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HALK GAZETiSI 

AFRiKA ·cEPHESi UStludar TrlllnVayları 
B 1 d• G Mısır Harbi e e ıyeye eçiyor En Şiddetli 

)ün Toplanan Şirket Umumi Heyeti BirG~a.fhaya 
l .. da • T t• • K y • ' ırıyor renın as ıyesıne arar erdı - 0- <' 

f1 ilizle --, Almanlar M. Matruhun~ ~~. ~ ~ 
g r Bugünkü Kadro Muhafaza Edilecek ve idare 60 Km. Doğusuna ·. 

ibyada Niçin Heyeti Tasfiyenin Sonuna Kadar Çalrşacak Kadar İlerledi ... 

~ağliip Oldu ? 
;Bir Amerikan Ajansının muhabirı 
bunu. İngilizlerin teşebbüs ve taaı'. 

·Cepheye Gelen Yeni 
Zelandablar da 

Muharebeye Girişti 

' Çocağunuza Mektebe Gönderirken Bir de 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Alana. Çankl lı• Anıtktopedl eRa ••kte1t lcttah kadar •• ıteıka 

............. •'Y•tl• ,._ ..... 
Fiyatı Yedi Liradır. 

0

TAN •l--'nd• w ~.-.tuda t1ula11:ff; 

·~ nıh:ndan mahrum o!malarr ile 
ızah edıyor ve bütün Libya harbi 
hoyunca İngi!.izlerin eJJedndeki va 
<ırtaların müsaadesi nisbetinde hiç 
bir taarruza geçmediklerini söylü . 
vor. Diğer a~keri nıütebassısl.:ır da J 

Londrada Vaziyetin 
Akibcti, Mısrr çölünde iki taraf kuvvetleri arasında hfilen cereyan etmekte bulunan 

Nezaketi Gizlenmiyor dan muharebesine bağlı gibi görünen Kahirenia havadan bir görünüşü 
~Almanların Lıbya harbinde yeni si 
jlthlar kullandığını ve motörize va. 
ııtalcırda_ soğuk hava tertibatı vü 

