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Reisicumhurun Başkanlığında 8~~~;!,:;is 
Dün ilk Toplantısını Yaptı Yok Edildi 

r ..- -

~~·················...... . . . . . . . . ························'-\ 
jc. H. P. Genel Başkan Vekilliğine Ş. Saraçoğlu Tayin Olundu f 

Riev Kesimindeki Bu 
Harekatta 30.000-

Esir Ele Geçirildi ! Ankara, 13 (A.A.) - Yeni İcra Vekilleri Heyeti j Paı·ti Ge11el Başkcm Vekilliği l 
! bugün 'aat 11 de Başvekalette Reisicümhur İsmet İn- Ankara, 13 (A.A.) - Cümhuriyet Halk Partisi de- -o--. 

ı önü'nün başkan!~ğında ilk toplantısını yapmıştır. ğişmez genel başkanı Reisicümhur sayın İsmet lnönü, Almanlar Cenupta 
i Oğleclen sonraki topfa11t~ • .. merhum Dr. Refik S~y~:,m'ın ir~ha~i üzerine .in.hilal$ Jelansk'a Vardı, 
l ··~ Ankara, 13 (A.A.) - icra Vekıllerı Heyetı. bu~ım eden genel başkan vekılhgıne Partı nızamnamesının 27 ı Takip Devam Ed• 

1 
og)eden 1o;onra saat 15 te Başvekil Şükrü Saraçoğlu'nun nci maddesi rnucibinre, Bas.veldl İzmir mebusu Şükrü ıyor ŞARK CEPHESİNDE. Alman kuvve1ierı ;ı.cın nehrinın iki Uırafmdan cc-b nuba doğru ile•·Jeıniye de\'am ediyor. SO\l·Ct tebliği, Don üzerinde bulu-
aşkanhğında toplanmıştır. Saraçoğlu'yu tayin buyurmuşlardır. Berlin, 13 !A.A.) ---;: Alman or ırnn .~a~teı.ni~·o.\•ka ile. ~onetz üzerindeki Li;;isanslc ~ehirlerinin tahliye e-
~ rl,~an u~umı kar.a~gahmın teb : dildıgmı bıldırıvor Lışısansk Ro•tov'a takriben :?00 kilometre me~ııfeıfo-

.. _•••--• • • •• ••• •' ••---·-----•••• • •• • • • ••• • • ••• • • • •·----·-·----••• •• •• ligı: Dogu cephesınm cenup kesı dir. Diğer ba:ıı haberler Don'un ~arkında ilerllyen Almııı, knllarinın Je-

a.-. 
Ce esinde 

im nların ve 
Sovyetlerin 
4sll edefleri 

Bu sene Şark cephesindeltl harpte 
trıUhim olan ara7ı kazııncı detll. 
Orduların yorulup yıpranmas1dtr, 
Alman Ba!'>kumıındanh:'tıntn asıl 
hedefi de il"rlemek değil. Sovyet 
Ordularını harbedl'miyecek ha~ 
ietlrmt>ktir. Bunun için, ayni nok- 1 
ta üzerini! aı.ıml miktarda malle~ 
tne ve fru:nn yııt:ırnk dU~anı Os
tün kuvvc11cr ltar~ıctnda z!ıfa dn
~rmek ve vıldırmıık t:ıktiğinl ta
kip ettlj!i ğörülüyor. Bu bakım -
dan her i1-i tnrnf için ehemmiyet\ 
hıı.iz olan nok~. arkana k:Hi de
tPct>de ihtivat lru\'Vet bulunup bu
lunmadığtd ır. 

IJI. Zekeriya SERTEL 

Harbin mukadderatı ergeç 
Şark cephesinde anlaşıla. 

~agı için, bu cephede son günler 
re Alman taarruzunun birdenbi. 
e geniş ölçüde gelişmesi bütün 
~oz~eri tekrar Sovyet Rusyaya 
Çevırıniştir. 
el Alınan ordul~rı D~n havzasmı 
. l .-rıne gcçirmışlerdır. Ve Sov
~ etler ta Voronctz'den Taganroka 

adar uzanan 500 kilometrelik 
~ephc boyunca çekilmekte de -

arn ediyorlar. 
Bu seneki Alman taarruzunu 

geçen yılınki ile karşılaştırmak 
. azı noktalardan faydalıdır. Ge .. 

ten yıl Alman orduları bütün cel' ı 
d~ boyunca taarruza geçmişle:-~ j 
b~ Ve :müstahkem mevzileri b iri. 
1. 
rı ardınca zaptederck Sovyet 

~rdulannı süratle arkaya sürmüş 
:rdi. Bu arada Sovyet ordusu 
~er Yer büyük darbeler yemiştL 

Bu dcfaki taarruzda Sovyetler 
~eçen senekine nisbetle daha şid. 
etıe harbediyor ve daha çok 

mukavemet gösteriyorlar. Bu 
tıl Alınan taarruzu bütün ceph.e 

0Yunca değil bir noktada teksıf 
~erek yapıldı. Geçen sene Sov 
[et. ordusunun arkası boştu. İs. 
Cdıği kadar çekilebilirdi. Bu se

lle Kızılordunun çekilebileceği 
6~ha daralmıştır. Her çekiliş zen 
Rın ziraat ve sanayi bölgelerinin 
~ok edilmesine mal olacağı için 

0 vyet1.er hesabına zararlıdır. 
d Bu d~faki şark muha17b~lerin 
1 e en zıyade göze batan ~ı nok
'Js. a. Vardır: Biri Mareşal Tımoçcn. 
~_ltuvvetlerinin, düşmanı yora
;~, yıpratarak, hatta imha ede. 
d~ :muntazam surette çekilişi, 
ı-·ıgerj de cephenin bir kısmında 
tcat ederken diğer kısmında ta. 

1 
~truıa geçerek düşmanı arkadan 
\>urınağa calışmasıdır. Oı·el böl. f ~sinde ve Kolinin taraflarında 

il" haftadanberi devam eden Sov 
~et t.Q-arruzl3rının hedefi budur. 
b B~ iki nokta,. Don harbini kay 

,, 
0 
e~ıniş olmakla bet®.er Sovyet 

- l rauıannın ~guna uğramamak 
ta kalmıyarak, bazı bölgelerde 
aarruz kudretini bile muhafaza 
:~tiğini gösterdiği için mühim • 

l.r. 

d. Z~tcn bu sene şark cephes~ • 
Ckı harpte mühim olan arazı ka 

·~ Devamı Sa. 2, Sl4 5 

.., - - i GiL·z 
AKDENİZ 
FİLOSU 

-·-
M 3rsa Matruh 

•• 
Ussünü Ağır 
Bombaladı --

minr!P di.isman uen;s bir cephe- lımsk ve V~çenska'ya ula~lığını bildirmekted ir. 
de takip edilmektedir. Ehemmi 
yetli hava kuvvetleri takip mu • 
harebelerini deste51emişler ve ge 
,.,,li fTiindii7lii hücumlarla Don ve 
Donetz üzerinde veniden b ircok 
gecitleri tahrip etmislerdir. • 

Savac:: UC'aklarımız Kafkasva ~a 
hili üz;rinde Novorosisk li~anın 
na iki vib:en havuza fi~ ('apta 
bombalarla tam isabetler kavdet 
mic~lerdir. ~ 1 

Voronez'in şimal "e simal - ha 
tısında diic:manın dünkü şaşırtma 
mukabil hücumlanna kar~ı yapı_ 

lan mii~:>fM muh';\rPbP.leri esna 
sında 111 Sovvet tankı muhare
be dtst edilmistir. 

SOVYff~TEBliGi .... · .. , - . . 

Cenupta 
Almanlar 
Uç Koldan 
İlerliyor --

ır-lONDRA 
ENDİŞE 
EDİYOR 

' 

o 

Rusvadaki Vaziyet 
"İkinci Cephe .. 

1 

Meselesini Tazeledi · 
-~-

Rje;,'in cenup - hatı kesiminde 
hava kuvYet!e .. imizin tesirli yar-

G. Rommel'in Yeni dımıyle 2 temmuzda başlıyan ku. Ruslar Kantemirosk ve 

Afn"ka harckiitmdan re iml•r: Yaralılar ceph~ geri-. ine"~' kedili~·or Taarruz Hazırlığı 

Yaptığı Görülüyor 

c::atma t aarruzu neticesinde düş • 
man mevzileri yanJmış ve orman 
hır irir.-Oe vanıhm cetin muhare. 
beler e~asında bircok piyade ve 
süvari tiimenlerivle bir zırhlı lL 
vası C'Pvrilerek i~ha edilmiştir. 
11 giin süren bu muharebedr. :lO 
bin esir alınm1s, 218 tank, 591 
top. 1301 makinalı tüfekle m;ıyi. 
natar ve mühim miktarda harp 

Lisişansk Şehirlerini 

Boşaltarak Çekildi 

azı Gazeteler
1 z 

Mısır İçin 
Çıkarılan 
Şayialar --
İngiltere, 

Derhal 
Mıs.r'm 

Harbe 
Girmesini İstemiş 1 --

Fakat Kral Faruk'un 
Ültimatomu Reddettiği 

de ilan Ediliyor 

Fantk 

Kahire. 13 (A.A.) - Bas\•ekil 
Nahas Paşa dün Kral Faruk ta· 
rafından kabul edilerek kendisi. 
ne durumun son gelişimi hakkın 
da mallımat vermiştir. Akşam ü
zeri nazırlar meclisi toplanarak 
askeri durumu incelemistir. Har 
biye nazırlığında da naiırla yit:( 
sek sahsivetler ara5ında uzun sıö-
rüsmeler yapılmıştır. • 

JJ/ısır kralma İ11.qilizler 
Ültimatom uermişler! 

-, 
''Churchill İskenderiye. 13 ( A.A.) - "Rcu 

ter,. ftc:ır mııh;ırebr.<:ıine isi ir:ık 
eden İngilh donanma~I. sim:ıli 
Afrika sahilinde en ileri milwer 
malzeme. iissü ol:ın 7'/fars:ı Mat • 
ruh'u ağır surette bombalamış • 
tır. Harp gemileri sahilin C'0

1

~ ya 
kinine gelerek limana Salvo üs. 

İtham 
Edilemez,, 
Attlee Dedi ki: 

tüne Salvo ateşi açmıc:lar. birçok 

I.~ Devamı Sa. 2. Sii. '1 

Kahire El~imiz --vanvınlar cıkartmrslarchr. Ucsık. 
savar toplan tesirli surette bom 
balanmıstır. Donanma toplan a· 
teş actıktar• sırada tayyareler, ]i. itimatnamesini Kral 

"Ba~vekilin Parlamento man iizerinde uçarak birçok bom 
ile Arasını Al!mak balar atmışlardır. Harp gemileri Faruk' a Takdim Etti 

~ ni hareket halind e .!!ciren bir tay_ 
Tecebbu··sıerı· Bocunadır,, · b h d Kahil"I!, 12 <A.A.) - Türk;v" 

3' :f y:ıreci dPnı'T. om sır ımAnının elcisi Numun Tahi.r Se~ men bu. 
Lo 

1:.1fr Dt,•amt Sa. 2, Sii . 1 
ndra, 13 (A.A.) - D:in Tin gl.m mutat nıerasinıle ; timatna'Ilt: 

Bridge Wells'de bir nutuk söy:t- ~"'ini Kral Faruğa takdlm etmi~t1r 
yen M. Atllee jôyle demiştir: Hu··r Fransız Bu vesile ile TürkijC ve Mısı'! 
"B~ harpte doğru veya eğri Hasındakt dostluk b•r l:ere dah·-+ 

yaptıgı ne olursa olsun Basve:<i. tezahür etmiş, yol üzerinde lcıP-
li hiç bir kimse itham edwez. Hareketi ıanan halk elçiyi ve maiyetini 
Churchill'le parlamentonun aı n.. r.em saray'\ giderkenı hem de a\• 

-o-

Timoçenko Ordusu 
Muntazam Olarak 

Ric'at Ediyor 

5 
. "Y alnrz Sov jetlere ı 
; Hayran K;.f rnak 1ı İ Y Ptismez.. Diyor 

Ankara, 13 tR.ıdyo gazetesi' -
Cumartesi akşumındanberı H tıs
yadan p;elen haberler. cenup N!P

hesindeki Alman ta:nr ızu karc:ı 
sındn Timoçcnko ordularının "'1· 

hiın duruma düşti.ikleri anla şıl . 
maktadır. Pra\•da gazetesi de \':t

ziyetin vahametini kabul etmek 
te ve Rusyanın üzerine bir ·~lı • 
lıke çöktüğiinü söylemek~dir. 

İnl?iliz J;?azeteleri de Rusy:ıd11k· 
durumun vahamet kesbett;ithu 
yazmakta \•e bu veı:ile ile ikincı 
ct'phe meselesini tazelemekte _ 
dirler. 

News Cronicle ve Daily He. 
rald bu durumun ancak ikil"d 

Cenup hsı<:knmandam :;\lrl. cephenin açılmasiyJe d üzeleh•le. 
Timocı>nko ceğini söyliyerek şiddetli tenkit. 

(Yazısı ikinci sayf(lmızda) ı~ Devamı Sa. 2. Sii. ı 
sını açmak ve herhı;.rıgi bir iş ie. - 0 - cletinde ba.·aretli bir surette al· 
na gi~ii(i zaman milleti bundan F..._ it ı:lamıst!r. Hariciye n~zın sıfa. , , 
yalnız Başvekilin mes'ul olau . "Döğüşen ransa.. tiyle B;ş,•ekil Nahas pı:ışa ka • , ' 

ğuna inandırmak icin teşebbüs. Adını Alıy-r bul esnasında hazır bulunmuştur. \\.. Ask e r/lı Vaz·ıyet .,)1 
ler yapılmıştır. ~Bu yanl..:şt•s. '""' Kral, Türİt.y~ elçLc;ini kabul ::es 
Churchi~l'in iş :ırkacıaşları yapı· Londr:ı. :ı.3 (A.A.) - Fransı..z minden svnra nezdir:ie alütoy • 
lan her ışten dolayı onun mesuli milli komitesi, hür Fransrz hare mak suret! ı· e Türkiyeye karşı 
yetini tamamiyle kabul ediyor_ ketinin bundan böyle ''döğüş'm 0ıan alaknstnı aynca helirtmış - ı·k·ı Cephedek·ı Hareka"'ta 
lar. Churchill bu memlekete baj Fransa,, ismini almasını tekl'f tir. 
ka hiçbir memlekette göriilmiye_ etmiş ve bU teklif İngiliz htik(ı. 
cek bir ahenk sağlamıstır. Mu - metince. !n.ndi bakımırıdan, ka. S •· d T ı B • B k vaffakıyetsizliklerimizd.en bir ka bul edilerek Fransız milli komL Amerika Harp anayım e o p u 1 r a 1 c 
cı üzerine büyük bir sıkıntı h ·,:; ,• tNıi ile 3nksmaya varıl:nıştrr. 17 l\lilyon İşçi Çalışacak 3' 
dilmekte ise de, Rooseveltin de ''.i>öğüşen Fransa,, , Fransanın Vaşington. ıs (A.A.) - Harp fabri· ,_ Yazan: Emekli Deniz Suba11 -"\ 
söylediği gibi, bugünkü durumu Jnırtulusumı temine çalışan bıl • lı:alarında c;ahşan i~dlerin aaym 1 
muz songanundakinden cok da _ tün Fr~nsız tehaasımn mihvere 12 soo.ooo i bulmuştur. Gelecek ay bu ' NECAT 1 YAS MUT 1 
ha iyi. 1940 Tem.muzundakinden karşı göste!'dikleri mukavemetin fabrikalarda fazla olarak 5 milyon ı,_ 
ise hudutsuz surette daha iyi - <:emboliinür. c;i daha ~ııh~:ıcakttr. J\lISIR CEPHESi: 
di~.. L ---------------------------------------~ IDAl~~ ~~nh m~u~~~ 

Bundan sonra tank imalatına l rlcvıım etmd:teclir. Burada tt thbüs 
i<;aret eden M. Attlec, tenkıtci - bir haft2danberi İngiliz orduunun c:.. 
ter tarafından çok küçük ~ö<>te- 'indedir. İngiliz ordu•n Mn iki gUn 
rilen bugünkü tank kuvvctinm ıarfında bir tr.arnı:ra reçmiş ist de bu 
LibYada italyanlan boz~una uğ. taarruz pek az inklş f etm!ştfr. Ge.. 
ratan kuvvet olduğunu söylemiş. ıen haberlerden tnıillz kuvntlerintn. 

hattın şimal krsmındıı on k ilomet re 
tir. ----•---- k:ıdar \lerlivtrl'k Tel-Rt-tu !stasyonu. 

nu işgal ettikleri anlaşılıyor. 

l\lacaristanda Yiyecek 
l\laddeJeri Tahdit Ediliyor 
Stokholm, 13 (A .A.) - Bndap~ste· 

den alınan bir habere göre hasadın 
gecikmesi ve diğer bazı zor!uk!Bl' yü_ 
ıünden Macarl!ltancb l'1,:>ecelc !•yınl~. 
rı yeniden azaltıla:;Jıkt1r. ---

1 

tnci!iı ordu .. u. her et lı:ndar ke'l'ldini 
pek çabuk toplamı· ve Mıh~er ordu. 
sunun ilHi akı~ını du •dunnıya muvaf. 
fak olmuş ise d"' h"'nüıo:. büyük bir 1ı:r-
flıhk taarruza (!'cec:ek d\lruma gelmı1 
olduiu iddia edilemez. Bunun icin, Ankara. 13 <Ridyo gazetesi) -

MısTr ve Arap halkına karşı mih 
verin propaganda faaliyeti art • 
maktadır. Bu propagandaya e~~i 

t~~- Basvekilivle K.1:1~fis müft~i- Atlantiktc Batan Gemile 
sunun de knrıştığr gorulmektedır r 

'mdilcl tneiliz t .,arnır.larının dah1 r.i 
vade Mihver ordusunun yeni hıh .. ldıı· 
tına meTdın vermemek, ltoJY'll'etl ,.rnl 
•nnlı!l'J'la&tna fırsat hırak:nal':'l3\· : n 
fü•manı mlltemad 'y"n •ormıı'k mııı~
:ı.diyle yııpıhhğınr J:abul eıfoh1'; iı. Verilen hır habere göre, Kudii~ Vaşington, 13 (A.A .) - 7 ,1?kkinun 

müftüsüyle Mussolini ara~ında ı ·'41 den 12 Temmuz 942 tıırıh'ne ka. 
mesajlar teati edilmi~tir. Müftü dar batı Atlıntikte ~ııı~ı~ıla~. gemile-

rin sayısı burada bıldirıldia:ıne cöre 
~Devamı Sa. 2, Sü, 1 360 a yükselmektedir, 

Ankan İsmet Pa~a Kız En!ititU!Çii ile b mec::lek öl:Tetmcn okulu ser~islnin .. i~~ ~iin ev'\'~l ~a~:~ 
Bayan İnöniiniin eli ile açlldığını yazmıştık. Yukarıki re imlerde Bayruı .!~~nu ıle Vekillcrını11.1 

- ve davetlileri · talebenin islerini tetkik edcr\erkon ı:oruyoruz. 

