
........ Te Umum N .. rlyat lıllkllil'Ö 

lıakkı'tank ua 
Budd1tı yer: 

VA.KIT MATBAA81 
o\rıkara Oaddf'SI \ AKl1 l urdu 

1Y eni Ticaret Vekili 1 

~o 
'l'IMMUZ 1942 

PAZARTESİ 
Numara: 1034 Sene: 3 
?el: 28R':2 • Pm;ta kutusu: 214 

-.... ................................. ._ ............. : 

fitu Akşaml! 
lvrapaaın 
llaazarası 

' 

I 
Yazan: SADRİ "(RTEM 

A VBUPA acıklı bir levba balla. 
~ decllr. Bu le\1ıa açlık, eefalet, 
~talık, bayrağa bnııretle ta.nııA.m. 
1'aoıaıttadır. A vrupamn bu ,·azJyetJ 
'-ruıın ber za.JDAD kaydettttı ht\dlse. 
le...aen birinin teıılrt altınd:ı tekerrür 
~ektedJr. MUııte\11 Ue latllAya uğ. 
"'1an memleketler halkı kal'!}ı kııl'!}ı. 
>'~rr. Fakat .\vrapamn derdi yalnı:ı. 
... lbti9tevU ile kıır,,ıJatmıı olmakla 
'talı edlleme:ı.. Bunun daha derinden 
tlebeblert vardır. 

8a ~bler bir latllAdıuı T.iytMle 
.\.\'lupanın yapma nlz.&nunın, ha. 

~ tarUanıım, ltlya.Uarınuı. kay. 
~_bnaaından Uerı gelmektedir. Tart. 
""4 her devrlnde latUAlar olm111wr. 
~r d"rlnıle mU•tevlt ile latllAya 
"hıyıwı memleketler balkı araamda 
1'allea&ııeıer oımaıtur. Fakat Avnı. 
ha._ busllnkll ballnde hA.klm olan 
......... kendi kendini geçlnıllrmeğe 
~edlr olamıyan, ba&lm kıtalıırdıuı 
:::Stı maddelerle yaşıya.n Avr11.. 
-. "1 lmk&nlardaa mahrum o1 • 

...... ae&toesldlr. 
'-.\.9'apanın tarihinde dalma refah 
~ttlıa bayat aıevtyesl bafka kıta. 

ıntlnuebet teala edebUdlfl de. 
..,!erde tahakkuk etml]tlr. 
<\yrupanın ıefab aıevlyeıl Uk u. 
~rda Blad ve Çin keıv-1anna 
.. fit bulunuyordu. \'akrA o zaman 
~Yrupanın nöfuııu az ve tbtlyaçlan 
llıaladuttu, ve Avrupa toprı.kl.ırı bU 

ltaab4ut nllluw. ve ihtiyaca cevap ver. 
~le bugUnkllnden d)ade muktedir. 
«L Fakat Hind ve Çin yolları tıkuı. 
Cbtı zanıa.ıı Avrupacla bUyllk buhran. 
1•rın Oıktıtı, Asya yolları açıldığı za. 
'-o da Avrupunn ferahhk blaııeLtlğl 
lllla.ıtmdur. 
O..cıt. ve Tlmur bareke-tıcrı Avnı. 
~ ne kadar me:nnunlyetle kartı. 
-.ıa11tır. IJaba öncıe de Harun Re. 
t1t Ue Şarlman araaınılakl anlatmır. 
teıae Avnıpacla bir ferahlık all.metl 
'-1ıtna1ttı. Neteklm. ebllaallp barple. 
tlaua Mbebl de tık&nmıı Hind yolu. 
""- açıJmuı arzusuna dayaıunakta. 
tar. Avrup1U1111 bqka ıataııır vasıta. 
~~ Jatama ve geçinme umrett bL 
-..Ure onun bu kıtalar& yayılma. "•e onlan bükmU altına almaaı bA. 
~l doğurmuıtur. 18 mcı aıırdaD. 
~ Anupamn ferahlık ve refall &Je. 

~Jeaa sttnden gbe artmıotır. 
~'°tup&lllll fikir, unat, etyaeet, 

•orm bakımınclaa tefevvukıı belf 
~1& blUtmeclltl dereoeelnde mUeL 

• Ol111uıt1ır. 
ti 1"' harbi 1-fladıktall 90nra va. 

1 Jet birdenbire detıftl. Avrupanm 
.;:"'"- bulu4atu ıatalarla &etkll 
..... it Yabclet lllrdenblre paroaJaadı. 

l'abm &ld eebebl bu4ur. Neteklm 
~,. ela Avnıpanm deola atın 
f::-a-rıa olan irtibatının lng1Uz atı. 
~ altmda devaml yerin~. yeni bir 
~lb koyarak Avrupa daYBSıDJ bal. 
-~e callflllaktadır. 

""~dl kendine kifayet etmlyea Av. 
-~rıı kencU kendine yeter bir hale 
::~ı toln Sovyet topraklarını Av. -.:-1& blr koloni halinde UAve -.. 
.__ &rzu1Un4adır. Fakat bet ytb ee. 
~ blr taribe mallll: olaa Avrupa.. 'tellla qm ll:ıtalara dotnı yayıl. 
~ latdı.e.ı.ı ıarkıa &opraklara doğ. 
~Dltleme teklinde alzamlamak 
._ 1, blr it cletUdlr. Nitekim hAIA 

"rk barbl deY&m etmektedir. 
~paaın tarihi mukadderatında 
"' detltmeYI ifa.de eden vaztye. 
"'1a e. suretle nlzanılaııacafı benUz 
'-tUdtr. Çünktt btitttn bu bAdl. 
---~harbin tartlarına bağlı bulun. 
._~_~. 
-.orun ATrUpanm ~flÇlrmekte ol • 

W:_ Devamı ı acı •yfacla 

Çukurovada istihsal edı'len 
hububatın ô.cilen her tarafa· 

sev.1<_ edimesini emretti 
Vekil O!ls şeflerine dedi ki : 

En az bir banka intizamını isterim, ofis 
mühim rolünün bir imtihanı veriyor 

~Ukara, 20 (A.A.) - Ticaret vekl. 
llmlz doktor Behçet Uz, Adana, Tar. 
r.us ve Mers!.n havıı.Usinde yaptığı 

tetkik ııeyahatlnden Ankaraya avdet 
~tmlgUr. Vekil bu sı:ıynbaU esna.sın. 
da Hatay valisin\ de Adanaya davet 
ederek Hataym mahsultLt ve iaşe 

~lerlnl, İskenderun limanındakı it • 

hallt vaziyetini de !SğT~nml§ ve Cey. 
handan gelen heyeti knbul ederek 
kendilerini dinlemiştir. Adana, Tarsus 
ve Merslndeöl laee ve ofis teşkila.tını 
yakından glizden geçiren vekil, bun. 
larm kabiliyet ve hizmet derecelerinı 
ölçmek fırsatını bulmug, toplama ve 
dağıtma 13lerlnde Çukurovanın mem. 
leketlmlzln her yerinden evvel elde 
ettiği hububatını A.cllen muhtell! ıs • 
tlka111etlere sevk Biraaında ofieln 
göatermesl fcabeden haasaalyetf an. 

Gandi 
Nihayet 

yüzünden 
maskeyi 
atmış! 

!ski Londra 
fevkalade komııerı 

diyor ki: 
Kongrenin hürriyeti tehlike. 
ye ıokacak karar almcuından 

~ok mi!teeısirim 

Yeni delhi, 20 ( A.A.) - Hindi..,.. 
tan müdafaa konseyi az:ılılıına tayin 
edilen eski Londra fevkalftde komi
seri Birforok Han bugün neşretıilti 

bir bey:ınnamede H!nd )(oııgre pa •• 
llsinin sb nselini şiddetle tenkid 
ctmişllr. 

Bu deklarasyonda bilhassa şöyle 
deniliyor: 

Hindistanda zorla bir rejim lm.-. 
mağa çnhşan Gundi nihn)ct yi\zün• 
deki maskeyi atmıştır. Onun yaptı• 
ğı hareket sadece bir şantajdan 
ibaret değildir ,Gendi, faşistlerin 
diktalörlüğilne mukavemet etmek 
için büytlk gayretler sadeden bü • 
tün hfikumellere arkadan bir haf\• 
çer darbesi indirmek istiyor. Bu 
memlekelln siyasi inkişafında bü 

_.- Dt.vamı 2 ncl 1&yl•da 

Brezilyada 
Basası ve resmi 

otom o llillerıa 
işlemesi yasak 

edildi 

Ticaret n:.:ııı Dr. Bebı;et Ua 

Atılayda şehit · 
düşenlerimiz 

için 
Çanakkale de 

hazin bir 
• 

merasım 

yapıldı 

Denize çelenkler 
atıldı 

Çanakkale, 20 (A.A.) - Boğaz 6. 
nUnde kazaya uğnyan Atılay denlL 
altımrzda §ebit dll§Cnlcrln hatıraıa. 
rmı yad ve ruhlarını tazlz etmek Q. 

zere cumhuriyet alanmda hazin bir 
ihtifal yapılmıştır. 

Va!l ve komutanlarla bUtlln me. 
mur ve subayların askeri kıta ve o. 
kulların ve binlerce halkm hazır bu. 
lunduğu b(ı ihtltalde i&UklA.l mar • 
şmdan sonra meydandaki bayrak ya. 
rıya indirllml.ş ve iki dakika hUrmet 
allkQtunu İııUteaklp söz alan hatipler 
bu acıklı hAdiaentn TUrk kalbinde 
bıraktığı unutulmaz eıem ve ıstırabı 
anıatml§lar ve azla ıebltlertmlzln 

habralan 6nUnde lğllml§lerdir. 
Bundan 10nra tıkeleye gldllmlf ve 

burada vaU ve komutanlarm da dabll 
bulunduğu blr heyet hazırlanan va • 
pura blnmlflerdir. 

Bandonun çaldığı matem havaslle 
sahilden uzaklaşılmış ve denlu çe • 
lenkler atıldıktan sonra dönUlmUştUr. 

naslara karp harp 
edecek Fransızların 

Rlyo c1U .ıaneyro .zo ·<.A.A..> - Dün 1 Alınanyada esir olan alna. 
gece yarısından ftıbaren bUtUn Brezil baları serbest brrakılacak 
yada hususı ve resmi otomoblllerin 
tşlemeal yasak edilmiştir. Federal 
petrol o!lsı yalnız r48 otomobli lçln 
!sthına kabul etml§tir. Bunlann 5:> l 
ha &:ıi~ nazırlığının, 23 U de Polla 
mUdUrlUğünlln emrinde bulunan oto. 
mob111erdir. Ne§redllcn bir kararna • 
meye göre bueust otomobil eahlplerl 
şoförlerini işten çıkarmıyacakınrı 

gibi aylıklarını da lnd!remlyecekler. 
d!r. HUkQmet gazogene lıtllısallnln 

arttırılması 1Qln tedbirler aımııtır. • 

Vlfl, 20 (A.A.) - Radyoda nutuk 
s6yllyen devlet nazırı ve yeni Fran • 
.ııız lejyonu merkez komıteaı reisi 
Benova .Ma§ln Rusyada harp etmek. 
te olan yeni lejyon meruıubu Fransız. 
ların Almanyada cslr bulunan yakm 
akrabalarının tabliyesini latıyeblle • 
<:eklerini blldlrmtııtlr. Yakın akra • 
badan maksat baba, kardeıı ve evl!t. 
tır. Butııara ayrıca yardım da edile. 
cekt.ır. 

