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Volgaya ve 
'i talin hatla· 
rına doğru 

1 Cıd. No:-"~~k=========3=Ay='=·ık=: =4=001 
LEBI VIBIN ABŞAM GAZETESi ' Gazeteye sönderilen evrak iade edilme2 
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Şehre getirilemigen odunlar CEPHESi 

::ıı: :ez ne 

Alman takip kolunun 
gidişinden Stalin battı 
gerisinin hedef tutulduğu 
ve Volga yolunun da 
kesilmek istendiği aııla
tılıyor. Cenupta vaziyet 
bu~en ıimal ve merkez 
bölgelerinde de tiddetli 
hareketler batlamıthr. 

l:T.EM iZZET BENiCE 

Alısı.r cephesimle büyiik nııılıa· 
•t>!ıeltt eJ.ınuyor. İn&'iliiı Başku• 
lllılndıııınııo mevzii taarruzu bir 
•ondaj mahiyetinden ileriye geçc;
m~işıir. Maahaza, bu ceph~e 
lilıver de, İnı:iJiı.ler d~ yeni ve 

biiyük bir çarpaşma için hazırlan
lllalotadı.rlu. natta Jltussolini'nin 
bile bir ı.aicr ınevlcibi ile İsken• 
deriye "e Kalıireye girmek üze
re tölde bulunduğu rh•ayclinc 
inaolırsa Mih,·erln R<>mınel'l zi
Y•d~ile takviye etmiye çalı§tı· 
ğııra hükmetmek gcrel<t.ir. buna 
kar~ı İngilizler de faaliyet sarfın· 
dan geri kalmıyorlar. lla\'a kuv· 
Htleıi Bingaziden Elaleıneyn hat· 
luıa kadar Mib\·er gerisini. sıkı 
lıombarcbmanlara ti.tıi tuttukları 
kadar İngiliz donanıuası da Jllcr
s;ı - :\latrulı dabil olduğu halde 
limanları ve ikmal üslerini bom· 
bardıman eUllcktcdirler. Yalll12l 
büt:.in bu (aaliy.,tlcrin ne d«ece
ye kadar l\lih\er takviye fruıliye
liııi işkal autği belli değildir. Bu 
belli olmadığı !<adar İn:ıilizlerin 
nt· dN'(.'('t")·e kad:ır )eul kuvı.·etler 
aldıklruı '"bir mukabil büliik ta· 
arruzu ha ;anuk öl~iidc hazırla· 
nıp lıazqlanamadı fon da belli 
d~ildir. Şimdiki hal.ıe frşcbbüs 
lngillıleı-e geçıııi~ ı:i.iıidir. Romınel 
d., ayak ba,tığı noktıılard.a nııh· 
lanıp kalııııs haldedir. Herşey, ye
tti ç.arpışmaİarm son gayretle lı.ar. 
şı kar~ıya kalmasındon sonra ken· 
di"1ini gösterecektir. Sadece, iııı:i· 
lizlerin bu defa tam reci bir tu.· 
tumla ba<ırlannıakta buluodnk· 
larıua \ c hiç olmazsa R<Mnttıd'i 
'frablıı.s çöliinün gerisine at· 
nıan tas:wvur ettikJ.,,.iııc hükmc
d.lc.J>ilir 

. llı ır •cephesinde çaziyet böl·l~ 
ıken şark cephesindeki Abnan ta· 
•rru:ıu da bütün hızını ikti. ap et-
1tıiş bulunarak sür"atle hedefine 
dugru ı=itruektedir. 

•Don. boyunea Alman takip 
k~ıvvel!erinin karşısında büyiik 
hır Rus nıukavcmeti kalm.anuş gİ• 
hidir. Bttradaki takibin Stalin 
ınUstabkem hatlarına güvenen. 
lıus komutanlığım yeni bir sürpriz 
lı.arşıı.ında bırakacak bir şekil ve 
ll>alıiyct olnıası pc!< ziyade mulı. 
~lllcld1r. Bu sürpriz, bir yandan 

0 neç bölgesinden Stalin hattının 
~arbine taarrU'Z ederl~m bir yan· 
r an tlaJşai;ı Volgayı geçmiş ola
~~ de«Udan Staliıı hatlarının ge

~ı~ıne dil,nıck ve bu hattan bir 
;llr~~iuo Ütüsü• haline sokmak o
abıı.~. Cennp talcip ordusunun 

~talj':a'"l'ad istikametindeki ı:iclişi 
, 11 Şuplı•yi uyandırmaktadır. E
ge;. J\lnıan Başkomutanlığı bu 
r1aııı takip cder<c o takdiTde Sla· 
ıııgrad dof;,.~uııdaıı asağı Vol«ayı 

aprakb • a 
atıva kı"rılacak olan Al· 

nıan ta • 
arruz ordusu Rosto! balı· 

sındaıa . 
Si r "'"'~ak ta.ırruz ordusu ılc 

a ın hattının gerisinde elelc 
ver"•Ak ,. K: • 1. d ';"' e afkasy a şıma ın e 
Yen. dıırunıunu alacak, demektir. 

Alın.anların. çok i;ri ba:m18ndrk· 
ları, Rus orduswm harbcdeıucz 
hal<! <okmak iç<cı ince eleyip srk• 
dokudukları ve beheınebal Sov
)•:t cephe.,mde kat'i ne.ticeyi a!nrnk 
aznıi ile hareket ettikleri açık~a 
&örtilii)Or. Alnıanyanın kıştan bu 
Yana biitün iınk5.nlarıuı seferber 
ederek Ru>yanın karşısuıa !-atta 
gc-çen yıldan daha kunelli lıalde 
çıkmış bulunduğwıa son durunıla 
)iiplte kalmıyor. Ccnl>p Jro!g,.in-

• de en kısa uınıan n1e.;afesi için· 
de en biiyiik 1,etiecleri almak az· 
nıi ile har~ket eden Alman onlusu 
merkez ve ~imalde de hareketleri-
11i hız~ndıroı.1:1tır. Kalinin cepbe-

Devan11 3 unc;i-Sahifcdc) 

' 
Muharip FratlSızlann Şefi 

General dö Gel 

14 TEMMUZ 

Muharip Fransız· 
lar bugün büyük 
şenlik yapıyorlar 

Vlti rranıaıında ııe 
matem tatuıa1or 
Londra 14 (AA.)- BıB.C. Bu· 

gün Fransanın ulusal günüdür. 
Bugün i~gal 2ltında bulunan ve 
bulunmıyan yerlerde.ki Fr.ansız

lar tarafından tes'it ı>lunacaktır. 
Bugün •Hür Fransızlar, .Mu~ 

harip, rni:caıhit Fransa• ism:ni a
lacaklardıı·. Bu is>m Vbyada Bi
irillıakcmtlelti Hür Fransızların 
şanlı müdafaaJru-ını Jııgfüz par-
1.1mentôStındaı anla"tırker. Çör5it 
\er, fı dan ·crilınış.Ur . 

lDCV~!'l.11 3 'Jneü S.Ohi!~dc) 

Hamamı soyan 
sahte müfettiş! 
Akbıyık hamamında 
garip bir vak'a oldu 

Dün .'ık:b.iYlk h."ln.;: rrılllQ temiz ı;i

yi11111i~ -,,._~ji leı '• bu· adanı g~ler'?.ıc 
kl.ıdisini n}ti!ettiş o:ar<!k t.aıD:ıtrr.ı:; ye 
izzeti ikrnır.ıa ban~a.n ır..il.E1.;.hdemle.ri 

tarafından ıka~ılanarak. hamamcı 

A1ehmcdl.1 ait od11nın yaıuııdakl odaya 
alın::ıı~1;..ı-. 

Fakat bu a.d.ı.n1 ıı.radan bir hayli 
zama:ı ,ı;:ectiği hal·.iC' s"lyunup hamama 
glrnıc~i~ ve btL-ıa. sı~IJf ı..1 olar3-l ta: 

«- Şiır.di n,,ı·ı:de lsc lioki:ol'\lm gc
Jccek ..• Kaib!m,l\:n r:Jba!fiız oldlığı.211 
için on;..1n ela gemc.-i lf>.z.m ... > dtm~1.iı•. 

Bu ~uı·cl!o odada. kal.:ın bu buJu.si 
doktor!u ıni.işıtPri lı lrı"a.Jn sahibiyle 
müstahde.ınlcrin t:ını İfe koyu·ldukları 
bir .sırada l1chrr.ccıin o<la6ına g~rmiş, 
ccknecesin.i ıura~·..ık. :!ç!ndr. bı;lUllm 
290 Hıa ilt- 11 ad..:t ziy1ı~t altını ve di
ğ('r ufaklık para)arı c"pll'J"ine yerl~
tirm!~~r. 

~":ığ11 müşteri tılr ııl'Doctct som d: 
c- Lt.Jı.tor neredı• k:ald~? Sakın 

ba~ka bir ham3ıını.:!a ~i a_;.ımiş o!
nı~snı> d.iyrrck harr.:.u: n \'ı3i.lp git~ 
mi)tiı·. 

B:r :.n!lc!d11 t 8():ı.1r ~!:ı. t'.ıl'ktr.a varan 
baır.on\ ~a!ılb!nin z..a.lrtr.ya. \tık.J bl:la::ı 
mür!\cnnt tıuu·in~ Ahn~t atiı.~:J.J-ki bu. 
hı :·sız y<J~-.:n.la..'1Jl1 ·~: ı~-. 

Toprak Mahsul
leri Ofisi fırıncı
i arın iddiasına 

ne diyor? 
•Bazı fırıncılar, tqpı·ak o~:sinin 

krndileı-ine ek,;k un venınt>Me 

olduğu id'diasile aLlkadarJara mii
racaat etmi§lcrdir. Bunlar, fiat 
mürakabe komisyonunun bir çu
val nu 72 kilo olarak hesapladığı
nı ve buna göı-c fiat tcsbit ett'
ğini, halbuki o.fisin kendilerine 
\•erdiği çuvaillardaın ekseriya 71 

• kıilo un çıktığını söylemek:ted.r 
!er. Bunda'il başka bir ~uval un
dan bu vaziyette ~ncak 166 ek
mek ç:karabildiJ<lcri.1., halıbuki 
narh konuluvkcn tr7 5 eJ.....-ı1ek 

hesaplandığını da ilcrı sümıckte
dirlcr. 

(De\'arr:ı 3 üP1cü Siıihifed") 

RUS 

Voroneç 
Surları 
Altında 

• 
Büyük muharebe 
hala devam ediyor 

Almanlar 
Rus gerileri· 

• • • 
nı çevırmıge 

çalışıyor 

r 
- .) 

~m. - -· ·'" 
ZQO'I 

.. ı Paşabahçe sırtları 
da kesili 40 bin çe i 

odun vesait bekliyor 
Bunların çekisi yerinde 2 liraya verilirken 
şehrimizde hala çekisi niçin 12 liraya satılıyor 

Mahrukat ofi~i, kış1n yakacak 
sıkıntısı çckilımcmc:;i iç;n lcap e
den tedbirleri alıma.ktad r. Bu a
rada kesilerek temin edlilcn 250 
bin çeki odun.d.m 50 bb çeki,;; 
dün ele yaıxlığı.ınız ıf.:hi lst:ı,,bula 
getirti1erck sıok edilmi;ıliı:. 

Aıyni idare istranca omıanla
rmdıı 5000 ton mangal kamürü 
yaptır:makıtadır, 

Aıyrca V~lkı!lar :itlaresi de fa· 
kir haJka dağı.tnnak üzere odun 
ve kömür st.<ıku yapmaktadır. 

Paketi 6 liralık 
çivileri 10 

liraya satarken_ 
iki Musevi tüccar 
meşhut cürüm ha
linde yakalandllar 

Londra, 14 (A.A.) - •B.B. 
c.. Rusyada Don nehrinin 
garp kısnımdaltl btlyük muhıı
rebe her dakika şiddetlcn
melrtedir. Gece yarısı neşro
lunan Sovyet tebliğine göre 
Voront'j mmtakasındald bir 
noktaya nüiııza nıuvaffak o
lan Alman cüziatantlle kanlı 
boğu'!lllalar cereyan etmekte

dir. .(Devamı 3 üncüde) 

~ Vorooeç'deo Rostofa kadar cenup harekat bölguı.İııi ı:österir harita: 

Mahrukat ofisinden ba.5'ka E•i
bank kömür tevzi müe~i de 
maden kömtiıii stıokunu 15Q ·bin 
tona yüks<>ltrneğc çalış:ııal"tadı:. 
Bu çalı~malara naı.aran aotL'<. kı· 
şa emniyel.le bakabi!:riz. 

~ıcb·u('t isnlinde ta, ·a;ı bir tücıcoııı 

dün mcrcaıxı.a T.tğcıl~;.· ırokaK"ı.'lda 70c 
nun1ar:t!ı rrA:.ğaz.:ıda o;ivjc;Jik, l?PJC 
E:.ınyam:n ile ~! Mıi Ospıçin:n <!~ • 
laıına gid!'.'ı~k bı ın~ta,· çi\:i a' n"'"·
tır. F..:k-'!t iki şcı-::?k1:ı ta.,ı'tlh tucc-::1ra. 
belıe: pak.ti 600 kıl\ ş:an sn(ıkrnıoı 

lazım ı:rl<n lnı:n<fura •'I -ı.,, pol<cı. 
ıo liradan •atn ı • 'c 600 ~ '\:;µtrı 
{'lturJ. r...,r.::ışla dı .. l YENİ KABİNE ı 

Doğuda iki DünMilliŞefin 
milyon asker Reisliğinde ilk 
çarpışıyor defa toplandı 

Ixmdra 14 (A.A.)- Röyıter a-
jansının askeri muharıüri bikfö-'. 
ynr: Lond:ra.ciaki k~naate g&e 
Bitler, Kafil<asyaya Yarmak i~in 
büt'ün ku~·vd ni kııllonmaktadır. 
'ili mi)yon asker 4ıl0 ),;ito~relik 
b:r cephe' üı<'l'•ndc tü ·ıcr ürpcr
t'oı bir-nıtı ar ~ ı:tıT. 
l\Ianşal Von B<ıclı: Olr<luJ:ı"rı S.;;
liı>grad istikamet.inek- ilerlcmeğc 

çalışıyor • 
r>ai!ıa cenupta Taganr<>gdan Rıos 

tof is.t'kamctinde yeni bir Alıman 
ta:uıruzu başladığma dair Lond• 
raya ihabcııkr gelmiş:ir. Bir çok 
kesimlerde misli gö?ltilmemiş şid
dette meydan muharebesi <il:mak 
tadır. M.:ıaımafih şimdi yapıl:ın 
muharebe<len daha bti, 'ik ö~
d~ muharebeler Jx-'kıleni)"'r. 

~-..---

Fransız Maarif 

Yeni Kabine 
•• 

programını uç 
Ağ s os a Mec· ) 
lise bildirilecek , 

Yeni icra Vekılleıi Heyc1 dün 
saat 11 de Başw-k:ilc-tte Rcis!
cunııbur İsmt:t İnönünün reisli .. 
ğinde r& toplantısnn yall"':i'tır. 

k<a Vekilleri Hl·ydi öğlı:den 
sonra da saat 15 d<! Baş\"<•kH S2-• 
raçoğlunun r 'sli.~iruk topl.amnış 
tır. . 
:BAŞVEKİL. PARTi GEt\EI, 
BAŞKAN VEKILİ OWU 

Cun-!ıuriyct Ha' Panisi de
r•ı:-unez Ger.el B .kanı R!:isicum
hıi.r say•n ismet Ini.'nü, meııtıum 

Nazırlıg" ı Parise 1 Dr. Refik Sa)ıda.ını~ i;tilıal ~zc· 
(D~\·amı 3 uncu S:ıb1r.~c.ıe) 

naklediliyor l Altı kat elbise 
v;şi 14 (A.A.)- Fransız hükı'.ı- 1 • 

metini~ Pa~·ise nakli haltkıııd_a çalıp kasketçıye 
yeni JıDr proıe yoksa da, Maarıf 

• Nao:ırlığı ide ~:~en te~\yesi u~ ·Satan bir genç ! 
mum lromıserligırın Parısc nakli 
muhtemefdir. ' 

-Vaziyet
Rusıar Kafkas· 
ya yolunu kapa
tabilecekler mi? 

Bahçekapıda tc1·zi Neca~inin 
ya.'1ında k'a1falık Y"pan Abdur
rahman:ıı yeğeni Kazım i~m "ld<! 
bi•· genç Aadoludan ş~hri;ruzc 

gele~k Ab<l~rı~ah~?ana ~,~.,~.fır 
olmu•tur Fa"a h .. ızın1 duu· ıı
dan a:ıı kat b:çilmi' elbi>~ çal
n-ış v~ bir ç•ft kullımı'mı} kun
dura ·ıc bır n" nd:I mukabı nd.e 
ka,/k~ tçi Ka'ıraman Azere sat· 
mt>t r. Katfket'l' d0 b' bi<;ilın·ı!} 

MISIR CEPHESİ 

iki taraf 
Birbirini· 
Kolluyor 

• 
M&lrsa Matruh 
bombardımanı 15 

1 

dakika sürdü 

Mareşal Ro
l "!el'in ta ar: 
ruza geçmesı 

1 bekleniyor 

• • 

Vi~i, a (A.A.) - 'Iı ır cephe· 
•ind" ;ı.iııc durgunluk hüküm 1>Ür
mekteclir. Her iki taraf birbirini 
kollamakla nkit geçiriyor. R-0nı-
1nel'in l~lale111eyıı ,.c Kattara ara
sında taarruza gfl\:e«i'.,>i SÖ) leo
mcklc.dir. 

:IIAUSA :\IATRUH 
BOMBJ\.RDU\fA.,.~l 

Loııdra, ıt (A.A.) - •B.B.C., 
Garbi röldcn alrııaıt haberler he
ııiiz ça~pı~ıııaların başlamamğını 
bildirın.,ktedir. Muhabirler ilk 
harekete gl'~mek kudretinin el'an 
miiıtefikleriıı elinde bııJunduJ:'U· 
na kaniclirler. 

İngiliz filo,ıı l\Jarsa llatnılıu 15 
dakika müddetle bombardıman et
Jni"! \ c limandaki grıniler1c ~hile 

Yalnız şurada alakadarlara ha· 
bcr venno'.< b1cdiği!lliı. bir 5cy 
var: ;\lahruk:ı.t ofi.si Stak mikta
r>!'• artıtorııb:hnck ımaksadilc 
kcsih'n yerlcıtlc odun aramağa 

(Domır.ı 3 lln~.i Salti!e<k) 

l\lc~ 2 btta,ı; Vak\ c."-.ı .r.- -
rawa~ Uz.er.~c Enm.yet Ka~ılıllı: 

(Dl'Yanı 3 Jncu. Sabi.fed~) 

TIBBİ BiR HATA MI? 

