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Çarpışan iki 
çelik irade 

Tarih; gOya spor heyecanı arayan 
canh bir mahlOkmuş gibi korkunç 

bir boks maçı hazırlamışhr 
Yazan: Abmet imla 'f ALMAN 

1 B ugün dünya sahnesinde beş 1 

Hakikat mı, 
yalan mı? 

İngilizler, Mısırı 
harbe girmesi için 
tehdit etmişler 

Topçular, namluları 
saraya doğru 
çevirmişler 

Kral Farall, lnglllz 
teldlUel'lnl cesaretle 

• 

Rti~lrüıtıhurumuz !\fllli ~f lnönü BaşH~kiliıniz Bay Şlikrll Saracoı;ıu mühim şahslyetin, dünya. 

nın yarınki mukaddcratnıa istika
met vermek bakımından rolü var· 
dır. Bunlar da Ruzvelt, Hltler, Sta· 
l!n, Çörçil ve ismet İnönüdür. B . 
MusaoUnt artık birinci sınıf rol oy. 
nıyanlar arasında dejUdlr. 

- - -- - - - - - - - -.., reddetmiş 

fTeiôliS8daki ı fı _ , 
1 başarı J -~~~ 

, Saracoğlu, Parti 
Stalln, eski Sl.ııv • Cermen mü

cadelesinin bayraktarı mevklinde
dir. Rusyaıun varlık hakktnı mü. 
dafaa ediyor. Ayni zamanda da 
büyuk itler a&müş bir lhtılale alt 
Prer.siplerin bekçisidir. 

Corçll, hiç şüphe yOk ki, dün· 
yanın emin bir hale ıelmesi ve a. 
laylşin şunun bunun tarafından 

keyfi surette bozulmama!? için dö· 
ğüşüyor. Fakat mücadelesinde Bil. 
yuk Brltanya lmparatorlujunun 
asırlardanberi kazandığı sahaları 

korumanın ve mensup olduğu sınıf 
ve partiye ait menfaatleri müda· 
ra.a etmenin de yeri yardır. 

İsmet İnönü, yalnız Tilrkiyenln 
emniyet ve isUklAll ve Ortaşarkta 
muayyen bir takım sahaların harp 
harici kalmıısı için mücadele etml
yor. Ayni zamanda hwmlık bay
ragını taşıyor ve dunyayı hakiki 
barış ve emniyete kavuşturacak a. 
c!.11 ve .ıit\rüst bir nizamm 0'1C · 1 

vaztf~ni ıör'Uyor. Olgun ve .asil 
bir ruhun bUyük bir vekar, sükun 
ve isabcUc idare ettiği bu müca· 
delenin bir kısım tarihi neticeleri 
~ugünden belirmiştir, bir çoğu da 
yarın gbzc çarpacaktır. 

Saydıiımız üç mühim şahsiye
tin pek mühim rolleri olmakla be· 
raber bugiinkii dünyada, birbirine 
çok aykırı iki heder lç!n devam 
etmekte olan !illi boğuşmanın baş 
aktörleri Ruzv-eltle Hltıerd!r. 

Tar•h, gOya kesif spor heyacanı 
arayan canlı bir mahllık ımlş gibi, 
bu iki iradeyi özenerek yaratmış, 
pişirmiş, türlü türlü engellerle ç~r. 
pışa çarpışa sertlcstirmiş. nihayet 
bunların arasında korkunç b•r ya
rı~. ezici bir boks maçı başlat

mıştır. 

Çok gariptir ki. Ruzveltle Hltler 
dünya sahııesine hemen hemen ay
ni günde çıkmışlardır. 4 Mart 933 
günü öğlecren sonra Ruzvclt adın. 
da bir pollt kacı Amerikan devlet 
reisliği makamını lıigal etmiş, 5 
mart 1933 günü akşamı da Rayş
~ag mecl!s!, Hıtler adh eski bir on. 
başıya fevkalAdc salahiyetler ve
rerek diktatör sıfatlle dUnyanın 

karşısına çıkarmıstır. 

Tarih, iki mUhlm boksörünU ko. 

B. Çörçll 

Teşebbüs; i 
lngilizlerde mi 1 

değil mi? J 
Kanada i 
kıt' al arı i 

Mısıra geldi 

1 yor 1 : 1 cephesine gltmı, 1 
Lonclra, .ıa ıA.A..) - l«!Uter: 

"Çörçili kimse 
itham edemez,, 

Çörçil aleyhine 
yapılan 

teşebbüsler 
Londra, 13 (A.A.) - Dün Ti\ 

Brldge Vells'dc b r nutuk söyliyen 
Attlec şöyle demistlr: 

Bu harpte doğru veya iğrl yap. 
tığı ne oluısa olsun Başvekıll hiç 
bir kimse itham edemez. Çor~ ·ııe 

parıtımentonun arasını açmak ve 
herhangi bir iş fena gittiği zaman 
milleti bundan yalnız Başvekılin 
mesul olduğuna inandırmak için 
teşebbüsler yppılmıştır. Çörçilln iş 

arkadaşları yapılan her isten do· 
layı onun mesuliyetlni tamamile 
kabul ediyorlar. Çörçll bu memle. 
kete başka hiç bir memlekette go
rülemiyecek bir ahenk sağlamış. 
tır. Muvaffakıyetslzliklcr!mizden 
birkaçı üzerine büyük bir sıkıntı 
hissedilmekte ise de, Ruzveltln de 
dilcd'ğl gibi, bugünkü durumumuz 
sonkfır.undaklnden çok daha iyi, 

(Denmı: Sa. S; SU. IS te) (/) 

Sekizinci ordunun Telells:a'daJ<ı 

muvaffakiyetl, teşebbUsUn elimize 
geçtltf veyahut Mısır cephesindeki 
esas durumun maddeten değiştltf 

manasına alınmamalıdır. Bu mUtalAa-
nın doğruluğuna, Ronımel'in aym za. 
manda cenuptaki te.vebbüsü delildir. 
Hakim olan Amil bugün de !ki tara
fın takviye ve malzeme almasındaki 
sürattir. 

;\fı'iır Kralı Faruk 

Ankara. 13 (Radyo Gazetesi) 
Londra, 13 (A.A.) - Alman kon-

Bulgar radyosu yaptığı blr neşrlyat
tro!U altında bulunan Parls radyosu. 
nun bildirdiğine göre, Kanadalı kıta- ta Mısırdan bahsetmiş ve şunları 
lar Mısıra gelmiş ise de bu kıtalar 1 söylemtştrr: cEvvelkt gün Kahlrede· 
henüz muharebelere lştlrnk ettiril-ı ki Ingilız büyük clçı ı Mısır kralı 
memlştır. Faruk'n bir uıtımntom vererek har. 

Berlin. 13 (A.A.l - Tebliğ: Mısır- be girmeslnı istemışlir. Inglliz bil· 
da Elalemeyn kesiminde :reni Ingiliz yük elçisi Kral Faruk'ln gôrüşllrkrn 
hücumlan ağır kayıplar verdirilerek 
pUskUrtUlmUşttir. Kahirede bulunan Ingıliz topçulan 

Alman ve Italyan hava kuvvetle. 
rinden nıUrekkep teşkiller Malta ada
sındaki Ingiliz hava üslerini tahribe 
devam etmektedirler. 

Kahire, 13 CA.A.) - Reuter husu
si muhabirinden: 

Dün akşam cephedeki durum şöy
le hu!Asa edilebilir: 

Şimal kesimi: A\•tıstrıılya ve mUL 
tefik kU\'Vetlerl, iki bin Italyan esir 
ettikten ve 18 d!lşmnn tankının tah
ribini tamamlamak suretiyle lstedik-

(De,·amı: Sa. 3 , Sü. ı; de) ) ( 

top namlularını saraya doğru çevir

mişler ve Ingiliz tanklnrılc motorlü 

kıtaları sarayı lcuşatmışlnrdır. 

Bunun !lzerine kral Faruk elçiye, 
bu kuvvetlerin derhnl c;ckllmedlklerl 
takdirde kendisin! Ing!l!zlcrle harp 
halinde sayacağını soylcmış \'e kıta
lar da derhal geri çekilmiştir. Kral 
Ing!lizlerin tekl!flerlnl reddetmiş ve 
bu suretle Mısır başına gelen bir fe. 
lAketten kurtulmuştur.> 

Bulgar radyosunun verdiği bu ha
(UC\ anıı: ~r.. S: Ml . .S ıle) XX 

caman kalıbrede yetlştlrm~k için ;:========================================::
ne oyunlara, ne hilelere başvur· 

mamıştır!. 

Ruzvcltln hayatına bakınız: Son 
derecede istidatlı, demir gibi lra. 
deli bir adam, bir politikacı için 
mert ve dürüst sayılacak bir seci· 
ycsl de var. 39 yaşına kadar tam 
bir sıhhat ve saadet içinde muvaf. 
fakıyetten muvaffakıyete uçuyor. 
Siyasi hayatta ne tutmuşsa kopa· 
rıvor. Üzerine alıp ta parlıık su
r~tte kazanmadığı h ç bir iş yok· 
tur. 

39 yaşında iken talih kendisine 
korkunç bir sille lr.dlrlyor, çocuk 
reıcı denilen hastalığın m krobunu 
bu dağ gibi vilcude sokmanın yo. 
tunu buluyor, adıımın kolları ve 
bacakları tutmaz hale geliyor. 

O zamanki tedavi ımkanlarına 
göre, Ruzveltln ebP.di bir yatalak 
olmrsı, hayattan el çekmesi lAzım .. 
Fakat demır gibi iradeli adam yeı
se duşmüyor. Bir gUn karısına dl. 
yor ki: 

- Bu rın 'l ı da mağhip ede
eet:iml 

Ve ediyor. Kollarını serbestçe 
kullanacak hale gelmek için yedi 
s~nl' mücadele ediyor, bu maksat 
için ne idmanlar yapmıyor! 

Bııcaklarını harekete geçirmek 
Jçln yf"di sene de daha uğraşıyor. 
11k önce ke>ltuk değneği ile, sonra 
bastvnla yürüyor, n ihayet bacak. 

(~'allU: SA. 1 Sil, J; de) :ıt-e 

ISmet lnönü Kız Enstitüsünün senelik resim sergisj 

Ankarada l!imet Paşa Kız F.nstltii81inün ııenP-llk reelm ser~lıılnl Bayan lnönü açtı. Bu sergi mu,·affakl
yetlJ eserJcrle doludur ,.e takdirleri toplamı!: bulunuyor. l'ukarıdaki resim Bayan InönU'~ ü a..-ılış töreninde 
teablt etJncktedir. 

Başkaı1 Vekili oldu 
• • • • • • nonunun Vekiller heyeti, 1 

başkanlığında toplandı 
Ankara. 13 (Telefonla)-Cumhtırl.

1 
saat 11 de ŞUkrU Saracoğlu o:ltabiııesi, 1 Adal.e vekAlet eden Hariciye VckA. 

yet Halk p rt si dcglsmez Genel Reislcllmhur'un reisliğinde ilk top- letl hususi kalem mUdUrU Nedim 

B k R i ı ·· 1 S l l lantnm• yapmı,t.ır S~ahın erk~n Veysel, gelen m!snfırlerl odasında 
aş ·anı c s cum ıur ayın sme I · · · · 

İnönil, Merhlım Doktor Refik say. saatlerinde daJresine gelmiş olan kabul edere!< onları blıyük bır neza-

d 1 ih ). .. · · h"llı! d n Bnvekil a .... •ekAlet mUstetarı \'e , ketle karşılamıştır. Saat 10.30 da 
amın rt a ı uzerınc ır ı e e ..,. • ~ • . 

killi,. ti ı 1 Ba'"-'ekllet umum mUdUrUnU kabul J Nafıa Vekili Ali Fuat Cebesoy, Adil· Genel Başkan ve ~ne par r. • y· • 

. 1 1 dd 1 r•mış \'e VekAlete alt meseleleri göz- ye Vekıll Hasan Meneınencloğlu, D~ 
zamnamesının 27 ne ma s mu . . . . . ...,, __ _ 

i 1 b ş 'k den geçırdlk\en soııra kendısınl ziya- hıllye Vekili Dr. Fikrı .. .._.-, Killi 
ctblce B'şvekl zm r me usu u · -e 1 ~ ~ tı. ......... , kabul Müdafaa Vekili 411 Rıza Arlunkal 

• lıuManan BafYek&let OUmrl!k ve Inhurarlar Vekllı Raif s ç ' 1 hı • t ~~ 

~nkara, 13 (Vatan) _ Bu B&bah hususf kalem mUdürU Hasan ŞUkrU / (De\·amı: Sa. S, Sil. 5; de) (-) 

Don' un 
geçildiğini 
Rus ı ar da 
kabul ettiler 

il il 

il ASKERİ DURUM il 
il 

2 il 
Timoçe~ko kuvvetleri Şarka 

doğru çekilmeli mi ? , 
Y ozan : İ H S A N B O R A N 

D Un de yazdığımız gibi Alman manıışlardır. 

orduım ba,hca iki büyük böl· Bu gn,ış hareketine karşı \ 'oroney 
gede taarruzi harekatta bulunmakta&. şimal batı"ında Rus merkez ordusu-
dır: nun yaptığı yan taarruzları~ ,ımdl· Kafkasya ile muva

salanın kesilmesine 
çalışılıyor 

1 \ ' b d ye kadar büyük bir netloe vermemiş. 
1 

- oronfl( , .e cenu un a: 

1 

Alman orduııu burada Don nehri tir. Alnıanlar artık \ 'oroneç • Bogu· 
şarkında ku\"vetlenmeğe çalı,ıyor. sar ara~nda a,atı ynkan SOO • 400 
Ruslar nehir ıtarkma g~~ Alman kilometrelik bir genişlikte Don ~b. 
kıtalarına taarruz etmlıtlerdl. C-ere- rl hoyuna ~·ayılmış bulunuyorlar. Don 

Ruslar Lisiçansk'ı 
tahliye ettiler 

yan eden muharebelerin hangi tara· nehrini şimdi daha geni' <·epbede 
Cın lehinde inki,af ettiğine dair he- g~mf'k fırı;atına maliktirler. 
nüz kati bir maUlmat yoktur. Fakat 2 - Aşağı Doneç banasında: 
Alman ordufllunun bir kıııım kun·et. Dünkü ~1l:ıımızda. Alman orduau-

Almalll• lıeab RUJA• lerle Don nehri garp ııahlllnde R os oş nun şimalden <'.enup doğu ııstıkame· 
t'enubuna sarkması, Don nehrini şar- tinde yaptıA"ı taarruzu kırmak için 

da Ut'I bil' zafer ka geçmek işini büsbütün kolayla'j- .Mareşal Tlnıoçenkonun Rossoş • Kan. 
IUlUDID&IDlflar tırmıı,tır • .Netit'e şu: Alman zırhlı tamlr~ka • I,lçan!'k hattında bir mU

blrllkl~rı çekilen Rus kıtalarile bera- 1 ı!afaa koltuğu te11kll ettiğini ,.e me\'. 
Londra, 13 (A.A.) - Moskova ber Don nehri boyuna ,·armı' n bu 1.li tanrruzlar yaptığını bellrtml~tlk. 

rııdyosuııun blldlrdlğine göre, Al-! ııayedıı Roıılara nehrin şark ııahllln. '\/'\on gelen haberlerden anla.o:ılıyor ki 
manlar Voronej civarında Don neh de e~aslı müdafaa J<'ln \"akit bırak- (Devamı Sa. 1, 8tt. 1 de) -& 
rinl yüzlerce tanklar ve binlerce 
askerlerle geçmışıerdir . 