!atarak "en az bir banka inUzamı 
isterim. Otla mUhJm rolUnUn bir 
imtlhanmı veriyor .. ,. demi§tir. lda.re 
funirlert, çlttçt, tUccar ve halkla, 
yakın ve samtmt temular fırsatını 

bulan ticaret vekilimiz ehemmiyetıl 

llmanrmu: Mersinin aınbarındakl it • 
lıa!At ve ihracat e~yalannt da g6r • 
dUkten eonra, yolda durulmaııı l~m 
gelen yerlerde Otokardan inmek su • 
reUle otisln top~ma yerlerini tettl§ 
etml§tir. Öğrendlğiml..ze göre Dr . 
Behçet Uz tayyare lle Çukurovanm 
pamuk tarlaları ve bububJ.t harman. 
lan üııtUnde dolaştıktan sonra An _ 
karaya hareket ve avdet etmiştir_ 

Ticaret veklllmtz bu aeyahatlnln 
netice ve ıntlbalarmdan pek memnun. 
dur. 

Mısırda 

ing{lizler 
sayıca 

üstünlüğü 
ele aldı 
-0--

Romeı cepb9de~ı 
kıtaıarıa yerlerini 

dell,tlrlyor 
İngiliz kumandanı mihver 
tanklarının bir hilesini 

çabucak farketti 

Loodra, 20 (A. A.) - MUtte
filt kuvvetleri, cenup ve mericezıde 
Reyza.k tepesi boyunca biraz ller. 
lernişlcrdir. Şimalde mevziler.mizi 
muhafaza ediyonız. 

Harp muhabirlerinin bildirdik • 
lcrinc göre, m.llıver kumandan!;• 
ğı cephedeki kuvvetleri arasında 
değişiklikler yapmıştır. Rommcl, 
Alman kuvvetlerinin en gUz.ideıd 
olan dokuzuncu tU.meni merkez • 
den alarak Tclelisa karşL3ma ge • 
t!rmi§tlr. Birçok bqka kuvvetler 
le Yt!r değiştir.nişler ve bunlar sc
k:it: kilometre uzaktan top ateşine 
tutulmuştur. Fakat tozda.ıı dolayı 
isabet olup olmadığı belli olma. , 
mışt.n-. 

Cumartesi gilntı kum fırt.mala• 
-- Devamı 2 net •yfada 

lspan1Jada 

''Kortes., ler teşrii 
meclisi kuruldu 

-0--

Bu meclis millet haklarını 
müdafaa edecek en yüksek 

bir müe11ese olacaktır 
l\ladrlt, 20 (A.A.) - ispanya lhU. 

llltnln yıJd6nUmU mUnaııebeUle neı. 
redllen ve "Kortes.,ler t8§ril meclisi. 
nln kuruluııunu tazammun eden ka. 
nun 17 maddel!ktır. nk maddede Kor. 
teelerln devlet dahnlnde mUletl tem. 
sil eden en yüksek bir mUessese oJ. 
duğu tasrih edilmektedir. Bu mecll. 
sin bB.§lıca vazlfesl, devlet reisinin 
haklarmı lhJ!l etmekslzln kanunla • 
rın haZ1rlanması ve tanzimi olacak. 

_.. Devamı z net 11&yt&da 

So\")"et aa!;:erlerı ta-.'1klar hlnıa~ c-slnde taarruza kalkıyor 

Af man tebliği -Dola cephesinin 
C8»DbDnda 
yat morlar 
dlndlğlnc!en 

Sovyetle
rin takibi 

Yeniden tam 
surette başladı 

---0-

Moskova etrafındaki demir. 
yolun" hücumlardan kati 

neticeler alındı 
Berlla, %0 (A.A.) - Alman ordu. 

lan ba§kumandanlığuıın tebliği: 
Doğu cephesinin cenubunda yağ • 

murlar dlndlğlnden dOıımanın cenup 
ve doğu istikametinde takibi yem. • 
den tam aurette ba§lamıştır. 
Savaş tayyare filolanmız R08to!un 

doğuaundaki düşman koUannı ve 
Don nehri ağzındnkl dllşman tal<viye 
muvasalalarını tahrip etmişler w 
Doneç çevresinde takip muharebesi. 
nl teslrll surette desteklemlıılerdir. 

Dllşman dUn de bUyUk kuvvetlerle 
Voronej k!SprU başına taarruz etmiş. 
Ur. Şehri geri almak için yapılan 

bUtUn teşebbUsler §iddetli savaşlar 

esnasında ve kısmen karşı taarruz. 
Jarla tesirli surette pUskUrtOlmU tur. 
Bu arada 60 dUşman tankmdan 86 8l 

tahrip edilmiştir. 
Moskova etra!ındoıkl kesimde de 

mtryotu hedeflerine gUndUz ve gece 
Dır' ne,·amı 2 nel sn~fnda 

Sovvet tebliği 
Mlllerovoda 

kab.ramaaca 
mmdalaa mubare

ıerı yapıyoruz 

Voronej 
kesiminde 
inatçı muharebele
re devam ediyoruz 

-0--

Bir kesimde hatlarımıza 
indirilen paraşütçüler 
tamamen imha edildi 

Moııkova 20 (A.A.) - Gccey:ırı 

ne:redilen Sovyet tebliğine ektir.: 
Voronej bölgesinde inatçı muha • 

rebel1~r devam etmiş ve kı.talanmız 

düşmana §iddeUe karşı koymu~tur . 
Akııama doğru tanklann btmayesın. 
de hareket eden kıtalarımız meskO.n 
bir mahallin ş m:ıl batısına glrın.l.ş • 
!erdir. Bundnn sonra sokak muhare • 
beler! olmuştur. Alınnn son malQma. 
ta göre Almanlar bu hareket esna. 
sında binden !'azla subay ve er kay. 
betmişlerdlr. Ele geçirilen ganl _ 
meUcr arasında 14. tank savar topu 
ile 4. ağır sahra topu vardır. Voronej 
bölgesinin diğer bir l•eslmlnde kıta. 
larımız topçu ate§ilC ve h:ıva bom • 
bardımanı lle mQhım bir uu m:ın teş. 
kilini Don sahiline doğru pU.SkUrt • 
mUşlerdir, Bundan sonra plyademls 
hücuma geçmtıı ve bu teşkili he:ı:lme. 
te uğratmıştır. 
~ Devamı 2 ncl sa)fada 

Milli oyanlar 
lestlvall 

Bugün Eminönü Halk'=vinde gazetec:lere 
bir çay verilerek pro ~raın izah edildi 

ElmnönU halltevtnln tertip ett.lğ1 

milll oyunlar !estıvall 12 a<tustostan 
22 ağust08a kadar devam ed•cekUr. 

Halkevt baııkanı doktor Yavuz A. 
badan bu mUnasebetle bugün saat 16 
da gazetecilere bir çay vermtş ve 
festival programını bildirerek, yapı. 
lan hazırlıkları anıatrnı§tır. 

• Oyunlar: 14 ağustos saat 21 de 
Taksim belediye gazinosunda, ı~ cu. 
martesl saat 17 de Sarayburnu park 
gazinosunda bir matine, ayni g1lıı 

gecesi gene ayni yerde saat 21 de 
bir suare, 16 ağustos pazar gUnQ sa. 
at 17 de BUyUkada YUrUkalı g!lz!no. 
ıunda blr matine, 17 ağustos pazar. 
tesı gecesi ıaat 21 de BUyUkdere 
Beya:ı park gazinosunda bir suare, 
18 ağllstos salı akşamı saat 21 de 
parkoteUnde bir yemekli festival 
balosu, 19 ağustos çal'§amba seceııl 

sa.at 21 de Bebek belediye gazino~nın 
da bir gardenparti. 20 ağustos per. 

şembe ak,§amı s:ıat 21 de Tepeba,,ı 

halk gazinosunda bir suare, 21 ağuı. 
tos cuma gUnU akııarnı Sundlyede 
plAj, gaz!nosund:ı bir suare, 22 nğus. 

tos cumartesi gUnU F·enerbahçe stad 
yom unda saat l 7 de bir matine, a.ynl 
g1.lııUn gecesi ayni yerde saat 21 de 
bir halk gecesi yapılacak. Stadyum 
bu gece için yüzlerce projekUSr, re!. 
lektör \"e zi~ ndar sUtunıarla aydın • 
latılarak sU lcnecektlr • 

Festival dönüşleri için vapur, tram 
vay gibi nakil. 'liasıtaları temln edil 
mlııtır. Bunların hareket saatler! o 
yunların bltmestni mUteııldp olup ay. 
rıca da ıırm c:!ilccektir.,. 

Fe.ııthatl<.rden Fener~?ı;e stadyo 
mundlln m:ıadası duhullyesl.zdlr. Kon 
somasyon m cburtııtr. Koll80!ll!lsycr.ı 

!ki hradır ' ga7..ino: ,~..ı.akl yerlere 
ı:öre kon•omasyon f\ş~rt ~ • 
rak • mlllt pıyangı> b$yileri #fıerL. 
le !eııtival yapılacak ~ ~. 
tıp arzedllml§ bulunmakta~· 
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f e" llii 
C!S" Bn~tarafl l ncl sayfada 
rovonun cenup bölgesinde kı. 

ta::ınmız kahramanca. mUda.fao. mu. 
hAZ'Cbeleri vermekte devam ediyor. 
ıu. Bir ağtT tank bölUğU ile destek • 
ıencn blr taburumuz dUşmanm blr 
piyade alayını lki {;'Un süren bir mu. 
harebe neUces1nde plliıkUrtmUştUr. 

DU:man yüzlerce subay ve er ve 16 
tank kaybctmı:ıttr. Ancak Almo.n • 
tann takviye getirmesi Uzerlne Rus. 
lar c;ekllrnişlerdir. 

B !ika bir kes!mde haUanmız ge . 
rUerine parıı..,UtçU kıt!l.l.ılr tndlrllmiş 

taluıt bu kıtalar tamamen imha e • 
dilmiştir. 

Kallnin cephesinde ke§U kltalarmm 
fanı hareketleri devam etmektedir. 
r.USLAIU~ ountJ?'ılU VOROllo'E.JDE 

DÜZELİYOR 

l..ondra, 20 (A.A.) - Moskova rad. 
yc-s!!lıUn bu sabahki neşriyatına gö. 
re Voroncjt müdafaa eden Jntalarm 
durumu düzelml . K:ızılordunun 

düşman tanklarına ve motörlü plya. 
<!esine indirdiği d:ırbelerln §iddeUi 
gtlnden güne artmaktadır. Son 24 sa. 
at zarfında yeni muvaffaklyetler et. 
ae edllmlştır. Sovyet kıtaları Don 
nehri üzerinde Alme.nlarm tuttuğu 

ehemmlyetll bir geçidi ele geçlrm.1§. 
lerdir. Bu noktada nehrin doğu kıyı. 
ıımda bulunan düıman kuvvetleri im 
ba edilmiştir. Voronejin cenubunda 
bir Sovyet birliği üç g1ln süren mu. 
h:ırebelcrdcn so:ı.ro. as·~eı1 e.!:ıemml • 
yctt olan meslrlın blr yeri ele geçir. 
mt:ıt.ır. 715 lnct Alman tümeninin dö. 
küntUlcri Don nehrinin batı kıyısın. 
da intizamsız blr aekllde kaçmakta. 
dır. Dllımanın elinde bulunan başka 

blr g~dl :r.aptetmek için de hAlA §ld. 
deW rnut:'lrebcler yapılmaktadır. 6 
mcı ve 7 U.lf M ::ar tubayl!lrınu: 

ı:nühim blr mevzte '.karı1I yaptıkları 

taa.rruz hareketine 70 tank yardım 
otmıatir, Dll§man bu hUcumda bir pi.. 
yade taburu ko.ybetml§tlr. 
NEVl'ORK TA l'l\lİSlN M.AKALESt 

Stokholm, 20 (A.A.) - Rusynda.. 
kı vaziyeti mUtalea eden Ncoyork 
Taymls §Unları y~yor: 

Sovyet ordulan bUytlk kar§ı taar. 
ruza hemen ba§lamazsa Sovyet Rus. 

ya mahvolmuştur. Görünüşe göre 
dil§man bitmez tUkenıncz kuvvetlere 
malilüir MUttc!iklmlz Ruslarm ikinci 
bir cephe kurulmasını ısrarl.ıl tsteme. 
leri sebebini anlıyoruz. Bu lkinc1 cep. 
henin açılmaması takdirinde Rusya. 
da hayal lnklsarmm bUyUk olacağı. 
ru da biliyoruz. Molotof, Londra ve 
Va§lngtondan bu hu.austa teminat 
ıt!nrak dônmU~ttl. 