Gureba hastanesinde 
iki kadın neden öldü?· 

• 

Müddeiumumilik bir iddiayı 
ehemmiyetle tahkik ediyor 

na.n Mücıd .. ~ı..:n~'1~1:.~~ şaydnı dik
kat bir ~h~;.ır yop.•.::ı~:,ş-:ır. 'l'etk.litfJ bv.ş
laııan hftd•rıı idd:ııya n"z:ıu-un t"C<iur: Üç muhtekirin 

Gar(ba ıı.ıstıt.~ııuiııdc bir n:ild-

delt»ıı!.·eri lıaı.t.ı:ı.·kıct.,< y;ıp":ı "Al'Y~ du••kka" nı bı•rer 
adında :;'~r ç bil' kızın g,~çcrıle..;:..._,! tey-

zesı hastai.:tu:ı"f, gc,,ç he:ıışl•~ırln <tcl:ı- h ff k { Jd 
Jetiyle l>u hasta .a:><Y~ :ıhn>:ı(.ır. a a a pa ı j 
Karnında '°'r' oVl~~t\ ~.isı:ı.ıC te-

dovl al<ıM al= Ye l.eı><:.oi.ıe bir de Galatada }.lahmudiye cacid sin 
amc;,yat y.ıpı"'-~ bu }:ıcLnrağız, amc- de 67 numarah dü:dr:ınca i'ıırda-
1;;-o:ı mut< •'k p .;, ... ;ı'l r. ,~n~ idtiı?- v:\ ı;ıl:k yapan Es.\jnazi 3 iir:ı 30 
ya n:ıi.:ııuı .. bu . .ı·:~· ~·n.~~:~ ;~:hisı~ kı: .. u~ para cezas4na '\""<C 7 gUn 
!t:bl"~ oı:iL~l 11 •) ·~ a .... :nu,~~- z .. ! <lükn:5.nın1n kapat.}111~sına Emin. 
ra kc.ır~ınC.5 <ur' ı.:~ı:ılt:ı< 1.e~LQ&C a- .. ~ • 

11 
. ' 

;r.eliyata '. bi ı.c :: , ltadın!n P. aylık ouuı;lde Tahmıs c~cı:desın1c KQJ· 
h:1!n::e bu!uodug .• ,:ytrmnJit:. çen sokak 8 n~u11cı.ra.da IT.U'!llCU 

ı:·nkat n.ıdi.sc t> !n .• ı .. '" da k.~..lır.:ınu.ş, Kcr.cıf~n 5 11..ra .para cczas.:..na ve 
tey;.:cs.n:r bliy',ı 1)!:• fackıy:ı kcrtxm. (D~vnmı 3 tlDc{l Sah!:cch::!) 
gitnı~s;,ni \Y,üt.eai\:.;• !ı!.yc de birdenb!-
rc h:1stal:u1n11!. : ı;.ı ( ... t U-~lli~iy]~ o
na d.ı tır .:n-.tl!;~ı y.5t,:ıılrr;~tır. Işl'!\ 
t3.rip ~Jr~r-. Aliy d~ ı:reliyatt.a.::l son
r .. Cıl1r.:ı~ta:. j~t 1 1;:.ı , ıtyc! ka~ısııı
da h~r i}~i (.ltl.."lü .. a·.lt: de r,1uddciu
mu:r1Liğc mu, 1 .:.~ tC.cr ~ or't3y'l, 
b~·le ı-.ı il~dia ~l· ''!Jı::. .dır. 

r..ıud'.i._•i:.:.11,tı..rn.i :n. vu a~t.kadarl.a.' 

Şimdi bu ldd:a ı tı" ' t a 15. .. ım ıelen 
te1lc-t!<\· 'l ~c-va.m ~· ltitedl·ı.;r. 

Almanlar 9 gemi 
daha batırdllar 
V•ıi, H (A.A-) _: B· •J: 9 lwrp ve 

tie~r~t g~rr..dnın b=ıl. ildı•1llı bu S3-

'00.h. b!ldi~t; • Fııı: " 'Y J{u .. e: n
de dıtin 2 Rı.e tc>ıı> •o ı h.: lı :tı t2-
a:r,,.7.; ecı;UlhŞ Te h ı• L 9,l--d'l~d.ıl <;-
1.'1·. 

700 dcu fazla yiiksek infilakı. l-;;:::;,;iii;;:::::::~~;:;:;::;;;~~=~:;iii,;i;;:::;~;:::=:;::=====:: 
bomba atıın~tır. noınbanfııııan· l~-. ; . l~~ ~_e·. · J \~ .. 1 dan sonra salıildcl.i i\Iilwcı· top- _ P: .-ı 
!arın.dan hiçbir mukabele göriil- ._: ,, ,... ~ 
ınrnıi~tir. l..inıan ci\ arınd.a ke - • 

(De\ .. 1111 3 üncli sahifede} 

Don nehrinin şar
kında tu tunmıya 
çalışacakları ta h-

kuın.1~ıları kaskd y:nıneL."_,üzc~c 1 r·---.,---·ıA--.,---... 
• (D .. Yn; ı l ünru S1h re<l<·) ı 

paral· pn1-çit ayırımı~dr. a~ın JŞ 1 BUGuN 

-- Türk Gemiciıeri 

Büyük an 
~ECIP FAZIL KISAKÜREK 

fa.kat bütiiıı kaJııı \C li:;an 'cr
gi1crini ana scı-ıua:\· eden <id~;ni~ 
bulunacak bir Alnı:ııı ktn·\ct 
nıunzuıne..,i ka.r~ı,ında, dL~n1okr-J:s
)alar111 yapaca~ı ~on u1uJ.a.,.L-hc \'e 
~ıknraeağı son hükiiındiir, m in ediliyor 

[8ugiiıı oglel·e Jrndar gc· 
len hab2rlorde, cephelerde· 
ki harp ~:uiyeti ve milletler 
arası siy i dunun ~J le 
gösterilmektedir:] 

Voroneçc!en A:ak kıyı.,ın· 
d.aki Tayaıırogıı 1,odar 500 k:. 

lo'tlıct 1 elik bir tl'piıe '1i:..?rin
d;e mıılwrebckr bütiin .;id
de&ifo d<?ı:am etTı,.,~kıcd.;r. 
Rus kıt"ala rııırn doyuı;G doi}· 
r"' çekildıklerj. o _l~r/ıııokt<rr 
cLr. c~..,ı;Jbuıı yiiküdi hafif· 

letıııek için :ı;imo!d~.,yaptık· 
laM 1:.arr.,, ıtMıT~u.:laırı.n da 
püskiittİ'ı!d ııı)ünu Almanlar 
bı1dirtyorıı.~. 

(D,.v3 ıı 3 C ı·u S:ı.h !ı de-) 

RISACA 

Bedava· aş .. 
Bi.WU mabuda, 
_ Evkaf bedarn .aş dağıtnıak 

için hazıTlığa bru,lamı , 500,000 lira 
da t.alıs.i~at alınış .• 

Haberini ,·erdim. 
_ Allah Refik SaJılnma gani 

gani rahmet el·ksiıı, onuıı bleği 
idi .. 

Dedik.ten 'onra, ila\·e etti: 
_ Aı..,ak. J><,dava yerine ta• 

bağı ;ı.üz para w bes. knrıı~ gibi 
bör fiatla bu a~lar dai(ıtıl"' daha 
fa~dalı bir ardını yapıl.JL~ olur. 
Nice fakirler var ki hakikaten 
nrnhta~ oldukları hal/! tabakları· 
nı bed:ı\ a a!'--a uzataınıyacHklar

dır. 

Atlas Okyanosunda 
Yazan: 

RE)AT EKRE~I KOÇU 
TiiTk <lf·nl::.ui ,:ı: ta~ih:.a!.i h-nr:ı;

tırdığtrr'kZ. UJn:m, C1·cile!"in:d1..in dn
ha ne büyük ~clııı.nctlcrüı.e şahit 

OİU':'UZ Bu. ~fi; Ya.7.ıyı bı.~İn 2 
inci ~a11ift~~tlzd~· dl-;u.yuuut .. 

•• r--YABIN 
HAYATTA."l' KROKİLER: 

BiLETÇi 
l\>lAlJ:\lUT YE ·ARİ "niıı 

gündeJ.i.k lıayıılımızı canlaııj 
dıraıt enfes bir yazısını ~·~rııı 
yiue 2 nti 'ahiicınitde oku
l·ncak!-.11117. 

ı~~---------------

D emokra. Jtılar hesabına, har· 

bi neticelendirmek için \C• 

rilecek karar n• girişilecek hare
ketiıı bii~iik anı 'ökün etmek üze· 
re<lir. 

Fran68da yedikleri darbeden 
sonra karar ve harcketlerlni bu 
ana saklıyan \'C kurtuluşlarının 
yiiı.de doksanı demek olan hı• aru 
temin için mütlıi~ bir ııolitika de
hihı sarCcdeıı, bunu da b~aran 
demokrasyalar, ~iırnH öyle bir 
çığır ba,,ma ay·ak atmış buluııu· 
yorlar ki, orada, biil·ük harflerle: 

•ARTIK llIDIE." DEGİLSE 
BİÇ BİR YAKİT! .. • 

Diblurn yn7.ıhdır. 

Btl an, konıiiniz.ına kahranıan .. 
larıııı tasfiye edecek ve aTtık ka· 
ra nm\asafa,ilr son korlm kutbu· 
nııo da lıe!<alJ1n1 ı:örmÜ) ol<ı~ak, 

Denıokrasyalar bu :ını l'<'kli· 
yordu; bu an da ;ddi. 
Şimdi ,·eril«ek. h~1' de ... a;ıi~·e 

gN:inneden ,·erilecek karar, bu
güne k:ıdar hani barı) çab~ma• 
lan neti.cesinde dcnwknı~l·al:ırın, 
anataYanmda yığdığı \e ba ,ka hiç 
bir sahada kııllaıınıadığ-ı lrnvvet· 
leri çabucak Alnı:ııı km Ht baki
y~-silc mukaJe><' edip, emin bir 
kazan<· ihtiınali bc1irirst", hcniiı. 
Alma~ orduları So'l'd ordul:ı· 
rındaıı ~üziilıucdcıı A,·rupa kıyı· 
!arına dökülmek; yani il<iııd ceı>
lıe masalı ~erine, tek 'e hakiki 
cepheyi kurmak ... 

Yahut! .• 
.>\hııan orduları '"" ha!'aıııalı 

da ~ineye ~ektiği halde d:ıi.ıııa 'e 
Jııila ~ cııilemn telakki eılilır f! 

lıir uzla~uıa)a raıı olmak .•. 



• 

• 
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HALK FİLOZOFU 

BİR HAY AL İDİ 

islanbul oan'at ve nüinevver
ler muhiti, Devlet Kon~cr,·a-. 
tuvan tiyatro kı ını eleıııanl<1-
ruta j~·i bir ıni..ı.,afirperverlik 
gösterdi, Z:ıten, blanbııldıuı, 

bu, bet.lenirıli. Yıllarca, tiyatro 
terhi~ esi elnuş bir ~ehir içiıı 
Antigone'un teınsili ne kadar 
kıy metli bir sürjhiz i.di) ,c, bu 
e~eri teın il edenler için d~ İs· 
tanbuı.ta suhneye çıkmak, her
halde, ayni değerde bir heye
can ,e,ilesi idi. 

. taalesd, Devld Ko.-rva
tuvıuırun ı........,n bühin çak~

malan, bugii- kadar İs.tanbul 
için ıne~hul kalmıştı. Bu ~ehir 
münevverleri, bir meçlıulfüı 

mii1>hcm ı~ıkları arasından bir 
şeyler gijrıniye çal~ıyor, diişii

ntiyordu. 

Y.t:: ·ı DEV 

TA\: \:A.Rt:Lt:ıt 

Ge~<'okrde, ajans telgrafları, A· 
~rikada \·apılan \'e adına Dev 
tayyareleri denen bir yeni tip si
lahtan bahsediyorlardı. Bu tayya
reler ~ine 150 ~i alıyormuş.. 
herkes, bu raknm kar~ısında hay
ret duyııyor. 

Fakat, brıim İstanbul tramvay• 
ları da 150 kişi o lıyur, buna neden 
hayret etmiyonrı; 150 kişinin do 
lafı mı olur?. 

öGRETMEN' 

NASR! 

Selami İzzot Sedcsio, Nasrettin 
Hocaya .Öğretmen Nasri• adını 
takması bidise oldu. Osinan Ce· 
mal de buı><Un bahsediyor vo bu 
yeni ismi ııarip buluyordu 

Halbuki, bu Mç de garip bir 
şey değil., bz dile doğru gi.tmi
l ·or muytız?. 

KAR YA(.;A.M 

DİYARI.AR 

Şu Garip Diin7•1U.D ..,ı;,.ıııklan 
l>itmez, tükr.oaıec.. Brezilyanın 
baz.ı e~·aletleıinde siddetli kat 
fırtııı.aları olduğu, ı:eÇeiıJerde a · 
jan•lar tara(ıııdaıı bildiriliyordu. 

Bu ı:;;uletler şimdi ne rah&thr, 
İstanbul gibi, bm stkmtısı çekmi
yordur, 

JIANGİ 

KARAGÖZ 

Artist Muaoımcr Karaca, Şehit 
Tiyatrosundan çıkarılın~ .. gazete
cilere: •Ben de karagöz oynatı. 
rım .• diyordu. Bir arkadaş: 

- Araba, Ballncıoğlu İsmail 
Hakkının modern Knragözünii 
mti oynatacak, yoksa. eski bildf .. 

• ğimiz J\:aragÖ7Ü mü?. diye soru. 
~·ordu. 

AHMET RAUF 

Hariciye Vekaletine imtihanla 
kadın ve erkek memurlar 

alınacak 

Haı·iciye Vele.iletinin merkez 
ıte-Jidliaıtında 13 üncü det'COO<!en 
mtiIDıal olan idari =uriyetler 
için 30 ya<ını tecıwüz eyjemiş o
bn kadın ve ...-kek lise rnezıın
lla.rı arasında i>nü.miliıdei<> aynı. 
3 iicü pazartesi günü bir imtihan 
fora oluna<:aktır. 

REŞAT 1--EYZI 

Anti:;one ballları için bek
lenmedik bir had;,,e tqkil et1i. 

Bu gibiler, tahayyül kudretle
xile, bu kadar geni~ bir ınuvaf
fakryet semasını kucaklıyama
ıııı~lardı. Bir k16mı rçm ise, ze
ka , ... hayal alemini tamamca 
hayran bırakan müttıiş bfr du
be tesiri yaptı. 

Kabahat istanbultularıla ıl~ 
:ildi. l.ıımal, Dnlet Konserva-

• tu,·annda idi. Biz, btımbııftıı

Iarı, daldığımız bayal alemin. 
dio yıllarca kendi halimize bı-

• raktı. 
ı\ntigone'ıı görenler, bu ih· 

mali k<>l~y "olav affetınlJ<><:Ck· 
ler ve telafisi için, Ankara Dev
let Tiyatro ·undan, daha birçok 
şeyler btiytteklerdir. 

3627 kilo pirinç aaklayıp 
kilosunu 120 huru~tan satan 

iki manav ı atuldu 

İzmir 14 (Telefonla)- Kömür
cüler çansında 124 n uıroaralı bak 
kal Mustafa Demiı1!l1e ayni çar
şıda 159 numara!lı manav Aliı 
Kırtılın düıkkmıJ.arında 2500 kito 
ıpırınç; manav Halil iıbratı.rnin 
dükkıf>nında 1127 kilo pirinç bu· 
lunarak müsadere olunmuştur. 
Buıılann pirincin boheT kilo

sunu 120 kuru:ıtan gizlice sattı.JQ. 
lan tetı;ı olunmuştur, 

NÜFUS BAŞİN'A 250 ŞER GRAM 
RiR!:N'Ç TEVZIİ EDl!LIYOR 

İıım'r 14 (Teleton?a)- Büyük 
ve küçük tefrik olunmaksızın 
halk birlikleri tarafından halka 
25() şer gt'al'D pirinç tevzi olun
masma haşlaı:ııhnışbr. 

lnhiaarlaT ldareai Kemahta 
bir köprü ;yaptırıyor 

Erızincan (Hususi) - İnlıisa.... 
lar İdarsi ıarafınoon Kcmatııta 
Kl'.>n ur çayı ü~rinde 15442 lira 
sar.!ile bir köprü inşa olunrnalll 

karaıia;tırilm~ı ıfaka.t hiç bir 
tatp çıkmrun.ıştır. Bunun üzeri· 
ne l<ıöprünün pazarlıkla yapıl
ması t&karrür etmi~r. 

.Yeni bir prodüktörlük 
imtihanı açıldı 

1936 yılında yapılan imtihana 
gitımemiş olan tırodükıtörlerle ye

niden prodü.ld1ıörliik yapmak is
riyenlerin 1 ağustosa kadar T:ca
ret Vekaleti İç Ticaret U. :Müdih 

lüğüne müracaat etmeleri a:hl
'kadarlara büdirilmi§tir. 

Yazlık gazinolarda 
Bir gazete hesap etrnış, yalnız bir 

Pazor gw:ü, balkl&n alınan yüıııdc on 
garson ucret.lem yt'Gtünu 70 bin lira 
t..ı.~orır.ı.ış. Bu yekün dınğn.ı mudur, 
.x-g;ı m;d; , biln•yorum, Yalnız, öde
nr::ı bu parn.nvı b!l)·hOOc oldu.ı: iddia 
ediJi.yor Çıin.kü. tIJÜl'SS('G{' lerin kasa.:. 
.suxı i:\ren bu paıa g~rwırıla.ra vetll
mernekted4. l\1l•eseese ayrı.ca yüzde, 
on garı;on ücl'rti diye ıbir ~ alıyor 
ve c....>b:ne 'İtldiriyor, B<c1 paran~ v~. 
rümcır..esi ka.rJrlaşı1ı;ttı. Eu karal' 
ıalbik ed!leoıci)'Ol', deın«klir. Bize öy
le gıılir ki, ,,azlik gırıino ve rmsall 
7erl~rde daha bir <;'* 'ka.rarl;ı,. Wbi< 
acLlbn<>mel<tedlr, 

BORllAN CEVAT 

EDEBi ROJIAN.!. 32 "\ 

f AŞ~ .. ~~L~~~!AŞI 
~------ BİRİNCİ KISIA1 

- Srn n bit' bt d ji-ı ,. 
- H•C bir bi,ı$ğim ydk, Qz! temin 

ede:' m kl, bır ıt•y bıh ,j,IOf'unı... On 
beş g in son,.. belk. de daha e,·vel 
"17.ror g6rW;C :z. Şim.dllit< All..ha-
1"rn eıı.:. 

K ıbur ıeyt.:.n çıktı. 