Bu b tta lnı:ili" oı-dıısıı içic hlç de 
büyük bir tehlilce mevcut ıf,.ğlldu v~. 

(qfj Devamı ~a . ! . ~ii t 
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ASKERi VAZİYET Fevkalade 
azançlar Kok Kömürü 

Beyannameleri 

Yeni Aşevleri 
Açdacak 

r--- DiKKAT: 
l;;if!r Baştarafı 1 incide 

ziyetin İngilizleT için en büyük fena-
1 ğı, cephenin lskenderlye üssüne yakın 
ulunması dolayıs iyle İıkendeTiyede 
ssedilen Tahatsızlık ve lngi!iz d<>
nmasının bn şiipheli vaziyetten duy• 

dugn derin endl;icdir. 
Asıl, M ihver ordusunun bı:ı hattaki 

vaziyeti hiç de sağlam değildir. Bu 
kadar uzun bir menzlle malik b.ıdunan 
e yürüyüı hızı İnciliz ordusu tora
ından kesilmiş olan bu ordunun bn 
ôl hattındaki vaziyeti bilhassa menzH 
atlan üstünde günden güne artan.İn.. 
liz hava kuvvetinin tazyiki altlnda 

h ç emniyetli bir manzara göstermi
or. Bu hatta Mareşal Roınmel takvi
e ediliyor. yahut takviye kuvvetleri 
ekliyorsa, üslerine yaslanmış ofan İIL 

gıliz ordusunun bu husustaki vaziyc
run daha müsait olduğunu düşünmek 

lazımdır. 
Eğer Mareşal Rommel, bu hattı yar-

orduları taarruzlarına devam etmiye 
mecburdurlar. Bu taarruzlar tam mu. 
vaffak olmasa bile şiddetle devam et· 
tiği takdirde cenup doğuya doiru sar
kan Alman taarruz kolunun hızımn 
yavaşlıyacaiı ümit edilebilir ki bu 
hal de Mareıal Timoçenko orduİan
nın vaziyetlerinin oldukça ıslah edil
mesini temin eder. 

Fikrimizce, bu mıntakadaki Alman 
taanuzunun hedefi Kafkasyaya inmek. 
ten ziyade Kaikaı1ya ile orta ve şimal 
kesimdeki Rus ordularının arasına gi
re!Tck bu ordutarm cenup ile allkasınr 
lı:esmek ve bu suretle bu orduları bil
hassa benzinsiz bırakmaktır. Çünkü 
orta ve şimal kesimlerdeki Rus ordu
lan sağlam yerlerinde durdukça Al
manlar henüz Kafkasyaya sarkmayı 
düşünemezler. Hem Kafkaı;yanın kı
sa yolu Donetz havzası deği1 Kerı; bo. 
iazıdır • 

'l'laktan ümidini keserek ricat ctmiye Muharebe vaziyetinin inkişafı ile 

-0--

İstanbulda M ·kabil Bir 
Proie Hazırlanıyor 

Hükümet fanıfındfl!ı fevkaH'ıde ka
zançlar hakkında ha?ırlanmı~ olan 
projenin e!conomi bakımmdan ince -
lf'nmesinl muvank ı:ıören tftdrlrr, dlln 
bir toplantı yaom?şlardır. Toplantıda 
Ticaret Odası a:van fıxalariyle şehri
miz t acirleri. İzmir ve Ankaradan 
gelen ür.er mümesııi1 bulunmuştur. 

Halk Dağıtma Birliklerine Tasdik 

için Emir 

Tarifesi de 
Yapılan görüşmelerde bu kanunun Sobalar için verilecek kok kömürO 

Verildi Nakliye 

Kat'i Şeklini Aldı 
Nakliye tarifesi 

Evkaf, Şimdiden 
Tedbirler Alıyor 

Evkaf Müdürlüğü bu kış yoksul 
halka kömür ve odun dağttmak için 
şimdiden yeni kararlar ittihaz etmiş
tir. Birincitcşrinden itibaren Kızılay 
ile birlikte çalışmaları. başlıyacıık o
lan Evkcı! Müdürlüğü "aşevleri., ...tı
cude getirecektir. Bu hwmsta 500.000 
lira tahsiı:at ayrrlmr; bulunmakt<ıdır. 
Evkaf Eyilpte, Üskiidarda ve Hase
kide bulunan imarethaneleri geniş
letecek, Beşiktaş, Kaı:Tmpaşa, Çapa 
ve Topkııpıda d'.1 yent "aşe,·leri., vtı

cude getirec~ktir. 

Ev Sahiplerinin 
Yeni Bir Hif esi 

Okuyuculardan aldıi:iımız mek· 
tuplardan ve muhtelif doırtl•rımı· 
zin bizzat v~kl §lkayetlerlnden 
öğreniyoruz ki, ev satılplel'I ki. 
racılarrnı evi bo~11ftmrya mecbur 
bırakmak fçln türllJ türlü çarele-
re baş vurmaktadirlar. Bu arada 
bir de su kesmek çaresi bulun. 
muştur. Hayretle ö!jl'endlk kf 
Beyoğlunda bir apartımanın sa· 
htbl abdeathanelerdekl au tealsa· ı 
hnı kapamı,, klracılarTnr abdest
hanelerde bir su kabı bulundur
mıya mecbu~ tutmustur Kiracı· 

larin "Senr sikayet ~derİz., §ek- i 
ffndekl tehdidi kar~sında da: 
"Beğondlğlnlz yere, .... demek co· 
s:ıretlnl göstermiştir. 

Apartrman sahiplerini takyit 
arar verirse. evvelS. İngiliz taarruz- müvazi olarak, tebliğlerde de müba· 
rma bütün kuvvetiyle mukavemet et- l~ğalı habC"Tlerin inkişafı dikkati çek
iye ve bu taarruzları tamamiy!e püs_ mektedir. Taarruz, hem muharebe cep. 

kürtmiye mecburd\lr. Çiinkü Mihver helerinde hem do propoganda cepİ1e
rdusunun, Ingi!iz tazyiki tesiriyle ri· sinde bütün hrzıyla devam etmektedtr 

cat etmesi kendisi için hiç de iyi bir Mihverin bundan elle etmek istediğl 
krbct haJıtrlamaı. gayeler şunlardrr: Rus ordularının 
Bu kadar fedak!l.rlık!arla yapr1mış mahvo!makta bulunduğunu demokraL 

olan bu taarruzun El Alemeyn hattın- lar<ı. .i.ı:ı.ımdrrarak onların Rus muka 
dan geri dönmesi mukadder iae. Al- meti hakkındaki emniyetle-rini mahv:~ 
manyanm bu taarruzdan kazandığı en mek. Bir taraftan da Mısır cephesi 
mühim şey, batı Alman şehirlerinin dolayısiylc demokratların ikinci bir 
b r müdd~t için bin~ik hava taarruzla- cephe açmalannın ve Ruslara yardım 
r ndan kurtulmuş olmasıdır. Çünkü etmelerinin imkansızlığını Ruslara i.. 

piyasa üzerindı> yapacnğı tec:lrln men- beyannamelerini bazı mahalle birllk
fi olacağı neticesine varılm!!jtır Teş- leıi tasdik ettiği halde, bazı birlikler 
kil edilen bir kamit~ bu mesı>le için kendilerine tebligat yııpılm:ıdtğınT 
mukabil bir proje hazrrlam:ıl<:tadtr., bildirerek tasdik etmemektedir. Bu 
İzmir, İstanbul, Ankaradan seçilen \1- vaziyet üzerine alakalllara birçok şi
çer murahhas ilf' Çulrnrovadan gE>le- kayetler yapılmıştır. Kanun resmf 
cek üç murahhas bı.: komite farafın - ı:ıazete ile UAn ve bu kanunda halk 
dan hazxrlamıcak olan projeyi Anka· dağıtma birliklerinin kömür beyan
raya götürerek hükQmete verecekler- namelerini tasdik edecekleri hakkm
dir. da kayıt mevcut olduihJndan b!rllk

An+;gone iki Defa 
D~hn T emsiı! Edilecek 

lerin bunları tasdik etmeleri zarur1-
dir. Dün Vflfıyetçe kııymakamlıklara 
tebligat yapnarak mıntakalarındald 
halk dağıtma bir1iklerine vaziyetin 
bildirilmesi istenilmiştir. 

Fiyat Mlirakabe Komiı:;yonu. Bele
diyenin teklifi üzerine kömür nakliye 
t:ı r ö fe~ini kabul etmiş ve diin bu hu
susta bir karar vermi:ftlr. Yeni nıık
liye ücretleri ilan edilir edilmez yii
rilrliiğf' girecektir. Yeni fiyatlar. ge
çen yrla nisbetle bfTaz daha y!\ksek 
olarak tutulmustur. Verilen kararlara 
ıı-öre, bir ton kömi.\r Kurucesmcdeıı 
Eminönüne, Beyazıda ve Fatihe 500, 
Beyoğluna 400, Kadıköyünden Moda
va 350, Erenköyüne 600, Bostanctyı:ı 
750, Kartal ve Yakacığa 1200 kuruşa 
nakledilecektir. 

aşve!dlômGze Gelen 
Taziye Telgrafları 
Ankara, 13 (A.A.) - Başvekil Dr. 

ReFik Saydam•rn vefatr münasebetiyle 
İngiltere hariciye naz-rn M. Eden, t. 
ran Reisinüzzarı Ali Siiheyli, İran ha. 
riciye nazm Sa~d han ve Afgan hari· 
ciye vekili Ali Muhammed ban taraftn 
dan Başvekil ve Hariciye Vekili Şük· 
rü Saraçoğlu'ya geJen taziyet telgraf. 
lnrma teşekkür telgraflariyle mukabe.. 
le edilmiştir. 

eden beledi mevzuatimız vardır. 

ı 
Fakat sanıyoruı: ki, apartıman 
sahipleri !:>undan gaffl bulunmak· 
tadırlar. Belediyemize de belki 
henllz bu bahiste bir şlkAyet ve 
bir milracaat yapılmamış olduğu 
ic;ln. Belediye zabıt.si tallmatna· 

Odun stok ediliyor meslnln bu baptaki tıUkümlerl 
t;ıtbfk edllmemlş olablllr. 

Ev ve apartıman ııahlplerlnln 

bu şeklideki tazyikleri adllyenln 
de!lll. Beledlyenlrı merhamet teş-

:b_ya m1uh~1~eb1 elerbinin son i~işafı ü. nandrrarak Rus manevi kuvvetini ye. 
•erıne, ngı ız er uraya bilyuk hava re sermek 

uvvetl göndermek lüzumunu hisset· --· ----4-----

Eminönil "ffalkevf dftn telITT"afl:ı 
Maar:lf Veknliğine müracaat ederek, 
Devlet Konscrvatuarı tiyatro heyeti -
nin şehrimizde iki temsil daha ver
· ne~ine müsaade edilmesini rica et
i ıiştir. Maarif Vekili Hasan Ali Yü
C "1 bu müracaatı yerinde bulmuştur. 
B 'l temsillerden biri Çarşamba günü 
sa >t on dörtte Ses sinemasında yal
nı~ ordu mensuplarına ve son temsil 
de Perşembe g{lnü saat 21 de yine 
Se! sinemastnda halk için verilecek
tir. Bundan başka GCiıel Sanatlar A
ka6.emisinin 60 ıncr yTldönümü nıü
ıı:ıs~betiyle önümü?.deki Cumortesf 
günü yapılacak merasimde de Kon
servatuar talebesi dııvetli1ere Anti-

Diğer taraftan dürı bazı bAyiler 
kömür tevzi merkezine müracaat e
derek kendilerir.e diğer bir işara ka
dar kömür dağılmamalan bildlrildl -
ğini söylemişlerdir. K'imür tevzi mer 
kezi tarafından hiçbir kimseye bu 
yolda tebligat yapılmad.lğı ve bblle
rin kömür tevziahna devam etmeleri 
söylenmiştir. Bayiler kendilerine ve
rilen tasdikli beyannameleri tetkik 
ederelc soba adedi ve ısıtılacak oda
lara göre beyanamelerde tashihat ya
pılarak ihtiyaç nisbetinde kömi\r ve
rilmektedir. Tevziat bila fasıla devam 
edecektir. 

Mahrukat Qfi.slnin sermayesi iki 
buçuk milyona çıkarılmtstır. Ofis, 
her gün Strancadar. be$ vagon odun 
getirtmektedir. Bu miktar 15 vagonıı 
çıkartlması için yeni kararlar alma
cakttr. Ayrıca dört motör de her gün 
Ofis emrine odun taı;!maktadır. Şim-

lran gazetelerinde 
Tahran, 13 (A.AJ - Gecikmiştir: 1 

kJIJtının müdahalesini icap etti· 
rlr. Bu itibarla bu kabl! ıtk1Y,et· t 
ferin de rnerclinfn bilhassa Be· t 
ledlye olması icap eder J 

mişler ve bu suretle tatbik edilmiye 
h3.şlanmııs olan binlik akmlar plarunda 
t dilat yapmak zarnreünde kalmış
b.rdır. 
RUSYA CEPHESİ: 

Her iki kaynaktan g-elen haberler
den, Mareşal Timoçenko orduları vazi. 
yetinin pek ciddi olduğu anlaşılmak. 
• drr. Son Alman tebliği, Don nehri~ 
in doğusmıdan Alman kuvvetlerinin 

Vescenska istikametine doğru ilerle. 
dığini bildiriyor ki efer bu haber te
eyyüt edcnıc Rostof • Vorişilofgrat 
hattındaki bütün Rus kuvvetlerinin 
üraile Rostof _ Stalingrat hattma 

kadar çekilmeleri ve ba suretle batı 
... tıkameti yerine şimal batı istikame-
nc müte'll'eccib bir cephe a!malanru 

ıcap edecektir ki bu hal de cenup 
grup ordıılarmm birbirinden ayn iki 
ıtısma ayrılmasını intaç edecektir. Ay. 
ııi zamandn onlarm ricatlcri esnasın
da Aln:ıan ta&rnı.zanıın hangi istik.amel 
te ve ne kadar inkişaf edeceği de bi· 
1 nemez. Bumı için Mare,al Timoçen.. 
ko ordtı1annm bilhassa cenup grapu.. 
nun vaziyetini çok tehlikeli görmekte 
hata o!maz. 

Ruslann bu çok tehlikeli varlyetten 
kurtulma lan Orel'den cenuba doğru; 
Alman taarruz koUamnn sol yanlarına 
yapmak istedilderf 1t.ar11lık taarnız!ar~ 
da mırra!fak olmalarına baihdır. Al
man tebliğleri bu taarruzların, çetin 
muharebelerden sonra püskürtü!düğü
nu bildiriyor~ Fakat bu kesimdckl Rus 

iki Fransız 
Harp. Gemisi -Uzun Bir Yolculuk So

nunda Madagaskar
dan Toulon'a Geldi 

Vichy, 13 (A.A.) - Gloriose deniz 
altısı ile Dibcrville Fransız avizosu 
uzun ve tehlikelerle dolu bir yolcu
luktan sonra Pa:zar iİinü Madagaskar. 
dan Toulon'a gelmişlerdir. Ümit burnu 
yolu ile Akdenize doiru giriştikleri bu 
uzun yolculuk esnastnda Madagaskar. 
dan sonra Fransı:ı cemileri Dakarda 
din!enmişlerdir. Gemiler, İngiliz harp 
gemilerinin teyakkuztına ratmen hiç 
tedirgin edilmeksizin bu uzun ,.olcu
luğu bitirnıiye muvaffak olmuşlardır, 
İki Fransız gemisi Bouloane'daki Fran 
sız harp gemilerinin miirettebatlyle 
halk arasından sevinçle karşılanmış· 
lardır. Fransız kuvvetleri baş komuta
nı Amiral Darlan ve Fransa bahriye 
nnzın tni amiral Ofan ile Fransa 
'bahriyesi kurmay başkanı kendi nam
lanna gemileri karşılamak üzere tuğ 
amira! Dambe'yl memur etmişlerdir, 

lngiliz Akdeniz Filosu 
' ~ Başta.rafı 1 incide 

muhteşem bir sahne teşkil etti
ğini ve donanmanın Marsa Mat -
ruh'a çok büyük hasarlar verdi
ğini söylemiştir. 

/ngiliz resmı tebliği 
Kahire, 13 (A. A.) - Neşredilen 

tebliğde kaydedıldiğine göre, İngiliz 
kuvvetleri dün şimal kesiminde son 
f ngiliz hareketi esnamıda işgal edl -
len mevzilerin şimali garbı kmntna 
düşman tarafından yapılan taarruzu 
geri püskürtmüşlerdir. 

Cenup kesirnmde İngiliz kıtaları 
düsmant hırpalamışlardrr. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 13 .A.A.) - Tebliğ: Mısır

da El Alemeyn kesiminde yeni İngi
liz hücumlart ağxr kayıplar verdirile
rek pfiskilrtülmüştür, 

Rommel bir taarruz 
hazırlığı yapıyor 

Dört İhtilas Suçlusunun 
Cezalandırılması İstenildi 
Maaş bordrolarında tahrifat yapa

rak ve mevhum şahıslar gö~tE•rerek 

dört bin lira parayı ih1ilas suretiyle 
zimmetlerine geçiren emniyet mua -
ınelAt memuru Osman, harcTrah me
muru Cemal, birinci şube mutemedi 
Nazif. ikinci şube mutemedi Necati 
ile Cevat, Rasim, Kudret ve Necmi 
isminde bazı polMer hakkında ikinci 
ağir cezada yaptlan muhakeme dün 
bitmiştir, 

Müddeiumumi suçlu sanılanlardan 
Osman, Cemal, Nazi! ve Necatinin 
cezalandırılmalarınr, diğerlerinin be
raetini istemiştir. Duruşma rnüda!aa 
ve karara kalmıştır. 

BUGUNKU PROGRAM 
7.30 PToıtTam 
7.t2 Spor 
7.40 Haberler 
7.55 MQzilc (pi.) 
1.20 Evln ıaatl 
ı,.30 Progum 
12.33 Şarkıla~ 
12.45 Hıberler 
u.oo Pası! heJ'9d 
11.00 Prosram 
11.0S Ork~atra 
18.45 Fasıl heyett 
19.oo Konu1ma 

' 

19. 15 Fasıt 
19.30 Haberler 
19. 45 Serbu 
19.55 Oyun hnılarr 
20.15 Radyo ııantesl 
20.45 Sarkılar 
21.00 Ziraat takvimi 
21.10 M üzik 
21.30 Kon ışma 
21.45 Klhik müzik 
22.30 Habuler 
22.4$ Kaparu1 

Berline Gidecek 
Gazeteciler 

gone'u husust surette temsıl edecek
lerdir. Sanatkarlar Pazar günü An
karaya gideceklerdir. 

Yağlı Tohum1arın 

Mühürlenme Müddeti 
Yağlı tohumlardan ihracata tahsis 

edilen mallartn ihracat kontrolörlüğü 
tarafından on beş Temmuza kadar 
mühürlenmesi hakkındaki karar mild 
deti bu ayın sonuna kadar uzatılmış
tır. İhracat kontrolörü bulunan her 
bölge bu yeni kararı tatbik edecektir. 

