!duğu ye.de 

uzanıp ıkalmıştı. (N ikl>olü) mu
zafferinin her b'ıi birer çel'k • 
gürzü aı:dıran yumruld:ı.rmdan 
bu derM:e müllhiş bir ziya:frte ma 
ruz kalıım 'bir vücutle cilcr !Ur 
tar• y.er mi ka1.ırdı ki?. 

.Beyazıt., m<!Jiukasına, ı:.kayt 
b'r r.azar ıı.t.fett:.lcten ronra ~-e
vjk b',,- jıare,kctlc scd'l'den kal:k
tı. C:c~ıc:i.7ği g:bi seri bir yürüytiş
k adeti ı- ~ar g'bi b:.r yürüyüş 
le dehl.zdcn crolaıııtı. 

' Az en·cl <Timur. un elç!ıs.ini 

kabul ettiği oda)'} tekrar da!Aiı. 
Hıddct.i hlıli üzerinde idi. 

cOlivera• nın sfufler· hMıa ku
foklal':rıda aki,Jer yapıy~rdu. 

Kdlll'arını giiğsıi üzerinde çaprast 
lıyarnk b'•r müddet di.van odası 
nı arşınladı. 

Bir aşağı ,bir yukarı chlaştı. 

Dolaı;'ll. 

Kah kaş1 ı~,nı çatıyor, kah kaş
ları.na ne~'esi yeride bir av kö- • 
peğinin kuyr ık sall&yış;na ben 
zer kurslar rf' ımetl' r') du. 

N ~en sor11'"a eıbu surat1 a 
şeYtnnetkir bir ı:rü 1 t~ Prr.:."' b -
lireti (Oaha \ar) 

K6mlr Batışları 

BAZIYERLERDE 
BEYANNAME 
BULUNAMIYOR 
Mahalle Birlikleri 

k6mClr llşlerhll 
imzalamadı 

Bugün beyanna
me tasdiki işleri 
yoluna girecek 

Etilbank könıü r rcvzi ve satış 

müessesesi tarafından yapılmak 
ta olan kömiir tevzia!ının baz• 
bay>lerin suiniyctleri neticeı;in
de yolunda dev etmediği an
laıjıt'llaktadır. Ezcilmle bütün ba 
yilere ihtiyaç nisbet:n<l<' beyan
name verildiği lıak!e dünden iti
baren burlarm hic hirinde be
yaımarne burmak .ınkanı c;m,a
mıştır. Bir çok bayi de satı~ mü 
esesesi tara!ından tesbit edilen 
miıkıtardan çok fazla nakliey iic
reti istemoktedirler. A,yrıca Ka
d>kqy satı'? müe.~i halk bir
:liklerince tasdik cdifmiş beyan
nemelerde yazılı miktar kömü
ı>Ü müstclllike vennelııten içti
ınap e1ımekte ve mesela 2 90t I 
S> olup ta 4 ton kömür almak 
tıaıkkını haiz bir kimseye ancak 
1 ton verebil,.~eğini bildiıınıe-k

ted'r. Halbuki talepleri yapan
'.lıınn e?lerimle haık biı>likleri ta 
rafından yapılan tahk>kat net'
cesinde ihtiyaçlarının mllotarmı 

gösteren beyannameleri bulun

anakıtadır. Kömiir meselesinde 

yapılmal<ıta olan bu g.bi kayıt 
sı:zful<lla.-a a!:i,kadar makamhrın 
nazarı dikkatini celbederiz. 
Diğer tara:etan bazı mahalle bir 

lik.ledni11 beyannameleri tasdik 
ebmediklcri görülmü ;tür. Yapı

lan tablckata göre ka;ımakam

lıldaı>a beyanname hususunda 
vilayetin tamim gönıdeımediği 

anfa~ıknıştır. 

[)ün gönder!len tamim üzeri

ne kömür için alınan beyanna
melerine imzalamnas:·na başlan 

mıştır. 

Vurguncular mah· 
kum oldular 

Yerli mallar pazarının Ba~ıçc
kapı şubcsir.den dc\~et liıman

ları müstabıkm'lcrine ait 175 
kişilik p2i1Ilt:klu mensucat ala
rak asli fiatından çok :yıük:sek ff 
at.la satmaktan suçlu devlet li
manları idaresaı<icıı Lütfi Ver
a!, Bah.çekapı.da .kahveci A~i As
gar 2 numaralı milli korur.ima 
mahkemesinde üı;~r a'Y tı:ı.pis 
100 lira para ceııasına malJıkum 
edilim işlerdir. . ,,, ... . .. .................. ,,,,., 

( sez oıLışı i 
\.. J 
Ayakkabllara yem 

borusu! .. 
Son günlerde gnzele!er deri 

meselesilc gerçekten uğraşıyor
lar. 
Ayakkabıeılar derilerim.İ1İD 

aıııcak bir iki türlü <1bnasını iı.
tiyorlannış. Bu sıı.ctlc kundura 
fiatla.rı düşccekmlş! 

Y<>k canım? Peki, işte şu harp 
basbyalı derilerimiz, değil bir 
ik( tek tiirlü oldu: Sapsarı. A· 
yakkbılar ucuzlamadı ya?! .. 

• ACABA NEDD:? 

Sayın Bayan Neriman Hikmet 
dünkü ikdamdaki hv)tt&nlı re
porı..jmda: 

- Kunduracıların gözleri ay
dın! Bayı:nla.ra 5 liraya lük is
karpin ~apılaeak! .. 

Diye .,;üjdc veriyor. 
Bayanlara 5 liraya lük9 iskar

pin mi?. 
Bu zamanda böyle lük., i kar

piıı 5 liraya acaba ııt'den olur? 
Ha!. Tuıı, Allah iylif:ini ver

·n- Şim~i anludıın. cifti bu fiata 
olduğuna ı:öre: Her halde dol -
malık ye;iil bi}ı.,rden!!. 

CJMBIZ 

14 - TEMMUZ - 1942 

14 Temmuz .• 

14 terrunıız inkılap Franı;a.~.

..,. her seue bugün tes'it ettiği 
bir güıı.dü. Vişi Fraıısası o gün 
~alnu; 14 temmuz 940 da Vişi'de 
hükiime! konağınuı üniiııde me
ra•im yapmak suretile hatırla -
nıı§, fakat c;<>k geçmeden inkı -
lap ile biitii:n rabıblan ke't~
nıi anlatmalı: ta gedlun ~ın i 'ti. 
Mağlubiyet felaketinin bir m~s
ulü aranı:vordu. Ylıı: elli seuelik 
inkdap an'anesi sıı~lu sayıldı. 
Viş Fransa~• birinci obuıı, i.kin
~i olsun. ii<:iincii olsun Fransa -
nın Jıer türlü cumhııriyetlerini 
ıınutmu~tur. Qııgünkii 11 l<'m • 
mırı Avrupadaki l\lııztarp Fraıo.
sanın J.alıuz kalbindedir. Avru
pa haricinde ><e garbindt'dir. 

-

Garbind<ı ~alı an, memleket • 
!erinin dava>ı uğrund.ıı .karı; dö
ken, Arıglo-Sakl>on alemi ile ga
ye birlii;ini denm ettıirmekt<ın 
başka }l'ansa için selamet ~a
resi göremiyen Fran>.u:lar i•e 
bugün 14 tenmnu:u btikbalc da.. 
ha emniyetle bak.ıırak idrak e
diyorlar 942 de.lıli U tenımıu gö
rülüyor ki !>40 ın 14 temmuzuıı
ılan çok uzakla~~tır. 940 ela 
Avnıpada yıkll~, peri._an bU: 
Frruısa lrnlnu~tı. 942 g&teııi;yor 
ki yenilmeği :.kabul elımiyeıılu 
için yenilmek olmadığını söyl&
Y'Qlll tarfü yaıulınanı1§:1'". İnkı • 
liıbmda başka m<ımlekellere ör
ııek olan Frans:ının felaket gü"" 
leriıık yanıbnşmdalti lngilte~ 
d&ıı ibret alauği tarailar vardı. 
Bereket versin ki bunu anlamı~ 
duymuş olan Frırnsızlar az de
ğildi. Onlar Fransanm kurtulıq 
ümitleri sönmiyec:tj;'İni aııı.1.attı
lar. Bugün Anglo-Sakson illemi 
i~te o Fransnlarla f'lele vermiş 
ruiişterek gayeye ,·nrmağa çıılı
şıhyor. 

}"ransacta eski dovirlerdoo. kal
"~ bir İngili:ı: düşmanlığı •aı
dı. Bu sefer İngilizlerle } u, 
lrarş Fran&ularJa böyle bit' düş
manlık tohumlan serpmek isti
yenler de he;,ı o eski husmneti 
ilııide bir tazelevıeğo uğnıştılar. 
Hila da uğraşıyorlar. Lakin 94t 
felaketindenberi ge~en seneler 
xarlııwla hıma isted.ild<ıri kadu 
muvaffak olamadılar. 

İngilizlere karşı di:şman olma 
sa bile her halde dostlu.k da bes· 
l<ımeyen fakat memleketlerini 
çı>k seven bir la'ilm Fransızlar 
da Amerikanın bu ılıarbe gire • 
ceğiııi ve lngiltcre ile nasıl bir 
iş biT~iği kurduğunu gördükten. 
soura kendi memlcketlerıi İ!:İa\ 
de Anglo.Sakson fıleıni ile be -
raber olmanın zaruretini kabul 
cim.işlerdir. Esk'd:ın İnı:iltereye 
kar ı Fr-.uı.szlarda böyl<ı bir düş
maıılık veya daha hafif olarak 
bir soğukluk kalmış olabiUr. La
kin Fransızların Amenikalüara 
kar~ı diişman olmalarına değil, 

:ız buçuk •oi:'llkluk duymaları • 
na blc ciddi bir sebep gösteri -
lemeınektedir. Franı.ız - Ameri
kaın münasebaİ, her saJı.:ıda 'e 
her devirde dostluktan başka 
tiirlü olmanw;tır. Nihayet Bir
leşik Amerika devletlerinin fi
len bu harb<ı gimıesi de iııtikbal 
için türlü endiselere yapıl11Wf 
Fransızların ~-üre-Jine cnlniyet 
v<> itimat vermiş oldu_ 

Anglo-Sahon iıleminin bugün 
tanmıakta olduğu Fransa söy -
!emeğe lüzum ynk ki onunla bir
likte mücadele eden hür Fran -
sadlr. 'Bugünkü 14 temıııll7U An
gl<>-Saksoıı 'alemi de hür Fransa 
ile birlikte kar§ılamnkta, iı,tik
bal için h~ıı birlikte beslenen 
yüksek ümitler bu \'l'Sile ik de 
güsterilmektedir. 

. . ,,, -
Buz işinin halline 
doğru ilk adım 

JleJ.e<if\·c daımi encümeni buz 
ihıılcsı ıÇin dün mu,·ak'ka.t bir 
'karar vcnnnıt r Bu k rara gıöre 
lbay kre kilo başın 30 .>era k•tr 
'bırakılacaö, a)-rtCa fu'C fa kı da 
kabu: roJect'ı<tı.r. 20 giın ~ra 
yapılac2k hale N4 ) ı! son a 
kadar yürürlıikte k:ı.lacaktır. 

Bir bahçı.,an öldü 
Sanyerdc bpanya sefaı·t>lha· 

n{·Sr~ ait bir b:ı<hçNle çalışım 

58 ;·aŞJarınıla ba.hçıvan D'mit...L 
dün aksam bıl' ağac. yu\'arlar• 
ken ~üş !>aŞı ta ıara çerpa.
r<ık 90k fecı bir şekilde ö• ~ 
tur 

Sarıyer M'"c\de umull'.Sİ \'aka 
ya ei koyarak tahkikata giriş

ın .ştir .. 
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Deniz Cephe
sindeki Harp 

(Baıımakaledcn devauı) 

bir hakikatin tam ifadesi .a~·ı· 
lanın. 