K "bunm &öyledikl•ri Must:lia 
Na.rhınıı şüphı•ler n• bt:ilün bü<tün 
m::;t ..... ·, adam tam biı deliye dOndü. 

f::tnı<ına bakar b:>ltar da kem 
kıe11dinc 1-l'ı acı d~nücxiü: 

c Ya bıuın ihanet ed;y.,"""? Eğer bu
nu Ogı·t·rnns.cm v y onwı halinr! ..• 
Na.n una &:li>\·cndlgim için on\.ln b.:ına 

yl>.< k•eo bal<mıasm• tillha.ı=ül eöı
yo -""~ )'O'.<, eğer namussuzluk edi
yoraa gosteıir.m bfn ona!. > 

il ]A,ı düşUnilrl<l'n göz 1>-cbek,f ri 
ıyf'! ııxten L ğ"ı'ı..zyor, ~ ıwcasınm 

bakt l<iirmcr.ı.n korktJG·oı'Ciu. Dwı!ar öy· 
Je bakı.,laroı ki, onun h•yatın<Wki 
P. ~r~ b-i:n~yro birı böy: bt&a-n:ıı:.

c4. 

Eı>ı:.n, kııbatıatll' olan Engin eıi
yordu: Eger b<r ç<>cuğu <>lmıısa)'dı ö
lwna ten. h ecıcc<Jct,., 

K:::ı.bur<i n "Y'!'ıl<lı!<:la.ı üç g\ln wn
ra ka. ıbur gelı!;. MtJSlata Na.rlı onu 
lr.qı<ında guır.mce sara.rclı, kapıyı 

kapa<!!. 

Rr cıuddet ııu;tular. KanS>ur bir 
18)" v)l •ınıyor, Naci• bir şey Eııı>tamı

yordu. 
Ncdoen .oonra kekPledi: 
- Ne haber?. 
- Her şeyi ölf.'enclim. 
- Karım b:ı.tıa ihıı.net ediyor mu?. 
- E,eı, 

- Ne w.roandanberiT'. 
- Brı, scnıedcnberi. 
M ıs~"fn Narlı <k'rin bır göı}üs geçi

rerek in l eoı: 
_.._ Ali...n bt nu Vl'ısint 

Fr.kst bir~b;re doğ!'Uldu: bir ~ 
lü o110.nn:alt latll!r•yoı'Clu: 

- Er.Jir misln., 
l<' .. n b"" :~yta.n ccbedc_ıı soluk 

• • ! • • • ~ • 

9 .. ~: ?;~ 
wu.Ln. . 
~ . . . 

Tatndakller gizi 
te iıtaaltul 

U: ..:n y a.r, titanbul.,. gı•ı.me nış b:r 
c•:ka t:tuıı , ı~crde ~;ıu.a di
"~"n' B ı zs,t btr rx:.cto!u ~nd"aı 
ll..it n: • seıı~eroııır, ~ dohı.
:yur e. .. ı ilJ \Çlll yolu .İ3tanbl.Da uüş-

ı~~ı.ü: 

- 11.ııı·p lç>nde ısı:ıoı.bu"4 c~lo'!i'nı;} 
iıyıi yapnlrıddı.g&mı an:ı.yo:um, dt_lo(Ü, 

- Nl-dfı»? Diye ooıdwn. Btrna şu 
cevabı \~rdi: 

- 1'1anbul e..ı..ldM'lbeıS pıılıa;ı idi. 
F&:~t, haı. bin ba.,.ın<lıaııb~ri nilucy"et 

~ı b.ıcJUö - ıı<ı>-··· b<ıDi cidden hay
rette bı.ratotı. G...,.tl~•Ue ~
<t.ıl<, ~lQ'O""'*. Fakat, bu ctt>roce 
oldug," bilın:!l}·oNiurn. 

Taşrıadıa. uzun :rillar kalnı10 olan es
ki i..:ta.ı~bullularlll ~ı:.i~ rtaıiye&nl 
t:ı'ırncz.-.ıc.lz. Öyle ?.arnanlaı- olur ki, İs
tanbul hasreti, btr sı·\~ili gibi yiir'e·: 
gıa-.:L,j J e..~ar_ &.r takın1 h..ltlll"a.l.ar can
ıı:.ıı r. Kcml•.ıru.? .. c;ınu veya bunu a.. 
narı~ Gt.·i.ınelerd(;n, t>ğleuc • yerle
l'incen b&h:-.edeırriz. Daha. bü~ük ve 
lll<'dNıi bir ş,,>hrin ıkıunlor ve siibulet.. 
leı·lııden dem w uruz. 

Arada bir, canımız bir şey çeker. 
lh'."' l Lıanbulda ols:ılr, burıla<, ha
nır.ıza b<le gdn·· z, Fal<at, wıakta 

cı•.JRica, fıll6an nt"~t:r dıışffnme ..... 
Butilo bunlarla bcrabe.r buraya 

gc~i gôze, yed ı-enH"yiz. Çünkü, 
bir ü rn= ratıır, Bu seftr ıelloiıJı.. 
de, o&u.rduını k.aza ıu<: Jkezinin, ha.. 
ırat şartlar. Jx..t:.ıım nasıl bir 
cennet oldu.,1ımıı anlnndım. Ve ~iın
d" emin 1 ki, bôr an evvel dönmek 
lstıy-orum, Çiın!oü, bu-..d& paırıa yetiş
tir,11cnin ve bil..im gib.i insankı.rın ge
Ç""rnt""nln ~ olmadı&>ın aııla
dıın:ı. Bu sefer, eski yprime döoü.ııee 

htanbulun adını ...._aoağım. v; 
zanrıedlyorum, ı.;ç w hasret acJOı 

)"(lr~e ~ ııflmi.reed<. •• 
Qüri<U, burasınm ha;yai ııaııtJ.an ve 

po.lı.alılığı ineaw llYle bir şaşu-tışor, 

saro~ k~ ~ulun, bu.radaııı u-
7'* loaldığımu pmleroe azlediğimlz 
yerloriO ve şeylt'ıl"ini. &önneyi hatırı
mıza bile ııetinmiy'Oruız. Ve ..ııtecı, bu 
basrotlıctimizi dindirmiy~ de, pek mad
df irrACi.n :ydc. .• 

.Aıııtdc. İ:;l.anbul, ha rp1ırn sooralti 
yıllar için, at'3ıda bir baim geMp bir 
lloaç &liın k'lllacaııımız bir baya! dıio>an 
ol"Clllıltır. Ilı4liin, ~ buluruın 
bir QQlc mPmttrfıır v~ kiuseler de 
böyle, hı1> 11><'.nm• gibi dı(işllnüyorJa.r. 
Dışaın&ı. olanlar, halleııO!en mmı.. 
mıroımılar, Eııl<isl gA:ıoi, ~ lıiır .is
taırıbul 3'1<ı ~ır. Bı.ıııünkıü ırll ... , 
bu &<icı lıölıd(kdü,> 

Bu cloo<'-un arılattJclw1 dıaha uzun
dır. Ben, bu ltaciıırıııı ~ 
Aı~fı: ~ul öc;in şu ...ıı:ı stnru ea.r
!~ ırttinCe oı.. """'*· diyonım; 
<Içl biıi, dışı slı:f y; r.> 

R. SABiT 

Maliye meslek mektebine 
imtihanla orta mektep.ipe liae 

mezunları alınacak 

Ley.ti \'(! meccani olan cAnkara 
ıınaliye mesl~k mckı!e'bi> ne l 7-25 
yaş anısında ve orta mektep me
eunlarından talebe almanak üze
re b'r imrilhan açıhn~tır. Tahriri 
imtihanlar şe'hrimizde de 1 ağus
ıtmta icra olunaca.kıtı.r. Kazanan
lar 25 ~·lıllde .Aıikarada bir şi
fahi imtihandan geçirileceklerd'ir. 
2 yıllık tahsil milddet'ni ikmal 
edenler derhal meınlll'iyete tayin 
ohırıacaklardır. 

r • TAKViM 8"' 
f::.ın·! 1:!58 HIZIR Hıc-ı ıceı 

TEJllJUUZ 

70 
c. AHİR 

1 3• 1 
Vas.t Yll 942 As 7 Valtlt 

t'.7 ..... 

TEMMUZ 
S I S D ---
5 40 Güne~ 900 

14 
132U oııe 4 39 
1719 İltindl il 38 
20 '40 Aqao 12 00 

SAL 1 2238 Y'abu 158 
326 1..-k 6 46 

luı.nlılıl<fa bir kü~;Jk ddlcr çıkardı: 
- Siu> kiminle ihanet ettig"1.i ve 

çocuğuıı a.dını da si.\Yliyeyiın. 
Mu.*ifa Narlı. artlk ~ylrnenleri 

c!ı.."}'n1uyor u, gözlı'rini k"1ın bi.ı.rümüş
tü, nl()ra:ırr.~f.ı, ~a.ıclmıı wn'.k:lll'Y'Or, 
kulakları çın çın Ot.ı;:y\K"<lu.. 

HiJ;yada g•bl, ••Ylklor gtbi ı;öyiendi: 

- ~.ıf:u da mı \'a''· 
- ~:-.·eı. beş yaşıooa ... 
- Ner 'ie bu çoeuk?. 
- Err:ıkiJy'Ü'nde .. Bir dadı tut-

nqkı.r, bir de baldızınu; var, sık sık 
or:ya gid;yor 

Md.a!a Narlı yeN>d.ı.'n fırladı, 
Y'JD>f ~d.....u sııklı· 

- Ta.,,am dedi, t:ırn"'m!... İklsinl 
dr get>prt.ecrğ~m! .. 

KambtU' ic•ytıln gülümsedi· 
-Kimi'?. 
- F.vvplı\ o herifi. 
- Bu kolay bör ı, değil.~ 

- Nrden" •. 

- Bcr krre genç, SOU"a dinç bir 
ad:>m ... 

Na.rlı çileden crkmıştı: 
- Demı-k ıkahbe bana sokulmaz, 

~ı·n uzak dururkrn başka birinin 
:loolL-tnna a.tl.lıyonnuş ... Bi!ni bedbaht 
edip çlldtrl :l«p !>aşka birini mes'ut 
('(layorınuıı... .B<n de k~lıahat var" .. 

( Ucraını ı;:ır) 

Ha r ı--ı V a z i y e t i l Kıtf4/IKdF~EklERtd. 
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Doğu cephesinde Alman taar
ruzları, Rus ordularının ricati 
(Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 

DOGlJ CEPHESİNDE·: 
i1kti tarafın teblii:,llerindcn ve 15 

gündür devam edon mey•lan mu
ıhı.rebd<:riııin cereyanından bu
gün de çJkarllacaık neticeler, ev
velki tahminleıimi-ııdeo pek fark
lı dıeğoo r. Alıman orouları başh
ca üç müh:m harekciıtc buılunu
yor: 

1- Merk<ez ceph~ııdeki Al
man ordulan, Kaliıı.in • Rejev -
Orel - Kursk - Voranej şima.ıin
deki böl,gelerde, Rus metikez or
dularına karşı malı.dut hedefli 
veya czyalama taarruzları ya p
maktadır. Bundan makısat Rus mer 
koEız o.rduları.ru &jağı Don ve Doneç 
Jıav.zasıuda ink.şaf eden rn ce
nup dloğu ist:.bm('ltincic ilerliyen 
Alman harekatmın serbeı;U,,rni te

min etımek veya Rus merkez or
dularının Mare.,al Timoçeıı:ıw or
dularına ya.rdım ctımesine mani 
ohna'kıtır, 

Almıanlar buna muvaffak! ol
muşlardır, Çun><ü Ru& merkez or
dulan bil'.' taraftan Kalinin - Re
jev - Orel ha.ttınd.a A1.man ıaar
ruıclarile o cepheye bağlanımak, 
diğer taraftan Marc~al T;moçcn
knnun sağ cenahına yardım ek 
mek, hiç olrn.aZsa V'oroncj bölge
~ AJman ordusunll'!l Don 
nelui şarkına. geçmesine mani oı~ 
mak i\'İn hiç bir büyü'k taarruz 
ıteşell:A>üsünde bulunamamıştır. 

Bu sebepie A)man orduıları aşağ• 
Don v<e Demeç havzalarında yan 
ve gerilerinden emin olarak Je~i 
fıarekete devam edi'yo.lar. 

2- Voronej ve cenubuma 'lıa
ırek!at yapan Alınan ordusu dün. 
de ya:ııclığımız ve1ıile Dı>n nehri 
şarkında kuvva>tlenmeğe çalışı
yor. Moslııova radyosuna göre\ 
Alıman'lar V oron ej şeh ru gaı<b.iru:le 
Don nehri dirseğıni aşmışlar ve 
epeJ'!e kuvvet geçir.m'Şleııdir. Fa
kai bir kaç gündenberi bu vazi-

yet devam etmel<ıtedir. Geçen Al
man kıt'aları Don nehri ~arkında 
ycıu bir istiknmt'bte şimdiye ka
dar bir iler; harekette bulooama
nnı~oroır. Bundan, ) eni Rus ilı
tiyat kuwellerinin Don nehri 
şark sahiline yetişerek enelce 
çekı.Iıniş dl:ın Rus kuvn:tlcrini 
takviye etıtiği ve nehrin ~ sa
ihili boyunca bir mü.da.fan terli
.batı aldığı anla~ıhnakıadır. 

3- A~aığı Doneç havı.aım>da, 
Timoçenk-0 orduları artı.le wnumi 
bir ıı;c'ate başlamıştır. Ma..,şal 

Timoçeıılko ilimal yanında beH
ren Alman ku§a<brrı.a hareketine 
karşı Li~ansk - Kanterntrovka -
Rooooşdan ge~mek üzere bir mü
dafaa lııolıuğu tesis etmişti. Al
manlar bu hatla da taal'?uz ede
rek mu~·affak olmu~-.:ır ve butün 
'bu me\6ıilen de geçımıişlerdir. 
Br1hassa bu hatta taarruz etmiş 
(']an Ahı.an ordusu::;un sol cena
hı Don nehri gaııp salrilir.de ve 
Rosso.ş cenubl.inda Bugw;ara ka
dar sa..km'§ ve Rw;ların yan ve 
gerilerinL tehdit edecek ıkadar 
üledemişt:r. 

Şittnal yandan belirC'll '"" yak
~aşan bu kuşa1ınıa tehlikesi kar
ış.ısmıda Mareşal Timıoçen~ ar
tık V~lof,grad bölgesinde ve 
en cenupta Tananrog ııarkında 
mı:ihare-beye devrun edeme?di. 
M~dem Alman ordus11J1un yan 

ve k:utjatıma taarruzu dııırdurula
maımştır; bundan kurtulmak için 
şank.a doğru umumi bir ric'at yap
mak en doğruı;udur. Bu oo'beple 
aşağı Doneç ha w:asmda 'bulunan 
Rus orduları şartka doğru ric'at 
halindedir. Yaptığı mı:iharcl>eler, 
artık ardcı muharobeleridir. Al
manlar bu ,.az iyeti kavradlkl~ 
için Voroşilo4,arad ve Taganrog'da 
da cePlıeden taarruza ba§lıaımş
lardıT. 

Bazıları. KurıJk - Harkof hattı 

yavaş yavaş 

sapıtan genç! 
Ö,,;Jt:.~·11 son:;ı, ... ;. ·.ı~•:.cr henUe; 

öçılmamı~. \'.tk,.it eıi;.ıın, ~~r.idarda bir 
Kaç kiş.:. ooı-:.~r!. 1 

U,tak tpft.'lr, ~p..ı.;an burunlu, m.f
ciiJ1i kı,yaCt:tı, , su tı bil'.az 4,.a.ıııı!J.\Lrca, 

buğda7 <Mkli, ~ldUk.·a zdoi bakh;Jr, 
Be\·\n1li btr ;ıd;ıan, ..ı\.dli)e Wrictorun. 
<laıkl kanap«l...ı.,n l>lriıııdc ot.ııııyoc, 

Yaaurıda ııu Af<>;aın> mvlıal'ıirlceöııden 
Cen--.al .Relik \"ar .•• Ceuıra.l Reltk, i:yi 
k<ı<ııışao, M<iden ym;ckn, bcfityti<n 
anl•ya.n. za.rit,.nllk.teda.n, i}m.1, irfam 
,.e iz'anı Yl'rir.de bi I' ıılkadaotr. D;n
ll"lllt"9İnıi St·\d.. ktı; '", mıJ.aıtrna.sını 
da se..,r ... 
Yavaş yavaıı yıın!Arına oolwldum. 

Cemal Relik o kadar clalı:ııı ıki, be
Ibrı> yalolaştı.ğ>ın:n r~ bile ol.. 
ınadı, Yaı:ıındaı!O pnııaeoo> b.m.ınlu, 
suiı kamburumsu, bılğd:ııy renkli, ol
clı.ikça ıiC'lti, biraz do rn.o.stclui ba'k~ 
a.da1n anlat.yO:I': 

- İşi<- ttrlrk. ltendi.mi tamamen 
ilme \'<rcflm. İ•lanbul mıılıa1'nden çı
kan istanbulluJ.ar1 .nP.reıye gitseler, 
sırdan çıi."!llış b•lıtıa. ~örıerl<!r, Bffi de 
öooo ijylı· oı<>urn. Fa«rot, kend•a ça.. 

(Devamı 3 üncü S;ıhi[edci 

ile Don nehri arasında Mareşal Ti.
moçcrlkıonıın sağ cenah ordusunun 
tamam ·ıe tnlha edildiğini ve şimdi 
de aşağı Doneç'de m'e'l1kez ve ce
nup orduların•n imha edilmek ü
:ııerc oldu.ğunu iddia ed.iyorkı.r. Bu 
iddialar yersİ2ldir. Çiiıtıkü: 

1 - Timoçenkonun sag ı,:>nah 
orduı;u · lamııımilc imha edi.hn!ş 
olsaydı, Alıınan ordusu şLındi Don 
nehrini büyük ku:vvetl.erle geçer 
ve Don nehri şarkında Volgıly'a 
doğru epeyce ilerlemiş bulunur
du. 

2 - Mare;al Tiınoçenlro, şimal 
yaruınd~ tehlikeyi sağ ccnahm
dııki Jo~tlerle göğüslemiştir. 
Merkt>z \"e cenup ordularmı şar
ka QC'kıtnek iınkamna maliictir. 
Bu Rus oroularının imha edile· 
ceği şimdiden tahmin edilemez. 
Mareşal Timoçerlko, Boguçar'aı ka
dar sarl..an Alman sol cecıahını 
ağırlaştıNilbilir ve böylelikle rq
nak müdafaa ve ardcı muharebe
leri vererek şalika doğru çfıkile
'bilir 
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Eski Türklerin Denizciliai 
(~~.=:.:=-==--~~~~~~~~~~~~~~o"--~./ 

Türk Gemicileri Atlas 
Okyanusunda .• , · 

Oın OOtıncı ve on ycdillCi ~arda 
Ai<rle<>iz b;,- TüıQ< göl il olmuştu. D:ıl
maç:yıadan ~;yan a.lııill:erirnlz, Yll>o 
nan \."e Mor".l, ıı~ıya. Taalcye:.. 
Anadoiv, s~. k''ııJiıst.in, MJSrl", Bi~
gaıci, ·rarabh~. TL .us vr Ct-aa.ır 
ınnrlldketll)lllııJ, binl<rue ~l u~unh
ğunda l;,;r z::l:-"Dr gibi b!ribmnıe bağl.ı
)Vf1 k1Qien!zi kuP'tı,yordu.. 