Kahire, 30 (A.A.) - Ortaşark r.: • • . 
~~~!ş~~~::t~~:r~k~~:~~~i KO.Mu· R SATISI ıcı·N I Gnı. Ri+chi ruh ıle Fuka arasmda yuzlerce 
kilometre muraboa'ık gayet bü. A 1 d•ıd• 
yük bir saha dahilinde dün şid. • z e 1 1 

• 0 de i'etıreı·ek çölün cehennemi sı. 
cağını yendiklerini kaydediyorlar. 

lnu sebeplere bir de lngifü:?erin A 
~ustralyalr ve Yeni Zelindalı ku\1. 
orttlcri geri çekip uzak şarka gön 
lı!erdiklerini ve Libyadaki hava kuv 
•.etlerin?en bir kısrnım Hndistana 
eevkettıklerni ilivc etmek &"erek. 
tir. 

Belediye reis muavini ve belediye teftiş heyeti reisi diinkü umu. 
mi heyet içtimamda (Yazısx 2 nci sahüemlzde) 

t~2~18i bir muharebe devam etmiş- Be. y ... nnameler Haftaya 
haziran günü kuvvetleri _ • 

r 
Avam " Kamarasında· SOVYET Tf BliGi 

miz Fukanm batısında düsman Kadar Hazır Olacak tanklarından ve arabalarından 
mürekkep büyük bir kaftle ile sa. 
vaşa tutuşmuştur. Düşman ge-

General Auchinlec 
Sekizinci Ordunun 
Kumandasını Ele Al -' M. Zekeriya SERTEL 

ıngili:Z Ba~ekili Mister Çör
çil daha üç haf ta evvel 

byada bu defa diişmanla müsa. 
kuvve~ ~~ müsavi silahlarla 
~ışıldıgı ıçın Alınanların İugi. 
:. haz:ı> kudret ye kabiliyeti ile 
Usavı şartlar ıçinde ilk defa 
.rşıl~ışını söylemiş ve zafer
~ emın olduğunu bildirmisti 
Halbuki netice aksi çıktı~ ~gi 
le~ Biirilha!cem rnevkiini ·kay~ 
tt~ten ve ılk müdafaa hattın
. hır ha~ta kadar vunıştuktan 
nra ger~lemiye başladılar. Bü. 
11 tahmın1er hilafına Tobruğu 
raktılar ... Sollum ve Halfaya 
tttını n:udafaa etmeden çekil. 
ler. İkı gün içinde de Marsa 
atr':1hu düşmana teslim ettiler. 
b~ı İ~.giliz orduları artık her 
rlu mustahkem üs ve müdafaa 
tlanndan mahrum bir halde 
ıreketli bir harple vaziyeti ida. 

Libfa İşi Yolkof'taki 
":Iemiş, f~.at tekrar il~rliyerekj Bu Sene Şehrimizde Şimdiden 80 Bin Ton 
nıhayet hızım kuvvetlerımzle sa. 
va~.tutuşmuştur. .. . Kömür Stok Edildi Gazhanelerin Vereceg"i 

Bugün ~ar~~ôta 
Dun Marsa Matruh bolgesınde 1 

büyük savaşlar olmuştur. İngiliz 28 Bin Ton Bu Miktardan Hariçtir 
l:lii" Devamı Sa. 2, SU. 3 -----------

1 

Kömür dağıtma işi hakkında 

Amerikadan Hava 
Y oru ile Mısrra Tayyar 

Sevkine Başlandı 

:re çalışıyorlar. ' 

~u niçi~ böyle oldu? Neden 
kıde~be~ı hazırlanıldığı ve düş. 
an~ •. ustun bir .vaziyet temin e. 
l~ı~ı halde Ingiliz orduları 

G ...... 1 -k . Aıt Bılanço 
oruşu ece ı -o-

ı . 1 Bu Cephede Almanlar 
Churchill'in ~:cliste 

1

• 301000 Ruslar 20
1
000 

Y Arın Soz Kişi Kaybetti 
Alacağı Anlaşılıyor 1 K k 

urs ve Sıvastopolda 
Muharebe Devam ISdiyor 

MoskQva 30 (A.A.) - Sovyet 
haberler bürosu tarafından salı 
sabahı neşredilen bir tebliğde, 
Voikof cepbesh.de üç Sovyet or. 
dusu imha edıl:l.ği hakkındakı Al 
man iddiaları tekzip edilmekte • 
dir. 

hazırlanan talimatname henüz şeb 
rimizdeki kömür tevzi bürosuna 
teblığ edilmemiştir. it a':tat bu !şe 
;:it beyannameler basılmaktadır. 
Halk bu beyannama!e:-i bir hafta 
sonra depo ve bayiforl~ merkez _ 
den tedarik edebile-:c~fü·. beyan
namelerde isim ve adresten baş. 
ka ısıtılacak oda ve y-ikrlaca.k so. 
ba adedi, geçen se-r.eden stok kö
mürü bulunup bulunmadıt:,'I ve 
istenilen kömür rniktı:trı gösteri-

l lecektir. Beyannameler dolduruL 
duldan sonra mahalle birlikleri-

' 

ne tasdik ettirilecek: ve kömür 
tevzi bürosuna verilect~ktir. Büro 
nun dolduracağı bir kartla halk 
kok kömürünü semtin bayilerin. 
dE:n tedarik edecektır. Bu su:-etle 
kömür satışına da nfüayc~ on gun 
S•)nra başlanacaktır. 
Şehrimizdeki re,,,mt ve hususi 

müesseselerle Kalorifer yakan a-

Londra, 30 (A.A.) - M. Chu 
chill, general Auchinleck'in M 
sırda 8 inci ordu komutanlı~ı 
bizzat deruhte eylediğini buğu 
Avam Kamarasında bildfrmi)tı 
M. Churchill şöyle dPmiştir: 
"Şu anda Mısırda cereyan ede 

ağır muharebe hakknıda bugü 
her hangi bir demeçte bulunına 
istemiyorum. Fakat meclisin g 
neral Auchinleck'in 25 hazirand 
Ritchie'in yerine ordu komutan 
lığını şahsen deruhte etmiı? oldu 
ğunu bilmek arzu edeceğinde 
eminim. Auchinleck'in bu kara 
hiikılınetçe derhal tasvi~ cdilmt§ 
tir.,, 

Amerika1ı- tayyare/.eri 

~glup oluverdiler? 
Bugü~ herkesin. sorduğu bu 
alc, Lıbya harekatım İngiliz. 
r tarafından takip eden UnL 

Gene bu tebliğe göre Alman. 
lann bu cephedeki kayıpları yal. 
nız ölü olarak 30.000 den aşağı 
değildir. Sovyetler 10.000 ölü ve 
lü.000 kayıp vermişlerdir. 

Mısır muharebesine iştirak etnıek iizere Amerikadan yola çıLa· po.rtımanların ihtiyaç!an tesbit e-
rılan yeni tip bBmbar:lnnan tayyareleri di!miştir. Bunlara ~imdiye kadar 

Kahire, 30 (A.A.) - Askerl mah 
fillerde söylendiğine göre Amerika 
hava kuv\•etleri ı:;ölcie dü~an kuv 
vetlerlne karşı yapılan taarruzlara iı; 
tirak etmek üzere Mıı;JTa ıtelml~lerdir 

1. Pres Ajansının Kahire muha. 
rı şu cevabı veriyor: 
"Bu müthiş harbin bütün saf. 
Iarını, ekseriyetle en ileri mev. r 

'" ~~e a?ım adım takip ettim. İtiınatsızbk takririuc iştir::ık 
ılizlenn Afrikada şimdiye ka- edenlerden Hoer Bell<ıba 

ir harbeden orduların en mü-
ınmeli sayılacak kadar kuvvet. Londra, 30 <A.A.) - Reuterin 

, i olduğu halde bu defa mağlup siyasi muharriri yallyor: Mister 
.malannı ancak teşebbüs ve ta- ~?urchilı Vaşington.dan döndü -
·ruz ruhundan mahrum olu~ıa. JUildec.beri yakında Avam Ka-
ile izah edebilirim. Kahraffi'an. n:ıarasıuda yapı~~c~k ve iki gün 

ı ve takdire sayan bir cesaret!e surecek olan muza:cereleı·e lutra
vüşen ord~dan bahsetmiyo.. retle hazırlanmakta·~•r. ~aşvekil 
~· fakat umumiyetle "hareket !940 .~ay1sınd~ k~bı~esıru kurdu 
>.-~ne ~ekleyip görmek,, prensL gu g~den_be~ı ille defa olar~~ 
nı takıp eden kumanda heyeti. rneclıste l>ır ıtımatsı.wk takrJrı 
1 kastediyorum. Çöl ortasında ~e karşılaşacak~~r. Alınan U?a
urulmuş olan umumi karargah. ...Uınata gjre muzakcreler b~şı.a-

"Rommele nereden hücum e. dıJttan sonra hava nazın Mıster 
biliriz" yerine "Rommel acaba Sinclair soz alacak ur. Mister 

ereden saldıracak " sözlerini L Ghurchm ise ikim-i gu>ıde m.u:r.a
tt!ro. Bütün Libya harbi boyun. kerelere iştirak ede.: ?ıt: ır. ltımat 

Ingilizler ellerindeki vasıtala- L.'?f" Devamı Sa. 2, Sü 1 
"~ müsaadesi nisbetinde hiçbir 
ffa taarruza geçemediler. Gene. 
al Romm~l torpil tarlalarına gir
ği gün Ingilizler partiyi kay. 

rttiler. Derhal Alman kuvvetle. ' 
ine hücum edeceklerine günler .. 
t- beklediler. İlk mukabil hücum 

Yeni Gemi 
Kayıpları 

ışladığı zaman. bu harekata 1 

iral· eden kuvvetler artık adet. 
krui değildiler. Almanlar 2 Günde 
~Bu defaki Libya harbinin bil.. 4 M·· f"k T' 

ltik ürprizlerinden biri de Al. f utte 1 JCaref 
an?<ı.rrn 88 ıniJ-eni an- G . . B f d 

Ltank topıaı:?.-;WPı~·.. '<-,h oL emısı a lr J 
tıuştur. Falıi~ er;.\Jman. Berlin, 30 (A.A.) - Alman de. 
arın bu. silahlara sahip, "ldUkİa. nizaltı ge:rnilerinin batı Atlantik. 
~için, buha sürpriz de dene,m_ez. te, Meksika körfezinde, Kar:ıib 
e~ic::e şu oldu ki.'1\.frika ku?\'et. denizinde iki gün zarfında topye. 

~rı Ingiliz kuvetlcrini kendı top ktın 9~.000 toniiatoluk 14 ticaret 
henzillerinin drşrnda tutm~~wu gemisı ?ahrdıkları hususi bir teb 
(tlffak oldular. Bu yüzden İn'gi- liğde bıld~riliyor. Diğer jki gemi 
;ız tankları pusuya düştüler ve daha torpıUerle ağır hasara uğra. 

47.r Devamı Sa. 2. SU. 'l tılmıştır. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova, 30 (A.A.) - Bu sa. 

bahki Sovyet tebliği. Gece kıta.. 
larımız Kursk ve Sivastopol ke. 
siınlerinde düşmanla muharebe 
etmişlerdir. 

4:tfr DevllınJ Sa. 2, Sü. 4 

ALMAN TEBLiGi 
Sıvastopolun iç 
Tahkimatına da 

Nüfuz Edildi --
Şimaldeki Ordular1n 

Grup Kumandam 
Mareşallığa Terfi Etti 

r "\I Ç . k d k• 
1 Emden Dün · .e ya a ı 
Şiddetle idamlar 
Bombalandı 

. 
Almanyada Berlinin 
de Müthiş Hava 
Akınlarma Uğrıya
cağı Endişesi Var 

Suikasttenberi 
Asdanlar 823 
Kişiyi Buldu 

Stokholm, 30 (AA J - Berlln
den Sveuc:ita Dagbladet gazetesi
ne bildiriidiğine göre Bohemya 

.. 1 ve Moravya him:ı.ye idaresinde 
Havaya Karıı Mudafaa Alman makamları, pazar günü 
Tedbirleri Arttırlldı 29 ve pazartesi giim.; ba~ka 18 
Londra, 30 (A.A.) _Hava na. Çeki daha ida.m etmişlcrdlr: Bu 

zrrlığmın tebliği: Dün gece, bom. rakam. ~aydrıhe_ y::ı.pll~n s•.nkast-
ba uçaklarından müte§ekkil kuv- t~~ben ıdam edılenlerın sayısını 
vetli bir teşkil Almanyanın şimal e~~ e ç.ıkarmaktadı~ . . 

Volliof'ta Temizleme batrsı üzerinde ucrnustur. E.c:as , ü~~~and~? lsveç aJa~sm.ın ?ıl-
Harekatı 1 hedefi teşkil eden Bre~en siddet- d :r?ıgı~.e gore de l.c.~ndı mılle..le-

lerliyor le bombalanmıştır. Diismanm iş. unın du~man~ olan Çek .. politik~-
Berlin, 30 <A.A.) - Resmi teb. gal altındaki topraldar;nda bulu- '-ılar_ını mahkum etm.,k uzere mıl 

liğ; Şim~I istika~c1inden gelen nan hav meydanlarına da hit.. U bır mahkeme kurulmuştur. 
Alman tumenlerı Sivastopola kar cum ed~miştir. Bu mahkeme yaln;z ölüm cezası 
şr hücumlarına devam ederek Bomba ucaklarımızdan dokuzu v~y~. beraet ~a~arları verece~ ve 
~e.h. rin. . doğus.undaki SaverııaJ'a ·· 1 · d .. · e-istir hükurnlerın ıstınaf ve temyız e-us erıne onm ,.. . . d'lın 1 . m•;,_1_ •• 

korfe~ını geçmış ve düşmanın çe- /nglltere üzerinde ı e en -.u•J.J\.un olacaktır. 
tin ~ır rn0:kavemetini yenerek 
tahk.ımatın ılk çemberine girmiş. Londra, 30 (A . .A.) - tngiltere 
lerdır. Sc..vyetlerin karşı hücum. hava naZI!'lığı tebliği: Dün gece Almanlar 6 Ayda 
lart akinı kalmıştır. Doğudan Ro. biraç düşman uçağı orta fngilte-
men teşkillerinin de desteklen- renin doğusuna girerek birkaç 620 Bin Esir Aldı 
mesiyle yaprlan hücumlar Hakim bomba hırak~ıştır. J:..z sayrda ya. Berlin, 30 'A.A.) - Alman as
Sapun tepelerinin bütün gen!şli. ralı vardır Mutea~füt .. y.~ng~!1 ~ık kcri mahfillerin<len alms.n malu
ğıyle zaptedilmesine imkan ver ~ mışsa da ;-abuk sonduru!muştur. mata göre, Alman ordusu ı son 
miştir. Oldukça önemli savaş u. Alman.yada endışe j kanun 1942 drmberi 620.0ılO esir 
çağı teşkilleri, bilhassa Sapun Stokholm, 30 (A.A.) - Berlin- almış, 7.800 topla, 4.600 tank ele 
tepeleri üzerindeki. düşman tah- den bildirildiğirıP. göre, Alman geçittniş veya tahrip etmiş 4.000 

l2fr Devamı Sa. 2, SU. 6 4.1fr Devamı Sa. 2, Sil. 2 u:;ak düşürmüş veya yakmıştır. 

l:1fj" Devamı Sa. 2, Sii. 6 l:!fr Devamı Sa. 2, Sii. S 

Temmuz Her Aya Benzemez 
RE F .. 1 K Kıskaç? İşte, şimdi de harp modası bir kel•rne 

~ varsa budur: Kafkasyadan doğru Alnıan 
H AL 1 D kıskacının iki ağzı - biri Mısırdan, öbürü Rusya • 

dan • gittikçe kapanıyormuş. Manzara dehptli
KARA Y dir, zira bu kıskaç başka kıskaçtır; tanktan diş.. 

..,. _____ !eriyle gerçekten çelikten yapılmış, ayrıca ateş 

saçıcı ve alev püskürücüdür. O, yavaş yavaş ka
p.ma dursun, bir zamanlar kapanan yerine açılan bir müthi ş 
şey daha vardı. o dahi ko~kunçtu; Cep! Cebin. en büyüğü, sanı
rım, Fransada açtlmıştl. Önce, yüzbinlerce esır, bu açı1.an cep
ten karşı tarafa döküldü, gitti; bugünlerde, yine o cepten 
Fransız işçisi akıp aynı semte yollanmaktadır. O ne kapanmı:ız 
bir cepmiş ... Bu da ne açılmaz bir kıskaç mı o~c~? Bilemeyiz. 
Bildiğimiz şudur: Harp kızıştı, temmuza da gırdik; bana kor. 
kunç görünen bir mesele de o! 

Zira temmuz, milletlerin tarihinde unutulmaz hatıralar 
bırakan bir aydır; çoğunda dönüm noktasını teşkil eder; büyük 
inkilaplar ve ihtilaller bu ayda patlak vermiş, şiddetlenmiş, ya
hut da sona ermiştir. Başka aylarm karnında müddeti111 dol~u . 
ran müthiş hadiseler temmuzda doğar. Temmuz bir ayaklanma, 
bir kabından taşma, flrlayıp yayılma ayıdır. Şayet harp içinde 
iseniz muharebeler asıl o ayda kızışır ve kendini belli eder. Ge
çen yıl Rus cephesinin durumu ve Rus harbinin santldığı ka~ar 
kısa süremiyeceef temmuzda anlaşıl~ş. 1918 temmuzun.:ıa ı~e 