Moskova, 13 (A.A.) - Reu1er 
hususi muhabirinden: 

Alınan orduları kııgın bir gü. 
neş altırda Rus ordularının ce· 
nup ve K · fkas) a ile olan başlıca 

muvısala hatlarına karşı üç nck. 
t~dan taarruza geçmiş bulunmak· 
tndır. Bu noktslar Voror.<.'j, Kar
tcmlrovka ve L'şlsansk'tır. Du
rum, buğday mahculürlin çok sli. f 
rı:tle ıdrak edildiğ ı kara toprak 
çcvresinın tanı onasıı.au buıunar. 

ve telgraf, demiry<.lu ve k ra yol- ı 
ları mür.akala~ının merkezi olan 
Voronej'ln akıbetine baglıdır. 

Londra, 13 (A.A.) - Almanlar. 
Voroncj şehrini E.lmak maksı:dllc 

bundan 15 gün CV\' CI bcşladıkları 
taarruza elün devam etmektedir. 
!er. 

Moskcvr da gece yarısı ncşredi· 

len Rus tebliği, Kant<?mirovka şeh. 
rinin tahllyc edild ğln ı bildirmek
tedir. Ayn! zamanda Rus kuv\'et
lerl L~içs.nks'ı da tahliye etmiş

lerd r. 
l\loskova, Almanların uğrP.dıkları 

ağır kayıplara rağmen vaziyetin 
bir kaç noktada pek vahim oldu. 
fiunu belirtmektedir. 

Pra\•da gazetesinin bir muhebl· 
.(lleftlıll Sa. ı, A 6 •> •§• 

.J 



m 
Yazan: z ya Şakir 

- H - (Kat rln Kontnrını). 
Bızans kıılc n uz nd mdh. Sil vı !kapısı - (Nlkola Gode· 

sc.:r b r kalab 11 k yna ~or .. A- 1 ) 
SJrle.rm bı terce h d tına gögus Topkapr - İmp rator, ba ku
ı;ermlş ol n koh e urlarda akse- m ndan mevk ınde buluruyor. 
'ien davul s nı zavallı B z nslı. j Mıntaka kumandanı vazlfcsıni, Ce
ların kalbinde dah acı ve daha ncvizlılerin reı ı CCo t nyani) ıra 
matemi tesirler hu ule gctır yor- edivordu. 
du. 6 nl an 1453 F..dlrnckapısı - (Leont.ari Bcr-

Cum rtc ı ~er yos) ve (Bocyari) birad<-rler. 
Bizan lılar, (Rumellhisarı) ya- Tekfursarııyı mıntakası - (Je-

pıhrken amel eri tc menede- ron mo Mlnoti). 
bılmek lçtn üzerlerinc- h{ıcum et. Egrikapı - Mandcl Godelis) ile 
mek .• ve Bızans urları on ne gel- (Tcodor Paleologos). 
ncge ba layan k ta' rın karı k· .Ens r k pı ı - (Manocl Pale-
lığından istif de etm k mak d le ologos) ıle (Leona.rdo Lfınfasko). 
nı bır {huruç har k t) ne te eb. A~vansaray kapısı - Venedikll 
b~ eylem k urct ı , Tı.lrk ordu- (Gabr yel Tr<'vizano). 
suna kar ı filen h rp hal ne g r- Fener kapısı - CAlcksiyoS Di-
mış oluyorlardı. s patos) le (Ah zyo D yedo). 

Fatıh. biltun b..ıyük Turk lnı. Ay kapı ı - (Yuhan B Uinos) 
ınandanları ın tak p ctt kler mer-ı Cibali kapısı - Tc-odor Paleolo-
danc ve liecn ba b r u u u boz· gos) ıie (Metehıtya). 

ınak lstemcdı. Re m !l h rb<' baş. Unkap nı k pısı - (Filllntırya-
lamadan evvel. fn ni vaz fe ır nos). 
hatırlayarak İmp ri toro o tek- Unkapanından Snrnyburnuna ka 
ıfnam ·lnı gond rcl . Bu t ki frı - dnr devam edeıı ve henüz Ti\rk· 

med , e er chrı h rp iz olnrnk l rın tchdidı altına gırml•mlş olan 
te lım edec k olursa butun Bı., mıntakaya, kiiçuk kuvvetler ycı·-
zans sekene ntn c v malın t - le tır ld . Bı,ınların başlarına. Pa-
mamıle emniyet t na n c ğına p nın Bızansa gonderdlgi murah-
dafr. - Cenabı H kkı hıt go tc. haslardan (Kard nal İzidor) geçi· 
rC'r k - k t'i km ı t ver nt tı 1 r ldı... Bu mıntakanın merkezi, 

F tıh n bu civanmerdan te ı. (Sarayburnu) nun bulundugu mev 
fı lmp rntor ta fı d k t ı b r kıd . 
rcd cev bı 1 k 1 nd Artık 

1 
B zans k lcsı, henüz Turk do. 

harp, butun f c t e ba l yncak, nanmnsının tehdidi ultına da gır
Al ahın takd rl, l'<'rinl bulacaktı memıştl. Buna b naefl, sahil mO-

V z yet n e dd vet ve v hı:ımC'•i- dafatı kuvvetleri de zayıftı Saray
n' butun dchş t hı de lmpa- burnu ile Kumkapı arası da bir 
·ator Ko ta t n, artık cenk elb sc. mıntaka nddedılerek bu mıntaka
erını glydı. S.ır. yd k kadın ara, nı0 kumandanlığını da. İspanyol 

pek ha..:ın bır s rette \ cl:ı ett asılzndclcrinden (Donpcdro Culya_ 
Ya ında dık (baron) hırı ve no) ya verıldi. Bu mıntaka dahi

Şebi r 
Haber.~eri 

Fakir halka 
yemek tevzii 

Yeni aş evleri açılıyor. 
Tevziat birinciteşr ;n 
sonunda başlayacak 
Evkaf idaresi fak r halka kışın 

mahrukat tevzlı için hazırlıklarına 
devam etmektedtr. Ayrıca şehırde 
fakirlere yapılacak yemek tcvzıatı 

üzerirde çalı!:malar yapmaktadır. 

Eyüp, Üsküdar, Hı:ısek deki ıma
rethancler tevsi edilecek. ayrıca 

Çapa, Kasımpaşa, Topknpı, Beşik
taş kazalarında da aş evleri tçı. 
lacak, bunlar naha.yet blrlnclteşrın 

sonunda f allyete gcçeccklerdır. 

Bu ış için 500 bin lir~ tah isal kon
muştur. Kızılay ile de iş blrllgi ya. 
ptlacaktır. 

Vali dün Ankaradan 
geldi 

Doktor Rdık Sa.)' damın cerıazc: 

torenındc bulunm k uıere Anka
ı·aya giden Vali ve Belediye Reis 
Doktor Llıtfi Kırdar, dün sabah 
şehrimize gelmiştir. 

Ekmek karnelerini 
kaybedenler 

Ekmek karnelennın zıyaı halın. 
de vılAyetçe verilen son karar u
zerınc, zayıler yerme verılen t'k
mek karneleri miktarca son gun
lerde 200 kadar dü müştur. 

Karnesini kııybcdenlcr hakkında 

sıkı tahkikat yapılmakta, ancak po. 

lts tahkikatile kaybctUklcri tahak· 
kuk edenlere karne verilmektedir 

Kömür nakliye ücretleri 
teshil edildi 

(ş6vaıyt') lerı odu u hald . - ım- hnde bulunan (Bukaleon sarayı), Fiyat l\lurakabc komısyonu kö. 
dı (Edirnekapıs ) ded ım (Ha. nı sahilden 200 (Katalan) dan mü mur nakıl vasıtaları ücretlerini tes
r ':.US) kapısına ge dl. O ada he- rekkep b r (ucretll asker) mufre- bit etmiştir. Yapılan yeni tarifeye 
m('n surun yanıbaşı dakl karar- zesi müdafaa edeeektı. göre İstanbul semti için ton bı:ışına 
g~hına ndi. Kcndı nl k r lama.I S matya mıntakası - (Jakopo beş, Beyoğlu semti için de dort lı_ 
ya gelen kal<.' kumandanlarından Kontarln'), ra alınacaktır. Ayrıca da tonu tçln 
bazı ızahat dılct o yine İht~at kuvveti, <Lıık natara) 75 kuruş tahmil tahliye ücret1 vc-
tınıı bine d urları nın kuma dasında oldu u halde rllecektir 

"e kale rı r 1 Tek- ştmdık (Fat h camisi) nın bulun-
rar karargahına dugu tepede bekliyecck .. '1\tüdafaa 

Irnparatorun cephcsınin hang tarafında bir snr-
ncvkıdc kurm ı ıntı vukua gelirse, oradan derhal 
n . . . Birınc ı, B zans imdada yetişecekti. 
mudafaa hattır n en Cist.tr d olarak şunu da arzedc-
ı, burası id,. lk C"I i d<' CVlıikf'r. l m ki, Blzanslılnrın müdafaa cep

na) sar yı b ır va u k de ıld •. ı hesi ve kumandanları pek karışık 
ımparator vak t buldukca bu ::;a-ı ve pek kalabnlıktır. Biz, birçok 
a~ a g1dcc<k, ır l t ed(b lccek- yabancı simlerle okuyucularımızı 

~ı • •ıtckım onun b r va muva a.. sıkm mnk için, bu bas.t m~liımat-
atını mut akıp r ~ ı uzcrlnde la iktıfn cttık.1 

a ır agır dl a ana (S n !\1 rk)ın * 

Antigon temsilleri 
Devlet konscrvatuarı ge~leri f s· 

tanbul halkı tarafından alfık. ılc 

karşılanmış ve evvelce kar rlaştı
rılı:ın 4 temsil kAfi gelmem ştl. 

Haber aldığımıza gore Emlnonu 
Halkcvinin sanaı scverlere tercii
man olo.n, Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel nezdinde yaptığı teşebbüs 
miısbet netıcc vcrm :ı ve Antigo. 
nun bir defa dah te.msll edilmesi 
karar altına alınmıştır. 

Bugün imparator, ılk hıırp (yev- A t 
16 n ıgon temmuz perc:embe mi cm r) ın ne retti. Bu bırınci 1 .., 

• emır, !IU mc ide ldı: 1 gunü saat 21 de Ses sinema ında 
[Düışmnnlarımıı!ı , ale)'himızdc_ tekrar sahr.eyc konacak ve bun· 

kı mak tlarırda muvaffak olama- dan sonra sanatkarlar pazar günü 
ma.larr iç n d ima uy ık _bulun: Ankaraya hareket cdccektır. 

amir lı 
tt!!'!!!:!. hll J\mlr.llllk ıfatı Abiılln 

;;;;;J) Dl\ n'l•ı lı.hh• rı nltınd:ı de

ğil .)n, AmPrlkanııı dn h il bir nıııi
rııll \'ltrdıı· ki o da J 'r:ı.nklln RUZ\ elt. 
tir. 

Bu~lınkli \muıknn dc\let rt'lsinln 
çocukluk rtl.) ı, b hrhe ub ı:n ol
makmış. U:ıhaı.ı buna raLı olın mı;;, 

o~luıııı H n l'l'd ünl\t'M;lte-;lnr ı;-on

ıl~rert"lc huk ık t t 1 • ttlnnl •• fakat 
•lenlıe lık ltun itin lnd<• bir h:ısret 
~e merak dl.) k lmış, dcnizdlige da· 
ir sayıoıız kltnııtar okumu . 

hasi h .).ıtta il rl .)ince kendl<ıl. 
• 1 

ne tlırllı Uırlıı \D ır h r t kllf edllmi~. 
Bunlar ara.,ındun h hrl.)e n("lnrctı 

mtı<ıte;;nrlığını ıluh .) ıik ek me,kUe
re tcr<'lh ednrk 1 abul etınl . 

Ruz\ eltin huhrl.\ c uh:ı"' olına:np 

denl7.•·illk nıerıılunı .. ı.\ n.ı nır·crular-1 
ela kırllurıınn.,ı \ıııc rık bahrn e~ınln 
c:-0k l';'lnr .) a mı , çü kiı R ın elt, 
bahrl.) e.) e, en lrndretlı bir amiralin 
fılle ynp mıı.) ıc •ı h n leri \aıımıs. 
Bıılırl.) e t 1 1 ntıııı 1 r kaç nw4inı· 

rıkarmıs. doıınnııı ı hu) utınus, ta
llın \t' terbi.) 'i 11 rlı trnl t rıınne, 

ıl 110 kornı r ı ., lbı lmr tc':JsaU-1 
nı '' llı• .. t'rmekle ah n o r:ı ınış. 

füızv;Jtin h bugün de kıılbı dc-1 
nt7elllktedJr. Hun ı h r ftr<i ıtt bc>lll ı 
edU•.r. lilmÇE 

malı ve butun lht yat tedbırler nı F" ti 
25 50 almalı)'ız. Butiın mıntııka kuman- ıya ar: · \ e 100 kuruştur. 

danıarı. bütun J'. bıııcr ve biıtun Bulgaristandan 
nsk('tl r, kendıler ne tevdı cdılen 

vazıfcnln ehcmmiyetın takdir et- kömür gelecek 
mc . (Mukaddc belde) yı din 
du ınanlnrına karşı şiddetle mii
dafaad bulunmak lctn, en büytik 
fed kArlıktan çekınmcmelid r ... 
Ve unu da u utm malıdır ki hfı
mlm z \ c patror um uz olan (Haz· 
ret l\kr)em) bizlmlcd r. Onun 
C'mr nde butlın sıl'anct melekleri, 
kalemız v butün cesur mudıı
fılcrimlzın tızerir.e kanatlarını ger 
m lerdtr) 

(Aıkn ı \'ar) 

Motör işlcmesıne müsaade edil
mesi dolayısile :Sulgarlstandan tek
rar kömur getırllmcs ıçin teş b. 
bu !ere başlanmıştır. Dığer taraf
tan ofis stok yapmıya devam et
mektedir. Stranea ormanlarında 
da beş bın ton kömür yakılac ktır. 
Şimdiye kadar ofis 50 bin çeki o
dun stok ctmı:ıtır. Daha 200 b n 
çeki gelecek ve stok miktarı 250 
bine ~ıkacaktır. 

