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AalraradaaAdanaya: 13 Hatayı kahraman ordumu 
Adana, pamall ı . k t v •• memleketi... , a vuş ugu gun 

Hiikiimetçe el konan pamuk çekirdeği kiübuinden on 
yedi lriimr bin fonu Adanada beklemektedir. Tonu Dün halkın büyük ve coşkun tezahürlerile kuttuiani 
120 liraya olan bu kiiıbele rin hayuan yemi olaTalr 

~ rnemlekette kullanılmaıı çarui bulunmalıdır Doğu cephesinde 

Yazan 
Çukurov:uwı ziraat ba.kuumdan 

haiz o.duğu buı;uıd)ellerden biıi 
tlc pamukla hububci.t ziraatı ara.. 
lıl&da tatbik edalen münavebe usu. 
liklür, b ka yer~ bir sene hu
bubat ekilen t.oprak ertesi yıl 
CUalendirillr; Ad:ınn.dn i~ hiiy!e 
değiidir. Orada topr:ıl• hir; bir ı.e
~e lııoıı bırakılınu, üinlend;rııme
le llizum gönHın~z. Yalnıı. bu se
ne pamuk ~lmı.ŞSe ertesi scıne hu
bubat eklllr, Her sene böylece rnii-
11&--li ziraat devam edip gider. 

Bnnanta beraber Çul.urovaum 
1•Uıtridiii buğday ertesi seneye 
:nıuhaıaza edilemediği için Adana 
llUDak m.n•e1ıet.1 olarak tanınmış. 
tir: lııa IDulıitbı zhai istikbali de 
1lae l*Daktadır. 
Pakaı AdanahJar pamuğu 4am 

IDIMl4e Olarak istlhsal etmekle kal
~; ilk maddesi p:ımak 

•Mlaeat fabrikalanna da e-
::::: VennltJerdir. Pamuğun 
..... .. ~ilddea yai çıkar-
ı... ~ faydal4nmsk yo-

1988, 1989 ~de Aclana 
Pllllıajunan ldJom ~ ile 50 ku· 
~ U'aalnda idi. Ba llelle yerli A
~ ~ GS, klevland tipi 70 
k""'~· ham puıağu olaa ak&-
~ İle JJIJMada 75 e gidiyor. 
., ... ı Adan.blN ba Mille pa. 

IDQ rl)"ILtaua ba ftZIJ'etde kala
~ ftntm uo kuru§a ÇI• 

~ l&mn ıeldiifnl söylüyor-
• ._ ~ olarak ela amele 

.... illi Rec- w • ile 40 lm
ftl ....... da oldala halde ba ıte
.. UG ~ eıkfıimı, aonra a
-.Italn &Jnea İ&ffl muralı bahm
tllliana ilert1e Stiriiyorlar. Bundan 
..... bagtn pfJuada iskarta pa. 
~ 80 • 90 Jnınıp aatılmak-..... . aAuaa ltaret ediyorlar. 

8-da aaJaeılcbpna göre g~D 
._. oldah Clbi ba sene de Ada
.... ._ Ege bölgdinde fiyat me
leletı1 mlatabsillerle bttkômet ara
.._ haıvetl bir tetkik mevmu 
elaeaktır. 
Paaıaiaa elJalmdan iplik yapıl

... Aretlle ...... isUfade ediline 
~d~Jl de pamuk yağt, ya
... ~iki Jai1 den'lell bir ned ~
laatt yal çıkanlıyor. Pamuk yağı 
~ yağı. Ra»hat yağı gibi ye. 

enle kullanılır. Adaoa!ılar 
D 1azartmatarcla hamur itle· 

' envanıda, battA ııa!atalarda 
l*Dlak ,... ku larurlar. Pa. 

~ Y'&Amı zeyUn yağından ayır· 
ı--.&11..-.• 'hreyağma % 60 nisbetln

kanttınlına pamuk yağı mli
eJ bir matrak 79ğ1 olar. 

Pamuk ~et'nin % 12. 15 i 
~; % S6 • S8 i küsbe olar. 

rlsi selllcndar; ldlsbesi h&y
lua gıda olarak verilir. Seli
lumu ela oclan gibi fabrika· 

Jakıhr. 
llarbe kadar punak ~ekb'de

Yatı çakanlcbktan sonra 
e kalan kfisbest her sene 

ATrapaya g6ncleriUrdi. Bu sene 
sı'kınsı neticeıd olarak A

.-1a1111ar da punak reJıjrdeğl'Pin 

1nl hayvuı gıdası olmak tt
kıaıtannıağa bqbunışlardır. 
ha kkllde •rftyat pek az 

ldahacıaa Aibnada mühim mik-
a kltst,e tnplanmıştır. Ticaret 

ellllct.i lllemleket ihtiyacı !çin 
lere elkoymuş ise de yirmi 

ıo.. kisbedıen ancak iki bin 
J'ÜZ ton kadan a1mmıştır. Ge
Y&ni on yedi hin ton küsbe 

. h gibi Yerlerinde bekle ıek· 
11'. BebH tona 120 llrayn sa

ı':akta olan kUoıbele,.in boylcc-,e 
ondap halde almmamaın mem
t be<\abnıa mUyonJarca llra-
b'r Z81'a1' te,kil ede<-eiinden bu 

lenin bkr ~ere hUkiimct~e 
t:tdk oJunrna"ı llzımdır. 
Hayvu Mılaoıı bakımından sıkm
hahntduğu zamanlarda pamuk 

e~in,len art.an kHc;l eterin 
•l'll'e gitme"İndf'.n ist> memleke
~" ~rfeditm,."'' elhPtte daha 

C\rrn dl\hn fn\·d:ılulır. Onnn için 
~vi ktt"'belt"rln memlekette 

hay\ıın gıdası olarak ku]lanılması 
çar.esi balanmahdır. 