Bımun.!M beı'llber, Alman de -
nizalblarının batırdıkları tonajı, 
bir miktar len•ilat ~ aphkian 
Sbnra da k:i'1;üksenıcğe i:ııık~rı 
yoktur, Ilıınu, zaten İngiliz ve 
Amerikan. kaynaJ..ları da niraf 
etmektedirler. Hele silah, mal
zeme, yiyecek ve ham madde 
dolu olarak batırılan gemilerin 
kııyıbı, daha mühim ve daha a
cı oldugunu siiylomeğe bile Jü. 
zum y<>k hır, 

lrgiJterenin muhtaç olduğu 
ia~e ve ham madde sloklıtrının 
ikmali, bıirbirleriuden denizler· 
le a.vrılınış olan İngiliz domin • 
Ynnları ve sömürgclerile Ahi • 
kanın .,.. bazı müttefik uıemıle· 
ke~leı·;n muvasalaları ,.e mtııh -
telit cephelerin ikmal ve tak • 
Yiye,,;, hep gemiye, hum de pek 
t;ok g-en~~e nıuhtaç oldt!;b'Fu için, 
dentzaltı harbi, bu ha~biıı gidişi 
iizerinde pek mühim bir rol oy· 
nnınaktadır. 

l\Jar~I Ronmıcliıı or.dmm İs· 
kenderi)e kapılarına geldikien 
sou.ra, artık bal>.<edilınez odlıı1> 
ikiu.,i rephe meselesi de, her 
şeyden önce bir tonaj davasıd1r. 
Bu t<>naj elde edilmoo'kçe ikiD<:i 
cephe açılaınax. 

Müttefikler için, bu harbi ka
zaımıauon bôrin.oi şaııtı, elkırin -
deki oııılııları, silahları ve mal -
U>meyi istedikleri yer<ı götür<ı
hilccek ol.n geıni lıonajına sahip 
:,lmaktıwlır .. Onun içindir ki bü
un ınutte.fik tenaneleri, azami 

gayretle geuıi yapnıağa çalışı • 
Yorlar, Bımcıa muvaUak ol®i -
]' \)"Orlar ıw? Blr Amerikan ga -
zet~ gül'C, her ayın kayıplan 
Yeni yapılan gemilerden ortala· 
~ıa 2SO,OOO ton fazlailır. Kayıp
ar, bı~Oı:ıkü tmnp<ı&unu mu -

halaza etnıek ve arlmam:ılc şar-
tile ancıık 1943 de telifi edilcl>i
leeektir, 

Şiındüik deıı>izat1 Jı arl>i bu va
ziye~ J'•lllİ Mihverin lehin
de ~reyan et mekte ve mütte • 
filder, denıizaliı tehlikesini Jıe • 
nürz önliyem...Uş bulnımı.ııı.ta • 
drrlar, Bu dUTUIJtUn en az kıŞa 
kadar dev:ım ediıceğiııııi tıılım.Uı 
" 1'™'k )·anlış ohnasa geı-ektir. 

A BiDiN DAVER 

---------------- _________ l _l:~D__....A_~------------------------·-----"--- SAYF-4 - ~ 
1100 gram kahve j r ALMANLABA ) 

1ve 50 gram çay ' OtlRE -

1 

• (Baı tarafı bı.riııci sahifede) 
ve Doneç Ü2lerinde yeniden bir 

Gümrüklerde zati çcık geçılleri tahr;p etmişlerdir. 

ı k Voııoneşi·n _imal ve ~mal -
eşya •ayı a ca batısında ctW}manın dünkü şa· 

Ankara, 13 (ikriam mooabi- şı1'1ıına mukabil hücumlarına 
rinden) - Giimrükerce ,,a,ti eş· kan;> yapılan müdafaa muha.re-
ya •ayılaı·&k gıilrnrü.k resminden besi esnasında 111 Sovyet tankı 
muaf olan mo<ioder meyanına muharebe dışı edilmiştir. 
yüz gram kahve ve ell.i gram Volkof cephesinde düşmanın 
ça) :ıı ıuhali ve gümrüklerce sa- 'bir kıöpriJbaşına karıjı yaptığı 
hipsiı ,,e kaçak eft)'anın satışla- şiddetli bir hücum püsküııtiH-
rında m fli korunma kanununa ımü:;ı~ür. Vofırof'un batı i<ı'Yıs:na 
göre fiaiları hülolunelçe tesbit çıkarılan dü')nıan k.uveııloerinden 
eiien e. vanın bu t:atıarının mürckfkep cb'r gnıp irrJıa edil· 
nazarı illbare altıuna.sı gümrük mi,rt:ir. 
ve inhisanar vekaletince alt.ka· Finland .. ya 1.-iirf-ezinde mayin 
O.arlara tcıbliğ edilmi§t:z ogem.ileriır.rz ara1inıdan hir Sov· 

-·- --- yeot denizaltısı baurılrru.şlır. J N G J L J z Vii-, 13 (A.A.) - Bir telgraf, 
A1manların Taganrogda taaıTU· 

GAZETELERi za geçtiklerini bi]d;:ımektedir. 
Berlin, cenııp kesimind;, A.f.. 

(Baş 'f•raofı B'rrrıcı Sayfada) 
rind<.m Niyuz Kmııliilcl cliym kıi: 

•Biz lbu telıl.ilkıeyıi gröızıe a:ıma
lıyu. Rwlaraı kıa~ı uza.kt.Oiıı !ıaıy

ranı.k duymanın Y"ri değilıdir .. 
~I Herald da di,}W :kt 

•Rıusyayı tehdit aden teOıllilkıe 
·biız:iın için de tehlilredir. Rusloa-
nn ıkı.şa ·kadar d,.y;mae>ağı h~ 
kındaJci fikirler doğru değiılldlir. 
Hitlerin her seferi üml~ıı: bir 
macera olarak gö:.teri.lid:.i. 

.İklıııci cephe açınağa söı ver
di!k. Vadlıni.7.i ne zaman yeooe 
getireceğiz• 

Sovyetler.ı ;yardnn 

Ankara 13 (Radyo gaz.etıesi)-
10 uncu İ~l:iz ordU9U Rusyaya 
yardım işini üııeriıne akmıştır. 
Ruısyaya yapılan yaııdmılrar son 
6 aya ni>ı'betle 3 kat artmıştı.r. 
Aınerlkad:ıın y•ollanan baırıbar· 
dıınan tayy arelerlıııin lrandQ 
moıırtajlan yapıhnalııtadır. 

:rnan ilerleyişinin muvaffakiyet· 
le devam ctıtiğ;ııden ve Rus kar 
şı ıaarn "~arının akam<!-Le uğra
dığından bahse1ımektedir. 

Ru,lar Lisiçang şohrinl tahli
ye ettiklerin[ söylemektedirler. 

F"n. gazete/ eı<i 
31dl<.holm, 13 (A.A.} - D. N. 

B.: 
Dün çrkan bültin Sıcldıolm 

ga?:eteleriı istisnasız olarak Bal· 
iık denizindeki &ıvyet hücum
larına karş• •:aziyet alını ardır. 

OU~LDEN İLERİ m:CİMIF.DJ 
Bcrlin, 13 (A \.) - D,N.B, a,i<m 

•ına aolkcrl 'b-r k )'tlnktan haber ve 
rildıibr>t' ve Aıtnan Sly~t ·naıd'.Ule.. 
rirnce eöy\e.ndiiıin.· tıö~. Orel kea· 
ıoJıllı;ç htıc{'l!~tler f'-'llla&'ln..rl:t Bol
''"'ik'.e"·n Orel eehrini ırııçtlk.1"""6 

Avrupadaiç 
durum 

r SOV\'IT,111: ) ı 
~- OtlBE -

( Ba.ş t41'fıjı 1 inci şayfada) 
de önemli bir doc-ğişikllk olma
m1~tır 

.41 mmı :kayıp lan 
Mooloova, 13 (A.A.) - Öğle 

üzeri ıoeşredilen Sovyet tebliği
nin ekinde Almal'iların Voronej 
o!;varında cereyan eden muha
rebede agu· kaytplara uğradı'kla 
.rı kaydedi]mektedir. 

BQgu:;ar bölgesinde Sovyet 
ılot'aları ıkr1cyen Alınan k.t·a
larına karşı yapılan müdafaa 
muharebelerinde şiddetle çarpış 
onakıtad:ı'J r .Rus )ıarlarmda biı;._ 
gedik açınağa rmrvaffak olan 
büyi>k bir birlik y<:1k edilmiştir, 

Ekıte şunlar ilave ed;iln-,<:>k!te
cfu: 
Lisişansk'dan yeni müdafaa 

ıme-V'Zilerine çek.i.len k.ıt'afa.rınıız 

cl:ilşman piyade ve tank kun·et 
lerile çarıpışınağa devam et;mek 
te<li:rler. Bir ıek çarpısınada Al
manla., 9 tank, 354 subay ve er 
kay!behmi.aerdir. Başka bir tank 
çaııpı,ıınasıında lfi Alman tankı 
tahrip edihni~t r 

Kalinin repheshıde A)rnanlar 
takriben €CO öıü ve yaralı ver· 
mi.'}lecdir 

Moskoıta radyo.çuna göre 
lıındra, 13 (AA) - MOsko

va radyosl!'ll un bi'ldirdiğ'..:ıe göre 
Allmanlar Voronej civarında 
Don nehrini yiiıjlerce tanklar ve 
biınlerce askerlerle g~er
dir. 

Bir Rus motÖl'lü biıiiğı· tek ha 
şma nEfui geçmeğe teşeft:lbüs e
den bir Alman taburllllu imlıa 
e1ıın<ştir. 

T aıpn.i3 19a.ae.tıeri ne diyor? 
Londra, 13 (A.A.) - Do;n 
~ca durum çok va:him ol· 
rna.kıta devmn .ed'~r. 

Cenupta, Rııs kll'VVetteri Ros-
Yeni bombalar (Baı tarafı 1 inci sahifede) ınş'un 7 kilometre kadar cen·u-

Lcmdra 13 (A.A.) - A:meri • 
kalılar ikıi txıı:ı!ı.lk: İngıilıi.z bom • 
balannc!aın iki mislıi kıııvvetlLiı 
fevkalJde OOnlbalaT imal etımıİ§l
lerdi:r. Bımlar çok n:ıılı.tarlııırda 
olarallo İııgiltereye gönrleııimııeOO
tedrr. 

pışnala• d•vam eylemeldlt'w lbunda Kaal:t'miıto-vka'yı ve Do-
ROSENBERG'İN EMRİ nE!tz üzerinde R(lqlQf'u.n 200 kılo 

S'ddholm, 13 (A.A.) - I~ıJııı: met.re şimal • batısında I.isi-
rn""'lel....adoe HLtler'lın ırl!l,•:.-.-•ri o- şansk'ı bQşa)lımışlaı'dır. 400 k.!Jo.. 
lan w ı>miii d<>ıi'u bölgesinde ;.gal 
eJtınıiakl tıoprıı.kları'Cla alman !c-o.tr.a- metrel>k bir cC'J:ihe ü1eri.nde ş:m 
JadB Jooırıl>c.-ı ohıJ'Olill< bulu""" RD- diye kaıdar işitilmedi'k şidletıe 
se<lberg ölüm "'''"''""ın btl büıgcJcr savaşlar Cilinaldtadıi. 
a.ıtalisird<n k'efıdilerini polise v""' Ti:rnes. gazetesinin St;oldholm-

Mac: Artlıur buluşman asırert kıomutanlıldara tt!!Cil fttimıi- daki muha.bir1 chy•or ki: 
Melboıırne 13 (A.A.) - Av.us- yenlere de ~ı edil('CCğini ilin Vaziyetin d<iliyeti ne olu.rsa 

tralyadaki m üttef.llder 11- -· - • elnııl•'lo- Bl"11ian b:kıka l'<rar edı<>elt 
.....uu <ıllsııın Timoçenko'nun ricıtt.i mun 

karargahımn teh" '" ~gm· • e 0 ;;. esirl1'rle onlara. ~ elb.se ver-
.... " ~ •--~- "'"'ü ı1coı ı ''' ta1~m olm""' ve ordularının tcc.. re, Get>er:ıl Mac Arthur ile M. '"""' v<ıra ~ ...., ı aıv '"""r ....,, , 

· ·. ~.rnı<ılt t<le l)'tıWd ııdeet:k kil:a ı boıulınam1~ r. Şayet Ti-
Evatt b~ ilk defa olarak .iki olanlar aa ö.lilin ceza.sına ç;ııı>ılacaır,. moçenkoııun ;lcride bulunan or 
saat göriişınıiiışlerdlr. Bu mıüLi • laroır. tiuları int zamı muhafaza eder· 
ıkaıbta.n ı.ıonra M. Evabt Aıvıuıstral- A.VERiıtAJ>A nİll JtÖY JtUllULDU 

lngiliz Elçisi 
(Baş taralı 1 inci sahüede) 

.du 0 0.r radyosunun bu habe
rıni ihtiyatila karMlama;k doğru 
olur. -

Beüin, 13 (A.A.) - Yarı l'C'S· 

mi bir kaynaktan bıJd;rilyor· 
.Mı,,ll'<laki Britanya ~al ma

ıkamlannın k;ral Faruk üzerinde 
baskı yap<ıtı hakkındaki pyia
lara kar~ı Alman hariciye nazır
lığı vaziyel alırnaıktlln mtina 
e1ıınekıtecrir. 