\' t, 20 (AA) - Alman radyosu. 
r.un verdiği bir habere göre Alman 
kıta.lan Voronejdcn geçerek durmak.. 
sızın doğuya doğru ileri yUrUytışle • 
rlnc devam etmı,,lerdir. 

ALMA?lo'LAlt \"ORONEJ! 
GF.ÇlIİŞLER 

J.ondra, 20 (A.A.) - Almanllı.r 

Voronejde olmakla beraber cenuba 
doğru sarmakta devam ediyorlar. 
Rosto! ve Staılngradı tehdit eden 
tehll~ bUyUmektedir. 

:f.*• 
Londra. 20 ( A.A) - Soryct gc. 

ce ynrısı tcblii!i: 
Millerovonun cenubunda ve Vo

ronejkesiminde şiddetli çarpışma • 
lıır olmaktadır. 

Rus ku\'Yetkri '1oroşilovgnıd şeh 
rinl tnhliyc etmi~lerdir. 

Londra, 20 ( A.A.) - Sovyet St._ 
«:cynrısı tebliğine ynpılnn bir ekte. 
12 temmuzdan 18 temmuza kadar 
ol:ın müddet içinde 211 Alman uc:ı• 
[tı tnhrtp edlldilii bildirilmektedir. 
Ruslar nynı müdd~t içinde 137 u· 
tnk ka)ibetmi~lcrdir. ---o---

Taymls aazetesı 
" or ı : .. 

Mısm tehdit eden tehlike 
henüz ortadan kallmıadı 

Fakat tlmltlerlmlzl 
artıran 

alAmetler var 
LoDdra, 20 (A.A.) - Tn~ta go.ze. 

test §imal Atl'lka mubat'ebeleri hak.. 
landa f;!Oyle diyor: 

M.tsm tehdit eden tehlike aznlml§ 
fakat ortadan kalkmamıştrr. DU~ıın 
'JtuvveUeri b1ltfuı ortaşark cephesln. 
deki en mllhlm hedefiere o kadar yak 
l&§lllt'§ bulunuyor ki onlo.rı uzaklB.{I _ 
tınmıdan rahat bir ne!es almamız 

mUmkün dctfldir. Maziden o kadar 
acı dersler aldık ki §lmdi kendimizi 
a~ derecede bir itimada kol:ıy ko. 
lay kaptırmayız. Fakat ElAlemeyn. 
de kıtalarımızın bUyük bir cesaretle 
çarp::mı;-J olmaları ve hava kuvvet • 
leı1mlzden mühim bir yardım gör • 
melen Omllrerlmlzl arttırııc:ık iyi a. 
U\meUerdlr. 

ZAYl - 2084 plt'ıkaıı otomobmmc 
alt 848 numaralı benzin karnemi zo.. 
Y1 ettim. Yenisin! alııcağtmdan eski. 
slntn hül<mU yoktur. 

tsmnll l'tlllttU Pangnlh F,şrefc. 
fendi !!okak lU (16874). 

Al an te lifti 
Baetanıtı 1 Del sayfada 

t1lcum edllml§ ve ko.t1 neticeler alın. 
m:ıştır. DUşmanın lımen gölü cıva. 
rmda yıı.ptrğt mevzU taarruzl&r o.kim 
kalmı§tır. Bu sava§lar esnasında bir 
bolşevik gnıpu Ue 19 tank tahrip e. 
dllml§tlr. 

Murmansk liman 88.ho.sı, dUn bom 
balanmış ve hassaten teslrll bir mu. 
vaffaklyet kazanıllllI§tır. Deniz in§a.. 
at tezgA.hlarmda, otomobil ve akar. 
yakıt antrepolarında bUyük yangın • 
lar çıkartlml§tır. Bu arada av uçak. 
!arı Kola körfezi Uzerlnde 7 dllJman 
ı:çağt dUşUrmU§lerdlr. 

VJat, 20 (A.A.) - En son radyo 
haberlerine göre RostotUll doğusunda 
llcrllyen Alman k.ttalan ııehrı geçml.§ 
bulunmaktadırlar. 

nerUn, 20 (A.A.) - SalA.hfyetil 
askert kaynaklardan öğrenildiğine 

ı;öre, Macar zırhlı kuvvetleri Don 
nehrinin batı sahilinde mUh!m dUş • 
man kuvvetlerini hezimete uğrat • 
mışlar ve bunlan nehrin ötekf kıyuı. 
na geçmek zorunda bırakmI§lardır. 
Voronej bölgcslnd~ Alman köprüba. 
§ma kar&11 giri§ilen Sovyet kar§ı ta. 
arruzları, Alman motörlU ve piyade 
kıtalan tarafından plliıkürtUlmUş ve 
Ruslara a~r kayıplar verdlrllml.ştir. 

Berllıı. 20 (A.A.) - Sa1A.hlyet11 
kaynaklard~ Bğrenlldlğtne göre Al. 
man ve müttefik kuvvetler, yollan 
bataklık haline getiren ıılddetll yağ. 
murlara rağmen a:ıağJ Don mecra8l 
boyunca Uerlemeğe d"vam edlyorlar. 
Alman zırhlı kuvvetleri düşmanın 

müstahkem hatlarmı yarmışlnr ve 
mUdııfaa tertibatına der1nllğlne nU. 
tuz etmlglerdlr. 

Floryada boğulan 
çocuk 

Evin en ka ıp 
rıoryaya gl en 
Yasal oldafta . 

anlaşıldı 
Floryada bulunan cesedin hUviyctl 

tesblt edllml~tir. Bunun Mahmutpaşa 
yokuşunda oturan lsmallin oğlu ll 
ya§mda Yusuf olduğu anlB.{ltlmıştır. 

KUçtlk Yusuf, evinden kaçmış ve 
Floryaya giderek, sahilde soyunduk. 
tan sonra elbiselerini küçük bir kıza 
bırakarak denize girml§ ve bir da.ha 
d!Snmeml,Ur. Bu kızın polise m~ • 
TacaaU üzerine bulunan cesedin Yu • 
aufa alt olJuğu anlaııılmıştır. 

iki deniz kazası 
Buglln ~chrimlzdc iki deniz kaza. 

81 olm~, fakat her ikisi de iyi bir 
t.e.sadUf eseri zararsız geçmiştir. 

Zizi, Ne.sim, Aren ve Josefin isim. 
11 dört kişi BUyUkad:ıda bir sandala 
binerek Suadiyeye doğru ilerlemeye 
baglaıruı;lardır. Ancak, havanın biraz 
sert olması yüzünden, sandal devriL 
m~, içindekiler denize dökUlmllşler • 
dlr. 

Kazazedeler deniz ortasında blr 
hayli çırpındıktan sonra Denlzyolları 
:n.ın Adadan dönmekte otan bir vapu. 
ru tarafından kurtanlml§lnrdtr. 

lklncl kaza Kalam.ışla Fenerbahçe 
arasuıda olmu11tur. Kalyoncukullu • 
ğunda oturan Petro ve arltadB.§1 Va. 
silin blnml§ oldukları sandal, su al 
mak surcUle batmış. Vnsll ve Petro 
Mchmct kaptanın idaresindeki mo • 
törün tayfalan tarafından kurtarıl. 

DU§lır. 

lspanya~a 
~ Bıı3tornlı l nct s:ıyfada 

trr. 1klnc1 madde Korteslerin ne su • 
retle tcşlrll edileceğine dairdir. Mec. 
llsln azası "millet vekllleı1 .. adını 
t.aoıyacaltlardır. Bu meclis şu kimse. 
lerden teşekkül edecektir: 

No.zırlo.r, Falanj partisinin mıuı 
mll§avlrlerl, devlet aQro.m ile mUlkt 
ve askerl ıtemylz mahkemelerinin re. 
ialerl, ııendiknlar mUmessllleri, l50 
~yalet merkezinin belediye retsıeri 

ve her eyaletteki diğer mahalli ida. 
relerin birer mUmesslll, üniversite 
rektörleri, lspanya mım ensutu re _ 
181, akademi relııleri, sivil mühendis. 
ler ensUtusU reisi, avukat smı:fını 

teman eden iki zat, bp, eczacı ve mL 
mar kollejlerlndcn birer mümessil l. 
le devlet rciııl tarafından ta.yln edl. 
lecek olan 80 zat. 

Meclis azalarının müddeti Uç sene. 
dir. Ancak devlet reisi l<endlsl tara. 
tından tayin cdtlenlerl azledebilecek. 
tir. Meclis reisi Ue ikinci reisler dev. 
ıet reisinin bir karnrnameslle tayin 
ed leccktlr. Mcclls bUtçc tetkikleri, lk 
tlıradt ve malt meseleleı1n tetkiki, 
vergileri, bankları, borsaları ve u. 
mumlyet ltibarlle meml,.kct fktls:ıdl. 
yatını 1lg111yen meselelerin tetkiki 
meselesin! nHl.hlyetı dahlllnde ola • 
caktır. 16 mcı maddeye göre meclis 
reisi meclisçe kat~l edilen kanunbrı 
devlet reisinin tasvibine arzedccektır. 
Devlet reisi bu kanun1nn yeniden mll. 
zakere ve tetltlk edilmek uzere mec. 
lise iade edebilecektir. 