1 

VA'l'AN 

14 Temmuz Fransız milli bayramı münasebetiyle 

Hürriyet güneşi, 153 sene evvel 
Fransa of uklartnda yükseliyordu 

Baskın feda ileri 
qo ngfltder )fozaıubik boğar:ınıte 

bJr f'raıı ıız adasını i~gal et.

tUer. \'erilen hııbere ı-öre l~gal. dı-· 

ııiz 'e ha\lı kıt\\ etleriyle lşbiı !iği 

yııı•an komıınılolar taralmclan ba. 
~nhrnştır. 

c::il 53 sene evvel b~ temmuz 

U ayının 14 un<:u gunil idi. 

Par1ste huklımcte k rşı buyUk 
bir halk ayaklanması oldu. Er. 
kek, kadın, çocuk on binlerce Pa_ 
rlsli, sokaklara dökülmüş ııBasLil 
hapishanesi .. ne doğru koşu.)'orlar
dı. Depolardan yağma edilen tll
f klcr, kılıçlar ve haltfı toplarla 
sılfıhlanmış olan bu kükremiş 
halk klıtlt.-sl, biraz sonra bu ha. 
pishane muhafızlarlle kanlı bır sa
vı:ışa glrişmlştı. Baııt•ı haplshı:ınc_ 

si, kralların kendllcrıne k. rsı se
len vatanseverlerı hapsettikleri, 
Parisin şarkında bulunan kor
kunç ve tarihi bir kale idi. Beş 
saat süren müthiş bir çarpısma. 
dan sonra nıhayet halk bu kale
yi zaptetmiyc muvaffak olmuştu. 
Bunun üzerine kaledekı bütiin 
muhafız askerler kılıçtan geçiril
miş, mahpuslar alıverllmlş, ha. 
pishane de yakılmış ve yıkılmış. 
tı. 1789 senesi temmuzunun on 
dorcluncı.i giıııü, Fransızların 

krallarına karşı, hurrlyctlcrlnc ka 
vuşmak için yaptıkları, bıı müt
hiş isyan: s nelerce stiren büyük 
Fransız lhtilalınln ba!:langıcı sa. 
yıldığı Içın; Fransızlar her sene 
bu tarihi. mıllf bir bayram günü 
olarak kutlamaktadırlar. 

A caba Fra.ısa ihtHt'ıli nasıl 

hazırlanmış ve nasıl bir

denbire patlak vermistl? Fransa 
ihtilali bir veya bir kaç kişinin 
hazırladığı bir millet kalkınmı:ısı 

dcğıldir. Bu ihtilali o zamanki 
Fransanı 11 çok kötiı olan iç du
rumu hazırlamıştı. Bu tar hlerdc 
Fransız milleti büyül). bir geçim 
sıkıntısı ve sefalet içinde bunal
mış kalmıştı. Yegane kurtuluş yo_ 
lunu, memlekette meşrutiyet i
daresinin kurulmasında görüyor. 
du. Bu suretle evveUi halk ara
sındaki sınır farklarının kalkaca
ğını ve memleketteki geçim dar_ 
ığının aoze ~ccğltı umuyordu. 
Fılhakika Fransada .. asilzadeler 
ve apapaslar. diye iki sınıf halk 
vardı ki, büyük emUık ve arazL 
ye sahip bulunuyorlar, köylüyiı, 

ameleyi köleler gibi çalıştırıyor· 
!ardı. Fazla olarak bunlar vergi 

YAZAN: 
Kral "Ve huklnnet ne yapacakl<ı. 
rını şaşırmışlardı. Bu dcla da 
Kral, uEtajenero• denılen millet 
meclisınl toplamıya karar verdi. 
Bu meclisi gerçi ahali seçerdi. Fa 
kat şimdiki millet meclislerinde 
olduğu gibi, bu meclisin kanun 
yapmak ve hiikümet kurmak sa
lahiyetleri yoktu. Krallar, sıkı 

şık vaziyetlerde bu meclisi top. 
larJar, bu meclisten istedikleri ka 
rarlnrı aldıktan sonra onu dağıtır
lardı. 

~ n lhnyet bu meclıs te 5 ma
u ~ yıs 1789 tarıhlnde açıl. 
mıştı. Fakat burdan sonra on beş 
gün zarfında bır daha toplantı~a 
çagırılmamıştı. Meclisi teşkil eden 
uç sınıf millet vekiller nden nsiL 
zade ve papas sınıfının mebusları 
bu hı:ılc ses çıkarınıyorlardı ise dl' 
bir aralık halk sınıfının mebusla
rı toplanmak i.izcre meclis bira. 
sınıı gitmişlerdi. Fakat knpıdaki 
süng(llü askerler ıncbushırın glr
mes'ne mani oldular. Bunun ııze· 
rine bu mebuslar, o cıvardnkl top 
oyunu oynanan b·r salona girip o_ 
rada ayak üzeri bir toplantı yap
tılar ve neticede u Fransa da m" · 
ruiiyet idaresi ku~ulurca~ a ka. 
dar dağılmamıyaı; karar verdlll'r. 
Buna ihtilal tarihinde uTop oyu
nu y mtnl derler. 

Bu hüdiscye genç ve tecnibc· 
sız kral h ç ehemmiyet vermiyor_ 
muş gibi görünerek, i.iç giln son
ra millet mccli:;inl tekrar topla
dı ve•ayni zamanda her sınır nıe. 
buslı:ırın. ayrı ayrı salonlarda lOP

lanıp karar vermelerini emretti. 
Kr<ılın maksadı şu idi. H Ik me
buslarının sayısı, dığer iki sınıf 

mebusların sayısı kadar olduğu 
için, herharıgl bir kararda ek~e. 
riycti kazanmaları fütlmal! çok
tu. Fakat buna mukabil üç sınıfın 
mebusları ayrı ayrı toplanıp ta 
karar verirlerse. bu defa ekseri
yet nsilzadc ve papas mebu lar. 
da kalacak ve bu suretle kral da 
bu mebuslara istediğin yaptır. 
mıya. muvaffak olacaktı. işin far
kına varan halk mebusları, diğer 
mebuslar gıbi umumi meclis sa. 
lonundı:ın çıkmamışlardı. Bıınun 

de vermezler ve askerlik te y p. -
mazlardı, devletin bu mukaddes ı 
vazifeleri hep halkın sırtında idi 

Baba TANSEL 
üzerine kr.ahn bir memuru gele
rek bunları salondan çıkarmak is
temişti, fakat halk mebuslarının 
reisi bu memura , millet vekilleri 
hiç kimseden emir alam zlarv dl.

1 
ye haykırdıgı gibı m. buslardan 
meşhur avukat «l\1iı-aboD da a. 
yaga kalkarak «Eğer bizi buradan 
çıkarmak istiyorsanız. cebir kul
lanmalrsın ız, çünki.i biz buradan 
ancak" süngil kuvvetile çıkabili. 

rız» diye bsğırmıştı. Mebuslarm 
bu hareket ne fe:rn halde kıLmış 
ol n kral, bunların bir kısmını 

tevkif ettirmek için, muhafız a
laylarını ~versayıı dan Parise 
gö derdi. Bu esnada bütün Pa
ris halkı galcyar:a gelmişti. Ah il 
sokaklarda, bahçelerde toplanı. 

yor, ba !arına um t ı:Iamcll ola. 
rak .) apr klar takı~"Or, bağırısıp 

~ ğırışı~ orlardı. o gun kralın su· 
vnrl alay! rındı:ın blrı halkın top. 
lardığı bir 'umumi bahçeye hü
cum etmls ve ahaliyi dağıtmıs•ı. 
Fakat bu esrııda b r çok erkek, 
kadın ve çccuğun suvarilerin at
larının na.lnı-ı altında çok feci b r 
şekUde C"a. vermesi. bütiıı şehir. 
de bır matem tesiri yaptı. Tem
muzun l 2 ine: günli cereyan eden 
bu kanlı hfıdisc p llamıy hazır 
bir d nanı it ) ığır ı gibi dura , Fran 
sız milletini tutuşturmak için hıç 
bcklenmiyen bir kıvılcım olmuş
tu. Nihayet ik' gün sonra da halk 
Bastıl kalesl'li yıkmak suretile 
t, m mfırası)(' .)'aklanmış ve bu 
suretle büyük Fransız ihtilali baş. 
lamıştı. 

le ransa iht Hıll 1790 scnesL 

U- ne kadar çok kanlı bir şe
kilde tamam on se"e devam et. 
tikten sonra bir müddet Napol
yon Bonap rt zamanıhda sükün 
devresi geçirmişti. Bur.dan sorra 
yetmiş sene iç nde bu ihtllii! bir 
kaç defa daha patlak vermiş ve 
nıh yet Fransızlar memleketle· 
rinde cUmhuriyet idaresini sn lı 
bir ı>urcttc> kurmıyıı muvaffük o. 
larak, cmellerire kavuşmuşlardı. 
Fakat Fransız htilfılinin ehemmi_ 
ydl, yalnız, Fransayı hlırrlyete 
kavuşturmakla bitmez, ayni za- 1 

manda blıtün dünya milletleri a 
CD '''n nıı ~a. 4, ısu. ı de) 

Zorla katil yapacaklar 

Baz.ı ~of\ eç adalarına, Frırn"a 

kı~ ılnrına, lı:ıskınlıır yapan ve niJıa
;ı et l\Jııılııgaı.kar ada ını 'e bu ı.e

fer de, ) ukanda. işaret· ettlf!mlz 
gibi, Mııyot adındaki Fraıll!ıız ada
sıııı l~gııl e<lcn koınandolar tama. 
nıl:ı le rednllerılen kurulmuş taarruı; 
birlikleri mensuplarıdır. 

nu hlrliı{e girer.ek fedailerin ılt

hatlerlııln tam olması, he.r tümi 
rrıeşakkale <layanmuı, tütün Ye içki 
kullaıııımkta itidalden ayrıtmaınaı.ı 
şarttır. :Fedailer bıı hmuslarda çok 
ıkı bir muayene ve kontrole tabi

dir. \"az.lfe ini ~·apacak kabrtiyette 
olmadıkları göriilen komandGlar 
derhal, geldikleri a keri Mrllf'e iade 
eı111irler. 

9,tO hazlranıııdan ltlber~ kwru
laıı komando birliklerinde talhn le 
terbl:ıc llç kısma ayrılmr~tir: 

ı - l'lyade talimi: Silahlan kuL 
lannıanın en ileri talimleri. ner 
fert her ""'1 piyade <rililhlannı kul
lanmakta ıniite)ı~sıs oht<-aktır; 

hirlııC'I sınıf nlşaıwı oldtığurıu i .. pat 
eılN"ektlr. 

2 - Oı•nl1; H' hava ku\ ,·etıerl~·ıc 
i!!hlrlltl: Hu birliği tf.'min iç}n ko
ınunıtııla r muhtelif tip gemilerde 
rııııa~ :ı Pn d(l\'reler talim gorn~le, 
bu ı:mıllr.rhı hlltiln hl7.ınetlerinl öj;"

rC'nmcktt'dlrler. Bahri.n~U&erle bir_ 

ilkte çJılışan konuındolar .ber törm 
ktiçlik tekntlerl kollanmak, ybzme 
hllınek :wrundadırlar. 

3 - llu"u"i tıılim! Ru kısHnıln 

koınanıfolıır yemek pişlrme. .. ini, her 
hangi bir ikllıııcle 'c herhangi bl r 
hölgt.'lle konnklıunaJ;ı. dağ 'e tı-ııe· 
lcrl tırıııııııınaj'.;ı, .. nl'lh 11. dö~ü':'me

ğl, rıı clrl:'l-:lk lnflllık nıadıleleriııl 

kulluıınıagı. Jwr tiirhi tahli ve .,uni 
maniaları ıı-:nı:ı~ı ögrenmektcdirler. 

Koııııınılolıır otomohil. motosiklrt, 
lnkoınotll '•' ılcnlz motörlerinl kul
lannıağ ı b•lınek zorundadırlar. Rir 

ııhra topunu tahrip f•bııesini bil. 
dikleri kadar hiıyle bir topu kullan· 
ıııa!>ı nı ıln hile<•e.klerdir. Semafor 
'f' r:.'lıı mlikeınmeJ nıuh~re~ c 
kub. ~eti( olaı·aklı&rdır. 

Rir komando l ürıil erek ve ko· 
';'Urak hlr "aattP 11; ~ürü.) erek bir 
sattc 1!, iki ıstıattc H.S; üç !-aattc 
IU; ıfort Mat bir çeyrekte 24; "ekl;ı 
.,:uıttr 10, 14 saatte 56 kilometre. 
hutı-ılccı·k lmhlliJctle olfü•aktır. 

Riitiııı fıuıılarılan ba';'ka her ko· 
ınando aldr"'ı emir ıi1.erine «intihar 
mtıfrc.ı:clerlmlc» yer alınai;-a nıeı'. 

burdur. 