harbin biteceğine dair her tarafta birçok sağlam alametler be
lirmiş.Li. Bir takım gizli kuvvetler~, yıldız~ar. ilmine!. f~lcı he. 
saplarına inananların temmuzdan urk~eler~1 _ vey~ umıde .. ka
pılmalarını bu münaseb~tlerle h~lı gormeliy~. ~ırço~ .kohne 
rejimleri ve hükılmetlen yıkan, sıyasi ve içtımaı teşıtilatı alt 
üst eden şaka götürmez aym adı temmuzdur. ı 

Öyle olmakla beraber temmuz, daha ziyade hürriyet ve is
tiklale kavuşturucu bir aydır: Türk, Fransız, Amerikalı, ve ba~ 
ka birkac millet istibdattan veya istiladan bu ayda kurtulnıus, 
boyund~uğu bu ayda atmıştır. Temmuzdan birçok şeyler, dah~ 
ziyade hayırlı neticeler beklenebilir. Fakat, bugünkü gi:lış~ ba
kılınca şüphe götilımiyen cihet şudur: 1942 temmuzu fazla yük
lüdür ve bu gP.be ayın önümüzdeki otuz bir gün içinde. birbır 
arkasına, parmak ısırtacak vak'alar, tosuncuklar doğurması pek 
mümkündür! 
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66 
ığı senelerin üstüne topukla . 
smışl Dedim. Evet, istediği 
uruyor. Ve sadece ~öz aldat
inandırtıyor. Onun rengını 
smere ça!ar görüyorum, bazan 
yaz. Gozlerim ffii yanılıyor, 

Yazan: MAHMUT YESARi 

- Ne diye? 
Manol$ldnin kolluklarınr okşıya ok. 

şıya düzeltmesinin taklidini yapıyvr
dum: 

Ekmek Kartları 
ağıtıldı 

Bunları Kaybedenlere 
Yenileri Verilmiyecek 

İstanbul vilaycti!ıden: 

Kadıköy • Üsküdar 
Tramvay idaresinin 
Tasfiy,esi Ka~arılaSfı 111 

, 

Suikast 
Davası .. 

Temyizde Aleni 
Mürafaa Yapılacak 
Ankara, 30 (TAN) - Ankara a~tr 

ceza mahkemesince bomba hadisesi 
hakkı~\ Vl!lilen kararın mufas~;ıl 
metni dür\ dQrt suclııya t"bliğ edil
miştir. Suclularm kımunt müddet o
lan bir hn rta 7arlında temyiz 1ayiha
lat1nt vermeleri liiznn~elmcktedir. E
sasen suclulardnn dördü de d:ıha ev· 
vcl ve karar hii1a!-'.a~ırırn kendilerine 
teblii!inden sonra dıwayı temyiz et
mişler ve bu hu'iUsta müracaatta bu
lunmuşlardı. Şimdi suclular mufassal 
k;ırarda zikrediien e~baba karsı iti
razlarını bildirecek ve mi'ıdnfaalarmı 
yapacaklardır. Maamafih yeniden böy 
le bir talepte bulunmasalar da temyiz 
ceza dairesi mahkeme evraktru tetkik 
edecektir. 

r- =-~ 

Fuzuli Müdahalede 
Bulunan Bir Memur ı 

ı 

Gecenin yarlsı geçeli iki buçuk 
saat olmuş. Ayakta olanlar, bu sa
atte Sultanahmet meydanında mU-

1 

u, ona Allah vergisi mi? An. 
um ki ..• 
akarken şaşınyorum. Onu dü 
n aklım karışıyor. 

gibi kadın .. İpek ııibi kadın ... 
gibi kadın ... Işık gıbi kadın.. 

bi kadın ..• Pamuk gibi kadın .•. 
ibi kadml. 

adar çabuk da değişiyor: İlik 
n sedef gibı oluyor! Bir t$ık 
n, ateş keslliveriyor. İpekken 
şıyor. Mermcrken biHilrlaşı . 

- Bendeniz .• Müsaadenizle. Temmuz - Ağustos ekmek kartları 
Genç kadın, çıngıraklı bir kahkalı:ı Halk Birlikleri taT~fından tı-vzi olul'l

sahverdi; hay! Diye hasırın üzerine muştur. Karnelerini ;;ayi edenlere ge-
serildi. Katılacak gibi gülüyordu: çen aylarda old:ığu gibi bu aylarda 

- Aman, ne hoş! dn yenileri verilmiyccektir, 
Bir müddet baygın serili kaldı; a- Bütün vatandaşların karnelerinin 

iır ağır doğru!du; kenarları dantdSh muhafazasında azami dikkat göster
küçücük ipek mendili ile gözlerini sıl- ırıeleri tav~lye ve tebli~ olunur 
di: Ağır işçi karneleri 

- Mükemmeli n·- t rt - · · ı · · t _ ·· ıger ara an ar.ır ışç1 karne ennın 
şaret pa~agım s~lhy~'.d~: dağrtılmrı~t işine dün gece yarfsma 

- Ben, ınsanlan, ı,1k gorüşte anla-• kadıır devam edilmiştir. Buna sebep 
rım, sanırdım ama, sızde yanılmışım! de a;o;rr fşçılerln v~zfyetle ı · · · o .. -·· · ·t .. " " rnı ıyıce 

ogs~ tıtr~ye tı reye guler~en, b_en, tetkik etmek ve herhıınsl bir van-

Belediyeye Devredilecek 
Üsküdar ve Kadıköv halk tramt•ay

ları umumf heyetı cliir. ı::aat 10.30 da 
Bağlarbaşmdaki umum müdürli.ık bi
na<:ında toplanmıştır. 

t'!şhas ve t.Pşekkü11er elirıde bulunduğu 
zikredilmekte ve bu itibarla ~mme 
hizmeti yapan bu müeı.-ı::csenin İstan
bul tramvavlarmı isleten belediyeye 
devri i~tenmckteydi. 

Bu takrir de reyp konularak kabul 
C'dilmistir. Diğer taraftal'I bu takrirde 
teklif edildiği VC'('lıile şirketin 1942 
yılı k::ıdrosu olrluğu ,gibi muhııfaza c
dilec:ck ve idare heyeti de tasfiyenin 
hitamına kadar c:alışacaktır. 

hlm bir •d va71fenln ifasında 
bulunıın h ler, müdi!elumumt· 
ter, jandarmalar. pollsler ve di
ğer alAkalı memurlar. Bu arada. 
gazeteciler de vardır, Fakat -hiç 
de adil ve l<azai blr salAtılyetl ol
mlyıın, fsJ <ıadece ldarf mahiyette 
olan· beşirıcl veyJl altincı plAnda 
bir memur gazetecilerin -ııeylrcl 
halkın b!le ::erbestçe durup alenen 
ifa edilen bu adli içi seyredebile· 
ceği· sahada durmalarına müsaa
de etmiyor: 

- Olmaz, diyor, burada durma· 
yın. , 

aman değil. arada bir, öyle cil
·nsamn içi gıcıklanıyor. Gülüt, 

değil, sırmadan bir kamc;ıt 
ağabey, çayını i~rlren dtişün

varmışh: 

çık konuşalım, demişti bana .•• 
de doğruldum karşısında bağ 
arak oturdum: 

tath ır~.zli .bır ba!~nlık geçırmlştım. !ıslığa meydan bırakmamaktır Buna 
8'.asır uzerıne serıliveren top!~ ~Ucu: rağmen kart almamış olanlar' bulu
d~nb ~a~dahadadn kıvdran0ışt, bır ısterı nursa bu gibileıe muvakkat karneler 
~o .~tım e an myor u. na bakark~n verilccPktir. 
urküyordum da... F l k t ··ı ·· Düşünceli gibiydi: ırın arın on ro u 

- Burada dise dokunur adam yok. Diğer taraftan kaznlarm ekmek da-
Hepsi mukavvadan. Hemen kırılıp e- imma jşl tamrımen kontrol alttna a
ziliyor. büzülüyorlar. Sizin için: Bun- lmmıs ve evvcire sehre verilmekte o
da, bir şey olacak! Diyordum; boş lan unlardan elli bin ekmeklik unun 
değili Ama, sizi çekingen, soğuk ;ô- tasarruf edilmesine ba~lanmıştır. Fı
rüyordum_ Kafa tutar gibi bir ha- rmlardan mlisadere edilen ekmeklerin 
liniz var. O da sinirlerime dokunuyor. fişleri fmncılarln hesabtna geçirile-

Toplantıdı:ı h issedaı:larm ekı::criyeti
nin hazır bulunduğı.! tl'sblt edildikten 
sonra şirketin murakipler heyetinin 
raporu okunm~tur Bu rapord:ı şir
ketin tasfiyesine lüzunı gösterilmek
teydi. Rapor reye konmuş ve ekseri
yetle kabul edilmiştir. Bundan sonra 
şirketin en belli başU hissedarlarlndan 
İstanbul belediyesin\ temsi eden zat 
işleri müdürü Tarı!~ bir takrir vermiş
tir. Bu takrirde şirketin bir buçuk 
milyon lira se01amesi olduıtu, buna 
295,546 hisse ile yan: 1,477,230 lira i
le belediyenin ~ştirak ettiği ve ancak 
22270 liralık 4454 hissesinin hususi 

Umum! heyet tasfiye heyetini de 
intihap ederek topl<ıntrstna son ver
miştir. Tasfiye heyetine ~irkct idare 
meclisi azasından avukat Necati Ya
lın, rıvukat Mus1nfa Arif Degmer, şir
ket umum müdürü Feridun Manyas 
ile İstanbul tr:ımvay, tünel ve elek
trik işletmeler! umum müdti.r Hulki 
Erem intihap edilmiştir. 

,Yalnız Abdurrahman Saymanın avu
katı Şakir .Ziya temyizde alımt bir 
mürafaa talebinde bulunmuştur. Bu 
sebeple davanın temyiz ceza dairesin
de alent müraf<ıha yapılması zaruri
dir. 

- Fakat. biz zaten kordon ha· 
rlcinde duruyorı.ı:r.. 

- Olmaz, Kordon haricinde de 
duram!lzsınız. 

- Durursak ne olur? 
- Sizi yııkalar. ifayı vazife ha-

linde hakarrt diye de bir zabıt 
tutturur, delilie tikar, sabaha ka
dar koyuvermem. onuşa!ım prenses, dedim. Dosya yakında temyize 

'zden bahsedelim. Kimsiniz? 
tarımı kabarttım: : verilecek 

telin müdürü umuruyum, 
e iııaret etti: 

rens, kibritle birlikte cirara at. 
erinden kalkma. Rahatımız bo

ın. 

it kutuıiyle tabakamı dizlerinin 
attım: 

uyurunuz prenses. 

Verdiğim aüvarede bulunmadınız! cek, fakat noksan sntıstan dolayı fı-
Qöz kırparak giilüvcrdi: rmcılarm cezalandtrllmasma devam 
.- Bunu da tahmin etrni,tim. Çün- olunacaktır. 

idi, bizim Bekir Beyi masanıza mu- -----o----
sallat ettirdim. Yediniz, içtiniz, konı.ş- 15 Milyon Lirabk 

Man·fatuıra 

Eşyası GetirHecek 

tunuz, ahbap oluverdiniz. 
Küçük, yumuk e!lerinl çırpıyordu: 

Kuv.umcu Milşahede 1 

Altına Abnacak 
Karıc:ı Diruhiyi öldüren kuyumcu 

Leon Artinyanın. duruşmasma dün bi
rinci ıığır ceza mar.kemesinde devam 
edilmiştir Katil, ilk duruşmasındaki 
heyecanlı ve ağlar Yııziyetinin aksine 
olarak dün saldn ve dalg1n bir hal
deydi. Tabibi adli Enver Karan'm 
k~tilin mfü:oh~de alttrıa almmrun lü
zumunu bildiren rı:ıporıt okunmuştur. 
Müddeiumumt Hicabi Dinç de Leonun 
cezaya ehllveti olup olmadı.i.i;ının an
laşılması için fenni müşahede alttna 
alınmasına karar verilmesini istemis
tir. Mahkeme bu talPbi kabul etmiş 
ve duruşmayı haşk:ı !lüne blrakmıştır. 

ve Çay 
Azahyor 

Kahve 
Satışı 

Kocrrdinasyon ka:rarlyle satışt fn· 
hisarlar idaresine btrPkılan kahve ve 
çayın bugünden itibaren İnhisarlar 
idaresi tarafından satılmasma başla
nacakttr. Bu hususta haz.ırltklar bit
miştir. Çay ve kahve fiyatlarına ya
pılan son zam dolayıslyle istihlAk ya
t'l yarıya azalmışt•r. Bu sebeple İn
hisarlar eline l:lr buçuk senelik kah· 
ve ve çay ihtiyactnı karştlayacak 
kadar mai geçmiştir Fiyatlara yeni
den hiç bir zam y;;pılmamıştır. Satış
lar eskisi gibi dükkil.nlarda yapıla
caktır. 

Ankara, 30 (TAN) - Von Papene 
yapılmak istenilen suikast davasma 
ait dosya bir iki güne kadar temyize 
gidecektir. Ceza muhakemeleri usulü 
kanununun 318 inci maddesine göre 
mamunlar mevkut bulunduğundan, 
temyizdeki durnşm:::d::ı hazır buluna
mfyacaklardrr. 

Bunu söy!iyen memur, gazete· 
cilerln bu kabil yerlerde vazife 
görürken her türlü kolaylıöı gö
rebilmeleri için devletten verll. 
miş bir kartl Mimli bulundu\<la
rını bilmesi icap ec!en bir memur· 
dur. Gazeteciye kolayllk göster· 
mesT ıc-.p ederken onun halk saf· 
tarı ııraSlnda blle bulunmasına 

tahammül ('dememektedir. Acaba 
ne için? Bu memurun gazetecller
den korkusu neden? 

kayı eline alınca baktı: 
unda taç falan yok. 
rek baktım: 
ir de olacak mıydı? ' 
rasını yaktı, kibritle tabakayı 
fırlattı: 

en de yak, katip müdürü umur 
Albanef 
ınca değil, kancıkça a!ay edi-

Otele geldiğim iÜn beni karşı
tenezzülünde bulunmuşhınuz. 
sonra. k~ara çekildiniz. Kü-

tiP. biraz ortalarda görünüyor
a, o da kenarda ıayıltrdı. 

le gelmeden önceki vaziyeti bH
du. Bunun naııl farkına var-

''Kulak" garsonların !iyi ça
o!dukları anlaşıh:xprdu, 

Nasd kenarda, kıyıda? 
nses. cıgaraıının duın.anlanru yü. 
doğru savuruyordu: 
Alt kata da, bahçeye de indim. 
, ortadan s'liniverdiniz. Garson
izin iı;ln: Büyük beyi Diyorlar. 

insansınız. Kimseye bağırıp 
ığınszt duymadım, Öyle i:..en 

nlar, ~izi seviyorlar. 
kça konuşmak için Manoll~inln 
zlülüğünü ıııyırmak lazımdı: 

Bunda, kabahat benim değil .. Sıı: 
gtlmeden. Manolaki çorbacı. b'

mbih geı;tl. 
ensesin kaljları çatıltniştr: 

- Rapor tamam! 
Şaşırdım: 
- Ne raporu? 
Aptallığıma acıdı: 

- Abtallık size yakışmıyor. Bekir, 
neler konuştuğunuzu. hepsini anlattı. 
Ayaklanın yavaş yavaş suya eriyor 

du: 
- Demek, o eeceki tanışmamız lfü-

bassa tertip edilmiş. Tesadüfi değil .. 
Göğsünü e-ere gere gülüyordu: 
- Siz, beni ne sanıyorsunuz? 
Olmıyan kolluk!arımı okşıya ok~ı-

ya düzeltiyordum: 
(Devamı var,) 

Altın Fiyatları 
Dün bir altın 3245 ve bir gram kill

çe 441 kuruştan saWmışhr. 

7.30 Proıram 
7.33 Orl<utra 
7.45 Haboorelr 
8.00 Orkestra 
8.l 5 F:vln &Oati 

l?.30 Proırram 
12.33 TUrklller 
12.45 Haberler 
ıs.oo Proıram 
U. 03 Dans orkutruı 
18.45 Fasıl heyeti 

19.SO Haberler 
19.45 Ko:ıu ma 
ıç,55 Şarkılar 
20.ıs Radyo Gazetesi 
20.45 Denizciler muıı 
21.00 Zlra•t Takvimi 
2l ,10 $orkılar 
21.30 Konu~ma 
21.45 TI;ındo 
22.30 Haberler 
22.45 Kaı>•nış. 

GLCE G'LE.M H4BEALER 

Yeni Fındık 
Bereketli 

Mahsulü 
Sayılıyor 

KOLTE GEÇENDEN BiR MiSLi FAZLA 
nkara, 30 (TA1'0 - Karadeniz 
ilerinden gelen haberlere göre, bu 
ki fındık mahsulü çok limit verici 
durumdadır. Esıısh wbminlere is
den bıı seneki ftndtk mahsulü ge-
seneki 400 bin kantara mukabil 
bin llfı. 1 milyon kantardır İhra
primlel"inin kaldırılması Üzerine 
tlar biraz düşmüş ise de, fmdık