-----<>---
Vali Ankaradan Geldi 

Merhum Re!ik Saydamın cenaze -
siyle biı-likte Ankaraya giden Vali 
diln şehrimize dönmUştilr. Vali ken
disini ziyarete gelen Rlyasetictimhur 
Umumi K5.Ubi Kemal Gedeleç ile 
görüşmüştür. 

Altın Fiyatları 

Altın fiyatı yavaş yavaş dOşmckte 
devam ediyor. Dün bir' altın 3180 ku
ruştan ve bir gram külçe 4:38 kuruş
tan satılmıştrr. 

Moskova, 13 (A.A.) - Sovyet 
öğle tebliği: 12 Temmuz gecesi 
kuvvetlerimiz, Voronez civarın -
da ve Bogoutchar "Boguşar,, ke
siminde düşmanla çarpışmalarlna 
devam etmişlerdir. Cephenin baş 
ka kesimlerinde önemli bir değL 
şiklik olmamıştır. 

Heyetin Bu Ayın 16 iki şehir boşaltıldı 

Slnda lstanbu'dan 
Londra, 13 (A.A.) - ~on bo. 

yunca durum çok vahim olmak. 

H k t. K 1 t ta devam ediyor. Almanlar insan are e 1 arar aş 1 ca ve malzemece muazzam ka -
Ankara, 13 (TAN) - Alman hüktl- yıplar vermiş olmalarına rağmen 

metinin daveti üzerine Sivas mebusu Voronez'in karşısındaki nehir ~ 
Necmettin Sadak'ın reiıllfi r.ltında bir den ehemmiyetli kuvvetler ı:ı:ecir 
heyet aym 16 sında lstanbutdan Al- meğe muvaffak olmuşlardır. Baş 
manyay~ hareket. edecektir. Bu heyet- hca Alman taarruzunun yapıldı. 
te Vakıt gazetesı başmuharriri Asım v b k · d i et· çok va
Us, Cümhuriyet gazetesi muharrirle- ~ u esım e vaz Y ın 

Biır Çocuk Balak 

Tutarken Boğuldu 
Kireçburnunda oturan on yaşlann

da Necati Nüket adında bir ortamek
tep talebesi dün bfr yal! önünde olta 
ile balık tutmıya başlamJı;;txr. Bir a-

ralık oltaya çok büyük bir balık ta
kılmış ve bunun yaptığf sarsmttnm 
tesiriyle Necati muvazenesini kaybe
derek denize düşmüştür, O civarda 
kimse bulunmadığından, çocuk kur
tartlamamı§lo ve boğulıırak ölmüştür. 

Çocuğun cesedi denizden çikarılmış 
ve tahkikata Sarıyer müddeiumumi
liği elkoyınuştur. 

diye kadar stok edilen odun miktarı 
elli bin çekiyi bulmuştur. Ayrıcıı 
Bulgaristandan da 1500 ton kömOr 
getirilmiştir. Bugünlerde Bulgaristan;ı 
gide~k motörler Ofis içtn yine kö -
mor getireceklerdir. 

J Güzel Sanatlar Aka
demisinin 60 ıncı Y il 

Dönümü Sergisi 
Başvekil Dr. Refik Saydamın ve -

fatı üzerine tehir edilml~ bulunan 
Güzel Sanatlar Akademisi 60 ıncı 
yıldönümü münasebetıyle tertip edi
len sergi öntirnüzdeld Cumartesi gü
nü saat 17 de açılacaktır. Sergi mü
nasebetiyle İstanbul Valiliği davetlile
re Akademide bir çay ziyafeti vere
cek ve Devlet Konservatuan talebesi 
taraftndan Antigone temsil olunacak
tır. Evvelce dağıtılmış olan davetna
meler bu Cumartesi gtUıü için mu
teber olacaktır. 

B. Ş f.. y !anarak Öldü Yeni Alkollü İçkiler Kanunu 
ır o or ara M ,. M k'" G' d. 
LuW adtnda bir şoför, dün Bakır- er ıyet ev nne lr 1 

köyde kamyon ıastiğl pşirirkcn lis- Bir ay evvel kabul edilen alkollU 
tık patlamış ve tekerleğin jandı fir- içkilere ait 4250 sayılı k anun Pazar 
lamış, Lıitfinin başına çarpmıştır. giinil meriyete girmiştir. Bu kanuna 
Kafa tası parçalanan şoför hastaneye göre, ecnebi tebaaya mensup k~e-
kaldll"llmışsa da hemen ölmüştür, ler şarap yapamıyacaklardır. 

Bütün İran gazeteleri Dr Refik Say
damm ölümü münasebctiy!e hararetli 
yazılar neşrederek dost ve komsu Türk 
millrtinin acısına iştirak eden İran mil 
!etinin hislerine tercüman oluyorlar. 

Bulgaristanda Yahudiler 
İçin Alınan Kararlar 

Ankııra, 13 (Radyo Gazetesi) 
Bulgaristanda yahodilerln vaziyeti h~k 
krnda tedbirler almak Ü?:erc hükftmete 
salahiyet verilmiştir. Bu hususta a!ı

nan kararlara göre yahudiler Sofvadan 
taşraya gönderilecektir. Bundan baska 
vahudilere tahsis edilecek binalard~ bir 
odada kaç kişinin oturacaih belediye
ler t:ırafından ka~r?aıstırıfacaktrr. 

r KOCOK HABt;RLER 1 
+ TUTUNCULER KONtiRESı. - TO -

!iln imal.it tipleri hazırlamak llıı:ere yapılaca 
ğını yaıdığımız konırre buırUn ıaat on beşte 
Tlcuet Odaunda toplanacaktır. 

+ PETROZ: DAGILIYOR - Şehir ma 
hallerine her iki ayda bir defa yapılmakta 
olun petrol ttv~i;ıtına dan başlanmtştır. 

* BUZ IŞI - Belediye buz thaletl için 
darı muvakkat bir karar vermiıtir. Bu kıra 
ra söre bayilere kilo ba3'"•' SC par kir bı 
rhlaull, aynca fire farkı da kabul edllecek· 
tir 20 rUn •onra ya"ılıcair ih11-le 9-44 vru 
•onuna kad~r yllrü.rlllkte ı...ıacaktır. * IMAR JŞLERI - Uskildar meydanı 3 
ay ıçinde ikmal cililmek üıere 36 hın liraya 
ihale edilmiştir. 

Dün Şehir Tiyatro1n komedi kıamının ıah 
nesi de ıs bin liraya ihale elilmiştir. 

\.. ............... · ...... ./ 
Flrıncdarın 
Yeni Bir iddiası -Ofisin Verdiği Unrar 

Eksikmiş 
Fırlneılar Toprak Ofisinin kendile

rine vermekte olduğu unların noksan 
çıktığım şikayet etmişlerdir. Bir çu
val unun safi 72 kilo olması 1lizim 
ı:reldiiU halde, bır cuvalın çuvaliyle 
birlikte 71 kilo tarttıj!t anlaşılmakta
dır. 71 kiloluk bi:· çuvaldan fırıncı
ların 166 ek.mef(i zorlukla çtkardtk -
!arını, fakııt kendilerinden noksan un 
ile 167,5 ekmek fr1arıilmesinin muva
rtk olamıyacıığını iddia etmişlerdir. 

Bu işin üzerinde önemle durulması 
ve Ticaret Vekill iğine izahat veril -
mesi ir;in tahkikat.ı başlanm?Şttr 

Dünkü Zelzele 
Dün sabah saat onu 52 dakika 10 

saniye geçe şehrimizd~ hafif bir yer 
sarsıntısı hissedilmiştir. Zelzelenin 
merkez üssü Kandilli rasathanesinden 
140 kilometre mesafeciedir. 

lerde birdenbire 500 - 600 düşman 
uçağı toplandığt görülmüştür. Kışın, 
Almanlar çok büyük ve cidden mü
him miktarda uçak toplamıya tnu -
vaffak olmuşlardır. Söylendiğine gö
re, ilkbeharda Almanlar 5 - 6 bini 
ilk hat uçağt olmak üzere halen 10-
11 bin uçağa sahip bulunmaktadırlar. 
İlk hat uçak birliklerinin !ilındi cep
hede ayrıca birer de ihtiyat birUği 
bulunmaktadır. 

Şark Cephesinde Al- Mısır için Çıkarılan U!!!;M:li3:l!ttm 

Sovyet ek tebliği 
Moskova, 13 (A. A.) - Sovyet ek 

tebliğ!, Almanların Voronez clvarın
dakJ muharebelerde ağtr kayıplara 
uğradtklarmı bildiriyor. Boguşar böl
gesinde Sovyet kıtaları ilerliyen Al
man krtalarına karst yapılan müda
faa muhareblerinde şiddetle çarpışı -
yorlar. Lisişansk'dan yeni müdafaa 
mevzilerine ~ekllım kttalarmıız dOs -
ınan piyade ve tank kuvvetleriyle 
çarpışmıya devam etmektedir, 

Rical muntazam oldu 

mantarın ve Sovyet· Şayialar 

lerin Asil Hedefleri 
~ Baştarafı 1 incide 

zancı değil, orduların yorulup 
yıpranmasıdır. Alman başkuınan 
danlığının asıl hedefi de ilerle ~ 
mek değil, Sovyet ordularını har 
bedemiyecek hale getirmektir. 

ft:!ff' Baştarafı 1 incide 
bu mesajında mihver muvaffa 
kıyetlerini övmekte ve bu ba ktm 
dan dı.J.yduğu se\·inci belirtmek · 
tedir. Müftü Arap alemiyle mih 
verin birbirine yaklastığ1nı ve 
bu memleketlerin istiklalini sa.. 
brrsızlıkla beklediğini söylemiş -
tir. 

~ Baştarafı 1 inciıie 
malzemesi ele gecirilmiş veva 
tahrip edilmiştir. Düşman ağlr 
ve kanlı kayıplar vermiştir. Esir 
ve ganimet sayıSI saatten saate 
ırtmaktadır. 

Volkof cephesinde düşmanın bir 
köprübaşma karş! yapttğı şiddetli bir 
hücum püskürtülmüştür. Volkof'un 
batı kıyısına çıkarılan düşman kuv
vetlerinden mürekkep bir grup imha 
edilmiştir. 

Finlanda körfezinde mayin gemi· 
lerimiz tarafından bir Sovyet denizal· 
hsr battrtlmıştır, 

Uzak şimalde pike uçaklarımız 
Murmansk yakınında Kosta'da liman 
tesislerini bombalamı~ardır. İnfilak
lar ve yangınlar müşahede edilmiştir. 

rinden Nadir Nadi, Adanada çıkan hım olduğu sanılmaktadır. Daha 
Türksözü gazetesinin yazı işleri mü- cenupta, Rus kuvvetleri Rosoşun 
dlirii Nevzat Gilven bulunacaktır. Ay· 7 kilometre kadar cenubunda 
nca l54rendi~lme göre matbuat umum Kantemirovka'yı ve Donetz üze. Lond.ra, 13 (A.A.) - Times ga'1.e-

tesinin Stokholm'dakf ınuhab1rJ Don 
müdürü Selim Sarper Almanya hükil rinde Rostotun 200 kilometre ei. i d k' d h 'kktnda diyor 

Bu bakımdan ehemmiyeti ha
iz ol.an nokta arkada kafi derece. 
de ihtiyat kuvvet bulunup bulun 
madığıdır. Gelen haberlere gö _ 
re Almanlar bu defaki taarruza 
bütün ihtiyatlarını sürmüşler 
di.r. Çünkü takip edilen taktik, 
ayni nokta üzerine azami miktar 
da malzeme ve in.san yığarak düş 
manı üstün kuvvetler karşı.sında 
zaafa düşürmek 'Ve yıldırmaktır. 
Bu defa.ki taarruza da bir buçuk 
milyon asker ve 22 zırhlı fırka 
iştirak etmektedir. Almanya için 
bu yaz şark harbini bitirmek bir 
zarurettir. Bu sebeple bu defakj 
taarruz onun için hayati bir kıy 
meti haizdir. Bu taarruzun mu • 
vaff ak olması içm her neferim 
fedaya hazırdır. 

Bulgar radyosu da, bugünkü neşri· 
yatında bildirdiğine göre evvelki gün, 
Kahiredeki fng1liz büyi;k elçiıi Kral 
Faruk'a bir ü!timatom vererek Mısırın 
harbe cirmesifil istemiştir. 1nıiliz bil.. 
yUk elçisi Kral Farukla görü!jürken 
1ngiliz topları Kral sarayına çevril
miş, tanklarla İngiliz kuvvetleri sara. 
yı kuşatmış~ardır. Kral Faruk verdi 
ği cevapta. sarayın etrahm kuşl\,tan 
İngiliz kuvvetleri çekilmediği takdirde 
Mısırla İngiltenm.in harp halinde ol
duğunu kabul edeceğini söylemiş ve 
bunun ü:ıtıd,,e kuvveile-r geri çekilmiş, 
fakat Kral Faruk İngiliz tekliflerini 
reddetmiştir, 

Almanlar J elansk şehrine 
kadar ilerledi 

Ankara, 13 (Radyo gazetesi) _. 

metinin davetlisi olarak bu heyete re- maLbatısında Lisişansk'ı boşalt- ~~es n e 
1 

urum 
8 

fakat edecektir. Selim Sarper ayın mışlardır 400 kilometrelik bir :'V · tin ·ddi ti olu .. 1 

Gelen haberlerder: anlasrldfğtna ı?öre, 

Sovyetler Vo~onez'den Tagourk'a 
k<ıdar uzryan cephe üzerinde doğı.ı ve 
C'enup doğu istikametinde çekilıniye 

dPvam ediyorlar_ Rusların harbi Do
rıet?.'in doğusundald mevzilere intikal 
r ttirmek istedikleri anlaşılıyor. Fak;ıt 
'\lmanlarm Jelansk'a varmış olrnııla
rı ve Donetz'i geçmiş bulunmaları do
layısiyle Rusların burı:da bir muka • 
vE>met hattJ kurmalarma JmkAn aılmı· 
v;ıca~ı tahmin eclilmektedlr. Bu va· 
7.lyettl" Sovyeılerln St&l!nın-ad - Ro!;
tof hattına çekilmeleri mümkündür. 
/\iman hava kuvvetleri, Donetz nehri 
ılzerlndekl köpril ve aeçit yerlerini 
ho,mbalamaktadır. 

- d h · d · azıye cı ye ne r~ıı o -
14 un e şc rımlz en ayrılacaktır. cephe üzerinde şimdiye kadar sun Ttmoçenko'nun ricati tnunta:ıam 

Bu haberi ihtiyatla karşılamak ye
rinde olur. 

Londra Endişe 
Ediyor 
~ Baştarafı 1 incide 

!erde bulunmaktadırlar. News 
Cronicle, Avrupanın herhangi 
bir noktasında geniş ölçüde ta • 
arruza geomenin büyük bir teh. 
tike olabileceğini, fakat bu teh.. 
likeyi göze almak 19.zım~eldiğini 
ve Ruslara sadece uzaktan hay _ 
ranlık. göstermenin bütün bu me. 
seleyi halle kafi ~elmiyeceğ:ni 
yazmaktadır. 

Daily Herald'da diyor ki! 
"Rusyada tehlike artmakta -

dır. Bu vaziyet bizim için de teh 
likedir. Geçen senenın Almanya 
için meşum bir sene olacağı söy. 
lenmiştL Bu senenin de Alman.. 
ya için meşum bir sene olacağı 
söyleniyor. Halbuki Rus gazete. 
leri endişe ile ikinci cephenin 
ne zaman açılacağını soruyorlar. 
Vadimizi ne zaman yerine getire 
ceeiz?.,. 

işitilmedik şiddette savaşlar oL olmuş ve ordu13rıntn te$k11Atı bozul-
maktadır. mamıştır. Bunu eııaseıı Almanlar da Berlinde yürütülen miUaltin 

V oronez muharebesi muharebeler haitkmda tafsilAt verir
ken itiraf ediyorlar . ., 

Berlin, 13 (A.A.) - Yan resmi bir 
'k;ıynaktan bildiriliyor: Mısırdaki Brl
tRnva İ!IJtal makamlannın Kral "F'ar1J1' 
Ü?.erlnde ba!lkr yaptığ1 hakkındaki ea. 
yialııra karşı Alman hariciyp nazlrlıP. ı 
vazlyPt almaktan imtina etmektedir 

Moskova. 13 (A. A.) - Almanlar 
dün Voronez muharebesine yüzlerce 
uçak iştirak ettirmlşlE>Tdir. Çok şid
detli hava savaşlannda Almanlar a
ğU" kayıplara uğruyorlar. Üç günde 
bir avcı birliği 65 Alınan uçağı dü
şiirmüş, kendisi yalnız birkaç uçak 
kaybetmiştir. Sovyet bomba uçakları 
çevredeki Almaı: havıı meydanların! 
arasız surette bombalıyorlar. 

Alman taarruzzı üç 
koldan ilerliyor 

Moskova, 13 (A.AJ - Reuter: Al
man orduları kızgın bit g{lneş altın
da Rus ordulartnın cenup ve Kaf -
kasya ile olan baslıcı muvasale hat
larına karş! üç noktadan taarruza 
~eçtnlş bulunmaktadır. Bu noktalar 
Voronez, Kantemlrovka ve Llşlsansk
tır. Durum. buğday mııhsulUnün çok 
süratle idrAk edildiği kara toprak 
cevresinin tam ortasında bulunan ve 
telgraf, demiryolu ve kara yolları 
münakaIAtının merkezl olan Voronez 
in Akıbetine bağlıd!r, 300 kilometre
lik bir harp hatınln en önemU nok

Orel çevresinde 
Halbuki Sovyet Rusya bütün 

llitiyatlannı cepheye sevketmi -
Moskova, 13 (A.A.) - Moıkova yor. O bu yaz düşmanı yorup yıp 

radyosunun bildirdiğine göre. geçen •Y r.atmak ve kışa varmak emelinde 
içinde Orel çevı-csinde Alman nak!L dir. Sonbahar için de arkada ay. 
ye yotıanna hücum eden Sovyet kıta• ] 
tarı cepheye giden demiryoltınn 5 yer- nca bir taarruz ordusu hazır a -
de tahrip etmiştir. mışur. Ne pahasına olursa ol -

Bundan başka iki köprU tahrip e.. sun bu kuvveti şimdi cepheye 
dilmitJ, birçok taşıt ve tank kullanıla- sevketmemeye karar vermişt1r 0-
mıyacak bir hale getiri!miş, külliyetli nun için Moskova, ricati, mağlıl. 
harp malzemesi yok elilmiş ve 30 su. biyeti, arazi terkini eV'relden gö. 
bayla 1150 Alman aıkerl öldUrülmilş- ze almıştır. Ordulannı bozguna 
tilr, düşmeden kurtarabilir ve böy • 

"EsaJJ Sovyet hatlan 
bozulmuş değlldir,, 

lece harp ede ede yazı bitirebi -
lirse Sovyet Rusya emeline ka • 
vuşınus olacaktır. 

lşte 'şark cephesindeki muha
rebeyi iki tarafın takip ettiği bu 
ana hedeflere göre tetkik etmek 
:.azımdır. 