KÖR KADI re ransa tlıtırntınin patlak 1 

U- vermesine sebcp olan hfı- ı 
dtselere gelince. Bastilln zaptın

dan iki buçuk ay evvel, Fransa 1 
dcvletı buyuk bır para sıkıntısırıa 
duşmüştü. Hükumetin idaresızli. /?!!!!_ ıtzcteJer haber 'eriyon: Bıı- "'onra Ru .. ıarın ~eni bir müdafaa ha
ğı kralıh ve saray kadınlarının ~ ç.aklanmamı>: ekmek satılmı- zırlama ı imkanı kalnıaıhğını bilı'I 
sonsuz israfları yUztınden devlet yaeak. Bun fırm<'ılar ekıııeJ:i oldıir. rl.)or. Rııııa hakılırs:ı Rus ordu"u inı. 
bütçesındekl açık "100 milyon nıe.k l~·ln ellerlndeıı geleni yapıyorlar. ha edilmiş ılcnıektlr. 
frank ı geçmişti, bu hale bir ça. Bir df' kendilerine ttö.rle: cBıçaklan-1 - t;, et. D. :\. R. nlıı K~l'ıı 

Kömür beyannameleri 
ve dağıtma birlikleri 
Bazı halk dagıtına birliklerinin 

köınur bcyann meıer ni tasdik em

rini almadıklarını ılerı slırerek tas. 

elik yapmadıkları hakkında şika

yetler oluyordu. 
re olmak üzere, kıral «16 ıneı nıamış ekmek atılnııyacaJrn ~nıri ı ıt:ın ettli-1 lınlıa keJ fi~·etı bir "eni' 

Lu n yerlı ve ccr:cbı sarraflardan \erilinıe, artık <;eHı ı.~e «ekmek 1 sonra hıhakkuk etti. 
borç alınmasını \t! ~eni bir vergi katili» olurlar: - Bir "<'ne -.onrayı keşfedehilınek 
konmasını emretti. O zamanlar- 1.X!!'ALLAH bir ajans i~·in öııemll hir ha,arıclır 
da Frans.da kıralın mırlertı 1 ka Iııglliı: ta~Jart'leri gidiıı ı;ehnıı: do~rusu. 
yıt ve ıHin eden bır meclis var. 2600 kUoınetrc ;101 alarak Danzl.ıt'' · BU XASJJ. ZAFt.R ': 
dı. «Parlamento» denilen bu mec.. hııınlıaladıhır. 989 ;'l · ıhııda Dan~lgden K:.hlredeıı grlen bir t<'lgralta ~Jus-
Jis. azası yine k1ral tarafından ımtıak \f'r,.n harı• clörıdli dolaı:tı, 942 ı.olinirılrı çölrte huhınduğu ,.e Kahlre
ta~tın edılmlş ve mi.ihlm devlet iş· .)ılıııda Dan7lg'r cla~anıh. df'kl hu.ı ınli~ahitıere ı:ore 'lus ... ııll
lerlndc krala yardım etmc>k icln L\caha hu, işin unu g~lı1iğine bir nlnin muzaffer ıtal~aıı orıhılarını 
kurulmuş bir .-ytıksek mahke. alamet midlr'f blv..at lslrnndl'rlltıJe götiırmek unıi. 
me>ı den başka bır ey değıldi. lnşallsh! cllnl he.ledlğlnl hildlriyor. 
1 te asırhırdanbcrl, ilk defa ola. RIR l'JI. SO!'\'RA Kendi bao:ru& hkenıJeri~ e.) c gldemi-
rak bu meclıs kralın bu emirle- Vapurda ıki kişi konuşu) ortlu: yen ınuı..affer bir ordunun 7.aferl biraz 

l"fnl kabul ve ilan etmemi ti. - D. ı-·. B.. S<ln rnaA"IClbi.)etten ı şiıphcll olınııyor mu': Tıttlısert 

Vllfıyet, dün halk dağıtma birlık. 

erınc bir tnın ın göndcrerek·beyen 

nameleri tasdik etmelerini bildir· 

mlştir. 

Soba başı n lk tonluk beyanra. 

mclcrln birliklerce bugünden itıba

ren tasdikine başlaracaktır. 

(TAKVİM) 
14 TEJ\l.ı\IUZ 1942 

:,ALI 
AY '1 - GÜN 195 - Hızır iO 
Rl'l\Iİ 1358 - TEiUl\IUZ l 
Hicri 1361 - Cemazlyelihir 30 
VA.KİT ZEVALİ EZANİ 
GÜNEŞ 5,40 9,00 
ÖGLE 13 20 4,39 
İKİNDİ 17,19 8,39 

· AKŞAM 20,40 12,00 
YATSI 22,38 1,58 
İMSAK 3,26 6,46 

Tatar böreği 

O Uıı pek gllclüklc mahallcııln 

fırıııındaıı bir ekmeğe muka· 

bil hira:r: un atahUdlk. Bugün o unla 
~larooreğ'I yaı•tıın. Blrsı; kıyına da 
&hhnı, iki yumurta ile. unu yoğur
dımı, ufak ııar~·alara açarak i~lerine 
kıymaları ko~dunı. ~ıcak uda pl~lr
dlııı, "llZdıiııı, ıalıağıt bo-:alttım, ıi'Le. 

rloe yoğurdu çalkayarak biraz tuT., 
biraz da döviılnıliş 61\rnıısak kıdarak 
doktlinı. Bir ııui-ı:a yağın içine kırmı-
21 biber ko~ dmn, onu da en u t.lin~ 
&'ezdirdim. Çok i~ ,·e doyururu bir 
öğle yemeği oldu. Bu:ı:lıı vltne hoşah 
da beraber olunca Demir'le Ayşe'nln 
keyfi .) erine geldi. 

f::V l[AN)jJ 



Doğu cephesimle : 
(e.,. ı llM!ide) _.. 

Alman erdusu bu ıne\'kilerl ()enuba 
ı;oçm~ Ruslar buralarını boşaltarak 
daha cenuba ~oeldtmlşferdir. Bnha SJl 

Alman~• cenahı Don nehri garp sa
hili bo)'llfK_'3 lıızJa Ueıicmi1 "e Ros
MıŞ'dıın Bııgusar"a kadar inmeğe mu
ı artak olmuştur. 
Artık Mareşal Timoç.enkonun mer_ 

kez "e OODOfı ordularlle \'ol'Oş:ilofgrad 
garbi - ltatlno şarkı - Tagımrog şar
kı hatbnda nıüdafaa vaziyetinde kal. 
mnsı tehllkell bir hal aJmıştır. Çiin
kü bir mliddet daha bu hatta kalırsa 
Atman ordw;u şimatıw.n )&n \C geri-
Jne Slll'kacak \!C belkl de geri ~ckll
ıı~ine de açık kapı bırakmı)acak_ 
tu. 

1'"clckfın 'n7.l)ethı bu hale geldiği
ne dair, ilk haber \'lşl'den çıkmakla 
bc.ra~r dikkatıı şa)andır. \'lst radyo
a Alman radyosunun en cenup ee

nahta '.l'aganrog'dlln da taarruza baş_ 
ladığını blldlrmlştlr. Görtilü.)or ld 
Ja~l Tlmoçenkonun aşağı Do

ncç'de kı tıınberl tutunduğu asd mu
dafaa cephesinde ile bir Alman taar
r uzu bellrmlştJr. 

Dernek Almanlar şlımli cepheıten 

taarruz '\'e şfmal yandan kuşatma 
ıılitmnı takip ediyorlar. 

. 'lareşat Tiı>~cnko, arlrk şarka 
ıtnğru rleet etmııliillr. Asri tehlike 
ı·eplıeden değil, ,imal yandan gcl_ 
mel.-tedlr. fln itibarla geç knlmamn!if 
ICAıı eder. Rusl r artık oynak ıniida
faa ne korı\liik ricıat muharebe~! 

'"C'rmek zorundadı r'Jar. Bu sa ede. 
~ ctışmfs ,.,, teeriibefl or.dula.rı elleriR
de tutabflirfor. 

Tel elisadaki haşan 
(Dur 1 tneiıle-) ) ( 

lerlnl ele gcçlr6ikten sonra şimdi dar 
hn· çıkıntıdaki mevzılerinl 9Qğ}am-

1ıımııklıı me~guldtir. 

Merkez kı-ıılmi: DUn bu kesimde 
zırhlı kuı'Vetlcr arasında kayda de.. 
~er ehemmiyette bir çarpı rna olma
mıştır. Iki tarafın tnnklnn 'blrblrte
rıylc kar •!aşmakta ise de mtıttetik
ler scçeceklcrı en mUsnlt mmanda 
taarruza geçmek in f t kolla. 
maktadıruar. 

Cenup kesimi: DOı bU kesimd pek 
az ..faatiy t olduku bildıri nntür. Düf
man mevzii taarnızlar yapmak tak
til!'lni terketm ş gibi görünnwkte ve 
belki de kuvııııeUerını merkeze doğru 
çekmek gibi bir t~bbfisil tahakkuk 
ettırme!'ı'e çalııımııktadır. 

Mu sollnt'nfn şahaen çöl bulun-
<lu*una dair olarak bttrada arla 
ıı,.vcran eden .şaymlartn doğru olabi. 
le<:eğ'I samlıyoı·. 

Kahlredekl bazı m!lf;a-hltleı Mus· 
ır;ollni .nln bizzat muzaffer ltalyıı,n or
ttulnnııı Iskendertyeyc götürmek ü
midini besle'l'l'llş bulunduğu düştifıcc.. 

'il rrl ileti sliı·mektedirler. 
Kahire, 13 (A.A.) - Sekızme.j or

hı ncşdlndeki Rcuter muhabiri bil· 
1irfyoı: 

Genı-ral Auc'hi eek kıUdarı cl!n 
l'eleleylr tepesini ttıtmaktadırlar. 

P'.sır ııayısı şimdi 2000 i geçmektedir. 
Rommel, llcri hetlara doğru zırhlı 

ku\·vctıer gondenncktedir ve her an 
bliyllk bir meydan muhaı-ebeSI geli
şebilir . .Müttefik topçusu Afrika kı. 

tulaı ına karşı hücumlar yapmakta
dır. .Muharebe çevresi üzerinde ger
gin bir hava va.rdır. lngillz hareketi 
ve cuma günü yapıları ileri hareketi, 
o kadar beklenmedik bh· M.dise idi kl, 
bir llaiyan albayı yatağında uyur
ken estr edılmlşttr. 

l\larNı tatrulı bombalandı 

lskendcriye. UI (AA.) Reuter 
ajansının hususi muhabiri bıldırlyor: 
Mı ır muh rebesıne iştirak eden 

Inglllz donanması, Ştman Afrika sa. 
hılinde en ileti Mıhver malzeme Ussu 
olan Marsa Matnıh'u nğıı· surette 
bombalamıştır. Harp .gemileri sahılin 
çok yakininc gelerek Hmana salvo 
üstüne sa!W> ateşi açmışlar, birçok 
yangınlar· !:ıkal:'.mışlardır. 

~------, 
Açık Te,ekklr 

Aileme mensup fkl kişinin ay
rı ııyn iki ehemmiyetli ameli· 
yatınr da büyUk muvaffakivet. 
le başaran ..-c en kısa zamanda 
iet.ırapsız afiyeUerinı iade su-

ı etiıe yllksek hazakatlarını gös
teren ııayın profesor Fuad Fe
him Ceculı'ye sonsuz şUkranları.. 
mı sunarım. 

Korgeneral 
('. Cahil Toydemir '91 ___ , ____ ~ 

TEŞ KKOR 
A zlz sevgili zeveım ve babam•:ı: 

Abdi Şeş~· n ırtıhali dolayı"ıle ge· 
tek eenaz~inc ~len ve geek yazı 
lir elemlmızc iştirak eden zevata ayn 
ayrı teşekküre acımız mllni olduğun.. 
dan muht.eı em gazcteni:r.ın tavassu
tunu rica eyleriz. 
Zevcesı Hasibe Şeşbeş -.ıe cYl!Uarı 

VA~'AN 

Fransız m·ı~ı 
bayramı 

eeı 3eıae Fronsoda 
kutıukınmayacok 

Iicaret ekili iase 
islerini tetkik ediyor 
Ziraat Ve ki:i de alakadarlara 

yeni direktifler verdi 

MihailoViç 
cephesi 

ır-: Jlıl . R . ZA.L 

~ 1r, iki gifn e-eJ prip ı,ır 

g;;;!) haber geldi: General Mihai· 

Yeni bir 
maya 

• 

kararla açık arfhr
tabi tutulacak 

Ankara, 13 <Te~onhı) - Gttm· ' sa aMtırma o 1.uıddı bitldugu za. 

Loodra, 13 (A.A.) - A-lttıan }ta
berieFe gore, hii k{unet btı sene 
Fransız mHlt bayramının ~n. 
maınastna karar .ermiştır. Fa~ 

General de GauUe'ım milli kon11-
testndcn muzaheret goren gizl-1 Jifltıt 
tehıt cephe o gun, işgal altında ba
hmmtyan Pransada tezahürler ya
pılması için faalivete geçmıştir. 
Londradan r.:ıdyo • yııpılacak nej 
riyatta F'raflSızların evlerini bay_ 
raklarJ.a siıslemeteri lstenecektır. 

.ı:a , PS (T~foı»a.) - Bu· 
gun öğleden Sönra Ticaret Vekilı 
Behçet Uz, wı~e i lerine aij mesc 
lelerı tetkik etmiş ve alakalı mc: 
murlardan lazsm gelen ıınalömatı 

almıştır. Ayrıea, Z raat Vekilı Şev. 
ket Raşit Hatipoğlu, memleketin 
zirai dtırumu hakkında en son m a
lfımatı a+akadarlardan ıstemlş ve 
icap eden direktifi vermıştır. 

lo\ lç'in kum t1dasındakl Nrp ~tik 
ı. 1 ordusu rta.lyan onlaslle dih iı.:s· 
mu , Jtalyanları hayli ı.trpelamı':'. 

hat1li Jtalyan toprağına da a~ ak 
baısm'ış ... 

Dahtı P.Y\el de ltallttnlx tarafın. 
dan neşredilen B)Jık :ıayiat listeler' 
Balkanlarda mühim çarııışmalar ol
duğunu göstP.rlyordu. ı;-mıkil Ral
kuıfardakl lta l.)lln 7.ayiatı. diğer 

el"phelerdekl 'layiatın yekün ıınılıın 

kat ka t fazl 11 idi. 

~k ~h • ~ . . ve 1 sarl~r ~ckaletl aldı.

1 
man a~i {ıyatı .Yermiş olanlar a· 

g btr kararla gumruklcrde bulu- rasınde kura ~krlerek kura ieGbet 
nan sahipsiz eşyanın "Ye kaçak mal- edene mGI setılncaktır. Re mi dal. 
ların tı ınr bir :ıtlza.ma bağlamış- 1 rcler iç"1 !Miyle bli- lflecbıırlyet 

ra gore gumrtiklcrdekl yoktur. tır. Bu kara ·· 1 
sahrpstz eşya açık arttırmaya tabi Ayrıea 1.00 gf'am. ~h~ ·ve 5ıO' 
tutulacak ve şayet bu eşya hükii_ , gram ~· getirenler giimruk l'er
met t&r10f 1ndan bir fıyat konmuş- gısındcn mttaf lıutulacaklarchr. 

Don'un geçildiğini 
Ruslar da kabul 

ettiler 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
.... ......... ,. 

ri, Voııone;j kesımintn bir ;oktasın
da Almanlann gcrı çekilmek mcc-

1 burıyetindc ol<Mtklarından bah et. 
(Başı ı inekle) •-« 'yerlerde iirtmen iflsanhk bayra. mektedir. 