rct Vekaleti. fındıklartn Yunanis
ihracinı temin etmek üzeredir. 

pada yağlı maddelere olan rağbet 
yısiylc ae bütün mahsulün iyi fi-

yatla satılacağı muhakkak sayımak
tadır. 

Bir koordinasyon kararı 
Ankara, 30 (TAN) - Bugün neş

redilerek meriyete konan bir koor
dinasyon kararba göre petrol ofis i
le diğer petrol şirketlerine ait iş yer
lerinden bazılarında gündC' üç saate 
kadar fazla mesai y::ıpılmastna müsa
ade edilmiştir. FaU.11 mecai yapan iş
çiye, her fazla saat için iş kanunu 
hükümlerine göre munzam ücret ve 
rilecektir. 

vam Kamarasında Emden Dün Şiddetle 
~ Baş tarafı 1 incide B b I d 

lık takriri verilmcsıne ön ovak om a an 1 
n mc~· .. fazakar milne şı .r.ciıllk l:Jfj" Baş tarah ı irıcicfe 
nrz 1!: taraftar oulab!lmi~tir. baş şehrinde hava karşı koyma 

On beş milyofl liralık manifatura 
ithali ic:in birliklerin hazırlamakta 
olduğu rapor bitmek üzeredir. İthal 
edilecek olan mallartn yüzde seksen 
beşi pamuklu mensucatı teşkil edecek
tir. Bu mallar t!CUW mal edilec~i i
çın halka da ucuz !·yatla satılacaktır. 

Ticaret V'oeki11iği ı:ıetirtilecek bu 
ınallarm cinslerinin ve kalitelerinin de 
te~bit edilmesirıi istr>miştir. Buna ait 
listelerin hazırlarunıı"ma başlanıruşttr. 

Edirnenin Spor İşleri 
Edime, (TAN) - Şehrimiz klilp ve 

gruplariyle okullardaki spor durumu
nu incelemek üzere Beden terbiyesi 
yüksek istişare heyeti azasından Maz
har Kazancı şehrimize gelmiştir. 

Mazhar Kazanc! burada kaldtt.11 i
ki gün içinde kapah spor salonunda 
vali Ferit Nomerl"! maarif müdür ve 
bölge mensuphrmm hazır bulunduğu 
toplantılarda gençliğe salon sporları 
hakkında izahat vermiş ve barfiks 
hareket ve gösterileri yapmıştır. 

Okul gençllğ!ne de bu spor hare
ketleri hakktnda gösterilerde bulunan 
M.-ızhar Kazancı dün yapılan atletizm 
çalışmalarında ve atış müsabakala
rında bulunduktan ı:onra bu sabah 
şehrimizden ayrılmıştn·. 

.. ~ .. - AFRiKA·, CEPHESi ·-

Kari Ebert Yarın Geliyor 
Ankara devlet konservatuvarı ti

yatro ve opera mütehıısstsı Karl E
bert yarın sabah şehrimize gelecek
tir. Şehrimizde Antigone'yi temsil e
decek sanatkfırlar dııha sonra gele
cektir. Eminönü HııJkevinden verilen 
malOmata göre btı temsiller şehrimiz
de büyük bir aUka ile karşılanmış 
ve dört temsil için de biletler hemen 
hemen tamamen satılmıştır. İlk tem
sil ayın beşinde Beyoğlunda Ses si
nemasında verilecektir. 

Heyet yarın harket ediyor 
Ankara, 30 ("!'AN) - Antigone pi

yesini temsil eime1; üzere İstanbula 
gidece kolan devl<'t konservatuvarı 
talebeled 35 kişiden ibarettir. Bun
ların 22 si Antigonun koro p.eyetini 
teıikil etmektedir. 

«91.r Baş tarafı t incide ~ Bas tarafı 1 iucide 
motörlü kolları bu savaşlara kuv. Başka kesimlerde hiçbir deği. 
vetle iştirak etmişlerdir. şiklik olmamıştır. 

27/28 haziran gecesi Yeni Ze- Kursk cephesinin bir kesimin-
landalı muharebe grupları dÜŞ- de Alınan pi~adesi tankları~ ~i
man zırhlı kuvvetleriyle ve piya- mayesinde hucuma geçmıştır. 
desiyle muvaffaklyetli bir sava~ Birliklerimizden biri ~5 tank !ah 
yapmışlardır. Bir miktar düş - rip etmiş ve bunu takıp ede~ s~
man tankı tahrip edilmiş ve bir gü savaşında 500 Alman oldur-
süngü hücumu esnasında düşma. müştür • . . • . . 
na ağır kayıplar verdirilmistir. Başka ~ır kesımde şıddetlı bır 

Vaziyetin vahim olduğu savaşta duşman 2.500 er ve subay 
. l . kaybetmiştir. 

artık gız e.nmıyor Hava kuvvefori bu cephede büyük 
Londra, 30 (A.A.) - Mısır toprak- bir faaliyet göstermektedir. Sovyet 

larmda cereyan eden savaşlar hakkin- tayyarecileri 60 tank ve 108 kamy~n 
da kat'i herhangi bir hüküm vermek tahrip etmiş, 25 uça!;: dUşürmüşlerdır. 
henüz mümkün olmamakla beraber Sahil ordu teşekki.illeri ve deniz si
Kahircde bugün neşrediıen tebliğ, bu 18.h endazları Sivastopol cephesinde 
s:ı.vaşların az rol< etraflı bir izahını Alman }ıücumlarlnı püskürtmüşlerdir. 
ihtiva etmektedir. Düşman uçakları mevzilerimizden 

Muharebe ge•ıiş bir san:ıda yapıl- birini bomoa yağmuruna tutmw;tur. 
maktadır, Ve dÜfTTlliill bir yayılma Bu mevzi ayrıca 10.000 obüs yemiştir. 
tabiyesi tatbikine mecbur eden bir Bundan sonra dU~ınan iki gün mev
çok ufak çarpfşmalar halinde cereyan zilerimizi yarm!ya çalışmıştır. Düşma
ettiği muhıkkaktır. Açığa vurulan nm bütün hücl'mlarJ püskfirti.ilmüş
çok önemli. bir nokta vardır ki. o da, tür. Düşman 1500 er ve subay kay
savaşlara Yeni Zelftndalı muh::ırip betmiştir. Düşman kıtaları ilk mevzi-
gruplarınm iştira!{ ettiğidir. Zira. lerine çekilmişlerdir. • 
şimdi lin safta tak\ iye kuvvetler: bu- Kelinin cephesinde topçumuz 300 
lunduğunu bu da gösteriyor. D\işma- Alman imhrı e~mistir. 
nm neri hareı<etinin çok yavııııladığı Almanların maksadı 
meydandadtr, So"l ,gelen haberlere Londra, 30 (A.A.) - Reuter'in 

Singapura ait raporlar tertibatı mümkün olabildiği ka-
ııeşredilmiyecek dar kuvvetlendirilnıektedir. Ko

lonyaya yapıldığı nisbette müt. 

göre. dli~man Fuka'nm doğusunda Moskova muhabiri, Kursk kesimin
Marsa Matruh'::ı 6il kilometre kadar de başlıyan çcırpışmanm mahiyeti 
bir mesafede bulunuyor. Buglln Lon- hakkında henüz hicbir belirti olma
dranm salahiye"'li m?hfillerindc ileri dığını bildirmektedir. Almanların 
sCırillen mütalenlar, l\ftsırdaki duru- Voronez'e v 3 rarak. Meraşel Tim~en
mun flc:ikılr surette vahim olduğu mer ko ile Zukof orddarmı birbirinden 

Londra 30 (A.A.) - M. Churc- hiş bombardımanlar ya!'.>ıiması en 
1, Avam Kamarc1.m1da Wavell·- dişesinin hüküm sürdüğü anla -
J\fa.eıya ile Sınga. urun kayıbı şılmaktadır. 
kkınd;ıKi raporlar1rı. neşret - /şgal altmdaki m·azide 
!<ten imtina etmiş+~"l'. 
Başv•k ı, sorulan t·tr ıuaıe ce- sivillere bir ilıtar 
p o~··ak Malezya ile Singapu- Londra, 30 (A.A.) - Bugün 
n ka,~cma daır V'?s'ka13rm top Berlinde ne5redılen resmi bir jh
nması ;çin verilen emir üzerine tar, işgal altındaki Avrupada bu-

kezindedir. ayırmak istedikleri tcıhmı'ii cdilmek-
Dalgalı bir muharebe tedir. Almıınlar yeniden bu kesime 

Kahire, 30 (A.A.) - Sekizinci or- uçak göndermişlerdir. 

Borsada Yapılacak 
Atletizm Müsabakaları 

' Edirne, (TAN) - 4 ve 5 Temmuz 
günlerinde Bursaclıt yapılacak olan at
letizm grup müsabakalarfna iştirak e
decek olan Edime atletleri bugün ya
pılan seçmelerden sonra ayrtlmıştır. 
Kame 20 kişiden miiteşekkfl olarak 
yarm buradan hareket edecektir. 

Piyest-e AntigonP rolünü Muazzez 
İle;in, İzmene rolüT'l.i\ Meliha Gökçen, 
Eoredike rolünü Nermin Elgilç, Kral 
Kreon rolünü Agl'lh Hün, Heiman ro
lünü Cünyet Cökçer. kahin rolünü 
Mahir Canova, habHci rolünü de Er
tuğrul İlgin oynıyacaklardır. Konser
vatuvar rejisörü ve heyet yartn İs
tanbula hareket edecektir. 

Gnl. Ritchie Azledildi 
~ Baş taraf1 1 incide 

Ankara, 30 (Radyo Gazetesi) - Mı
sır cephesi için Amerikadan yola çt
karrlan büyük bombardıman tayyare
leri, gemilerle değil, hava yoliyle gön
dPrilmektedir, Bu tayyareerin muh
telit merhalelerde konaklamak sure 
tiyle Amerikadan Mtı<ıra 10 gUnde 
geldilii h?her verilmektE'dir. 

1 ngiliz gazetelerinde 
Londra, 30 (A. A.) - Bundan ev 

velki günlerde oldu~u gibi gazetelerin 
büttin dikkatleri "Mısır muharebesi" 
üzerin~ cevrilm!ştir. Bunun neticesi 
olarak 1Rusyadaki savaş ve Avam Ka
marasındaki müstakbel müzakereler 
ikinci pl~ndadır. 

İngilizler taratmdan da teyit edil
miş olan Marsa Matruh'un kaybedil
mesi kendini his!'ettirir bir ziyadtr. 
Gazeteler bu şehrin hudutla İskende· 
riye araııındıı. yegane tahkim edilmiş 
mevki oldui?unu, iki sene mliddet İn 
giliz ileri hareketleri için bir üs ve 
Mıııırın müdafaası bakımından büyük 
bir kale addedilmiş bulunduğunu ha
tıra getirmektedirler. 

Asker! müneKkltler şimdiki halde 
hasmına nazar:ın daha kuvvetsiz bu
lunan sekizind oTdunun yeniden ge
ri çekl1miye mPcbur olaca;tmt tasav
,·ur etmektedirler. General Auchin
leck'in t..ibiyesi geri ~ekilmenin mü
savi olmıyan şartlar dahilinde harbi 
kabul etmiye mür~cah olduğu naza
riyesine dayanmaktadır. V~kıa ayni 
münekkitler bu yeni çekilmenin st
rateji bakımından ciddi neticeler ve
rebilmesine de inttzar etmektedirler. 
Bu arada ü~lerini İskenderiyede kur
muş olan İngili7. A kdE.>niz filosunun 
daimi bir bombardıman telhikesine 
maruz kalması zikredilPbilir. 

Belediye Seçimleri 
Bütün Yurtta Ayni 

Zamanda Yapılacak 

Çiftçi Mallarını 
Koruma Meclisleri 
Çiftçi mallarının korunması hakkın

daki kanuna göre İstanbulda bir ''Ko
runma meclisi., kurulmast için di.in 
seçim yaptlmışt.ır. Belediye Şehir 
meclisi salonunda yapılan seçime be
lediye daim! encümeni ile vilayet 
ziraat, sanayi ve ticaret odaları azası 
iştirak etmiştir. 

Neticede Eyüp, Bakırköy, Beyoğlu, 
Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar; Kadıköy 
ve Sarıyer kazD.ları icin b~er yedek, 
beşer asll azallit b:rer meclis kurul
mu~tur. Diğer kazalar için haitaya 
seçim yapı1aeakhr. 

Nikel Paralar Tedavülden 
Kaldırıldı 

Eski nikel !'i, 10 ve 20 paraltklar 
bugünden itibaren alış verişte kulla
nUmıyacaktır. Ellerinde bu paralar
dan olanlar bunları Merkez Bankası 
şubelerine ve Merkez bankası şubesi 
bulunrncyan yerlerde Zıraat Bankasına 
ve mal sandıkJarma vererek değişti
receklerdir. Bu paraların bu suretle 
değiştirilmesine bir sene devam edile
cektir. 

Mal Yii lü 
Mavunaılar --iki Köprü Aras1n.dan 
Hasköye Nakledildi 
Şimdiye k:ıdar il<'' köprli ara~md:ı 

duran. bu yüzden Haliçte seyrü~eferl 
zorlaştrran ve Ic:ler.inde gümriil- mal
ları bulunan mavnalııl'ln hepsi Has
kıöye nakledilmiştiT Burada bir de 
ithalat, ihracat um~n merkezi kurul
muştur, Nakled.ileu 405 mavnanın tay. 
falarınrı HasköydP yııtaeak yer haztr~ 
lanmıştır Bue;iind~n itibaren parti 
parti getirilecek her malın bo altıl
maı:t için gemUu köprüden gf'rPrek 
Hasköyde mavnalara boş<ıltfüıcr ır. 

Devlet Konservatuar1 
Talebesinin Konserleri 

Ya"' t~-tUi mUna.,.ehetiY~t'! ~r-hrirubde hult:n··f'\ 
Devlet Kon~ervatnv••ı t•l~b~•i saat 21 30 da 
Abidin Diverin "Deniıcilil(imiı" menulu ı.on
leranstnr müteakip Eminönü ITnlkevıııde bir 
konser vrrecektlr 

&~!;r!l:li4:l![C.1d lngilizler Lübyada 
~ Baş tarafı ı ınc10. Niçin Mağlup Oldu·~ 

kimatını tahrip etmiş ve Sovyet lt::iff' Baş tarafı ı ncıde 
kıtaları topluluklarına yüksek ka telafisi imkansız büyük kayıpla. 
yıp verdirmişlerdir. ra uğradılar 

Kerç havzasında, 13 düşman "Adetçe İngiliz kuvvetleri AL 
gemisinden müteşekkil bir teşki- man kuvvetlerinden az değildi. 
lin boğazı geçmek için yaptı~ı te- Fakat Almanlar fevkalade b•.r 
§ebbüs tesirli topçu ateşiyle akim .::ür'et gösterdikleri halde, IngL 
bırakılmıştır. .. lizler teşebbüsden mahrum oL 

Donetz bavzeıanda . duşmanın to?çu 1 duklarını isbat ettiler.,, 
ve bava kuvvetlen desteklemesıyle 1 * * 
y~ptı~ mevzil bir hüc.u~ düşma~a Bitar.ıf askeri mütehassıslar 
hıssedıllr kayıplar verdırılerek akım da İ . -ı•h' tin· 
bırakılmışttr. . . . . ngı!ız mag u ıye ı ı 

Volkoftaki eski cep bölgesinde te- ızah ıçın bm:,ok başka s:.bep-":r 
mizleme harekatı tecrit edilmiş mü- gösteriyorlar. Bunlara :;(ore Ş~~ 
teaddit düşman ku.,,-vetlerinin imhası- mali Afrikada hava kuv\•etleri 
na imktin vermiş ve yeniden 1100 e- yine birinci derecede rol oynadı
sir alınmıştır. • lar. Almanlar Sicilyaya getirdik. 

yolkof !cö~rü bzııına karşı yaptlan l lcri hava kLL~vetleri sayesinde 
mukerrer hucumlar. top~u. ve. hava !Maltayı wstuıdular. ~aıki Al~C'?
kuvvetleri taraimda~ tem~ı bır su: ııizden lng:UzlC"'ın ist . l.:de ...tme. 
rette destc~lenen . pıyadenın şıdd;~ıı sini tahdit ettiler. Bu saye.ie gc. 
mukavemetı sayesır.clc aki~ bır~ ı.- al R el Afrikadaki ordu. 
mtştır 21 Sovyet tımkı tahrıp edılmış ner: omm . 1 d 
ve bi; bataryı serisi tam isabetlerle larını düşmanlarına ~sbet etle a. 
kullanılmaz ha!e koT'lrr-ustı.ır. ha kolaylıkla besleyıp kuve 

1~~ 