Akilbet1'e-ri 30'1 derece ağır ve 
vı:ılıim olabilecek bu rivayet edi 
len h<idise hakkında burada mev 
wk marlirnıat yo~u~. 

Kahire, 13 (AA.) - İki giin
liilc b r durgunlukttan sonra Cu 
anartesi günü kabinr faaliyeti 
tekırar ba.«laııuştw . Ba~ekil N:ı 
has Paşa Kral Faruk tarafından 
ka'bul edilmiş ve variyetin geli
şimi hakkHırla Krala rzahı.t ver 
ımi<ştir. 

Alkşama doğTu kabıne a$keri 
durumu müzakere için top:lan
mı<;!ır Müdafaa nezaretinde mü 
dafaa nazırı ile lrurmay baŞka
nı ve İngili;,. askeri heyeti <efi 
General Napier ve bı:şka vlik· 
sek şahsiyeUer arasında uzun 
görürır.ele. vapıJn> ıı~ Ba• ·e
killetin nazırlar m~d·• reııcfn

deki muraLhası ,.ı Mısır Jıü'<ü

meti ile bliyuk Britar'.) a e'çiligi 
arasında irt'ıbaıt su.baylı)!, vazi
feslni yapan 0.'lrllan pa<a ga7,ete 
cilere şi)yloe demiştir: 

San ahnan haberler iyidir. in
gil'izler QÖl<!e vaziyete hiJkim 
'bımaımaktadırlar. 

I c D A ti A R c 1 K... J 1 
Yaz pazarlarında şehir 

Bayağı günlerde kalabalıktan, 
giiriiltü, pntırdıdan g~ilıniyen 
bu soka!Jar paza.r eünleri ııe d., 
hO§, ne de yiirek feralılabcıdır. 
Ne tarafa sapsanız, bir rahatlık, 
bir ferahlık, bir dinlenme lıava
sile k~ılaıprsınız. Şehrin i~
de, şehrin işlek, piyasa yede • 
rinde do) a d-0ya ı:eni~ ne!eo. al
mak, her tarafı do~ a do) a ve a
lıcı gözile siizmelı:, halli yol or
ta. ında durup acaba 11<>roeye 
gi!Mını, ne tarafa sapsam, nerede 
otunıp bir kahve .iç em, ev için 
aki,ama vi~ne mi, yoksa ~(lali 
m.: abanı? Diye u:ııım uzun dii
şümnek i.~terse.niz pazar güuü 
öğle ile ikindi arası sokağa fır
la~ ın .. Yürürken 6İze ne yan ba
kan var, ne oınuz çarpan .. Ne 
miiz'iç bir tırnşcı ile kar nlaşır
•nıız, ne de söy J,ediğiıı,5 kulağı 
işitme:< bir ham enaı.ta .. Ya • 
pışkan uras.auız hularnaz .... 'lnız, 
sırna ... ık ara~amz görC"nıezsiniz.. 
O her gün y<1lunıızu kesen di
leurilerin btor biri bir fare de. 
liginde.. Kö~ede bucakta tek 
tük kalını: ~-P~ :var ve yarı sey
yar eo;naf bugiin, her günküııden 
daha çok in>aflıdır. Bunların 
çoğu, paıar günü nıii.,terıisıizlik.
ten si"'6k avla<hkları için, an • 
cak yarım saatte, saatte bir 
yanlarnıa sokııJan nıüsterilere 
kar~ı hem daha in51iflı, hem da
ha nazıik ve iltifatlı davranırlar 
ve tabü o giin, bu durwn.da in
sana her zamanki gibi çüriik 
çarık şeyler yultııranıaz, MalU> 
mii~teri tarahod.an ;,,ıenildiği 

gibi seçilmesine hem de gayet 

Afrika harbi 
( Ba, tarafı 1 mci sayfada) 

tankCJrı bib 'rleriyle rkar.şıl.aş
m.ıkıla ise de mütıeflkıler se
Ç<>cekleri en müsait zamanda 
taarruza geçımek iç'n fm;at kol
lamakıa<iır!ar. 

Oanan C......I KAYGIU 

tatlı dil ,.e ıriiler yilıle ıııiisaad• 
ederler. 

Bir kahveye girersin.iz, m%
teri ·i-.ı:likten uyoklauıakta olan 
kahn~i sizi g;;rünce adeta ehi.· 
kipaymiz. olıır .. Kabveoiz, ç .. 
ymu, halta şurııbıınu:ıı o g\in v• 
o an içiıı pek nefistir. Hatta eaı
son, izinli olarak gezmeğe it
tiğin den her eımriniıı:e, her biz • 
metiıW:e patronun keıı.di k&;a.r. 

-Su! 
Dersini>;, Dör dü, beııi, hetta Mı 

de pınar suyu gibi seı>Serôo, 1 .. 
ni küpün dip braücdanJ 

- Ga:ııete! 

Dersiniz. Dördü, ~ hattil aı 
tısı. ~ ed,i,;i birde-o ö11iinüzdedir. 
l\Wıallebicilerde bayağı Pıtll)o 
rin, lüzumundan fazla cıvtltısı, 
zırıltısı, hatta dınltı.ı yoktur. 
Bir sütlaç, yahut dondurma ye
dikton sonra bu gepı;cnis, tep • 
tenha yerd~, hafif terlip, bir de 
ikindi şekerlemesi ke. tirebilir
siniz, Sinemalara çoktandır a • 
yak basnıadıi:ıuı i<'in onların bu 
pazar tenhalıı.-...nda hos mu. na
hoş mu ıııasıl bir durum aldık • 
larıru bilemiyonım. 
Tram\·~·lara gelilM'C, pazar -

ları öğlo ile akşamın erkence Sa• 
atleri arasında onlara da kolla
rınu:ı sallaya !lallaya, göğsünü. 
zü gere gere biner, istediğiııi:ıı 
yere, ıistediğiniz gibi oturur 
gideceğllıiz yere kadar tam nuı. 
nasile k>eyfini:ıe bakarsınız. Yu 
pazarları boşca bir ..akit geçir
mek istiyenlu, binbir üzilntil 
~.de seyir yerlerine gidecek -
!erine sebrin içinde dol~111lar 
daha iyi! 

Fransa Milli 
Bayramı 

(Baı tar•fı l tnci A hifede) 
Yo i.l& Y'lııüaca.iı: ne.riyal>& Franı>u.. 
laron evlerini ba,.-alklarla süolemelOI 
ıstrnııael<Pr 

HÜ& RA.'181ZLAJ!IN ADI 
Lorıdra, ı3 (A.A.) - 1nınııız mll 

il lıutıitıosf, tıılr ~ bar<*:e4iııcı 
b.mdao böyle dögilşoo }- an 
9.lm.:ısını l*lıf elmiflir. 

İneil!z bü'l<Uıı>Bli, bı1 ~;r, ..,..,., 
bok>mı:>.iaıı bbul eın-Jt<.ır . 

ATTE ler ve geçen 15 gün içinde Arf.. , LE yaıdalqj mi.ibtefik hava ktwvet • Lldic<', ·ı~. rn CA . .a..ı - İlU mantara vc.rdikl,,..i ka~plaııdan 

Kahire. 13 (A./•.) - Mı;;ır as
keri komutanlığı tarafmdon dün 
akşam neşred!len bir l:>eyM'lna
me i!le milıv"1'in i>tilasına uğ
rı~·an meınleketlemen gelen 
milltecilerin heıihangi bir wle 
kuJl!anı'"1ası rrıerıe<fıl:rnekite ot
duğu gibi 1craat. ticaret, 'anayi 
ile iŞ!igal elımeleri de yasak e
dilmektedir. Bu g'ibi mülLecileri 
çalıştıran i."; sah\pkri !bunların 

isimlerini 48 saat zarfında J>Oli
:.e btldirmcğe m~urdurlar. Ak 
6i takıdi:rde para ve hapkt cezası
na çaı:pı1•caklardır. Bakımları, 

akrabaları wya ootlaxı tarafın· 
dan IC"ınin edil.m'yen mü!'tccikr 
!hususi suret'e haz•rlan.ın:ı.k:ta o
lan karrp!ara gitmek mecburi· 
ycl..r.<ledi.der. Mülteciler, Mıı;ı

ıra a!ımnalarını icap eUtiren şart 

lar onadan k lka 'kaknaz bu 
memleketi te11kedec~kleıdir. 

.Bundan ı;onra alakalı cievl<>tle 
ımutab•k kaLnmadıkça .Mısı:ra 

hiç hır memleke~ten millileci 

k.wbul edilmiyecektir. Bu.ndan 
lba\ıka mülteciler ancak grup ba 
l'in<le ve Mısır nükt'.mıetinin ta
yin edeceği ndkıtalardan M1';ıra 
girebilccekle rdir. 

Cenup ke~imi: Dün bu kesim 
de pek az faaliyet olduğu bildi
~iwü;ıtir. DlZ;cna n m~·zii taar
ruzlar yapmak tUıtiğinı terket.
mış gibi giirünmekt.e ve belki de 
kuweUerini meı1keze doğrtı 
çekmek g!bı bir tC§eli>iLil ta· 
ılıa.l<lkuk e1ıtir'll?ğe çalışmaJcta
dı ... 

• 
lıeıi kıoonıutanı General Breııt'le rıois'~ 00- 1<'1iye nroziler tarafından 

( Jh.. hattıa daha az kovıp v-erdimı.e-
'. 