-------------------------

Yeni tip 
bombalar 

Uzakşark 

Çinliler 1 adayı 
geri aldılar 

B undan anl:ı ılılor ki Mih, er lçiıı 
,.\,-rupa11ın ta g<lbfo~nde bir 1;1 tıa11 

ha ı \ a rd ı r 'e dlğf:r r.,gat eılilr..a 

ıııenılekf"llNıleki muhak:retlıı ~1111 

hu-.tmw t 'c baltalamadan lbarı-t 

kalma .. ına kar .. ı sırbl<ifanda nı.: 

muntazam '"'.) ıın ordM11 hareket ha
lindedir. 

larl!tu da kul!,anacak hale koyuyor. ğını yenıden dalgalandıracak ve btı Almaolar b kılarmı a-rUtr11..ak 

Londra, ıs (A.A.} - Amerikalı
lar ıki 1ıonltık İngiliz bombaların
dan iki misli kuvveHi fevkallıde 
bombalar ımal etmışlerdir. Bunlar 
çok mıktarlarda olar.ak İngıltereyc 
gönderlJmektedir. 

ra karşı sabrı s:ı>esMı.de mltkave-

Mukaddes kıt.aplara bakılırsa E- h .. rta dunyayı tedaviye kaF.ar ve· için durmadan kuvvet y~ğmokta- S 
yup peygamber hastalık ve bc-1aıa- recekttr.» dırlar. aracoğlu Parti 

yo~uzvelt o llflda şu kararı verL no~!~holm, 13 (AA·) - Bnla- Başkan Vekili oldu 
met göstcrmıs... o·· ca....~ J ...... _.d ) ( ) " unyayı ben ktırtaracağım, ben Aşağı Don &c aşağı Volga ara- '•nr:;o• .... - ı ıı: •• 

Ruz.vett ise taHhl, ırades!le yeni. tcdavı edeeeğlm. ıı sında muharebe azami bir ş ddct. Karadeniz, Sıhhat Vekili Dr Hulfısı 

Venşovda Japon 
hareketi 
durduruldu 

Genernl l\fUıaltn' iç. beHi k i, u ... tıı 
bir a"lkerıtlr. Makedon)ada eetr. har_ 
bf içinde 3 r.tlo:rn~. Sırp a .. keri ' e 
nıll h ha~ a tı S!'lndr. uzun zaman f:ıııl 

bir rol oyn:ımış, Sırp uba) !arına 
eıırlr.rı~ hocalık etnıl tir. 
Rö~ •~ bir Çf'!t~ ı>rd11su ke .. ı ıı a!iolıe ri 

ııetic'Ner e.lde fltleme'l, fakat )llh\'Cri 
ıı ı':'raştı rarak. hırııalıyat•ak rn ka
hırıda arkıııl :ı n v11racak bir kndr~t lr yor. On dört senelik mücadeleden Bır çok uğraştıktan ııonrıı mem· le devam etm ekte ise de henuz Ahtt.a.ş, Iktısat Vekili Smrı Day, zı. 

onra v(ieudu ve ruhu o kadar na- Ieketi öyıc bir mucadeleyc soinı. beklenilmedik bir hadise ccrcyıın raat Vekili Şevket Raşıd Halipoğlu, 
sırlaşıyor ki korku ne demek C>t- .)'Or ki sonunda toprak ve para ""k· et.m<'mistır. Ruslar Mav}5op Groz· Ticaret Vekıli Dr. Behçet Uz, .:\flina-

,.,.. ~ • • ' • 
1 

ka.liı.t Vekili A · 1 p h 1 .,. · 
duğunu tmutuyor, cesareti soır de·, lin<lc hıç bir şey almak yoktur, nl ve B ku petrol s&)ıalarına erış. mıra a r r .. ngm 
receyl buluyor. Bu v ıflarını A. heo ve yalnız vermek vardır. Fa. mek içoin Alma.rıların siddcUe ta- 1 Başvekalete gelmlşl"r ve mlizakcre 

Japonlar, Ç11nlllag 
lut'alar1111a •llılm bir 
kıımıaı 1011: etmlfler 

mcrikanın dahili h yauı dakı çar- kat miicadclc kazımıhrs:ı du·· 1 Y"da .. arruzıı geçcceklerını Azak denizi' odasına girmişlerdir. .. .. • Saat ıı d Çunklng, 13 (A .• 4-.) :Su ak· 

ıılıluj\'u aşlkıırılır. Yrırın f,..ga l alt ın · 

daki Anupıutıı bir kı~·nm uyanahl • 
lec~k bir durum hasıl olatrillr .. ıı 
fltıalln\ iç ordusu !lm11un tabii nn-

pışmalarıle ı bat ettikten sonra em yc1sıztık ve asay ızlik kalka- dolaylarında hücum edeceklerini. B kal t e RıyaseUcllmhur forsu ı.amk Çin teblıgı · 
günun blrınde dun;>ıı sahncsmdc caK, btitün milletler gibi Amerl ve Rostovdan Mo kovaya giden aşve e sancak dirl'ğine çekilmlıı s · 

H1Uerın kar na dıkıl yor. ~an milleti de devamlı bir saa~ •ı d cmiry-olu.nu kaybetmek tehlll\e. ve Reıslcümhur Ismet lnönU Baş,·e·' Çlnlıler Fuçeu yakınlarır.da Min 
oet e ve terakkıye kavuşacaktır. s nde bulunduklarmı b Jmekte 1- kfılet binasını şereflendırmışlerdlr. I Nln ırmağı ağzındakı adavı g<>ri 

Diğer tllı'aftan tarıh Avustury Emeklertnın karşıhğuıı iste bu şc- dılc-r. Almanlar hcnuz kati bır zn. Doğruoa Heyet Vekile odasına gl- almı !ardır. 
ile Almanya .arasındakı hududa ya. kilde alacaktır. fer kazanamamışlardır. T imoçen- den ~.e kabineye riyaset eden CUm. ÇınlUer gece gemılerle eelınt~. 

A~man askerJerine 
hakaret edenler 

kın küçük bir kasabada Hltler adlı ko ~rdusu dağılmamı tır , " Al. hurı·N" çok zinde ve neşeli göı1ln- ler ve koçan Japonlara Olu olarak 
bir çocuğu alıyor. demır iradelı, İki deım.r ırade arasında. birbir· manlar ağır kayıplara uğramakta- mcktc ldıl:er. Toplantı saat 13 e ka- 300 kayıp VC'rdlrm şlcrdir. Fransada da misi lleme 

h Jreketi }'apı lacok 
geni hayanı, ateşh ıdeaHI bir kı· lerine taınamile zıt ki hedefle de d>rlıır. Tlmoçenko eger diişmanl _ dar tam lkı saat devam etmiş 'e Japonların Vcr.şov üzertne yap· 

1 1 E · Climhurıefolınız memnunh·etıerini tıkla · ı i h k t san olarak yet ştır yor. r \IC on· vaın eden ınnç ~caba ne rııbı bk- rına son 15 gunde verdikleri kada r - • rı 1 er are ·c ı durdurulmıış.. 
"' gösteren bir tebessümle RıuıvekAlet· t 

başı sıfat.He diıny .. harbine soku· safhadadır? Mücadelenin mfınasım kayıplar verdlrmıye bwıdan sonra ..., · ur. Londra. ıs ( A.A ) - :Part.c; rad. 
h 

· k k .. ..:ı.. ten ŞUkrU Saracog-ıu tlı• birlikte ay. 
yor, garp cep csın•n. or unç mu· ve seyrini acaba hakıki bir cekiJ- u" ınuvatfak olursa Almanlar ih· Tokyo, 13 (A.A.) - Domcl a · yo ur.a g5re Paı·istekl Alman poıısı 

ı d " ı ılınışlardır. 
eadelelcrl içinde P şır •kten sonra 1 de kavrıyoı.t muyuz? Yoksa mu- tıyatta bultınatı taze Rus ordusu. jans•nın blldlrdigir.e göre, Kıangsi tarafından neşrcdllen l:>ir tebliğde 
sağ, salim mütareke kıyılarına b•- • vakkat mahıyette mesclelorin es- mm öniine pek yorgun b r halde Ankara, 13 (Telefonla'- İcra Ve· eyaletındn cereyan eden muhare. Alman askerlerine taaı-rtız edecek 
rakıyor. Alm n millctinın geçırdtğt k iden kökleşmiş fıkır ve hisİerin geleceklerd ir . kıHerl Heyeti, bugün ögleden son. belcrde Japon birlikleri Çekiyaııg· Fratı ızle.rın aneleıine km-ışı şiddetl ı 
felaketler içinde ruhunu yuguru. göruş ufuklarımızı daTaltmas1na Berlin, 13 (AA.) - Alman or· r.a saat 15 te Başvekıl Şükrü Sa· Kirngs deın'iryolunu ışgal ctmi .• mi meme tedQlrlerı alınacağı bıld . 
yor. bütiln bır buyuk milletın e- meyd&n bırakıyor muyuz? duhirı umumi kararg§hının teblıgl: ı·aeoglunun başkanlığında toplan. lerdlr. Bu blrlıkler şimdi Kiangsl :rilmcktedlr. 
le.mlt!rinin emellerinin akislerini o. Bu suallerin cevabını geleet-k Y'2. Doğu cephesinin cenup kesımın. mıstır. eyaletinin şimal • dogu kısmında Tebliğde şoyle denllıyor: 
ırıtın nıhunda topbyarak kes f ve zıda arastır\\Cağız. de düşman geniş bir cephede ta· A • Yar.g'ın 30 k lometre 'e cenup do. Hakaret \"eya baltalamadan şUp_ 
muth· bir kudret hahne yukseltı- Ahmet Emin l'ALMAN kip ed ılmektedlr. Ehemmiyetli ha. tlee d iyo:- ki : · ğusunda bulunan dağlık çevrede heli olanlar ıo gün ıçinde te\·kır ed ı . 
YO!: vn kuvvetleri t ak!.PJn\lh&rl.'b lerlni (Be ı ı lneitk) (f) yerlcı:mlş bulunan 65 ncı ve ı 4 7 medıği takd rde bunların a:leleı ın-

Haki kat mı, desıekıcmışıer ve gcceıi suncıtı.ı:lil ıo4o temmuzunkınden ısc hudut· ıncı cunkıng ıumcnıen ııe dövo- den ı8 ya ından yukarı oıan 't!rkek-
H1tıe1·, kararH'lı ıpttdad;ıp veri- hücumlarla Don ve DoReç üzerin· suz surette daha lyıd ı r. şfiyorlnr. ler k\lrşuna dizilecek ve kadınlar agu 

yor: «Alman4·ayı ebedi surette dun Yalan mı? 1 de yenıden b'r çok geçltlerı tahrip Bundan sonı-a tank imalatına i jnpol.,r geceden :Caydalcırıarak IŞIC"re gö'ldeı llec~ktır. 17 ya ındar 
yaya hakim kılacağım, her . eyi Al. (Beşı 1 incide) xx ı etmişlerdir. i şaret eden At tice, tcnk ı tçilc l' tara: Çunking kıtalarının buyiik kısmı- kilçtlk 'olanlar ıslah evk\nne gonde 
man mıtletı hesabına alacağım . Bu lw!rf ihtiyat kaydilc karşılamalıdır. Sa~aş uçaklarımız Kaf~as~ a sıı-ı fından çok küçi.ık gosterılen bu- nı yok etmişler , e geriye kalanları rileceklcrdır. 
mflletın karşısında ba ka. irade, "ÇiinkU Ingıltere için Mıı;ırın harbe h!ll uzerinde NQ\'roslsk hmanında günkU tank kuvvetinin Llbynda t- doğu 'stlkametine atarak Lujang'ın --------------
başka verhk kıılmıyacıık, herkes girme'>lnden bir fayda umulamaz. Ik yuzen havuza ağır çap\a bom· talyanları bozguna uğradan kuv. cenubunda Şuangçe:mı·ı i gııl eyle· Cf'gerciler, yiizde doksan 
onun kuracağı düzene bo~un eQc- Berlln, 13 (A.A.) _ Yal'ı resmi 

1 
balarla tam isabetler kayd"'tmiş. I vl'.'t oldugunu Vl' t nkların Rusya- mlşlcrdir. 

cekh> bir kaynaktan blldil"Uiyor: l lcrdlr. • 1 da biıyük bir mi\csslrllklc kullanıl. Şimdi bu iki Çin h.imeninln ba karla mı sallş yapıyorlar 
Ruzvclt, bir sun VHŞOnu z ya· Mısır'dıı.ltl Brltanya işgal makam- Voro~.ej'ln şimal ve . şimal batı· makta bulurduğunu söylemiştir. klycleri burada yok edilmektedir~ 

ret ediyor. Bır an iç n dünyanın }arının kral Faruk üzerinde baskı sında duşmanın dunkü saşırtma Cığcrc lenn mezbahadan topta. 
el n mühım adamı mevk )!le yükse. yaptığı hakkındaki şayiataıa karşı mtıkabll hücumlarına karşı yapı- kuvvetlerınden mürekkep bir grup E k• b• 150 kuruşa almakta oldukları ko-
en bu adam, en yukGekten en a- Alman hariciye nazırlığı vazıyet aı-' lan müdafaa muharebesi e nasında imha edilmiştir. S 1 1r Yun sakatlarından akciğeri 20, kıı-
agı dti~m~ış, ~ı>lu ktmadı kırıL ı maktan ımtına etmcktedır. 111 So~yct tankı muharebe dışı Finlanda körfezinde mayin gemL raclğerl 80, yüre{:i 25, dalağı 15, 
mıştır. Dl~or kı: Akıbetleri son dereci\ ağ'ır ''e vahlm cdllm!şt r. !erimiz tarafından bir Sovyet de- Bul gar m b beyini 30, beyinsız başı 60• 4 tane 

c B<.ın dunyayı kurtaramadım 1 o!abilccclc bu rh•ayet edilı>n hı\.disc R~ev'in cenup batı ke lmınde n zaltJsı batırılmıştır. e USU ayagı 25, 19kembeyı 30 kuruştan 
Ayrıldım. Fakat dava kaybolma- hakkında burada mevsuk ma!Cımat hava kuvvctlerımizln tesirli yardı- Uzak şimalde pike uçaklarımız ayrı ayrı olmak uzere topyekün 
mışhr. Elbette başka biri çrkacak, yOktur. mile 2 temmuzda başhyan kusat. Mumıansk yakısunda Kosta'da li. ,284 kuruşa sattıklarını ögrenen a_ 

ma taarruzu net cesınc1c duşman man tesislerini bombalamıslardır. Almc.nyoran zaferini ıakaıı makamı r yuzde 90 gıbi faz· 