Şimal orduları grup dirmi~e rnuvaf~~ oldu. Bu vazı_ 

: • yet Lıbya harbının muvaffak.ıye_ 
kumandanı terfı ettı ti üzerinde müteessir oldu. 

Berlin. 30 (A.A.) - FUhrer'in u- Bundan maada Almanların 
muml kararga1ı.ır.dan bildirildiğine Libya harbinde kullandıkları 22 
i:Bre, do~ cephesi şimal ordulart tonluk "l\farku" ve 75 lik toplar. 
grupu kumandan.. Orgeneral Kueer- la mücehhez Suaına tankları ~n
ler, Hitler tarafmdnn mııreşalhğa ter- giliz tanklarından daha kuvetlıy. 
fi ettirilmiştir. di Almanlar Motörize vasıtalar, 

d~ yaptıklan soğuk .hava _tcikilatı 
Kömür Satıcı l~in ile çölün cehennernı sıcagını yen. 

:.t ~ diler; bu sayede, çöl ve mi.istem. 
leke harbme alışık olmıyan ~l. 
manların Afrika ordusu, iyi talı.rn 
görmüş, iyi techiz edilmiş .ve bıl. 
hassa iyi kumanday~ . sahıp kor 
kunç bir kuvvet halını almıştır. 

* * . Bütün bu sebeplere bır de İn-
aveli'cıen gelen nıuhte!ır ves:- !unan bütün sivil halkın. mütte
larm harp zaman:!".da nesri ca- fi!.c par.aşütçülere yardımları tak
ol?r.a<ilğını izah ett"iştir. dirinde örfi idare kanunu hüküm 
lfapi.•r1arın neşri içın tekrar !erine göre, şiddetli reznlara <:arp 

ra• t-dilince M. Ctıurchill. bu tmlacaklannr bildirmektedir. 
csik.:ııarm askert makamlarm 
:.üfünat iktisap e.mesine ve 
nnz?aı haberler g}malı:tr•na 
a!ıs~ olduğunu .?t·yJemiştir. 
!\!. Clıurchill, bu t• i orlann bu
n ~T~tanya İmpar..:torJuğu t<:in

e çolf infial uyancJırdıfu muhak
-ak olduuğnu ilave etmiştir. 

Amerikada 8 Nazi 

ln9iltere - Sovyetler 
Arasında Yeni Bir 

Kredi Anlasması 
J 

Londra. 30 (A.A.) - Moskova rad
yosunun bildiröiğil'e göre İngiltere 
ile Rusya arrısrnda yeni bir anlaşma 
imzalanmtştır. B11 arılaşmaya göre 
İngiltere ve dombyon larda yaoılan 
m:ı.lzemc Sovyetlero bedesiz verilecek 
ve evvelce yapılan 10 milyon liralık 
krediye ait şartar dahillm!e Rusyaya 
iki milyon İngiliz liralık bir kredi a-

du h:ılen cenupta alc:ak fa?.yikli Knt
t:ıra böl~esi ve şlmnlde Fukn. Be
gush ve Marsa Matrul-ı gibi kıyı nok
talariyle c:evrilmiş genis bir c:evrede 
bıılunmaı,tadır. K1YJ ı;f'hirlerinden bi
rinin işgaline ait olarak Mihver kay
naklartndan sızaıı iddialara karşı, 
müttefik kuvvetlerinlr mukavemetle
rini bir noktava t:Uısis etmemekte 
oldukları ve h·~r rastladıkları yerde 
düşmana en büym_ kaygı verdirecek 
darbeler vurduklarır:t hatırlamak ge
rektir. Halen b:ıhis nıevzuu olan ha
reket. aynen b:r dPniz çarprşması gi
bi her an değiiik ve hareketli bir 
savaş yaptlmakta oldu)udur. Çöl bir 
okyanu!<a ve carpışı;n kuvvetler de 
savaş iilo1arJna benzeme~tedir. 

J ki taraf kuvvetlerinin 

mışlardlr. Asli kuvvetlerin daha do
ğuda ve İo::kenderlyı:ye daha yakın 
bir bölgede bulunduğu sanılmaktadtr. 
Almnn ve İtalyf,n kuvvetleri de Mar
~a Matruh'ım 50 kilometre doğusun
da toplanmıya başııımtşlardrr. ileri 
unsurları da bu mevklin 65 kilomet
re kadar ilersine süri.ilmüştür. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 30 (A.A.) - "Tebliğ": Al

man ve İtalyan zırhlı teşekkülleri ye
nilen dlişmanı daha gerilere atarak 
Fulta'nm doğusundaki bölgeye var
mışlardır. 

i talyan reBmi tebliği 
Roma, 30 (A.A.) - İtalyan tebliği: 

İtalyan ve Alman motörlü ve zırhlı 
kollad dü"111an zırhlI birliklerini püş
kürterek Fuka çevresine varmışlar ve 
bu c:evreyi geç:ni,lerdir. 

Ankara, 30 (Tan' -~ Dahiliye 
\Tekaletı bütün yurda" belediye 
seçimlerının aynı ~~nde başlayıp 
aynı gımde bitmesi11i kararlaştır
mıştır. Seçim defterlerinin dü
zenlenmesi 1 - 8 eylw içinde bi
tirilecek seçim hazırlık işle~ı. ey. 
lul sonuna kadar ikmal edilmiş 
olacaktır. Reylerin atılmasına ilk 
teşrinin birinde başlanacak ve 
ilktesrinin onuna kadar seçirn ta 
mamlanacaktır. 

~ Baş tarafı 1 inci• ! 

ihtiyaçlarının be;;.te biri nisbetin
dc: tevziat da yapılmış bulundu
ğundan talimatname:lc tasrih e~ 
dildiği üzere resmi rr.üessese:ere 
geçen sene tasaruf e•,tıkleri kö
mürden yüzde on nnks'.ln verile
cektir. Aynı zamanda müessese
ler için ancak ihtiyaçlar.ınn yüz· 
de 30 u nisbefüıde kok vcriımek. 
tedir. Bu tedbir, bu sur~tle tasar
ruf edilecek kokun ioba yakan 
h.s.lka verilmesini temin için alın
m.sttr. 

Geçen sene şehrimizde sobalarda 
50 bin, ı;ıpartımanfarda, kat kalorifer
lerinde ve kok sarfeden küçük eımaf 
ve dökilmcillerde 4~ bin ton kok ve 
41 ton maden kömOrtl olmak üzere 
186 bin ton kömür sar!edilmi~tır. 

Bu sene şimdiden 45 bin ton maden 
kömürü ve 35 bin ton da kok stok 
edilmiştir. Buna şehrimizdeki gazha
nelerin vereceği 28 l:ıin tonu da ila
ve etmek laılrndI!'. Hazırlanan pro
jeye göre her <.Y 1~ bin ton köml\r 
getirilmektedir. Alfıkalılar bu sene hal 
kın yakacak ihtiyacının kolaylıkla te-

gilizlerin Avusturalyalı 
ve Yeni Zelandalx kuvvetl:ri g~r~ 
çekip Uzakşarka gönderd1kle_rı:ı1 
ve Libyadaki hava kuvvetlP.rıı:ın 
bir kısmını Hindistana se':'~ett1'.'· 
lerini ilave edersek, İn~ıhzl~r~n 
bu defa Libya harb1nde nıçın 
mağlfıp olduklarını anlatan sc 
bepleri tamamlamıı:ı flluruz 

'!!!-1---

mini icin bUtun tedbirlerin alınd1"mı 
ve hesapların yinl! normalin ilstündc 
bir kış oacağt gö:ı: önünde tutularak 
yapıldıli;ını bildiriye>rlar. HOkümet 
halktn yakacağı !'ömür fl1atların1 
arttırmamıştır Bu sebeple ve herke
sin kömür ihtivacmı v;ık'tlnde kar 
şllarntık için gerek resml ve hur ı 
muesseselP..re ve geeksı> şahtsl ra ih 
tlynçları kadar köınür verilecektir. 

Ajanı Tutuldu 
\Taşinrı:ton. 30 (A.A.) - Amerikan 
ı gizli servisleri tarafından 

apılan at'a!l'!ırmalar netlce-
dC'nJz.'.lltt tarafından Ameri-

1. n "ekiz Alman ajanının 

vaziyeti11 
Ankara, 30 (Radyo Gazetesi) -

Marsa Mr.lruh'un İngilizler tarafın
dan tahliyesi üzerine buradaki kuv
vetler ustaca bir ccldlme hareketiyle 
100 kilometre doğ\ıda bir hatta alm-

29 Hnıirrın gecest ucaklarımız Ce
belitartkı bombalamtslardır. Hava ve 
liman tesislerinde çıkarılan yangın

lar, uzak mesafeden görülüyordu. 

--- - ----
vekiller Heyeti Toplandı 
Ankara, 30 (A.A.) - icra Vekil

leri Heyeti bu,ııUn Bar;vekalette Baş
,·ekil Dr Refik Saydamın reisliğinde 
hattalık 'mutat topalntısını yapmıştır. 
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Temmuz, Bir 
mbolüdür. 

Mısıırda Başlıyan u Büyük 

Başarı Azminin Bir 
Her Türk Denizcisi 

Günü Kutlarken içinde 
Hızın Ateşini Yakmalıdır 

Meydan Muharebe&- • 8• 
Yazan: M. ANTEN eni lir 

• ·r 1 . !leneslnin 1 teo1 şarıcthğımıza ~iiphe 
ıng~ız~ erın son müdafaa merkc;unında zamarr r- Yazan: -, ettiler. Senelerce ü~ 

ol ugu zannedi?en Marsa Matır-· t v k·r A 1 ı mitle beklediler. Ve 
hdun miıı;er kuvvet~eri taralı.ndan. zaı; ':~;~siyi: ~~· ıno Müfit Necdet Deniz 1 nihayet bu iıi de ba 

ılmlruıs omasına ragmen İngılzlerm Jlbir mesaj neşret'-----·----,---- şardığım1z1 &ördü 
sırı rtarmak hususundaki iımJtJerv d 1 b - · 

· k b ı d ... at;ın as ar, u ler, 
nın ay o ma ıgı ve Londrada blr h. . . • • b h ı fil 
binlik havasrnm es dl' .. hi edil ~1en ıtibaren kabo~;ı,J hakkımıza s~ ~ı.irk tıcateti a r' ye osu 

. M me a:ı 95 m>!duk Artık kandı kryılarımrzda.k:. 4!. ımhuriyete 34902 safi tonilato 
tedır. ısır topraklanoda cereyan . · . . · 

kt Olan ha b kk d 
"h ıyatı kcndımız yapacak, hmanla- ile girdi. J temmuz 1926 da bu fılo me e rp a ın a mı ver . . w• 

··ıı fjk kay ki d k , zı kendımız 1$Ictecegız. Bu mesut 76507 &afi tonilitoya çıktı. mu e na arln an pe az ma . . ı 
mat verilmektedir V t "Jj ka . hepınızc kutlu o sun.) 1 temmuz 926 da kıyılarnnıza ve 
rına göre l\1:arsa İvfa:rıı~g:ıe% Fu~a Temmuz 926 Lozanda bütün dün limanlarımıza tamamilc hakim olduk 
sında çok geniş bir sabada ıiddm1Hetlcriy1e müsavi haklara ma. Fakat iş büyük ve zordu. Elim1zdeki 
harpler olmaktadır. Bu harp, bunı olduğunu kabul. ettiren Türkiye_ tekneler küçük ve köhncYdi . Bütfin 
evvelki harplerin hiç birine benzCJ kıyılarında ve Jıman!arında da ık memt~ket !imanları enıtia için kıifl 
mektedir. Sabit bir vaziyet yoktur. 'ci! hükü~ran~~ğa._sabip olacağı bir ambar!ı, yo1cu Jçin bol konforlu va.. 
bütün manasile bir hareket harbiırı açan ılk gundur. Lozandan ev. pur istiyordu. 
Vaziyet karışıktır. Ve her an değiş· Tiirkiyenin sahille.rinde ecnebl ~e- Tück denizcileri, ba3ta Seyrisefain 
ğe müstaittir. İngiliz kuvvetleri Mzleri çalı$ır, limanlarda yabancı fır olmak üzere, ekimizi kimseye be11i et 
Matruhu boşaltırken düşmanın ı>lar iş görürdü. Çünkü, Osmanlı im mediler. hiç bir yabancryı: kendiler!. 
yarıyacak her 3eyi tahrip etmişler'ratorlu~u, .bilha~s~ n:ıeış~tiye:t~n ne güldürmedil*cr. ..&.: 

Churchill g~eral AuchinJeck'i 8 ve!·, dC'llı.ı ticaretının bır mıllet ıç1n -. 
ordu kumandanlığına tayin ey1cdivlit edebileceği büyük refahı, si vasi 1 te~muz 926, Türk ~eniz~li~inde 
b:Idirmiştir. Mısıra, içinde yeni znniyet, milli inkişafı hiç takdir ede bır azmin ıahlandutr tarihtı. Bu 
da Jutaları da bulunan takviye kıtJcmiş.ti. Bunun lcin ta istila devrin tar1htf'n bir iki sene sonra, ticaret 
V"! çok miktarda Amerikan tayyarF• limanlarımızda ve k1Ytlarım1zda filomuz artık dahili nakliyabmızs ta 
gelmiştir. caret yapmak ve mal taşımak hakkı mamen cevap verir bir hale gelmt§ 
İngilizlerin büyük hazırhklannat bir imtiyaz şeklinde t"cneb!lere ve yolcu naktiyattnda konfor tama • 

~merikarun geniş ölçüdeki yardır.Crketm.işti. (Kanuni Süleyman} ile men temin edilmişti_ 928 senesinde, 
na rairoen bu kadar az xamandlransa kralı (Birinci Fransuva) ara. Atatiirk, İzmir vapurunun batıra dc.f. 
miktar mai!ilbiyetlcrc uğramalaf'nda 1535 de akdedilen mukavc.!e: terine (güzel ve rahat bir seyahat 
Tobruk Marsa Matrub gibi çok kL!Tarafe~ birbirlerinin~ memleketle yaptığını) yazarak Seyriaefai.nl tak . 
li ve müstahkem mevkileri hemef'nde emtia alup satmaga ve bunları dir ediyordu. 
nıukavemcts.iz terk ederek gerueherren ve b~hren r:ı,akle ~~zun) kıhn 1 temnıuz 936 da tJcaret fiJomusun 
ri herkesi büyük hayrete düşilım1ştı. Ba. guya mutekabılıyet esası gayri safi tonajı 197."/80 tonilitc.ıya 
,""Jcta sinirJendirmiştir, Ba mu-v2iizerfne bir anlaşma idi. Fakat o za • buJmu~tu. O tarihten sonra Denizyo! 
yctsizlikleri IJU sebeplerle izah eman 3 krtaY_,3 yay1lmr~ 1 ola_n Os~a~!ı )arına iltihak eden 6 yenj gernf ite ba 
r.:iimkün oluyor. 1 İmparatorlugunun sahiJerındekı vus miktar 200 000 gayri safi tonilAtoya 

Kumanda ve taktik: hataları _ at. Fransaya bahşelilcn imtiyazın şu. geçmi$tlr. 1939 da ısmarlanması 11 -
n ltıcı sıcak!arın ve kum fırtın mal ünü anlatmağa "kifldir. zım gelen gemiler vaktinde ısnıarlan 
nın hakim olduğb bir m.evsimde Fransızlara verilen bu imtiyaz. pek ıaydr bugün fllomur 250.000 toni!ito 
geniş askeri hareketlerin olamiy çabuk tevsi edildi. Ve Fransa bayrai1 ya yiikselmiş olacaktı. 
h <kkındaki kanaat • Düşmanın ~ altında çalışan İngiliz, Portekiz. İs. * * 
ıı.•rini iyi hesap edememek - ge panya, Katalonya, Sici!ya, Ankonl ve 1 temmuz 926, deniz ticaretimiz 
Grazyani ordularının maililbiyt Ragozahlara da teşmil edildi. Bll.iba· tarihinde bir mebdedir. 
ve Tobroğun evvelki mukavemı re Yapılan ıssı, 1597 ve 1604 tarihlj Liman işlerinin tamamile Tü.-k ço 
b·iytik bir rol oyniyan Yeni Z kapitülasyonl~rdıı bu haklar teyit vl cuklarının ellerine geçmesi, Yüksek 
\.'e Avustralya askerlerinin kend İngiliz ve Veııedık gemilerin!n de Deniz ticaret mektebinin kurulmasr, 
!arını müdafaa etmek üzere kendi bayrak1arite bu hıt.ktan istifade sanayii bahriyenin inkişafı, mahdut 
rı~phesinden ',aynlmalan - İng, etmeler-ine müsaade edildi. ve iki üç millete has teJik1d ed\Jen 
nin Sovyet Rnsya harbe kura * * , tahlls.iyeciliğin muvaffakyetle baıa.. 
sonra fiilt harp gayretini gevşı o smanh imparatorluğunun bu rılmaıt hep bu tarihten 1!ionraı!1r. 
ıve her şeyi Kızdordudan bekle• Eskiden ecnebiler taraf1ndan yapı· gafleti, Türk mi1lctini. yalnız 