""ıl RJrafı 1 mci sayfada) göriişmilşl;ilr, eeıo:ı..r.ı....,.~dıı. tabr;p edôlırl · olan "' 
"'" LJdico kör~nün &ni , . ..,;~. Bı> ğe devam "'1~bilirlen;e Von 
°'"""'ille Pariamerrrtoııun arasını A merikan İ.ş9i sa~ı m'*"1s.'(.qıc yapılan rmcras;.1 00 Boci< Don nehrinin cenup mec· 
açıınak ve herhangi bir iş rena Loıııdra 13 (A.A.) - Ameli • b!ıı 161ı iştirak l"tm>ş ve Çelo:ıslovak ırasına vardığı ıama.n karş,sına 
gittiği zaman milloti bl!Ildan val ikada şıiındi 12 buçıılk nıirl:yk>n in- ya. elçfi! Hut<ban da hazır bulunmuıı çıkacak 1a.z:c ve iyi tedh z cd:il-
~ız Başvekilin mes'ul olduğ.;:..a sanın sanayide çalış'lığı ve gele- _,ı.,,., Meraslırıde M. Rı='<l't<n bi€ miş Rus Jruvy~lerine hangi 00'-

""'· __ oelk altı ayda dılha 5 mjqyıoın l<ıi- rr ..... jı dkıuııoınu>;tı r, fü::ıjda b'ltı.as du ile kar<ı '.royacakta?. ---~>---
,na ... .,~mak için bcşel:fuüsler ya- şiye ihtiyaç okluğu söıYleııııook- ra şöyle <lenilm te<br: M~. '13 (A.A,) - CephodoeD M lJ S S OL 1 N 1 
Pılınıştır, Bu. Yanlıştır. Çörçilln tEdir. lıdr<:c adı, ıt:ızi lkırwefnin !mart gelen lelgralıara ııö••' almanlac baş 
lŞ arkadastan yapılan her işten hürı,;y,,ı.; ııekmı ve bu hürt;yet;n tanbaşn koıdl a rle•it>in c~!e- (Ba~ tar>.fı l inci sahifede) 
doJ"ö'l 0l'lUil mcs'\Jliyetini tıaıına- rnu!ıRflZ3l>t """'1.Tctinl tabip ed<ırııe r>Je dalU aro;bd"'1 llOQ!ll<.k Su.retiJ& s ..... yor J\!J=l;n.! af11 ınd& nteaıJ-
nll'Je 1t hu! dlğmi B'rl<'Şllı: AnıeniJ<:ı.yıı, duama ha- aı=ı ka;.anıyor!ar. Dün şa!olk v'1lk- l.aır tea1' ~ . r. Emin H""''J'lln 
. a edi)'Qrlar. Çöı-ç'I hu V E F 4 T tırl:ııiac;rlıtı.r. tı bir ca.'< ı;oyyoet kıta!Jrı hilcu,,,,. 
~ket- b '""ı.... tr."ı. j1'lda ımibver rını\-.af1alk\YC1 ... ri ..., a""a hiç bir mem- Çckaslova!qya cumhur ,.....; M. Be ı:eç<'!'ıık A Jrmı:mJıa.rırı son r.ilT·lerde 
lekette görühniy<'<.'e{k bir . henk Rize eşrafından Taıhsiın Kal• "°"i d• bcı mıması>betle bir mesaj ele ıwçııdlkk>ıi bir yeti ve ilci m('v. ni '"""•kle ve Mısrra dair J>OF<dll<•n 
s•~la t a k z;; io-l ~'rr4Jc.-dr. 500 den fala al· Alm.n - İtalyan delatar:ı'Yontı hak-...., m ır. Muva.trakivetsi-''k- a.""'«ı gece sa.at birde vefat et- ııönd<=mn~t>r. ~-
~ - ,...., ' "" FRANSADA DA. rn•n ö1dıU'"'1lonü · ve ru ~ Uınk ve k•nda 00,yıdıı~ı -inci ka.ydet.d<1<tı•-
erııın,,..,en birkaçı üzerine !l>ü- ı:rıiştılr, Cena,ı;osi bugün saat iJk:i.. • tep to).::lp ro;m,;,,ı;r. oo. nııcı Kooil'.ı miiftiliü m& J>tl-
~ıük b' ·'··- d S Lcrndr.:ı, 13 (A.A.) - PaNs 1'3dyo ır s...-ıutı hi.sscdilimekıe i· e inanpaşa c~ nana- ""na göre p-,.,,;.ı!<ki alman polisi ta- d1 bu hare<ı ~in nııll\'erle nrab W..-
fle de Rmıvellin de d.ikrug·· .b. zı kı.hır.ara.k Fcr.iköy meozarrhğına rafu'~:"n ı.1l;lrcctllen bir tobli~<> nl· hdi oıotı"" 10 gün 'ç'nd:ı tc,·kıf e- mi.Jıi biıi>i•''"' ya.1ı.l;ı;şt, 1"""ağını li<'IT· 
b .. 1 g l ı. clilml'di!!> tallodirde bıınl:ıırın ai!e'e-Ug\ıııı.kü durumumuz "·n•-•. defnedilecdkıtir. mon Llrer"'rir"' taaTT'ıtı ı·~ fıen- - ı~mlştir .. 

.:ıl..I !llıı.ö sız11(lr•n ailı•le-rine kar~ı Ş'(tdelJi ml- rı· ..ıe.n 18 ~şınd yı.t~ l'l (ılan ,·r~ 
nımdaıkinden çok da.ha iyi; 194() Met.huma raıbmet d:.lıer, 'lre- sil1<0mc tıeıdblrl•ri olıoocağı bilattil- kekler ku'llŞlına dizilı-cek ve l<>dınloır Sero:Yciı · !li"900J;ni iSr Emfn H\i..,.-