Diğer taraftan pamuk yağı da 
ayn bir tetkfk mevzaadar. Bu Y~ 
"111 kiloc;u esasen 75 kurqt.u. llü
b n~I bati kümctçc 70 kuruş n-"9!'a ne 

Alman 
taarruzu 
gelişiyor 

~ uğlııra elkonma kar:ırı ,·erllmlt
lir. Bu karar üzerine pamuk .yağı Kızıl yıldız gazeteıine ıöre 
:ılış 'eri~1 k:ırnplyasaya gEı:mışllr. 1 'd 
Ve fiyntı ı.iO - 200 lcuruşn c:lk- Bie gorod a 
mıı;tır. El1mnnıa kar:ınndan sonra 

(·ıfcrindc pamuk yağı tMı1onanıar Sovyetler çok 
hill•ômete beyanname ''ennltkırse 
de mühlm bir Jm;ım mallar p . d 
~~a!\a::':::!~j;:u;..lk::;: yakından sıkıştırll ı 
;,ın.adığı ~in beyannamelerden !L! Al 
dlf!anda kalan yağlar yüksek fi- Şimal keıiminde İaa man 
y;,larla •tılmağa başlamıttır. ~": alayı yokedildi 
makyağı diğf!r nebati yağlar gıbı Loadra 

5 
(A.A.) _ Lc>ndrarun 

ude yağ ile kan~tmlarak b~yök --1u.~·vet~ n:ahfillc:inde söyleıııdijt"hfrlenle yemek yağı olarak kal. _._ u 

1$ıulmak mut.at olduğa için ha n· ğine göre, Kursk ve Haritof ara
zlyetln memleketteki yağ buhnııı swdaad Almıa.n 'l.aaıTmu açıkça~ 

ı L u..: • ...ıa.: g;;.,..n--~a..+_ .:...- de, ,.•r-ü:rerine mühim derecede teftıri o ~ a-• .,.·wuuo:a.o.c .mç ~ 
maştar. pşnamn hangi ölçüde ~uğu bi-

Bununla beraber hlikumet bn va- liDmemCldedir. 
ziyeti gözönilne alarak tıeyttn ya. Ka.Hnln oepbe8Nle 
ğı içln olduğu gibi pamuk :ralt sa- Moskcnoa. 5 (A.A.) - R6yt« 
tıp hakkında da yeul bir karar ajaom bildiriyor: Kaliniıı cephe· 
vrml§tlr. Bu karara göre yamak sinde önemli bir muharebe oluyor. 
yafı sat"1 serbeet bmalnlnnttn ve Bugün gelen haberlere göre Al
fabrlkalanla !l&b' fiyatı da kilosa 1 manlar tan1tlamı Te u~lanıı. d~ 
77 kanJ3 olarak teeblt olumUitar. teklediği Pl~lerle tıstiiııte htı • 
Bu karanlan ıM>nn pama1E ~ et. cnım edf;yorb.r. Dsn muharebe saf· 
rafında tetıekkül eden karaPl~aB&- nak halinde bir yağmur altmda 
nm ortadan kalkması beklenır. cereyan etınlltir. 

h k 
(IMPıt ._,. Si:..• J 

LAzk ıve u O met . . 
konağında infilAk Sıvastopola 75 hın 

Vali ile 15 kiti öldü ton bomba Y8 
ı .. ondra, 5 (A.A.) - Alman kont • t td 

trolü altında bulunan Parls radJ'OSU mermı a 1 1 
nun hildirdi~ine göre, şimali Su:-i 
ye;de I,.aıklye valisi ile başka 15 ki'I Fakat meniler bununla 
vHAyet konnltındaki bir lnfilAk neti •wnlmadıfı için •onunda 
cesinde ölmüşJerdlr. dinamit kallamldı 

Bir Çin generaline göre aena, ıs <AA> - A1m.&n seDeNll 
Şupke dUn Sivutopolun saptı bak. 

kmda fUDl&n .ısylemifUr: 

~ 

KlıhnmaD orclamoz Batıv& &irdllt gön ı.yrağTmıza hasret Ha taylı tar taraflndall kartı........._ 

An~. ıs (811111181)- Kahraman ve tezahürlerle kutlanmıştır. 1 taya ilk girl§l canlandmtmlflır. Ba 
ordumuzun Hataya glrf§lnln dördün.. Bu münasebetle bUyük blr ıuıkerl tayda hallt ıtevlnç fçlnde bayram ya 
cQ yrlMnQmU dQn bUyQk merasim . geçit reaml yapılmıg, ordumuzun Ha. pıyor. 

•ırada Atıı Okalaaa bitirerek 

Ordumuza katılan subaylar 
Çankırıda Milli Müdafaa 
Vekili elite dipiomalarını 
ve mükiıfat,arını aldılar 
~rr, 6 (A.A..) - Piyade atl§ 

okulunu bitirerek orduya katılan 

pnç sub&ylanmız& diploma ve mO. 
k&tatıarmm teftli için dUn burada 
yapılan tören lle Çankın bnyUk bir 
bayram gQnll yaıamştır Killi M • 
d&taa Vekili General Ali Rıza Artun· 
kal'm rlyaaet ettiti bu törende genel 
kurmay mOfetUılerl •• ordumuz llerl 

gelenleri vali, vilayet ve belediye 'Ye 
parti erkA.nı ne kalabalık bir halk 
kOtleli bazrr bulunmaktaydılar. 
Komutanlık bahçesiOOe yapılan w 

aaat H de ba§lıyan bu tören subay 
lanmıma eöyledfkleri latikl!l ma?'ll,.: 
le açılmlf, okul komutanı kurmay 
tuğbay Ziya Karan okulu bitirenlere 

(l>evamt Sa. !, Bü. 4 4'3) 

Mısır cephesinde 

Mahalli 
toşebbQ 
ingilizlere 

geçti 
lngiliz karşıh~ taarrrun 

deıam ect )Or 

Müstakbel Japon 
hedefi Avusturalya 
General Sibiryaya hücum 

edecek kudrette olmadık. 
lannı söylüyor 

Çunking, 5 ( A.A.) - Dahiil harp 
sırasındıı Kuangsi eyaletinin mar.ır 
lideri olnn general Lişungyinli, ' • 
p<>nlann yeni bir cephe açmak ve 
Sibirvnda taarru!rı J?eC'llek icin re. 
rr· •· !hth•" ' kuvv<'llt>rlnr sahi~ rıl. 
modıldnnnı söylemiştir. General, Ja 
p<>nların bilakis cenuba do~ru taar 
nıılorın:ı ''"'""'Ti ln ı\ vu~tııra ıvavo 
cum edrr..t<lerinl sanmaktadır. 