Tii."lı: gemfcilı•ri •ı'"":cxll <:d< pa.....ıa.tı: 
•bir yer \ı..;tan Cczau· k.~ı. Deniz 
ııl<>ncı.lıı.r~ arllk AJ«lenlze sığamaz 
olırm<l:..mdı: Obralt.a. aogazınd<ıın A'
kızılöjk -ar-.k l.•pauya, idanrla, İn.. 
~1t01'(', Hôll.'.lı!Jda1 Norvtc miarLnda: 
göori).: ,;ol<: r. 

(l!zıllg KORSA 'LAJh: 
Tüı"k sm~rkırmd.ıt:.ı kdıe ve pala.n

gal.aarda bU1ıJIG.n aıkmtı13;r gibı, Anaı- 1 
d?lu ve R<>ınell dehktuı.lılım, Koıra
burunhı, 1un:XI•, ı-~c~·alı., ÇrŞn'lt 1 li, Ö
demişli, ZüğN>l>, Çuıpa.ıı.Jı, Kwınlılıl.ı, 
Ed:roeli tuvana yiğitler, Sipahı Cıığul
iaır'L U'kıu aıkm Cce.air, 'l"tml.15 Yf' Ta:reb~ 

hzt:arbe gıidOrleor, naımh koroo...rı rl'l:>
ler~ w.ncağL altında deniz aku-..cısı 
""2ıltrlardı. 

~Yazan: \ 

\...~t Ekrem Koçu) 
KlCf'••zi ili' K.ızıld.t>llİ:ı &.Jtızları tutup 
k•ıfl1Wn<!3ında.n y-.nra, Alclde.niz ticaın:-
Une ~4'. ağı.r bır dar.l>C vuruln.t•ştu; 
Cjl),".l,Q sarveti, .. ı\.\".l'\.G)aY'1 1 Atbs Okya
nusu· ..ılarmdll.n o kıp gdıniy1' baş.ki
mıştı. ceııa;r kamanlan <!.>, h": 1<-
roôdnt ctmedıorı Atlasa açıırnışlardı. 
Bu oefeı•ler de Türk gemic•l•f:in<le ye
ni btr tıekami.ııle vesile oldu. Urun 
yalcu~roa yüzlerce kürt-kı;:iyi bes.
~rııent zoru b'!'§1$ıı;d ... 

1 
eezaıi.r g,~ .. 

lcri, yetkenli ,g~milcr yapWıır; Ce:ııa• 
fr k'.ı.~rı, birinci sı.nll cenk gtımi
~ olduk>r. 

İSPANYA SAHİLLICRİNJ>E: 
OC0a~l' ctenız ukınıcıJ:ırıııın ilk tia:r

bes.n. )'iyen, fuı,a.ıya oldu. 1616 dıo, 

Cıctıiıire Şımal Don!zin<!e göııünmii.>Jer, 
Höff'.lınd.:.ı, Domiınaı-ka. Norveç sahille
rjrıc rıetıı;ot .. lmışlaıdı. 
İZLAl'iDA ADASl'\'DA; 

1627 rle, klaı1'la Adası, Mu<at Re
ıs adında b:, l'il.ı~ Aon.i~ lı!icu

rmma uf::-adı; Ctı.a.cl~r. izlaııdaduı 

!»< çok ga.rıa.,n •le 800 eSir aldılar. Bu 
esırJeıin :lro'ıtt>Bn Olalı' adımla bi
t·ist, i · yıl sar.ta Ct: :-den kıçmeya 

ffi\1'\1-aUQ.k o1!du ve TUriclt:!rin İzlanda 
S('f,.ı·i üz.erme ~ heyreanlı olan ııa. 
tırahırını ~tti. 

İRLA!\'DA ADASf1\DA: 

ir:~, o zan.ankt.rd 1 zc,ng!n bir 
menı!ck-ct rilei::ldi; sahil halkı i.ıalıkÇ1 
.idi. TıCUfı(.·ti, İogi ;~ Vt.: iskoç hn1a.a1a, .. 
rı 3'11("..bıındöiJ,..i a.lı.ş vıeriilen. ibo:rotı..ı. İr

Sındanın Cmı~ ve B:>1t aer.ıp sa
hil~m>de T•l.$ kor ıanlaı'IJ\IQ ayak 
basma<lıgı yer lo<Jmııdı. 1631 de Korll 
şeb.ri zııplcdika, 100 :kadar ('sir aı1ın. 

<!ı: <ll)"I>I yıl l.'ondo bir rüo <b Bo.11Vml: 
Jı;maruna g~ 108 ,,,.,_ GJ,..,ıştı. 

A..\IERİKA SAHİLLERİNDE: 

Tuıı.c gem!c!ltt'i, Ailiıııl4c aiurila
rJl'l.dla ,ıo..~ı·.ırlllleri. c~t. cür'et ve 
IJıeslek bl ıııı..o ile, ye-r y\ı:oiınün en 
:Y(llwe1c denizcileri olıchildarmı i.>bet 
clıml;lül'Cli. Niha.yet bir TWtt iol""'1, 
ınoon J<u<lretınin üsılUnd.e bir ~ 

DIŞ POLl'tl~ 
.. ' ... 

Fransız donaamaıı •• 
Ya.zan: Ali Kemal Sunman 
A\cupa krt'asınd~ kaı da mağ

JU;p olan Frans.r nır <k<nizıde-J.."i kuv
veti sağlam kahııı~iı. Oı t.n iı;ın 
Avrupa lkıı'a.sındu .E'ı·an..,,anın 
maglüp olduğu 940 yazıNiaııberi 
Frnnsrz ctonannıdetnın \'3ziyeti 
ııe olacağı da hu har.b:n en me
rak edilen bir ıce,crcri lıaline 
girdiği malUmdur. Fransız do
nanıması gali4> tnafın elin!' ge
çerse fııo!ı 'l;zler v.e sonra da Ame
rikalıhır al~ir.e ook ciş göre
brnr diye düşüuülüyordu . 

İng:Ji.z - Fransız Ltti!akına sa
dık olanlarnı en kessüf etıtiğt 
vaka;ı.i de eksik olınıamıııtıT· Ba
zı Fransız harp gemiler' ı"'e İ~giliz 
donanması araJında çanpı~malar 
olnıll§; iki taraf binb;rir.c maddi 
ve manc\'İ yara açnırştır. O za
manlardanberi iki'sene geçmiş 
demel<tir. Bu. !ki sene ıarfında 
ise F.ransız donaımıasının galip
ler eline verilerek dünkü müt
tefilcler ale)'hlne kullanılacağı 
söylendi. Vişi Fransa;;ı iç'n d-!ın
ikü müttefikler demek lfıo'.ım. Yok. 
sa Hür Fransızlar ;çin lngiliz -
Fransıa: ittifakı Ye dolavJ'ô"' ere 
Fransrz - Amerikan •ttıfakı mev• 
cuttur ve yaşıyacaktır. 

Lakin Vişi f'ransası da dıl'.>nan
mayı galiplere tesJ,m edemiyece
ğini mütareke şartlarında böy}e 
lbir me<Jburiyet o!:madığı için tek
rar ed'yordu. Bu.na muJrn.bil olsa 
olsa galipleri memnun edebilmek 
üzere ancak onların işine yarıya
ca.k bir takım üsleri, tersaneleri 
ve saireyi verebilecekti. Yaksa 
harp gemilerini galip tarafa lE:ıJ< 
ilin etımek olmuyordu. 

Daha zaman geqtlkıçe, vakayiin 
içyüzü de anla.~ı'!mkata<iır. Fran
sız donarJnasının ald1ğı vaziyet, 
bu itibarla pek dikkate değer. 
Lki senedenberi felaketön öl:l:et
ı'Jderi vardır. Gözılu istikbale 
çevrilirken donanmanın kendin
de büyük bir emniyet ve itimat 
duyduğu anlaşılmakı!adır. 

Fransız donanması kendisini 
galipler eline teslım ettiremiye
ceğin.i daha evvel anlabm,.<tır. A• 
ıınerikanın haı'be girmesi ii<erin~ 
Fransız denracileC'i Angolosaksoıı 
farafının bu haı'lıi kazaııncailın• 
daha %f ede tl'J"'l'IQAn ~ ttrnrna 

verınege başladtlar. 'İngiltere ar· 
tık 94-0 yazında A''l'u.pa kı~'asın
dan askerini çeki!n, Fra~anın 
maglübiyeti üzcr:re yalnız •ken• 
di ba§ımn çareşini aramış diye 
söylene.n İ~iltcre dcğJldiı. O 
vakitıenıberi P,imc!en güne kuv
vetlenmiş, koodini t.oplaımış olan 
fbir İngittcre v-:ırdır. Amerikanın 
haı1he girmesi ü7.crine Anglooak· 
;son alemi "çin bu harlbi kazan
mak ümitleri artm.,,tır . 

İşte bu h8.l'bin sim:ı;ye kadar 
~eçirdiği ısal'halardan Fransız 

bahriyelilerinin çıkardığı rnôıııa bıl 
olu}""'. Alhnanya gerçi karada 
Fransayı yenmıştir. Fa.kat Rusya. 
ile harbe tutuı;tuk!tan ronıru Al 
ıınanya büyük zayiatn uğramı~ 
1ır. Fransız deni2ıdleri bı.;.ı:.u da 
!böyle hesap edıyorla:. Sonra dı· 
ğer lbir nokıta: İngıliıl·t're kanµ 
Fransız denizcil~rjr1Aie ~!rikın1'1Ş 

infiallrr vardır. Liik.n Amerika· 
hlara kaqt öyle değildir. Onun i 
çin Amerikanın bu hal'be girnniş 
olması Fransız dPnallil113"ına An
gRıısakson tarafının mU\·affakiyetl 
ümitle."ini vemıiştir. l!erşeydcn 

evvel ıı;e Fransr.o dcn "z.cisi kendi 
gemisinin ~a~am kalması, bat
maması, bu kavgada muharipler· 
den hiç birisi ile beraber olımya• 
rak gürültüye karı,;mamak fik· 
rindedir. Fransız donanması sağ· 
lam kahnalı; diye iStiyor. 

Evl•yıa Çelebi tıu yığ;lleri şöyle t:ıs
,.;r ecıer: •Onlar bl<- alay ~ver y;. 
ğill('lrl(hr. K(lı;ilk.~ü bi>yü.<lü toıvl4' ve 
bare4<.eliler"1e b;r i<.abti<iaıyh!ık ıraı·
dıır. Baş!arı.ı;a kınınızı ~ giyerler. 
Bl')"l?Z dimicld.on diz kapoui<!ıa,rana ı.a.. 
dar kısa. bir rlonlan Vl<l'dıc. cır . .,., ü
zeri.ne k!T"mtzL ipt/<.ten bir kuşak ~a
ndlar; ve k~ ~r ye l.ı..K giy.e.rj~. 
Ay<.Jki.aı·ın& ince ve h:ıfi! fil<l·r giyer
ler; ve eııweı·iya da ya!ı.nay"k, baldır 
'\'(! bR.cnkları ç;p\ak ve gögsü iloe ba
ğırları aıı;•k gozel'lt'or, A"k••brıoo, l\h
z.uımlJQd.a bir bfy.ı~ tıucnos a:ı.::Iar. 

Gt.."Oe ve günÜuz iyş ve nuş edip da
vul ,-e Z'Uitı..ı, s::z Vl' söz ile \'aki.t 
gc~iı'liı·l€'.ı: ••. >. Bir ingi!ıir.z müvcrrihı de 
onL~ bah.'it•dc!lkon şu 1 tırlcrrı 
yaz),)·v:·: •Ct"AaJ.r geınicile:rl, TirA kor
f)(!;DlJaTt, un.u:niyeti!.e çok ince ruhlu. 
ı~~. zarif eda..: ıl .,.J:r. Kuma'!ldan.- 1 
larına itJ.aUicN.r. Bi1.iı:n k:ıbe, it.aatsiz, 
v~ dfmz gı_,mioilrtrtmize Demrıneı..

DC"r!•. ce.z.air ıcorsanlo.rı arasından ye
tiŞ{'n bi.r çok oo..z şairleri, 5.:sLk ş:ıtr~r, I 
kbrsıan hoyaltnı tı·ı~m ecen tur
loiller ve diestanlar yaz•P bırakmı,la.r
dır ki bir gün, bir fıı"Sat dl.ı.ştuğünde 

onla.."<i:ın da b&horderiz 

i filo, bütün i--panyayı ~b~oka etti; 
Ameı"1<ııdruı &ltıı1 ve gilm\Jı; yükü il& 
ııeıeo ~t gam!let"i Cl.....,·JileNı &

foe dıilşl\L O tar<hte İngıüb('l'Cnin 
Madrid Elçi& bulıırnın Sor Fı'WlC<B 
Kıo>~ hilkün~rına ;ıu saın•.ı.n 

-~tı:: cTünt l<ı>.-ıİlll'ıc kıtvvet 
"" o•ı•ıı'C~ Ak1dl>1'Z<le ve Dışık ........ 
o derecyi btıldi.l l<i, İspany.a sar374 
oo1artlan gehon ıı.aberlc.r'n sıkıntl81 
~ btıonall)'Or!. Oı•zair filoları 200-
400 ton bl>yilkılüğü.nde krcGaır p&"Çll 

g<miden miireoldkep imio; Amrral gc
miJ0or;nin biiyii'k\U,."il 500 t<>!\;ı geçmc
mek1ıedir. Bir filo Malaga öıJilfıtlıe, 
ikincisi Llıbon açıklanııdaı do1~~1y0ır>. 

ile İ7.l&ndayı geçerek Şim<ıl! .Ameri- --------------"'" 
ka sıilarma !lil'di. Nev - Founlı.nd.'ta. Viliifetimizcle hayvan •ergi 
göriimıü, b<r ço1< lÜf'C'ıT geania mıptet,. • • 1 l 

ATLA;l;TİK KAPISIND~: 
Ak.~l1in bütün z"1Jgifı-li~. İran ü

:ıerindf'f'. SU<T1yıe eaiııiLerine, Klzt~ 
nı-z yoluyla da M.S•N gclirı'tl Hint 
ve Çin malları tic~retirıin h:.rnıkt:.ğı 

mu3'n...'\m kfır idi. Portoki"Z g:'llici~eri
,.., Qcrıubl A!r k.ayı ô'\:l nık u;nı 

Okyaı LlS\.L-U ı;ıkmasındo.n ve ~ 

İNGİLTERE SAIIİLLERL"'l>E' 
İspıarzy.:iıdarıı sonı·a, sıra lnt;1 ltcre

yc ge.lô .. 1625 te, T~ koı""'11an Bü
yı.lk Bril.any-a Awmnın en C<:ııup 

nak1tı ı ol"" L:wt~ EOO burnundan 
10.)) mi aç•ı •de ,.e Briıslol Ko. !el:Orıiı> 
ac,~C: da L\i! Ahını 23.pt •t:iJıer; 
tam idi:i yıl cllrr1ndıc- tutaorak İf"..giliz 

::";Ctın.e ağır darbeler Vl.i:'dular; 

~ milham W }X::r.1 mwca bi 1 indıe 1 
İr.grliz Io.Jrıan..Jrına ~ttıl.ar. Be-gün. 
lrornan hikbyeleri dinbem~k, Jroı,;;ın 

lk:ıJ,,,.}er•n!n ha.rabcler'2li gönr.ek için 
bu adocıp bir çok 9!'y)ıth. geli•, Da.ha 
1582 dıc, İngi.lt("T•L"ıhln İ:~:tanbui Elçi.si, 
mem 1 cıkıt;.'ıtine yıa1)dığı rn"'~upta•: <Kor ... 
se.nhr, İn-g11lrıwü kada.r !t_idip ingi .. 
ı;,,ırri yat..ıkı.:w,ınd:ıın k:aldlJ'onk Ce
wirp gütüı~bileceklerinl iftiharla 
töylüyorlar!, l)(·mişti. 1619 d~n 1621 e 
twd;;r, Oç yıl içinde, 400 İngiliz gemi-
si zaptpdi4r.işü. 

HOLJ,ANDA. DANİMARKA, 
NOR\'FC SAUİLLERİNJ>E: 
Şiroo,~e dob"u ac;ıkırak İ koç,yayı 
~an Tüılk gen~c.Jeı:ı, 16~6 dlıı b~·-

u. Bor İngibiz mil"'-wilıiııin yaıxiıgına lerının açı acağı gün er 
göıe, bu gf'milcrcien bn'lnde VirJôreya.- teabit edileli 
ya gil!n('k!e ola.n gilııel b<r lnlli z kı
zı ef>ir alınmlŞ~ı, Cez;;tr gemicilcıri1 
btt -kız.- ıstant>Cla getireırck:, o zaman 
İtllP&t"atorl:.M 1ıalıt!nda oturan v<!' he
nüz Y'l'rrll y~lo.rınd.ı bir d~lhınh o. 
bn dıördilncil .Meıhr>e<i0 takdim et
nıişle~-di. 
~r Ceza.lr ilahisiJ'.drn, K<>ea l\~ 

Re..e ait Atlas t~rmd;ın b nnin 

bÜ.YÜlk b.r Jırunad.a ırdı""Jdujiunu öğ
ıreniyoruz: 

Muro.d Refqi!'l grunt!eri ('aırrihr wa.. 
yanrrı:m 

İÇıindıe ta:>-.-fabar· ağltır u~ul[' wumaz 
Güm. .. Güm bam!!. .• 
Murad R~l~n gemlleııi 

Güm ... Güım b:lm.!!. .• 
Enginlenien bir k<.ış 

~ di
r<i<li 

aslan yü· 
.rı•k.11! •• 

geml)'e, serrne; 
Beş M •ır ~si vezeyim karayı 

~Orene! •• , 
Güm ... Güm bnm!t. 

ViJayet yet(orincr müdürlüğii 
bu sene kazalarda açılacak ola.n 
hayvan seııgiler nin hazırlığını 

bitif'rn~tir. 

. İlk sergi 31 temmuzda Şılcde 
ı;,rı\acak; orıu: 7 ağusotst.ı E.',Y" 
koz; 21 ağus1ıosta Kartal, 28 nğus• 

rosta Ey\ip; 5 eyllı' e Baku· ey; 
18 eylülde Yalo\·a; 1 brr"neı tr~· 

ıriı:de Silivr \'e 7 b• inci teşrınde 
Çatalca sergileri açılacaktır. 

--41<>---

Bebek - lstinye yolu ir.~aati 
için 150 bin lira daha 

harcanacak 
Be>bek - İst•nyc yol:;nu~ il::mnli 

için bded.ye 150 bin lira :ıyır
.mş.tır. Bu ay !K'rı..nda oon k ,mıO 
'n•a:ı tına b3~1 an ocak ye kışa ka• 
dar ikmal olunacaktır 
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Ruslar ve İııırilizlet' doğu 
cephesinde vaziyetin 
vahim safhaya girmi§ ol
duğunu saklamıyorlar

E!.ı.lemeyn cephesinde 
mevzii çarpıtmalar olu
yor - Kahiredeki İngi
liz büyük elçisi gilya, 
Kral Faruktan Mısırın 

derhal İngilizlerle bir
lilde harbe ittirakini 
istem it. 