Doğan Sigorta Şi rketinden : 
mevzileri yarılmış \&C ormanlar ı- infılaklar ve yangınlar müşahede la bır kar bırakan bu satış hak. 
çifide yapılan çetin muharebeler es edilmiştir. istemek Otesfir diyor kında tetkiklere ba~amışlardır. 
nasır.da bir çok piyade ve suvari Moskova, 13 (A.A.) - Reuterin 

Doğan Sigorta Anonim Şirketi aşağtdaki va&rfları haiz olmak tlze
re altı TUrk gencini lstanbuldakl merkezinde en az bır sene staj yııp
tırarak bunlardan muvaffak olanlan Şirketin esas hizmetıeıinde çrılış
tıracak 1 \ c bu e nada lıyaka.t göstere nlcri sta.}lannı iknı al ~ln ecnebi 
memleltetlere "ndeı ccektir. 

tümenlerile bir zırhlı livası ger·- hususi muhab'ri bildiri.} or: 
leyerek imha ~lmıştır. Şimdi Alman orduları mühim 

11 gi.iı süren bu ınuhar<."bede 30 bir demiryolu hattı olan Voronei· 
bin csiT al"Mmış, 2'18 tank, 591 top, Rostof demiryolunun iki tarafında 
1301 makineli tiifeklc nrnyınatar ve Roso::. ılc Kantemlrouka ar • 
H mt.M1ım miktarda harp malze· stnda bulunan t3kribl'n 60-70 k -
mesi ele geçlrılmiş veya tahrip e. lomctrellk bir kısımda yer alnw: 

A11kara., 13 (Radyo Gazetesi) -
Eski Bulgar mebuslarından Munitar 
Hasankief Londra radyosunda yap. 
tığı bir l<oııuşmada Uulgar milletine 
hı ta ben .şunlaı ı söylemiştir: cBulgn.r 
devlet ndamlan, Bulgar milletınl fe· 
ı kete sUrilklcmektedir. Bulgar mil. 
leti, HIUerin zaferinın Bulgnristamn 
reıtıketı olacağını bilmektedir. Onun 
için bu ztt!erı istememektedir. ÇUn
ıcn Polonya, Holanda, Belçika, Yu
goslavya, Yunanistan rnısallerı gözU. 
nUn önUnde~lr. Bütün burıktr ortada 
dururken Almıınlaı ın zafı-..rıııı lste. 
mek abestlı. 

dilmişt"r. Düşman ağır ve kanlı ka bulunuyorlar. 
yıplar vermiştir. Esir ve ganimet Bu, Sovyetlerin Kantemirouko. 

Hiç kımse e dayanmadan yalmz kcndı kablllyetlcrıne gil\.·enenlerln 
~ geç temmuz 1912 SO'lunn kadar tabrlren şirkete müracaat etmeleri 
lazımdır. Namzoolerin Tlırk tebaasından olmaları, lise tah.lıilinl bltir
mış, .aııkerlik hizmetini yapm bulunmaları ve 25 ya~ından aş:ını olma
ları x:ap eder. 

. Müracaat mektuplarına el yazısile hal tcıcümesi yazılmalı ve 
nUfus hfwlyçt eilU!anı uı·etlkı lise şqhadetnarnesl ve varsa olgunluk 
vesikasının 91Jretı ve ıki aded vesika fotografı illştlrflmelldlr. 

sayısı saaUen saate artmaktadır. 
Votkof cephesinde du manı11 bır 

köprü boşına karşı yaptığı dddetli 
bir hUcum püı.kurtülmüştür. Vol· 
kofun batı yısma çıkarılan düşman 

dan Baguşar'a yaptıkları on çe· 
kılmcyı izah eder. Boguşav me.zgfır 
demiryolu hattının 6 kilometre ka
dar doğusunda ve Don nehrin r 
batı sahili yakınındadır. 

masa, YQSadığını ~le farketmlyecekt". 
O kuvvctll, o Mr tabiatll Sonya Harrıs 
gece yarısı ev nl ıstıJA ed b 1 " en ya ancı ar 
karşısınd yok olmuş gib 'ydı. 

Kırmızı s::ıı:ları ve soluk ti k d yıız e genç 
a ın, ince v ııcfı bir levha gıbl gözli 

çekiyordu. Kucağında şala b .. . .. 
k 

• urunmuı;, 

uhiy uya dalmış çocuğu vardı. Onlara. 
zmetçl'lln keı.ıdlsl ,.in h 1 lnd ğ ,. 7. r ı ı san-

do~ r.Ierden artanları, ve içecek birşe\ 
lcrb ik~am ct~.ı . Genç adam, ayni tatlı 
le e.ssUmle ymur:e bakıyordu. 

- B~ aksam yeni b r ey istemek ıçin 
gelmcdık, dedi, sizin karımı gormen zı 
ve karımın evinizdeki guzcı eylerden 
bazılarını görmeslni sl dim de onun 
.ç ·n geldik. 
Kadın: 

- Pek iyi, dedi, f kat ancak bir lkı 
dakika kalmanıza miısaadc edcb Urim 
Vakıt geç, yatmak lstı~orum Zaten si. 
w. bir daha buraya gelmemenizi söyle· 
m~tlm. . 

Adam g<>nç kadını 1 aret ederek ce 
vap verdi: · 

- Adıı sebep oldu, s zi gormegı pek 
merak edıyordu 

Genç kadın, h ç bir Ş<'y SO.) lemedcn 
asık bir suratı~ karşıda duruyordu. ' 

- Çok lyl, ama şlmdı artık gidin. Ha· 
iyı hatmma gcldı, bana hiıl{ı ı~·nizl 
soylemediniz. 

- Bcnlm mım, lienrı Abot, karı_ 

GüMüS MASKE 
BOYOK HiKAYE 

Yazan: 
Ragl Valpole - 5 

mınkı Ada. ve çocuğumunki de Henrı. 
dlr. 

- Aıa, son göruşmemızdenbeı·ı ndsıl 
geçındinlz? 

- Mükemmcl ... 
Bırdenblre sustu Genç kadın hıç ag, 

zını açmadı. Odada ağır ve sıkıcı bir ses.. 
s'zlik oldu. Sonra, Sonya Harçls artık 
1_:ltmeler !azım geldiğini anlattı. Yerle
rinden kımıldamadılar. Bır ınuddct son. 
ra, bir daha ısrar etti. Kalktılar, ama 
kapı yarıına geldikleri zaman Henrı 
Abot başını, yazı masasına doğru çevi
rerek: 

- Sızın mektupJ.arınızı kim ye.zar? 
diye sordu. 

- - Hıç kimse, kendictğım yazarım 
- Sız! bu zahmetten kurtarması 'çın 

b rlnl almanız lfızrm... Onları sizin ta. 
rafinızdan ben yazayım. 

- Hayır, teşekkur ederim olamaz, 
kendim yazarun. Haydi gidin artık, Al-

Çeviren: 
Rebia Erghen 

lah rahatlık veı"S n, Allah rahatlık ver· 
sın. 

- E' et, mcktuı;>larınızı muhakkak 
bc-n yazmaJıyım. Hem bunun için bana 
ücret vermenize de lüzum yok. Vaktim• 
doldurur. 

- Saçma şey, luzum yok. Hayd Al. 
lnh rahatlık versin, Allah rahatlık ver
sln. 

Kapıyı arkalarından sıkı <-ıkı kapadı 

Ama bütim gece uyuyr.ınadı, yatağında 
hep onu dilşUndü. Genç k dınla küçiık 

çocuğun da nckadar çaresiz bir halleri 

vardı! Bazan bır ıınıı şefkati butiln vU· 

cudunu aie. liyor, bazan da bir korku 
raşesl d marlarını donduruyordu. 

Bir daha artık onları hiç görmıyece. 
gını umuyordu, ama ya tekrar gelirler. 
se? .. . Zaten ertesi sabah, onu görmek 
umıdtl sokakta, her geçene bııkmıya · 

cak .mıydı? 

Üç gbn sonra, tekrar göründu. Yat:. , 
murlu bır sabahtı. Mis Herris, evde ka. 
lıp hesaplarını gözden geçirmeyi tasar· 
lcımıştı. Yazı masasının başına oturur 
oturnı az, hiz.metçl kız, genç adamı içeri 
soktu: 

- Mektı,ıplarınızı yazmaya geldim dE
d l. 
Kadın keskın btr tavırla: 
- Teşekkür ederim. iht yacını 

ded • Herırl Abot, artık çekilin, 
buraya gelip gitmeniz kafi ..• 

Adam: 

yok 
gıdın, 

- Yok canım, neye kafı olsun? dı. 
yerek masa basına geçtı. 

Mis Hcrrls bu son hareketinden bU· 
ttın ömrünce utanacaktır Ama ne lap. 
sın, elfnde degildi. Yarım sa.;;t onra, 
divanın kö~esinde oturmu ·, karşısında-
ki adama, ne yazmak lazım gcıdiğln 
izah eyliyordu. 
Şunu kendi keAdlne b le ttiraftaıı çc· 

ktniyordu: Genç adamın karşısında otur. 
ması çok zevkli birşeydi, kendisi için 
Y bir arkadaş da oluyordu. Eskiden fe
na fcf1'l lere dalmış bile olsa yine bir 
centilmen olduğu 5üphcıılzdi, ltllrekcti 
ku"ursuzdu, muhabereyı güzel bir su-
ette idare edıyor, tam yaz:lması lflz ım 

olan şeyi buluyordu. 
Sonla, bir hafla sonra dostu •tE nny 

Vestonıı a gulerck &nlatıyordu: 
f.Arıaı. -.t) 

Dünkü yer sarsıntısı 
Diın sabah s~at 10,52 de şehri· 

mlLde şiddetlice bir yer sarsıntı•t 
hissed lmlştır. Kiırdilll rasathantsi 
bu sarsmtı hakkında şu malumatı 
vermıştir . 

- Bu zelzclcn•n merkezi resat. 
h neden 140 kilometre uzaktad r. 
Bu ha!ıf bır zelzeledlr. Tahrlb t 

yaptıgını uınnctmıyoruz 

Tepebaşındaki yeni 
tiyatro binası 

Şehir Tıy trosu komedi kısmına 
tahsis ed len Tepebac;ındakı esk 
Ses sınemasının esaslı surette ta· 
mir ve tadl1ıne karar verılmiş '\ e 
bu iş 15 bin liraya müteahhide ha. 
le C'dllmlşt.•r . 'fıımirat derhal ba~h· 
ynrok ycnı tiyatro mevsimine ye. 
tlştirilccektlr. 

Kafa kemiği çathyarak 
öldü 

Samat)ada otomobılinin Uıst cınl 

tamir etmekle olan ~vior Alı, p .. 

şen ıa tlğin demiri başına çarpa· 

rak alnındaı yaralanmış, darbe 

çok ıddetl olduğundan k&fa kc. 
mtgı çatltyarak kaldtrıldıgı hast. -
nede ölmiıştur. 

Pamuklu 
iizerinde 

mensucat 
suiistimal 

Yerli Mallar Paznrınıo Bahçeka. 
pı şubesinden Devlet limanları 
rnO tahdemlerine aıt 175 kışillk pa 
muklu mensucat alarak dışard 

yüksek f yatla satmaktan suçu 
Bahçekapıda k hvecl Ali Asg ~ L 

le Devlet L manlnrı'lda melıur 
L Ot!i Veral ıkı numaralı milli ko· 
runma mahkemesinde 3 er ay hap_ 
ı;e ve 100 er lıra para cezasına rnah 
kUm cdılmtşle.rdır. 



' 
Fransız Milli Bayramı 

l(ık sahiplerinin mebus seçilmesi, 
bu suretle Avam Kamarasına 

halk tabakasının mebus göndere
memesi, meclisin b'r mlllet meclL 

.. 
VATA N 

SUMER BANK -·' İstanbul Satınalma Müdüriyetinden: 

Memur Alın caktır 
(Ba,ı 2 nl'lde) 

rasında hürriyet fikir ve duygu
ıarını da yaymak m· kımından da 
Fransa ihtilal nln beynelmilel o
larak ta ayrıca büyiik bir rolü 
vardır. Filhakika erudıtn seksen 
sene bile geçmeden, Avrup~ır.ın 

bütün milletleri zulme ve istıb. 
dada karşı aynklanarak, meşru

tiyet ve cümhur'yet idarelerini 
kurmıya muvaffak olmuşlardı. 
Bununla ber .. ber bu lhtll~lin baş
ladığı uımanlarda, Avrupa devlet 
adamları ve kralhırı bu hurrlyet 
ateşlerinin memlekctlerire sıra_ 

yel etmesini önlcmcJ· çin, hep 
birden harek'te geçmişler ve 
Frano0:a aleyhh:e harp açıp ordıı
l;ır sevkctmlş1crdi. Burdan dolayı 
Frıınca, hürriyetine kavuşmak i
cln yalnız .ç düşmanlnlle değil, 

a ,· .. ı zamanda hariç dlişmanlarile 
de uzun sava !ar yapmak zorun. 
da kalmı~ı. 

si olmasına mani oluyor ve 1a-ı ~6.59 .sayılı ~·lf't ;\il.le-; eseler! ve Bankalar Barem kanunu mu. 
biıttlle meclisteki zengin mebus. <"lhln<'e .:\ludlırh·etlnıl:r.e Yüksek mektf'p n·~a Llse ınezunlanndan 100 
ıar da halktsn ziyade kendi men- liralık aJlılc ü~retle bir, ı 20 liral k aylık ikr etle b!r ,.e H O liraya 
faatlc;i için çalışıycrlardı. Gerçi karlar a~·lık Ü('retıe iiı; memur imtiha nla alınacaktır. 
0 zamanlarda Avam kamıırcsında, Atlılekl şeuı6tl h:ılz buluna n taliplerin temmuzun ylrmh!!Re ka-
eınliik s,h plcrlıun kurdukları dar Galatad:ı Bankalar caddc.~ınııe Sümer Bank'tla bulunan l\IUdUrl-
uMuhafazakiir partl• den başk", ~·etııııl1.e ,.e<ialklnl lbrar. etmeleri ,.e imtihan olmak üZE>re 2S temmuz 
memlckcıt<' yenlllklcr yııpıJmasını perı;ıembıı giVJli !'aat 9.80 da :Uü:lliriyette hazır bulunmaları JAzınıdır. 
ıstlyeo ve halkı dilşunen bir de ::;erait: t - Yiik ek mektep nya t braz edile"ek vesaik : 
, Ltberal Parti• si vardı · Fakat 11 ı.ısc mezunu olmak ı - :Süfuo; hü,·iyf'l cü1.danı 
kral <kseriya hükumet rical nl 2 - Ao;kerll~lnl yepnıı, 2 - Taho; if , ·e:.lka ı 
muhafazakfır partı azası içir den bulunmak \C~"a nlaka ı 3 - A.;.kerJlk \'etlk~ı 
seçtıği için milletin dC'vlet şl0• ulmanmk ı - Pollıı hii•mUha l kağıdı 
rinde sesini duyurmasına bıttahi :ı - l'aşı S5 ~i geçml1 bıı. 5 - \ ·arAA hi:r.met , .e ika"• 
asla imkan olmazdı. Fransa lht:- lunmanıak 6 - 4 adet \. eslka fotograrı. 
liılı boşladığı sıralar<ia İngiltere 1 ı - htllıılaınına mflni ha-
mC'ljrutlyclı ışte böyle sahte bir li olınamak 
dunımda ve İngiliz mil!C'U de b n r. - i mtihanda mu\affak 
bir turlü geçim darlıgı ve s fn- olanlar -.ıhhi tlurunı larını 