" -Kaleye topçumus 60 bin, tay. 
yarelenmlz de 26 blD ton çelik yağ. 
dırml§lardrr. Kal'fI koyma batarya. 
ıanmıs 88 millmetrelik toplarla 180 
blD mermi atmlft.lr. ~ fevkalt.delılk 
ıudur ki ağır çapta toplar!& ve ton
larla bomba atan Stukal&rm kulla. • 
nılmaama ra.ğmen Rus mevzileri sar 
lll1m&mlflır. Bunlan zaptetmek için 
dinamit kullanmak gerekmtttlr.,, 

Romme 
Susuzluk 

tehlikesinde 
(Ya.mı ! xci 80!/f amı.ıda) 

Mısırda 
Amerikan 
kıtaları 

Gener:ıle ı:oiire, , ..,""'.,"o RO tümen 
seferber edebilecek kuvvettedir. 
Bunların halen otuzu rindP 19 ~•ı 

cen -. Pnc:irikte ve 2n kadarı dn ..., 
ihtimale karşı koyabilmek için Mnn 
"nrMe bulunmaktadır Rıındıın bıı~_ 
•rn Jaoonva. Kora ve Formoıda ı 
.Tanon ırarnhmnlnf"l varoır. 

Şehrhı Bali 
Stoldaolm, ıs (A.A.) - Sivutopol 

limanı b&tınlmlf kruvazör, muhrip 
ve diğer harp gemileri enk&Zile dolu 
dur. Şebird~ hasara utramamq bina 
yoktur. Yalna bUyWr lrilla " 1-zl 
mağazalar •ağıam kaluıqtır 

Alman bava kuvvetinlıı Novoıro 

mk ve Anape limanların& alanlan 
Almanlarm Kerç bopmu gec;mete 
başl&mud&D eneı Rua don&nrnumı 
datıtm&k ı.tediklerinl gıs.termekte 

dlr . 

Devlet Kouenatuan tiyatro ıabeel 

~~=-..=~=Politika 
lotosrafçmuıun ttıılblt e&tlll lllr ..ı.ae - - - - ~ 

Mfbver or~usayıe 
ııaıemeyıule 

tem"ıa geçti 
(Yazısı 2 nci sayfam~ a) 

Dlakl 
(Devamı Sa.!, Sil.! tk) (Yazaı QçQDcllde) Halk ve memur mu" 

spor bareketlerl nasebeti hakkında 
Halkla temas eden memurlann ona hakimiyetini ihscu 
ettirmeıi, onun kanuni düeklerini çabuk yerine getir. 
meai hal.hı rejime t!aha ziyade yaklaştıracaktır. Reji. 
min mur.ıaltakiyetı bakımından inkılapçı memurun 
bunu esasen kendi.sine ahlak kaidesi edinmeıi lôzımdır 

vazrn: Sadri ts•ıEW.a 
Sayın Dahiliye Vekili floktor 1 nış \'e çok d~riııdlr. Tiirk·~ e' 

Fikri Tuzar bir tamifu y:ıparnk hli- ılc,·Jct bUnye....Jnin gec;irmckte ol 
tün yurtdaşlar111 de\ lct rtat:-e'e- doğu tarihi lııtihale3i halk naıt'ma 
rintleki iıılerinin kııııa bir zanınnd:ı d:ılıa fe~ Mf ve d:ıha esaslı bir ha. 
neticelendirllmeslnl bildirmiştir, le koymak yalmz dc\•Jet ldaft'JÜ. 

Ba t:unimin ifatle ctt•ğt ruh de\'- nin 7-'lmanmdn i"-lf'.me-.l bst."lftlm-
1.et bllrola.nncla brlkml' m rakm <1ıın <1eğit, halkm hlkimi~·etinl biz. 
derhal tasfiyesi manasına sade- zat lılssetmesl fÖDliDden ellfıalqi. 

te idari bir lbz olmaktan ~ l?e- yetllc1fr ( Devomı ~ riMii stJ'11ıdıJ 
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~ eykelde Türke doğru 
Vicdan haynaklı olan her §eyde Türke doğru. - Hey. 
kelde Türke doğru ne demektir? - Fatih'in heykeli 
meselesi. - Heykeltraf ve Türk olufu. - Anadolu'da 
canlı heykeller. - Türkiye'de yabancılann yaptığı 

heykelleı-.-- Heykeltraılıkta kendimizi atağı görmeme. 
liyiz. - Türkiye'dc heykeli yalnız. Türkler yapacaktır. 

Yazan: ismayıl Bakkı Ballacıojla 
· Tiirk.! doğru., bnşlığı nllın" 1 

l .ızdıE;ımız ynzılnrı yadırga~ :ınlar 
':ırdır. ''Romandıı, musikide, pc'!r
gojiılc 'l"ürke tdoğru: fakat lıer 
ŞCl de mi Till"ke doğnı.,? demek ı.-. 
tiyorlar. Onlara ce,·ap Yeriyorum: 
Vicdan kaynaklı olan her şeyde 
Türke doğru; ak·l kaynaklı ola, 
her şeyde Avnıpaya doğru, Kilit""" 
işi millet işidir: medeniyet işi mil· 
Jeller arası işidir. 

"Hey'..:clde Türke doğru,. dem·. 
ye hakkımız \'ar mı, bı&ahm. Hey. 
kel nedir? 