1 Şehre Getirifemiyen Odun 1 ar 
(Bu ya.zın:n mı•t.iolerl Anadolu A
l•nsı Bciltenlerinden a.lınmıŞtlr.) 

'fdhis eden Muammer ALATUR 

Rus cophes nden gelen haber
ler. Voııoncç ':>iil~csinde Alınan 
taıoyi·k .. nin gıitıt~e arttığını gö~ 
tern.elol·ı-dir. Ahna.rı ka,ynakları, 

doğu cepm<'sin n cenup kesimin
de di.İ'\lımııın geniş bir (."('phede 
tak•p eclildi~>?ni b.klirmeketdir. 

Doı,,,.çin sima! \'€ ~imal batı-
61 da Ru.ıhırın s.ısırtrna mul<abil 
hücumları taıd~ilırıris 111 Sov-_, 
Y"t tankı muharebe dı~ı edimtit
t Rejevin cenup ba.tı kcsıirnin
tie Rus me\'Zilcri y-arılmuı ve or
manlar iı:inde ~ apılan çetin mu
harf'lıeleıri•''!l sonra ,bir çok pi
Ya<k \'e süvari füm<:nJerile bir 
l!ı hlı livası çevrilerek imha edil
tnı2tir. 

11 gün süren bu muharebede 
.;o bin esir alınm•s, 218 tank. 591 
1'p, 1301 ırs,kineli tı.ifek ,,. diğer 
ha.p ma1'zcmcsi iğtinam edilmiş
t r 

Viş den gelen lıır telgraf Al
ınıanhı.rın Tagunrog cep."ıc,inden 
de taarruza geçtil<ler ni lıilrlir
ınıe~ir. 

A''l1anlatın Voroneç ci\·arınd:a 
~ıutlcrce t·ank ve biPlel'('e askeri 
Den nehrinden geçirdikleri Mos
kova radyosu tarafından b1ldiril
lllli§t.r. Bir Rus mıotlödü b;rliği 
nehri geçmek 'stiyen bir Alman 
't<.ılııı..unu >mha etmiştir. 

Rus •Pr&vda> gazel'csi Wl"le 
div~r: cMenüekeliroıizin üz~r~n.e 
:'"h>.m bir tehlike çökm~ür. Bu 
'1sUa memleketimizin hayati 
n-.~ıro<ez'lerin> tehlikıeye kıoymak
ta.cııır. !Rus k~L' alan AJınanlan 
tlt~dırnmahdır.• 
R~el'n Moskova mı:Jı.:Wiri 

Akmanların külliyetli tank ve u
Çô.!< kullan<Lklarını bildinınekte
dir. Büyük taa"rı.tZun aıifesindıe 
Ahn;ıılann 50-70 kadar ueak bu
lundurdu.klan ye1 rde -~di bn:
dcııbire 600-700 uçak toPlanmal<:
<tadır, 

:MISIR 0.EJPllrnİNDE SON 
VAZİYET 

Elalemeyn cephesinde m evzii 
mu:haı>ebeler olmaıkt-adır, Kaıhire 
rebhğine göre Ahnanlann soı. 
7:<.ptroi~ mevrilere karşı yap-
1ılııları ımuka.bil taarruzlaı· p~ 
l<iİrtülmüştür. Kum :fırtı'llalarıı 
hava hareketler.ni gü.çleştimıek
~ed''.r. Bı;nunla beraber topçuı 
fa Aly.;,ti şiddet1idir. 

İngiliz ~.nanması, miftıverin 
İ\eı·i üs !imanı olan Marsa Mat

!l'Uhu ağır surelte bcm1bardıman 

etmiştir. Daıha evvel lıman ağ
zında bir mihver tica-rect gemisi 
bat>nhnıştır. 

Röyrerin Kah;..e mtma.birine 
gö<-e, Musolininin hala A<fu'ikada 
buhmduğıı.rıa dair Kahiredc do
laşan şay:aıarın doğru ola·bilece
ğini yazıyor . 

İNGİLlZLER KRAL FARUK'A 
ÜLTTh?ATOM VERMİSLER 

Ankara Radyo gazetesinh:ı Bul
gar radyosundan n:ıJ<le? bil'C!ırdi-
ğ:ne göre, KahircJcki Ingiliz bü
yük elçıs., Mıs:r Kralı Faruk'a 
bir ültimatom y ·ı"Cr.c:k, ırısrrın 
İn,gil1eru ile birlilote deıhal har
be girn,coini İ:Jtcmiştir. 

Bu sırada İngıliz topları nam
hılannı saraya ~·evi.rıni§ ve sa
ray da İngiLz kıta'ları tarafın
dan kuşalıIDıış bulunuyo«lu. Bu 
,·a0ıyct ka~ısında Kral Faruk, 
sarayı kuşa.tan kılt'a}ar dağıt.l
madığı v.e toplar kaldırılmadığı 
ıa.Iroiı-rlle, Mısırın kendisini İngil
tere ile haııp halinde adldedeceği
°' bilıdiı.rr.iştir. Va;ciyet bu şekli 
alın<:a, İngiliz ı.u,"'·etleri saray 
etrafından rilmmış ve ingihz tek
lifi de bu sure le redd!'dilm•~ir. 

Ra<h-o ~azet<»i Bulgar radyo
sunun. veı~diğ> bıı baber.n ;lı.tiyat 
ka~ dile karşılanması lazım gcl
dığini ilin 'C ediyor. 

iTALYA..'fLAR SIRP ÇETELE
RİLE BAŞA ÇIK.'1...\UYORMUŞ! 

SWk!holan'de çı!kan Venskıa Ta
geb !adet gazetesinin wrdiği malu
ma ta göre, Çatııdk lsımi verıilen 
Sırp vatc.nperver teşkilleri ile mü
eıırlcl" iÇİn ltalyanlar iıki A~ tü
men.i 'lrullamnaıl<ltadırlar. Son çar
pışmalarda Sırplar 800 k~i k ay
lbetımişlerdir. italyan kayıplan 
neşredilmemekt<ıd:ir. Arna,,,"U'tl~ 
balkının da İtalyM idarcısiru! P 
terdiği muhalefet şiıidetinj a.r1ıtır

maktadır. 

7 AYDA BATAN AMERİKAN 
GEMILERi 

Vaşingtıon'dan bilıdirildiglııe gö
re, 7 ayda Atlantiik'de baıtll1'llan 
Aıreriıka n gsmi1eri.nin miıktarı 
360 ı bulmuştur. 

\ ŞE HiRD E N cıe JJI EMLEKE T T EN J 

• 
Rus çeteleri 32 Irandaki nak-
köyü düşman- liyat yolları 
dan temizledi tamamlandı 

Mookova 14 (A.A.) - Cenup 
ceplıkl>~ıdekl Sovyet çıeteleri 32 
köyü düşmandan teımiız}emişler
dir. Çeteciler, Alma.nlıarın malze
me geçird~l'i Yola mayn döşe
m:şler ve millıimınat taşıyan 22 
.kıamyuıu havaya uçumıuşlardoı.r. 

&m günleııde çeteciler, 'kam
yon, tank ve müli.mmat yüklü 
iki tren tahrip elımi§ler ve ırmak 
üzerindeki de dahil olıduğu halde 
14 kqırüyü havaya uçumıuşlar
dı.r • 

YENi KABiNE 
(1 inci Sahifeden DPvamı 

rine inJıili.l eden Genel Baskan 
vek:lliğint.• P:ır:i nizırmnan1esinin 
?.7 ici ma>Lidesi mudbinec, Başve
kil İ?mir meb'usu Şükru Sarac
oğlouııu tayin buyuıunıtjlardır. 

Ankara (AA.) 
KABİNE.'l'İ!N PROG'RA/MI 

A.nlkara 14 (Telefonla)- Baş
ve'kil Şükrü Saraooğlıunun yeni 
ka:biııeni.n programım, Büyük 
Millet Mecl i>.iirin 3 ağwıtos ı.op
Iarnısında okuması muhWme:td:ir. 

Mısır Cephesi 
(1 inci Sahifeden ııevam) 

b üyük yangınlar görülm~tiir. 
4 motörlü İngillı. bomibıml.unaıı 

tayyareleri de Tobruk'a h ücum 
etmişler ve 3 saat m üddetle 1>om
boınlıman etmı.lerdir. Bu akında 
h er dakikada bir boınb• atıl.ınış-
tır. 

VEFi' PARTİSİll>'DE 
YENİ TASFİYE 

Vişi, 14 (A.A.) - Mısırd an ge· 
len bir habere göre, I\'alıas P~a, 
Veft Partisin in. ilet'i gelenk rin
den 9 l<işiyi par ti lıalığından çı
karmıştır. Bunlarm hükUmet in 
güttüğii politikaJ 1 tcınkid ettik
leri söylenoıektedir. 

ÜÇ muhtekir 
ıı ;ncl Sahlteden Devam) 

bir hafüa müddetle düıkkanının 
kapatıhnasına, Yeşilıd'1'ekte Di
rekli.han sıcıkağı 7 numarada <>
turan .ve seyyar sartıcılık yapan 
Ali qğlu Lımail 2,5 :lira para oe
zas.n a, Taksimde Şehilımuhtal" 
bey cadidesinıde 52 numarada 
sü!ıcoü Yusuf 5 lira para cezasil-e 
bcr 'hafta dülokanının kapatılma
sına, Galatada Balılqıazarında 
mu§a.m.'lı;ıcı Parsih oğlu Agya 5 

Taiıcan 14 (AA.)- Rusyaya 
k.adıar İraru ~an başa geçen 
demis')alu Mc, gaııların, hangar-
1.art11, rıhtımların; atöl;yelcrin ve 
deanir:yııluna giden kara yolları
nın inşaatı tama.mile bitirilm:ş
tir. GeÇ6l senekine nislbelie üç 
misli !.arla h:wp maiı:emeı;i hep 
bu hattan taşuıımıştır. Şattülarap 
füı:er:indeki Mk>hamrner ünanı ge
nişletilmiş, ıslah olunmuş ve bü
yük iış yopmakıta bulunmuştur. 

Şiıındi Hindistan müına.kalatı 
tıaplu hal.de ve daha kıol31Yhkla 
ge)m(?kle \'e Bulückıtan hudıniu 
yolile Küetta üzet'i'llden İrana 
geçı.riIDıe idedir. __ ...,.. __ 
* Vlş;, H ( A.A. J - Mihver u<;ak

ları dUn lra:ta adasına iki kcıre 'ta.ar
= etmi,\lerdlr. 

lngilterede yeni 
s eçim isteniyor 

Vi:;i, 14 (A.A.) - Bazı U>ndra ga
zeteleri, jog! terode hemıt'(l ;ymi bir 
mf'b'1.15 S('çimj ya.pılmasınt istcrr,.eğ:te ... 
dOrler. 

14 Temmuz 
(! inci Sahlf~ IJ<!,·am) 

Donmada lbu1unan muharip 
Fransız kuvvetleri bugüırı Ger.e
rat cJıö G<A tarafından tef'4 olu
nacak, muharip Fraru;anın birin
ci kumanda oüz~makı sok..&:
J.aı.dan geçecek.'lcıdir. 

v;şi hiiklı.rr.eti bugün mera,;'.m 
yapıtmaması için emir venmişUr. 
Fakaıt İngiliz B.B.C. radyıosu d'iln 
gece Frans12Jlara b;tabı:m yaptığı 
neşriyatta bugün tezahürahta bu
hınınağa davet e~ ve Fran
sada milli ~ahüratın yaıpılncağı 
yerlerin isimlerini n~i~ 'r. 

Bu sabah Be~·nıta muhar'p 
Fransızlar tarafından bir re9mi
geçit ve te'ı:ahürat yapılmıştır. 

Merasime General Katru ı:ıiya&et 
c.miştiır. 

Ruzvelt bir mesajmda Fran•ız
ların hürriyet, müsavat, uhu\"\'et 
prensiplerine tekrar kaYuşm&kn 
tenııennisinde bulunmu~tur. 

ÖLÜM 
Gazetemiz tevzi memuru Hasan 

Kazıwının kayınpederi Tahsin 
K alkavan dün gece saat 1 de du
çar olduğu meş'um hastalıiktan 
kurtulamıyamk hayata gözlerini 

Beri in' e göre, 
Ruslar vazige· I 
le hakim değil 

'Beıti'n 14 (A.A.)- ~eri kay
nak.laman bildirilcLğinc ı;ire ce
nup ~8'rıde Slovyet ol'dusu 
artık vaziyete hakim bulunma
ma.lı:tad:r. Timoçenko ie'!akcte 
siirilkılenrrıocl<it*. 

Rus cephesi 
(1 iw~ı Subi!eden Devam) 

Cenupta Llşisansk mıntakasında 
Ruslar geri çekilmek!& ve yeni 
mevziler i~gal etmektedirler. 

Tebliğe yapılan bir ;ıavede Vo
ronej mıntakasmdn vaz.iyetin va
hametioi muhafaza etn1ekte oldu
ğu bildiııilmelde \'C Almanların 
mütemadiyen cepheye tazi' kuv
,·cller getirdiğine işaret olunmak
tadır. Ruslar burada da anudane 
yapılan tedafüi çarpışmıııdan son
ra yeni mevzilere çekilmişlerdir. 
Fakat bu çekilme bir pliln dahi
linde Y"Pılmııktadır. 

V~i, 11 (A.A.) - Von Bock 
orduları doğuda taarnızlarına de
rnm etmektedir. Birçok noktalar
da derinliğine nüfuz etmiş olan 
bu kun<:ller geri çekilmc1"lc olan 
Rus kuvvetlerinin gerilerini kes
mek için faal iyette bulunnıakta

dırllW'. 

L<ıııdra, 11 (A.A.) - •B.B.C.• 
JHosko,·a radyo•und n bir münek
k id d iin ge.:c Vorooej etrafın

ılak i çarpışmayı fas,•ir etmiştir: 

Binlette Alman otomobili nin <ın
kuı tarlalarda v" D on nehri kıyı
ların da gürülınektedir. Alman 
tanklannın üçte biri ziyan olmuş-

tur. - ~ ., 

HAVAGAZI 
Şirketi yola 

getirilmelidir 
• 1 Az tazyikli gaz veril-

dii i ıden imalathane
ler 3 gündür atıl kaldı 

İstanbul Hnaga:ııi Şirketi üç 
gündenbcri yine &bonelerine az 
tazyikli g""' veıuniye başlamıştır. 
Bu yüzden imalathane ve fabri
ka sah ipleri makinelerini ;~ete-· 
nı<ıZ hri hale geldikleri g ibi evlel"" 
de ve apıı.rtııruınlarda d a ho.va
gaz iiletlermden mathıp istifade 
te.min edilemez o1muştu.r. 

AfllKARAI>AN n 
!l.El\iLEK.ETTEN: 

3 rr ay mddetıe hapse matnum olOJD- lira para C<"Zasma ve cru~kiinı-
moşl.rd ı· nın 'biT hafta miiddctıe kapatıl-

ywımıuştur. • 
Bugün cenaze!li Beşiktaş Sinan J 

paşa caın.iinde eennzc namazı kı· 1 
hndıktan 90ııra saat 2 de kaldı· 
rılarak Feriköy aile kııobristanma 
defnedilecektir. l\lerhuma Allah
tan maj;fi.ret diler, ıH:ılı arkada
şımız ve aHesin<ı beyanı t:ıziyet 
ederiz, 

Şirketin halkı ve müe.,sesc sa· 
hiplerlııi zarara sokan bu hare
keti sı.k sık tekerrür etmektedir. 
Belediye Makine Şubc>i lUüdüclü
ğüniin bu hw;usla <ıheınmiyetlc 

la* .uavcHi ola~ aK Bt:-ı·ııe gid ·cek °:' 
* _\l• .sınıoo• bir ş•.>för Soınatyada masma karar veribn şt..ır, Bu oe-

nazarı dikkatini ceibederiz. 
n gaz.tl<;!'.!l.e.r h!Jy·t:~l 1-'er,:t•r •• bc gtıJ.111 

llhr~o:tıQtn Aürı.ırt)y;.ya bartke:: ede .. 
e kt:I'. M:..ı.buat trıııum Mitöürü B. 
s~ .'rn Siirper d-~ A ınl.n;ya hü.küme
!'-11tn d:ıveil.~i ol•lrak bu hey't·lo rcfa
.... at 1.:lrr,ı.;,4\. il:zer~ l>u r.;şam rt.ı ·a('adan 
~ehurnize har:otk:P.t cdl•rt-.k.tir, 

otor...obı~.~ ıa~ı;gjni taınur côer:k<.-n za.r kc:Jbi kt'iyet c1m1iştir. 
bir taf p;.n;osı tekcrlelrten Jıtiıyar&.k '==============='! l\lakine Şubesi Müdürlüğü gu 

tazyiki mesel<:sini şirketin keyfi ne 
bırakmıyarırk derhal tahkikata 
geçmeli ve abooclenini ımrtazar
rır. eden bu şirketi şiddetle oo:za
landımıalıdır. * SaJ•ıp iz veya kaç~ e;;;.yalarm 

nas!i st.tıl::ı.cukları ,.cn:.O.oo t.e6b1l ol~ 
ll?uitur. 

'flcARET ve SANAYi: 

1" * Dun b.r altın 31 l•ra 80 ktınıli
n: r.. bir gl.ım k~lve a.!l..n 4ZIJ kut~ 
•\lanıcıe ~ön1rQot.ü.r. 

ta ": }(ok kıömü:-ü beyanua:•ne1et'izıin 

baş.na ·snbet elıı "''• c~rrc::hp:lşlt oos
tahan<!slne k.aldırıJıp-ı sa Un orada öl
müıilür 

+ A111ıgonıe t:2n~lii 16 T-e1nn11.12 Pe.r

§Cmbe gfrnü saat 21 <.i.e St.'G S4nE'"rna.sın

da tekro.rlanacal"·ır. H.1]:k1n bu oon 
tem.~a fırs.atul<lıln ~1Uade edebilme
!• içHı !ir.tlrr 23. 50 ve 100 kuruş ti.la
rak tesbit ed.iln~i~t.it• 

+ Bf•yoğl unda Kı, ·~1al Q-azıoosun

da 600 gramlı.k eicn1ck 1 lir-Jtya salıl

d•!ından 2 wrıaı-.ılt M.llt Korunma 
Mahkemesi n~Ur g~unoınun bir haf
ta kapalıllll11tiım lı:arar~ıımıştı, Bu 
ceza Temr•ı.ce t:.3dU< olunar.ılt keıbl 
kaliyel. (>lrr.iştıi.r. 