remınıı.zım.daokinden ise hu,lut- derli ailesiıne taınyet ederlız. m<'l<ıtt·dir. ai>r Jı;l••re göndmlooolobr. 17 :yaşm. yiDI' ve~ ce;14>f.a Aırab .!.lemi 
Jtn suııetıte daha iyid.'P, Tebligrde şöyle denili}"l>r: dan kiı 'k Gl.•nlar ı..ıaıı ('VJ~rin& kin hı"" yel gün!o<>r«>i ııabırıııv.lıkla 

~~~-:--~~~~~'~~~~_:::::::::::::~:::::::::::::::::__.;_H::.:::a:nlt:::e:_:t veya bö_t_·~_ı_om~~n~'°'-··p-~~gön<l-·-·~f<'-·ı_e_~~·-~~~ ---.--~~~-b-~~ı~_.:"fl'_~--~~u-:k'\~ı::ml~~·~~~~-
.!Ia.~t bey de memnundu. 

Çunkü Sami yarımda id. ç·· _ k" S . ı. un 
11 amı elinin b:r işar<>tinde du 

dak'lannın b;r hareketinden pat 
ronunun ne is'.eclğini hemen an 
~rdu .ESki<ien bi.rbiderine 0 
kadar ·a.bacı olan in,;anlar na
sıl bö~ birdenbİ.t'e bizlbirler;ne 
ısııı:ııverıyorfardı. 

İki ır.in de bü.tün gG.nleri te. 
şebbü~erin peşinde gcçi.roııdu. 
Te\ıraffar çekil yor, m<>kluplar 
ya~lııor, telefıonda uzun uzu~ 
mül neler oluyıordu. 

Samı akşa.ın geç vakıt aparu
mar. a döndüğü zaman ıy. bakı?
moyan oğlunun fe.eyatlaril.e kar 
Ş>laşıj"Cııxiu. Bu a,ğ1ıyan çocuk1a 
lı:ıtü başı pcjrnurde, suratı aciz 
bir hayvan g· b: ablak hWrıetç.:.
Yi göruncc, Cem.lenin hasta ya 
t l' ııd~ki lıalrnckn ziyade, bu· 
ın ara yüreğini hı11Jalıytırdu. 
• Cet!:' ley• hiç bir meriıamete 

aa,.lk. gö."!llüy.cxrd u. F a:kat bu 
~uk? O zaman '.kemli baıbasım 
:şüııüyor.du. ~t. Gatiur bey 

nıuıı.tercm b:rldir, çok iyi bir 
baba sayılmaz mıytlı? Liı.kı;n ne iallr.' ı? Hiç .... Edatlamıı fa
lı ır ve sefo'et i inde, ortayere 
"0kıp g;t.mışti. Demek ki, yer 
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yüzünde iyi niyetli adamların 
sulh ve refaha kav~aLan 
ıınüımk i1n deği]di. 

Bcr gece çocuk ta hastalandı 
s~mı o gece geç gelmiş. hi:mnet
ç :nm kucağwda yatan çocuğu 
ateşler iç nde bulmuştu. 

Yenı<kn d.:ıkt:or aramak, açık 
eezalı.ıne bulmak için sc.kaklara 
düştü. Dolııtar banyo t,a.vs;ve et
ti ve uzun bir reçete yazdı. Ana 
evlde oırnayınca hast.a cuğa 
!bakmak ne ror şeydi, Bununla 
beraber, Sami o gece suyu ısıt
tı. Mutfakta çocuğu çamaşır 
leğenin.n ıçıne sdkarak beceriık 
ız e ril y kadı. Yanibaşında 

ayakta uyuklayan h mnctrçi ka-
dının ) ardam etııneğe b le me-

' voktu. Çocuk balll"I' yor, çır 
pı:ıırıyordu. Mu ağın her tarafı 
su ıçinde kalmıştı • 

Çocuk vılkaıı.dıktan svnra, hi.r 

denbire sükünct buldu. Sami, 
•andalycye oturup adama 

ı horl:ıma.ğa başlıyan hizmet 
~· yerinde bırakarak. ~-ocuğu 

yata'""" yatırdı. Yavrucak ) a 
a:urse• Ozaman ou. olümün bü 
tün m s'uliyeti n kenaı omuz
".ır na ) >l<Jlaeağını hi$cttı.. 

Çocı. artık ne bağmy<.>r, n.e 
kum' v-oııdu. llattıa uyumuştu 
hile ... 

Sami bir ara' k ~.ı,-rusuruı 
bakıtı. Onun ~asını iyen 
kendisı değil m yrıiı? Onu ·y-c'k
lukl nn içcris . en bulup çıka
ruaJc, bu fc!l.ket dıürzya ına 
gctırm~. 

Fa.kat kendi kendi! e yalan 
,;(:cmel<ıte ne mana vardı? 1 .e 

anası ka ar bu çocugu da sev· 
m yord1.1 

llfı'ki'l. b r ke·e adını ıı!ıhnıetı. 
Geri dönmege iırnkiın }'O!t'lu. 

---

1 
Çocuk yaşıyaca.kıtı. 

Sonra b;rdenb.u-e bu cl.il~ün
celerden silkindi. Mutfa:ğa girip 
!hızınetçi kadını uyandırdı ve ya 
tağına gönderd:. Kendisi de 
kanapcy c uıandı. Ş ır;c!i ş! .. ke
tin ı~leri gozkrinın önünde can 
la?>!) 'Clrd u. 

Acaba Hayret bey n.c yapa
c,.Juı • Nasıl bu i , • altından ıkal 
kaca~ı• z.luıi butu'\ bu meç
hıı!ler'n için.det• çıkamadı. U-
2a!ldığı kanapcdc uyudu, kaldı.. 

-19-
Sare. çoktan, Gal bi gtöımıe

Il'iştı. O a'4am saet ana dQğru 
eve dônduJıü zaman, Cemilenin 
hasta"a. :eden geti.rı1miş olduğu 
nu ı:ördü. Ke..,dısi hastanın eve 
gönder lecefpıden telefonla da.
hı hab<'rdar ed hnemişri. Anlı
:QJıd J ki, haıbet" verilın.:mesiııl 
ıstiJ en vme ,;ı,.utlaka Ccrrule ol· 

ıınuştu . 
Kansın,n hastahaneden çık

maikıla bera.ber; daha bir müd· 
det yatakıta kalması lıi-z ım gell
y-ordu. Karısı uyuduğu için ra· 
ıhatsız emıedi. Lakin hl:zıınetçi 
küçük salonda 'bir kadının ken
disiı.ıi bekilediğini ha.her ve.:ince 
a.,qşıııd-ı. Bu kadın da kiım olalbi
li.r<li? Deıfu.al salona geçti. 

Sa.mi içeri girdiği zaman ka
dın ayağa ~alkıtı: 

- Affedersiniz Sami bey, de
d, ben Ga:lip bey tarafından 
g 1 voruın. tsır. m :Melekıti.r. 

Sami r;, !;afirini otuı<lltu. Ken· 
disı de bir sandaJveyc ~ Or
ta boylu, hafif, nah f yapılı }"U· 

zü diı:Zgıinsüı; duda.1tları ruj
suz bir kadmdı. Gayet sade hat
ta fakirane den~ek lbir halde 
giy nııniş!oi. 

Kadın ziyar~t maksadın ı an
latmak ıçin şap'kasını çıkardığı 
za:rnan, saçı]ar çthresinin ik va
nrra ·· ·ülün.:e, Galibin odası
nın duvarındaki portre l:ıemen 

götlerinın önüne .Jlddı. 
Ha! De~k ki Galibm nıetre

si alan folclc hanu::ı' 
(Daha ,,...) 

Ne§"'<'dllım ~bliğ 
Kahire 13 (A.A.) - Bugün 

neşredilen İngili7. Ort~aıik t~b
llği: 

Şimal kcsim:nde !!IOn ileri ha
ııekctim ·z eıınasmda zapltedilcn 
~-ziler:n şimal batı bölge~i'le 
k.ı":;ı düşmanın dün yaptığı> taar 
ruz kıtıilarınıız tarafınan püs
küı, ı.i.J:nüş~ilr. Tııpçwnuııı ErQ.,. 
le<meyn ceplı-=sinde ve merkez 
kesim'T'de faaliyet gii•te=i>- · r. 

Cenup !kesiminde seyyar grup 
lanmız ve topçu kıt'alarınıız 

tlü~rrranı h,rpalamışnr. 
Kum f,rtınalannın hava hare 

ketlerini güçleştiıım~ o'ıımasına 
ra,fynen avcrlarımız hiıınaye u
ÇU<;lan yapını;; ve bomba uçak 
larımız muharebe bölge indeki 
hedeflere hücum e1ııniştir. 

Altrııanlara göne 
Bedin, 13 (AA.) - Alınan 

ordillar ba;ıkumandanlığının 

dün biJdirdiğine ~re, Alman sa 
vaş ve pike uçaldları :Mıo;ır cep
!hes.iı:ıde düşınantn I.Jfilameny 
kesiroınde motörlü taşıt 19Plu
luklar ı ile ı.o,pçu ve sahra ırncv:zi
lerine hücum etm· !erdir. Düş
man bataraylan Ahnan uçak· 
larımn hedei'lere ulaşmasına 
mani otmak içi.n boş yeıre çalıır 
ırnışlıu'Clır. Hedeflere ağır bom
iıala.rla tam isabetler ka~edil
m:iştir. 

~t,alyan tebliği 
Roma, 13 (A.A.) - ttalyan 

11.eiJliği: 

Elfilemeyn bö)gesınde muha
T-ebeler şkldeıle devam ellni_.-tır. 
Burada mihver kıt'alan düşma
nın tekra "J.adığı hücumlarını g<'! 
ri pü9kfu'1ımilşle'r Ye düşmana 
tarik ve insanca ağır kayıplar 
~·~rdırınışlcroir. 

Hava hücum teŞ!tilitı yapılan 
hare'kfrt esnasında düşmanın ge 
rile'rirrdc yangınlar çıkarrnı~lar 
~·e b r çak motörlü taşıtı ha""
ke<tıs z bııakın !ardır. 

Rommcı 8 ıaııo,,..ctl"e 

!Jt'ritedi 
Londra 13 (A.A.) - Britanya 

aja.ıısının ashri mün~idf, El 
All'll1\'ll cıvannda sahil 1ıo "Un-

Din ıabab bir 
zelzele oldu 

İstanbul 13 (AA.) - Kand ilU 
ı-asathanesi bi ldiriyor: 

Bugün yu S&8ti ile saat 10 u 
52 dalııika 10 saniye geçe hafil 
bir deprem kaydedilmistir. Dep. 
remin nıerkez üstü rasatlıaııe • 
den 140 kilometre mesafededir. 
Çok lıefif olmakla beraber ,ıeb· 
rimizıl.en hissedilmL tir, 

Kurşun hırsızı 
yakalandı 

Mehmet adında 15 yaşlaı·ında 
ikadar bulunan 'bir çocuk Bcşi'k: 
~aşta bir evin damına çıkarak 
!kurşunları saktmüş bir çuvala 
doJdurmuştur. Çuvıt!ı sırtlayıp 
kaçaı1ken yakaland~ından adli
yeye verilmiştir, Dün 2 inci as.
liye cezada duruşması yapılmış 
uç ay hapse m.a.h'kUrrı edilm '.ştil'. 

ca 6 kilome'lre ilerlemiş olan Ge 
neral Audh:nlek'in Rıomrnelin 
planlarını altüst elliğini yaz
maktadır. Hal.bu1ci bu ileri ha· 
re!ket umu.nıi bir mu.ka.bil taar· 
;ruııdan ı:iyade mevzi! bir muka
'bil hücum ooyıhnakıtadır. 
Ramınel şüphesiz İSkendcr1-

yeye kadar ıızanmak istemekte 
ld~ Ş:.mdi 8 klloonetre gerile
rıne'k zo,.unda kalınca yeniden 
lertöbat alması Jilıım gelecek ir 
ki bu da onun planını'll a ü t 
obnası demf'kıtir. 

Deyli '11elrofın 'bfr .,,..,Jrolesi 
Londra, 13 (A.A.) - Daily 

Telegraph Mısırdaki durumu ili 
celiyerek burada cereyan eden 
harekirtı umumi harekat çerçe· 
vesine sdkımaktad.r. 

Gazete diyor ki: 
Karşımızdaki manzara 191l 

İlklba.harını Q<Jk andnımakıtadır. 
Alınan..vanın azami bir gayret 
sarfettiğini görüyoruz. Ş.mdi 

Mısırda kazanılan mU\·affakıyet 
düşman Cll'Ciusunun yo'keıdilıre
smin başlang:cı ise ve Ruslar aa 
seyyal cephelerinde bir Eliıla

meyn bukbil!ı<l<'r<e 1918 deki
l<:>re benzeyen hoş haberler bek 
livebi1iriı 

• 
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SAYFA-4 

·Antlgone 
bir kere 

piyesi 
daha 