Akıbetten son derece ağır ve va
lıim olııbilı-cek bu r!yavet edilen b11-
'1fse lı:ıkktnda burada mevsuk mata· 
,.,:ıt yoktur, 

Mısıra nelen mülteciler * Kahire, 13 (A.A.} - Mısır komu- Bertin, 13 (A.A.) - D.N.B. ajansı, 

Moskova, ıs (A.A.) - Almanlar 
Kallnin cephesinde kendilerine bir yol 
• rmıya çalıısıyorlar. Fakat sayıca mev. 
zli bir üstünlüie malik hulunmalarına 
rağmen esas Sovyet müdafaa hattrnı 
bozmıya muvaffak olamamıılardır. On 
gündenberi devam eden muharebelere 
ıetiriJen taze Alman kıtalan sokul
muşt'lll'. Muharebeler klh ,\}mantarın 
kih Rusların lehine cereyan etmekte.. 
dlr. 

tanlrğr tarafından dün ak!l2m neereöL hngünkU teblii hakkında askeri bir 
Ten bir beyanname ile Mihvrrln istila kaynaktan aşağıdaki tafsil!l.tı almıştJr: 
~ın:ı u,;ravan mem'eketlerden !!'elen "Cephenin cenup kesiminde cereyan 
mültecilerin her han(ti bir işte kul etmekte olan takip muharebesinin vas
lanrlmasr mened!lmekte olduITT! gibi fı savaşın eimdi çok geniş bir cephe 
xiraat, ticaret, sanayi ile istlgal etn'H' üzerinde yapr!masıdrr. Bıırada f!ıaret 
lerl de yasak ed"lmektedir Bu gib; ,.dilmesi gerekil olan şey bu savasın 
,.,,mteci!ı-ri çalrstrran is sahinleri hını- bir meydan muharebesinde mağlO.p 
hnn fı;imlerini 48 ~aat zarfında potiııl' -edilen bir düşmana karşr yapılan bir 
l• ildirmiyc mcchurdurlar. Aksi tık· tabiye hareketi oluşudur. Muharebe. 
1iri!,. n ara vt> hanis ce1asına c;arpıln ıcrı., dlier bir vasfı da yeni yarmalar 

Almanya şark cephesinde bu ·:ıkl::ırdır . Bııkrmları. ı:ıkrabıılarT v.-v~ ve ıerl tlerı hareketleriy!e cephelerin 
yaz ·1arbi bitirebilecek midir, bil ıfostlarr tarafindan temin edilmive j cok müteharrik bir hale gelm!ıı bulun· 
rniyoruı. Alman ordulan Don hav ...,iilteciler hu.;n~; ~ıırl'!t+e h?.ırlanm~j(· ınasıdır.,, 
ıasmı işgal ettikten sonra Kaf - "'bıı kamplara gitmek j"lecburiyet: 1 -----o-----
kaslara inebilir. Baktı petrolle - -ı .. nır Kanada'ya da Amerikan 

KııhJre, 13 ( A.A.) - Sekizinci or
du nezdindeki Reuter muhabiri bil -
dirıyor: General Auchinleck kıtaları 
tün Telcleyfr tepesini tutmaktadrr
h'. !:sfr sayısı •imdi 2000 i geçrnek
teı!lr. ltommle, ileri h"tl:ıra do~ru 
zlrhh kuvvetler gdndermektedir ve 

her an büyük bır meydan muharebe- talarmda Alman hava kuvvetlerinin 
si gelişebilir. Müttefik topçusu Atri- muvaffakıyetle meydana getirdikleri 
ka kıtalarına karşr hücumlar yap - topluluklar Alman komutanlığına 
maktadtr. Muharebe çevresi üzerinde Harkof ve Kursk'dakl mevzilerden 
gergin bir hava vardır. İngiliz hare- ba«bmak üzere bir yol açmak im -
keti ve Cuma günü yapılan ileri hn- kanlarını eld<: etmek için en katı t
reketl, o kadar beklenmedik bir M- mil vazif~ini gömıilctilr. BüyQk ta
diı;e idi ki. bir italyan Albayı yata- 1 arruzun arifesinde Almanlann !50 -
ğmda uyurken esir edilmiştir. l 70 kadar uçak bulundurduklart yer-

rini değilse bile, oraya gidinciye ~- ~~!'!'!!!!'!~!!!!!!!~!"!"""~~!!!'!!!~ Kıtaları Gönderiliyor 
Fransız Milli Bayramı kadar yol üzerinde bulunan di. şı bırakabilirse belki davayl ka. 
. ğer petrol kuyulannı eline ge - zanabilir. 

Vıchy, 13 (A.A.) - Fransız mllli çirir Düsmanın demir ve su yol On•1n ı'çı"ndı·r kı·, şark cephesı·n 
bayramı günü her sene olduğu gibi • • . . · . ' 
bir tatil günü olacaktır. Yurdun milli !arını keserek v ordulann bırıbır· deki muharebelerin gün gün aL 
matemi münasebetiyle bugün hiç bir teriyle olan baglarını keser ve bu dığı şekil ve istikamet büyiık ala 
sevine; tezahüratı yapılmıyacaktır. suretle Sovyet ordusunu harp dL kı:ı ile takip edilmektedi~ 

Ottawa. 13 (A.A.) - Neşredilen bir 
tebliğde şöyle denilmektedir: Birlcşi~ 

mer!ka hükümetl Kanada hükUm,.t'
nln muvafakatiyle Kanadaya ııilfihh 
kuvvetlerinden birlikler göndermiştir 
ve gönderecektir 



- 14·. 1 • 942 TAN 

f A N 
ABONll BEDELi 

TDrkfye Ecnebi 
1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 " 1 Ay 1500 " 
400 ~ •• " 800 • 
1BO • 1 • 800 • 

I stanbuldiı. 
işinde Görü en 

ı · f Mahkemeoercııe: 
•• l [ ~k Bir Boşanma Dav asma Züğürt 
Ç U Sebep Olan Aile 

esel'Isi 
Yazan: ULUNAY 

Adres de~lştlrmek (211) kuruftur 

lstanbuf da Bir Nakliyat Güçlüğü Vardır, Bu da Otomobil 
T ahdidatından, Noksan Vesait Kullanmaktanı ve Tarifeleri 
iyi Tanzim Edememekten Doğuyor. Bunu Önlemek için 
Bütün Nakil lşf erini Valinin Otoritesi Altına Koymalıdır 

1Geçimsizliğinin İçyüzü 

Yazan: M. ANTEN on aJans1nın bir tebliğine göre: 
"Auchinleck ordusu Nil deltası

na dof ru çekildiği takdirde İskende. 
riyedekl Fransıı donanmasının vazi
Ycti İngflterc • Vichy mUnasebet!erlnl 
daha nazik bir safhaya sokacaktır. Vi
thy hük\lmeU, bu gemileri -sllahlarrn. 
dan tecrit edilmiı olfualanna rağmen_ 
Fransız filosunun b ir parçası olarak 
tanımuta ve bunların vaziyetlerinde 
btr değişiklik olabileceğini tasavvur 
edememektedir. Fransız kara ordu!arı 
için ağır ıartlar koyan mütareke harp 
CeınUerlni bundan istisna etmiştir. 
1940 tanberi hiç bir Fransız harp ge. 
misi Mihver devletlerine verilmemiş. 
tir. Ve istikbalde de böyle olacağı hak· 
lı:ında Vichy hükfimetl Londra ve Va-
1ingtona teminat vermiştir. Buna rağ. 
lllen Vichy'de Merselkebir ve Dakar 
hadlselerinln doğurdueu bir huzurltıZ
luk vardır,., 

MaJQmdur kl Fransa Almanya ile 
rtıUtareke yaptıiı esnada. Akdenlzde 
l'llühim bir kuvvet teşkB eden Fransrz 
donanmasının Mihvercllerin eline geç. 
ınesinden hakkiyle endişe ederek bu 
ll:crnilerln Mihvercilcrin eriıemiyecek· 
lcrj bitaraf bir memleketin 11.man!Arına 
l!Önderilmelerini ve harbin sonuna ka
dar harbe işUrak etmekslı:ln bulunduk.. 
ları yerlerde ka~malarını ve harpten 
•onra tekrar Fransaya teslim edilme.. 
lcrfni teklif etmigti, Vichy hükfimeti 
btı teklifi kabul etme~ ve Akdenlzin 
l'tıubtelif limımlannda bulunan Fransız 
harp gemilerini kaçrrmıya çalı~tı, Bun. 
!ardan Mersclkebirde bulunanlardan 
bir kısrıu 1ngilizler tarafından batı· 
l"ıldı, l :endcriyede bulunanlara :ise 
>'ine İngilizler tarafrndn el kondu. İs
"=endttiye limanındaki F.ransız harp 
l:cınlleri şunlardı: 22,000 tonluk ve 8 
tane 34 Hık topla mücehhez Lorraine 
' ffı harp gemisi; her blri 10,000 ton
'ult modern Uç kruvazör: Duquesne, 
'.l'c-ıırville, Suffren: 6 muhrip ve bir 
ı., c; tane denizaltı gemisi. Bunlara el 
koyan İngiliz makamıan toplarının ka.. 
ltıalarmı çıkarnrak İsviçre sefaretine 
levdj etmişlerdi. Fransız bahriyelileri 
de Amiral Godefroy'un emri altında 
lıcınUerinde kalmışlardı. 

Mevsuk kaynaklara göre: Fransız 
donanmasından Courbet ve Parls 1-
•İınlcrindchi iki eski tlp hattı harp ıe
lllisl diğer üç kruvazörle beraber İn
t.lltere limanlarında bulunmaktadır. 
Snfh harp gemilerinden Provence ve 
~retnııne batmıştır. Mcrselkcbirde !n
Cılizler tarafınd n batırılan en modem 
6 Hı harp gemisi Dunkerque aonradan 
>'uzdürülmüş ve kısmen tamir edildik
ten sonra Tou?on limanına getirilmiş. 
tir. Bugün Vichy hükfimetlnin emrinde 
bu Dunkerque ve onun eşi olan St
k'ıltbourg zırhlısı ile beraber 9 kruva
zor ~e 20 muhrlp, 12 torpidobot ve bir 
ıtıikdar denizaltı gemisi bulunduğu 
tahmin edilmekte ve bunlardan baaka 
llıutnreke esnasında Fransanın muhte
lır tersanelerinde inşa halinde bulunan 
"" 1941, 1942 senelerinde hizmete gir
llıeleri vaktiy!e kararla~ttrılmıı olan 
~ichelleu, Jean • Bart, CI~menceau, 
Gııscogne gibi 35,000 tonluk ve 38 llk 
toplarla mücehhez dört modern ııafh 
harp cemisinln vaziyetleri hakkında 
•arlb malClmat yoktur Şunu da illl.ve 
~~elJnı ki, Fransız donanmasından bazı 
d Uç~Jı: üniteler !!ür FranSJzlann elln
ı..~dır, Ve müttefik kuvvetlerle berL 
~ Mihver kuvvetlerine karıı müca.. 
dele etmektedirler. Difer mühim bir 
llokta da Vlchy hükQmetinln emri altın 
daki harp gemllerlnln en mühim kıs. 
rtıı Akdenizde bulunmakla beraber bir 
ltıırnuun da Afrikanın At!antfk liman. 
larrnda ve Hindiçinide bulunmalarıdır. 

Akdeniz Havzasında 

Bilhassa bu yaz ay!arı gelince, 
İstanbul vesaiti nakliyesinde 

daha büyük bir sıkıntı göze c;nrpmı· 
ya baeladı, Geçen senelerin yaz gün.. 
lerinde yalnız pazarlara inhisar eden 
bu vesaiti nakliye kifayetsizliği, bu 
sene yazının her gününde kendini 
göstermektedir. 

Bunun sebeplerinden biri !ıtanbu. 
lun kalaba!ıklaıımasıdır. Sulh ve sü
kiln içinde yaı;ıyan d !yarrmıza ecne. 
bilerln gelişi, gidişi pek çok artmış, 
ve bu yllzden İstanbul kalabalıkla:. 
mıııtır. İstanbul, bunun ilk tesirini 
mesken darlıftnda hissetmiı. ikinci 
tesiri de nakil vasıtnlarında kendini 
ıöstcrmiııt!r, Batta otomobil olmak 
üzere her nevi nakiı vaıırtasr bu ka· 
labalıktan hissesini almaktadır 

Diğer bir sebebi de, ağır v~ uzun 
bir kıı ıeçiren ı1ehirlinin bu sene ya. 
za kavu~unca, bundan, her senekln
den daha fazla istifade etmek lıte
mesl ve çok yüksek kiralar yüzün. 
den aayflyeye gidemiyenlerin bu ih
tiyaçlarını gezmelerle telafiye çalı~ 
malandır. İstanbul piyasalarındaki 
iı az!ıiı da yolculaı· arasına yeni 
geziciler katmıştır. 
Buhranın diğer bir sebebi de vesa

iti nakliyede yapılan tahdidat ve nok
sanlıktır. 

9ugünkü dünya şeraiti karşısın.. 
da ne İstanbulun kalabalığını 

dağıtmak, ne de ıehlrlinin ihtiyacL 
nı daha asırariye indirmek mümkiln 
olmadıfı için, şehir 1çi nakliyatını 
istenilen hacme ıöre tanzim etmek 
lhımdır. 

Bu tanzim iıl. evve!l bazı lilzuı:n. 
suz tahdidatı kaldırmak, sonra da 
muntazam tarlfell nakil vasıtalanm 
tek ıörüıle ve ihtiyaca ıöre idare 
etmekle, ba11arılabilir. 

* * ıstanbulda ilk kaldmlncnk tahdi-
dat, artık çok ıembolik bir ma· 

hiyet almıı olan hususi otomobil tah.. 
dıdatıdır, Hususi otomobilltt ben
zinden tasarruf gayesiyle menedil
mişlerdir. Halbuki İıtanbulda hususi 
otomobillerin iılemesi veya işleme. 
me•I benzin sarfiyatına tesir edemu 
hale ıelmlıtir, Kendi huıusl otomo
bilini ku!lanamıyan zat, takıiye bln.. 
miye veya bir taksiyi daimi ıurc~ 

te kiralamıya başlamıştır, Bu yilz· 
den, halkın ihtiyacına cevap verme. 
si lhım ırelen takıller azalmış, ıe.. 
bir münakalli.tında darlık hasıl ol· 
muştur. 

Bund:ın daha kö1üsü, bazı hususi 
otomobil sahiplerinin bir takıi nu
marası satın alarak piyasadan taksi 
otomoblllcrinin kalkmasına sebep oı 
malnrıdır. Hususi arabasına taksi 
plakası takan bir zat, hem husuı;i
lere nazaran taksilere fazla verilen 
benzinden lıtHade ederek benzin tL 
sarru(u gayesine zıt bir netice ha. 
aıl etmekte ve hem de şehirlinin is
tifade edeceği bir taksiyi aZRltmak.. 
tadır Binaenaleyh hususi taksilerdeki 
tahd !datı kaldırarak hem birçok va. 
tandaşların göz göre ıöre kanun 
karııısında cilrüm işleme!erinin önü. 
ne ıeçilmesl hem de doktorlar ıibi 
bir kısım vatandaşlara verilmiş hu.. 
sosi bir imtlyazın umuma teşmili 
lazımdır Doktorlara verilen hususi 
otomoblİ imtiyazı memlekette göze 
batan bir lhenkıizlik tevlit etmi"' 
tir. Bundan başka hastalara seri bir 
yardım temini maksadiy?e vazedilen 
bu tedbirln tatbikatında hiç bir kıy
meti olmadığı da merhum Basveki.. 
lin imdadına yarım saatlik bir müd
det zarfında, Beyoğlu gibi merkezi 

bir yerde bile, yetişllememeslyle sa• 
bit olmuştur. 

* * tstanbuldaki muntazam tarifeli 
ruıkll vaıııtalonnrn tek görüşle 

idaresi meselesine gelince: 
İstanbuldakl naki! müessesl'lerl, 

SirkeLJ Hııyrlyeden maada, devletin 
veya belediyenin malrdır. Böyle ol. 
duğu halele biltün bu nakil vasıtaları 
merbut olduğu müesseselerin hesa. 
bına, çıkarına, noktai naz::ırma göre 
işletllmektedlr. Bundan <lo'ayı da 
şehrin bugünkü nakliyat manzumesi 
halkı tatmin defi! tnzip eder ma· 
hiyettedir. 

lstanbulda en iyi işleyen nakil va. 
sıtaııı, hele turnikelere be~er kuruş. 
luk atarak geçme tedbirinden sonra, 
galiba ya!nrz Tüneldir. İstanbul tram 
vaylarının hali malumdur Maama
flh Kadıköy tramvayların~ naı:arnn 
fstanbuldakiler yine mükemmeldir. 
Kadıköy tramvaylannı halk istif e.. 
diliyor. Fakat yine blnemiyenlcr var. 
dır, Ve bunfar yaya gitmiye mecbur· 
durlar. Çünkü bu tramvaylar ada va.. 
purları gibi aralarında hazan hlr bıı· 
çuk saat fasıla He kalkan arabalar
dır. Son vapurların Üsküdardan ve 
KaClıköyünden .Bostancı müstesna
hiç bir semtle iltisakları yoktur. A
nado?u ve Sirkeci trC'!l banliyölerin
de h~lkın. sabah ve akşam ve Pa. 
zar günlerinde. durak yerlerinden 
biri de sahanlıklar ve basamaklardır 
Kadıköy vapurlatı hlll 30 ve 40 da: 
kikada bfr hareket ederler. İzdiham 
güvertede ayak üstünde durmıya bile 
mani olur. Adalar!a, Anadolu kıyısı 
birbirine bağlanmamış vaziyettedir 
Bostancıya kadar bütün Anadolu sa: 
hi11erl bu ıene vapur düdüğüne hasret 
çekmektedir. Akşam üstleri bu hat. 
ta kalkan bir vapur, yalnız ha!kı de
ğil. göç eıyaıını hatta inBaıı.t mal
zemesini bile taeır. Boğaz ic;ine gi~ 
mek Jstiyenleı'in mutlaka hareketten 
bir ııaat evvel vnpura girip rahat bir 
yer bulmaları lazımdır. Ve bu hal
lan iskelelerde de rötarlardan ılkli.. 
yet etmemesi icap eder, 

Pazar rünlerl ıehrln bUtün hatları 
mahmuJdUr. Vapurlar öyle bir udi. 
hnmr yüklenmekteıUrJer ki maazal· 
!ah bir k:ıza bütilc İstanbulu mateme 
garkedebillr. 

* "* Bütiln banlann ıebeplerini sorar. 
sanız, i!iletme müesseselerinin 

verecekleri cevap hazırdır: Harp za
rureti, malzeme yok. 

Malzeme yokluğa bir özür delil. 
bir itirafı zünuptur. Bir ieletme mü. 
essesesinin iki . üç sC'tlelik malzemeyi 
stok etmiş bir halde bulundurması 
ieletmecilifin en basit bir mütearife... 
sidir. 