~ ıçm ldrnül Uaik Bi.rl>klcr!n<ı 
~:r \'~rii.ml§tir. Yeni bl-r n-ak:liye tari· 
he ' d" ı...ı,,ı olunmt;şlur. Bu hususlar 

1,~"°" 1tıda iııtı""'ı Vekaiet.;nin bir tel>-
"' • uneu a&Mcmi«lt'<i.ir. Bir ceset bulundu 

ıs* 'l't::ıinctlıer Kor.greoi bugün saal Zlndrı.: t...-·uda asfalt yolun 150 
ctP -ı_ıcaret Oda::ttnda topla.ne.caktır. u .-.uJ' 

'10TEFERRl:K: metre açığ.nd a derin bir k uyuda 
bir erkek cesedi bulıınmııştur. Bu-"'! ~v ;et L"llanl:ı.n İd&ı..,,.nsie me- nun Zôncirlikuyııd a Kasap soka-

M.aıt U\fi Veral =wıde bıri Yeri> ğında 12 numarada otııran Maarif 
n c.f l'az.a.l'lar-tnd'ltı İ-d.&re meınıurla-
k '' n •l .ğ1 175 n:eır., ı>amulduyu l\liidürHiğü odacılarından 1318 te-
<' "''' Ar, Asıtar \J<ıta...,;yle sattır- \·cllütlii Hüseyin olduğu anlaşıla-
~ -"• l'a.1t.oı.'l1n'ı, ve her iki;i de rak fahkrkata başlaıuJ.nuştır. r---- -

, inhisar lar U. Müdürlüğünden : 
''--------·~--------------...J 1 - ?o.I vcut P.rtnam..($t rrı.uc bır.ce •4000 k;:lo Us:.Upu p~lllda satın alı· 

nac-ı - • Re .u o:ara:< da td.~llr kô.bul edıiebtl.r 
!? - P· lıık 21-7.942 5al1 günü satıt 9.hl d KJbal<.ı..;ta Levazım. Şube-

Blllıc. k.i 'l\Ierkez A'.kn Korrır..y,Olllında yap1lacakrt1r. 

3 - Şa~me hr>J'gi.ln SÖZij. gPçen şubı•de görllJ-ct>ilir. 

4 - i-ıtekJiJpıli.n pa~rlıık ioin tayin olunan gün ve saattıc tıc-kfif edlecC"klc ... 
ri fiat üz~ )I ·n % 6,5 güvcr•ne paraslte bıtl!ikte IJW'z.k.Ur ku:uisyona ınil:-aca.
atıa. ı, <759b 

1 - Ş:aı-tnnn ı'Si mucH,;nce C2> adet t200> lt~elık 9l1 ruğut.ma el.bazı aç.ık ek-
S.ı "le lyk· satın aln.ac3ık.lır. 

2 - lllul>S.:nmcn becleli <1300> lira % 7,5 muvakkat terninntı 97,50 llrııdır. 
.r. 3 - Eks•;ı;.,,,., 17 7.942 Cuma günü ,..at ıo da Ka1>aıa,,ta L~wız.ı.m Şubesindeki 

f, ~ Alım Komlsyonurula yaptlacoktır 
4 - Ş tn.ame her gün öğleden sonıa sö2'tl g~en fUbe<f,~ göıiHEbili.r. 

• s. - 1-tı•k ·le,.;., <'IMillnh' için tayin olunan gQn ,.., saı::t.e % 7,5 gilvemne 
Pa.1 _..ıe b:.l~tc inezkıir kwn~a nıi.ıraeoa..ıtka.rı... c.7206> 

Volgaya ve 
Stalin hatla· 
rına doğru 

CBa.:makal.:den Devam t 

sinde b ir iki yarmanın Ruslar ta
refmcbıı da itirah b u arada lıil
hassa Leningradı düşürmc~i ta.
s:>vvur eden Alman hede.lini açığa 
vurmaktadır, .Aneak, 

a - Rns ordu gruplarını parça· 
laımak ve teker tek.er imha e y !e
mek. 

b _ Lcningrad, l\foskovayı dü-

şürmek, 
c _ Rus mukaveme tini Z'Byıf bir 

halde A•Tupa coğrafya hatları 
dışınıı atmak, 

d - Kafkasyaya inmek ve Bas
rayı tehdit etmek 

Satılık Çam Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Daday revir Amir

liğinden: 
ı _ Araç - Ka-ük ve Araç - C'""1<1ır'ı ııı-a üzerinden Araç r,.erlr.ex 

depoo.cll'.<la L<ti!te mt"Vcut 1586 -t mı.ıaıtih 792.227 meke nılk6p çıam tornıueu 
açık aı"•uıma iJr satılacalcıtıc, 

2 -- Tamroklann oyrıca baş - paylan ,,,..._'Cilt ve l<:.buklan 30yul
muş oluı> O::cim kıabulıııuz orm k'lltur üızeıiınclrn ı-planmı,,tır. 

3 _ Tomruklara ait ,..1141 pıl'llı.a.mesi Aıllkaroda Ormıı.n Umuım l\rtidiıriü
ğünde; t;ıanbııl; Ka.>tamonu Onman Çrvirge Môdlirlü!kloriyle Daday Dev
let Qrıman I,iLefmcsl Ilcvir Anı.Lt•ll,-r:inde ve At'GÇ MtinfN'll Bölge Şıc{'l~ndu gô
rülf'bi!~ı·. 

4 - Tomrukların bir M3. muhmen bt'deli (2470) kur~r. 
5 -- i~t.c·k:lilrrin % 7,5 

mile" 20/71942 (Panrt.e& 
nlın'ıa.kkat temlootı ol;aı 1467 lira. 60 h."'lırr~ M.
güniı saat 14 de Dad:ty Re\-lr Amir'·ı:ine rn.üro.-

eoatl:ın. (7385) 

----- ---
Yük sek Mühendis Mek t ebi Sat.nal• 

m a Kom isyonundan: 
Mek;.ebômlz için şıı.rlnamesi rnueibMıoe 3400 lira: ımutırunmcn bedelli 

eşya y ... · ,:.!rLaca.ktır İ!lc temi1'wlıt 255 liradır. 
ı:;1<>illmc 22.7.1942 •n"t 10 da Y"l'ılacalı.tır 

n1ü.rz.caat. c7116> 
Fazla maluma,! iç.o. l\füdüriyot>le 

lstanb ul Defterdarhğından: 
Vil5yrt hilkümet konağlDtln <6222• lira 81 !rur\ış kf''l'f bedelli çatt tadil5.tı 

,,, ı7/7/!l42 cum:ı giin11 saat 14 d1' wıu .ElmlMc Milı:lurlüğ(lnde ~eıolt>l lt<>-
roi.."YQnda açık t•kısil1rne ile ihale <"<lil<cektir. • 

Mc.valô<ı>t temin:.t •467• lh1ıdı.r. 

Emelinde bulun.an Alınan plan 
ve azmine kar~t So\ ·) etlerin ne 
dereccve- kadar esaslı bir mani 
teskil ~debilccckltıri henüz iyice 
an,laşılıamaını§lır. Bugüne kadar 
cenup bölgesinde kenJini göste
ren Rus müdafaa şekli ik>rideki 
Alnıan han1Jclcri kar~bında bir 
örnek sa)· ılacaksa ve Ruslar şi
mal, merkez ve cenupta esaslı bir 
mukaH<met yaratanuyacaklarsa 
Almanların Ağustos sonuna ve en 
ç<>k Ey lill ortala.rma kadar Rus 
muk·aven1etinin c.snsını yıkınaları 
ve ıı.d l."flcrine ula~mak ;rnkiimnı 
ağır za)·iat pahasına da olsa bul-
maları ih timaH \•ardır. Bu itibar- İ!rteklilerin en az bir ta~hhülte <301)()> liralıl< bu işe bcrıızer 'ı YGııtıl!ma 

0:ı;r idarele'rind('n ahı.ı <>7d\ııJu vesikalara falılnaden İstaı>b-.ıl Villı,-eline mil
la, bugünlerde rereyan eden kar- rac<Lal!a l"k'oillme tariltlııdt>n taıa günl()Ci hariç c:ı. gün e-.-vel alnr..ş ehil~ 
şılık.lı boğu~nıanın bir hnsusiycti ve 942 yıl- ait Tiı:a""t Odoaııı v"""1<alannı ibraz ı-trnelerıl mUkt.ızid>I'. 
de bu m ik)·ns n6betini tarassut Multavrle, ekısil·lme, Ba-vır<hrlıl<: İiile1" Genel ve tın."'lt·t vr troo! .şa-rln:ırne-
tcşkil etmektedir.. . !<':i w proje lof>ş;r h",;,ıasıylf' buna :nüteferri diğtll' e,•ra4t 111111 ı;,,~ MAi· 

ETE~l JZZET BE.1\!JCE c>ü.r!iığündıı görülooil•r. <7148> 

(1 ınci Sahifeden .Devamı 
deva'Il ~tme-Jçtrdır. Halbukı bur 
nuınıuzıuı drbrı·.oc 40 bın 1;ckı o
d1tn vcsa<t bulu ıamadığı iç'.n şeh
re indırHen1emc .. cdJr. Blillun a
Tikadarl-ona razarı dikkarı alı
naCağını üınit ediyoruz. Paşabab
çeden Aııadolıı'1Hsarına kadar u
zc..1~an ~ırtlann gc·rilen··ndcki oc
m·anıaı da kesii··nis bir vazıvelte 
hcklı)"cn bu odun;.ırı, şeh~ in
dinnK.'k i<:;n nakil vasıtası temin 
edılecek C•lursa, hem kış çin a
lmm<ıkta olan tedbirler takviye 
edilir, hem de orada bu 'Odunları 
·ke""n ve geQımlerı bu viizdeıı <>
lan \'atand..ışlar sıkıntıdan kurlu,. 
hır 

Bu kt>oılt:n cxtunların -:;ekı>ı, ye
rinde lesı•m 2<lcı-2;.o kuruş ara
~ında \·eril:mektecl.r. Buna. İstaıı-

VAZiYET 
(1 inci Sa.hıfeden Dı•vıım) 

Şirı:<k şid<beı/; Alııı.nıı. tazyiki 
1..:ar~ .. ;11". ,·,, Rtı.slutrı 11. 'ı.ett ·el~· tu~ 
t1ınmı<')~ co l:aı i 111?1 K-eli bir .-rı1ı.. 

l?atelıc1 giri;. ~~aı ı.;tiıjecO'klcri 

ı bu. :ı &adar ç<•k ba ı a ;l,5 lı ra 
ra ria r~kliye ücr ti ilave ed~r
,;ek ,geniş b..r J:>c~apla burada bu 
rıdtıınlnrl"I ro:ı )CI fi •"1!11 6 li
rayı geçan;.}"eoegin• göri.lrtiz. A· 
lcmdc't,. Çatalca \'c Sihr'.deki 
kesim y<:rlerinde de \'a:ııiye!., her 
lıaMe 'Lugünk·ü l 2 lirn gibi yük
s.< k fi atı lıok:lı gı;5terce<lt kadar 
pa lıa.Jı~ :ı ınalolnıamakla<hr. 

Haldca1 ıl>u InE'rke?.de l:mluın

duğuna göre piyasada ııfı.zom ro
lüoü oynıy:ıeak olan ımahnı4<e.t 
ohsınin ve dolayı,;ıie bd<-di~·<'nin 
bu işleri bir düzene k<\'·:ıartk, 
naTih kallobğıııdımberi ala·b;ld:ğ"

ne yükselmek istidadını gösten."11 
od.tn fiat\al" de«line bir an e\-vcl 
bir çare bu·lma~ı Jaznndır ve bıı.
n u b€ kl :·yOrUG:. 

MAHKEMELER: 

Kendi llendlne 1ava, 
yava, sapıtan gençl 

balıi.~ ır.eı ~ .iu olnuık'atd.ı-r. İlk 1 
ıa!ımin. J{afkasva.y·ı ~~'"' ydl.
ıa.1 k;c,. ıu11:ak üze~" Sıali'ııgmd 
••e Rast of aılamırl,1 ve Don ııph- [ 
r. uı '.ıırkN<l ~el,: ~·~ rek ~•/ lıü-

(2 inci SJh•f .n l.kvam) 

b top ı la • n F .. - \ t ... tı.kı; .. "' 16.I'I. 
ko) le gı zd ı FU ~ lcrı ynJ>-
t>m, maııa. ı cyJnla ı .ı<>< •n, .W.. 
ğuı4_ ı, p.~ .... ı İl b : (_ıtt• l NotJa.. 
rını g. y (' mük ı1 

y qk Dorı. ueydan mııılıa,<.:l>esiııi 

Vu1tıf..la kaıl~tıl etnı.~l!ri ihf:iuınli.
dır. Alır.un tJ,\IU.klıJnı böyle bir >h
t~n-Ole 11tt!!/(\.a1ı.. ı•...-rrnenwk ,i:ı'in 
geııW-<~ki Rus birti~·l~-rM•L ~ue ·11ıü.

'3al.;ı•!e yollcı:n.ıı:ı ııı üa''"mdi~ 
bombal.amoktadırlar. 

Alıı:ıııılar, ,şimıli RtL81aı-ın da 
ı,cı.bul ettiği gi.bi Doıı ,,ıe;ıri1ıin 

deığu...'\ttn.a ·nıii.hhrıce kuı·ve1lcr ve 
tc.ıı7' kollu» geçirebildi.kler>«e gö
ı-e, Voro,,,•çden cL!! doğııya dıığnı. 
s•·~;. ıııki<r.jlar t.ek leııeWir. 

Di!kr bir Alman nebli!Vnde de, 
Mosl;oı·oıtın. batı;-.ıııla ~ejev böl
~-.,.,,.indeki Rııs mukatıC'ITIR,t lııat

lıın da ya"ılınıştır. 
1\Jı9,r ccyhesinde m.ülı.foı bir 

üe~i. geri llarekeU• olmarruştır. 
lrı.gilizteri.n ElaJen•eyn böl~n
de ır~etliktm on, orı. l;Jd kıilo

metrelik .aıra....--iyl 11au.lıajicca ettik
leri arı.Ja,.«ılryoT'. Elali?me'.>{ııiıı ee<
nubtm<«ı ,;e cephenin merkezin
de '1.i t{!J'afın do. ronl'1'UZ 1Jı4211,.._ 

Wda:ın da bulu ııdukl.cıırı göııe 

çc-rpmaktadır. 
Mi.lıı>er t!eı.ıkotle.'iıı.iıı Arap d

lemh e lıi/'.aben rı~""'ttikl.eri 
beyıırııM-me ıdolayı!lile, Mtı.wlini 

ile fl':'ki •K'Udüs müftüıri.i. Emiıı 

Hüseyin ara.sııı.da 11.es.a.j!ar te'aıi 
edilmıqdir. Hii.seyirı 111 ... .ajıııda 
mihverin m,uvaffakryetLeriııi öv
dükten sorıra, bu 'beyanaıaml'?tm 
milııJerle 'Arap al<'mini birhi'rin.e 
yakl.a~tıl'aroğım bildirmiş, Mtıro
lim de Arlap mr?<mleketlcrhıin 
hün-ı.,..,.ı ı-e istiklal giinlerinin 
yaklaıtığı oet•almıa t'enrıi§tir • 

Diger taraftarı. YaJıud' aletJlı
lırırhfl't mi/11101' tamfta1\ı oıe işaa! 
ıtltınd.ık; 111ern!eloettercıe \.ie şid
ıfetiıti arıeırmal.'"0ld.ır, Irutg<ır 
Sobrawµa ... gcı,:enlerde 1 ükümctıa 
bu hmtıısta ge"İ§ sa.ldlı.i~•c't "Ve!" 

ın·~a. Gc!eıı ~ıaherle"e göre, B1Ll
<ıaır lıükıimeti ilk tedbir olaıtık, 

Sofyad'aki Yahudilerin §'Clıir dı
§!7""1 çıkan!ın'™ırıııı ve yahut lılı
susi ımahalteleı'<ie ;skaıı!annı ka
rarla.§trınıştır. 

--0--

PakeU 6 llralıll çlYI 
(1 inci Salılfeden Devam) 

Dü.roeu ır rmurl:mı dOO kıya f~t d~ 
tirereK bu D'9ğaı.ayı gi1.nı lt "T, keoıdıi

l eı>ine rnüş\ıoı\ sil9ii. vrrer~ biı· cillnw'.i 

meşhut <erlip r-tmişlt" ve ZBl>.• tutmuıı.. 

!ardır. Yir.e buını..rn alt ç,.kmala;ılıı.-. 
dak.ı büyük Y~ni Handaki ardiyede 

mühim mikt~rd:a bökır, mont~ \·e tel 
ç;,iler bulunmuştur. 

Çiv;cilfr hMcltında nyrı.ca istifçilik 

suçur.dan da takibata b:ışlanmL5tır. 

C r. NIHAO TOZGE 
Cild-Saç Frengi 

ve dığer Zührevi hastalıklar 
t W:lNQ ltfıfJ1 UVTAR.l'IUS ı 

Pııır '' Pırıı•bı•ıı •ldı ~ırıl• 
1• dNı •? . .o • k•d•r CT•••fH 1 at ..... ) 
18.&b..ııı.VıtrM ........ NI H.an. llUJ\ıfllııı 1111118. ll ............................. -. 

.$..xi.ra, k61\dıf™ Dı\.an.lt.r , şünra. 

tez.i>.f'ı·eI{·rıne verdin . &· rıJ.IUt.., Bay~ 
burtlu Zıtı.~~ı, Kt tı ,..cı:::; ~ :tıin e.seıt"-

1<> .. ni topladım o lu· san.-.. d:a., nazı.. 
rı•lt.'1" Y~ırııya b· Jadı.ın. A~ zan wıda. 
iki yii2ldl'n !azJ3 caıı ~·e yıazdtm. A,. 

nıan cft·na.:ın, ~?"' c L' ıf1Zlre yazmı;ı... 
Sfı.tn ki'1 

••• N~ilıi k"'.oiı ~. , V'i.,. ... 11.n So.
fir1 .5.ıcf.L 1 Lh Paşra:ı- , Nef'iye, Baki'ye, 
N~· •. t', Fü.zLJi'yC", S y,yid N 'Tlıiye., 
Ntyazıi l\IiSrl'y<', Rı::!lı, ~~·ye, 
Ziya ı·,~~.!'a, Katı')· 

1 
Pl '°1f."V Jlaşaya, 

l\ .. PJ.ş:ıyoı, it nılt " :..:l.X"rc- ş-nuna ... 

dım 'kı 1 ..,... -· 
Bu ara !ılı:, milbıı ,. · rş ""'°" 

keme iop~mdatı çik ;>, 
- H - '}·in, Ctl\. .. ıt.. Cf'\• Ht,t.. 

ie ... yihin! 
!),ye bağındı; Cemııl Re-rik'ıe b.cıı>

ı;:>.n g.ıı11;, ;r.,...;m,,n frrlcdt; 
- Beıl. ;,u malıkı_·ınryt' giriveı'f'>yı.m 

CenlEt;Jcigim; Q::ı.ha lıu!·u~ı.m... Yine 
gıörilşü:.'12.! Dtoıcil vu .mahlk.emeye laof. 
tu. 
cemaı Rl'Hk, bir kfrbwıtruı kw1ul~ 

IIIJoUııi gibi r.aha.t bir n<"fes a!.d.i:. .t."traf.., 
"" bakındı ... :ae.,ı goroü.. 