nıuttefik kuvvetlerin kumanda lan bütUn Uman hizmetleri en lrilçük deniz ticareti g ibi velud bir refah kay 
tın.in tesis edilememesi • bin tü: nağından mahrum 'etmekle kalmadı. teferruatına kadar Türklere geçmiş 
&.'.';pla rla müdafaa vaziyetinden es. ve liman ücretleri eskisine nazarın mi!li inkişa.hmızı da tehir elti. Deniz 
bir taarruz vaziyetine hala geç. 1936 da yüzde 45 ten 64 de kadar o. 

nakliyatı, yalnız kolayca emtia müba-
mesi. Bu sebep!ere ihtimal diğ. cuzlattlmı$tır. Haliçte eski tersane delesinl temin etmekle kalmaz, bir de 
bebleri de ilave etmek icap ede-, fabrikala:rlle Şirketi Hayriye tczgih. fikir mübadelesi meydana getirir ki. 

Netice Ne O lacı 
General Auchinleck'in Mısırı 

tarıp kurtaramiyacağı hakkınlç 
bir hüküın vcriJen1ez, Rorin 
İngilizlerin tank kuvvetlerini ip 

etmek için bütün gayretini ıağ:i 
hatta kendisi için tehlikeli ola:..k 
kada r süratıe ilerlediği, İngiliZ&e 
tnnk kuvvetleri hasımlarına nia .. 
kiyetle karşı koyacak dereceyi · 
madan kat! bir harbi Jı:abul e•ek 
mütemadiyen geriledikleri an!a:>r. 
Hissediliyor ki Mısınn kur\sı, 
büyük mikyasta, genCf'al Aachkin 
sürat!e tank ve tayyare takleri 
almasına bağlıdır, 

Evvelce yapıJ.ın tahminlerinıl.ne 
olarak Marsa Matruh düştük\oıı· 
ra dani Mısırın müdafaası iın da· 
bilinde olduğu kanaati basıl ıata 
başlamı§ttr. 

satvetierlni milli inkişaflarının erken !arı, cemi tamiratından başka gemi 
başlamasına medyun olan milletler inşasına da başlam15lar ve harp ba3· 
bu inki!Jah ancak deniz ticaretlerinin lamadan evvel bu iş çok randımanlı 
vüsati sayesinde elde etmişlerdir. bir safhaya 1irmi3tir •. Şirketi Hayri. 

İınparatorluk deniz ticareti işlerin yenJn son in3a ettiği vapurlar, Avru 
de bu ganeti yaparken başka millet- pa.dan gelmiş erıtitlerinden pek ayırd 
ter, dtru:den gelen refah ve lrudr~t edilemez. 
tamamile anlamışlar ve k~ndi kabotaj Memleketimizin kıyıları sayren dü 
haklarrn1 tevş.ie kalkmışlardtr. dükleri, fenerlerı enkaz ıamandırala· 

İngiltere, 1651 de neşrettiği seyrü r1; radyofarlarla takviye edilml3 ve 
sefain k3.nunile tnglltercye ithal olu· hu. suretle yalnız milli değil, beyne.1 .. 
nacak her nevi emtianın yalnrz tngi.. milel nakliyatın da selimeti için çah
Hz bayraklı a:emi!erle. getiri1eb11eceği tı1mıştır. 
kararını il.in ediyor. Franea ise, Kon 
vansiyonun ı 793 kanunile ithalit eş. 
yasının Fransaya naklini • eşyan1n 
menşei olan memleket vapurları müs 
tesna - Fransız gemilerine hasrediyor 
du. (Bu nevi tahdidat lngilterede 
1866 :va ve Fransada 1873 e kadar 
sürmüştilr.) 

Kara ticaretini reayaya deniz tica... 
retini yabancıya tahRiS eden Osmanlı 
imparatorluıiunun bu gafleti impara.. 
ttrhılda beraber tarihe karııtı. Lozan 
milletin üzerinden bütün iktisadi esa. 
reti kaldırdı. 

Loı:anda, istedik1eri için değil, rnec 
bur oldukları içjn imtyazlardan vaı: 
geçen ecnebiler. her sahada olduğu 
gibi. deniz ticareti !:ah~~ında da ba. 

yurk J11illeti, her zaman denizi 
sevmiş ve denizde harika?ar ya 

ratmıştır. Ak, Kara ve Kızıl denizler 
Türkün kudretli donanmalarına ram· 
olmuş, asırlarca birer iç deniz halin
de kalmrşt1r, Eğer Osmanlı impara • 
torluğunun gafleti olmasaydı da bu 
satvetli donanma kudretli bir ticaret 
fi~osuna destek olabilseydi, impara _ 
torluğun talii pek başka oturdu. 

Artık 1 temmuz, bir başarı azmt • 
nin bir sembolüdür. Her Türk denz
cisl 1 temmuzu kutlularken, der.iz ti . 
caretinin memieket için refah. servet 
ve kudret ka}lnağı - olduğunu dü$Ürı .. 
meli ve içinde 1eni bir hızın ateşini 
yakmalıdır. 

:::;::;:=-============================~-
1938. 

Dünya Petrol ıstihsalal:ı 

, ım 1,Hrr ~lı Mudt>Jıı "'"'*"' 
Am.rik•d• .JU !f;U.~ 
,tfpj(ŞJ'/rlJ 5'f ,, 
Tr111ıd1Jd • ~it ,, 
J<anad~ ı 

Cenvhİ Am~rı.k.Rdl 
YenµUL!l4. Z8 l'fillf!S 
KOIOl'rlbıii 3 ,, 
Dige,kri S '" 

Rusyada 

Almanya " 
hg.ıl ,;/bnct.rki ,,,,,,,~& 

llFR/1<11 

/Jü,,ya istinsah· 
Yekunu 

% 

1"13, 166 63·6 

35,927 13·3 

28,859 10·6 

25,864 9·5 

7,999 2·9 

229 O·ı 

Almanyanın Uğrunda Sayısız Adam 
Ve Para Harcıyarak Bir Yıldanberi 
Erişmek istediği Bir Hedef: BAKU 

il Bugünkü harp, tankıyle, tay-

ı (.) :~ ~ M : f !MdıdifttiHttll9g ~:ı~~i~it~1;~~lt!; 
- Her ikı tarafın da tank, tay-

SARMISAKT AN DEV 1 OLUR MU ? yare, tayyareci ve asker ka
dar bu maddeye de ihtiyaç· 
!arı vardır. Nitekim, bugün 
Alman ordularını Sivastopol 
üzerine saldırtan sebeplerden 
biri de Kafkasyadaki petrol 
kuyularıdır. Bu sebeple de
mokrasilerin ve mihverin 
petrol v~ziyetini gösteren 
yukandaki harita ve diyag. ! 
ramı neşretmeği faydalı bul- ' 
duk. 1 

Sayın okuyucularımızdan, İstanbul. 
da Şişlide Bay Murat Scrtoğ!a, bu 
srcak mevsimde .. her nedense • sar
mıaaktan söz açılmasın1 istiyor, hem 
de sarmısak verem hastalığına deva 
olur m,,u. diye soruyor •.• 
Sarmısak kokusunun mikropları te

ld ettiği ısüphesizdir. Sarmısağın ko· 
kusunun teneffüs yollarından ı;;tktığını 
nı da herkes bilir. Onun için, tenef. 
füs y0Uar1ndan ı:;ıkarken verem hasta· 
lığının mikroplarını da telef eder. di. 
ye düşünenler de çok olmuştur ... Fa. 
kat bir taraftan da, sarmsak damar. 
!ardaki tansiyon fi.zerine tesir eder. 
İlkin tansiyonu düıürür. sonra eski. 
sinden daha yükseğe çıkarır ... Veremli 
hastalarda da tansiyonun ne çok in· 
mesi, ne de c;ok çıkması arzu edile
cek ~ey değildir. Çok inerse ziyade 
dermansızlık getirir, çok çıkarsa a. 
iızdan kan gelmesine sebep olur, On
dan dolayı sarrrusağrn "erem hasta!ı 
iına karşı devi olduğu modası çoktan 
geçmiştir, 

Bunun gibt, tansiyon fazlalığına kor 
şı sarmısak yemek de iyi bir şey de. 
ğildlı;. İlk ıünlerde tansiyonu düşür. 
ae bile sonradan daha yükseltir .. 

Sarm1sak, yerine göre bir hasta!ığf\ 
kaJ"1ı HS.t olabilir.,. Fakat onu ancak. 
sarmısaj{ın ht-r türlü tesirini bilen bir 

hekim ku!tanabilir. Sarmısağı kendi 
kendine ilS.ç diye yemek hiç bir vakit 
doğru olmaz. 

Bence. sarmısak, geceleri evlerinde 
kalmak istem.iyen erkekleri evde kal,. 
mıya mecbur etmek için devi :;,labi.. 
lir ... Bir ev kadını, eşinin evden val· 
nız başına çıkarak başka bayanlara 
misafir gittiğinden şüphelenirse ona 
akşam yemeğinde yedireceği salatası . 
na biraz çiğ sarmıs:ık koymalıdır.· . 
Sarmı!ak kokusu, misafirliğe gitmeğe 
mini o~acak en iyi çaredir .. Sonra da 
sarmısak insanı tatlı tatlı esnetir. ar
kasından uyku getirir .. 

Yine sayın okuyucularımızdan, İs 
tanbulda Y. Hayri, iki senedenberi 
verem hastafığına tutulduğunu ve ay. 
da bir defa hava atdri1n1 bildirerek, 

\...._ '"" --.. ·- ·-· .. --- _.,/ 
haftada bir gün olsun denize giremez 
miyim, diye soruyor.. Bu mevsimd.c 
denize girmek, şilhesiz, pek keyifli bir 
şeydir. Fakat Bay Hayri, gazeteden 
sorduğu şeyi, kendisini tedavi eden 
hekimden .sorarsa daha iyi eder. 

..... ··········~~········· ····~·~···· .... ········ 
f ÇAPA KIZ MUALLiM MEKTEBiNDE I ',_ :~ 
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Yazan: ULUNA~ 

Geçenlerde tanınmış fıkracılan 

mızdan biri 11 Öz türkçe,. bahsi-
ni ele alarak "Edebiyatı cedide,, nin ... 
deste başılarındao Faik Ali'yi haylice !! 
iğneledi. Fikret mektebi, e~bıyatı 
tanrimatçılarla peyrevlerinden kurtar l 
m1:1 olmakla berabe.r lisanda sadeli • 
ie doğru bir yol açmrş değillerdir; 
belki iı1itilmeyen kelimeler. ıs:uıılma~ 
yaıı tabirler kullanmaiı "'lir kolay 
anlaşılmamalı,. nm !üzumlu bir sebebi 
gibi telakki etmişlerdir. 

Fikrette, Cenapta, Faik Al ide çok 
bazmı güç kelimeler vardtr. Faik Ali. 
nin ve devrinin bu bakımdan tenkidini 
haklı bulurum. Fakat bir şairin ken • 
eli kendine tisanın arasına sokulan 
ve aslındaki hüviyetinj kaybt<den ke
limeler bahanesile aforoz edilmesini 
doğru bulınam EdebiyAtı cediöenin 
tasannu' iç.in ortaya attığı ömürsü~ 
kelimeler baıka, lisanın benimsediği 
tabirler yine başkadır. M,.seli Fikre
tin ••Bomba,, sında kull11ndrğı ''sev 
ret,. kelimesi o kadar aykır1 geldi ld 
kendi kendine: 'fsavlet., şeklini aldı. 
"tütk,, tabiri herkesi nutku tutulmuş:ı 
döndürdülü için unutuldu &itti. Cen~ 
bın ~mervaha,. sı kimseYi yelpazeden 
vaz geçiremedi. 

Buna mukabil dilimizde bir çok as. 
h yabancı keUmeler,,. .. "ardır ki artık 
onların istikametini aramair bile ı:nit 
buluruz. Onlar çoktan hakiki milliyet 
!erini bırakmışlar ve tamamen Türk 
olmuşlardır. 

Onlar, asrrlardan beri, tabiiyetler!. 
nj değiştirip Türk kanunlarına uyan 
vatandaşJarcfan farklı değildirler. 

'"Testere11 dediğimiz zaman bunun · 
ı:ıslı "el bıı:;kısı., demek olan farsça 
"dest erre,, olduğunu hatınmrza bile 
getirmeyiz. Onu öyle benimsemışizdir 
ki ondan masdar yapar, fiil yapar, taı; 
rif ederiz. 

Bu her lisanda böyledir. 
Her hangi bir yabancı lisan kolay 

ko1ay diğer bir lisana sokulamaz. Bu• 
nun için bir çok batta fb:iyo1ijik mec. 
buriyctler vardır. Türk dili ancak leh 
çesine, şivesine, edasına ny(Un olan 
tabirleri alır, benimserj hatta icabeder 
ıs.e telaffuzlarını değiştirdiği gibi ma. 
nalarını da alt üst eder. Meseli: 11 inşa,. 
resmi kitabete verilen isimdir, Buna 
cemi yaptrğım1z gibi "inşaat,, olur ki 
yapı manasına a:elir. Dilimlze giren 
böyle kelimeler her ıeyden evvel keo 
dilerini ana dilin tamamen tahakkü 
müne bırakırlar: 4'Randevu,, keli.ıı.-,.esi .. 
nin eski tabirile tam karşıhft olan 
"Mev'id • i .. mülakat,, tutmadı. "Ran 
devu" öy1e bir yerleşti ki bir keresin 
de bir erkek bir kadına: ""Benimle 
randevulu olur musun diye soruyor • 
du. Ve bu falıi$ galat beni hiç rabatşız 
etmedi. 

Hiç bir lisan bu tahakküm •e bt • 
nimseme hakkından vaz geçmemiştir, 

İşte iki misal daha: 
İstanbullu bir rum karısına şöyle 

batırıyordu: 
- Fere tos mendilimi, to cebinıu. 

to paltomu ... 
Bunun paltomun cebindeki mendili· 

mi getir demek o!duiunu anJanıak 
için Sokratın torunu o1mağa lüzum 
yoktur. 

Arap umüsterihe gitmek,, manası · 
na olarak 0 tefa'u1., babından "tekali 
bün,, kelimesini kullanırız. Bunun as .. 
h u kabine,. den geli-r. Arap, onun 
"k, b, n,, olan e.sasmı ahp "nasara 
yansuru,, gibi "kabene yakbünil,, dıye 
bal gibi tasrif eder. 

Bu itibarla artık dilimize mal o!an 
kelimelerde zorla bir yabancılık ·ara • 
mak dilimizin benimsemek ve benim:· 
ıedlğ! lugati istediği gibi kullanmak 
hakkını inciten bir görüştür. 

Faik .Aliye dokunan iğne darbesi di~ 
bahsinin pek mühim bir faslını da ya· 
ralamış oluyor. 

Bugünkü 
Deniz Yarışları 

ı 

• 'I 

1 

• 

Yazan: FRANÇIS DE CROISSET Çeviren: ULUNAY 

l Kabot:ıJ bı:yranıı nıünJtscbctiyle bU spoth.n 
ıjınlığt tarafından tertip edilen kGrcıı: yUı-· 
me; yelken ve deni& kıyaiı yarııl•rı bıu,;:'lin 
öğleden sonra Modada yapılaı::ııktır. :MıJsaba• 
~Iİ•r• net 14,10 da ba,ı.oacalr.ur. 

Mısırın kayıbı hiç şüphe~tte.. 
fikler i~in büyük b1r darbe tc ede 
rektir. Msudan sonra Irak ve1riye
nin de mıhvercilerin eline m~sı 
daha büyük bir felaket olaca. Fa 
kat Kızdordu mevcut oldukçaıgilte 
re Avru.panın karşısında taa1 için 
büyük bir atlama taşı olarak dıkca 
ve Amerikan sil.3.hJarı bütün ıhcleı 
de gittikçe daha fazla kendin~ssetir 
mekte devam ettikçe Orta &. mu· 
vaffakiyeti dahi Alrnanyaya bı ka· 
zand1rmağa kifi geJmiyeeektiBu va 
ziyet ancak harbi uzatmağa mütte 
fik!eri daha büyük fedakirhk'a kat 
lanmağa, daha büyük gayret sarf et 
rneğe mecbllr edecektir 

Mİ ND DİYARINDA 
Y;ı.nJlıırı halkın takip edcbilrr.cli lı;ln de· 

niz yollarından Tırhan vapuna ıle )ir6cctl 
Hıyrlycdım bir npur Modıda dcmlr17cceider 
ve bu vıpurlara davctiycaj olanlar ıdrcbll•· 
cc).lcrdir. Aynca bir ıraba vapurunua rl11 
Modaya ıclmcsl 111uhtcmcldir. Mü1111.b•kalıı da 
birınci ve ikinci ı::rlenlere birer kupa hediye 
cdileı;ek alamana yırı,lırıoda da birindye 
ıoo, lki'nciye 50, Qcilncilyc SO Uıa mO.kfıfat 
"erilec.cktir. İngilterenin ayakta durabiesiı bü 