Bütün muharlp!erle ticari mukn.. 
veleler yapacak kadar saflam siyasi 
bir duruma mnlik olan memleketL 
mizde, mahdut birkaç l:ıletme mal. 
zemesl ıet!rtememek olsa olsa işlet
melerin enerji noksanlarına de!5.let 
eder. Pek çok sıkışınca tünel kayış. 
l~n. bir kısım bandajlar pet-11! gelc
bıldl. Bu gösteriyor 1d memlekete 
her ııey gelebilir. İş getirtmesioi bil. 
mekte, kabiliyet göstermektedir 

* * . lst~bulda nakliye işlerini orıa. 
nıze etmek lazımdır Bütün bu 

nak!lye işlerini bir eld~n organ!ze 
edecek, bütün nakil müesseselerine 
ıöz geçirecek salahiyetli bir merci 
yokhır. Eevvll ve derhal bu ihdas 
edilmelldir, Bu merci· ister MUna. 
kalit Vekaleti t11rafınd~n i~ter Vali 
tarafından tayin olunsun, İstanbul 
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fçin yüksek bir nakliye mürakibidlr. 
Va!lnin emri allındn ve ona izafetle 
çalıliacak olan bu zat, seyir tarife
lerini direktifi dahilinde tanzim et. 
tirecek, onu kontrol edecek. şikayet
leri dinllyecek, her işletmenin birbir
leriyle ve hükOmcUe rabıtasını tan. 
zim edecek, ihtiyaçları d:ıha evvel. 
den tesblt •e teduik ettirecek, et. 
hası! nakliye işletmelerinin, bugünkü 
gibi, Bvare. kendi çıkarlarına düşkün, 
halkı düşünmez vaziyette çalı§ınala
rına mani olacaktır. 

Bugün devlet Po&tahanesine gider; 
Stokholmdeki bir adrese yazılmış bir 
mektup verirsiniz. Bu mektup İstan. 
bulda pullanır, beş nltı memleketten 
geçer, Stokholmdckl adreııe vanr. 
lsveçe bir seyahAt yapmak istersiniz, 
elinize Kook acentesi bir bilet karne. 
si verir, Yolda bir iki aktarma i!e, ye. 
niden bir para ödemiye mecbur ol
maksınn. m ahalli maksudunuza ka
dar giderslnlz. 

Fakat eğer Bostancıdan Tarabyaya 
gitmek isterseniz evvı:ll tramvayda, 
sonra deni7.yollarında ve daha sonra 
Kör/ üde Şirket vapurlarında ayn 
ayrı bilet almıya mecbursunuz Hal. 
buki Bostancıda da Tarııbyada da bir 
vapur iskelesi vardır. Bir bilet ala
rak Bostancıdan vnpura binseniz ve 
yolda bir aktarma ile Tıırabyaya var_ 
sanız: ne g{izel olacaktır.Bu yjlpdamaı 
mı? Yapılırsa idareler fçfn çok kilL 
fetli mi olur? Hayır! İnanmalıyr:ı ki 
bunun işletmeler için külfeti, ıülünç 
olacak kadar ehemmiyetsiz ve kıy· 
metsiz bir himmettir 

Son rubu asırda dü~ya çok deflıti 
Türkiyede ise bu değiıılkllk bazı sa: 
halarda elle tutulur bir haldedir Bu 
değişen dünya bu değişen ihUy~çlar 
kar~ısında hllUi SO sene evvelki an
anelere ballı kalmak abestir. Deniz. 
yollarınrn bir vapuru niçin Üsküdı 
ra uğrayıp Boğııza aktarma verme
sin. Bir ~lrket vapuru neden Kadıkö. 
yüne Adalar için transit yolcu çıkar_ 
ma~rn. neden her gişe her isteniJen 
bileti satmasın. neden tramvay, tren 
ve vapurların iltlsaklan tam ve ı. 
henJ:.11 olmasın ve nihayet niçin fiyat. 
larm bu kadar yükseldiği ve üç bes 
kunırun hiç bir kıymet fhde etme
diii bu devirde her sahada tek üc
retli biletler cari olmasm? Ve seyir 
tarifeleri htılk ihtiyaçlarına tamo
nılyle uygun bulunmasın? .. .. 

BUtUn bunlar nakliye tı!erlnln 
İstanbul Valisinin otoritesi al. 

trna konmasiyle ve bu işlerde sa!l. 
hiyetli bir merci meydana getirilme. 
ıiyle hallolunur. 

Belediye kanunu, korunma kam~u 
böyle bir işe tamamiyle müsaittir 
Yalnız işe teşebbüs ve Iııe ehli ada~ 
llzımdır. İşletmeler yine kendi kad
roları ile ve idareleri marlfetiyle ve 
fakat viliyetln direktifi dahilinde 
çalışırlar. Bu direktife lttiba etmi
yen müe~ıeıe ve şahıslar hakkında 
korunma kanununun mevadı müeyy!
deııi kafi bir kuvvettir 

Hiç bir masrllfı m~cip olmıyacak 
olan bu mürakabe mıklnesi kurul
duğu zaman görülecekUr ki, bugiin 
§lk:iyet edi!en bir çok hler düzelecek 
ve nakliye müesseseleri. halkın şikl. 
Yetini dinliyecek bir merci karliı!lın.. 
da, daha itinalr çalışacaklardır. Bun 
dan başka Vail de, belediye reisi 
sıfatiyle şimdiye kadar kullanmadı· 
ğ'r bir hakkı. belediye kaı:ıununun 
ıs inci maddesinin 1 inci fıluasın. 
dakl, seyir tarifelerine hlildm o!mıık 
hakkını kullanarak buırtine kadar 
"fa edilmlyen bir veclb:yi Yerine 
get!rmiıı olacaktır. 

'l'abminlere göre: Fransız donanma
tı ınUtarekeden evvelki vaziyetine na.. 
taran çok zayıflamış olmakla beraber 
bugün Vlchy hük\lmetlnin emri altın
da bulunan harp gemilerinin Mihver 
devletlerine Alalcniz hakimlyeUnl te
~in etmek ve Mısır harbini lehlerine 
· .ılletUnnek hususunda esaslı bir lruv
Vct uruıuru te;ıkll etUil de muhakkak· 
b?-, Yine muhakkaktır ki bu Fransıı: 
filosu İngiliz deniz kuvvetleriyle iş 
birlif J yaptıfı takdirde müttefikler 
'1kdcnlzdc tam bir hakimiyeti teııis e. 
~ceklcr ve ıi.maU Afrikadaki Mihver 
f ' VVetlerinl pek kısa bir zamanda tas.. 

Yazan: FRANÇ!S DE CROlSSET Çeviren: ULUNAY 

HİND DİYA INDA 
K.ar~ Kar-ış .. 

ıyc ederek Mısın ve orta şarkı lrat'i 
bir emniyet nltma a!tıcaklardır. 

GarUlüyor ki yansından !ula top. 
takJan ieral altinda ve bir buçuk mil· 
ron kaıtar askeri Almanyada esarette 

Ulunan ve jandarmalık vazifesini gö
ren bir rnikdar aakerinden ba,ka bir 
kara ordusuna malik bulunmıyan Fran. 
ca, bugün harbin mukadderatım ıli.. 
~tle müttefiklerin lehine çevlrebllecek 
ır vaziyette bulunuyor. Nitekim Ma. 

- Emzikten vaı: mı geçilnlz? 
- Mesele bu değil. Bana kaplan 

hakkında yanlı§ maltımat vermişler. 

Bu hayvan üç aylıktan tnila.. Em
zikle ırlltQ verdim. Ismnca hcpsinl 
parçaladı. 

- Udafpur'da iyi günler geçirece -
ğizl. 

- İnsan bu hayvanlara bağlanı -
yor. Dişi olduiu için ona Gwendollne 
admı verdim, Bakınız ne ~el göı
leri varı Hem de benl ılmdlden ta
n.ıyor ... 

tcaal Petaln Afrikaya geçerek eski Kaplanın Holllcott'a baktığından 
l'lıüttefiklcriyle işbirliği yapmıya ka· pek o kadar emin değilim. Önilmüz
rar verdiği takdirde bu, Alman mai- de bir Alman karı kocanın masası 
1iıbı:vetini 1942 yılı içinde kat'ileşti- var; masanın üs.tünde de kocaman bir 
"tcck bir hadise olarak tellkki edili- tabakta mük.emel bir soğuk et duru
>or. Fakat böyle bir teıebbüs Petain yor. 
~en beklenemez. Laval ve Darlanın 
llgiltereye karşı takip ettikleri siya

lct de malQmdur 
l.avaı Fransanı~ bu kuvvetini latfL 

ttlar etmek ve belki de Fransa donan.. 
!basının Mihvercilere yardımını Fran. 
'~:z: milletine meııru göstermek maksa· 
~!lcdir ki Mihver kuvvetlerinin Mm~ı 
~dit ettikleri ıu rünlerdc İskenderı
:tdeld Fransız harp gemilerinin vazı. 

c!J rn clesini kurcalamaktadır. 

Kaplanın bir zemberek bo~anma..<:t
na benziyen hamlesi ant oldu Çift 
setli bir feryat, kırılan tabak. çanak 
şangırtısı... Et kayboldu; yalnh et 
değll, kaplan da beraber.,, 

Ondan sonra karı kocanın §İk~ye
tlyle vagonun blr köşesinden yükse
len memnuniyet homurtusundan baş
ka ort11da bir D!Y kalmadı. Holllcott 
heyecanlı bir tavırla: 

Tefrika N o. 38 
Gördünüz ınü? dedi, Bu ya5ta 

nasn aıçrıyort 

Teesstlf, tarziye, el sıkma .. X:apla
ntn yeniden yııkalanma ameliyesi 
Uydurma bir yular .. Fakat artık 
korkacak bir şey yok: Canavar eti 
öyle IOpletmiş ki hazım uykusuna 
yatmış. 

Hayat ylne seyrini alıyor, 
Tren durdu. Holllcott çok yediği 

için üstüne fenalık geldlğlni i~arct -
llyen kaplanı emirberine verdi Benl 
de lokanta vagonunda alıkoyd~. şl
torga harabelerinden geçtiğimiz za -
man bıına kısaca tarihini anlatmak 
için yanımda knlmak istiyor, İster 
istemez razı oldum ve canavartn et 
vakawıdanberl dost olduğumuz Al -
man kart koca ile birlikte bir briç 
partlsl yaptık. Benim iki "R6nons,, 
yapmam üzerine, Holllcott hırsından 
kllğıtlan fırlattı. Benim de ıstediğim 
bu idi; zira Delhi'den çıktığımızdan
beri ilk defa olarak trenin geçtiği 
yerler beni mesgul ediyor. 

Yalnız bUtün camlar inik olduğu 

tıalde, bir baı;ka mevsim kokusu al-

malda kalmfyorum, aynl zamanda 
yeni blr dünya, bir Alem ıörüyorum, 
Kı!!a çalılıklı ormnn bitti; şimdi uf
ka doğru sivri tepecikler uzıınryor. 
Sanki manz:ara el Yordıımiyle araş
tırmalar yapıyor. Bu sivrllmclerln 
toplulukları yuğruluyor, lncelenlyor 
ve bir tek5.mill !.~tiyor gibi seklini de
ğiştiriyor. 

Şimdi, ne zaman vukua geldiğini 
bilmediğim bir mucize kar~tsında i
mişim gibi, önümde uz:un bir dağ sil
silesi oymalarını belirtiyor. Bu oyma 
gözümün önünde yontulmuş gibi 0 
muhtesem tepeleri hayretle seyredi
yorum. Ve bu güzel şekillerin karşt
sında tabiatın nasıl kendinden emin 
bir kudretle ştıheserlerini dUzeltme
sine ~t oluyorum, HolUcott: 

- Du Knısset! dedJ. Siz çok mem
nun görünüyor. 

- Evet. Hiç beklemiyordum.. Çok 
güzel. 

- Dur bakalım. Bunu s!:lylemek 
fC'in Udalpur'da olmnyı bekleyiniz, 
Fakat ne olursa olsun bu da size bir 
tadımlık yerine gcçcz. 

(Devamı var) 

Olan Kız, Ma 
Y apt&klarını 

Şahit 
Babasının 

e de 
Ani ttı 

Mahkeme masa-
sını iki avukat. r·-YAZAN: -, 

kahve renci dantel "1 

ba$ örtülii, temiz kı- ı 'FFET ALPASLAN 1 

"- Sevim: bir iı· 
mi de Suzanrnıı. e
rendim,., 

yafetll , her halde otuz .!.-·-·-·-
"- Bu kad:ır rn.r?., 
"- Hayır, daha 

söyliyeceklcrim var,. 
"- Var mı, söyle şu halde ... 

beş yaşlarında bir 
bayan, yine, muntazam giyinmiş. mu- \ 
but yaşlrca bir bay işgal ediyordu. Bu 
bay ile bayan bC'Tlim için olduğu kl. 
dar başkaları ic;in de ilk nazarda 
mahkemeyle tezat teşkil etmi~ olacak. 
lar ki kapıdan manıarayı her ıören 
!çeriye dalryordu, Bayan ııkılgan ö
nüne bakıyor, b:ıy düşUnccll, ellerini 
kavu8turmuş, gözlerini hakimin ma
ııasiyle k!tibin başı arasında bir nok
taya dikmişti, BütUn seyircilerin yil
ründe okunan hissi tabii "bıı iki in
san evlitlarırun derdini dilşilnen bir 
ana ile baba olacak.,. merkezinde idi. 

he şahitlerin ç11ftnlmaııiyle ba~lano. 
dı. Hayretle içeriye ilk giren Kayanın 
on iki ya~lannda Galatasaray UnHor
malr bir çocuk olduğu g6rllldU. Hiklm, 
necirı bir baba hl!lslyle sarsıldığı a,ı. 
kar, "Olmaz ki bu efendim, bunlar bu 
ana tle bAbantn ı;ocukları , biri aley
hine ~ehadet edeceklet'. sonra halleri 
ne olıcalr,, dedi, ve çocufa hitaben: 
"Oğlum sana kanun bu hakkı veriyor, 
fakat istenen çeki!ebilirsin., diye ilave 
etti. Çocuk: 

"Ben blrçok ıeyler b!Uyorum. Ama 
hepsi babamın aleyhine oldutıı için 
söylemek istemem,, dedi. 

"Şahitlik etrnlyecek mlıin?" 
"Hayır ... 
"Bunu ben söyledim. diye mi yapr_ 

yorsun yoksa bunu söylemek için mi 
gelmiştin?., 

"Bunu ıöylemek 1çin ıelmlştim," 
"Peki, §11 halde çeklleUlrsin,., 
Davacının avukatı müdahn?e ebnek 

istediyse de meydan verilmeden ikin. 
cl ıahit çafnldı. 

Cenan. 
Halkın bir mrnlh halinde. "bu da 

kızı galiba., dedlii duyuluyordu. Ni
tekim jçerlye on beş ya5larında, la
civert pardöıiilil -aile de biç bir kadı· 
nın açık saçık olmadığı nazarı dikka. 
ti calipti- terteml.% bir kız ıılrdi. 

Hlkim teeıısür dolu bir ıes!e; "Sa. 
bitllk edecek misin" diye sordu. 

"Eveti" 
"Anlft bakalım 111 halde ne 

yorsun?,, 
bili. 

KIZ içeriye çok metin cirmlş ve 
formalite ıual!erlne cesaretle ce. 

vap vermişti, şimdi bir dııkika durak. 
tadı, sonra yine cesaretle anlatmıya 

başladı: 
"Ailemizde bir sene evveline kadar 

hiç bir kavga gürültü annemle babam 
arasında hiçbir rec;imıizllk görülme. 
miştl. On bir ay evvel babam bir ge
ce Ankaraya gideceflnl söyledi. Ha. 
zır!andı, hepimizle ayn ayrı vedala~ 
tı, köşeyi dönünceye kadar arkasına 
baktı, el salladı, İki Uç gün diye ılt. 
mişti, bu müddet reçeli ne kendisi 
geldi, ne de blr mektup gönderdi, Bir 
zaman ııonra ..... hımımdan baba. 
mın !zmirde Bucada olduğunu, yanın
da bir kürt kadını bn1undufunu ve onu 
herkeıe karım diye takdim ettiğini 
duyduk. Bir iki ay sonra babam dön· 
dil, kapıyı ben açmış bulundıım. Yü. 
zünde ılttlfi zamanki hııli yoktu An
nem "Niye bize hlc; mektup ya:ım~dın,, 
deyince. "yazmıya lüzum ıörmedim,, 
diye cevap verdi . Sonra, "Ben üç ay. 
dır evliyim, bundan sonra bir gece 
orada bir rece buradayım,, dedi. An. 
nem: "Böyle şey olur mu, kanun buna 
müsaade eder ml7,, diye ıordu Ba. 
bam, "Kanun nedir ki" diyordu. Blr 
hafta kadar dedifl gibi blr gece orada 
bir gece bizde yaşadı, ıonra hiç gel· 
mez o!dn, Mohkcmeden celp ıelince 
blıe karıı dava achiını öğrendik. Fa. 
kat bu mahkeme bitmeden babam eve 
dönmiye karar vermlı, ıeldi anneme 
her ıeyi itiraf etti, Bizde 

0

olmadığı 
vııkit ne yaptıfınr sorduğumuz zaman, 
Fındıklıda Oba apartımanında o ka
dınla otnrdufunu söyledi. Bu dönüşü 
be' ay devam etti, Sonra yine çıkıp 
gitti, bize tekrar dnva aı;tı, İki üç ıı.. 
raba ile evdeki bütün kıymetli eşya
ları ·ba.zr annemin hususi eı;yalarını da
Bebekteki köşke taııttı. 

Bu köşkün ikinci katında blr kiracı 
vardı, Kürt kadını ve babam onlar 
tarafından himaye ediliyordu. Kardeş
lerimle beraber köşke babamı görmi. 
ye clttiğimiz zaman ilat katın seklz o. 
dasından ancak iki odasının döşe!i ol. 
dutunu gördük. B cbamrn masası ü. 
:zerinde hC'l' zamanki gibi kitapları ve 
telefonu duruyordu. Radyomuz buz 
dolabımu da oradaydı, Fakat aşağıda 
telefon çalınca bir ıeı " .•• cıftm te
lefondan ıeni istiyorlar.,, diye yuka. 
rıya seslendi Bıı ses kiracı hanımın 
mıydı, Yaba~cı bir insan babama bu 
kadar samimiyetle hitap ed,.mezdi,,, 

"- O kürt kadının ismi neymiş?,, 

Kız katlyen orkasrnıı dönmüyor, bir 
defa bile anasının bııbasrnrn yüzüne 
bakmıyordu. Kcıılk. bazan durak!ıya. 
rak fakat hepsini söylcmiye azmetmiş 
bir sesle devam ediyordu: 

"-Babam eve dönüp beş ay lı:aldıiı 
vakit apartımanrmızı o Kürt kadınının 
teşvikiyle satmıştı. Gecen mahkemede 
kira beı'lcllerinl veriyorum, demiıtl. 
biz de öyle biliyorduk, Ev sahibine 
sorduk: "Asla!" dedi, Bir gün icra 
memurları eşyalanmızı ve bizi sokak 
ortasına attılar. Eşyalan oradan bir 
ahbabın katına kaldırdık, kendimiz de 
teyzemin evine ııı.rtndık.,. • • A nneıintn avukatı, valdcslnin pc.-

derlne karşı hiç bir kaba h3re. 
kette bu!unduliuna şahit olup olmadı
ğını sordu, Kız, "hayır" dedi, "hiç 
bir vakiti" 

Bu sefer davacrnrn avukatı kalktı 
ve ile; sual istirham etti. 