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

I • Sayın Kadıkly ve Civarı B&ıkı ___ ,,_,_~ 

duğu hi\dlsel~;~ı~ '-llcll!Clb-~yll-):-~-•• ı ~~~~-r~ı~~ ~ı:~! AKA Y'ı 
nüm nold:Mını t;eokll etmektedir. Ilat Ş1md1 bu tırat ellnlzdedlr. ( • 
tA denebilir ki bu harp Avnıp:uıın 

btınye.slnl cteğtjtlrmeğo çnlı3m:ı.ktn • 
dır. Bu bUnyo tııha vvUIU elbette ki 
ıshrnbh olacaktır. Bu ıs1ırab önUnde 

KRIT AL SALONUNDAKi SEANSINDAN EVVEL 
her akpm saat 9.SO da 

Avrup3 halla ne yapacaı:;"tllı şaşınnı3. : Kadrköy vapur iskelesi yanında Park Gazinosunda 
m. t 

MUstevllyo mt hUcuaı etsln, mu. a UJIZZ&m eaz beyeU refakaUndo dlnleyeoebtn.lz. Yer bulmak ıoın ıattea 

kaddern.tına mı ta.bl olsuıı 'l erkenden gelln1z ve mAu.larınru evvelden temin cdeblllralnlz. 

m~blrlnl yapamamaktadır. ÇlhıkU 1 ıtrmm•••t•ıı•t!l•n•b•u•la•M-ncıc•k•le•,r•tç•ln•b•u•su•s•ı•m•o•t6•r•te•m•ln-eclllmlııtir. 
bııgtiııkU Wlla koY\'etlcrl Unllnde I' ·------· 
hareket etmek mllmkti.n değildir. 

l\İukaddemta itaat etmek de mttm. 
lrlln değildir. ÇUnbU aııırlardanberl 

tccs Us eden lUyatları kııybe:len in. 
ısanlann dcrlınl mUtevckldl bir lml. 
do ber Mdlseyl kıı.bul edivermeleri ı 

kolay olmaz. Bunun lçln Avrupa hn. 1 
zln bir levha halllldedlr. 1 

SADRI ERTEM 

Edirnede 
se ze 11..,,t!arı 

çok üşt 
Edirncden bildlrlldlğlne göre sebze 

fiyatları orada h:ıyll dll§UktUr. Ev .. 
wlki gün toptan fiyaUar şöyleydi: 1 

Kabak 1,50 • 2 kuruş, fasulye Ay. 
,şekadm ve barbunya 17,5, gelin fa. 

sulyest 15 kuruş, sarı fasulye 12.131 
kuruş, patlıcan tanesi S, 8 buçuk ve 
5 kuruş, patates 22.25 kuru;ı. bamya 
yUzU 12,5 kUrll§, biber yUzU 50.70 
kuruş, salatalık, tanesi 1-2 kurug, so. 
ğan kuru ıs, 14 kuruş, yaş 8.9 ku. 
TU§, s:ırmısak 70 kurulltur. Perakende I 
satıcılarda kilo bagma 5.8 kuru§ fark I 

va"'"· Oandl 1 

Bar.ıtamfl 1 ncl myfada 
yük hlzml'lleri sörü!cn kongrenin 
her tarnrtn hürriyeti tehlikeye mn· ı 
nız bırakacak bir karar knbul et 
mlş olmasından dolnyı mfitcessi • 
rim. Mecus1!er, müslümanlar, Pa:-
yalar, işçiler ve komünistler ara • 
sında silahsız ilaatsizlik harcketiııc 
mfizaharct edecek bir kişi bile çık 
mııyacağınn eminim. R csmt Hind 
teşekküllerinin, bu araaa "Hindi:o;
tnn hürriyeti" birliğinin ve bütnn 
sanayi adnmlnrının itaatsizlik ha .. 
rekeinc asU\ yannşmıync:ıklnrrna 

şüphe yoktur. Hakikt Hind evlıitla 

rına düşen vazife bu hnrekctl :ık:t
mete uğratmaktır. 

Mısır ceplieslnde 
- Bııştnrafı 1 ncl sayfada 

rmdan olnyı hava faa1iyeti mah• 
dut olmuştur. 

Kahtre, 20 (A.A.) - Bugünkü or. 
ta§:ırk İngiliz mUgterek harp tebliği: , 

Kıtnlarımız bUtUn keıı!mlcrde du. 
rumlnrmı muhafaza etml§lerdlr. 

14 temmuzdanberl 4000 esir aldık. 
Hafl.f bomba uçaklarımız ve av 

bomba uçaklarımız avcılar rc!aka. 
tinde muharebe bölgesinin doğusun • 
da düşman işgalinde bulunan hava 1 
aıanma şiddetle hücum etmişlerdir. 

Birçok dUşman uçakları yerde tahrip 
edilmiş veya hasara uğratılmış ve ye. 
re inmek Uzcıe bulunan 5 uçalt dUşiL 
rUlmUştur, Kum fırtınaları diğer 

hava hareketlerini azaltmakla bera. 1 
ber cenup kesiminde düşman kara 1 

l.-uvvetlerlne karşı yapılan blr taar. il 

TUZ esnasında 6 tanka tam lsn 
betler knydedllmlg ve yangınlar I 
çıkanlmıştır. Ağrr bomba uçakları 

gündOz Tobruğn hUcum etmişlerdir. 

Bu hareketler ııonunda 15 uçak nolt • 
ııandır. ı 

lTı\LYAN mm..ıaı 
noma, 20 (A.A.) - İtalyan ordu. 1 

ıarı umumt kararG'Ahmm 788 numa. ı' 
ralt tebliği: , 
Mısır <:ephcslnde şimal ve merkez • 

kesimlerindeki dllşman teşebbllsleri 1 

pUsktlrttılmUştur. DUşnl!l.nm birkaç ı 

zırhlı vasıtası tahrip edilmiştir. 
Alman avcıları Harikan uçakların. 

dan mUrekkep kuvvetleri bir te:ıklle 
hücum etmişler ve 7 uçağı düşürınUş. 
lcrdlr. 

Londra, 20 CA .• 4.) - Son haf.. ~ 
tn lç:nde M~ır cephesinde mihver • 
61 m:ak knybetnıiştir. Buniarın 
59 u av uçağ?dır. 

MUltefikler.ıe ayni müddet için. ) 
de 4-0 uçak knybc-tnrlşlerdir. 

Amerikadaıi~
ingi lizce Radyo 

Neşriyatı 
Amerika Radyo Şirketıerr 
Türkiyedeki Dinleyicilere 

lngillzce Haberler Neşriyat 
Saatlerini Bildirirl~r __ . 

' ; . \ 
TUrl>lye Saati Program OUnlcr Radyo Dalga ozunlıığa 

18 • 00--18 : 15 

18 : 15-18 : 30 

19 : 00--19 : 115 

19 : 15-19 : so 
20 : 00-20 • 115 

20 : 15-20 : 30 
20 : 46 -20 : 55 

20 : ·~21 : 00 

21 : OQ-..21 ııs 

Haberler 
1 

• 
• 

Haberlerin Tahllll 
Haberler 

• 
Haberlerın Tahllll .. .. . ' .. .. ., 

Haberler 

"laberlerln TahllU 
Haberler 

• 
• .. 
.. 

Haberlerin TahUlf . .. 
• (9 

Haberler .. .. .. 
• .. 

Haberlerin Tahlfll 
,, 

" .. .. 
21 : 15-21 : 30 Ha bcrlerin to.bllll ve müzik 

-...... . .. 
• • 
,. .. 

21 : S0-21 : 45 - Haberler 

Haberlerin tahllll • 

• ,. .. 
Hnbcrlcrln tahlil! \"e mfi?.lk 

21 45-22 : 00 ~rlerin t!itıllll 

Ho.bcrlerln 
22 : 00- 22 : 15 

23 : 00-23 : 16 

23 : 80--28 : 415 

.. 
' " 

tahl!ll ve mllzlk 
.ffab~rler .. .. 

• 
• 
• 
• 

\,.. Merkezi 
Pazartesi, Çartıamba, WRCA 

• .. 
cumartesi 

Pazar 
HergQJl 

Cumartcal .. .. 
Pazar 

HergUn 
,. 

Pazar 
Heı:gün .. .. 
Pazar 
Hergfuı -

• 
• 

_') 

WNBI 
WBOS 
WGEA 
'WLWO 
wcw 

• WRCA 
'WNBI 

WBOS 
WGEA 
WLWO 
\VCW 
WGEA 

,WRCA 
~'NBl 

WBOS 
WGEA 
WLWO 
WCJV 

Pa:ar WGEA 
Pazartesi, Çarııamba, WRCA 

Cumartesi 
Pazartesi, Ça~amba, WNBI 

Cumartcst 

• • WBOS 
Pazar WLWO 
Pazar :) WBOS 

" • \VCW 
1 

Pazartesi llA Cumartesi WLWO 

.. • waos 
... • wcw 

.. Pazar 

.. .. .. .. .. 
HergUn 

Pazar 

.. .. 
l!er{;'llll 

• .. 
Pa::ar 

.. .. 
HcrgUr .. .. 

1 
WRUL 

1 WRUW 

1 
\YRUS 
WRUL 
WRU\V 
WRUS 
WLWO 
WCBX 
WCRO 
WRUL 
\\'RUW 
\\"RUS 
WL\\O 
'WBOS 

'WCBX 
WCRO 
\YRUL 

,., WRUW 
WRUS 
WL\\'O 

ı WLWO 
wcw 

'WLWO 
. WBOS 

: \ ' , wcw 
.. - - .-

/ 
WCDA 

Pazarteaı lll cumartesi WRUL .. ı.-- • WRUW 
" 0 WRUS 

Pazarteaı ~ WR~ 23 : 415-24 
.. ' , 

Haberlerin tabUll ' .. 
, : ( • 

• - • WRUW 
1 " WRUS 

Klloalkl Metre 
115.160 19,8 

17,780 
Ui,.210 
15,880 
2u:ıo 

15.850 
llU50 
17,780 
15.210 
15.880 
15,250 
15,850 
15,380 
15.150 
17,780 
15,210 
15.880 
15,250 
15.&:ıo 

15.880 
15,150 

17,780 

15.210 
115.250 
115.210 
15.850 
15.250 
15.210 
15.8!50 
11.790 
9,700 
6.040 

11.790 
9.700 
6.0tO 

15.250 
15.270 
17.830 
11.790 

9,700 
6.tO 

lr,.250 
10.210 
15.2if 
17.830 
11,700 

9,700 
6,0{() 

10,250 
15,250 
15.850 
15,250 
115.210 
115.850 
17,880 
17.790 

9,700 
8.040 

ll.790 

ıu 

19.72 
19.0& 
19.7 
18.9 
19.8 
16.8 
19.12 
19.56 
19.7 
18.9 
19.56 
19.8 
16,8 
19.72 
19.56 
19.7 
18.9 

19.56 
19.8 

16.8 

19.72 
19.7 
19,72 

18.9 
19.7 
19.7~ 

18.9 
25,4 

80.9 
•9.6 
2rl,f 

80.9 
49.& 
19.7 
19,6 
16.8 
2U 
80.9 
tU 
19.T 
19.72 
19,6 
16.8 
2~.4 

309 
49,6 
19.7 
19.7 
ııu 

19.7 
1us 
18.I 
16.8 
2rı.f 

ao.t 
•9.I 

••• 
80.t 
69.I 

<Bu listeyi IOtfen kesip 
saklayınız) · 

/ 
\'işi, 20 (A. A.) - Kahirede· 

ki fngiliz .sefiri Mr.ırr hükftmetine 
:rnUracaat ederek sekizinci ordu 
ir,inde tank tıı.mira.tmda çal:ştmi. 
mak Uzerc tcknisiyenler igtemig M 

tir. 

·r-.rıe . ~ .. :. --~· _ .. ; .·..: ,\.••' ... :. .. .. . r .. ~ .•• ..,,. • , ı ., ; .• , .~ ";:'.. • .. ,..., · .,: .· '· •· . #' 

Mt'!lr hUküm~tfr}Jn bu isteğe ~ 
t nrziia cevnp v.ercliği he!lüz belli 
öeğildlr. 

Vi"i, 20 CA. A.) - Mıı:ırr tep• 
hcsinr1t'n ge]en haberlere göre, 
muhnrebe 40 kilometrelik bi::- cep. 
lıc Ü?.<'r'nd: r:ellRmektedir. 

Berllnde, mih>'cr kuvvetl~rinj 11 

sayıca Ust.Un bir dilşman kn.rşt.<1m. 
da bulunduklıı:rınn işaret edilmek· 

tedir. 
Yaptı:klan hficuml:ırda mihver 

kuvvetleri dU~mand.uı 2000 esir 
nlınışlıırdır. 