1) He)•kel hlr cisimdir. 
:.!) Hel"kel bir oluşun bir fuıi

dır. 
3) Heykrcl bir büıünlüklfir. 
4) Hel'kel ic tılemlne ali Jı"r 

değer taşır. , 
He)·kclin .bu karal"lerleri gözönü \

de tutulunca onun milli \'icdnnln 
olan ilgisi kolaylıkla anıa,ılır. Fik
rimizi acdclı:nnıık için insan hey
kelini mislll olar.ık alalım, Fatihin 
heykelini dikeceğiz. Fatihin heykeli 
bir ol~u anlalncnklır. Fatih'n 
heykel konusu olarak en büyük :ı. 

yırıcısı cihangirliği değil, Tür~

lüğüdür. Fatihin heykelini büyfı': 
bir clhnnsir olduğu !cin ddlı, bU 
yük bir Türk askeri oldu~ı, Türk 
devlet dehasını temsil etıl~I fcin 
ıdik~iz. Öyleyse Türklük bu ole. 
şun en öz ce,·herl olııcaktır. Üç 
hal Fatihin he)i>elini Türk ,·eya 
Türkten bııska bir şey ynpocak1ır. 

1) Teşrih! tipi. ,,,--·- - -"'\ 
2) Pozu. 
3) İfadesi. •. 

nu üç hali hlr arada söylemek is
tersek süre (dür~c) dcmcliyİ'z (•) 
Süresi, yani 1lpi, pozu ve ifadesi 
'.l'ürk olan hey~kel Tilıi<lilr, olmı)•nn 
he~ kel de Tür'k del!fldir. 

Heykellraş önce arti.st gibi de. 
fiil {ılim Sihi CJtlışntnk, bu iiç silre 
lıüllnl ıllşarıdan objektif olarak· 
incelemC'k. zorundadır. Hcy!kellra~ 
'ffirıkün heykelini yapmadan önce 
Tfırkü hulmıya çnhşmnlıdır. Bu 
"J'ürk gerçek iılemlnde yaşamakla• 

dır. Teşrih!, pozlnn, ifade]eriyle 
::ıhki Türl\ü hayatta bulnnız. Bu 
hakımd:ın en güzel olnn, en par. 
fak olan demek değO, en Türk o
ln•ı demektir. Halk, t<'şrihi ve pst. 
ko'oJlsil hc)'keltraşa ilhnm ver"• 
cek olan tükenmez kaynaktır. 

Konoıılkıının l"iCrl.:rind.kl ir~"' ·
ların öyle bir ta~kesilme htıli va~ 
ki bizim öliilerim izde hile yol,t•· ... 
Afyon onıtındoki ,.,...,hk insanla: 
dn hi7.im dııvııhilecc~imiz :""DP"':ı 
yarnlıklı:ır <leğll'l'lir. Hnket ya.,_ 
mak, c;ü~lii, gösff'ri•li h"r şey yar .. 
mak de~ildir; Heykel yopmak, orl· 
jfnııl bir gerçt-~in hlr dnını yakt>
lnmok ve onu maddeye sokinıili, 
taş holinde cisimlendlrmektir. 

Heykelin mlllcller arası olı:ın tıı. 
rafı akla dayanan tarafı, ıekniAi· 
dir. Gerisi hep millellen ge'lr, ııır. 
deniyelle hiçbir ilgisi olmayan şey 
rffr. llizim he)ikcllraşlanmız hu 
te-kıqu pek il; billyurlar. nu hö:.· 
le iken milli me'\·ımlnrımızı yaban 
cı meınleket odnmlorınn ynptırm~'; 

la aynk diremt"!Tlf" anlaşılır bir 
hareket deltilr'Jir. Bu dunnn nncnk 
kendi •onatkôrlıırımızı a,agı gör .. 
m~klr anlı:ışıl:ıbillr. "F'a'::ıt biz•'~ 
mllleller nra<;ı snnntldlr var mı
dır?,, dememeJI • Yoksa, Ye1ir
mesi fcin ilk şnrl. onlara tecr(\'-• 
lmlcfınlannı vennel.:llr. El{er 1 ·ı 
kafa ile inat etseydik, memleketi 
demlryollariyle örmüş olmıyacak·· 
tı'-. Rar:ır '""'"TTI<'k ıtcrektir:. Tnr. 
ldyede heykeli TOrkler ynpar.aktı:. 

(•) 'Süre sözü felsefe terimleri ko 
misyonu tarafından d~1.:t<nr-
şılığı olarak kabul edihnlşllr. 

İnglUzlere gire 

Haziranda uçak 
kayıpları 

lngilizler.in 422, Almanlann 
318 \ayyareıi dütürüldü 

Londra, 5 (A.A.) - RöyterJn ha 
va mubnbirlnin öğrendiS:ne göı-;. 
İngiliz hnva ikuYVetlerinin hazlr:ııı 
ayı içinde yOJJ'fıklan biitfin hııre'·.~ı 
csnnsında1d kııyıpl:ırı f22 ııçn.!{a ~ .r,: 
selmektedir. Bunlardnn 271 1 AlınO!ı 
ya ve Alm:ınya tarafından i gı:ıl eıli 
len toprnklor 1istüııd~ ''e 151 1 ort~ 
şnrkln1d han SR\'llşlıı-rında ka)bol 
mu~u~ -

Almanya tın:ı:iran ayı içinde 311 
uçak sa)•behni tir. Bunların 35 1 fn 
g!Jterc üzerinde, 85 i Avrupa üzerin 
lle, 165 i ortn şarkın ve 53 de Malta. 
da knybolmuşlur. 

Haydrih için 

V!dtJT 
L2!E2E 

Dola cepbes!nde 
(Baştaraf ı 1 inci aayfadaJ., 
Alınan Tebliği 

BerUn, IS ~A.A.) - Alman ordulan 
ba§komutaıılığuıtn tebliği: Slvastopol 
cenup b&tıamda, 80.Il kalaıı dllşma.n 

gurupları, anudane blr mlldafaa
dan sonra eslr veya yokedllml§lerdlr. 
~ylece Slvastopoı muharebesi bit • 
ml§ bulunmaktadır. Esir sayısı ve 
alınan ga.nlmeUer mlktan da.ha son. 
m blldirllecektlr. 

Rostot deniz bölge:ılnde Hırvat or
dwruna mensup av :.ıcakla.n bir el~ 
man hızlı botu batırm~lar ve bafka 
blr dll§man gemisini clddl hasara uğ
ratml§lardrr. 