Jet içinde idi. Prans da lht liil n anknm 11: doktoruna tt-..,-
patlayınca, kralla beraber İngil· bit eltirmeı,, 
tereyi babalnrının bir mallkftnP. :.'lı"ot: F.enrhl ll"8nla rllan Inglllz<'e, alman<'ıı. vr.ya franr,ır.<'a bUe""'r ~ a c kadar hayrete değ~r bir 

U ~ vakadır ki, bugun hürri

yet kahramanı geçinen ve diln
va hürriyeti iç n dbvuştilğünü söy 
!iyen lncntcre, l 50 sene evvel 
Fi'< nsada dof:an hürriyet ateşini 
bastırmtk ıç:,, Fransayıı sa1dır.·n 
devletler!n öı safında tulunuyor. 
du Fakat y ne bu meselcnen en 
garip tsr:ıfı da, 150 ;mı• e1;vcı 

değil, asırlarca evv~l bile İngilte
renln dünyada demokrGslııln ve 
meşrutiyetin beşiği sııyılması 'df. 
Bununla berııber İngiltere bu nok 
tadan da mazurdur. Clinkü o za· 
manki İngiltere meşrutıyeti lfıf. 
tan ibaretu. Eski İngiliz mesru-

lerl gibi kullanan bu zengin asli. trrdlı eıllle<'t"ktl r. 100 liralık \ arlfeJe talip olanın ma kine ile. 
ya.u yaı:ma..,ını bllm 1 ,,arttır. zade sınır, ihtilalin yayılmasırdan 

çok korkmuştu. Fakat bu adam-1 ~--••••••••••••••••••••••••-' 
!arın hürrlyC't ateşini sbndürmek ı 

tlyct sisteminin Avrupada ilk de
fa hürriyet ve demokrasi fikir_ 
ler nln yayılmasır.a sebep oldu
~unu lnk(ır etmem~kle beraber, 
:>u meşrutiyetin İnglltereyc bile 
"!ill"lı bir faydası dckunmadığını 
rnbul clr.:ek h ç tc hatalı bir gö· 
üş olmaz. Şöyle ki: FılhEkıka 

t3 ürcu asırdanbcrı 1ngllteredc 

ı,ır millet meclisi vardı. ilk za. 
n:.r Jard& bu meclisin vazifesi yaL 
uz kralların vergi koymak hu
,u!-undakl c.rı.ularına fren yap_ 
11 ktıın ibaretti. Bugün Avam Ka

n:ırası clecilğlmlz bu meclis, da
:ıa sonraları bilhassa 18 inci o:sır. 

da dC'"'ıct idaresine kısmen hA
<lm o!mı.ştu. Fakat bu devrede 
Ing !terede yalnız vergi veren cm-

tçln yaptıkları bUtün savaşlar bo. 
şa çıktı. Nihayet 80 sene sor:ra 
İng !iz mlUetı tyııklanarak zade
gan sınıfının silrduğu bu salt.a
.natı başlarır:a yıkarak bugünkü 
hürriyetine ve meşrutiyet idare. 
sine kavuşmağa muvaffak ol
muştu. Bugiln heyatın iki garip 
teceJlisile karşı knrşıysyız. 150 sn
ne evvelki hürr yet kahrnmanı, 

Fransa bugün ylr.e hürriyet uğ. 
runda yere serilmiş yııtıyor. Son
ra o zamanki hürriyet dü5manı 
İngiltere, bugün hiırrlyet ic;ln 
ayaklandığını söyliyerek dö· 
ğüşiiyor. Bu lı;in sonu ne olacak, 
mllleller r.lhayet tam bir hürri. 
yete kııvuşacaklar mı? 

F ok şuphell, fakat şu mu

V hakkak ki, insanl&r bugün 1 
için b r ideal olan bu dUnya hıir· 
riyetlne bir gün kavuşmağa mu. 
vaf!ak olurlarsa. ylr.c Namık J{e
malln bir şllrlndek : 
Ne efsunkflr imişsin ey dıdarı 

hürrl~ C't
Eslri aşkın olduk, gerçi kur· 

tulduk e arellen ... 
Beytini tekrarlayıp durmaktan 
ker:dılerinl alamıyacaklardır. 

Baha Tcvfilt TANSEL 

ıtanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden· 

EHerinde yağlı tohumlar 
bulunanlara 

Ellerlr.de 9U ve daha evvelki ııeneler mahsuıu susam, keten tohu
nu, ay çiçeği tohumu, yer fıstığı ve kendil' tohumu bulunanların 15 
cmmuz 1912 tarihine kadar mallarını, miktar \'e evsafını bilcllrir birer 
'leyannanıc ile ihracat başkontrolörlüğüne bildirerek usu\U veçhile mli
ıUrlettirdıkleı·ı takdırde yeni fiyat rejimine mllteallik fi6 No. lu sir· 
;ükr hUkllmlerlnden istisna edilecekleri ilan olunmuştu. 

Vekil.let yUksek makamınca bu hususta alınan yeni blr kararla 
ışağıdakt tadıl6t yapılmıştır. 

l - Keten tohumuna alt beyannamelerin kabul ve mUhUrlenmcsl 
"Sklsl 

2 - Yer fıstığı, susam, ay çiçeği ve kendir tohumlarına ait be
vannameler 1 ağustos 1942 tarihine kadar tevdi edllmlıı bulunacaktır. 

3 Kendir tohumlarının mUhUrlcnmesl işl 1 ağustos 1942 tarihin-
de hitama ermiş bulunacaktır. 

1 - Yerli fıstığı, fiusam ve ay çiçeği tohumlarının mUhürlenmesl 
'şi 15 ağustos 1942 de sona erecekUr. 

5 Evvelce depolama mahıılleri olarak bıldlrllenlere llA\·etcn res-
mi kontrol merkezi bulunan Giresun, Ordu, Fatsa, lnebolu, Iskendcrun, 
Tekirdağ, Çanakkale ve Bandırmada bulunan çuvallanmış ve usuıu 

veçhlle açılmayacak .şeklide mühürleri takılmış bulunan yağlı tohum
lar mahallerinde de depolanacak yani mühllrlrnebilecektlr. 

6 - Kontrolörllik tcşklllltı bulunmayan yerlrrdcn Tekirdağ, Ban_ 
dırma, Çanakkaledeki alil.kadarlar beyannamelerini yukarıdaki müd~ 

detlerf afmamak llzere Istanbul Mınüıka Ticaret MUdUrlllğil ihracat 
Ba!jkontrolörliiğiine lskc.ndcrundaki alil.kadarlar ise Mersin Mıntaka 
Tlcar:et MOdUrlUğtlne tevdi edeceklerdir. 

7 - Bu liman ve merkezler haricinde veya dökme halinde bulunan 
yağlı tohumların mühürlenme ve depolanmalanna lmkll.n bulunmadı-

ğından a!Akalıların işlerini ona göre tanzim etmeleri. ' 
S - Daha fazla izahatın Ista.nbul Sirkeci Liman hanındaki (Hıra_ 

cat Başkontrolörlüğündcn) alınabileceği. i!An olunur. c7567> 

r Radyo 1 
1 

BUG ÜNKtl PROGRA.'1 
SABAH 

7.30 Program \'e saat ayarı, 

7.32 Vllcudumuzu çalıştıralım, 

7.40 Ajans haberleri, 7 50 Senfo· 
nik parçalar (Pl.) 8.20 Evin sa.. 
au. 

ÖÔLE 
12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Şarkılar, l:?.45 Ajans ha
berleri, 13.00 Fasıl heyeti. 

AKŞAl\I 

8 ORSA 
13 TE:\l;\IUZ 19 12 

1 Sterlin 5,24 
100 Dolar ı :rn,10 
100 Pezeta 12,9375 
100 İsviçre frangı 30,365 
100 İsveç kronu 31,16 

ESHA:\I ve TAHVİI.A'l' 

r-:, 7 941 Demtryolu 11 19,58 
Merkez Bar.kası 151,-
istanbul Rıhtım Dok 16,-

Halka kok kömürü dağıtımı hakkında 
. Iktısat Vekaletinin tebliği 

Kömür satış ve tevzı müessesesi ve şubelerıncc ve bu müc.sse.scnln 
semt bayi ve ajanlan tarafından kı9lık komür tevzllne başlanmıştır. 

Bu mUnasebetle Milli Konınma ltanununa tevfikan neşredilen ka
rar ve talimatname htiıctımlerl dairesinde kömür dağıtma işinin cere
yanını temın lç.n aşağıdakı hususların sayın halkımızın dikkatine ar. 
zedılmesı faydalı görillmtiştUı·. 

ı - Kömllr tevzii işi, icra vekilleri heyetinin 16/1/19!2 tarih ve 
2(18109 numaralı karaıııaıneslle tatbik ve resmi gazetenin 13/6/9 t2 
tarıhli nUshasile neşir ve merlyct ınevkllne konulan 348 sayılı koor· 
dına~yon kararına tevfikan tahdit ve tan7Jm edilmiş ve tevzi şekli 
resmi gazetenin 2!l/6 9t2 tarihli nUshasında neşredilen Iktısat VekAle· 
tinin tallmatnameslle perkltilmlştır. Tilrkiye kömlir satış ve tevzi mü
essesesi ve şubelerlle semt bayilerinin ve ajanların ne suretle kömUr 
satacaklan da Iktısat Vektıletince ta'Sdlk edilen kömür ~atış ,.e tevzi 
talimatnamesinde tası·lh edilmiştir. Bu maddrde yazılı neşriyat b!'oşUr 

halinde Etı Bankta, kömUr satış ve te\'Zi mücssesesı satış yerlcrlle 
bayilerde tevzi edllccckUr. 

2 - Kömür satış ve tevzi müessesesi olan yerlerde. bıı müeS'Jese 
şubelerinden ve semt bayilerinden kömür alınması, behemehal bıı satış 
yerleri tarafından parasız Vt"rllen beyannamelerin usulli dairesinde aile 
reisleri tarafından doğru olarak doldunılmıış ve imza edilmiş olmasıııa 
ve da~ıtma bırliği teşkll(ı tı fnaliyete geçmiş olan yerlerde bevanname. 
lerin bu btı liklf'rer. tasdik edilmiş buhıhmasına mille\•ıı !<kıttır. Alıcı

lardan htivıyel varakası kömürU yakacakları yerin musaddak kira 
mukavelesi veya tapu senedi istenebilir. 

3 - Kalorlfıorll mahallerde oturanların l<ömUrleri bina sahip veya 
mUsle<'iıi tarafından verilecek beyannamelerle en az liç taksitte alınır 
Bu binalarda oturanlar lçln ayrıca kömlir verilmez ve kömür talebinde 
bulunulamaz. 

4 - Kalorifersiz evlerde oturan aileler, her soba için iki ton ve 
sobıl adedi ne olursa olsun senede Uç tonu geçmemek Uı:ere kok lsteye
bıllrler. 

5 - Yeni bir ilan tarihine kadar Ankarada alınacak kömilr mlk. 
tarı her ev için ceman iki tonu geçmiyeceğinden soba adedi ve ihtiyaç 
ne olursa olsun, mevcut stoklar da dahil hiçbir kimse bir ve muhtelif 
yerlerden llk taksit iki tondan fazla kok kömlirii alamaz. Diğer tak· 
sit ve tevzi zamnnı ayrıca llln etlllecektlr. 

6 - Komllr dağıtılmasının kolayıaştırılması maksadile açılan semt 

bayılerinln yukarıdaki hUkUmler dairesinde tevzi edecekleri kömUr 100 

kıloda.n aşaf;'t ve bir tondan yukarı olamaz. Istanbulda bu miktar aza
mi iki tondur. Bu bayllerın dahi tevziatı aşağ'ıda yedinci maddedeki 

cezat mileyyldelere tabidir~ Gerek bu bayilerden \'e gerekse kömür 

satış ve tevzi müessesesinden verllen kömürlerin yekQnu herhangi bir 

suretle beşincı maddede yazılı azami miktarları geçtiği kontrol netice· 

sinde anlaşıldığı takdirde alanlar hakkında ceza1 takibat yapılır. 

7 - Kömilr satış ve tevzi müessesesinin izni olmaksızın hiçbir 
kimse aldığı kömtlrll beyannamesinde yazılı L-;tihllk mahalll haricine 
ve hiçbir yere hiçbir suretle nakledemlyeceğl gibi bulunduğu yerde 
dahi başkasına de\•lr, temlik ve hibe edemez. KömürUnü herhangi bir 
suretle devretmek mecburiyetinde kalanlar kömür satış ve tevzi mu_ 
esscseslnln yazılı muvafakatini almağa. mecburdur. Beyannamesinde 
haklk1 vaziyeti göstermeyen veyahut ki aldığı kömlirll ne suretle olur
sa olsun başka mahalle nakil veya diğerine de\oredenler hakkında Milli 
Korunma mahkemesince meşhut 6o<;lar hükümleri dalresınde takibat 
yapılır. 

8 - Kömür satış ve tevzi müessesesi ve şubelerinin depolarından 

yapılacak kok kömUrU satış fiyatı eskisı gibi, alıcı vasıtasın~ teslim 

beher tonu : 

Ankara ve Izmlrde •• •• • • .. 26,50 

lstanbulda • • • • • • • 23.50 

liradır. 
Semt ba:rııerinln munzam masraflarlle blrlıkte tcsblt ve tatbik 

edilen fiyatları satış yerlerinde asılı bulunacaktır. 

9 - Kok kömürü satış yerlerinde tartılıp teslim edllir. Toz nisbeti 

":, 5 i geçemez. Herhangi ecnebi madde, su katılamaz. 