A!llERb\AN KUVVETl..ERt 
llAREKATA tŞTtRAJ\ EDİYOR 

Vnşmgton, 20 (A. A.) - Ya. 
krn şarkta. Amerikan kuvvetleri 
kumandanı. yıı.km ~rktnkl Ame • 
riknn hav,ı kuvvetlerinin çarpışına 
lora beş ha!tadanberl iştil'ak et• 
tiklcrin1 söylem~tlr. Bu kuvvetler 

ayn ayn 21 harekete iştirak et • 
mişlerdir. 
l\rlHVER TA~'KLARININ HİLESİ 

Londra, 20 (A.A.} - Röyter ajan. 
ıımın Elı\lemeyndekl husust muhabiri 
bildiriyor: 

Mühim Alman zırhlı kuvvetleri ta. 
ra!mdan Ruveyst tepesine kar§ı ak. 
şama d~ğru yapılan taarruz esnasın. 
da İngll!z tank k&l"Jikoyma toplan 
18 Alman ta.nkmı kullanılmaz bir 
hale getırm~lerdir, Erteli ıabah 1n. 

~ 
glliz toxuıan gece hiçbir muıs•ff ~ 
cereyan etmediği halde, aahaı'S of' 
Alman tankı bulunduğunu gör11S y 
dlr. Mevzfe kumanda eden tııgil~ 
bayı düşmanın bir hile yap 1J 
keşfederek bataryalara at~ açdl ~ 
emrini vermlgtlr. Bunun Qzcrftı1 ~ 
ura uğrıye.n tanklan tamir etıııeııı 
olan ve kendllerlnl hasada uıı-s ,f 
glbl göstermeğe çalı§an yedi J.I~, 
tankı harekete geeçrek uzakl~ 11 

tır. I 
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• J ··'/· 

Mahkeme· 
Salonlarında 

Babai.arı tevkif 
olununca •.•. 

#f;t1\>: 

iki küçük çocuk soka~ 
ortasında mı kaldı ? 

- Ben! tevkil etmeyin, efendlm, 
e<>cukları bırakacak kiıruıem yok. 

mamr§tr. Uk.ln, bir defa. rakıya a • 
1ı§mı~tr. 

!Bic ValUAa !BaşSaşa 
~ --. ,_, ,_, - ..-.- -

HayaJl,ta gözleriniz 
\~, 
)ii!i- . 

bağ!i dolaşmay~ngz 
Hayat, uyku, rüya ve 1ıülya a!emi c!e. 

ğildir. Bıı alemde ancak kendini tarta. 
ra!?, l:abiliJ.·etlerini ölçerek cr.a göre bir 
hedef tayin eden t.'c o hedefe varmak için 
çalışan, lıergiin o heclelc doğru ilerledi. 
ğini görerek huzur duycm insanlar mu. 

vc:lfak olurlar. Gözleri bağlı olanlar, bu 
bağı derhal çözerek kendilerini toplarlar. 
s:ı, lı.akiki hayat alemine girerlerse belki 
kendini kurtarabilirler. 

Hayatta göz.:; ba§lı geçirilecek bir cla
kikot yoktur. 

iST ANBULDA EN GÜÇ İŞ: 

3 

NE VAR 
1 YOK~ 

Kıripsin kahve pişirdi~i ve 
hıyar yetiştirdiği günler 
Sir Krlpsin dip'omatik haynıı 

herkesin ru:ıllımudur. Faknt hu t • 

nınmış diplomııtın seneliğine c:ı 
birtııkırn mncerıılıır da Yardır ki on 
lnr da diplomııtik ha) atı kadar rn"~ 
raklıclır. 

Krips 1889 ıfrmnındn do~ımşlur. 
G ı;ocuğun en ktiçüğildür. Annesi 
1893 de öldü. Genç Krlps o vakıt 
habnsmın nezareti nllında ve mü • 
rcbbiye elinde hü:rüdü. Okuyup yn. 
zacak bir ynşa gelince bıd:ıası onn 

- Onu vaktile düşUneydln. Hay. 
di bakalım, GötUrUtı şunu, mevkuftur. • Suçlu hüngür hüngür aJlamağa 

ba§lam.,tı. Allı, yedl :vaşıarınaa iki 
çocuk salonun ortasmda §&§kın §aş. 
km bakı§ıp duruyorlardı. 

Artık her g•ce eve körkütük gel • 
meğe, Fatmaya yemek yap.nası için 
para vermeme~e ba§laınqtı. 
Kadın, bir sabretml§, iki sabretmi§, 

takat nihayet isyan etmeğe ba.,ıa. 

mı§tı. AJımedin çocukları da aefil 
bir haıdeydi. Bakıms;zdı. HergUn ao. 
kaklarda. toztoprak ıç:nde oy:ıuyÔr • 
!ardı. LAkin b&balarmıla artık in.. 
ııaıılık deıı.en §eyden eser kıılmamış_ 
tı ki .• 

·ı r._ci)nvav bileıçiliğı 
' şu nnsihnlleri vprdi: "İstikbale kar 

şı birtakım vazifelerin var. Onlan 
unulına ve hiı;-hir şey isteme" 

AIJesinin fkl niyeti ftl'dı: l>fr 
kısım aile fertleri oğullannın iş ha• 
yatına girmesini di~erleri de ava. 
ıkat olmasını lstiyorlard~ Rrips bu 
ikincilerin an:usuna uydu, parJ.a.k· 
bir aV1.1kot oldu. Fakat ı. ~hın 
da meyli vardı. Binaenale~ fdlçftt. 
Jüğünden itibaren 'ahst' ~ 
nü kullanarak para kaz:ı.nmtya...bıq. 
lodı. Babasının lınnyo ~ 
bilişik kücilk !bir odada bir ~ 
haııe açb, cumartesi Te pazar sDn
Jerf eve gelen misali~ nfati lllr 
licret mukabilinde kahft, taJ:' 'Ve 
roğuk içkiler sattı. Evlerinin "'&ıl!n
de küciik-bir baboe vardı, 'l:ftç& 
Krips bu hahcede lııyor. ~ 
Te babasına ısatıyordu. Yalnn mes • 
lek hayatında· eiddlyet.ten ~·· 
yor Te mahsultıtını piyasa ~ 
dın ucuza Teriyordn. Tatil ~ 
kırını ailesinin çfnli~nde geçfrl • 
yor ve harman yerlerinde kafan 
buğdayı lophy:ırak satıyordu. 

Adam bu sefer, kendisinden dava. 
er olan. kadına döndU: 

- Hanmı, bell ettim, sen etme. 
Bari ıu çocuklara !çerden çıkın~aya 
kadar bakiver. 

K&dm hı~ıml& ba§ını kaldırdı: 
- Allah gösterme.si.il, ııı!itd~n ve 

jrlJ. -

T~~vay idaresi neden sık sık 
'biletçi ve vatman arıyor 1 

\ 
L çocuklarından çektiğir.ı yeter artık. 

İ§te hAklm bey, çocuklarını kendisine 
tealim ediyorum. Ne hail varaa gör. 

Sadece içkiyi dUşUnüyor, onun tçin 
para kazanıyor ve her geco birkaç 
kafadar arkada~ ile mey;ıane meyha. 
ne dolaşarak na.ralar atarak eve ge. 
liyordu. ''Tr amval/ işçileri ae şerefli izzetine/isli 

Onları hakir görmiqe 
hakkı lJOktur,, 

atın.. ...... ' ... 
HAldm: . ' 
- Orası b!zf aıAkadar etmez. Hıty. 

di bakalım, muhakemeniz bittl 
Suçlu, yanınd&kl polisle birlikte 

Tabii bundan sonra da Fatma ne 
§iddelli bir kavga yapılıyor ve çocuk 
ların uykus·ı berbat cd1llyordu. İki 

kardeoin h:ıli çok acınacak haldeydi. 
Nihayet evvelki gece .AJıınet eve 

gene sarhoş gelince, Fatma ile §id. 

vatandaşlardır. 
kimsenin 

dt§&n çıkanldı ve Jandarmaya teslim 
edildi. Ağlaması fazıaıa..,mıştr. Ço • 
cuklan da kendisinin bu hali üzerine 
bo§&nmı~, '1lğlamağa. ba~ıamı§lardı. 
Fakat kadm hiç oralı değ'ilcii: 

- Haydi bakalım, ne haliniz varsa 
görün arlık. İtıte siz, i&ıte babanız •• 

detli bir kavgaya tutuşmuş ve kadını 1stanbuMa- en gllç l§ nedir blllyor 
kom§ular uykularından tell~la kalkıp musunuz? Tramvay biletçiliği ... Bu.. 
giylnln~ ka:iar blr hayU döğmUştU. nu hangi biletçiye sorarsanız; aoru • 
Fatmanın yUzU, gözU şlşmlş, kulağ! nuz size muhakkak işinden şlkAyette 
putlamı:. sac;ları yolunmu~tu. bulunr.caktır. Yanlış aııla.şılmaaın: 

Ahmet de ya.kalanmış, ilc;UncU aulh bu şikAyet i<!_areden değildir. Ücret • 
ceza mahkemesince ı;ara ile s gUn ler eskisine nazaran ha.yh &rl:ml§, 
hapis cezasına mahkl}m edilmişti. §İrket z:ımanındo. oldu~ gibi - Uc. 

Ve böyle ııöyliyerek !ıic; a.rka.:ıına 

bakmadan uzaklaştı, gitti, Adam da 
elleri kelepçeli olduğu halde kapı ai. 
tma indirildi, çocuklar ne oldu. ne. 
reye sf.lU, bilmıyorum. Fakat bir an. 
nenin bu kadar gaddar olmasına im. 
kan ;roklu. Neteklm bu kadın çocuk. 
larm annesi değildir. HattA üvey an. 
neleri bile aayılına.zdı. Adamın met. 
reltydL 

Fatma, Ahmetten 0 kadar ııoğu. , reti indirmek için - sağa, ııola ba. 
muştu ki bUtUn muhakeme mtidde. kınca ceza usulU kaldmlmı§, devamlı 
tince, cezalandırılmasında §lddetıe çalıı.ıanların vaziyeti de ı;özönUne &. 

ısrar etml§, hatta. ne kadar olsa e. Jmarak mükUa.tııı.ndırılmaları yolu 
mefi geçml§ ı;ocukıarı bile birkaç tutulınu§tur. Böyle olduğu halde fi. 
gUn için artık evine ııokmamP ~a kAyet neden ve kimden dlyeceksl • 
karar vermişti.ADLİYE MUHABİRİ 'Diz? f, 

NOT: Blletçllerln ağzından !!CyUyeyim: 
Suçlu Ahmet, aeyyar esnaflık yapı. 

yordu. Bir mUddet evvel, çocuklann 
anne.ııinı kaybedince kendlslnl iQki. 
Ye verm1§ ve bir gün de Fatma ile 
t&:ır§mı§lı. Çocuklarının baktlmıığa 
ihtiyacı vardı. Kendisine berab.ar o • 
turmaıarını tekut etm~, Fatma da 
kabul etml.§tl 

Eh artık Ahmet i~ln, tekrar eııkl 
Ya§ayıoı tutmak ve çocuklarını bU • 
yUtmekten ba§ka yapacak ,ey kal. 