- Ooo, Hilıseyin Betıt~t, sen ıı...ra. 
da mı.sın? Dedı. 

- B -~mı ya, Dçmiııdcnl><d 
•-lı.i dirıliyo."<llll?1. Sizi <k.'ğil d,., o ıı

--zeve\t.Il, g('\.'C"L.() he-i!ı ..• K.111. o kl>

zu.m?. 
- Yak... bi bir ~ ur; edtl bi• 

aı0ca<taı, d~<li C.."tMI Refik ... Mı ııu-
!Yıncilr. $(..n'n eria.lın. Şimdi bir 

m<ııctd<>t!ır vozifr,rle Er2ıııruma g.tQ.. 
Da.v ı varmış. Onu.ıı ıçin izin !Wııp 
gdm;ş. Ne y<ıpsın QOcıJlc? er.adla, ışto 
bayi<! ga.zellere. rilb<Nlere. · !e
r<', ilme veruniv kendınl, Başku ıtürl<I 
gecer mi?. 

- Böyk böyle başlar, d<>rler, Ga.
liba, 1-0ıüup ~ -~nlerımt'.Oae bir ~.,,. 
kalmamış. 

- Yok canım!... Pek :.U aklı ba~ 
tınıfa. 

l!iz böyl" kıı>nuı;IJ19ten, l<R!'l'ı taraf
tan bU:im ditcır ad,lyc rnlJl>a<T;ri """ 
kadaşlar, Gevs~ Nıhat, Nureddin vc
sa.ı.ce sükün 6"'tiler; biz.im yanımua 

gelip kollar•mıza girdiler Hep be"'"° 
ber muhai<ı-rne d>nl- üzere mah
'kt'n:<'lerden birine c!o!ru sll<iikle-

H'OSEYfN BEHÇET 

Toprak Mahsulleri 
(! inci Sahifeden Devam) 

Fırmcıların bu ididiasına karşı. 
hu sabah :kend:sile gıörii';tü.ı,'iimüz 
toprak ı,l'i.;;i müdürü ise şöyle 
demiştir: 

•- Fınncılar ~beri blJ 
şekild<>ki idrlinlarile maksıalannı 
temine çalışırlar. Of sin eksik un 
\·enmeııi tabiatile imkansızdır. 

Yalnız bazı çuvafların esk.aiği 
\'e yeniliği bu a~da bir mikıtar 
e'ksiklıik meydana getirobilır, Fa
kat .bu ne iddia edildiği kadar 
müdtim bir rr.eseı.e \'e ne de ö
nüne ge~ilebilecck bir m<'\'Zudur .• 

Altı kat elbise 
(! inci S.ııhl!edt>n 01'\'llm) 

bir mfaMm sonra anfoşılarak 
Kazım çalıı!'ak. Kahramnn da 
para vô.dile hırsızı ğa teşv>k su
çi!e Sul1anahmet 2 i'lci sulh ceza 
ma:hkemes:ne vc:-rilm .. lerdır. 

Dün ma>'!ılkeme Kazım ha!O ın
da tıevkiC karan venn!~r. Kah
raman ise gay ·:-ı.evkuf alarak 
mu.hakeme etlikcektir. 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin fiatı 