ı) Daveeım terbiyeli bir adamdır 
böyle on beş yaıındn bir kız. keneli 
kızı önünde Kürt kadını ile yaşadığını 
anlatmaz. Hanım kendi kulaklnrı ile 
bunu duymu' mu?,. 

Kıı: ilk defa hakimden yüıünü çe
virip avukata baktı. 

"- Maalesef, evet, duydum,, dedi, 
"- Bir sual daha, eşyalar alınırken 

hiç kavga patırdı fa!an olmuı mu:,. 
''-Hayır!" 
"- Üçüncilsil, bizi sokafa attılar, 

dedi· Kendilerine tahsis edilen ,,Uz elli 
liralık nafaka her ay verilmiyor muy. 
muş?,, 

"- Evet alıyorduk .• , 
Avukııt bu sarih cevabı beklemiyor 

muydu ki b iraz bozularak yerine otur. 
du? Kız imtihan odasından çrkar l'İbl 
gerileye gerileye b!r köşeye çekildi, 
İçeriye yeni ~ahit!er c;afınldı. 

Bu ıelen ihtlyar, hanımın ebesi ıiit 

ninesi , kocasının evine kcndiılnl ~elin 
götUren yolda~. ve üç çocuğunun "besi 
olduğunu söylüyordu. Hanımın hlç bir 
vakit hiç kimseye karşı kaba bir ha. 
rckette bulunmadığını ıon zamanlara 
kadar kocasının da ondan çok merD. 
nun olduğunu ve defalarca kendi ku. 
lak!ariyle: "Allaha hamdederim; bana 
senin ıtlbl bir kadın nasip etti, bin şü
kür!C'l' olsun... dediğini duyduiunu 
söyledi. 
"- Peki, aimdi ne oldu!,. 
"- Bilmem, beyefendiye bir ıeyler 

olmuı. Gül gibi ailesini, ıu h:ınım ka
dını. nur ıtbl evtatlannı bırakıp ba!
ka kadınlara tutulmuş, Halbuki dofum 
zamanlarında hanım hastalanırdı da 
kocası de!I divane olurdu. Hep, "Sen 
ölUrıen ben ~ıyamam.,. Derdi. Sim. 
di ne oldu bilmem ki, nazar mı değdi. 
Hlkim bey bu aile bu kııdıncağızın 
hanımhğr sayesinde yükseldi. 

Bey evleneceği zaman bir cami oda.. 
&ında otururdu, Fatihteki bir camiin 
odasında Senelerce tahıtılar, kndro
caftz bin gayretle evlatlarına bir apar· 
tımon aldırabi!dl. Bey bunu bir kadın 
yüzünden sattı da çocuklarını ıokr.kta 
bıraktı. 

"- Kadının ismini blliyor musun?, 
"- Bilmiyorum... ' 
Davacının avukatı yerinde dura-

mıyordu, 

"- Kendl'i görmü~ mü, bu kadını, 
kendisi cörmüs mü? Söylesin baka
lım?,. 

"- Gördüm ya, Taksime rltmiştlm, 
~ Devamı Sa 4. Su ı 

TEŞEKKÜR 
Aziz sevgili zevcim ve babamız Ab,., 

dl Scşbeş'in ırtf!ıall dolayıslyle gerek 
cenazesine gelen ve gC:rek yazı ile e
lemlmlze iştirak eden zevata ayr1 ny
n teşekkilre acımız mtınf olduğundan 
muhterem gazetenizi: tavassutunu ri
ca eyleriz, 

Zevcesi Hasibe şe,bet ve evlattan 

AÇIK TEŞEKKÜR - Aileme men
sup iki kişinin ayrı ayrı iki ehemmi
yetli ameliyatını d J bilyQk muvaffa
kıyetle başaran ve en kısa zamanda 
lzdlrapsız a!iyetlerir.1 iade suretiyle 
yüksek hazakatlerlni gösteren sayın 
Profesör Fuad Fehim Caculi'ye son
suz ıükranlarlmı sunarım. 

Korgeneral 
C. Cahlt Toydemir 

RAŞ1T RIZA 'fJYA1'ROSU 
HALiDE PiŞKiN Beraber 

Harbiyede, EelvQ babcesindc 21,30 dr 
8AÇLARINDAN UTAN 

Vodvil - 4 - perde 

~ .......................... ....... m•ı• 

Kadıköy O p E R A Sinemasmda 

ZAT i S UN G UR 
3 üncü yeni program BİR ADAM UÇUYO?.. 

Her akşam seanslar sn.at 9,30 do başlar. 
Yerlerinizi hemen tedarik ediniz. Telefon- 60821 

parisin tanınmış 
biri Kayserili 

antikacılarından 

bir Ermenıdlr. 

Okuması, yazması yoktur, giriştiği 
muame15.tta imza yerine Çin harfine 
benziyen kargacık burgacık bir ş y 
koyar. Kendisine "efendi .. d•ç 'Jd ği 
zaman ho lanmaz. "ağa" diye h itap o
dilirse keyiflenir. Okuma yazma bı!, 
menin, münevver olmanın hayatta mu. 
vaffnk olmak hususunda b ir teılri yok
tur. Köprülü Mehmet Paşa ümmi idi, 
Kavalalı Mehmet Ali Pasa da okuma 
yazma bilmezmiş! İkisi de güttükleri 
gayede muvaffak olmu11lardır, 

Burhan Felek, dünkü fıkrasında 
''münevverin hakkı,, nı kurca!ıyor. 
Bizde "Aydın adam., ın pek rahat ol· 
madığrnı. çok para kazanmadığını, iç
lerinde zengini ender olduğunu, ha. 
yatta her emeğin bir karşılığı varsa 
münevverin o karşıhfı maddi olar k 
alamamakta oldufunu,, ileri sürdtik. 
ten sonra: "Bu yalnız bizde dccil. 
dilnyanın hemen her köşesinde böyle
dir .,, diyor. 
Hayır, Bu, dünyanın her kösesinde 

böyle değildir. 
Her mes?eğln blr acemilik devresi. 

elif besi vardır. Kendinde o "mukad
deı ateş" i ta§ıyan cevher sahibi bir 
adam. hakkını tanıtıncaya kadar ol
dukça cüç bir mücadele devresi ce. 
çirir; b ir çok mahrumiyetlere katlanır 
Fakat bir kere o hedefe vardıktan soO: 
ra artık ona yalnız söbret değil, r;er. 
vet de tebessüm eder. 

Felek, bunun iı;ln gilzel bir çare bul
muştur: 

"Münevverlere kazanamadıkları mad 
di ıervete mukabil bol bol hürmet ve 
gümrah bir imtiyaz vermeliyiz. Yani 
bir yoksul münevver, her girdiği Türk 
cemiyetinde, her glrdifi müessesede 
zengin bir vatandaştan daha az hür. 
met ıörmemeli. hele .züiürttür diye 
hiç de- hafifsenmemelidir. Onlann 
maddi mahrumiyetlerini ancak böyle 
telafi edebiliriz,,, 
Meslektaşımın ıen, §akrak tabiatını 

bilmesem kızacağım. Fakat ıınlıyorum 
ki o, işin alayındadır. 

lld ö&ün yemek atlamış bir münev
ver, açlıktan kamı guruldaya gurul. 
daya bir cemiyete gidiyor; ev sahibi 
onu ıorur görmez, tıpkı "Lösaj'' ın 
"Jil Blas" ındaki çanak yn!ayıcı si. 
bi: 

- Buyurunuz t Ey memleketin iUm 
ve irfan güneşi.. Dchanızdan ısaçılrın 
nur. vicdanlarımızı aydınlnttıf.. Da
vetlileri Siz de !·osunuz! Büyilk zeki. 
nrn önünde rlikfl' ediniz. Karşınızda 
edebiyatın sönmez bir yıldızı dııruyor. 
Onu alkışlayınız J 

Hepimiz biliyoruz ki btı bfiyllk edip 
kopuktur, ev kirasını verememiı, es
nafa takıntı yüzünden kend!.ne mah
sus bir seyrüsefer haritası çizmlııtir. 
Bizler gibi ko!unu sallıya s:ıllıya lıtc. 
diği yere gidemez .. Fakat ne ehemmi. 
yeti varı Allmdir, fadıldır, münev· 
verdlr .. Yaııasın ilim, kahrolsun cc• 
haleti., 

Münevverin, bu lakırdılarla kamı 
doyar. sırtı pekle:ılr mi? Ev sahibi: 
"Bol bol hUnnet" ve ''gümrah imti• 
yaz" !arını sıralarken o içinden: "Böy. 
le suyuna tirit palavra savuracağına 
kllerciye söylese de biraz peynir ek· 
mek getirsin! Demlndenbcri içim ba
yıldı. göz!erim kararıyor. Çenen pır
tı herif 1 Llifla peynir gemisi yürü
mez!., Diyecek ve sonunda açlıktan 
"heyi.1-üener, §imdi söner,., bir halde 
sallana sa!lana çıkıp ıidecek, 

Böyle olmasa da ev sahibi "kopuk 
münevver" i yemeğe alıkoysa bu "i· 
lim zeklitı,, berkesin hoşuna gider mi? 

Fransadn büylik, müelliflenn, filim
lerin şöhret kazanmadan evvel neler 
çektiklerini anlatan "Zaferden evvel" 
adlı bir kitap neşredilmişti. Bu eserde 
mescli Fransız akademisi azıısından 
Jan Rişpen'ln Marsllyada vapurlarda 
lı:ömür nmeleliı'I yaptıjmı, diğer biri
nin köpriı altlarında yattıfınr, bir b:ış. 
kasının sokakla. Ja ilan dağıttığım o.. 
kadum. Fakat yukanda deditlm 1tlbı 
bir kere de tanındılar mı? Artık on. 
dan sonra şatolariy!e, yaUariyle refah 
içinde 6mür stlrerler, Güıtav Flober, 
Anatol Frans, Mopasan, Gonkur kar
deşler, Edmon Rostan ve bütün tnuın
mış müellifler öldükleri zaman bUyük 
servetler bıraktılar. Hattfi yenilerden 
birinin: "Üstat 1 Nihayet muradınıza 
erdiniz,,, demesine karsı: "Evet ama 
ne halde!,, diye çektiği zabmeU an!a. 
tan Alfred Kapüı bile -blru geç de 
olsa- bütün istirahat esbabıru elde et. 
miıı ve büyük blr refah içinde yaşa
mıs ve ölmüştü. 

Bu mcobur adamların hiç birisi mü 
nevverliğin "bol bol hürmet,, ve "güm
rah imtiyaz,. ma kanaat etmemişler
dir. Emeklerine mukabil fazla faz!a 
parrrro almıı;lardır. H aydi biz de Fe. 
lefin dediği gibi mUnevver:ı "yem bo.. 
nJSu" tle avunduralım. Bunun içln e. 
Umlzde nasıl bir ölçil vardır? Butün 
münevverlere birer diploma mı verile
cek? Yoksa bu adam!ar hürmet r:ör
mek için bazı memleketlerde körl~rln 
yaptıkları gibi göğüslerine birer "mü
nevverlere hürmet,, izinnamesl asarak 
öyle mi gezecekler? .. 

Mevzuları blr h'kbeclkle sUslemeyl 
sevdiğim için bu meseleye de vu fık. 
rayı pek yakıştırdım. 

Evine yemeğe giden zengin btr a. 
dama bir fnklr: "Açım! Demiş; bir 
sadaka ihsan ed\n.,, O an lc;ln açlı~n 
ne demek olduğunu iyi bl'en ktılantor 
hemen elini cebine sokmuş: ufak pa
rası olmadığını görüp: 

- Bozuklueum yokl Demiş Dönü
şe vereyim, 

Dönü5te fakir zengini görllnce vaa. 
dlnl batırlatmnk için ricasını tekrar 
etmiı: 

- Ac;rm! Sadakanıza muhtacım 
Zengin düşünmU~: ·• 
- Eveti Demiş, haklısın. Sen açım; 

'{akat imdi ben tokum! 
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lsi anbul Mrntaka Ti!"a?et Müdürlüğünden 1 ~ ahkemelerde 
L~r Baş taratı :i uncüde 

SÜMER BANK---• 

Müdüriyetinden ırt1da gördüm. Hem herkes ı-ordu 
aten,., 
Avukat öyle bir ed.ı ile fırlamıştı 

d, sankJ müekkillnin öyle ba•lt in
anların ıöremiyeceii kadar yiıkıek
erde dolaşıyormıiş cibi. D n!eyıcilcr 
ırasındaki uzun boylu bir zat pelı: halt. 
ı olarak: "Bir İstanbul ailesinin Bt 
ıoğlu m:ıcera,ı" dedi. 

Ellerinde Yaglı Tohum Bulunanlara 
Ellerind,. 941 ve d .. h:. e\·velkl ı;eneler mahsulU susam, keten fohumu, 

ay çiçefi tohumu, yer fısttitı ve kendir tohumu bıılıınanlıırm l!I Tem
muz: 1942 tarihine kP.dar mallarını, miktar ve evsafını bildirir birPr be
yanna.m" Ilı- İhr.ac:ıt Baıı kontrolörlüğiinl' blld!rerf'k Uqjli.i \"eçhile miı
hürlettfrdiklf'ri takdirde :veni fiyat rejimin,. miiteallik 56 ~o. lu sirküler 
hükümlerln<len Mi~na edill'rf'kleri ilan ohınmu~tu. 

Avukat devıım ediyordu: "Zaten bun. 
ar papağan gibı ezberletilmi~. kızın 
ıÖylediti ş:ıhitlik değil arruha!di. Ta· 
oıl bunun üzerine öteki avukat fırladı. 
mahkemenin ortasında iki meıl ekta11 
tutu,tular. 

Hakim k!fıtlarla me ful duymuyor-, 
dıı blle. Davacı bil! masa ile kltibın 
b:ı~ı arasındaki noktAya bakıyor. kü.. 
çük Galatasaraylı terini ıl!iyordu, 

Veldılet Yüksek mnkamtnca bu hususta alınan yeni bir kararla a~a
fıdakl tadll:it yapılmıştır. 

1 - K<'ten tohumuna •it beyannııml'lPrin kabul ve tnüh\lrlenmesl 
eski~i gibi 15 Temmu% 1942 dı> hitama ermiş bıılunacaktlr 

2 - Yer ,Jr~hğı, su~am, ay çlçıo~ı ve kendir tohıımlarma alt beyan
nameler 1 Ağn~toq 194' tın-lhlnl' kadAr tPvdi E'dilmi4 bıılun:ıcaktır. 

3 - Kendir tohumfarınfn mi.ihtirıenmesi işi 1 Ağusto:ı 1942 tarihinde 
hitama ermiş bıılunac.-Pktır. 

Hanımın avukatı; "Bunlarda mı PL 
pnğan aibi ezberletilmlt ~eyler?,, di. 
ye çanta&ından bir tomar mektup çı. 
ı..:ırdı. "Bakın efcndım. bu mektl1pl11r 
ıtham ettikleri gibi kocasrna. v. • . aibi 
küfurlc:r i?dcn bır hanıma yazılacak 

mektuplar mı? Olcuvun, b'.r lı:ocanın 
bunlardan dı:ha' iyi mektup ya:ıamıya· 
caiına siz de $ahit olursunuz . ., 
"- Biz karımıza aeymlyoruz de

m~ik ki. Bilikiı çok merbutiyetimiz 
vardı, hatta o beş ay!ık avdet dnn. 
sinde kendisini tıııhih edeceliz aan-
rı1ııtık,,, 

!ti- J(.. . ~ 

• H Akim, ıelecek celsede on bet p; 
· hidin geri kalan kıımınm dinle. 

mlmesine karar verdi. 
Dışıırda bey saatine b:1kıp acele ile 

avukatiyle vedala.,tı. tıktı gitti. 
Hanrm ve: çocuklar kendi avukatla· 

nnın etrafını sarmışlar, te lı:er t eker 
te~ekkilr ediyorlardı. 

İki avukat yalnız kalınca birbirlerine 
yak!aştıl:ır. 

"Yahu. ne tutuştun öyle ... 
"Tutu~maz mıyrm ya, Bülblil ıibl 

sovlıiyor kız.,, 
Sarıldılar. 

"Mesele bu. Bir, içerde atıeı r, dı
$Uda öpü3ürüz.,, 

KAYIP 
ARANIYOR 

• Erenk8yunde iken 10,7,942 gilnün-

4 - Yerli fı~tığı. ıus:ım n ıı:v çiçeği tolıumlarmtn mlihiirlenme~ı işi 
ıs Aihı!to!I 11142 de sona erecektir. 

S - EV\·elct" depolama mahallt'rl olarıık bildirilenler• ilAveten resmi 
kontrol merkf'r.i bulıınıın Girl.'sun, Ordu, Fatsa. fnl'lbolu, f skendl.'run. Te
kirc!s~. C11nn ·kille ve B11ndırmada bıılunnn cuvall:ınmıs v,- uruHi vechf
le ıırılmryacak ~ekfldP m\ihUrleri t~k ılmts bulunan yağlı tohumlar ma
hallerinde de dep<>lAnAcak y:ıni m!ihurlen.ebilecl'ıttlr. 

il - :ifontrolörll\k tPskilAtı bulunmıyını yPrlerden Tekirdag, BımdtT
ma, Canakkale1eki alftkad:ırl:ır beyannamelerini yukandnkl müddetleri 
aşmamak Ü7.ere İst:ınbul Mrntalta Tiı-:ırt't Mlirllirlliğ;ı l hraeııt e a, Kon· 
trolörHJ~ün•. t~kenderundakl alakadnrıar i~e Mersin Y..Imhıka Ticaret l\fil
dürlüğüne tevdi edeceklerdir. 

7 - Bu liman vıo merkezler hnriclnde veva dl>kme halindf' bulunan 
yağlı tohumların mOl!Urlenmt' VP dt'polanmal~rına imkAn bulunmadığın
dan aUkadnrl:ırTn lşlnlni onıı göre tan .. im etmPlerl. 