Kurak ve Har~of arasmdakl dll:i" 
man mevzUerlnln yarılmıı.amdan sora 
ra Alman ve müttefik kuvvetleri kol 
başları geni§ blr cephe tızerlnde Don 
nehrine ulaşmışlardır. Sovyet kuv
vctıerlnln zırhlı teşkilleri yaptıkları 

ümit.sız kartıılık taarruzlar, dUşmnna 
ağır kayıplar verdirilerek pllskllrtlll• 
muştur. 

önemli sav&§ ve tahrip teşkilleri 

çarpıtmalar esnaauıda, kuvvetıerlml

zl deııteklemlşler ve dll.,mana kanlı 

ve aıtzr kayıplar verdJrml§lerdlr. Ha. 
va sav8§larmda 51 Sovyet uçağı d{}. 
§UrUlmUştUr. 

Rjev kesiminde, dllşmanın kuvvet_ 
ıe tahkim edllmlş sabra mevzilerine, 
lnadb mukavemetine ve geçilmesi 
Çok güç otan mayn tarlalarına rağ-

men, taarruzumuz biraz dahıı. ilerle. 
1§ bulunmaktadır. 

İlmen gö!U ç-evrestnde gündllz, dnr. 
man ordugAhlarma ve takviye kıta. 
ıarma ve gece de demir yollarlyle 
Moskova bat.ısmdaki malzeme ve 
iaşe üslerine hava akınları yapılmı~ 
tır. 
Topçumuz harp bakımmd&n Lenlng. 

radda tesis edOen önemli amal m~r. 
kezlerlnı topa tutmuştur. 

tnglHilere göre ••• 

Loadra, ~ (A.A.) - Röyterln 
Moskova.d'llk\ husus! muhabirin
den: 

Almanlar, dUn Sovyet kuwc· -

1 

lcrin.ln yeni mevzilere çekildikleri. 
Kumk cephesi kesiminde çok §id
detli bir muk.av~mcte çarpm:elar
dır. Almanlar buradnki knzançlıı.. 
rm1 ist.Rn:lr eden şimdi mümkiln 
olanı yapm:ı.ğa çalnµnaktadırlar. 
KW11k eephelinJn bu !kısmı, Al
manfarm kayda dt>ğer bazı terak
ıldler elde edebildı1ı:leri tek keslm
dk 

Cu:nu>.:rtsi günil Kul'Sk cephesin
de ya.pılıan çarp~ ~rnsmda. Al. 
:ııuın b:ışku:mawinıılığınm tatlıı..1< 
ettiği taktiğin en bariz vasfı bu 
kesimde beş piyade tümeniyle 4 
tank ve iki rnotarlü tnmcni hep bir 
nrad:ı savs.şıı sUrmU.5 olmasıdır. 

Bu yU.zden bazı noktalarda ge
d·ikler açılm~ da enerjik Sovyet 
müdafileri Alman hareketinl dur
dı.rrm.uı.;ta.rdxr. Alm:ınlarm hedefi 
cephe gerisindckt önemli muvasala 
merkezlerine ulaşmak olmasına 
rağmen bu maksatlarına ereme -
miştcrdir. 

150 Asker 
iaşıqan 

uçaklar 
Amerika da ordu hizmetine 

girdi 

40 Ton bomba 
taşıyan uçaklar da 

yapıbyor 
Nevyorlı, 5 (A,A.) - Amc:ri

kada 70 ton ağırlığında büyült bir 
~çak yapılmı;;tır. Bu uçağın kanat 
lan arasındaki mesafe 60 metre 
tutuyor. Uıtnn Zirlllı adı verilen 
bu uçak Amer.lka.dan Avrupal•a 
gidip yere inmeden geri dönebi • 
lir. 

150 ki~ ta~ıynblllyor 

Vaşington, 5 ( A.A.) - 150 kl~ı 
toşıyabllccek kn1 ··;l·elle olan ılk 

rJev tayy:ıre hizmete girmiştir. Bu 
münasebetle bahriye nazırı Stim. 
son, molörsüz ucuş mektebinde la· 
llm gören gençlere ve efrada geniş 
hir program mucı:ılnce pilotlaria 
efradın pll\nörlc uçuş talimleri y.ı· 

pac:ıklıırını, hundnn bö~'Je ordula· 
rın gitgide rf:ıhn far.la plfirör ku1,. 

lnn:ıcaklorını, hunun en modern 
sistem olı!ıığunu ve Amerikalıl:ı. 

rın bu usulde diğer milletleri çok 
f:ızl::ı geçmiş olduklı:ırını söylemiş. 

Ur. BülOn techi:z:ıtiyle berııher J 50 
kişi taşıyabilecek '·nn layy:ıreye 
gelince, bunun silr'all 480 kilo
metreden fazl:ıdır. Aynı zamnnıln 
torpil ve lıombal:ır laşıın:ıktndır 

Ilirkııc gün içinde bu tayyarele:-· 
d<>n şaşılacak d<-rccedc fn:ı:to mil·. 
ıı:~ · hizmete girecektir. J\ync1 
her biri 40 ton bomba taşıyabil ~n 
fnyyııreler de hizmete ahnncak!ır. ____ ,, __ _ 

Brezilyada 
kar fırtınası 
Evlerde ısıtma tertibatı 
olmadığından halk çok 

sıkınh çekti 
Rlo dö Jıuıerlo, 5 (A.A.) - Bre.. 

zllyanın batı cenubundakl eyaletler. 
de şlddctıı kıı.r fırtınnla.rı csml~Ur. 

Buralardaki cvlerd~ ıaıtma torUb:ıtı 
bulunmndığmı:Ja.rı ha.k, bu görülmr. 
mi§ soğuktan dolayı çok sıkıntı çek. 
melctedlr. 

Valtaha ııehrinde kar tab:ı.kaSt ba· 
zı noktalnrdıı. blrbuçuk metreyi bul, 
mtı§tur. 1918 deki bUyük kar fırtına. 
sındanberi bu kadar bol kar görUlnıe. 
mlııtı. Santa Knlıırlna eyaletinde bir 
çok mektepler knpanmı§tır. Sao Yoa
klm ıchrl 40-50 santimetre kalınlık· 
tıı. bir kar tabakıı.slylc örtUl"!ll\,tUr, 
ısım rakamlı olan bu mahalde ter. 
mometre 10 dereceden ıışağı d!lşmllş .. 
tür. 