temsil edilecek 
· D:n-inönü HaJ'ı<e;,.•ıin Maarif 
v~kaleti nezdinck y~ptığı teşeb 
bü.> neree ir..de A..>tt:gonc pıye
ı;intll bir k~re daha fomsil t'<lil
rnc>~ne karar verümişt:ır. 16 
Temmuz Perş.,mbe giinü ırkş:ınıı 
Ses si-ması salon] ; rı da Anti
gonc son ohınk temsi cd'<'C('k
t lr. 

Akademi sergisi 
camartes! glnft 
açılacak 

Başvek :ı Dr. Refik Saydam ın 
vefatı üzerl·ne t<-h r cdifuııiş bu
lunan güzel san'atlar akademisi 
60 ıncı yıl sergisi 13.7.942 Clımar 
le<ıi güniı s:rat 17 de açılacaktll'. 
S~ııgi mirnaH be~:fo İ.s:anbuJ va 
lı l .ği davctlile«e a.kaıi ;ıı.de bir 
çay ı>ya!eti verece'< \'e Devlet 
Konservatuarı talcbdeı~ ı:.rafm 

dan Anti.gone tsmsll oluruıc · -
tır. Ewt:>.lce d.agıtıln-.L5 olan da
v etnamelcr 18/7/942 Cumatt..,.; 
günü için muteber olacaktır. 

Motörlerin ecnebi 
limanlara gitmesi 
!Bazı gazde!er taı·afuırlan kü

çUJı: ma:tirk>rin (30 tor.a kadar) 
ecsıeb:. limanlara serbem<'e sey
iimfe r ecıt;bilecol<11er' haber \'<' · 

:ri\ni~. B u müsaade verilmiş' 
olrnak!ıa ber&:.'>er btt!ü'I ıro:örlc 
rc şamil dc~ildir ;ancak ve bir 
d t:>faya mahsoıs olmak ü·,~rc 

' "' ma;lı.ı'uka t ofı.ilne a..ı: 6 ıno'.(,.. 
ve 4 ye)kenli Bulgarisl;,ndan lı
mnnım ıza kömür ta:ııyabHerc·ıe
lcrdir. 

İ..tanbu1 4. d kra :'\lcmurhı-
ğumden: 942/HlO.. 

Bir borçtan doayı mahcuz o
J ı:p para;a ÇE;•Tilmesi>ıc karar 
v~rilen 8()1) .Lira kıynıet"'1tlo 53 
pal"\adan H:ıaret han·e eşyası 

Şi;;ıhane Yo..lı:uşu Mcrkeı: apartı
ıınan 6/10 No. !u daire~iııdc 17/ 
7/W:.: Cuma gunü saa• J 1..30 ,. 
:Yine ay'lı borç ı<;in nıahc ,, ,.c 
876 Lra k ymctiııde 66 par<;a 
hane E"ŞYası da Aya,;paş;ıda A
yaııp .. şa apa.:·tı.man:nın 4 J\"o. lu 
daircs:mdo )ine ayni günde sa
at 3 te aç>'k arı'tırma suretU 
p araya çevrileceklerdir. O giin 

• t(']~f olunan bed<'li mtıham
men Gtıymcderinil\. r;, 75 ni .bul
madığı takd'rrlc satı1 geri bıra
kılarak 20/7 /942 P azartesi gü'IÜ 
ayni saatlerde ve ayni yerl~rde 
jki!ıci arlıtıJ11na surctile satılaca 
ğından ve nı~t.erilenin ya~:lı• 
6aatlerinde m~hallin~ki meınu 
runa müracaa.U.arı ilan olunur. 

(:ıa!i9) 

Mahrukat Ofisi 
bol miktarda kö· 

1 mür, odun getirdi 
--o-

Motörıer Balgarlsta
na göa4erillyor 
:l\la.hrukat olisı scnnayesi art

tnılm:~ Ye seırrayc ki buçuK 
ımilyona çıkarılırnıştır. Oıis her 
gün istrant"acian bt.Ş \"aguıl o
dun getir'..->nckte<l.'•· Bu F.';'<t-a:ı 
15 ,·agona çıkall\rı'~" için yen, 
k<lrarJ.ar alınacakttr. Ayr:ca 
dört 1no<Ôr dl her gün ofis em

rine odun ta.,.ııma~tadır. Şimd.

yc katlar stok edilen odun m k
.farı elli bin r;ekiyi bulmuştur. 

lMO tm'I kıjrnür getiri.imiştir. Bu 
gücl<'rd<> Bul:garistan:ı gidecek 
f""1>törln ofis h;in yine kömür 

cc1'rcceklerdir. 
---o-

vali din geldi 
'.Merhum Reiık Sayd;.ının ce

ne~C'oile birlikte A11karaya gı
ü~n Vali ve Belıedi:ye Reisi Dok
tor Liıl.fi Kırdar dün sal>ah şeh

rimize gı.-lmi.;tir. Valr sa:bahle

yin \· ilcyctte meşgul olmuş, kcn 
di,iıü 4iyante gc-ien· R •yaseti
cü:.Td.ur lWzrP.uni Ka~ibi K en1al 
Gcdd~çle görü;mıü.şhi.r. Öğic
den sonra ~~('diyede günlük 
işleri takip e~mi~ \'e aL1kalılara 
yrni dirc-<" fle•de bclunnıuşt r. 

Zincirli 
ccsed 

kuyuda bir 
!:ulundu 

Dun s"'bah Zınc r1ikuyu.da a~

fal yolu'ı J O ııı. re a>'ğında. 
<.ıerı11 bir kuyuda. bır l~rke;. cc 
sedı bulunnuştur. Yapılan tah· 
k:kat sonun.da cc~c<lin Zincir,· 
'ku)uda kasap >okagında 12 mı· 
maralı C\'de ut uran ve Maar· f 
mLic!JrLif[iiııde oda<' 318 dL>ğum 
lu Hü;ey'..n olciuğu ;ınl;:ı.:ılınıc'j
t1r. 

r- K Ö Ş K -"'\ 

1 
Sa· ıye•· Hıdayetir. bagı 

na'll me..ırc karşıs:TJ.d,a 87 nu
maralı tak. ... ben Lir buçuk 
dönüm çam, man;,,ı'ya \·c )€· 

mış ağaçları ile bezenmiş bir 
bahçe içerL•ioo~· Ü~ katta yc
c.ı~ oda iki s )fii. Ha!·Pm seıam
lı'k g;bi lk. daire olarak .irnl
la~ıl"bilir. Ayrı iki :kapılı. 
On se'kız Teın.'TlUZ Cumartesi 
öaat 11 de n yoğlu dördün" 
cü su.11 hukuk mahkemesi 
lat'af:ndan kat'l ihalesi yap:
hp satılacaktı r. Muhammen 
k ı~'öll"eti EPl<iz biıı liradtl:, 

· Teknik Okulu &atin alma komisyonu 
başkanhğından : 

Tu.hJr,jn 1'dhnwı İ ),..; tem:Anatı 
"PA'd.c-~ı Fi. Bedt~l~ t- .tarı 

K ;ı; s. Lirn K . Lira Kuruıı 

l 0-0000 J"oll\'<l 13 

120 \"Oki il lira 
13000 OJ 
1320 00 

9i5 00 

99 00 

Yıı..tr.da 'buhman T,JmıO. """luıun 1942 mel.I yılı riı~yacı olup y<E:orda. 
118 VP ır.iılvta~ .. ıe ~hmin bo·<ir~ Jc-ri 1aıılı iki ayrı ~~lGl'nıf'lı·:ıine g<m:- 20/7 

942 pazo;._'"""1i günü, taır.,•~ır y kam.' .aat 14 M. OO':ın saat H 30 da YiJ!r<ek 

Mill1')lldls n"6ıtebi ""'Jha&rbesir.dc 1opl•no<>k koın.zj·oncta. ~hal,..; J"IP•lm•k 
um-e t 3ln8jU' Jı.itan-.a kape!ı ıaxf, odun aç:k elts> l:ın<eye O.'>a ?r.t .. -tur. 

Çamaşır >ilra.m:ınm ille ıe.rnr.atı (975), odumın (99) Jiro<lır. 

i.t..ı.J;te!'\n ışartnam .. leri gö:U.<.'lt ve il:i< IAm•natı ywtıı'!T\Ok üzere bir giİll. 

evveline l<0<1Ar Yıld:ul:ıııti oırulwnuıza ve ekııı1t,,,., günü G~W>dal<I 

Y~-ra~ MUıl ''n<ils rnelc~t'b~ ır..ubaı.ebesinr. ge ~~ri. 
Tt:t:l!! lne!'kfıup:arı cbl~"EdJ n bir s.a.ı~ ev ... ·t.>ainı.ı. ıkaJdr ll buz muık-abi 

liııdıı: ven2nesı i~z"' dı:. 

ı-.;ı..<» ıp'<i ~!er k.abu] eo.lm1'"<. (7222) 

~·-------------------------~ Sümer Bank İstanbul Satınalma 
Müdüriyetinden 

MEMUR ALINACAKTIR 
3659 s::ıyı.Jı DC\"lct nı·uı::-icscl,. ri ~e BaııGt".ı!ar Bar·•·m kanun~ n".llci

bıı ·c ınüdı;ı.lyef ın.ı~e yiiksfk m k.trp ,. ·ya. JfSC tTH.'7.t."Tılarıo<lan 100 lil'.a
ı::k aylık ücrdl.a lıı; l~O tim:.;~ ~ylLk Gcrı~tJe \e bi.: 1-10 liraya kadar ay
hk t;,c.ret!e üç memur ınıtihzı.nla »lı nacaJ..oı·. 

Aı.i<..Tle!cl. şcra.ı.ti hai.1. bı.ılun.an· laliplcı h, ltın:nuzuıı yi!"rrjsffip k:ı<lar 

Gala.tada &n'Jka.Inr oad'de-:nde SUmer Bank'cia bu!·ın:ın rıuüdilı iyetin1Iı.r. 
vemllkl ihraz et:ne-Jpri ve imtıh:ın olm .- lı.tr-re 23 tC"rnmt..% per~uJ:ıl.!' i'Ü· 
n~ saat 9,30 tn{ldtiriyeı:e baıor bnh~ır_al~n lAzın 1'. 

Şerait: ı - Yüıkst>k rnektt.-p Vf•ya. İbraz edilecek \'E'"'alk: 
li~ rneeurn1 oiomek, 1 - Nüfus höı,;ıyct cü.ıdanı 
2 - ~ı:>rhğini yapın!Ş b~..!.uo.. 2 - Tahısil v<'Sika ı 
mak ~f'ya allkası <l!·:nnma~. 3 - Askttl:k vc&ika.:ı 
3 - Y•,; 35 G; ge,·•Uii bı;hııımo- 4 - PJl'ıı hijmfiho I kôiırlı 
ınıak, 5 - \'a!"sa hizmet veei!{a.s1 
4 - İs~'hd:>mına mana holi o\.,~- 6 - 4 ,\det vt .!ita fo~fı 

a><tk, 
5 - İmtıh:ıııda m~vaffak olan-
laır sıhiü dunenJa:ını Ban'!tJ.ır.ız dı.k:l:)l .a ııc-:K>~· ~ti."ttr.(~, 

NOT: Eoncl.ıl lisonlarlan iogil;ue Alm ~ca '"'Y"- Fr ısızoa b'lrnler te• 
cdı f'dil • 'r. 100 lirııl.ıc vaıaeyc tal'Jl o.~~.n ır- . ;ıe ile y•z.ı :v•ıma
rnıı b:lmcsl ea<ttır. 

iKDAM 

ÇORUM VALILltalNDEN r 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı . 

DEVREDl1.EC8K İHTİRA 
.BER .•>rı 

.oı.onrnt.Jk Bar_d gen:')liti na-

1 - Çoı\.,..!l.t--Çeı~ti- y _•l ,•ıı....u 6-ı--ô00~9: '401) k-1oml-..<re1cı·· ;i,."&.ı..:.. ..:la 

r~...:h ~ ""-.ıbri iJ Zıı/71942 pı!YşernbQ crli.ı-: ~aı 15 dr. hülni:t~ kooai,~ 
<la mlitC>şı1!ct:f"l crtıin i e..,t.1-~7rof>n0~ ~t.a~e edil.ı.t·~ üzO..'{' ;...,p;.lı z.aı!la ek,:i;t,r1c 

~ luım ln " ~.>!' 

2 - Kc,it lıede..ı ~'20J9 1...,. 84 ı<ııtuşlor. 
3 - :!ı.L..aç-a\-:ıiü&ı l€-Inilla.t 1654 lira 49 kı..,·l!f11.ur. 

4 - B.ı 'İşt.·· ~~ evrak ŞUı:ıJ :ld:.r; 

A - !':{..:..!t.."l1C ~:lrtn.amesı., 

B - !\f lka.1e!e p:C\JP.sı 

C S ls.Ieı r:y t v • ...:t f ,. li.saı cc- ... vE:ıeri. 
D - Gr<lftk ve vrıS{ltl m ~'>afe cedv<!li 

E - Bayl!ld.ırlt~ ı.ş 1e "!. e ~e • :se iijp ~le~· feıın:t ,.e hu~ -i y.1 tın;:ımc

kı·. 

J{u e'\ '" ,. h •r ı.!Urı d.aı~ ı1 E"nClıı:.!1~·n "-;uıJ~ rımdc vr Nafia aıl(kttl-lü"l nde gli 

r • .lro' l cr 

:ıı1n:ı;1 h.l\'i Rarlvn ._.i1iLCl(!İ 

hdokında.ki icat l~·in İktisat V<e
k~l-etindcn alır.::nış ulan !!J tonı~ 
muz 1!140 tarih \'e 3010 No. lu 
iıhrtliı1a bcr~t1 .. :.n iht~vt. cttigl 
htf"<~ <. <bu kC'l'<' ba;lkaMna devir 
vcyahuıt i;cı;.dı Türk.•y'E-dc nıev -
kii fi'.lc ı,ıoyma~t ~c:in s2'!i:t' · et 
dt.:.ıi YC'!~lc~ece.~i tckrf eciil • 
m.k,c CJhr.a.kla l:.u hll3u~.ı- fazla 
ırnuıü.rnat t.-'<liım1c;k i ~yenl....-ııi:n 
GalMada, &!on Han 5 hıei kat 
1 - 3 No. !ara müracaat C').lc -
r.l'k ·i il.9n olunur, 