8 - Dahıı fazl:ı iz:ıhııtın t~tanbul Sirkeci I,iman hanındaki l hrıcat 
Bu Kontrolörlü§ünClen alınabileceği iJAn olunur. (7567) 

İtfaiye ~ıuir ve efradı icln Knncl;m İtfaiyeden verilmek suretiyle 
yaptırılacak 402 çift Çizme ve 37 çi!l İskarpin imali kapalı zarf U!luliyle 
eluiltmeye ltonulmu$tur. Mecmuunun tahmin bedeli 8780 lira ve ilk te
minatı 658 lira !!O kuruştur. Şartnnme Zabıt ve Muamt:l~t Mildül'lüğü 
kaleminde Rôrilleblllr, 

İhale 29/i/942 Çsr~ıımba gı.1nü ıınat ıs de D:ılmt Encümende yapıla
caktır, Taliplerın ilk teminat makbu% veya mektuplıırı ve kanunen ibra7.ı 
l~ztm ıelen diğer ve.!llkaladyle 2490 No. Ju kanunun tarHatı çevre11lnde 
haı1rlryacakları tek:lif mektuplannı ihale günil uat 14 ~e kadar Daim! 
Encümene vermelerı llzrmdır. (759M 

Gayri Menkul 
Sat~i. ilanı 

Beyoilu Sulh Mahkemeleri 
Başkatipliğinden 

. 
Gayri Menkul 
s·atış ilanı 

Beyo~lu Sulh Mahkemeleri 
Başkatipliğinden 

<l nbcrl kaybolan 44 ya~ında ve uzun BeyoOlu S ulh M ahftı>mel e rl Bıek~ · lhyoOlu Su•lı Mahk r meel Ba•k•tip-

boylu 1..ey1t , .e aklın
dan raha~ız S:ılamon 
oğlu Davtt Gere7.'i 
gören varsa insani'.. 

yet namına aş:ı.fıria-:., 

ki :ıdreı>e bildirilmesi 
rica olunur. 

Galata Şair Ziya 
Pa91 cıddeal Kanaat 

Han 11 numara ve yahut G11latada 
Azapkıpı Lll fer aokak No. 2 1 

..... ,Pli .. 

tlp tfO lnd en: 942/32 - ~imyon CanhP7. ll~l nde n: ll4213:1 - PPtro nlfıdı Ga
oıılu mlrıı~cılan Atin;· Olombiyll. Ki- lı-tlro Van~ı- 1 mlrA~çıb:rı Snriya, Ni
teon. Yorgi il• Yo•·gi Canb:ız oğlu ve ko ve Fotonun ~3yiat. Yt' mü.,U>rekı-n 
Hlriı<tine Keslmidiııln !'nylan Vt> mO&- mutasarrıfı bulundııklarT Riiyükarlada 
tereken muta~arrıtt bıılıınrhıkları Be- Yalı mahallesinde Bahcevanoil;lu Alp 
yoflundıı. Pangıı1tı ~ki İnönR mahal- Arslan ve Sfnavl so:Cııkında kAln 23 
lesinde Şehit Muhtar c11dd,.sinde Fran No lıı Vf' halen 21 No. tnjh, iki ı<o
•J,! ha~ane.•i ırnrşmnoıı ktıln 4~. 43/1 kakta yeı!i~er metre cephl'3i bulunan 

• 0 • \'t' !19, 101 No. tRjla murakkıım 5200 beş bin iki yilz lira kıymeti mu
altıntin dükkAnr ml1$tt'mll 30000 otur h:ımmf'nesindı- bir hane sUyuunun 
bin lira k fY.meti muhammmslndP ıı:aıe.~ı ıımnntnda acık arttırmııya ko
tevkant altr lmtlı (Tım) ı~ımıı kılrglr nulmu~tur. Bu hanP İki katlı nlup. 
apartıman ~üyuıınun iznle!I r.tmnmda bir antre bir ı:nfa, iki hı-1~ bır taslık . 

~ .. acık ıırttırmeyn kcmı.;lmustur. altt 0011 bir muth:k bir cnma~rrlık 
lf" ' ., .'ı:pıırtıman: Altı daireli olup ıemln bir cu kuvıunınu ve elektrik teslsatı-

1 
K Ö Ş K kotmdakl bir daıre!inclen mııadası a:v- n. havi i

0

çl dışı yıı~lı boy:ılı yartm 
dıı elli lira kira bt'dell getirmektedir. kArgirdir. T.ııkc:imııt Vf' ta!~ilfitı \•ııı:'ı-

• Sariyer, Hidayetin bnğı nam Her da'ruinde bl"~ oda, bir banyn, yed 111bıt \'artık••sır.d" ve keşi! rapo-
mes!re l;arsısınd-. 87 numaralı bir he!A bir mutbak. bir kiler. bir runda yar.rlıdır. 
takriben biı· buçuk dönilın ~İlm, f(lfa kAridor, elektrik, hııvaJ!a7İ, .ter- Birinci actlt arttırın:-•ı· 4/R !142 t:ı-
1\lanoly<ı ve Yı?miş ağac;ları lle kos suyu te~i~atınr h~\·irlir. Tııksımat nhtn,- tP,ı:adlit tdf'n Salı gilnii ı;aat 
bezenmiş bir bahc;e içerisinde üç ve taMlütı v:ıı'yed zabıt vıaraka~iylf' 14 nen· 16 ya kad:ır Reyo~ltı Sulh 
ka.tta vcdi oda iki sora. Harem kesif raporunda muf~ss:ılan ya:ı:ılıdır. :\fahkı>ınl'leri kalem nd::ısrnd:ı b:ışk!-
scUımlık gibi iki daire olarak 'Birinci acık arttırması 7/8/942 ta- tip nezdlnrlP yamlacaktır. Arttırma 
kullamlabllir. Ayrı iki kapUı, ribine tf'cndfi! ~·n Cuma .ırünü !'ııat bedeli muhammerı kı~·nıetln yüzde 
On sekiz: Temınuı: Cuınarte:.i 10 dan 12 yt 1rndAr ReyolUu Sıılh yetmi~ beşini bulmııdıl:ı talt;dirde en 
saat on birde Beyoğlu <llirdilncll fahkeme1eri ka1em od:ı-!lnda başka- ı:on arttıranır. taahhürlii baki kıılmak 

TÜRKİYE iŞ BAN KAS' 
Kü~ük Tasarruf Hesaplan 1942 lkTamlye PlAnı 
,. .... Ke~ldeler 2 Şubat, 4 Mayıs, ı Atıntos. 2 fJdncJte3rl1 

tarihlerinde yapıln. 

1942 ikramiyeleri - -- -
ı adet 2000 Uralık-!Ot'lO,- Ura 
• • 1000 • -8000.- • 

2 • TSO • -ısoo.- • 
40 adet 100 Urahtr-4000 _; tJr 
&o • ao • -ıaoo.- • 

1 • 500 • -11100.- • 
10 • 2SO • - 2SOO.- • 

200 
200 

• 
• 

ıs 

10 
• 
• 

-6000.- • 
~000.-

, .................... Dll ............ ... 

lOOXlOO eb'adında 1500 adet tahta ızıtııra miite:ıhhlt nem ve hc!labt
na pazarlıkla satm a:mneaktır. İhalesi 15/7/942 Çarşanıb;ı günü saat 15 
de Tophanede Lv. Amirliği satın alma krımisyonun~n y:ıptlneakttT. Tah
min bf>deli 11.925 lıra , ilk teminatı !194 lirıı 37 kuruştur. NUmune1'i ko
misyonda ıörühir. Taliplerin belli vakitte koml~yona gelmeleri. 

(79 - 7439) - ~ . " . 
Lv, Yollama !d. emrlnrie bulunan 3 No. lu in'nvn11•ıı:ı tamiri pa7.ar-

lıklıı eksiltmeye konmudur. İhıılP.SI 1517/942 ÇarşımbR ~ünü ~aııt 15~10 
da Tophanede tst Lv, Amriliğl satın alma konıicyonıında yapıtacakttr. 
Kealf bedf'li 2670 lira. ilk teminatı 2on lira 2:1 k\lrushır Kl'şif VI" eart
ııam~i komisyond'.-l göru1ür. Talıplerin belli vakitte komf!:\'nna ~l'Jmele-
ri. (81 - 7441) -2784 ton fırın odunu alınacaktır, Paxarlıkla ('k~iltm<"S1 20/7/942 Pa-
7.Artcsi ı:ilnli ~Mt 14,40\ de Tophanede ht. Lv. Amiıll~i !'Rttn altna ko
mic:yonuntia yapılac<ıktır. Tahmin becteli 60.708 lirıı. ilk teminatı 428!\ 
lira 40 kunıştuı·. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmı-leri. 

(8!) - 7!190) 

.. ... . .... ~, 

· • 868,500 kilo tutuşturma ı.>~'\m alınAt<nktır. Paı:arlr~lıı E'k~lltmtosi 20/7/ 
942 PazartP!ıİ giınıl sç,nl 14,:to da Tophanede t~t. Lv. Amlrlı4:1 !'atın elma 
knmlryonıında :·ııpılac.-ıktır. Tahmin bedeli 211740 lira. Talln1erin belli 
\•akitte komi~yona gelnıt'leri. İlk teminatı 2003 lira 50 kıını~tur. 

(86 - 7~91) 

fstanbuf Satın Afma 

MEMUR ALINACAKTIR 
2659 111yıh Dt"\•let MUeue~elerl ve Bankalar B:ırem kanunu mu

cibince 1.Iildüriyetimize Yükıoek mek"tep veya Li~e mezunlarından 
100 liralık aylık ücretle bir 120 liralık aylık ücretlt bir ve 140 liraya 
kadıır avlılt ücretle üc; mem\H" imtihanla altrıRcaktrr. 

Atid;ki şeraiti haiz bulunan taliplerin Temmuzun ;rirml,ine kadar 
Galatada Bankalar caddesinde Sümer Bank':ia bulunan Miıdüriyetf
mh~e ve11aiklni ibraz etmeleri ve imtihan olmak üzert" 23 Temmu7. 
Perıc:mbe ıünü saat 9,30 da MUdtiriyette hazır bulunmaları 14zımdır, . 

Ş!RA IT: • . 
1 - Yilltsek ' ftıektep veya Lise 

me:ırunu olmak, 
2 - Askerliğini yapmış bulun

mak nya al4kası olmamak 
3 - Yatıl 35 ~ ıecmiş bulunma

mak 
4 - t~tih,damma mlni hali ol

mamak. 
.'l - İmtihanda nıuvattak olanlar 

srhhl durumlarmı Bıınkamt:ı: 

ibraz edilecek vesaik: 
ı - Nilfuı hfiviyet eil.rdanı 

2 - Tah~ll vesikası, 
3 - A•kerlik vesika~ı. 
4 - Pofü hfi~nühal kAJ;ıdı, 

5 - Varsa hizmet ,·~ikası, 

6 - 4 adet ves:ka totoı:rafı 

do:ctoruna tt'qblt ettirmek. Merhum B<ı•wtkil Dr. Rdik Sayb 

1 

NOT: F.t<nebi füıanlarfndan İngilizce. Alın:ınca ı·t-ya Fran~ızca bilen· 
ler tercih edilecektir. 100 ıiraltk \'azifeye talip olıının makine ile ;vazı 
yumasmı bilmesi ~arttır. , ____________ , ____________ , 

Dağıtımı Hakkında Halka Kok Kömürü 

lktısat VekCiletinin Tebliği 
Kömür sab~ ''" 1ew·i miiesııeEf':'.'i ve subelerince ''e bu müı•:-ss,..,enln 

semt. b~yi H aiıınlar7 t:mıfmdan kı~lık kömür tev'Ziinu ba~lanmı~trr. 
Bu miina~ebf!tlf! l\.Tillt Korunma kanununa tevfikan ne. rrdllen kıırar 

\'f! tıı.limntname hiildimll'rJ daire~inde kiimiir d:ıi:ıtm« i~inln cereyantnı 
temin için ıışal!ıd11ki hu.:u!'larm sa~·ın h&ılkımızm dikkatine arzedilmesi 
faydalT goıillmüştür. 

1 - KömUr tevzii i~i. İcra Vekilleri Heyetinin 16.1.1942 tarih ve 
2/18109 nuınarııh kararr.emesiyle tatbik ve resmt gazetenin 13.6.942 t.ı
rihll nü~h:ısiyle netlir \'e mcriyet mevkline konulan 348 sayılı Koordi
nasyon kararına tevfikan tahdit ,.e tamim edilmiş ve te\'Zi şekli resmt 
'"'7etenin 29,6.942 tarihli nüsha~Tnd:ı nesredilen İktı~at V<'kı1lcUnin taU
mııtnameııiyle perkitilmiştir. Türkiye kömiir satıs ve tevz: mOes~esesi ve 
~beleriyle ~emt b~yilerinln \'t' ajıınl:ırm ne ~urctle köm(lt satacakları d~ 
İktt<1ıt Vl'kAletinc" taııdık ,.dllf'n kiinıür ıı:ıtıs ve tf'vzi ttılim:ıtname!inne 
taıırih edilmi~tir. llt.: nınddedf' y:ızılt nf'şrlyat bro~ilr hal"nde Eti Banktıı. 
kllmiir satış Ye tevz. mües•t-~esi satıe yerlt'riyle bay lerde tevzi edile
cektir. 

2 - Kömür !lııtış Yf' tev,;t mfıe~•ese~i olıın ,.erlerde. bu miiessese 111.1-
belf'rfndt"n ve sf!mt b~~·ilerinden kömür alınması. behemehal bu :1:ıtış yer
im tArafındıın pıırııEtz \"erilen beyanm;ml'lerin usulü dıılre•lnde aile rels
ll"ri t11.rafmdan rlo~ru olarAk dolıhınıtmuş ve lm:o:a edilıııf~ olMlısına ve 
dağıtma birliği tl'~kilfıtt ' fııali,-etı> gt'c;mis olıın verlerde heyannamelerln 
bu birllkl"!rce t:.m1i!t · edilmiş bııl•ınma•ına miite"nkkıftır. Alıcılardan hil
viyt't YıırakMf knınfıril yakacakları yerin mussddak kirn mukavelesi ve-
ya tııpu c:enedi i~tenebilir. ' 

3 - Kolörıft'rL mııhııllerdıo otur.mların ·ömiirlerl bini! sahip \'P.vtı 
mrı~teciri tarafındııın Vf'rilecek • bı-yımnamelerlf' en az Uç tak"itte almrr. 
Bu bin:ıfarda otur:ınl;ır lc;in ayrtca kömür \•erilme7. ve kömür talebinde 
bulunulamıız. ı 

4 - Kalörifer•İ7. e,•lf'r~f' oturan aileler, h 0 r ı;nb:ı ldn iki ton ve ııoba 
adedi ne olur~a cl~ıın ~l'nedı> üc tonu l!<'cnı<'mck (ize"e kok fstiyebillrler. 

5 - Yeni bir il~n tarihine kııd:ır Ankarada alınacak kömUr miktarı 
her ev için ceman lkı tonu lf"cmlyeceğinden ~obıı arledl ve ihtiyar; ne 
olurıııı olıtun, mevçı•t Rtoklıı r da dnhil hicbir ıcım.:e bir ve muhtelif yer
lerd en ilk takıılt iki tondan fıızlA kok kömiirü nlam:ız. Diğer taksit ve 
tenl zıımanı ayrıca iJAn edil"cf'ktir. 

ti - Kömür dal(ıtılmasıntn kol:ıyl:ıstırılmnsı nıll.kııadiylr: neılan ıemt 
b!lyllerlnin :vukarlclnk" hükiimler dairesinde tevzi edecekleri kömür 100 
kilodan a~:ıiiı \"e bir tondıın yukarı olnnrnz. fst:ınbı.;idıı bu miktar az ml 
iki tondur . . Bu bnvilerin dnhi tevzi~tı oşağıd:ı yedinci mncdedeki cezai 
miieyyid~lere tAbidir. Gı>rf'k bu bAyılerden Ye rcrckse kömür ımttş ve 
tevli miie•~ePe~ınden \'ı"rilen kömürledn yekiınu h!!rlıanıı bir suretle he
~inci maddede ya?.ıb aznmf nıiktıırlıırı geC'tlkl kontrol neticesinde anlaşıl
dı:n t:ıkdirde. alanlar hakkında CP.7.nf taklbat ynpllrr. 

sulh hukuı;; mahkemesi tarafın- tip nv.dinde y.aptlacııktır. Arttrrmıı fü,.re müzayede on gün temdit edl-
dan katı ıhalesi yapılfp sattla- bt'de1i muhammen kıymetin yüzdP. lerek ikind 11çtk ıırttırmacı 14/8/942 , 
caktır. Muhammen kıymeti se- velmiş ~ini bulmadıl?ı takdirdP en tıırihiM mfioradif Cuma gün!\ ~ast 14 M. M. VEKALETiNDEN 

7 - KömCir satı,, Vf' U>vıi miie1"esinin izini olıı'laksızm hiçbir kfm~e 
ıılrltğı kömiirü be~·annameııinrte y:ızılı i~tihl~k mııh:-ılll hnrkinc ve hiçbir 
yere hkbir ımretle n:ıkled,.miyeceRi glb1, bulunduğu yerde dııhi bıışkn~ı
na de\•ir, temlik \'e hibe edemt>7.. Kömnriinü herhangi bir suretle devrct
mf'k mN'buriyetinde kııl;ınlar knmlir ~atış ,.e tevzi mfü•ssesesinln yıır.ılı 
muvafakatini almıyt mt'cburdnr. Beyannanıf'c:inde haklk! \'azlyetı ırn~
termiyt'n veyııhut ki. ıııldfğı könıiirü ne suretle olurr.ı ol$un baska ma
hıılle nakil ve~·a diierinı- dP\"Tt'd!'nler hakkmcla 'Milli KorunmR Mahke-

~ kiz bin ;ıjradır, -· ;on ar1tıranın hahhfidfi baki kalmak de:ı 111 ya :ı:adar icra edi!P.rek f'n cnk 
üıere milz.ayt>de on ırim U7.11lıl11rak 1- arttır:ına katı olarak ilı:ıle ıodilect'k
klnci acık arttırması 17 8/942 tar! - tir ihale tarlhlnı- kadar birikmiıı ve 

İHTiRA j L A N 1 lı n!' ,.,;ıcndir Pa:ı:artesl eünU tıaııt 10 bi~ikecek beledlve bina versıileriyll' 
dan 12 ye k:.dar lcnı t'<lıleçektir. ~hR- .. vkat icııre.sl hlS!<l.'dıırlnrıı ''" 20 ~f' -

le rünUnP kadar birikmiş ve blrıke- nPlik ta,'iz bf'<lcli ihale pulu, dell~
cek belediye bina verpileriyle. P\·kaf live rüsumu. tapu ve- knda<ıtro harc
lcal'f'~I hiq<ıedarlııra ve ih31,. pulu, 20 ı~rı milşteriye ait'ir. Arttırm:ıyn tşti
~ent"Jik tıwi7 bedeli, d•ll~liyl" ro;u- rak edecek kimselerin muhammen 
mu. tapu v e kada~tro hıırr~ıuı mı\•- kıvmetln yüzde yedi buçuihı nl•bl' -
teriyf' ııittir. Arthrmııyıı iştırnk edf'- ti~de pey akcf'!ı:ini vey;ı mlllt bir hnn 
cek kimsPlerln muhıımmen kTymetin ~anm bu nl!<bı>tte teminnt m,.khıhu
vüzde yedi bucu~ rıiebetindP ~· nrı vermı>lerl lfı1.ımdır Arttırma bf' -
~krl'!lini Vf'YR ııınll hir h~nkıınm bu deli gayri menkul kencli~inP ihale ~
nlı:bette teminat mt'k1uhunu '"ermP- ıunan tnrnfmria·1 iha14" g{ini.\nd"n ltı
teri ~:ırttır. Arttırmıı bedeli ea~rl barPn verllect'k mühl"t iı;lnn• mııh -
m~kııl k•ndisl!ı,. ihalr nlun!'n tara- X"me kıı·a~m11 l'>dıonme..-i mf'rburırlir. 
tından lhRll' gfınünrlen ltibıırım vPrl- Qdı>nmediiti takdirdP ihııle fMhPdllP
leı.: k muhlf't içinde mııhı.teı:ı:ıe kasa- t"f'k kmrli.,indt'n t'vvel ım vüksek tek
•ınR odenmesi mecburtnir. Orlenm,. - lif,. hııhınnn k:m~P ıırTetmlıı oldııi!ıı 
diiti tııkdird• llıııle ff'·hedilıor~k kt>n- bf'delle ıılıntya rR71 olıır-:a ona ih11J ,. 
dl inden t'\'\'el en yük~ek teklı!t~ bu- .. dllecelt ve o dıı rr.71 olm:ıı \'eva bu