Rusyada Alman 
zayıatı ne kadar ? 

Mısır mu'ıarebesi 
Berlln, 5 (A.A) - Alman tebliği: 
Mıatrda Elale.meyt\ mevkilnde İn

glll.z ka.rşı hücumları pUskUrtUlmU§. 
tür. 

Hava sava§larmda 19 lnglllz uçağı 
dUşUrUlmll§t\lr, S\lveY§ kanalmda El
kantarıı. hava ussu bOmbalıı.nmıştır. 

Maltayo. yapılan hllcumlıırdıı gUndllz 
14 lngillz uçağı düşUrUlmllştUr. 

Teslim olan Almanlar 
Kahire, 5 (A.A) - Cepheden gelen 

son haberler mahalll te§cbbU.SUn ln.. 
gillzlerln eline geçtiğini göstermek • 
tedir. Durum yeniden ''fenıı. olma.. 
makla,. vaaıfiandmlmnltttı.dır. 

Sanıldığına göre, mihver kuvvet. 
!eri, Elalemeyn cenubunda batıdan 

doğuya giden tepelerden şimdi to.ma.
:ınlyle atılmı§ ve sUrUlmllşlerdlr. 

19 ncu hııllf Alman tllme.nine men 
sup 600 Alman ııskerl bu tümene ya. 
pılan fasılasız bombardımandan son. 
ra dUn bitkin bir halde hatlarımıza 
gelerek ellerlnl kaldırmı§tıı.r ve tes. 
llm olmuşlıırdır. 

\ 'azlyet 131 

Londra, 5 (A.A) - Bug1lnkll pa.. 
zar gUnU Londranın salflhlyeW mah
fillerinde söyıendlğlne g!Sre, Ela.le. 
meyn çevresindeki İngiliz mevzilerin 
deki tnglllz mevzileri halen sağlam 

durmakta ve karııılık bir taarruz de. 
vıı.m etmektedir. Durum tngllizler l. 
çln elverişsiz değildir. 

lNGll...tZ 'l'EULlGl 
Kahire, 5 (AJ\,) - Orta §nrk 1n

glllz kuvvetleri umumi karargOJıının 
pazar tebliği: 

Kara ve ha.va kuvvetleri EWr .. 
meyn b81gcıılnde dUn d~ dll§mana ta. 
arnıza de\'am etmişlerdir. DUşmanın 
zırhlı kuvvederi birçok tanklarının 

kullanılmaz hale getlrllmlıı olmala
rından dolayı, E!Qlemeyn'in cenubur. 
dakl tepeden geri çekilmek zorııııda 
kalml§lardır. 

Uçaklarımız dll§ma.na kar§l azami 
gayreti sar!etmlş Elde.bba bölgesin
deki lnlş alanları iyiden iyiye hUeu. 
ma uğrnmı, ve mitralyöz ıı.teşlne tu
tulmuştur. 

Av uçnı<lanmız, be§ .Messerşmlt 

109, 8 Yunkcrs 87, bir Mıı.cehl 202, 
dllşUrnıU§lerdir. 

DUn g~. orta ve ağır bomba u. 
çaklnrımız Eldabb:ı. yolu yakınında 

dll§manm motörlU bir la§ıtma ve 
Blngnzldcki hedc!lere hllcum etmiş. 
!erdir. Ylne o geCQ, dllşmanm kanal 
ve 1skenderlye bölgesinde yapmış o•. 
<luğu akınlar c.snıısmda, ıı.v uçakla
rımız dU;ı:manın beş bomba uçağını 

ılUşUrmUşlerdlr. 

lT LY \N 1'EBLIG1 
Roma, 5 (A.A.) - 1tnlyan orduları 

umuınt kara.rgll.hının 768 numaralı 
tebliği: 

DUn E!Alemeyn bölgesindeki sa. • 
vaşlar doğu cenup kısmında b!lh:ıssa 
şlddetu bir eşkll alını§ dllşmanm ar
ka arkaya ~aptığı karşı taarruzlar 
bu noktada devam eC!en çarpışmalar 
esnı:uımda pUııi<UrtU!mU:s ve bir çok 
Amerikan tankı tahrip edJlml.§tlr. 
MıbV1lr hava kuvvetleri hiç usanma
dan müdahalelerde buıunarak 19 in.. 
glliz uçaı;'l d;.işUrmUştllr. SUveyş lm. 
nalmdn Elkantarıı. hava aınnı teşkil· 
terimizden blrl taraıından hUcuma 
uğramıştır. ·rayyarclerln dlzllmle ol • 
dukları bölge He demir yollıırı tesiri 
açılq;n görlllcn b!::- bombıırdımnna 

tutulmll:;tur. 
Silvr.y~ lmnalıım mıırin dOıM\ldll 

6 - '7 - 191" 
_rn:;:p= -

''Yakında ~.eyacan' 
haberler bekleme 

lazımdır ! ,, 
Berlinde Rusya muharebe·' 

leri hakkında böyle 
söylenıyor 

Stokbolm, ti (A.AJ --Dün aaJA!tl
yetH Alınan mahfillerinde, f!Syle deJl. 
mekte ldl: 

ı - Almanların Rus cephe.sindi 
ve bilhassa bu cephenin doğu kesi 
mindeki her tllrlU harekeUerlnin gt
yes!, toprak kazancından ziyade dllt 
man kuvvetlerini yoketmektir. , 

2 - Ha.len yapılan sava~ın s~ 
hakkında pek yakında heyecan uf" 
dıracak haberler beklemek lAzımdst 

Alman tankınm mümeyyiz va" 
fı, uçakların ve tankl:ırın muazzd 
kütleler hnlinde kullanılmasıdtf 
Gerçekte Alınnn.lar, dün bir 5' 
\'nŞ'ta 2000 tank ileri sürmil.5ler " 
bu hal karşr.smda Sovyetler şa.ŞI' 
np knlmışlardır. DUn .Kursk il 
BUegorod arasında çarpışmalı 
devam etmistir. 