Okıı)-ucolamndan bıı çocuklarrn L MUşterilerden, yanı bizlerden.. Es • 
ldslnl blrdesı veya. blrlne bakacak, bil kilerin söylediklerine göre bUetç!Uk 
ytltecek, kenc!ilerlnl evlAt diye bağ'. dayanılır iş olmaktan çıkllllf, bir 
rına baı!aral• memlellete hayuh birer cendere haline gelmiştir. Be§ metre. 
uzuv olarak yetııtlrecek hayır sablp. lik bir tramvay içinde boynunda çan. 
lerl \'arsa, kendllerlne tavassutta bu.. ta, elinde kalem yüzU 5eçen çeşlUl 
lunablllrtm. Arzu edlldlfi takdirde tıı.biatte, çe§ltll kıyafette ve ç~~ltll 
''En Son Dakika, adliye muhabiri,, boyda insan arasında bir ileri bir ge. 
remzine mektupla. müracaat oluna.bl. rl gidip gelınek hepsine ayrı ayn 
Ur. Çocukların her ikisi de zekJ, ııe. dert anlatmak yapılır iş değildir. BL 
\.imli, !feker gibi ıteylerdlr. let almak istemlyenlere, parasını a. 

------------------------------- vucunda saklayanlara, •arhO§lara, •!. 

lr: .- : lıtanbul Belediyesi ilanları - ] 
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İstanbul buz na.kil ve tevzii isi ;hale olunacaktır. 
Karaa.ta.ç mUe.saeeatı Buz fabrikasında iatıhsa.l olunacak sanevt tah.. 

n:ir.en "Altı milyon,, kılo buzun, ls~anbul belediyesi hudutları da.hlllnde 
nakil ve tev:ıil l§i t.adll edi~en §8.rtname vcçhile 31.a.944 tart1ine kadar de. 
vıın. edecek müddet içle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Be. 
her kilo buz o.zam! beıı kuru~a. satıl::nak Uzere na.kil ve tevzU için bir ku. 
ru~ elli santım muha:nmeıı bedel vazoıunmuştu;:-. nk teminat miktarı 

(16•50) liradır. Eksiltme §artnamesı ve 1;\"rakı roüte!erriası (919) kuruş 

nıı. k.'\biJln<le l{arasğaç mUtsse.satı mUdUl'lüğür.den alma bilir. İhale 4,8,942 
aalI gllnU aaat l6 te lııtaubul belediyeai dalın1 encümeni odasında yapıla... 
cakm. 

Taliplerle Uk teminat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı lL 
~iT.gelen diğer vesikalarlle birlikte <::?•90) No. lı kanunun tarl!atı çe'\.-re. 
ııf:.~e hazııruyıu:s.kları tekı.it mektuplarını ihale gUnU aaat 14 e kadar da. 
imt encümene vermeleri IA.zımdır. (7714) 

Askerlik HAaları 
Fatih aııkerllk eubealndt"n: 
1 - 339 doğumlulann ilk ve ve 

•on yoklamalarma 6.7.9f2 tarihin • 
den itibaren §Ubemlzde baıılanmı§ bu. 
lunduğund:ı.n fUbeml:ze mensup bu 
doğumiu mUkelle.fierin ._ adet toto~. 
raf ve potıııten musaddalt ikamet • 
gll.h aenetıerlle blrUkte §U~ye mü • 
racaauan. 

2 - S~ doğmulularla muamele 
C!ırmtıı olup mektebe mUda.vim ta_ 
lebeıer 339 doğumlularla yeniden mu 
•n:ıeleye tabi bulunduklarından bu 

glbtıerln mektep idarelerinden getL 

3 - Şehit yetimleri de medeni 
halini rl5sterlr ntl!us cUzdanla:Ue ve 
ikişer adet fotoğrai'larUe pazarte3l 
çar~amba ve cuma gUn!erl olmak ü_ 
zere aşağıda gösterilen tanhlerde 
ııubeye müracaatları Utln ,.,.,.,ur. 

Tevzi günleri: 
20.7.11~2 pazartesi 
22.i.942 çarşamba 

MaJOl ırubayJ .... 

24.7,942 cuma · 
27.7.942 pazartesi 
29.7.942 çarıamba 

Sl.7,94:.! 
S.8,9i2 

cuır.a 

paza.rtesl 
Malilı erat 

tecekleri yeni talebe tecil veıllkal.ırL 5.S.9,12 çarşamba 
le birlikte şubeye mUracaatlan. 7.8.9t2 cuma 

a - Yoklamalara ağueta. 942 10.8.942 pazartesi 
nıbayetlne kadar deva:n edilecektir. • • • 
~ müddet zartİnda yoklam'.ls:nı ya;> Eminönil yerli askerlrk şübesin. 
tırrnıyanlar hakkmda askerll!f kan..ı. den .. 
ııuıı;;n ceza bUknmıerı tatbik edile • Eminönü yerli :ı~kerlik şubesiıı 
cegtnden buna meydan bırakılmıı.ına. de kayıtlı harp nıolülü subay 'e 
aı için yoklam!lya tabi rnllkellene • er:ıt ile şehit yrl:ııılerinin 1942 tii' 
rln bir an evvel ıubeyc m\lra,s:,:atı.a.c.r tün bchiye ikramiyelerine 20 7 9t2 
h 

,. .,, 
e eınmlyetle ua.n olunur. I Pazıırtcsl glinü tcvı.laıa başlanacr.k 

• • * ı tır. Harp nıııliılü subaylarına ::w lfc 
P'atth l!l!lkcrllk enbeslndeu: i 2a Harp maı<ım c .. 'erine 21 ile ~6 
l - Fatih askerlik şubesinde kil : Şehit yetimlerine 28 fle 31 dir. 

Yıtıı maıül er, malül aubay ve ııehlt Hasta veya sair memleketlerde 
~·etımı~riııfn tUUln ikramıyeleri tevzi akr:ıb:ıları nezdinde bulunanlarda 
I:' nt~n a~a.ğıtla göıııterllmlştlr. ikramiyelerini alm:ık tein noterce 

2 - M11tnı subay ve maını erler bir veUlet çıkartılnrak ikramb·e 
dl'vre muayene raporları ve resmi cOzdanlle birlikte filbeye mnrac .... 
...... uerhe, • ' at etmesi ilan olunur •• · 

n\rll kadmı::.ra. parasınm hesabını 

bilmiyen yaşlılara nefes tUlrntmek 
bir gUn olsa gene iyi.. ya bu vaziyet 
sabahın altıbuçuğunda başlayıp ge _ 
cenin yarısına kaı:lar devarn ederse.. 
bllet~llerln topyckQn emrazı akliye 
hastane.sine gitmeyişlerine insıın hay. 
ret etmelidir? 

Dikkat ederseniz görürsUnUz ki 
bazı hatlarda. çaıışan biletçi çehre • 
lerl sık ınk değ~mektedir. Bu de~L 
şimi idare de yapmıyor de~! lt,aka.t 
senelerce kar~ı karşıya gelinen ln. 
ııanlardan bugün hemen hiçbirini gör_ 
müyor gibiyiz! .. 

Blletçlliğln t3hamt11 edllmez bir 
§Ckll aldığı idarenin gazetelere sık 
sık "bllctç1 aranıyor,. ba,lıklı UAnla. 
nndan da pekA.11 anıa,ılınııktadır. 

BiRKAÇ llA.FTA SO!lı'RA -
Şahika. bir aabah batna defterine 

mahrem olarak l1l aatırlan yaroı: 
"Dlln Göı;tepeye gt'zmı•ğe gıtml' • 

tik. Kerlmpaplar da. Ctıvtletle kar,jı. 
!aştım. Babamın methettl~inden çok 
daha tnce, kibar ve ııevlınll bir genç. 
Beni görünce ear'alı bir hasta gibi 
t:trm.e~e başlaılı. Seıılnln ftheagl de. 
ğl5tt •• tavırhrı değişti .• b~11,<1,ıarı de. 
g.ı,tı. Herhald~ beni çok scvdtğl mu. 
hakkak. Anası babası da beni sev • 
:fller. Korlm p~a hemen bu ı,ı bl • 
Urm<"k istedi.. A.dcta !!!:lı; ke•ııllıll gl!>!. 
Ak1jalll Ustü köşktl'n nyrılrrken, Cev. 
detin kalbi k<'!J:ıc&k ı:lbl ı:arpryordu. 

Bun1.1 U7.a.kta'1 hlııscıllyor;hm. Bu 
arada Kerim paşa benim nlılılk!m.: bir 
adam lil:ı:&ıden lusa bir J:a.man için 
bedbaht oldu/;'1ınıu söyledi ve beni 
ı;cıl• mf"thl'ttl. Ce,·dcttn babaııı: "Her 
erkek bir olm:ı--: yn, paıtam. Bl7:1m oğ. 

ıumuz herhııld~ küçlfü ha.nmıı memıt 
edı•b!llr.,, dedi. E~nlm dofüı~m llzt". 
rinde fa:ıla dıırmıı:lılar bile. Cevdetln 
bana kar~ı öyle samimi ve riyasız bir 
temayülü v:ır kl.. &.detıı. beııden ay. 
rılnıak ıstemlyordıı. Blrltaç gün 90n. 
ra Alln.h kısmet ederse nişan mera • 
simi yapda<'.ak. ICerfm pa:,a: Bu me. 
raslm bizim l>ö~kte ynpılsm, dedl. 
Babam ve aıınem ra7.ı oldula.I'. Ke • 
rlm parıanıo km LeylA da bu ıııe tıı.. 

raft.ar. tık önce Kerim paşa böyle 
lreHPr damadı neden kendl kızma 

~ ~-e dU,Un.dtım. Heler pL 

Bu JIA.n gazetelerin aon ııa.ytalarm. çıkamadı. Parasız §ahadet a.nııırunda 
da fasılalı surette çıkmakta.dır. O • bulunan bir kaç kişinin önünde para. 
kuyup yazma bilmek, biraz hesaptan l&r biletçi taratmdan tekrar kadırun 
anlamak biletçi olmak iA;in kAfl ae • avucuna sıı.yıldı. Tamam denildi. Nok 
beblerdendlr. • ııan oğlum, noksan feryadını: koparan 

Şirket zamanmdanberl blletçlUk kadın biletçiye blr tetek.kür bile lıb. 
yapan tanıdığım biletçilerden biri zal etmeden, tı.stellk iki durak kaçır_ 
beton bir bina gibi birbirine yapııııp dığma 4Seflcnerek indi, gitti. 
kalmııı olan insanlar a.rasmda kula. • Sıcak basml§tı. Tramvayın sağ 

ğımın dibinde ıunlan fllllldadı: pencerelerinden başka aol pencere. 
- Sıra bize geldi elendim dedi. lerln de açılma.ar için biletçiye ihtar. 

Çok şüktir maaşlar arttı, U.Stellk ek. da bulunuldu. O nızamna.meden ba.lı.. 
mek de alıyoruz. Seneden ııeneye ma. ııettı. Zorba bir mUşteri nizamna • 
aolarımız d& artacak. Fakat blzlm me ta.nımıyacağnıı aöyllyerek aol t&.. 
mi, yoksa mil§terilerin mJ alnlri bo. ra! pencerelerine a.sıldı. Otura.ıı.ıar: 
zuldu, bilmiyorum. Her ııaat herkes. - A. •• a ... üşUrll.z, dediler. 
le çalııııyoru.z. Kalaba.lığa bir şey de. - Cereyan olur razı olamayız 

mlyoruz. Vaziyet icabı bunlar olur. diyenler oldu. 
Bizi asıl yoran, üzen ve asabımızı - Hararet 38 i geçti. MUnastbtır 

boz.an ileri geri sözler, hakaretlerdir. açılam sesleri y1lk.&eldi. Neticede n.1-
Dah& fazıasına. tahammUlüm kalma. zamname tatbik edilerek yol& koyul. 
dl. Ben de gidiyorum... Biz de maanrz, duk. Bir aralık kontrol geldi. Gayet 
bl:r. de çoluk çocuk sahi!;lyiz. Fakat kibar bir tavırla biletlere baktı. Bu.. 
bunu gözönUne alan .yok! l.!UdUrUne nu veslle ittihaz edenler: 
kızan memur, patronuna içerllyen iş. - Blletçi yetmiyormuş gibi bir de 
çl, tlcaretı kötU giden, tUccar bize kontrol mu dediler. Söylendi, dur. 
çatar, i§l iyi giden muhtekir §ık ba. dular. 
yan bizi bakir görUr .. ,. Blri diğerinin ısırtma y&sl&nmlJ o 
Da.ha devam edecekUk. Belki". arka lacak ki bir ses yükseldi: 

dan çekilen bir zll ile sarsıldık. Bilet. - Birader, burasını yastık mı zan. 
çl o tarafa ko§tu, bf.ru aonra fU nettin. , 1 
sesler duyuldu: - Ne oldu! , · 31,...,.,.. '1"';"' 7! 