"Yilne benzer unt ipliklerin ima
Hrıe mahsus usul ve tertibatı,, hak -
kında alınmfş olen 217/940 ıiln ve 
2911 Myzlı llıtira beratı bu defıı mev
kıi fiile konmak üzere ahere devrü
!crağ veya !car edileceğinden ta1ip 
olnnlartn Galatada, İktısat Hanında, 
R bert Fcrri'yc müracaatları 114n o-
lunur. 

rna 

Sah lak 
-111 

Eczane 
Halicin en işlek bir mahsllln

ıie ~atllık bir ecr.ımP \•ardır, Ta
lıplerin Tilrklyc ecz:ıcılorı ce
roıyeti kiltipUğlne miiracaatları l lurıan kimse arıetmiş olıiultu bı>delle lunmll7~8. hcmt' '\ yed. riin miiılclt-tlP 

mercudur, r• elmıya razr olu~a on?. ihol" f'!rlil•ce'k açık arttırmaya konulcraktır, :npıla-
_ _ .,,_ _ _____ _ ____ ~e o danın nlmııt v .. yn bulunma7•a c:ık mın altıkad~rl11rn tebliğ P.dılmlye-

ı.....-..r A•lilC Uçöncli hukulı:. lııkimlitin· 
den: 94Z /487 , 

lht&cf' G!ilnn urafındın BtıUıu,ıa lınan 
Pıt• Akmcz Çtım• s,,, 4ı No. da Kcmıl 
Gölvan a•o·hlne mahlıcmrnin PO /417 No. ııı 
1 t ka'dolıtnın Bo anma dıv .. ının mQd~el 
ı l•yhın ilranıctırlh n•n mcçhuhyeıint binocıı 
itlc•n vaki tebliıı:ata rarınen P/7/942 I•· 
r 'ıl~dc ma!ıktm•de bbut nrahut bıl~eUle 
bıır buhınmadıiı cll:etlı mumailı,h ha~· 
I< nda 1:na11 kararı iıııhu vı ayni nçhlıe 
i .nen ttbliF. ne ve talı.ltlkatııı 21/9/942 il• 
at u c 11lılcw tanr vtnlm!,hr. llln ta• 
r rn!•n itıbor•n m!lddd•lt7t-Jn btt sün ıar 
f nda !tirat ttmcditl n mu•!'Y•" ır11ndt 
r.nbktm•1~ bıızat ... ,..hnt bil .. Uıe h•~ır 
b •unmadrjı ukdlrdt cıT11hındı mıh.kenıenln 
d• ""' olunıcoft ıtbllf aıakam:nı kalın ol·• 
mık üıert llJn olunur. 

•WW2ııl!IMll&P.lll ... ---·--, 
TAN Gazetesi 

hemen vedl gün miidcl .. Ue ;;ıctk ıırt- CPktir Mi\zayedn somında en cok arl
tT . ava. konulacaktır. Yıırıılıırak illin tıratın. katf olarak lhr.lı- P.<iilccek. ve 
p]~;;ıdıırlara tPhlil? edllmivPl'"ktlr. her iki hııılde birinci ihale (?dl!Pn kım
Mfı7:avede sonunda f!r. cok ıırttıra.n~ ~e iki lhııle :m'lsındııki fıırktıın ve 
kati ~larak ihııle edilec-ek \'ı> her ık'. 7_ararı1nn mesul tutu1ııc:ıktır. hıalP 
haldi' birinci {halı- eriilen klm~e lkı b!'Clell farkı \'e ı:ıecıon J:ünl,.rhı yüıde 
lhRle ıı.r11111nd•kl far~tal' ''" 7.arardıın bt'• f:ıl7.l avrıra h<\kmıa hııeet kııl • 
merul tutu1ae:ı'l(ttr. İhale bl"del! fıı~kı makotfTın tah!<ll olumırııktır. İpotek 
ve Jtt'Çen günlerin yfüıde b~ fa12:I otııhibi nlıırııklılarlıı •alr ııllıkıııi:ır!~~~n 
•yrıra hükme h:ıc~ kıılm:>~~.,·ın tııh- ırıwri mPTıkul iir.PYfnıfokl hıık VP ı -
•il olunııraıctır Jpotl'k ıı;ııhıbı :ılaC'ıık- ,ı~rın• "'" fal1 ••e mııerı:ırıı rl~ir nlıın 
lıtarla dil!cr altıkııdıırlıırın ral7 Vf' lddiı:ılııt"1nr ıo\•rakı mu~hltl'l~ıvl• ı;:ı
mıı•rıırıı \'e~alr!!''e ı1ııir olıın hıık ,.,. h$ v.fırı{inden itih:ırf'n on h~ gl\n 1-
lddinletınT ,-vrakı mü(bıtplıoriyl• illln cind,. .. ntıc: ml'nıurıı 1'11!11n11n mııh)( ... 
ırUnünden ltibarı-r on b,.~ 1iin icindı- m,. bıı•kAtlt-ln" hi!dim•f'lPri 1~7ımntr 
:ıtış memunı bııhınar. m:ıhkeme bııc Akı;! tnkdirdı- nnklıırı tııpu ~lcillerivlf' 1 
k~tlbine l:ıllıHmıelf'ri ltıırndtr. Aksi $ahit olmrvanlnr ~:.ıt•, i'>Prl~lııı!n rı:ıv
tııkdirde haklan tapu sll'Ul,.rivJ,. sa- lııc:mn~md:ın hıır:c brrnkıl:ıcaklard~.r. 

~ bit olmryanlar sAtı~ bt'delinin ııavlas- Mü7.ııyedPye ıctirak P.dıonlt'r!n bOtıın 
ma~mdnn harlc bırakıl&caklardır. Mii catıs ~ortı:ırınt kııbıı! ttmic \'f' f'V\'t'l
ıayedeye işlliak pdı-nlerln bütün satı~ den öğrenmiş ve hil1>rek J?n:vrl men
snrtlarını kabul etmf: ve evvelden kule tnlip bıılunmıı• oldukları adde
öğrenmis ve bilerP-k J(A}'rl menkule dllf!rl'k !i:onrııdıın ıtır!\r.ları mPımııı o
talip bulunmuli olduklıırt addedilerek lamıvacağmdan satış gününden t'v,·el 
sonradan itirazları me!!!lu olamıya - tallp.lerln gayri menkulü gt'zip gör-

ilan fiyatları · 
YJ . 

ca&'ından tallplerin satış rfinünden meleri ve farta malQmat almak iııtl
Ba~lık maktu olarak '150 e'\-'\'el ıayri menkulü gezip görmeler! yf'nl!!rln 942/33 ~o. il• mahkeme ba~ 

~ ve farla malumat almak lstl:renletln ltfttipllğine müracaat etmeleri ilAn o-
1 inci sayfa ıantimf 50(} 1 !142/32 No. ile mahk~f' bıış'lcfttioli- lunıır, 

fi ne mUrar.ant etmelpri illın olunur. 

2 11 # .. \ 'O{J 1 KAYIP _ ıı:;n, ia,1 lrl!ro•uııd ı ıı •'~•f•ııo ' KAVIP - Adc~r! ıhırııtnu!" l,t;i•in~'. ,.,. 
1546 _.. 3548 numa ralı ttın"'ur . ~ırıı,ıo• .,Jı n!ılc• t~•.keremı. knb•ttım. ) '"·"ını ,•I· 

~ 15f larnuı ut ~km~ı. k•nıt''riml ~ıyoı-ttfm . , dı~ımd~ t•lrı<1111nın h'JlrmU vo\:tur. J?ır• '11' · 3 ., ., • I Y • ni\-rlnl altıcıf;11,;tla• tılcilerlnln l!•ık.,,J r"i r:uad•re nahiruı Kıya~t.'1 kl!lvDnı!•a 
~ kalmamışırr. Aklr'C•.m• Arpacı llırrrıttn Sfi~"ınan otlu Abdutkcıım Kusl:U 1316 do· 

'1ıı·-----------· ıoka,ı J No. da Muııafa Kaopoflu f\lmlu 

H8:1 ııayılt kanunıı göre bu ~eni" Harp mııliılleriyle !'eh!t yetimlerint' 
isabet eden ikramiye mikt.,rlart ıısıığıria göstcdlmiştir. Paralarm dalıtılrş 
müdleti 4 ay olup giınlui mnhnlll ikramiye teni komiEyonlarmt<a nyrır.a 
llfın edilercğinıien i!'t.hkak sahipleri tc\•.ıiat zamanında (rapoı·, rt"sml .. e
net ve ellerindeki ikr:ımiye tevzi cü7.daıılariyle birliKte) ilgili oldukları 
ikramiye te\'Zİ komisyonların:ı mliraca!;tjlart, 

Lira Kr. 

1. ci derece Subayn 276 50 1. el derece Ere. 
2 ,, '' 24R 85 2 ° 1

• n 

3 .. .. .. ] 93 55 3 .. .. " 
4 " " tt 165 90 4 .. .. ~ 

5 .. .. • " 13!1 25 5 .. .. .. 
6 .. " " 110 ı;n 6 " " . .... 

(Beher sehi! ailesi de 31 ı er Ilrıı alac:ıklardır.) 

Lira 

138 
110 
82 
55 
27 
27 

Kr, 

211 
60 
95 
30 
6:> 
65 

(47P, - 7:179) 

lstanbul Fiyat Müral<abe Komisyonundan 
İlfın Numarnsı: 17:\ • 
Bir ton knk kömlirilnfin mınhıka lara !!Öre nakil Ucretleri yenıden a

şağıda ı<i terildıği fekilde tesbıt edil dııd il:\n nlumır. 

Btbtk · Beflkbt 
Beyo~ıu 

Beyazıt • Fel'er • Huköy 
Su lar • Eyüp • Karaagaç 
B11kirkoy 
ve,llkoy • Hıılkalı 

lrtlnye 
Tarab ya 
v .. nı rnah•lle 
Adı l ar (deni,.den) 

Mr>ıfa 

Erenkt\1 
Bcatanc• 
Kıırtııl • Val<ııeık 

ÜıkOdar 
Beylerbev • Çengelköy 
Hlaar 
Brykoz 

,,. Dr. IHSAN SAMI 

1 
Ti F O AŞl81 

Tlf'o ve paratlfo hastalıklanna 
tutulmamak için tesiri katı. mu 
dfJyet l pek emin t ar.e Aşıdır. Htor 
"C'Zant'de bulunur. Kutu~ 4!1 

'-ı • ~unı•tur 4 ,jl 

Kuru çe~meden 

ano Ku:ıış 
400 " 
500 
fiOO 

• 71)0 
900 
500 
fl!;O 

750 
:ns 

3~0 

fllJO 
750 
200 
400 
500 
700 
9(10 

.. 
,, 
" .. 
.. .. 

.. 
" .. 
• .. 
" 
• 
" 

(7599) 
, . 

1 
K A VJP - lttanbul llmınınt!aıı almıi ol· 

du(ı:m 2210 ~icil No. lu cemi Hncdiml • .,ı 
ctıl"1. Ycnlıini alacaf'ımdan ulclılnlıı bllkmO 
volrtur. Dursun Poyra• 

KA YJP - Tilrlrire ı, lhnka~ hıa,,lıuı 
5ube•İnde~ 54950 ııumarah tuunıf boa• 
bımda l:ııllandıiım m~hurlimli rayı tıtlm ~ t 
nisini ılıcıfımdın ulıi.,nin hli~mll •t1ımır. 

Sefih F:ıvaııc 

mesince mP,shııt r.urlııı· hiiküml,.ri dairf'cinde tııkibat yRpılır. ' 
8 - Kömür sııtı~ ,.e te\"7İ mfiesı:l'!Sesi ,.e şubelPriıı'n depol:>rm'-:ı n 

yııpnacıık kok kömiırli ~111ı, fiyatı e~ki!i gibi, alıcı vaEıtr.ı.lııa teslim be
her tonu: 

liradtT, 

Ankıı ra v e lzmlrd r 
İıtanbulda 

26 50 
23,5C 

Semt bAyilf"rlnir. Tl"t•nnım m:ı .... ,, flıırivlr h'r1!k " t "i' Ye tatbllt edi-
len fiyııtlıırı !'atı yrı ı .. rir • ı butun:l~al<tlı· 

9 - Kok könıiiriı !':>t· ı•lııd., t:ııtılıp İe tını Pdıli?" Tn:ı: nlıııbcti 
~ 5 1 JtPÇt"n eı. ll"rhı1ngl matirle. su kntılmnıız. 

JO - 0f'pol;ırrlıın vı- • ~rtp rindcn :<ntılcııı ve t<'~lıııı ri!ilen kö-
mürlıore ııit ht-r t{irli' clk{ı r "' l"f F:ti Rnnkn ve köınliı- ı:rt1r ''" trvz:I mU
f'S<f'•e<:lnt> VP ~uh,.J,.rll"P Rekrtlv,.l•rı> ,.,. lrııbnı ie fktı!iat \'ekiılclinı> \'eya 
mııh;ılll miilJo~·,,. ihılrlPı in .. '·ıınılınııı,dır 

11 - Y.i1·lıiir s;ıtıı- ,.,. trvı-i mı1,. .. ı:~·I· cııhncl t-ıılıınnH •nr yerlerdi' yu
kındakl '"l'<ı•lar;:ı - 1·tı.-na111 olıırrk ::,ı>ı cl\f'n tC'dnir'rr en bU:dlk mfılki~ e 
;miri t;:ır;ıflnrh. .. 

ı 2 - f{ 'lrını" in!iı"m mı h07 -ı,•;ık hP~ tii~ın yo1Mır.lu1<lar-
t.lıın kııC'ın•ım. nıılk 1 mı 1m vlik_,,ı; rıenraı.llori lcatı r>lıl•ı~ı $lÖ7Ö-

nilıınr tııt•ılıın• • ı;rı:ım::ıııı" ,.,. lııli- nıatnnnıt hükiimlcrir.c dikkat ve 
rlııvt"t erl!l•n•~i ,.,. hnnu Ilı 1~1 edl"n hPr h~rli•f'nin aldknlı mercilere bil
rlirilm,.~i ric;ı nlıı>ııır. 

1 :ı - Rµ kblığ suretleri könıiir sa tıs yerlerinde allcıl:ırl! para el?'. ve
rilecektir. (7598) 

Yeni Fiyatlarla Eksiltme İlanı 
leden Terbiyesi lstanbul Bölgesi Ba~kan!ığından 

1) EvvvelA ekııfltmf'J'I" ve badıohu p:mırlttıı vazl"<lfıf'" 29908 Lira ke
fif bedelli Beykoz Kayıkhane ve Spor ı;alonu lns:ıııtını talip zuhut' et
ml'dlflnden piyasa tahsvvül~tı nıınırı.itfbarıı. ıılınarıık ııynı '"' ncll~fk va
hidi fiyatlarla eksiltmeye knnmu•tur. Vt!nf kf'~lf bed~ll 38497 Lira 27 Ku
ru~ ve nı11vakkat tıominat 2787 Lfrıı 40 Ku~ştur • 

2) r:k~iltmf' ~O Tf'mmıı1 1942 1{1\nOne ra•tltvan Pııı•nrff!sl SC{lnn ııaat 
l lJ dı Takslmdı- Sırıı~•rvft,.rde 57 numarııdıı. Redt-n Tm-b\yP.sl İatanbul 
Böllf"5i blna~mı111 r.ılıte~Pkkll hu~mf knmlsynndı yapılaralıttr. 

3) Bu fgf' Alt lrnnı!Cf ~Jır1n~mt" , kf'~ir hiilAcuı ve um\ın;ı t"!la!'lar fİf!:' 
(iln me~aı ıınetll'TI dahllindl" Bölıı" blnı •ı Muha•l'h"" !'~n·l!ıııdrn 1 ı;n k,u
ruı mukııblllnde ıılınabilir. Bu evr.ıka ektenmf"lll ll'lrım ,qelen pro:le. Nıı
l'la Vt"l·~letl umumt fennf ınrtnıımesi, b11y1ndrr1ık lıılerı ,gı;n,. ı ~art.,.,mrı;I 
lı:e faıln mıovrı..du bplunnrnrltıtındanı avnl blnad:ı Sııh1;1 \ e Tesisle• · l'!!

mındnn talt"plt' he'" r~ıman tptkik olunabilir . 
4) fsteklflerlı. teklif mektuplarmı ve <:imdiye kader t"n al hlr rıerııd:ı 

20000 Liralık bir t:ıahbOt iı:inl muvaffakıyetli' yaptıklar•rıı tevsik eder ve
eikalaı1nı fstanbul Vfl~yetinden eksiltme tarahlnden asgı:rl üc .ır.fln t"\>vel 
alınmış ehllyt"t veslkım. 1942 ytlma ıılt Tiraret Odası \'pvikııo;lylt" mu
"akkat ~mlnatlartnı hııv1 kopalı z!lrflarmı muayyen ııaııtten hr •aııt f!N

vellne kadar Mt:haııebe Suvlsine makbuz mukabilinde \·ermelrrt Ul71.ımu 
il~n olunur. (740ln _.._ ________________________ ..... _ - ~--

Yüksek Mühendis Mektebi 
Alma Komisvonundan 

Satın 

Sahip ve Nesriyat MUdOIU: Raill 
LOttl DlirdünC"O, G31cteelli1t ve 
Neşriyat T . ı.. S. TAN matbaası 

KAYIP Ylllculc MOhtnc!ıo M~](•rHn<l•n 1 Mfl\<t-binıiu kapııtı 1.ı!Tf u~H;vl• 100000 adet ekmek 
oldıl!ı111 \•b•k• , .• hllvirrt (Ordaıu"'ı .ayı,.,ı Narh frvatt ü•erlndf''1 ille teminatı 788 lıradır. 
tim Ycniltrıni alacafıından cı;r:.uyidı.~k~!~"'· Eksiltme 21/'1/0f2 saat 15 de mektepte yapılacaktır. 

altııııcııklır. 

(7216l mıııır. 