yük mikyasta deniz altılara ırşı ya 
pıJan mücadelenin muvaff31eti ile 
pek sıkı br surette ilgilidir Bunun 
içindir ki: Mısır cephesine c mik .. 
tarda hava kuvveti gönderm:n İn • 
giltere ce:ı:;C'D. per~embe günüOOO tay 
yare ile. tekrar büyük >ir ha 
va kuvveti ile, deniz a1h!aun in · 

J.aaşt merkezi olan Bremen ~rine ha 
va akınları yapmak Jüzumuı his5et· 
miştir. 

Tlahiliye Vekili KurGören 
Kaymakam N am~tJeri 

İle Görüştü 
Ankara, 30 (TAN) - Dalliye Ve· 

kili Dr, Fikri Tüzer, bu.ITTı Siyasal 
Bilgiler okuluna giderek turs gör· 
mekte olan kaymakan1 nanzetleriy. 
le bir hasblhalde bulunmuıur. Nam
v.eter yarın kafile halinde E:skişehlre 
gidecekler, EskişehJr köy tıstitOsünU 
ve şeker fabrikasını gezece;Jer ve bu 
bölgede bazı köylere de gderek tat
bikat göreceklerdir. 

RAŞIT RIZA TU'A'UtOSU 
HALiDE PiŞKiN B•r•b•r 

llarbiyede Belvil bahçesinde 21.30 da 
BENi ÖPÜNÜZ 
Komedi 3 Perde 

Büynk çuvaldan sallanarak bain 
ve yasst bir kala çıkıyor: Bir: Kobra 
yılanı ... Bunun ehemmiyeti yok. Fa
kat fakir dildüğil bırakarak elinJ bir· 
denbire küçük tuluma daldrrlyor; bir 
hokkabaz çabukluğiyle dövüşken ta· 
vırlı küçük ve beyaz bir yumak çı

karıyor. 

Sivri burunlu, pembe gözlO. çok 
tüylü bir kediye benzlyen bu bay• 
vanın tnuharip sorgucu gibi kuyruğu 
var. Kalbim çarptı Bunun yılan dUş
manı bir "'mangnst" olduğunu derhal 
tanıd1m. Biliyorum IQ. "Kipling" In 
şaheserindeki Rikkt - Tlkki, gözleri 
"iki kıvılcım,. gibi yanarak yılan 
Nag'e saldıracak. Kafasma kukulete
sinln Urtünden dişlerini geçirecek; 
Nag bir yandan kafasmt kurtarmak 
için silkeliyecek, blr yandan da bir 
"sapan kırbacı,. g:lb} olan halkah vU
cudlyle "mangtll8t11 un gövdesini kam 
çtlıyacak .•• 

fakat hadise biç de böyle olmadı; 
ne :Mangust'un, ne de Kobra'nın 
JCipling'l dikkatle okumadıkları pek 
fişikltrdt. Sonra fakirin de hile etti
ği belli oluyordu. 

Şi~ik kukuletasının a1Undaki zalim 
kafasını hasmına çeviren ve yerden 

Kar~ Karış .. 
Tefrika No. 30 

. ' 
bir zaviye teşkil ederek dikilen trl 
yılanın kar~ısında Mangust mabvl -
yetle saklanıyor. kaçlyor; f•kat te
kir hemen yakalıyor. Bu sefer kaç
ma nöbet! )11lana geliyor. Blr baltk 
silratlyle bir Amerlkah kadma doğru 
akarak kadmt deli gibi koşturuyor. 

Bir kol uzanıyor: Fakir elini Nag~ 
tam Rikkl • Tlkki'nln dişlerini ge
<;irdiği yaztlan yerinden yakalıyor. 

Şimdi iki düşmanı birbirlerine cok 
yaklaştırmaksızm karşı karşıya tu -
tuyor. 

Amerikalılardan biri bir dolar a-
tarak bağrrıyor: 

- Bırak dövUşsl\!ıler! 
Fakir: 
- . Uç dolar. 
Diyor. Yarım dolarla on tane yı

lan edlnl!ebll°""li !~iıı AmerUtalİ. 
haklı olarak pan:rlık ediyor: 

- iki! . , 
Fakir razı oluyor. GOreş tiaşlıyor. 
Hasrmlar, t.alfmat:J riayet etmiyor

lar. Zira Rlkkl • Tlkkl bir hamlede 
Nag'a saldrrıyor; tam ytianın kaba
rık: ensesinden 1srrs.cağma tnini mini 
fakat cesur ağ7jyl:? yılamn kafasmı 
yutuyor. Boğulmak tehlikesine giren 
)'!tan da başını !:Hkeliyemiyor, Yt-

1aıtm balkılJ vOcudü menR'U!t'u kam~ 
çılıyacağma küclicük gövdesine san
lar&k sıkıyor, !rkryor. stktyor .. Re1y· 
vanm gözleri minJ minJ bir kan le
kesine dönüyor. SJ.m!nkı sanlmtş vü· 
cudil ölüyormuş gibi yan tarafa dO
ş\)yor. Fakat tkttsada riayet eden fa
kir birdenbire ikisini birbirinden a. 
yrrryor. 

Rikkl • Tlkkl'nln oğzı burnu kan 
içinde.. Kobra korkunç çenelerini a
çarak sağa sola titre:ven dili ile siyah 
şimı,;ekler resmediyor ve nefes alıyor. 

Fakir Nag'J büyük torbaya, Rikki -
Tikki'yi de küçük torbaya daldlrı· 
yor, 

Oyun bitiyor. 
olu:vorlar. 

Bununla fllivüşmüı 

Memnuıı otmıya11 Amerikalı gider. 
ken homurdanıyor: 

- Ne olacak? Hırsız memleketi .. 
'l'araça bomboıl 
İnatcı Jtkayrtlrğml satıciıarm cesa

retin! lındı. Çei<tldiler. Seyyahlar. 
t:ıek güç olan seyyahlık eanat1arır.ı y.ıp 
mak üzere gittiler. Fakat hiç bir i/iıeY 
yapmamak ne Jyi· !ıdeta tembellik be. 
nl olduğum ye:-e mthlıyor; hayat tat
lı, 

'(Devamı var.) 

Çapa kız öğretmen okulunda dü.n bildirir bir hitabesi takip etmiştir. 
ı<aat 14 ,30 da bir toplantt yapılmışta 
Toplantıya mektebin eski ve yenı 

mezunları i~tirak etmiştir. • 

Bundan sonra yeof mezunlar Ka· 
çakçılar piyesini temsil etmişlerdir 
Temsil saat 19 de bitmiştir. Bundan 

Konlerans salonunda toplanan mi· 
sonra sekiz: yüze yıkın misafire SB· safirlere eski mezunlardan öğretmeıı 

Nebahat, mektebin tarihçesi bakkm· mimi bir çay ztya!eti verilmt,ttr. 
da bir kaç söz söylemiş , bunu mekte· Resmimiz dünkü toplantıya iştirak 

bin bu seneki mezunlarından Feyziye~ edenlerden bir kısmmt bir arada a:ös 
nln ülkü hakk1ndak! düşüncelerin i termektedir. 

J/11 .............................. l ... ,_ 

OPERA Sinemasında 
3/7 /942 Cuma Akşamır.dan İtibaren: 
Bütün Dünyanın Takdirini Kazanan 

Hıı.zırlotnan proııram ııöyledlr: 
14 so tek ,Hte erJrekler, 14.50 7fi;r:me. ya• 

rıtı 
1

(400 metre) 15,30 tek tlhe bıyanhıT 
ış 4.S au lranıfı 16 iki c;iftc erkekler, ll5,2Q 
beİ cifıe mektep fllikal.ln, 16,.45 lki cift• 
hayanla.r, 17 Denb:rollan ve. !ımanlar ara· 
a:ında fililrı yırışı, 17,20, t11hhsıye yanı ve 
ı5ıterihırl, 17,40 diSrt tek biıyan.Jır,. l?' ,45 
tarvi yan,ı.n, 11 su Uzcdndc &lr.f müsaba• 
fr••ı. ıs,ıo d6rı tek erkekler. 18,40 bıh1tı:ı 
darnanılın :rınfı. 

BuıtınkB yarışlarda Gaıltaııı•rıy Taksim 
Genelik (cılr.I eline,) ve son aamanlarda kil· 
rek sparundı bQylllı: b~r kılkınmı ıö~termlş 
olan :P'encrbıhı;enin akınerl araııındakı. yanş.• 
lann b11ll bcvetanlı olacııft tahmin edilmek• 
tedlr. Uzun 11enelcr kti.relr aı.ıoru.n~A muvaffl,. 
.Jıı,.et a611te.rmlş olın Ber\ı:oa ekıpınln de .. b1:1·· 
c;Un llyık olduj'u ınevkıl almak {r.;ln buyuk 
bir ıayrc1 ıı•rfedecefi 1Upheslıdir. 

GU:. KUPASI - Feoerbahçenln Mıarlf 
ulunı.ı isimli ıı:ıyri mil11ec.cc1 teşckk(l.le. kırşı 
f'tti il tiraı O.ı.erine hıınıı tıkrmı vcrılcce~I 
raylr< edllemiyen Glil kupası mescle11i hili 
•u ıedilr.mc.mi~tir Duyd\lğumuza ıare, buf!a 
~ebe- b•1 hıkcn in henii& raporunu vermcıınıı 
olmaaıdır O ıOnfoll rıukeleri a:öıterir ceıvd· 
terin de mllubal<ada 11J)İkerlik e.den ıatta kal• 
'nıf oldulu ıövlenmekte.dir. 

ı;\mdive kadar hl(.bir raman vukuııı ııel"T!c• 
mi~ olın bu a-ibi hı1lert!c at rLiım s.porı:ıı:ıun 
e:vk ltırıcı l<ılr şekilde fena ıd•~c oto~Mı&•nl 

"Ös termektcdir. 

Büyük Sanatkar 

Prof. ZATI SUNGU 
Temslllerine başlıyacaktır. Numaralı 
koltuklarınızı lıemell tedarik ediniz. 

VEFAT 
~ Milrefte eşrafından Fehmi Baifcı bir 
ı! kaza neticesi vefa1 etmfstir . Cen~zesi 

11 .. 7.942 inci Çfı.rşamba günü s::ıat 
12,30 da Şişli Amerilu~ n hastahanesin
den kald1nlaı·ak ö~lP. namazını mUtc· 

1 aklp cenaze namaıt k lırıdtktan scnrs. 

Telefon: 60821 Edırnekapı şehi11lt'indeki nıakbC'ri 
__. mahsusuna defnelileceklir. Allah r;ıh-

'•••••••••••••••••••••••••r m('lt Pv1esir 
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HASAN CEViZ Y~GJ 
. ' 
'tış• 
, 

I 
Güneşin ve denizin saf ve yakıcı güzelliklerini cildin derinliklerine nüfuzunu temin ile sıhliat ve liayat fışkıran tunç gibi esmer •e cazibi ruli bfl'enıe talivil ettirir. 

HASAN DEPOSU ve ŞUBELERiNDE ŞiŞESi 50 BÜYÜK 75KURUS 

1Ş1 K Sirkeci Hamidiye caddesi No. 37 
Posta lrutmu 346 

Bir Memur Alınacak 
lstanhul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
İslt'tmclerimiz müsterilrr dairesi kısmında 50 lirıı ficrl'tll barem c!ahl

memuriyet münhaldır. 2-7-942 tarıhinde saat 14 te yapılacak müsa
aka imtihrr.ma :memurin kanununun 4 üncti maodeı;·ndc yazılı evsafı 
aiz orta mektep mezunlarıntn mür.acaatları ilAn olunur. (7061) 

Belediye Sular idaresinden 
1 - İdaremize:? kızıl madenden cin~. eh'at ve miklıırr a~ağlda yazılı 

· , musluk vcsair partalar satın alınacakttr. 
1000 Adet Priz 15 mır:' 

250 .. .. 20 " 
1000 " Twkif musluğu ._. 15 ., 

200 .. ., ,, şapkası 30 ,. 
50 .. 30 .. 
30 ,. cırcrr musluğu joJ 15 

lOO ,, Sulama musluğu 27 ,, 
100 .. .. .. tij) 27 
50 ,, y;ıı:gn musluğu 60 ., 
50 .. .. .. tiji 60 " 

2 - Şartnamcvi almnk ve nümunelcrl ~örmek ıcin ida?'emlz Levazım 
a resine muracııa! edilmesi, 

3 - Bu işi uzerlnC" almak isteyenlerin 8 TemmuJ: 942 Çarşamba giinü 
at 12 ye kadar b 1r mektupla tcklillcrini Stra serv!lerticki !Oare mrrke-

·nc göndermeleri, (7093) 

KARAR HÜLASASIDIR 
Karar No. 48 - Muayyen Ciyattan fazlaya ekmek satmak suretiyle 

illl korunma kanununa muhnlc!etten suçlu ilsküdard:ı Tayyar Hamza 
kak 2 No. da oiunff halen Hndımköyünde Asker Fahri oglu Adnan 
aı 'lie ttskOdarda Valdciatik mahallesi Çavuşde,.c sokari: 113/ 1 No. da 
rur Harun oğlu Eyyüp namtdiğer Şuayip haklarında Üsküdar Milll 

runma mahkcmt "ince yapılan duruşma sonunda AdmınTn \le; ay hap
nr ve tc-vkıfınc ve yüz lira ve Eyyüptcn de yirr::ıi bP:; Jlra ağır para 
zasiylc mahkılmlyeUcrinc ve gazete ile nesrine huk.mcdı.lmlEotlr. 

SANATKAR ARANIYOR 
Ortaköy Orhaniycdeki motörlü vasrtalar tamlrhane!:I için Ocretlcrl 

tihanla tayin edlIC'f"ek ehliyetlr.rine gore tesblt edilmek \'e azami ycv
iye 5 lıra olma'.: {}zere, bir te<ııviyccl, iki tornacı, bir frezeci, bir ma
ngoZ', bir boyocı; dört oto maldnisti; bir bononaj elektrikçi, bir ak\imil
tör tomirclsl, bir dökmeci ustaya ihtiyaç vardır. İsteklilerin ellerindeki 

lkalarfyle tamirhane mildürlugüne milracaaUarı. (327-7096) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN 
Belediye ot?büs idaresine 400 ton motorin satın alınması, yazı iş]erl 

üdurliıgundeki şartnamesi veçhıle bir ay müddetle pazarlığa bıraktlmış
. Muhammen bedeli 82000 lira mu\•akkat temınatı 5350 liradır. Talip. 

rln teminatı flğleden evvel İş Bankasma yatmır.ık makbuzlnriyle 13. 
1942 dahil taıihlııdcn 27-7-1942 tan'hlne kadar ,hatta"lın Pazartesi, Çar-

ba ve Cuma günleri saat 16 da Encümene müracaatlnrl. (7046) 

Bölge Sanat Okulu Müdürlüğünden 
Görillen gerekliğe binaen atölyelerinde üç a7 rnOddctle çaltştırılmak 

t-re tornacıya IMıyaç vardfr. Gundel!kle veya gött.rü olarak iş verile
ktir. İsteyenlerıı1 6 Temmuz Pazaı·tesi günü okula ba§vurrnaları i-

olumu-. (7080) 

lstanbul Levaz1m Amarliğinden 
Ordu için r:eyyar matbah ve fırın 7aptırılacakttr. S°"na+ milessesele
izin tekli!, kat.'ılok, plfin ve faturalarlyle on be:ı gün zarfında Top· 

nede İst. Lv. Amirliğine milrııcatları. (302 - 6984) 

evlet Limanları lıletme Umum Müdürlüğünden 
1 Temmuz 942 tarihinden itibaren istasyonlarımız Kastmpaşa Camı 

mda hnzırlarun13 oh:n mahalde vazife ıöreceklerinden altıkadarlardan 
efonla yapacakları mürııcaatlarm cer. rornörkör ve vıısrtn ihtiyaçları 
n 43556 ve 42395 numaralara ve dnhill ticaret eşyası için dl! 24613 
mara ile yapmıılart ilan olunur. (7065) 

• 
t.frrfhuı ::~nkara Caddesi N~ ID2 2 ; ;J.,0 

Sahip ve neşriyat müdmü: RatiJ LMfi OördftncU 
Gazetecilik ve nepiyat T. L. Ş. TAN Matbu:sı 

İstanbuldaki 
NAZARI 

Kuru Kahvecilerin 
DiKKATiNE: 

' I icra 
~lh Mahkemeleri 
tfmurluğundan 

Şimdiye kadar laşe Bölge :Müdürlüğünden verilen vesikalar mukabilinde 
Ticaret Ofisinden tevzi edilen çekirdek ka hveler 1.7.9.12 tarihinden itibaren İdare
mizce satılmağa başlanacaktır. 

• Satışlar : Kahataşta İnhisarlar Basmüdürlü~ünde yapılacaktır. 
Aiakahlarm İdcreden aldıkları ruhsat tczkerclcrilc mezkur Başmüdiirlüğe 

müracaat etmeler i. 
, ________ , __ i NHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ --~' 

'ASKERLiK iŞLERi 1 
Jl'tib Aclrerlilt dair~•lnden: 
3U dotumlu ve bu dofumlalarla mnnı•l~• 

tabi (V<rli n yabancı) n orta e.ıliytenıme 
si olanlırla Turk\yede orta olral •11:""krnuı 
aldı1ttan •onu yabencr illere ~d•relı ,.edelı 
•alııv 7•ti\Ccrk dtre<~de tabın ııa••nler ı 
t•mtnar 942 d~ •evı..dnmcic fl•ere tUbt1ulne 
mQr4caat <tmrleri ilJn olunur. 

P.:mlnnnli V trll A •. ~u dtn: 
Lv. Trf. N .. ır Ç•lebi 53259 

Top. ut. Hasan oflu Ali .7.iT• 559~7 