ıo - Depolardan ve satış yerlerinden satılan ve tesıır edilen kö
mUrlcre alt her türJU şlkA.yetler Eti Banka ve kömür salış ve tevzi 
müessesesine ve şubelerine. Belediyelere ve icabında Iktısat Vekı\letine 

\'eya mahalli mUlkiye Amirlerine yapılmalıdır. 

11 - Kömllr satış ve tevzi müessese.o;i şubesi bulunmayan yerlerde 
yukarıclnkl esaslara mUtenıızır olarak gereken tedbirler en büyUk mül
kiye amir[ tarafından alınır. 

12 - KömUr satışlarının intizamını bozacak her tür!U yoL<ıuzluk. 

lardan kaçınılması sayın halkımızın yüksek menfaatleri icabı olduğu 

gözönUndc tutularak kararname ve talimatname hilkümlerlne dikkat 
ve rlayet edilmesi ve bunu lhlAI eden her hfldlscnln alakalı mercilere 
blldirılmesl rıca olunur. 

1:: - Bu tebliğ sureUcrl kömUr satış yerlerinde alıcılara. p3ra.sız 

verilecektir. (7598) 

lS.00 Program ve saat ayan, 
18.03 Radyo sakın orkestrası. 

18,45 Fasıl heyeti, 19.00 Konuş
ma, ııı.ırı Fıı.sıı programına de
vam, 19.30 Saat ayan ve Ajans 
haberleri, 19.45 Serbest ıo daki. 
ka, 19.55 Saz eserleri ve oyun 
havaları, 20.l:> Radyo Gazetesi, 
20.45 Genç bcstekG.rlar serisi 
{şarkılar). 21.00 Zıraat takvimi, 
21.10 Müzik, (Pl.) 21.30 Konuş
ma, 21.45 KUi.sık müzik progra-
mı, 22.30 Saat ayarı, Ajans ve 
borsalar, 22.45 Yarınki program 
ve kapanış. 

Yüksek Mllhcndis mektebinden al. 
dığım şebekeyi zayl ettim. Yenlsınl 
alacağımdan eskisinin hükmU yok- ~ 

ı tur. 
1 138 No. lu LQtfullah Ozengin 

Devlet Demiryolları İlanları 
---------------------------------------------------· 

l..~~~~~~---

ZA\'I 
Pertevnlyal llsesindrn almış oldu

ğum 10 uncu sınıf belge klığıclımı 

kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hUkmti yoktur. 

• 238 Suat Arbak 

RAŞIT RIZA TiYATRO U 
Halide Plşkln beraber 

Harbiye Bel\'U bahçesi alaturka 
kısmında bu gece 

SAÇLARl~D,\N UTAN 

Muhammen bedeli 5000 (beş bin) lira olan 2000 (iki bin) adet yUz 
havlusu (31/Teınmıız/10 1 2) cuma günll saat (1-1,30) on dört otuzda 
Hııydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından teahhUdUnU 
ıra edemiyen müteahhidi nam ve hesabına pazarlık ıısulile satın alı

nacaktır. 
Bu işe girmek fsteyenleıin 750 (yedi yllz elli) liralık katı t~mlnat 

,.e kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte pazarlık gllnü saatine kadar 
komisyona mUracaatıarı ıa.zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komlsyo ndan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(7592) 

tiahlhl ve :.'lı"eşriyat )lüdürü : Ahmet ~in YALMAN 
\'atan Ne,riyat Türk L td. ŞU. \ ·ataA Matbaası 

H-l·MZ 

HASAN KUVVET SURUBU 
Terkibinde IYOD, TANIN ve Glisero Fosfat vardır. KANSIZLIÖA, 
VEREME istidadı olanlara ve Si N i B hastalıklarma karşı kullamhr. 

Eczanelerde bulunar. KUçük şişe 80 - Buyuk şişe 150 kuruştur. , 

Teknik Okulu Sahnalma Komisyonu 
Başkanlığından: 

Cin&l )liktarı Tahmin Tahmin 
bedeli fi : bedeli tutarı tık teminatı 

Lira Krş. Lira Krş. 

Çam81}ır yıkama 100000 P arça 13 13000 00 9i5 00 
Odun 120 Çeki 11 Lira 1320 00 99 00 

Yıldızda bulunan Teknik Okulunun 1942 mali yılı ihtiyacı olup yu_ 
karda cins ve miktarlle tahmin bedelleri yazılı iki ayrı şartnamelerine 

göre 20.7.942 pazartesi gUni.l., çamaş1r yrkama saat 11 de, odun saat 
14.30 da Yüksek Mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak komis· 
yonda ihalesi yapılmak Uzere çamaşır yıkama kapalı zart, odun açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

Çamaşır yıkamanın ilk teminatı 975, odunun 99 liradır. 
Isteklllerin şartnameleri görmek ve ilk teminatı yatırmak ilzere bir 

gUn evveline kadar Yıldızdaki okulumuza ve eksiltme güntl Gilmllşsu· 
yundaki Ytiksek Mühendis mektebi muhasebesine gelmeleri. 

Tekli! mektupları eksiltmeden bir saat evveline kadar mıı.kbuz mu. 
kabilinde verılmesi lazımdır . 

Postada vfı.ki gecikmeler kabul edilmez. (7222) 

Soldan saga: ı - Bir devlet le· 
baası: Zamanın kı ·ımlarından. 2 -
Bağlama edatı: Kulluk eden. 3 -
Ba~ına bir har! gelir:;e bir re\·l 
kum~ olur; B r renk; 4 - istan. 
bulda bulunur; Yerin<.len hareket 
etme! Dudak; 5 - Üçüncü ve dör· 

düncü harflerır.in ~rasına bir harf Bulunmaz bı·r fırsat 
getirilirse bir dans r.;lur; Sayı. 6-
Sor:dski harfin noktası yok edil r- . 

se korkunç bir şey olur; Tersi: in- KüçükçaJl!hcada satılık büyük arsa 
tihap eder. 7- Tersi, sirkat eder. 

Bey. s - Başına bir harr gelirse Küçükçamlıca yolu üzerinde fevkalade 
(umuma mahsus olar2k) demek 
olur: B'r hayvan. 9 - Şıklar: 10- manzaralı Marmarayı görür, ifraza müsait 
Bir nida; Artma; YEdet. 11 - Çek büyük bir arsa Satılıyor 
iyi bir kuş. _ 1 

Yukardan aşagıya: t - T~mı Emlôk ve Eyt:lm Bankasından: 
ortasına bir (u) yerle~tirilmis bir ı 

kıta, 2 - B'r hayvar.ın {ery2dı; 1 
Noksansız, Bir renk. 3 - Tahlıl. 

4 - Eski bir m2but; Başır.a bir 
harf gelirse büyük olur. 5 - Ho. 
ro.wn süsü: Nuşederek. 6 - Cen
tilmen: Tersi: emniyetli; 7 - Ec
dat; Tuzak. 8 - Bir crkrk adı. 

9 - Tersi bir gıda maddesini sir· 
kat eden, 10 - Kuı;ak; Tersi: kıeın 
süsü. 11 - Nefi edatı. 

DÜ.SJCti BUL,:\fACANIN RALLİ 

Saldan sağa: 1 - İmamb;yıldı. 
2 - Kari ıse: (T) aas. (saat); 3-
L1andı; Erit. 4 - (A) yin; Lar; 
CYa) rı. 5 - Eda; Amber. 6 -
Tas tıa (atı sat): Pa. 7 - Er, RI, 
Sahip. 8 - Nadmak<:y (.yakam· 
dan. 9 - Rie! Kazak. 1 O - İsli; 
Rınada (adanır). 11 - (1) ki ök. 
süz: Net. 

Yukardan a~ağıya: 1 - İkiye 
tefrik. 2 - l\lanldar: İsi (m), 3-
Ananas: Nelö (ölen). 4 - Min
(nim); I ra; İk (ki), 5 - (A) bid(e} 
Atide. 6 - Asılma; (Sü) rü. 7 -
Ye; Ab; Sakız. 8 - Ere bakan. 
9 - Lar; Hazan. 10 - DRlr; Piya· 
de. 11 - İshrap; Kat. 

J<ıtanbul AHllye Blrlnt l Ticaret 
mahkeme"lnden: 942/21 ı 

Şile Limanına kayıtlı Dicle motö
rilnUn 31/5/942 tarihinde Burgaza 
gitmekte iken geçirdi~ deniz kaza_ 
sına alt raporun alınması mezkOr 
motör kaptanı Hilseyln Demlrclol!'iu 
tarafından iııtıda ile istenilmekte mo
tör ve yUkle allkalı ve bıı işten za
rarlı herkesin raporun alınaca,:tı 17 / 
7/942 cuma gilnU saat 10 da mahke
mede hazır bulunabileceği HAn olu_ 
nur. 

l 'ltanbul AııUye 6 ~ı Hukuk mah
kemeıılnden: 942/845 

Müddei: Mehmet Çahan Timur, 
MUddeialeyh: Sabiha: Fener Kire

mit caddesi Çırak sokak No. 1 
MUddei Mehmet tarafından mUd· 

delaleyh Sabiha aleyhine açılan bo
şanmanın teselli dA.vasına alt arzuhal 
sureti müddeialeyhe tebliğ edilmek 
üzere yazılı adresine gönderilmişse de 
mumaileyhin mezkOr lkametgAhını 
terk ile semti meçhule gittiğinin be_ 
yanlle iade kılınması Uzerine Hukuk 
U.suıu Muhakemeleri kanununun 141. 
142, ı.13 ''e 183 ilncü maddelerine 
tevfikan iade krlınan dAva arzuhali 
ile muhakeme gtinUnll gösterir da\'e
tlye varakasının mahkeme di\'anha
neslne asılma.sına ve 942/845 numa
rada kayıtlı işbu dAvaya müddeia. 
leyhin J5 gUn içinde cevap vermesine 
karar verilmiş ve bermtıC'lbi karar 
arzuhal ile davetiye varakası mahke
me divanhanesine asılmış olmakla 
mumalleyha Sabiha yukarıda yaz.ılı 
mUddet zarfında dlvaya cevap ve
rerek tahkikat için tayin kılınan 24/ 
!l/942 perşembe gUnü saat (15) de 
mahkememizde hazır bulunması \•eya 
kanuni bir vekil göndermesi !Uzumu 
tebliğ yerine geçmek üzere illin olu
nur. 

HADEME 
ARANIYOR 
Matbaamızda çalıştmlmak ü

zt>re lld hademeye ihtiyaç , ·ar

dır. AIAkadarlarıa cautemıze 

müracaat etmeııL 

Kıymeti 

Yeri T. L <Jin!'li 
Teminatı 

M~aııı T. L. 

6!l Usküdar Bulgurlu mah. KU- 22208.- arazi 55520 M2 2221 
çük Çamlıca caddesi 'No. es. 
ı yeni 13 taj 6/13 

Yukarıdıı tafsilltı yazılı arazi pe~ln para ile ve açık arttırma usu. 
lile satılacaktır. ..-

i hale 2317/194'2 perşembe günü saat 10 dadır. 
Mlluıyede sıra~ında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdiı~ 

deı teminat akçe!!'İ derhal arttınlmayarak ihale kimin uh<lesine icra 
edill~e aradaki fark ondan tahsil edilecektir. 

Isteklllerin nüfus tezkeresi, teminat akçesi, ve Uç kıta fotografla 
birlikte bildirilen gUn ve saate kadar ~ubemiz emlak &enisine gelmeleri. 

c708.5> 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan 
illin numarası 173 
Bir ton kok kömllrUnUn mmtakalara ~re nakil UcreUeri yeniden 

a~ağıda gösterildiği sekilde tesbit edtldiği ilı\n olunur. 

.oebek - ~kta...' 
&yoğlu 

Beyazıt - Fener - H asköy 
Sular - Eyüp - Karaağaç 

Bakırköy 

Yeşilköy - Hıı.lkal: 

Istiııye 

Trabya 
Yenimahalle 
Adalar «Denizden> 

Moda. 
E ren köy 
Boıta.ncı 

Kartal - Yakacık 

Usltüdar 
Beylerbeyi - Çengelköy 
Hisar 
Beykoz 

300 Kuruıo 
400 > 
~00 > 
600 > 
700 > 
900 > 
51)() > 
650 > 
7:>0 > 
375 > 
Kadı köyünden 

350 Kuruş 

600 > 
750 > 

1200 > 
400 
ısoo 

700 
iJOO 

> 
> 
> 
> 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
CiMi Mlktan 

Günü 
Paza.rlıfln 

Saati 

Mütenevvi demir ham malzeme 15 Kalem 
Elektrik malzeme.si campul, 

28/4/9-iı Salı 9.30 

priz. komitatör, kablo> 
Gazoz filtre pl!kası 

24 > 
2000 Adet 

> 
> 

> 
> 

> 
> 

9.50 
11.-

1 - Yukanda cins ve miktarı yazılı malzeme pazarlıkla satın alı

nacaktır. 

2 - Pazarlık hizalarında. yazılı gtln ve saatlerde Kabataşta leva_ 
zım şubesindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ Demir ve elektrik malzeme sine alt liste ile gazoz filtre ntimu
nesl her gUn öğleden sonra ııöztı geçen şubede görülebilir. 

4 - I.steklilerin pazarlık için tayin olunan gUn ve saatlerde teklif 
edecekleri fiyat üzerinden % 7.5 güvenme parasiyle b irlikte mezkur 
komisyona müracaatları. <7572• 

Bali taıllrede lı•I•••• 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi Tasfiye Heyetinden: 

Halı tasfiyede bulunın Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları TUrk 
Anonim Şirketi hissedarları umumi heyetinin 31/7 /942 tarihli Cuma 
gUnU fevkallde surette aktı içtima etmek Uzere daveti kararlaştıtıl
mış olduğundan, Şirket hissedarlarının rnezktır gUnde, saat 11 de, Is· 
tanbulda Bahçekapıda, Ta.'1landa 42 numarada Jcain Şirket merkezini 
şereflendirmeleri ve hi9ıSe senetleri veya bunlara mutasarrıf olduklarım 
mUsblt evrakı içtima. gUnünden bir hafta evvel Tllrkiye Iş veya Ziraat 
Bankalarına veya Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketı MerkezL 
ne veya IııtanbuJda Bahçekapıda bulunan tasfiye memurlarına tevdi 
ederek duhuliye varakaları almaları rica olunur. 

RUZNAME 
1 - Şirketin tasfiye mua.melltı ve vaziyetine mUteallik tasfiye 

heyeti raporunun okunması ve tasdiki; 
2 ..:. l stifa eden bir tasfife memurunun yerine diğer birinin tayini. 