- Ne adamıım be yahu!". Sana - Ne olacak? §Oyle çekil diyorum. 
Salkrmsöğilt ver dedl.k.. Sen bana A. - Rahatsız olduysan otomobile 
~·a camii verm1§sin. bin bayım. 

- Bu araba !stanbula değil. Beyoğ Biletçi bunlarm yanma seğirtti, bi. 
!una gider. Siz Ağacaml deme. rine yer açtı beri çektl İhtllD.!ı 
acydiniz ben bilet vermezdim. Sizin hallettl 
Ağacam!le g!deceği.nl.zl ne bile. Harbiyeye geliyorduk. Ellet~ ya • 
ylm. nrma ı;eldl. Biraz tenhalaşan vazı • 
MUnakaşa uzıyacaktı. ön tara! _ yetten lstıtade ederek belki daha söy. 

tan bir ses ytıkseld1. Bu da paranın llyeceklerl vardr. Fakat İstanbul ta. 
Ustllnü lstıyen bir kadındı .. biletçi o ra.fma dönecek olan tramvaya. teket 
tarata seğirtti. Paranın geri kalan teker atlamalar bB.§ladı. Durakta te. 
kısmını verdi. Be:;ı kuru' noksan de. hacUm arttı. İneceklere binecekler 
dl Biletçi aldı, saydı. Tamam dedi. yol vermiyordu. Alnından dökUleD 
Kadın bir daha saydı. tpn içinden , terleri ancak bu heng~ede silmeye 

1 

Mukaddes Uçurum 
·85· Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

ta.. kızına bastın bir damat taurlA. 
mı,." bilmem tıangl sefaret kAtlbi L 
roi, .. Pek yakında htcı.nbula gelecek. 
miıı .• fotoğrafla blrblrlcrlnl tanımrş. 
tar. Onların da sözleri kesJlml§. 
Leyli). memnun .• bizden aoııra da on. 
l:ınn dUği1nU ol:lcııknıııı. Çoeuk ı;efa.. 
ret.tt>n gelir gelme:r. d.iğUu yapıp Ley. 
ı.nyı götürnccıunı,. Eğer böyle o:ma. 
aaydı, ~Uph"yc düşecektim doğrmııı. 

Ö,;le ya, Cevdet gibi kelepir damat 
kaı;mhr mı? Fııl<at e!mdl bu 1,ın 
l('yüı.l\nU anladığım için J>"k 1evfnl. 
yorum. ~.!Vi.nmek de hak!unııhr. \'e. 
dat g ibi alçak bir mııhlflkian ayrıt 

drlıt:ı.n Mnra, öllint'eye kadar bedbaht 
kalar3ğımı !>antyordum. Qlı, ne kadar 
mesudum !iflmdl..,, • ' 

. 
Ş:ıhlka oazt~peden döndiisli gU.n. 

dı:ııbcrl aevıno ve n~e t~·lnıledir. 
Oört haftada her ~ey bltıl Cevdet, 
Şahikaya. delice Aşık. Dullnk mr.ae. 
lesi bahis mevzuu bile olmadı. 

Ocvdetln ailesi, mllstakbel gelin. 
Terinde sad~ nam.ıs n iffet anyor. 
Kerim paııa da oulara icap eden te. 
mlnatı verdJ • 

§.imdi Kerim paeaunı anu.lle, ııL 

p.n mera.ıılml ('&,anın köşkünde ya • 
pılncak. Bir ay sonra da. ııtkAh ve 
dfi!Un. , 

Besbelli çocuk tarafı hazırlık yap. 
mak hevesinde .• 
Şlmdld~n Güztepedekl Clevdctln 

kii~kilnde yatak oda!arı. yağlıboy& 

Ue sUııleniyor. E~·e terziler gidip ge. 
Uyor, Salonlar yeni moblelerlc dö • 
,e:ıl;\'Or. 

\ 
Cc()vdetln allmıl çok zengin. 
Muhteşef bir dilğıi.ıı yapıl8.<'al{. · , 
Şahika, Kerloı papnın kızının 

da rok yalanda bir sefaret kfıtlbl ile 
evlenPt'eğınJen pek memnıındıır. Za.. 
ten Leyl;yıı bliyle iyi bir krıca bulun. 
masa\·dı, Kerim paşa kızına rn,;men 
keıııdı. ~vlııde Şahikanın .nuıuıını yııp. 
tırır mıydı 1 

:{.(::{. 

Getell:n Ekrt'mlc ~e;rn.ra: 
Aradan geçen bu h~~·e('.anh gUnfor 

l('l.nde Şahika. b:rkaQ kere ~ "eclAya: 
-Ekrcmte yakınd~\ ulkAhınız kı. 

yılacak mı! 

Diye ıorduğn halde Neclll bir tor. 
lfi müsbet cnıap veremed\. / 

- Bilmiyorum. Belkl gok yakın.. 

belki de uzak.. 

MJUI 
Oyanlar 

·\ Festivali 
14--1;2 Ağu.stoa 

Biletler HIW 
nyango cı,eıe.. 

iyle Festival 
yapılacak gaz!nolarda a::ıtılmaktadrr. 

Her tlirlU l.zahat: 28340 

fmıat bula.bilen biletçi melfil. melfü 
yQzilme baktı: 

- Gelenler, gidenler! aratmaz ın. 
oaila.h_ dedL 

"'*"' Tramvay bl.Ietçilerf l§lerfnl bırakıp 
kaçma.Jı:ta haklıdırlar. Hepimiz gibi 
onların da §e!re1'1er1, izz2tt nefisleri 
vardır. Hep!i de bu memlekete olan 
vatan borçlanru odemı, insanlardır. 
ŞlkAyet ettiğimiz zaman idare ken • 
dllerinl usul ve nlzn.mlarrna göre 
oezalan.drrınaktadır. Evvelki g-Un E. 
minönUnde duran bir tramvaya ön 
taraftan alınmadı diye bir müşteri 
vatmana çok ağır bir söz harcadı. 
Vaz!Ceslle meıu;uı olan vatman bunu 
duymadı. Fako.t duyanlar bu zatm 
ağzının payını verdiler. 

Ammenin ttelAmetl içln idarece ve4 
rflen kararlan tatbik etti ";:Uye h1ç 

kimsenin bir i§çlye "eşek,, demeye 
hakla yoktur? Seneler~ idarede ça... 
lt§Jlll§, §ehlrll lle mUnueb6tleriııJ 
tanzim etmiş tşçllerln uzakl&§maat şe. 
hirlllerin aleyhinedir. Blz1;, k&rJI d&. 
ima terbiyeli, alnirli zamanlarımız • 
da ağır sl5zlerlmlze karşı müsamaha.. 
kAr davranan biletçiler ve Tatman. 
tarı kaybedersek yenllerile utrqma. 
mız blç ere kolay olmıyaca.kt:Jr. 

l.~KTA RAGIP ÖNER' 

Dedi. .NeclA çok küs1(11ndll 
Şahika tekrar neşelcnmls. ftmtt • 

slL.llk içinde bocnlamaktan kurtul 
mıı~tu. 

Scvl.nlyordu,. ÇUııkil,, 1:engtn bir 
genç.le evleniyordu. 
DUklbı lıazırlıkJan yapılıyordu. 
Şıı.lıltta belkt ideal bir koca bul • 

muı değildi. Fakat, Ocvdct, mubak. 
l•alt ki ç.ok namuslu bir aile çocu. 
ğuydu. Ne Ekrem glbl hllcldlr, ne do 
\'edat gibi alillilm:ıdı. 

Şnhlka bir akpm ıııtceleden eve 
gı-lirken, yolda Necldya rastladı. 

- Nerden geliyorsun, kard<'şlın? 
Nedll bir kelime ile oevap verdJ: 
- 1 tnnbulchn .. 
- Gil7Jerln kızarmış_ neden T 
Necla önlirıe bakaral•: 
-mı: ... 
Diye mırıldandı. Sonm cn:ıH t>lr 

gtilll~lc teessllrlerlni saklaınaı;"a ça. 

lL'tı: 
- OUvertede oturdum da.. Blnu 

U::Udüm galiba. .. rU:1.g'Ar gollerimi su. 
landırd•. 

Ş!ıhlku ıırkadaııııu zorla söyletmek 
ıstoot: 

- Aj;'lamı, gibi bir hnlln var, Nee 
IA~ığım! danlma aha, gDzlerlnlo IR. 
.-rtısı rtl:ı;gAr ftl'UIUD& bcnzeımrw~ 

Nec11 bir lkt yftrtldll. 
Kara.kolun önll!-den ~eolyorlardı. 

{.Depamı Vaı1. 
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Sümer Bank Yerli. Mallar Pazarları 
Müessesesinden : 

KKATE NAZARI D • 
1 

20.7.9•2.21.7.9t2.22.7.9•2 ctınıcrt bugüne kadar numaralan U&ıı edilm.1§ olup d:ı henüz mallarını m:ı1!trnlurımu:dan n bnyilerdcn almamı, olan mft~f~rflerimh:e tahsis edilmiştir. Bu mlfildef 'ı:arrıi'"ila-e~ 
c:e kupon numaralan 116.D edilmiş ol&n ldm~elerin lliın edilen malıalle•r m!iracaat ııurellle kuponları mu~abillnde istihkaklarını almaları sayın halktan rica ohınur. 

23.7.942 tarihinden itibaren yapılacak tevziatın kupon numaralarile müracaat günü ve mahalleri qağıda göılerilmit olup: 

1.) Numaralan ilan edilmiş o·an kuponlar hAmnı~rinfn nfifus cflzrlnr·~rile lır.ralıcr b:ıcurn"n mnh:-;:tcre miinıcaatlan. 
2.) Ayni soyadını t:ıc;ıyan bl .. knc nühıc; cüzdanının, elle cfrndır dan birhl larafınrl:ın ihrazında kı1ponları mukabilinde istlhkaklannı": -.erflebl1eoeft. 
3.) Henüz i!An edilmemiş ol~n numaralar fcfn müteakıfl 11:\nlar.n ızla tcvıi Hiinlcrl lıi:dirileccğlnden numaralan ilan edllmiyen kupon hllmillerlnin müracaat etmemeleri. 
4.) Tevıi ekiplerimiz tRrnfındı.n evleri:ıin ziyarctlcrin<'e cı·<le bıı:ı n.nıayan ve~a henüz lc\'ZI kuponu olmamış kimselere nahiyeleri nıınl:ıkasır.d11 tc,·zl kuponu verilecc!;inden bu 

ca \'e ıliın olunur. 