P. Ttlf Mehmtt olil:.ı Fuat 330 • 51 745) 
P. Tef. Yu•uf oflu Semi UO (51602 ı 
Bu ıuba,.lann hUviyet cOzdanlariyle bırlıkte 

ıubeye mUracaatlan. 

Be,.oflu Yerli Aıketık Sube~fnden: 
S. 1 muemelt memuru Tatyos otlu Ar,ak 

Yeprcm 1985 in a;;ele ıubeye mllrataaıı. 

VE Ni NEŞRIYAT r 

RADYODA EViN SAATi - Gıtip Atac 
Uraftııdan rad,.oda her ubah •Öyleıttn ,ok 
ddrrli frnnl, cthbt, flml, ,., tıbbi muuhabe 
l•rı h•Yitljr. Cümhuriyet kitaprvi ıara!ındaon 
nearrdilmlıdr. 

GAZF.TE VE MECMUALAlt - ?latlıuat 
Umum Mfidurlufil tauhndan Tllrkl7rde erir· 
rn•ktı olan r•ıetc 'Yt' mrtmuaları alt 1'.'Jın 
tt(rln 2 ind n:vnı ı:Urel bir dit içinde ncı· 
ro1a!l~U!S:tUra 

TURK 01Lt~nE EJı::J,F;R VY:: l(QltLER 
U.7.r.RTNF. l:ıtR DENF.ME - Bu ;.;,.., al· 
tındı hurufu h<ea sır••İ~ üla 'it kö<lt•t 
ait B-.lm Aul~7 tarafından mühim bir uer 
neıred•lmiıtlr. 

Tel ve Çivi işleri 
Türk Limited Şirketinden 

Tel ve ;h·i işler: Tiirk J.imlted Şir
keti heyeti unıumiye•i 30.5,942 tarihlı 

ic;timamda şirketin !esih ve tnsUye:ıl
ne karar vermi,tır. Keyfiyet usulen 
tesçil ve ilan edilmiş olduğundan şk
ketten alacak iddiarnıda bulunanların 

bir sene zarflnda alaraklnrmı milsbit 
evrak ve vesaıkle birlikte Galatada 
Havyar hantnrla t<ısfiye memuru A· 

~ ukat İbrahim Adanır'a müracaatla 
haklarmı isbat etmelf:ri lüzumu llAn 
olunur, 

Kayıp Aranıyor 
Rizenin Pazar kazası Artaşa nahi

yesinde Duthe karyesinden Mehmet 
oğlu 317 doğumlu Mecit Balcı çalış
makta olduğu Bakırköy Çimento fab
rıkasından 20 Haziran 942 tarihinden 
beri yok olmuştur. Bunu tanıyanlar 
ve bilenler ve gorenler ve yerini bi
lenlerin yazılı adresime blldırmelerlni 
rica ederim. Yakı:ı akrabastndan. Ga
lata Yağ kapanı No. 21 Kıraathane 
oteli miıstcciri Snlt Kumbasa 

İstanbul İkinci İflas .Memurlu. 
ğundan: 942/34. 

Müflis Lüsyen J über Masası
nın işleri hakkında alacak lı lara 

izahat verilmek ve evvelce bildi
rilen dava masrafları hakkında 

kat'i bir söz alınmak üzere idare
ce alacaklıların 3. 7. 942 saat 15 
için toplanmıya davetlerine kar.ar 
verilmiştir. Yazılı günde alacak. 
lıların dairede hazır bulunmaları 
gelmedikleri takdirde idarece hiç 
bir mes'uliyet kabul edilmiyece
ği ilan olunur. (3574) , 

TAN Gazetesi 

itan Fiyatları 
Kr. -

·· Bqlık maktu olarak 750 
1 inei mgf a aantiml 500 
J ,, • • 100 
J • 150 

~----·-' 
• 

, ____ İZA I...Ef ŞUYU İLE 

Saf ilan Evler ve Dükkanlar 
KadıköyOnde Mısrrlı oğlu clvarınıfa Rasim Pa~ mtltallesinde Hay

,ri bey !'okıığınd~ köşe baştnda alttnda bakkal dm,unı bulunan 16 
numaralı ahsap hane. 

Kıırtal J\'htltepeı:lnde eski !stasyonıfa 2, 6, 8 nunı:::ralı eclanenfn 
l:ıulundugu cilkk:iıılllrla yımınd!lki hııne ve altmıiaki düklt~nlar Kadı
köy Sulh mııhk<-ınc::ılnde 3 7-942 Cumıı .tninü ııabı<h ~c;ı.t 10 dan 12 ye 

' ., kadar müzayede ile ~tılacaktır. Do~a 942/26. , 

iTTiHAT DEGIRMENCILIK 
TURK ANONİM ŞiRKETİNDEN : 

Fc\.'kal'5dc içtima - Birint i iliı 

İttihat Değhmenclllk Türk Anonim $irketı hissedarlar! Ticaret Kanu
nunun 368 ve 369 uncu maddeleriyle esas mukavelenanıemizin 38 inci 
maddesi hilkmiınP. tPvfikan sermnvei sirketln onda bir hissesine scahlp 
hissedarların. İdare ı.~ccllslm izln 25-5-942 tarihli karariyle kabul edilen 
tckli!Jr.ri -nuclbince esas mukavelcnamcnin 4 Oncil madd~lnc a~a;ıda ay
nen yaznı fıkrayı m07.ııkere etmek üzerr 30·1i-942 tıırihinde 1oplımdı. 
Nisabı ekserlyPt h;.sı' olmadıı.'lndıın li Ağu tos 942 Penembe ~ünü saat 
ondn Galat:ıda Ömer Abit H:ınınd:ı l lnl'ı kat 12 - 1.r; rumaralı vazıhane 
lcrde fevkalade olarak toplanacak Heyeti Umum!ycye davet ol~nurlar .. 

Müzakere edilecek madde: 

1 - "Şirket yuk:ırıda yazılt mu~melelerden b:ıc:ka ithalfıt ve ihracat 
\'e bilcümle ticari Merle de 4tlgal ve sınai !abrıkn loır tec:is ve bu gibi 
mücı;~esııta iştirak eclt-bilir,,, 

MUHTIRA: Heyeti Uınufiyeye d!lhil olmak için his~cdarlıirTn içtima 
gilnünden bir hafta e\·veline kadar h ls~lerlnl Şirket \•eıme-ine teslim et
meleri ve mukabil:nde dühuliye varakaları almaları llzundır. Bankalara 
tevdi edilen hif-;e~er için alınacak makbuzlar dühullye \-araka~iyle de
giştirilir. Blr hissesi olan İlibu içti111aa iştirak edebilir 

M ECLi S i i DA R E 

Pazarhk Suretile ln$aat ilanı 
Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesi Baıkanhğından 

1 - On beş gün nıiiddetle eksiltmeye çıkarılan 29908 lira S kuruş 
(Yirmi dokuz bin dokuz yüz sekiz Lira beş Kurus) keşif bedelli Beykoz 
Kayıkhanesine ve Spor salonu inşaatına talip zuhur etmedi~inden pa
zarltk suretiyle $ı;iltmcyo konmastna karar verilmlşth. 

2 - Pazarlık 6)7/1942 gUnüne rastlry;ın Pazartt>si ;!UnQ saat 18 da 
Taksimde Sıraservilerde 57 numarada Bed"'n TC'rhivesı İı;tcınbul Bölgesi 
blnn~ında ınOte~<'~klı huruı;I komlsvoncfa yapılacaktır 

3 - Bu ışe alt husuı;! şaı1name, umumi "'S:ıı;hır ve kl'$1f hülhası hft 
gün mesai saatleri dahilinde yukarı:la yerı yuılt '9ölge binası Muha
sebe serviı;!nden 100 (yüz) kuruş mukabilinde aımabilir. Bu evraka ek
lenmesi !Aztm gelPtı proje, Nafia Vekı\leti umumt fenr.t ~ıırtnamesi, ba
yındırlık işleri genel ştrtname..<:i ı~e fa7.la mevcmiu bıılıınmt>dr~ın.dıın ay
ni binada Talim ve Terbiye Şubesinden taleple her zaman tetkik oluna
bilir. 

4 - Muvakkat teminat rnlktnrt 2243,00 (İki bin lkl yüz ktrk tıç Ll
radtr.) 

5 - f!'t,..klilerln teklif rnektuplnrmı ve ıılmdlye kadar en az bir de
fada 20,000 (Yfrmı bin) Liralık bir taahhüt işini 'tlUVl,\ffııkıyetle yaptık
larını tevsik eder vesikalartnt, İstanbul VllAyetinlen eksiltme tarihinden 
asgari üç ı?Ün evvel almmış ehliyet vesikası, 942 yılına alt Ticaret Odam 
vesikaslyle m•ıvakkııt teminatların! havi kapalt Z"\rllannı muayyen saat 
ten bir saat ev\•eline kadar Muhasebe servisine makbuz mukabilinde 
vermeleri lüzumu ilan olunur. (6973) 

Maarif Vekilliği Devlet Kitapları 
Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünden 

1stanbuldnn Ankaradı:ı Cebecldekl M::ı.arlf matbaasTnA bir sene zarhn
da peyderpey ?ahmırıen 150 ton kiğıt 8 Temmuz 1942 Cc:rsamba günü 
saat (15.30) on beş bucukta Sult:ınahmet Maarif matbaası dahilinde 
Devlet Kitapları Mti.dürlüğündekl komisyon tara!mdan kapalı zarf u su· 
liylc nakli eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe girmek t~teyC'nlerln (675) altı y(Jz yetmiş beş lira mUTakkat 
teminat ve kanunun tayin ettil:!i veslknlnrla tekliflerıni muhtevi z:ar.flan 
ayni gün saat 14.SO 011 dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri 
IAdmdır. 

Bu işe ait şartnameyi görmek isteyenler Devlet Kitaplan Mülilrlil-
lilne müracaat f:debllirler. (6754) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Sıra N. M Ukellefl:- adı lıl Tlcaretgih adreıl Seneal 

ı Nuri Kurtulan Otelci Hocapıışo. Turbe S. N, 8 19:J7 
2 Dikran Ku~'llmcıyan Terıi Hubyar, Rıısimpaşa H. N. 13 1939 

Naınlarınn tıırheclllen kazanç vergilerine itiraz etml:; oli!n yukarda a
dı, i§İ ve adresi y<ıztlı Hocap:ışa Mııliye şubr.si müktlleflerinden Nuri 
hakkında mütteha7 30-1-1940 T. 11 İtiraz komisyonu kararı, temyiz ko· 
misyonunca 8-10-1941 T, 11 ve 1853 numaralt ka!·arla, diğer Dlkran'a 
ait 20-11-1940 T. Jl itıra:ı: kararı temyiz Uınuml Heyetinin 5-6-1941 tarih 
ve 110 numar:ılı J..:u:ariyle nakzolunmuştur. 

Yeni adreslerinin tesbiti milmklln olmadığından keyfiyet illnen teblll 
olunur. 27-6-1942 (7069) 

ÜNiVERSiTE REKTÖRLOGONDEN 
YabanCJ diD.er okulunun yaz kurlaı1 1 Temmu• 1942 Çarşamba sü

nQ başhyacak ve merkez binasında Pazartesi. Carpmba ve Perşembe 
günleri saat 9 d~ yaplacakttt. Drşardan !~itli olanlarla il&ili talebenın 
kayıt için Hu~k Fakültesindeki okula baş vurmalan · (7039) 

041/428 
941/838 
Bir alaca~ın temini i!difSicin tahtı haC':ıe alınm l'araya eevrnme• 

sine kanr verılen hiyük tab•hal\<U, tkı kanııpe. dört koltuk, sekiz san
dalye vesalr ev eşyasmın 8.7. tarihine mü«adif Çarşamba günft saat 
10 dan saat 11 e kadar Be~ışta Akıırf>tlerde 55/3 No. lu evin &nün· 

1

. de bilmiizayed~ v,. Pc:Tk arttn- suretiyle pıırııyıı (C\TİleC'ektlr. Muham
men kıymetinin % 7!'i ini bull)1ğı takdirde ik!n~i ıırttırınast 9,7.9•2 
tarihine müsac!i! Per~E>mbe Jıiinıvnl yer ve ııyni saatı.• en c-ok arthrana 
ıhıılesi icrıı ediıecel tir. Dellall:ıresrrıl vcsair mıısraflr.r alıcıya aittir. 

: 
1 

Taliplerin yr.,·mı m<-zkfır \'e !'aa n1ahııllinde hazır bulundurulacak me· 
muruna müracaatları ilfın olunu • (7073) 69 _______________________ , 

Ereğli Kömürleri lşletısi Umum Müdürlüğünden: 

SADEYAG \LINACAKTIR 
fstetme Tabldotlarİmız Dıtlysfçln 2 a::rda ve fk! partide te.llm 

$artlyle 80,<ıOO kilo Erimls aadeğ müba1aa olunacr.khr. Şartname 
Ankarada Eti Bıınk Umum Milcıüfilnd.,, fı::t~nbul'da Eti Bank tat. 
Bürosuı:ıda ve Zon61Jldakta İşlet Umum MUdiı:lüğünde ıörillebilir. 

Teklıflerin 8 Temmuz IH~ Camba cQnQ nat 12 Y"- kadar Zon
ıuldakta İsletme Umum MüdUTl\ne verilmiş ol.mas1 Jhımdır. Mu
vakkat f.tomlnat ~ T.5 dlr. 

~----------------------' ' 

UDRANIN TIKADIGf 
E5AMATI AAR ,CİLDİ BESLER . . . 

CILD NEFEStl.LINCA 50RPMEZ 
GENÇ KALIF., 

YENİ POSTAE CAD. N~ 5 TEL.41318 
ITRİYAT MA~ZA VE DEPOLARI 

\ 
ı~t.anbul Mıntaka Ticart Mvdür~i!ğündeı 

Ellerinde Y ağh T ohumlaı 
Bulunanbra . 

• F.Ucrinde 941 ve d;ha evvelki !len.-le!hahsulii susam. keten tnhıım\lıo 
a7 c;içegi tohumu. Ara~lt ve kendir tohurarı hu'un~nlar. <,'\JvaUad~ 
ları ve fmdık cuvıllarmda olduğu gibi ucü veçhil.~ dflclp kurşunlar'"' 
takhklar1 mallarının cins, evsaf ve rnlktl1yle bulundukları rnaha'.lPrl 
ayrı ayrı bildiren birer beyanname ile İP.ACAT BAŞ KONTltOLOR
LÜGÜNE mür<'caatla en ge ç 15/7/942 tarinc krırlar muayenl'lerlni yap· 
tırdıkları ve mühürleıtirdiklerl taltdirc!e \ m ı'lar 942 \'e !143 senesi 
mahsu!U ya!lı tohıımlarm tabi tutulacağı lrac Ci-v;ıtı rejimine müteal
lik 56 No. lu <tırküler ahkammdan lstisna•dilf'rPktlr 

NOT: Dahn fazl:ı izahat ve bevannamtformüHt:r• Sirkecide llman 
hanında iH RACAT eAŞ KO NTROLÖRLÜGN DEN altnahlllr, (6997) 

. -. . "' 
lstanbul Levazırn .;.Am_irliği ·-~ · 

·, ~.. .ı:~. , ff ... ... ,• ......... . ., 1 • 

Sa~~~I~a .. ~~~s.Yı~ti..~ µ~ı~rı · 
Kıl tel~ 

Trikotrın 
17.700 

600 
Lıwan•f'n a~ta\ 800 
Tt-pe muşamba~• ~llO 

Mdre. 

" 

Hakt şapka kurdelasr 3600 
Siyah V?.tka 4000 Ade•' 
Ay yı\dı:ı: 9000 
ROyllk parl •• k düğme t?,000 " 
Küçilk paı lak düğmr tı.ooo • 
Siy~h hava knpsolu 7000 '" 
P::ıntıılon kııncası t100 " 
Küçük kemik düğme 2ft,020 " 
BUyüıc kemik düğm& ~.620 .. 
Küçük kopça &500 " 
Sakcındrrak düğmesi l:,540 " 

Yukarıda y:ı:ı:ıb malzemenin paıarltkla ei\iltmesi 7/7.'942 Salı l(lnt 
saat 14 de Tophanede tst. Lv. Amirllti satm lltı'la komisyonunda taliple· 
rin ıetireceklerı nümurıelrrden beğenilmek !'uı.tiyle yapnacakttr .. tdek· 
lilerin nümune ve teıninatlariyle belli vakitte <Omiıyona fl'lmelerı. 

. (53 - 7014) 
~.,._-~ 

J3ehf'ri .100 kilo t.artar 30 adet backül alıııl':ıktır. P;ı,~arlıkla ek~flt. 
mesi 217/942 P.-r~mbe gunü saat 14,45 de To~anıode Lv. Amirliği sat? 
alma komisyon:.ında yapılacaktrr. Be.skfiller A."-upa v~ )'t'rlt malt olabı· 
lir Talıplerın katalok ve tekli!lcrlyle be111 \'51;;ittc komlsvona (elrnele· 
. . • 154 - 7048) n. 

Adet . 
127,500 köprülil sürgU 
127 ,077 köprüııüz sürgtt 
124,414 Kesme kanca. . . - - -- • _ • . 
Yukarıda cins ve mikdan yuılı üç kalem malzemenin mQteahhıt 

nam ve besabrna pazarlıkla eksntmesı 6-7-942 >azartesl (iin!i !Bat 15~ te 
To-phanede ist. Lv,Amirliği 1atrn •~ma komlsYO:ıunda :ra.pılacaktır. Döle· 
meden olursa tahmin fiyatı 9461 lira 48 kuru~ ilk teTJnatı 709 lira ~J 
kunıftur Sandan olursa tahmin bedeli 18,014 lira lk. kurus U1t tf!mt· 
natı 135l lira 5 kunı~tur. Nürnuneleri komı.,-ondl garillür. Taliplerin bel 
11 vakitte kom!syona ıelmelerl (55-7094) 