Cins, Ki:losu İp balya Tel balya Teminatı 
~~~~~~-=~.....:..~~~-__;~~~-

Kt..ru ot 180.000 
Krş. 

6.50 
Krş. 

7 
Krş. 
1890 

1- Yukar•da mikıları yazıh !kuru ot bir partıde teslim olunmak 
şarıilc pazarlığı l 7 temmuz 94~ Cuma gürü sast 13 de İıırnitw 
Tersane kapısındaki komisy<Jn bin asmasında yap:lacak'.ır . 
~Evsaf ve şat<tnameıt becfols.z olarak komisyondan alırabıl.r. 
3- Ek.<Slıtımeye i,,tirak edt'«"k taliplerin ilgili Ticaret ,·es.kala· 

rım ve hızasında yazılı ıuninatlar ile böriikte belli gün ve saatte 
'<omıi.>yona mü.racaaUarı. 7566. 



.f. - S 0 N T E L G R A: F - 1 4_, 'fE.'llMUZ lM! 

İstanbul Erkek Öiretmen Okulu 
Müdürlüiünden: 

Ki'> • .ı\ı> K-ilo Çok> '-1" ha:T~( F':ı.h T.111;:·1 

Kuı'l.ı~ St. I. ra. Kı•. 

l)a.:ı ı; ett 
l:.:ı.:ıır.aıı c'ı 

K.J · ..ı ('Li 

S•ğ• eti 

S.1dı• y<'ğ 

Znylıny;'J~ 

Zey n 
!-; 'J.u-ı. 

2.:-ıOO 

1500 
800 
(1110 

JjOO 

500 
'iOO 
';"OO 

3000 
2ll(l0 

1000 
10()~ 

700 
arıo 

800 

p.,.·. ,,; 4000 5000 
Jl1t;ı.tt 3500 5000 

K. ı'a.u'yı• 1500 2000 
1'o!K:t 800 100[• 
Y şil Icrcimf le 5•10 8f J 
K ~:ı.ı n:1lı:'C:m 200 200 
K. ~.,,;a:ı _____ 25fl0 3000 

170 
160 
155 
llS 

215 

125 
70 
a:> 

---
fı5 

40 

27 
~5 

2'; 
3! 
22 

Peyi:•= ~50 500 l 22 
Ka• r P. 250 300 192 ---- ---- ·--- , __ _ 

4100 
Z4UO 
1650 
l ~~j(, 

4300 

875 
5ô0 
704 

:):!50 
2()00 

540 
,50 
256 
ti2. 
ı;pı; 

610 
576 

K. ş.,lror 500 800 il 7 936 

ili-: Tf·re • tı 
Lira Kr. 

705 

323 

itil 

2H 
150 

·r ~· kor.___ ıoo,.:0 __ _;1500. ____ ~9-7'---- 1455,_._ __ 1_20 

YLJn -:41 10000 15000 S ---- 750 ____ 5!__ 

Ba.7 pathc:ıııı 1800 20()() 8 
lbt. '\ pat! tr:!.U 1500 2000 7 
'I'. b•-'<la İzm:r 300 500 25 

> > yeı·!i soo ıooo 12 
l•: ar&'ta bc-...rly6 2M 300 2() 

Kumızı barbw;ya 200 300 23 
Y. boıiıutııf;ı 500 700 22 
Çalı ra•ul;re 300 500 25 
~~e > noo 1000 25 
Kır W:nalflS 900 1000 18 
D"lm:ıl ·Jı: domo.!€3 300 50G 20 
Dvlmallk l>ÖbC'l' 300 51 O 25 
ır.,.., b<be.- 1 00 100 22 
T:u.e ba.n.(.ya 200 30~ 35 
K:ıbalt İ.ıııılr 300 500 27 
Kr..1>;:,;\ yrt~i 800 1000 15 
r. Sogan 2~0 300 drmd 3 
~loydllrı·ı 1000 1500 • 3 
n .. r .. "'" 20<) 300 ~ :ı 
I .-ro.ı 2301 4000 adet 9 
sen e;:ıt •• 300 500 15 
L;panı>ıc 1500 2000 25 
Pır ısa 1500 2000 22 
r.:ıhana. ısoe> :ooq :?!) 

il ·.u; 300 50,j 22 
K" t 'lcereviı 300 SOQ 2~ 
T. Y3pl'ı:'k 100 ı-<J W 
Y'*l Sa1alf Si)() 7 ·u 2 
Ma?'>JI 500 50'ı 6 
Ka "na\J .. :11' r soo co~ 32 
Ba., e..nı; n:ır 200 3fiO r. 
011.1 •'ng!ı::ı.,~· 400 JOO ----
Kek 'kvnnl.ril 
lrl2.."ıg3'l kön'rli.~ 

Odun 

1;, O too J.><t. • ,jn 

5000 
150 ~id 

5000 
150 Ceki 

8 

11 
9:;0 

160 
Htl 
125 
120 
~o 

66 
151 

250 
180 
JOO 
l~~ 

22 
lOJ 
J:i5 
150 

9 
45 

G 
3CO 

75 
500 
410 
400 
110 
l 10 
30 
14 
30 
102 
27 
40 

H05 
53J 

23000 ad••t 2jO{)rJ Mrt l0,3 26:!3 ------- -- - --- - -Ekı:n<'k 

13l 

107 

O~tl.l;.Jl',\.ıt1ın }I3yls 1943" sonun:. k~J ur b 1r senel k yiye ... c't .ı-,t'y:-çı~1?n mur 
ham;ncn ~l~:\l'hl ilk tcrtıan~!.:ın a.,nğ1da. gö.9'1 -.:rJldiı.: ,.ı ç ı >1 'rt:>:rrınu~ 942 
Sa)• gı"'i) 'aut ıs de l)c.)"l:ltıncla İ~anbul LJs<,lcr M ıha31•bocı ıg •• c Cksiltnı.,,; 
,:Ja•,. :.ı:cağıcd:ı..n to;ıliplerln i!.k, t,,minatla.rı vı1 T•eıt1•! Oria--:ı 1tı ~t!:-cce:!ı:.1eri 
~ı~ Vt>53.ir vesİıkal:ı.rt, ile bt.rllkt..,. belli v\!n \C s::ıaV h- .. rı.: 1ll!lla 1. '7200t 

Halka Kok Kömürü Dağıt.mı Hakkında 

iktisat Vekaletinin Tebliği 
Küınlir satt~ ,·e 4.i.:\Zi rrüesses esi v~ ~ubelcriDce ve bu milesse

senin senı.t b..iji \'Q "jani~.rı tara fındao kı~t)k kö:ntir t::>\Li.ne baş
la1'ıruştır. 

Bu nıü ase-0etln nı~Ui kor-unrna k:1rununa le\'fiğan ııeşı·e:dı:cn 
kvr~r ve tal:mat~1arr..e hü~.::ü·nk1· 1 da ı.'("::;indc k(>nıür clağ~t.<na i~i
n:n CCX('j°<.tnını tcm:n lçin a~ğjdaki Jıususlurıı:ı sı.ıyın h~•1'.kım1zın 
dikhtine arznd:lmesi faydalı görülmüştür. 

1 - Ki>n; ür te\'Zii işi, İcra V ckilleri heyetinin 16/1/1942 tarih 
\'P 2/l81U!J nunınr:ılı karaı'1ı.:ımesilc tatbik Ye 1'('.~i gazetcniıı 
13/6/19-12 tarihli Hüsl.asil"' n~şir ve nıeriyet mevkiinc !ımıtılan 348 
s,ı)ılı Koord,rasyon kararına tevfikan tahdit ,.c tanz·m C'di1miş ve 
1'ni o;<>kli -rC.;ıtı! guzetenır 29/6 /1942 tarih'.i nüshasında neşredilen 
İktısat Vok:iletinin ta!iına:nan:.e sHc pcrk.it.ilml.]LLr. Türkiyo kömür 
Slit15 ve t.e\-1; müe-;st.•:;;cs. Ye 5ube IeriJc semt b.11y·ılcrinin \'e ajan!arm. 
r.e suretle kömiir satacakları da ikt·sat V"kwel rıce ıa,dik edilen 
künıı.r sa ı ·~ \'C t0 ~-zi talimatnamesinde flaST:h cci'lmiştir. Bu moo
df'dc y~ı:ı'.ı ne}l'iya! bro.~ür <J<11in de E!ibankıta. k.ön ür satc:; ,-., tcv'Zi 
ırüeı.scscsi w:ış ~ erkri ;le bayi lerdc ~eni cdilcccık.t'r. 

2 - Kömür sa!ış ve tevzi müessesesi olan yeılerd<>, bu müessese 
subeleri:Wcıı semt ba);lerin~n kömür almması, behemehal bu sa
tıı ycrle:i tnıtıfınc!:ın parasız verilen beyanamelerin usulü daire
si 1 a!!c r(' .. ;kri taraf,ndan doğ nı olarak do.1durulmuş ve imza 
eıl.lmiş otmas:na ve dağıtma birliği teşkilatı f:uıllyef.e geçmiş olan 
yerlerde lıe:;annr.mderin bu birli klerce ta9dik edilmi7 bulunmasına 
mü.Le,«1lc,kılhır . .Afıcı'.a'i"'Jan hüviyet va.raka.,-:ı, kömüıii yakacakları 
ynin mw;adda;. kira roııkaYclesi vey::ı tapu sen<.'<li isteneoilir. 

3 - Kalm-:ic:>r!i malıa'1let-doe oot umıı.lann kümürleı'i bina sahip 
\'ey,.. ır..U9tcciri taraiın<lıın VCTile cek beyannamelerle en az üç tak
slt",e alınJr. Bu Jıinalal"da oturanlar için ayne.a kömür · verilmez 
ve kömür talr bindl' bulunulamaz. 

4 - Kafoıifrr6'z evle,;.:de oturan aileler, her soıba. için 
''e soba. adedi ne olursa ol'.·un senede ~ tonu geçmemek 
koık isre-ycbilirleT. 

iki ton 
üızere 

5 - Yeni bir i1;in tarihine kadar .MıkQrada alınacak kÖınıür 
rnllırt.an her ev için ceman iki to nıı geı;miye1:eği~n soba adedi 
H' ihtiyaç ne olun:a olsun, mevcut st.olıılar da dah!l, hi~ bir kim
S<> bir ve muhıcTif yerlerde illk taksit 2 tondan fazl-.ı kok kömürü 
alamaz. Diğer 1-0ks!t ve tevzi zamanı ayrıca il.in edilecc·:ctiT. 

6 - Kvnıiir dağıtıt.masının. ko la:yiaştı.:rıhncsı mıaksadıle açılan 
semt bavilerinin yukarıdaki hüıkümkr dairesinde tevzi edece·k
kri kömUr 100 kil~lan aşağı ve bir tondan yubrı olamaz. İstan
bulöa bu rr. ·kta'l" azami i:U t.on dur. Bu bayilcı'in dahi tevziatı aşa
ğıda 7. ci ma'.ldcdeki cezai nıüey yidelere tabidir. Gerek bu bayi
lerde ve "Crc~se kiWür satıs \'e tevzi müesı;esesinden V('l'ilcn kö-

<> ' • 
mür!erin yc~·ünu herhangi bir suretle 5. ci maddede yaz .1ı azamı 
mı:.1arlar: gcç1iği kon.trol netice sinde anlaşıld:ğı takdir<lc alanlar 
hill&ınc!a cC'zai taU<-. bat yap;lır. 

7 - Ki'criır san.-. ~-e teni mü essescsirıin izni otmaksız:n. hiç bir 
k ını.-;e aldığı kömür-Ü beyanname sinde ,yaz ıh i>tihliık mahalli hari
ce ne ve ]ı:ç bir yc:rc hiç bir suretle nakledemiy~ceği gibi bulun
duğu yerde da'hi lxı:ı1<a6ma devir, temlik ve hibe edemez. Kömü
rünü her haııgi bir suretle devretııno<; meebur!yetin<le kalanlar 
1'ön1ür sans t·e tevzi müessese s'.ni11 yazılı n1u,~afakac inıi afmağ:ı 

pıechurdur: Bcyannall'C:ımde ha kiki \•a·ziyeti g00tctllllcyC'l1 veyahut 
k ;.,l<l ğı ki:mürü ne sure.tle 0101· sa olsun ba~<a mallıalle nıaki l veya 
d.ğerilX' dcvı·edcnlcr hakkında ]\{illi Korunma Mcılıkrnıes:.nce 

nıeŞ:hut SU\~ar hfıkumleri dairesinde ta:kbat yap ıl ı r. 

8 - Kömür satış ve tE"l.<i mü e~sesc'1 ,.e şubclerin'n clepokırın-
0-an Y$?11aC!tk ~ok't:f ··ru ea '~ fhrt: ~r:.oı.:tel t!'iıh; •'•~· .. -~•t:.ı.~a 

tr ·Lm bl'her tomı: 

Anka'!'a \~r. iztrıiriıe ~"··•··· 
bta~bulda .................... . 

1.irnıı •. 

~6.50 

n.5o 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Ill:ı!e gUaü: .iC.'i.U-ıJ 

14 Temmuz 1942 
18.-00 Prvgı :ı.ı ı ve Mt>.r. l'ket Saal 

Aya. ı. 
ır:.o:~ :\tii.<k: R.ac...yo Dt!ls OrıkC'" tra-

.tı. (\lioloni.;'.t :\ı~c:p A,.t.ırı). 

18.40 ,\lı.J .. ik: 1'"'~ 1 Jft>ytı•tl. 

19,00 K•ınu~rea (DC'rtleşn~ Sa~ti). 

19:Jj ;\I~zK: :r· i P:ı-.ıg··a::nının De-

• 19 31) 

19.ıo 

19 .. ;s 

20.15 
:o,45 

J\'lı• -lı->kt.?~ S.ıat A> ~ı ve Aj.:ns 
~' ı.. , .. le!! İ. 

s::-• 11~ 1 O DJ.ı-. ~ 
),tı'ziA: Saz F..sc• lı' i ve O.ruo 
lic:ı\·a 'mı. 

!"'...a~yo G::ız.c~. 
~!GZik: Cc'IlÇ B·•s! il :a: Sc
r1 (Şa . .k!:ar}. Bt.·stekr..r: S3-
ba.1ıac.khn Kn~l-t:-. Sö:yrycn: 
Rul'::i s~;. (B:!;; Daı~t.on) 

21 100 Zir;ı:;.t T:a!.cviıni. 

M.K.N. 

56 
5-! 

-., 
Ov 

52 
51 
47 
46 
43 
44 

lıl5 

wo 

210 

!i:i8 
3'i9 
24 

1;;9 
l 1 • 
801 

43 1307 
42 600 

40 
39 

244_1 
2~50 

2'1S2 

itıale guıı;;: 

515 

6~0 

t1830 
44 

230 
o 

21.10 !\Iü,'..:..: Mt1nd111.u:.ıh:ı -
Y:ıu Cecf',,,! Rfiya ·ı:> n.d3n 
ı;al<.r ıPi.) 

tU.:r 
1 2539 

Por- 5!!4Z 4: 

21.30 Ko~l'Uşıra (iık:tı~-t saat;), 25!! w 
2ıe2 240 

iJıde ıJnıü: 

2 
7 

000 
000 

000 

500 
000 
000 
000 
50•) 
000 
000 
000 

17.7.942 

()()() 

000 
OC? 
000 
000 
700 

(00 
200 
000 
OIJO 

20.7.942 

2oa 
730 

2ı.43ı JıfUz~t: Rla~?:t Tur:~ 11Wği 
}>:(ıgrumı. (Şı!f Mı)::.ı.ı.d Cen111). 

22.30 Moml<'k'<l Saot A;r.n ve Ajans 
IIabcrlcri ve Jloı"ti.J!~. 

22,45/22,50 Y.a:1n.J.ti P~~rom ve K.ı
pan:;. 

2397 
2380 
2387 n ad<:t 

ataıalllllb araaıyer 
1$,.. :azrt~ıo ç=ı.lı~.4.ı.:nlmaııc üzere 

it.i :-r.~;.ahh;h.e 1'ıtiya:; \·a.rıj_ır. B:rirıci 

nln la:.!i1il ne-t 80' lira, çalışma z.a.m:l .. 

nı 0t\ .. ::an1 faat 20 d"n t>abah::n. 3,5 na. 
ku:liı"."'. lkl:Jdnin n:aı151 40 lira, nıesa.i 
Z<J.~.;.nı ~k~'ll saat 20 d11 1ı 24 e ka
dar. F&ti Till'!t~ı· b:tmt::.;:. şa.-tt:r. Lisan 
bilen, gün<i-..17. ü:d":'yı~ kadaı· baıı.ıta i;.i 
<>!rr.<lyM !L"''·<..fh \.Xİl!lı·. Kısa bh· hat 
tcrc-:iı!'r.e1ini 1 tJh,sıl d~:L'Cı•3.İni Yt\ dah~ 
ı--ı.·" c.>I ta~ışıl.1..--ı ye;·;e i bilı'f.il""'~ birı~r 
tT..c:ctı pla İ<nnbul Posta K.;t"'"' 466 
ya re"' -acaa.t. 

31 
32 
33 
30 

3 
37 

23i3 
İhale 

l'.J.K.N. 

36 

10 
:!755 

-~~~~~-~~~-~~~~ · 
1., .. 5') İstanbul Asriye 

:\ I ah:k emesi nıd l n : 
12 ncı Hu·k~ık 

1\IÜ!trlııo1: TiJ-J:-:> Pnı Ş'lı.t. 

.. -' ... 

l2aa2 

:'\fli--.Jdt.• ct!<.}"h: Abdt1 1Joh P..ır~ ... ı 
O:·la.köy Şita Yı.=-c:·,ınıda ~iôr. hale:ı ~ 22-01 
i.k.::ı:nıc-t.g:}I'.1 ;ı:" 'Ç'hU !. ~:;: ')3 

::\lliri>i<"i l{;\tirı• t~.-af•nrlan mildt1Pi- :::ısl 

alı\\h ,\.bdulla!1 I">a.:Uiü~ fllt~~hinı"' açı- aıeG 
la·ı ih~:ır dav.ı ·ın~1 <ıit <ırzU'hal .ıreti i.l'a!1.: 
nıü·t •1 ley•h·· Lı·b!iğ cdilnlıf"k il2ertr 
yatılı o.rl•·P iıı·rı gi'ızl.rJcril'"'tliŞ'~' efe anu- 143 
trJaLJı~~.,,,1ıiıı ;nt>;ı:4<lı?:" ık:-.·~tgtı-:1mı t~·rec 144 
ile SP'nt.'l n e•Jhtı~L' gitti::iniıı beyan~y- l.J2 
}p iod • k hıı.mnsı llZ•'I' nı• HJ:\: .. • U-
•. ü '1~ıha.K.ıı,t>!t>:-i Kw1un:ı:1:.i::1 141, 
142, ll3 \.C' J3:i l..: K"..I &1 ~!~r.·I)(: 

14 ı 

t.,,f- ad kıl,,.,.on da''" "'""'"·' 145 

Liye \~r~:ıu!Xl u;.\.3i.bC!-

~;o;;:ıc ._ l~r • l."la vo 9t2/j5l numa:-a-
• ıt..ı,. .. t l ~t bt"Zy.l nı~ ... \.:i?ielı~y1b:ı. 

( 10 ) &:1.a l"'ntiı: C·"· ıl ve r.~~:ne "ka
n..: vt:rl.lmiş \ t' b ·1"'11'.a:..:O~ kJ.!'::ı1" ar-

161 

147 
140 

8 500 
23 oo:ı 

18 
ıso 

75 
287 

79 
günü: 

18 

6 

1 
61 

40 

flS 
19 

o 
1 

~l 

7 

000 
000 
000 
000 
000 

21.7.9•~ 

Gr, 

00~ 

300 

000 
000 

000 

ooıı 

U()O 

580 
ı~o 

001 
5(){) 

günü: 22.7.942 

99 
758 

il 

l l 

000 
000 
450 

51)1) 

orıo .,,,., 
001 
000 

Lua 
- ----

~6 
727 

239 

2037 

051 
5~ 

62 
Gl 

4~6 
1453 
648 

.136 

53 
12? 
91 

:>.51 

148 
05 

270 
100 

130 
103 
63 
58 

150 
313 
002 
)56 
ıoo 

71 

140 

227 

51 
173 

80 

\ 17 
152 

5S 
112 
152 
123 

H6 
1097 

1 'i4 

414 

.... 
li8 

11J7 

75 
50 

00 

"ı5 

60 
00 
38 
41 
07 
30 
00 

05 

ıo 
48 
76 
15 
00 

00 
24 
00 
40 

GO 
00 
00 
50 
34 
50 
70 
00 
5·1 
37 

00 

00 
37 

00 

00 
00 

(IS 

71 
49 
12 

50 
92 
45 

50 
00 

00 
40 

A rlJ. :> 

..,\.r l,li ı;, ·r 

.\:ik i · .i,ıl; P'·"', r _.yaı..ô· ••••-ş
Jı~ı ıF.gLı . ) 
scı .. •l urlia l:J)l)...ı~t't··n t.o Ç' ·u 
aıkıil ii!fttöt• k_•·bl 

O"~-o karo-("l·i rık-s ... ı ı 

Oto tekc:Jı•.k ~-l~t 111 

Oto Fcnc:·l< ı-ı 
l>t."i ..:ı•rı r:ıütQ.· a ~n.ı 

Derr ·r Yt! babı·d:ın •• 'l) 

D~t'{il'r~ oto çam1u J ...... 
!)(>n!tr.:l11 u ndi ci\·ata 
Dcı.. ·~ eıı nttı yny 1 "'1"L 

.ı'ıt a ı 

l 

Dt'! 'rd n ;:ı;to mu_ :ıdı• ı:, • . p rı 

V•2 b~!l::ıır~ ·it• 1 e ·ı 
H~·tl.a den~'"· 
K<·silr."1'.i ren<l<')(' ... r. ·rı.n1 t.a!ıb~ı 

U~' i sun'i ani!:U i>o! a 
Pen)ir- , r~'ka.b: ınaltin sı .~ r ı.d't.•ı 

ipek nsta ·Jı dı·:-i l(öplı n~f:.ı.a 
6 adet 
İpM rr.;.-t:ırlı "-ı.Lrı çrnı~a ı 
İP"k cıst.a.rlı yiiın 4'rlc••k C':l>\3c~ 
Ylin İr .. Ln ha!ı:ı. 
Yük arnb~'"ı 

İpı:1< y\i<hl i<cş tJya Y"'•"" 
Graır. :Jn lSa~ibhı-~ ~esi) b:r .r.ı!cı 
Dolu g!'an-.nf.on J>il!lbı 
TP..n:vir ve iş:ır~t /-en~rl 
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Traş Bıçakları St•Yf',: bayıl~· I! n mun~arr:ı ma sranar..·ile b irljkıe tesb;t Y(' tat};:k 
Hlikn fo~uatı >at•ı yerı!eTinde as ı lı bultınacaktı". 
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Cild" tahrı~ cıtmez, 
crkti yumu'iatır. 

IlPr yerde P O K E R t ra~ 

brçakları ıu arayınız. 

Antakya 5 Sayıh J. Er. Ok. Afayı Sa
tınalma Komisyonu Başkar.: ığından 

Tuta ı 

I(u:ı_ış Kf.o Um Kııt"Cş 

'Q 1 ,5 '( ·ı ;ı.t· 

Ax~o ı 
L.ra K"7UŞ 

>;.-0y Jn c~i -- - --- 120 

5t) 

45,ouo 54000 ro. ___ _ (050 00 

1687 M 

30'3 00 

6175 00 

SJ!ı~· eıi 

ı» ·ın.r 

Sade ya~ı 

4:) 000 :?:S< o 00 

38 

22:; 

108,0vO 41040 OıJ 

36,ooo aıooo oo 
ı - Yı.:·.k..ırıôa cins ve rr,i:...tarı s:ı:resi yazılı e . .:~k li .. tay 5 ;ıy 1h j. t'r. o~. 

Aıcy~ın iihtiyacını kaı~ılam.:ık u.ıerı f'ks!lknrıJ-e k·:ıeıulmı ..ı , 

2 - İhale 22.7.9-l2 Çarş:;ıır.ba gJnJ 6aa~ 15 dr j A :ıyı S1t?Jı A:ma Ko
m•-v>onWl<ia yapJauktı r. 

3 --- Toılip illanlar bil't'1 n e<YTak .. mü~bite1,ez"ylc bır' ~tı1 'c m.Mıa:r:T.f'::ı 
bo.<kl'n % 7,3 ğı,;nu pry akÇ'ıe"I o~araık yatuJrt;l... ~artiy1e koı · yon:ı ınfııraıceat 
et.1-..elı·;,·i. 

4 - İlfo.'1 ücreti drl 5Jiyc v sair asrnf' .. mii:jtmy a t~ ı· T ip oltr.
Jarn kon11:.,y'Ona mTua-.:a ~ ec!. ,rek şa!"toı&oeyı gö. rbllecı•k c ı • ııl· tlL:'. 

•7~64> 

En kıir;ıi1<. bir muahaw<le b.;l;m
rr·a1. lstemcır Fa<at... 

- Yalnız o ır.ıı kötü insan? 
- Estağfiruı1a11, estağfi.rullaı!ı! 
Cozva baş · '1 bıır şey söy lemcdi. 

Br.~roı saltı.yara~ odadan çı.ı<tı. 

Con Leli mulıaıberata göz gez
dint:ikı:.en sonra •Taymis• gaLe
tcsini a9tı ve Barrabal hakkın

dı;,ki kü~oük hn.beri O'kudu. 
Halbııki o <loıkika Con LeH i<P· 

dnr h!..; k'n"~ Barrabal'ın yaıı.ı:~ 
tam ~ atte değil, bilakis hari
Joul<'i<!c bir faaliyetle çalı,.-r.a1:ta 
o >ı • '1I!U bilmezdi. 

Con Leli gazeteye göz gL'Zrllrir
'kcn, şu i an cla na1arı dikkatini 
çekti; 

•CtJmartesi akşamı saat on bir
de ~inde clört be~ banknot .bulu
nan yeş:ı ve beyaz bir cüzdan 

ikay!lcdi~.mi!;;tir. Ciizdıının l"izon 
cadnesi c:varlnrınd:ı zay! olduğu 
tahnwı edibıcM'edir • 

Leli ilanı ezberliyu;·:nuş gJJi 
'birk~ç defa O'ku<lt>ktan soma, ga
zete, i katlatlı \'C' c~bine koydu. 

D(lID('k ki cuma günü bir şahıs 
zümrüt w elmasl:ırdaıı mÜr('kıkep 

mfıcev!ıerleri satıınak için, sa«t 
on birde bu caddede bulunac:>kıb. 

Kal.'ctı, yazıhaneden çrktı. ö.~
Je yemeğini erkenden yedi. Dönüş
te Frank Su.tıton'un kenıcüsini ara

dığını öğrendi. Milli es};i asabi
yeti geçmiş bir halci~, hatta güle
rek de-eli ki; 

- Si.zi araıdı amma, ehemmiyetli 
bir iş için ch)ğil. Sporting'deki 
bok> maçları için biletler gelarui.~ . 
Bu bi letlerden birini size vermek 
isti;> ord u.. 

9 - K* ıV;:nürü, sa~ış yerler inde raı~ü>p teslim edilu·. To.z nis
·bı.·,i t':' 5 i güç-m-ez hcrlı...ıngi eC11(bi madde\ su ka.lt ılama•z. 

ıo D,.poJardaıı saı:,, yerler dcıı satıfan Ye te>l 'm e-dilen kö-
mürle.re il~ı. olan hrr türlü ::ı;·ka vct1cr Eti Bank'a ve kömür satı ş 

\'C 1.l'\"Z. n1ı.ıı:sse.:-,-t•sjnc ve şubcıc ;jne, bcled.iyele1·e \'e icabında ik
tı~at '""c J\.Jlc t;.:ıe vev~ mahallfi m ~{iye 5mir1erinc yapj1maltdır. 

ıı _ Kijnııİ" ;atış ı·e ten.i mü esscscsl şu.b~-;i bulunmayan yer· 
lc--~i" j.ukardak esaslara miit.c·n az.ir olara!.:. gereken tedbh~cr ~n. 
oüytiı-: rr,..:1'k:yc an".ri taıı.·af .. ndan alır• ı .r 

12 Kvnııir satış-:Srının ntlza rnı~ b:Jza('fr:\ her türiü yol.suL-
lu ~arda. kaçı::"ı~a_,ı say ın halk I•mızın yüksc.k .ıncnfaatleri 1cabı 

o.fdui;u •röziin iıd~ tutulao·ak ;,nr ar~aıme ve ıalimatn.anı<' lıükümle-
1.!ne diı..!.."~a!. ve· riayet edilme.ji ve bunu iJılUI ed~n hr.·r lıftdisenin 
aJf,~Qlı nıcrci1E>re bildirilme~ rica olunur 

13 - Bu tebliğ' sureııleri kömür sıı>t ı ş yerkrıııden 
rasız \"t"~·ılrcc ,:::t t .. 

alıc~ara pa
(7598) 

FEVKALADE BiR ARSA SATILIYOR 
ı; ıa 1u a Ka 1 -:nış "':asında. BaG;dat caxtrlı · ı ' tra ır.v. y Y<>J .ı üzer·inde. 

!ı.!~ troY\-.:.orıa b.ık.J.n, .ığnçlıkiı vı_• n:c;kez1 T"'lz:yc ·itlıbıar'lc rşsız bit• an:ıa sa~ 

tı~~- -. E. -;miyet Sa;1..ı1;;ı EJ.t4Ş s.ıtonuoa :ı. 'Clc~ai 

- S!l.lfl P VE B.\ŞMUUARRtRI uı:al IZZEr BENİCE 
>ıı;ŞRİL\r llİREKTÖRıl: <'l'VDl'.T KARABILGf.N 

SOS rELGRAF MATBAASI 

Bro 'b >ks b'letihi ne yapa
ctğlr"I? 

Fa,;a~ :Vti.li .._rar erıiyurdu: 
Suttr ı n1açlarn1 d-c~k:uzllıan, 

ondan e\·vel ba.,la -ııya('a·gıını bi5j'
]'(h·'lr 

:_ }: ·et amn1a, o saatte ~im 
b~,,;r~ ) erde bir işim var. 

- 11-

Hava, <Kurt. !le Gıiın'in b:ı

hışt.ukları geceki kötü havaya 
'b,,n"1yurdu. Yağmur, rüzıg3r ... 

Fiu>n ca<ld<sl biraz yokııııçadır. 
Otonıoi>illc•· yukarı.ya ç>kaıı'ken 

ia2Ja güı ült;i ederler. Böyle bir 
gcceıue bu caddede !o~ gezinti 
ye p'.'maz tabii ... 

Fakat saat dll'lruz buçuğa doğ
ru göı'ilnen bil' oton"°bilin i~in
dcki zatm gahba pek i.<:i y~ktu. 
Ara.ha )-~)k-u~ ..- gayet :Yav.:ı~ ini)1or
du. Şoför el<' h •n ~•.<armış, ke
narını !a~"ip ettigi ~ nya kaklırınıı 
tarassut edi1 •r g•.,i "Oi. 

.Az sonra a. ;.ıd 1 g <)(1am: gürdU. 
Bu, bir ağaı.:ı , a .. ına s1ğı~ı~ u
zıınca boylu birisiydi. Görünür
de caclcledc başka kıimse ydkta. 

Ot ':>il ad&nıııı yanına gelinıcc, 
dtıl'du. 

:'<e.ı'cli bir ses: 
- B<>n~ıl\'ar, dedi, size teklif 

<><l J :•<.>k küçük bir i~ var, 
Şofü: geçeı1lcrde bir nı(icc,·he

r;ııt hırol'Zlığı oWuğurıu ve bunun 
da Holaııılalı bir hırsız çetesi ta
rafından yapıldığını biliyordu. 
Hıı.tta bu çete ile Jan Bril ismJm:le 
yine .bir Holandalı vasıtasile iş 
yapttğı da olmuştu. 
Halbtıl<i bu akıjamki seste halfa 

bir İngiliz ~ôYesi vardı. 
•Ktıı1•: 

- Ne söylemek i:st.e<liğinb·i aı'
lıyorum , dedi ve ktıV\"Ctli bir elek
trik lıittnlbasını adamın yüzüne 
tı.t.tu. Bir bak•~ta mu'lıata.bını ta
nımııştı. Öteki adam, kuvvetli l§ı
ğa uğrıyan giY.<lerirıi uğtışturup 

açınc;ya kacl~r. otlYJilobil de yü
rüd~. Ayni zamanda bir C\rin ar
ka ,u1da s.ıkJanrr.1;:- olan üç kişi 
b!rdeı>bire oı·Laya çıktılar, fakat 
gf;;'Ç !.at;'!llsl:lr<lI. Yoku~ aşağı inoıı 
ot ıııdlıil snattc belki <le yüz ki
l<lm<·tre yapryordtı. Fakat ileri<lc 
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DtVRtlllLln.K İllliR .~ BERATI 

1 
Deniz Levazım Satınalmrı 

Komisyonu ilanları 
·--------~-----· 
1- Beher kilosuna tahmin o

lunan bedel 86, kur111 30• san
tim olan 30,000 kilo .<abunun 15 
temmuz 94~ çar!iamba günü saat 
15 de ptı7arl,kla eksiltıre ·i yapı• 
lac:.klir. 

2- llk tomınatı .19!1. lira •75> 
kuvuş o!U.p şartnamesi <130> ku
rus bedel mukabilinılo al;Jlabilir. 

3-- Şartnames'aı1 göı"Jnck isti
ycnlcrin her gün ve pazarlığa iş
tirak cdecckkrin de b'eı:li gün ve 
sHnt•c Kasımpasada bulunan ko
m'syoııa müracaatları. <7371> • 

Acele devren satılık 
Sütçü ve m.1"1aı ı bfci rit?1cl\D.nı 4 sy

ycık Kı.'l· in:ı'-ti;. .. .J>.ız c~olaO:, 4 ~öz FrJ
jidcıı· dxxarlurrna nl'akı.J1'€s:i. S·~z::ıdt•

b:ışı Letaf1 1 t .:\J>ıırtını~nı altında Na. 
2 de Sü<cil A hmet. 
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