B olu Sıı llı ll ııkuk hakimli -

j.<inden: '42/t-..a•/8;1 942/karnr/ 82 
5 - islbic:lileri.n ~'1 yazıl· temİ!latı '3-'«Unlık1arın::ı. daı1r L>f~e ile 

f•k.os• .. ıcde• t'n az ~~ g • .ı.ı1 eır'\·cl vil1)'otı tr?.ı.W<o1ınl-na trri'it·~catla. &.ı-.l.d(·a!>t.Jar 

e'1liyot ve ticaret OO:ı.ıt "Vt\Sik'l!aruu ve nyrıea. kapalı. bi1- z...'\..""l.l looluı:\\.;ı;., 

yukanda yaı,ıı cvı-.!kı <~p laıman<ı:ı 'kabul sttikle:i f'l.ıi1:nı Jıav• W..li! 1 

Bo1un,.. Çaoı~n Zarr.Pttd:ı ka
ı:;iyesiıl>Wln Alxfollah E;~~n 

aj"lİ k.üyden İ.•mai l oğlu A'odcı'1-
l"-'• Orhan ale;,~,1.ıc açtıgı alacak 
da\•asuu duruşması netJcL'Sinıcl<' 
dav""ı h ayva n alım F'dt,mındaı' 
,yapıl:k:aii< ka'7A!ı-"><: yarıya ol -
m.ak üzere müd-:lc>aleyh ile ,;r
keı ırkn:edcrok \'Crdigj yü1, 'be~ 
lira semn:ıyey" m•..ıkaibi! on ı;e
kiz lira kıymeliintle bir çift kara 
Siğtr dü.01asilıe bir nı.a1~k ·ve birli
ra nt•kde!l '\"trercK rJ.hi..•) .. ye wk~·»eı1 
altı lir .. yı .iSJx;ttan ~narı aciz 
ile ~ <'9)İ."l l)tr. tayin k;lman giin
de gelmedigi tJi<<iirde yemin -
den ~·ı ve \'aİ<ıııyı rkrar 
eyl El!Y'.İ~ "8yıla<'ağııııa dair vcr·i
lerı karar i·k ... m ctgiı nın.ın m""' oh u 1 
olıneılın.dan gaz.ete iie rlan kı

lını:n:ıwıa rağmen. m~deiale~;ı 
icabet e1m•i')·emk seminden im
t:ın:ı ~lauiç oldcığuııdan H. U. 
M. K de~irilen 337 inci mad
<lesi l?l".ll:l't-hce müd~htbih S("k-
6en altı Hr::ı yiımn kuru'iun 
rnüd'.lcialt•)i•-:len 21· ;arak dava
O.t) a \'erilıı.T!c~hıe Ye bin dört yüz ı 
yi.nmi alt: kıur:.ı..0 ma31lriG mu -
l·rnkc-cC'P: rniicı;J<:'ialeyhe ta.Jı -
miline kabUi itiraz ve temyız 
olmak ü-&rc 21i/3;942 tarhinrl,• 
karar \rcrilmi-j ol(iuğ'uı~dan H. U. 
M. K. muadd"l 337 inci madde-

n-:. ~.ıplru:- ~ . rn~u-::.ta •.-,.TIJSPl ~·kil ete et ~er h!r za'"!.a ~rp i!l.:."\le F.:lnt·r ... 1 
ckr.. b!r r-..a--: f\'"Vf•hw ık;.ılal' da.:mt encfim.".11 r<'iJ.l~ ma~.a~ ~~~~ 'mbi.lin- 1 
QC \·11trC"1f" .. i \'l'jT"..ı. gö.'1'1 =r'l~ler 1İ3n oj".~nu(. f'Q.1.adıa O~cak: il'CiJ...;r.cJ.e:- alı".l 

1-·bcı "e . <k. (757G) 
----- - ------ -------

Yükaek deniz ticareti mektebi 
müdürlüğünden: 

Ml><ıeb"11iz lise i>iM>ot ...Una 3/8/942 g;Jı1Üll:den ;\'oomı Mır<!H ıa. 

)ebe k.oyo.lfla ba~lan:ıeit.k vP. !ka.;·ıt işi 2fJ ·sı942 :ytır7i.:~ k.aGar dt•\·am M~
et·:'l.t;,... 

$a:ot~or: 0:-ta okıı.ıl rr.ıf!l'UDU olrt-.ak v•ı,..a.bu; li6r. lllCıki:zinci ~anılı iktr.t:jJ .e!-. 

tn~ bu h.ull-rm\: Vt1 y;ışı on ~ küQü:k ve m ddt.ı.ırzxt.Hıı b'Ü\rük 1>i..ınmn.F.~ 

J!ıxın lıi'. O;l •. a ok.u'k eçeıı) aene b.il.i~. 8"U<b &'l'Ç:t'D b:;.· &f:'lle zarfında 

r.e ıi(~ n1f'~~ı o~la!'mı tıt vs..k ~ca<:erct:r. 

}~.,.'lğt<lft y~7..ıh vı'Sfk~lô.rla rr.~ nıüracaat (".'.~;. E"tfttlil<"7, ~kıh.i du

ru>r'an d~niu:llige eh·eı~Ji olup olmadı~ı a~.,,ı,ı 'll.k üze. o '111:.ktf'ı;<;~ b<Ç 

nrraytt:e iocgıtlaril~ K<~papOO. Denız h:ıstahaoosi,ıe ~-ilı'Ce~: .... -ı:ıtr . 

Slhhf dtnı.zı:lırı· , h·~şli oldu - anla.J11an ve ın~b;ıka im~atu:Jd:a r.""J.J

Yatt. k o]a:·alt m~t ·be cı].;;rmne...°'lfla ka~~· ve!'İ ! rın t.ılı~bdrın rııotttl'9kçe ib.bfl.rı 

r.;.; ıs J~i 9e-vet ~~wi bir t.:Pfil ''('ya a.."'1\Ui:J'll. tıUıbı.JıEi beifd!ye vr ır.ülhak 

bı·tçı•ı Pdıen: m;ıa, v~e ücret aJan btr fl"\'?"Jll\l!" 1r. '}p cmfc.fı,r]~Qe ~d 

d.ak 1'1: :...>bhtllnan <> al " • 
ı~tt'a<lıl~ ~1. mü.'dÜ·"~ (t kaıenı ne m\.ıT"<:ı<;a.&:.tları. 

V<süa::ıı~ 
• 

n.ı , ::tşı. l lı' I, \.'E'l Jc!~ıwı. -,.ıe rri.i!~ cüzdan;, dipl...o:r..a 

'1 ;u. e.-ı! ' ~.'(6 elA :rla 6 fııtoi .ı! • 

wı·a l&Riik'

(7377) 

lstanbul fiat mürakabe 
komisyonundan: 

i a.rı N MY!arası li3. 

1 T<Y"" ite.~ "o; I"' n1 _, r.;m.ta~aJar:ı &(iı'e ook ~ ıü:crı tler 

da g ;ı.:-1c:··l<li~ şc:··iJ.Oe tı.: itırt l~·'M ilt.n olı.mur 

lleb .Jc - Beş.'l<t:ı' 

.BO:ı g!u 
B<;vllLll - Ff'1>• ~ - H~sl<oy 

s..--ar -
Bat.>tik.t\y 
Y •ll<ily - Hıı.lka1 

İolirı:ı"' . 
Tu..,.by<ı 

Yt'D! , !M.alie 
A<..1Jar ld<n->o.den) 

Mod" 
E"enk<-.Y 
Boıı.-ta ll C\ 

Ka·>t:ıl - Yakacık 

Ü.i<Jdar 

Kaıra••tPC 

Bı·yle..•beyi _ ç~•·J>t<o 

Hi~::ı.: 

Be'\~ 1 

K~tıı.ı çtşo-.ı.x"i.e!l 

3-0Q k<.l';J!' 

•oo • 
~o • 
600 

700 • 
000 • 
500 • 
650 , 

750 ' 
375 • 

Kadıköy l.İlldf'o 

350 Gmı.,. 
600 , 

'j50 > 
1200 • 
40Q , 

500 > 
700 • 

000 > 
1599) 

lstanbul ıNafia Müdürlüğünden : 

si m~ıcilıince kara;-ın ilanından 
S<'k.'z gün içinde gelip yemin c
dect"·ği'f bc,·an etmediği taı}<cl!.r
d'c· ı~bu karJ•ı ke~hi kat':yet e
d<'<'<'l i ilih olnnı.rr. - -- ------

S ulh Hukuk Hakimliğinden: 

Bolunun Ebn.ahk kar'yesin -
der Hasan oğlu R.e-mıi ve kar
dc'i Alim<ıt wkıli dava vekili 
Ali füza Gt'kÇ<: su ılc k2ıi.yy.:
di:>ıı :1 l'!si e k'. a~ a ey -
h ;n.c açtığt iuılci §U) u dawıs.•ı
da lıis.,edarlacdan Mulı.sinin jlka
lll1C'lgah.nm mC"ç.'ıw buluıınıası 

dolayısilt:> namına dayctiye ma
ikıa.mına kai.m olmak üzac ilu -
nen kb1iıgat na edilıni;ı;e de 
.ınuhkaml!ye gelrrı.O•ll-ı.< olmasına 
1binaen hu kerre gıyap ri.ararı 
makammn kaiın ohnak üzere i
lanen tcl:ıli gat iJı:smn karar ve
rilmi5 olduğın'-Clan muıhak..-m<'
ı'linı bıro.kıkbğı 28 temmuz 942 
salı günü saat 10 da Bolu su·lh 
'lıukwk mahkemesimıclc bizu;t ve
ya bir vekili müd.~fi ıgönd<:'nnesi 
lıU6Usur..da gıyap kararı maka
ımına kaim olmak üwre iliın o
luııuT. 

Halka Kok Kömürü Dağıtımı Hakkın~& 

rktisat Vekaletinin Tebliği 
Könıilr Pafı:ı \'e ~cvzi ır.üesses esi vC! ~ub..::crjac~ ve bu ıriıcı;sc

se-nin sen'rt. lıa:v1 \'C ~janlr.rı t:-~ra 1n~dr!.'l k• ".-k '~önıı;r t;."~ z. ne bcış· 
la.n·ı...~ır. 

Bu münasPb~tl,.. nı~lli ko~:unm a k3Ll1Pl ra te•;f 1:JJ.ı. .ı:şretli;cı1 
karnr \'C ınlimatnanıe hüKiinJ.! d::ı!re:-indc köJt"Lİr :1agıtan:ı işı
'1tir rerc\anını lPm;n İÇi'1 a,~!\ğ d.tlki husus~:trın 9;ıy '1 haiı.r.ım!Z ll 

<liH,ı•ine arz,~dılmesl f<l')"dalı gii r[;lm[i~tür. 
1 Ki'ınıiir te\'2ii iş', İc,.a Vekill ri 'l><y<tinin l&/l,J9Z tıarılı 

ve 2/18109 numaralı kararnamc<le tal!b:k \"C rl'!'Ul',ı gn"ZCtlniıı 
13/r./194~ tnrih:i ;ıüsha;ile neşir \'t:' mC'riyct mevki1nc 1<ooulan 34$ 
say•Jı Koordina~yun kararma tc\• fikaıı tahdit ve tanz m e<lilmış ve 
t<'vzi tekli I'l'5mi gazetcn'n 29/6 /1942 :a ·ihli niis1ıa>ınrla. neş:'C'dil<"'l. 
İkt %t Vokfılelinin tai;matnamc sile pcr.itetilmi~tir. Tfu<&ıye kfunlir 
t:atı~ \'t! lt: \ "Zİ ınücssescs: Ye ~ubc :Lrile senı~ bayıil'rinin ve. ajc;:n1.;l r ıtı 
ne surEUe kl\mci:· sataca}ı1an du İktısat \'ekiiletiııcc tasdtk edilen 
kör.ıür sarış ve t~v.,i talirnamamrninde tıasrHı e<l:Jin stir. Bu n-Gd· 
<lroe yazılı ne,,:iynt brC";Ü• iınlin de F.tibankta kömür 'satııı ,.~ tevzi 
rniies5e:,csi sa.tış yerleri ile bayi leı"1e tevzi edllercl<~ '" · 

2 ~ Kön1~ satış ve !evzi miicasPsesi oltn ,yerlerde, iltl rntieşsesc 
şubtlerin.lcıı sem. ba)ileı;nden kömür olın.rc1ası, b<'hc·ındıal bu sa
tış ye.deri •aııafmdaıı parasız verilen be~·anamcleriıı u.suiü daire
'·inuc a:lc rt:>is1cri t ara!m,ıan a.:ıı: u olarak .Co'durulrnuş ve iıruza 
('(Ji.lnıi'i o-lmasına \'e dağıtma b'rH gr .l€"<k:~at, fa•:ilivetc geçrr.<i olan 
y('1';c,r<l;, l>eyannamcl<'riıı bu biı:ii J;!ere tasdtk Nlllın;, bulunma ına 
reütc\fai.~:ıJi~ır. ACıcıJ•a:c!un hüviyet varcıkası , ~Ur J~akacakfurı 
yc~.n n1üsaddak kira t'1ıufu1v"'C'İ-Cs~ vey~a tapu stnc'tl .. is1.cncoi2ir 

3 - Kaloriferli mahalllerôc ot u1'anlann 'körnıirkri blna %hip 
,~€Ya n .il!?tecıri tar.afu1<lan veı-ıle cek beyannameicrh· flU nz ü, tak
s:ıııt~ oh>:r. Bu ,\ıinab':'da oturan la.- için uynca kömür wıi:me2 
>e Jror.rAia- talebin<l" bu·lım ulmna z. 

4 - Karoıifeı?z t"vleJ'de otu l'an a.iJel<:'r, hH sı:ba içit; 
Ye soba adedi ne okrn;a· olsun se n«le üç :tonu g.: r.rnwlr 
1'-oık iSteyEi>Llirler, 

J.:ti ton 
ti.zere 

5 - Yeni b;r ;};in tarih;ne k ada·ı· Aıık rada alınacak künıur 
mi):1arı her ev için ceın.an iki tonu ge~11üyeceğinıkn soba adedi 
ve ih<!i.}·aç ne olursa olsun, mevcut S:oiıı!ar da dah•l, hiç bir kim
"' bir \'c muhtelif yerlerde ilik ta l<sit 2 tonrlan fazl.ıı kok kömürü 
alamaz. Diger taksit ve- 1.i'\'ı.! zamanı aynca ilıin edliecdkıt r. 

6 - Kömiir dağıtılmasmıTh kn 1a,vlaşıı,.111rl"ası rnl'lk•adile a~ılar 
S<:'llı' bnyilerınin ywkarıdaki hü·kümlcr dairesinde tC\"Zi cd~e<k