Tnrofsrz mU.,:ı.hitler. taanı.ız b6f 
lamn.J olduğundan, Ahnan komu 
ta heyeıt.inin bu savnR sn-asında ııt 
r.ir gn~Teti esirgemiyeceğint ve ~ 
nu en o.z Zlll'!lan içinde yapac:ığı" 
söylemektedirler, 

BerL:nde söylendiğine göre, ı:~ 
roneje ks.rşı ynpilmaktıı olan ti 
arru7., ileride yapılacak harekliuı' 
ancak ht!ııla.mncıdrr ve bu hor:fc; 
tm iki safhası teresmlm cun 
bulunm.:ı.kadır. 

Sovyet Kuvvr:>ıtlerini tP.cdit et
mek için bunle.n 11.Ş!lğı Volgn ist~ 
kamefnde sUrmelı: ve Rostof "* 
Kafk:ı.synya ka~.ı cepheden bir ıs· 
a'ITUZ yapmak, 

Amerikada 48 
casus mevkuf 

Aynca 9435 yabancı J a 
tevkil edildi 

Va~lngton, 5 (A.A.) - Birleşik J.. 
mcrlkıı. mUjdclumumısı Francia Bed
lc, Blrle~dk Amerikanın harbe gir 
dlğl tarihler.beri o casusluk ıotnde1 
dolayı kııdın erkek 48 casusun naıı' 
a Uldığını söylemt,şur. Kargaşalık çı

karıcı veya hUkCımete sadakatalZll 
fıı.allyeUerlnden dolayı aclllyo ma 
kamıan 1200 ldşlyl göz hapsine sl
ml§lıı.rdır, Tahkikat bllrosu aynl ~l 
manda. sucıarı sadece hUkQmete ks.r lı 

§1 sndakntsızllkten ibaret olan e•s' 
şUphcll yabancıyı da tevkil etm1,t1r 
Bunların 476!l U Japon, Sl!?O aı Al ' 
man, 151 i ltalyıı.ndır, 

--o----

Mıs&r~a Amerikan 
kıtaıar1 

Rıulaprşle, 5 ( A.A.J - B •ı1apc< 
rtıdyosıınıın l ·ıJ!rdll'fne SÖl't', M t 

ynr Ornsn:ıı:ı l\loC':ır t;:t7"'ro;I ,. ı·~ lı 

nıııhnlıiriniil iş rınn :ılfcn, !;İın" 

\frikaıl:ı mihver orrlu]:ırrnrn ı.'c c' 
fu ol:ırak Birk il, Am rlka ' 
lle l<'rn:ı :ı ı;<f'çmiş lııı'ıını' •~rı h 1 

berini ''<'rmrklcrlir, Biri şik l\merl 
ri',a kıı\'vellcri I"lnlcıııc~ n crplıes 
de Y<'r ı !ııııc:lardır. 

!\filli harckl\t 7.amanı Anadolu. 
da eyah:ıt ederken ·b:ızan arab:ı· 
nın önline çıkıveren bir kağmcı
Y'I dikkatle süıer, bir heykeltraş I· 
mişim gilıl bu tozlu ve topraklı in. 
san anıtından estetik ilhamlar o
lıdım. Sivas yolundo Aşık Öm::ı 
köyfuııde sabnltle) in tarlasına su 
'eren genç lblr Tlirlmıen kızı:·•o 

sıörü~Oşliinı. Du kadının vüdl .. 
flünldan pozlnnnden ve fiziyonıı

ııılslndrn ald4fım kanaat o idi ki 
rl1cr onun mütcsna cismi l\uv,·elll 
Mr Tfırk tıeykcllrsşına ll!ıAm ve.-. 

Prağda idam 
·edilenler 

1300ü buldu 
Londra, 5 ( A.A.) - 8ııdııpcst·~ 

radyo.u, Pragda 86 kişinin daha 
idıım edlldl~lnf bildirnır.ktclllr. 
Böylelikle, Heydriche yapılan sui. 
k:ııtaıılıcri idnm r<li'enlerin sn~ t 

1300 Ü bulmıı~lur. 

Mcrl<ezd durdurulan Almanlar 
tanklarla. yaptıkları ibaSkıyı Ş'lmale 
Çevirmişl~r bura<la kütle hallnrte 
Sovy':t tanklannın ateşiyle karşı. 
lannuştar ve ağır kayıplar vcrdık
ten 80ill"3. ilk mevzilerine pUskiir
tUlmli5}erdiır. Sovyet kuvvetleri 
iki Alman ala.yını yok ederek §i
mal kesiminde dört köyü geri al. 
rnışlardır. 

Almanlara göre 271 bin, 
Rudara göre 8 mily:m! 
Moııkol'B, 5 (A.AJ - . 'l'ns ajansı 

nm siyasi muharriri yazıyor: 

' BPrllıı, 5 (.\.A) - Alman sa\'a§ u. ı================='-;_; 
çaklorı dUn gece SUvenı lm:ıalınn lııruıı yararak kendisine NU'e kau::ı.' ~ 
mayin d1SkrııUş ve 'k.nnıılın dolıı.yla- yol açmak için 4 gllndenberl tıUyU 

~rdl, şüphc~lz ld tılr Türk he•·· 
lıc-1 ~nheserf vnrolurdıı. Bıındn 1 

lılr kac yıl önce Karnbükten Zııf
ranlıoluyıı gillilttm zaman çnrşıdıı, 

diıkldinlıırın öı.ünde bir çok Türk 
tiplerine rD!>llayıp onlnrla konuş. 
hım ve onları idoya doya seyret.. 
liın. 

Heykel ~inin milli bir iş oldu· 
~ı o derece açık bir doğru1uktnr 
ıki her acliklrk "ibl isıpati ımfınasız 
bir 1.ş olur. Türilı:i)·elde heyıkcl 1·ap 
mıs ol:ın bütün ynlıoı:ıcılann eser
leri gözfimüıe ve gönlümüze bot• 
maktadır. nunlann ne tcşrlhlerı, 
ne pozları, ne de onlalınılon Tür'k 
dc~lldir. Gülhane Parl<ındaki Atr
tütlk beylıc:linin pozu Tör.kün tanı
madı~ ve nJışmndıAı hir pozdur. 