Beşinci liste Müracaat edilecek günler 
• 

~lüracaal olunacak 
mah::ıl 

28. 7. 042 
Perşembe 

Kupon No. 

2-( 7. 942 
Cuma 

Kuflon No. 

llemzıyc Atalay Kasımpa. 226801-226000 22G!llll.22i00U 
şa Uzunyol Turşucu sokak 

t.7. 7. 942 
Pnzortesl 

1'upon No. 

227001 .. :.!:?710:.l 

!!8. 7. 042 
Salı 

Kupon Ko. 

227101 .. 227200 

:!O. 7. 942 
Çarşamba 

Kupon No. 

227201-227300 

30. 7. 942 
Perşembe 

Kupon No. 

31. 7. !H2 
Cuma 

Kupon No. 

227301-227-iOO 227401.22i500 

3. 8. 942 
Pazartesi 

J\upo11 No. 

4. 8. 042 
Salı . 

Kupon No. 

22i5Ut.2276UO 227601-227700 

5, 8. ~42 
Çarşamba 

J\upen No. 

'1("8. 942 
Perşembe 

Kupon No. 

227801-227900 227901-228000 

No. 6/1 
------------------~----~--r.----------~--~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------", 
J 'cthı Bener Kasımpıışa Ba- !.!28001-228 W•J 2~!1W1-:!:!88tHl 228801-:!2!l:!OU 229201-229GOO 22!)601-230-000 230001.230-tOO ;!30-tOl-230800 230801-231100 231101-231400 
hrl~:e t•ıııtJesl No. (i6 

\'erlı Mallar l'ntnrları Üskü. 278001-278701 2i87:>1-:!7!UOO 210ıoı .. 280000 342262-342800 342801-343400 343401-344000 ( 52001-452700 452701 .. 453400 453401-454000 
dar ınağn:rn ı. 

Kenan Büyükakman EyUb 281166-:!8130U 28l3ıJI-281400 281401-281500 281~01.281600 381601 - 281700 231i01-281800 281801-281900 281901-282001) 21>3001-283100 
J~amı Mahmudiye caddesi. 
~o. 2 

Mclınıed K:ıfadar ElilP Ha- ~83:S01-283400 283it.l1 .. 2S3500 28::1501-28:.1600 283601-283700 283701-:!83800 283801-2S3900 283901-284000 333819-333900 333901.334000 
nıi M:ıhınudiyc <'addesl 
?\o. 34 

Yerli .Mallur Puzarlıırı Ka- 321001 .. 321 i9: 328001-328750 
clıkuy ın:ığazası. 

l\01.1ırino Çirkinoğlu Kadı- 532751-532850 532851.53:!950 
köy Pazaryolu No. 52 Kon-
<'Agfil 

~ıt:.ı Zorlu Hlıyüknda Cı- 356501-35Gi00 356701-856!)00 
nnr <'Rrlıle~i No. 30 

ua,ld l!ah;ır Berkoz. Fevzi. 412001-412101 412101-41'>200 
pıı~:ı <'artdr\I No. 72 

Pcıtcv Kondu Be~koz Yalı- 413101-413200 415201.413300 
Vi\v Ca~"lr <'aflrlcsl No. 28 

414201.414300 4143d1-414400 
z.ipn-;::ı rııdıle.,ı No. 38 

Ycrlı Mnl:ar Par.arlan Ak- 438!.!01-43900r 43900J.f39:i00 

ımr.1y mağazası. 

'c lı \i ı . J' .; IJrı Be- 450001.451C~O 451001.152000 
~ o;;ıu m:>!;::ız:ı~ı. 

328751-32940!) 329401-3300-00 336001-336600 336601-337300 337301-338000 

582951-S33100 533101-588200 533201.53380~ 533301-533400 533401-533500 

356!'.101-357200 857201 .. 35MOO 857•01 .. 357600 357601-357800 357801-358000 

412201-412300 412301-412400 412401-412500 412501-412600 412601-412700 

413301-413400 413401.413500 413501 ... 13600 413601 ... 13700 413701-413800 

4144o1-414 500 4H501-414600 414601.'1'700 414701-414800 414801-414900 

439jOJ.440000 468001-468500 468501-46!)()00 •69001-469500 469501-470000 

4CH001-465000 465001-466000 466001-467000 467001-468000 492Ga1-493000 

hu~e) in Ürnıraç Ue5iktaş 5090U1.5091Ut. 50!l1U1.5U!l:.!OU 50!):?01-50!)300 509301-50!1400 509~01-509500 ~09501 - 609600 509601 • 509700 
Pr" at·c~ıne cıılldcsi No. 67 

------~--~------------~~--------~---1 lı son ~e llfıse) in Özer Ha- 51010l.51050ll 510501-510900 510001-511300 511301-511700 511701-512000 560001-560400 560C01-560800 
cıküiek camisi No. l5 

Mehıııeı Faruk J\apa1ıcur- 454001-45"100 45H01.i54200 454201-454300 •s•so1 • •:si4oo ~'4.01 • ~•:soo 454501-454600 454601-454700 
şı Sıp:ıhi okak No. 20 

Ahmet Giiven .... Mahmulpa.. 455101 .. 455251 455251 .. 45540-0 455401-4::i5550 455551-455700 455701.455850 455851-456000 472001-472150 
sa başı No. 149 

Burhan Sunar ve Süleyman 472751-4730()() 478001-473300 4 73301-4 78601) 4 73601-4 73900 473901-474200 4H201-474500 474501.474800 
1 rgcne Yenipostııhanc Aşir 
Ef. caddesi :-:o. 20 

Must::fa Sami Humnnezıl 476001.j i6600 4 76ô01-'77200 477201-477804) 477801.478{00 478401-479000 479001 ... 79600 4i9601-480200 
\eniposlalıane Aşir Er. 
cadılesi No. 20 

Şennln mağnıası Sultan- 482601 .. 482750 482751-482!)00 482901-4830::.0 483051-483200 483201-483300 483301.483150 483451-483600 
hnmnm ml'ydanı Ko. 1/2 

~.ıl<ir Şatır, Sar ~er Sarı- 48~001.48nOll 484201-484400 ~84401.484601) 484601-481800 48iS01.485000 •s5ooı • •ss200 •s:s201 • 485400 
yer cat.lclesl No. 9 /11 

1Juriıaneddin Bnşt.iruar Sn.. 486201-486400 486401.486600 .:8üG01-48GSOO 48680J.-t87000 487001-487200 487201-t87100 487401-487600 
ır~cr Ortnceşme sokak 
No. 25 

Ahmet Ata Kö.seoğlu Mab. 512001-51260•J 5l;!fi01-51320U 5ta:w1.51380.ı 513801.514400 51 HOl-515000 515001.515600 515601 .. 516200 
nıuıpaş:ı başı No. Ul5/l07 

1\ndrl ÖZyılm:ız ::'ıfahmutpa- 51fl601.516900 !i18!l01-510200 519201-51950fl 519501-519800 519801-520100 520101-520!00 520401-520700 
şa h:ışı Doğu mağazım No. !I 1 

H ılil Hikmeı Ergcz l\lah. 521901.522100 522101.522500 52230l-5:!:l500 52:!501 .. 522700 522701-522900 522901-523100 5231CH.523300 
mutpnşa İrfanlye C. No. 16 

llırnhinı zaılc Bekir Sullan.. 52tl01-!"i2430!J 5213111-524500 li24501-5217Ull 524 701-5'.WIUO 52 rnot-525100 525101.525300 52~301-525500 
hamamı caddesi Ece ma~a-
zası. 

Y<'rli Mallar Pazarları llab. 5;!ü:-101-52750U 527501.!l28i00 52lii01-529000 5:!9!)01-531000 531001-:l3!!000 536001-537200 53i201-588t00 
ccknpı maltnznsı. 

1 ,. 

402001.402700 402701-403350 

533501-533600 533601-53370{) 

358001-858200 358201-858401) 

412701 .. (12800 412801-412900 

413801-03900 413901-414000 

414901-415000 415001-415100 

470001.470500 470501-471000 

493001-49400() 494001 .. 495000 

509701-509800 509801-509900 

5608Q1-561200 561201-561600 

454701-454800 4!14801-45-&000 

'72151-472300 472301-472450 

47i801 .. 475100 475101-475400 

480201.480800 480801-481400 

483601-483700 483701-iSJSOC 

485401-485600 4856•)1 .. 485800 

48761)1.487800 •s1sc:.188000 

516:!01-516800 516801-517400 

520701.521000 521001-521300 

523301-523500 523501.523700 

525501-525 700 525 701-525900 

538401.539600 530u01-5lOSOO 

Mehmet Nuri Topba, Fin. 543201 • 548SOO 5!3S01.5U300 j~ 1301-5H900 541001-54:if00 645(01-545900 545901 • 5t6100 545401 - ıı•6900 546901. 5'7400 5'7'01 - 5'7900 
<'ôl'lcılur ::\l,ıhmudlyc hnn 
ı'o. 3/4 

Hayri Doğu ,.e şeriki Fin- 5-tDOOl • MD:?SO s.ı92jı .srnsoo 5'f9j01-549750 549751-550000 550001.:i50250 5502!'ıl .. j50500 550501-550i50 550751-551000 551001-551250 
c:ıncılar Mahmudiye han 
No. 1 

c .. 

231401-231700 231701-232000 

496001-496600 4066•11-49i200 

:!l>3lu1 .. 2832Ga 283201.283ŞOO 

839817-339900 339901-34000~ 

403351-404000 532001-532750 

&33701-533800 533801-533900 

358tn1.3586oo 358601-358800 

412901-413000 413001-413100 

41•001-41•100 414101 .. f14200 

41510t-4tu200 415201-415300 

4i1001-471500 '715()1.4i2000 

4!)5001.496000 508001-500000 

509!)01-510000 510001-510100 

561601-562000 562001.j62400 

454901 .. 455000 455001.455100 

472451-472600 472601.ıii~750 

·i75ıl01-475700 ;&75701-476000 

481401-•820-00 482001-482600 

483801-483000 483901-•c~~oo 

485801-4 86000 4 86001-4 86200 

•ssoo1 • •ss200 '88201 _ •~o 

517'01-518000 518001-510000 

521301-521600 521601-521900 

523701-523900 523901-524100 

5259()1-526100 526101~6300 

5•0801-542000 542001..543200 

547901.548400 ti48401-549000 

:l51251-551500 651161~'°°6 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~~~~~~--~--~~~~~~~-

Zeki Zerrin ve ortağı Fin. 552u01-:ı5220r ~2201 • 55:?100 1>52401 . 552600 :-i52\i01 • :;::;2soo .,w2soı • 553000 55300 ı -55321)0 55320 l-553400 553101.553600 553601-553800 :ij380t-ss4ooo 55400t-!S5420i> 
cıın<'ıl:ır Yusııf~an han içinde 

' Abdtllvahap Şehremini 55~201-554400 55U01-554GOO 5:i'601-5:'ıt80Q 551801.555000 55::;001.555200 555201-555400 555101 .. 555550 555551-555 700 555701-555800 555801-555900 555901~56000 
Sarnymeydanı cad. No. &7 

HCi,eyin Hilmi ve Sülc.}nınıı 55li001.5563t•ıı 5::.u3U1-!:i:i6600 5jG601.556900 556301-55 7200 557201-55 i j0() 537501-5;)7800 55i801-558100 558101 • 558400 5:}3•01 • 55S700 ~S701 • 559000 659001 .. 559304! 
Sırrı Kııpahçar~ı A,·n:ıC'ı. 
lar No. rı. 