lcr" kr>m;ir 100 kdOdaı> a<ja~t ve im· t.on.daıt yu'<arı olamaz. istan
buHa bu m'k'aT azam~ iki ton tlur. Bu bayılerin dah: tevz~tı a ;a
~ırlo 7. c; madıclroe-k. et >~ı müe:ı; y'kleluL tabıd.r. Gt:rei!: bıt bayl
~rd~ ve ger-ekse kömiir sat1~ ve tevzi n·,tie!'isesesindln \'€·rııh.:a kü
n-ıü" <'r1n ve:k:Unu heJ,lıa""'Jgi bir s urP-tl...: 3. c.-i maddede vazı:!ı azan1t 
m«1<'.a ·lan gcçtiğı kem mi netice sir:ı:de aıılaşıl.'Clıgı ıakdi<'t~c alaniar 
hak'< ıPda cc"Zai t2(~ hat yapılır. 

7 - Kômür s8. t '.~ \'<' 1evz.i mü es9es.f·)ınin izni (lıl-~l"ıaKc:zin hiç bir 
k·ını~c al:i·t-.i!ı kömürü bc-vannamc sinde.,yazı1ı ir.:'ih.§ftt .. rnahalli.i har!
e r.e ve hi • bir yae hic b!r ,;urc tle vakIPdcnı ~cei:i pibı 'bu'un· 
du('U yrroe d;:;'hi ba~k"'ına d'c vır. temiik ve hi.be edemez. Komü
rü"'ı.i her ho'l'lgi bir suretle dev retımok meobur;yctinde /kalanlar 
komiir satış ve tevzi roüesse e s:ııin ya.ı:lı m'U\'afak;>•ini n!mağa 
ıncc<burdur B~yaııTJamesııı'Cle ha kı~i , • .,,.iy..ti gi.:.Stcımeye-:ı veyahut 
ki aldı.~ı kıCtıc irü ne suretle olu·r<a ohun baı:fl<a malhalle nakıl veya 
diğcrir..c deY1"t.·denlcr hak\ 1 nda ~·1;ııli Korunma '.1'.faC11iken1esince 
mc-"ıu ~-uçlar 'ıükümlerl dairesinde tak bnt yapı lır, 

8 - Kii.ınür satış ve tevzi mü esst'se i \'E' şubelt'ri~iı;t d{'po .ırın
rlan vrıpJaeo.k . .ı;o:\ kön1ii.::ü sat ~ !.iatı e.~i ... i gib·, ~lıcı Y'&'Sıtnsına 

tç,;J:.n J:ıdı.er toınu: 
An'ka'!'a ve İznıitt!C' ......... 26.50 
İ~:.a.ı:.bulıtla • ................... .. 23.50 

J. .. iratl;r. 

St'n t bay'ler'nin muıı'14ın ma ı;rai'lrorifo birlikt e 'fes .t ,.c 1ai'bik 
t:'drloı fiatlları ~nhs y.,rJerinde asılı bu1unoc.1k.l.ıcr. 

9 - Kok ıOO<mürfr, sa:<ış yerler inde tartılıp tesLnı e<lıhr. Toz nıs
beti '; 5 i ı:c~-e.mez herhangi cc ntbi nıadde. su U.:~ı1ama'Z. 

JO - ])ep)!ardaı salış yerkrden satı.lar. \'C teslim e<lilen kö
miirlel'e ait olan her türlü şika Yt<tle•r Eti Bank"a ve kömitr şalLj 
ve 1evzi rr.üessesesine ve şubelerine. belediyelere ve ic.abın<la İk-
1.ısoı Veka!.,tine veya mahalili m ü:ın-iyc amil'lerine y:ıpılmalıdır. 

ı ı - Kömür satı..• ve tev~' mü es.-;e.;esi ~trh<'si bulunmayan )er-
' lerd~ yukaYdaki esaslara mülRn azır ofarcık gereken tt'<llbirkr en 

büyük mülık'ye iiınir i taırafmdan alın ır. 

l~ - Kömür su.rışlırrının intiıa llT.;nm bo.acak hr'l" türlü yolsuz
luhl::rdan kaçını!ıması sayın hal'k .ı:nızm yuksek mcnfa••tl.,ri icabı 
olduğu gözöniind'C tutulara'< 'ka1· amame ve talimatıı3mc hft·kf ~ıe
nne d :<kat ,.c riayet ~dUıncsi ve bunu ilılrd ed"n her ~ad' •ı n 
2liı1rnlı mercihe bil<Urifm<>s' rica ()}unur. 

13 - Bu t~tıliğ sur etleri ki;ın ür sart ı~ )•rlerindcn a:,c ı lara pa-
rası7. v1? •i\ece1<tir. 17598) 

3ti/7/U42 p:tt'§Nt1.[)c. gund saat !5 de it.1...ı-HbtJ}da Nafia :\ılud,.;..·lu.giL (•it-

8'11.:: 'k ~ JOna. oıh.: ında (998!i.34) ı.i:-a. lı-ş!r bt:dtllı Ya;u:ıcı;ola Y'('n.itl.~,, ya 

pı.l:ıca .. t"'-a.x.el';g"ö.ih,1 janci:ı(m'3 numwıe Jı:.a.·a.:mh.ı. Juş:ıatı a(it: c{uil"trr..ııy<: ko 
n.ıl.ıru~ur 

ZAYİ·- Fatih İtfa.i~·v idare -
sin den aldığını ekıınek karnemi 
royi ettim. Yenisinıi alacağım -
dan cs'.kisôr.in hükınıi yoktur, 

Mehmd P aker 
., .... ...-ı .............................. " 

KIZILAY CEMiYETi l\.f~ 1 ı\ ek"Si}t,ne ba_yındı.rlık \Ş.c:'i gr·nel, hu.c:.~i ve .fenni ş ... rt:ıunllC
lt"i proje kı>$:f hı..ıl :a-·ıylı• bu:m. m~..it.t.·ff'ı·1 ı d·g\~l" evrdk UJ.lı-&inde gör·,: 

lec••r\.U. 
).Juva:.c§rat tem:.nat (74C) Jira <9ü) kll'r"J.JŞ~Lı.r 

İ-Aı•kfilı'1i~ rn az bt:· tJa-htı~Utı.: (6000) ]ir;.>hk hu ~ ben:r..e!.· ~ yaptı .. 

i,'1:!..ıı (fa: - i<fa;:{'1t-ıodno(''1 :ılmış cld·.~ ,.,S".:ot ... 1 .:ı:-a. i.!;ıinadcn :İ3ta'llbt.~l Vüaye

tİ!)e nrurae- a~la ,_ .. bJltmr to::-''1.in& n tatil g!i.n.:c."i h.a.r~ç (3) g;.iıı evw·l aJ Ln

n, ,ş chl:yet ve 94.2 yılına a:t Tictl.t'etod.:· ı \<csikn.1-ariy.Jıa gelıfk.'1,•ri. (753J) 

Z,"\Yi - Gerze M uo;tata Kc
mol !k m ... k.tebinin 5 inci sını
Iınuc=ın 1932 ':iC-ncsindc aldığıın 

şahaclf'tnamemi kayhet• im. Ye
Ili!:lini çıkaracağımrian e~"kisinin 

l1ükmli ydktur. 
Hayri 'Yo::gat 

Istanbul Defterdarlığından: • 
-"A:;::'':....:':.:.'~=J<l:.::.;._ _ _:lc,:.·l'--_____ A_d_r_ •_H"-•'<"-"p- N..,.·_,:...· ;;:Se.;;.·_,. __ ,_._·. __ ı e. ~, ;K- ....... ::\r -.a.,.ln.~ H. 'kıw y;ırd_m Zn~n 

D ... ,·ıt;. \öizcı1 Ka.1~\ ı ..... uı;.tbaası. 

Diıı1o~ri K :ocıc:a Kra.v-"t ı.mah 

Kiı~or ~bct1: Korr.ı.o.::ı-Jöncu 

İ:>tr;ıii.ll Temrl oto l·· z h<!ne,-:;-i. 

Fuad Gl7.I'f'~{ Ot+·lc 

C1·l.oil S'>3'·rntı.n 

Mu.<;:aCa Ad;! 

Gab·tyel ~'rwkd 

Dc.m.iıı ,P 

A"uk.at 
Ç int:<uğ!'a [ 

Dirnitrı Kaıraca 

İs.mail Teım>l 

Kravat !mn:l 

Oto yaı.ı..'1an<Oi 

Kırkar Ühicıyan Hakklı ... 'c 

Kiran!" üt.Ut'tyan • Bakf'h.t\k 

Nurl. ör.el Otelci 

K.aı lo Bt-oğe Mnteah~~ 
Antratıı-k Yayli Bo:ı-·ac 

Huyd:>r ömel· :.tüte:Ju,;ı 
• 

EbtL. ...; ıt c. 88 221 

Sadık:,• lıa" 25 846 

Kıı n4 t ha~ ~ol ıos!l 

Oımllll ye I". 34 11~2 

Yrni ~ta.hane C. 421 
Bolfl! oteli 

Yeni Kutlu han 8 

Eıv."-"Um ho'1 18/I 
Ankara Cad. 29 
Sadı;.c.lye han 25 

O:iıawyo cad 34 
Aşır eiend' Catl. 7 
AşLr r!m<I\ Cod. 7 

550 

1213 

1189 

79~ 

220 

83 
93 

Hüdavondi~iıı<..~d. 62 llS2 

.Aııl<a• a Cad. 189 1086 

i..ıa-"Y"-" a;:kası 15-17 196 

919 6,'IG 16.80 

939 8/8 
9~9 3/8 J,40 

910 G/lG 

919 4121 2,10 

939 4/ 1 l,H 

919 10/14 21,00 
q~9 8'20 16.SO 

9~0 9/t l 
939 7/~6 

940 9/23 2.80 

939 10/1 JG,8-0 
940 919 ~.34 

939 7/:?6 
939 5139 

19i0 9128 

1,56 

22,32 

4,80 

40 

l.17 
-,60 

9.ff'l 

6,00 

4,8-0 

78 

ı,aa 

-,2.'j 

11 6:; 

2,rn 
-,6 

-.18 

-,12 

27 

.2:4 
t,92 
2,16 

-.8 
-,12 

7,60 

31 W 

-,64 

l,l l 
Hoc:ı.paşa -a.tahyc .şubı•si ::ıWk.el~'flJlt ıticn olııp :> kn ... ~cta odı, ~· vı• fc ~l' .. .:. ·:Liı o:ıd'"ı slı..•-1 :ra.ılı f".aıl!!.Ur terk'. ıica 

retle ve yen.ı ad""3letini bildlmı - "' frbelhiğe .aliıh'.y,.tli bil' ikin::-• göt •:ır :, ve yap>lon ara'jl '""da ti~ 
oot·JrJlnıaını., l)l-tiuıkl.:::-ln!d.:ın hi.z.J.!a:-,;.nda .;-;;,te:~ıl•'n yıllaı·:ı ai~ ikazan-ç1 tıl'll' i\: --e-!'l", ıı~va kuvvc'.Jı· ~r.e y •• rn:.m ve 
-, . .,. •' znrnl~~ Mvi ihba1ı1a1Y"'lf"rin b;aJ+ tci>lıii ~un~'-~ın o};.1n~;n19tı:-. 

Kt>:yf~yt·t 3692 Ery-l. .n.an;..;n;:n 10 .,e 11 >nci. ,n:u~le•' ne te\:fik::ın tı-ıb:i yer:~ lı::l{"n"·'lk. ızf f' iUr 

nu:. 

bl! ·• c.iu 

UMlL'llİ MERKEziNDEl·: 

Atyonkarahisar Madensuyunun 
İstanbul Vilayct i (Bele diy e Hududu İçinde) 
Umumi Bay ilij\i Mül ca hhide Vcrik'<Cektir. 

Şartnamesi Aııkarnda Kızılay Cem.iyeli Umuıni ::llerkezinde 
ve is tanbnld a Y en i P ostane <addesinde Krzılay Deposunda 
\•erilir. 

Talip olanların 15 temmtn 1942 tari hin e kadar yazı ile An
kara fl .ı K1ZJJ ay 11mu1ni nıerkeı i ne nıiirafn:ıt etmeleri ilH.n olunur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satına!· 

ma komisyonundan 
r\!f•kf Pbi nizin aoono -po.rça C"lma.ş11· yık mfl. işl 1ap:ıl1 ı.ar f l:S'ı.J ,. iır ı ·ksiJt ... 

n·~·f' Wm.;lınu~u':'. &·her p::ırçat-ınnı mub!ım.-t,{'!1 bedel[ 13 'lrun.ış vı• 1lk 

tcm~oott 545 lir<.:ııdır. Elk.~Iltmfl' 16/7JHH2 sa"+ lJ de yapuac.nktır. F;ı.:la rnaı 

lfrm.at i\·iıı ,,.,iidür:y.e1r nıü~ .ca,. t, (7{}05) 

ls,anbul Nafia Müdürlüğünden 
30/7. 042 pı!lf mbe günü aat 15 de lııt.ıııi>ul Nala rn:.uJU..lu& <' ,t ~ 

kom. " od,.ıında (3668,66) lira k•f tı•'<le.:, KBJ'l..l • rıln bO ,, • 

ıre&i tam a.! 0 aç:ık e!t9llırn"YO l<<1<1ulır uŞ1ur 
J\hıl<a'., ·'. pJts.Jtn>ı> beyın<lıı !ık 1 ıwnel 'hu.s;ıı;! ve fcroıl ı;.~rll e-

•ıC'T\ ~t h l" s yle buna n ıt !t.1 'l'l ~<'r <nı :ak daıııes ;:<lp go;uI~- r. 
Muva .k1l ıemm 1 (2':"5) . ,..., (151 kW'lllf.u. 

hwo-k ]ır.o41 rn a.z bir U!:t :tte (~ 00) liralık bn lşe bel.M~ ti l•~Pt ğt-

na dair Kla•-eh• .. n 1 a.·'.11 oJ"" ~ \~:~.1 ktm.ad· n i k'llıı' ıL.\yt·1- ... 

ne m <oatJa .,ı., ... tm,• tarih': ta\;i günlt.i har.ç (3) ı:un eV'cl ı,,,_ 

mı.ş e.ıl.iyrıt \C 9-l~ y ına ait Yıcsrrtoı:rnsı vı·slk !a.rf-ylc grl nf'lı.•"'1: _ _{7532)_ 

Sahı bı : E. 1 Z Z ET. Nf9riyat Direktörü: Cevdet Kıırabıl~iD 
&asılıltiı )tt: •Son Tel~af, MatbaMI 