Kent Düteıi bir çocuk 
dünyaya getirdi 

I.011dra, 5 ( A,A) - Röyter ajo ısı 
dün akşam bir erkek cYllld dünyayn 
getiren düşes de Kent ile yavrunun 
sıhhi <lurwnlnrının iyi olrfuAum~ 
ö~mcktcdir. Bir erl<ek ve lıir lm 
\.'OCUkları o!nn diik ve düşesin şim. 
di yeni doğnn yavru ile birlLklc ilç 
çocuklıın vardır. 

Slvastopol 
(Baştaru/ı 1 inci aa11/ada) 

" ~ "8hıaetopol yakmcla geri alınac.aktrr,, 
MOl!kova, 6 (A.A) - Alekal Tols. 

:AZAN:. 11,C.L.11İL • l'E l<YllUŞİ toy lzvestlya gazetesinde ounları 
• Eğer geçml§ tarihJ zatlar hiç yazmaktadır. 

Biel,3'0rod kesim"nde Alman bas
knıı a."1.rnL~tır. Kızı1yı1dız gnze•..csl
nc gBre bnzı yerlerde Almı:ı.n sa
yı ll!ıtUnlUğU çok czlciclir. Sovyet 
müd:ıfilcr çok ynkuıd3n sıkıştın!. 
ınış bulmun:ıktn ve durum "kan -
Şlk., ve gU!t görünmektedır. 

Alman komutanlığı, Kursk eep. 
hesinin van kans.dında. dövüsen 
Mman kitalruiyle b:rleşrnek tç.1n 
cinıal doğudan wrnıağa te§ebbü.s 
etmektedir. 

BU~1ik hlr m"'53t0n mshal, her 
~mıfa mensup dlfiltlı kuvvetlc:ri'l 
:i§tiraltiyle ya.ptlruı çok çetin bir 
~~adan sonra terked!lm.iştir. 

Fransanın yeni Ankara 
elçisi geliyor 

\'işi, IS (A.A.) - Fransanın Ankn. 
ra elçtııt Buda~tedtn geçml§tlr. Va.. 
ziteslnln başrna gelmekte olan elçiyi 
Fraruranm Budapc§te elçisi garda 
karplaml§tır. 

Almıınlarrn bir yıldıı verdikleri ka 
yıplar :tnkkında .AJmıın b=l.Jkomut:ı.n. 

lığı tnrı:fından nl''lredli"n tebliğ Her. 
11n tebllğlerl:ıde!tl yaı.nıarı:ı ıtt'lhl.. 
yetini gösteren yeni ve beliğ bir de
lildir. Bu tebll(:e göre Almnn ordusu 
blr yıl süren d:ı~ı muhareb~lerlnde 
271 bin lllü ve 65 bin kayıp verml§. 
Ur. Neşredilen ralu•tT1ltı.r Alman or. 
dusunun kayıpııı.rını en az 30 dafa 
eksik göstermektedir. 

Orduya k~tılan subaylar 
(Başlarafı 1 inci saııfcıda) 

bltabcn söylediği bir nutukta memle
ket mlldafaıumıda ve hizmetinde 
l<endllerlne dllşc.n ödevlerin• önemini 
bellrtml§tlr. 

Bunu mUteaklp M!W MUdafaa Ve. 
kill General Al! Rıza Artunkal su. 
baylanmıza dlplomalıı.rmı ve mUkr. 
tatıarmı vererek kendllerlni tebrik 
etm.1§ ve söz alan genç bir subay he
yecanlı bir nltabe Ue arkadaşlarının 
duygularını izhar eyleml,ştır. 

olaydılar namJıı.rlyle şöhretleri yap- "l3UtUn Sovyet b!rııgı Slvaatopolnn 
tıkları hayrete l!ylk işleri de kAml. tekrıır blzlm olııcağın:ı. bugün and ıc
len sönmek lAzımgcllnll; halbuki a. mıııtır. Slvıuıtopol oehrl sancağını 
llll'lar geçtikçe nam ve §Öhretıerı ar. dUııman eline bırakmadı. Bu kahra • 
t 

1 1 
'üzerinde AtatUrkUn sUngUler ve ryor. Şu hııle g6re o meşhur zatla. man ııchlr, ileri boruau ç:ılındığ'ı va. N d il ? 

rm ruhları :ıayfdar duruyor demek kit yeniden bayrağının sıvastopoı e ememe mım renklcrımızıe çevrelenaıış blr 
olmaz mı? kalesi Uzcr!ne dikilmesini temin lçln - - bllstUnU t&§ıyan tank etrafın1a yer 

• VUcudürnllzUtı han"" hUc1.1yreJerl hd ln dU büyük K &lan genç mezunların andlçmeıerln· 
6 • u es e ııen roıu oynııdı ayııeın gazetesinin bir yazısında den sonra da bUtUn hazır bulunanla.. 

umumi flben'l<te dahil değilse o hU. büyük vazlfl.lyi yaptı. Slvastopol, ya. (bu garıılplP.r karrıısında lçlmlz ııııc. 

rını tcslrll surette buınb!tlıt~tır. bir gayret sarCetmcktrdlr. Yapıısc 

Susuzluk tctılllıcsl sava,ı:ı.r ba'lıc:ı top:;Jlar arası:ı:1ll 
l,o .. dr:ı, 5 (A.A ı - Röytcr: düelloya ln!ıisa.r etti~ ııynı b31.;c.lt 
BugUn alınnn hnbi rlor 8 ncl ordu. yani 60 kltometro genlşUğ ndekl cepıı 

nun Elalemeyn bölgesinde mukave • henin şimallne doğru olmu,tur. 
met etmekte olduğunu ve Almanın. Rommel, takviye edilen müttefill 
rın çöl yolile !;evtrmc harc•,e:ı yap. kıtaıarmın §ldJ tll b r m'Jl!ııvemctf• 
malarının mllmklln oımadıgını teyld le karşııa~m~tır. t:ı.,Ulz gece bo ntıf 
cLmektedlr. uçakları, cuma gecesı toplu bir hal-

Bl:ı:::at A:ınıı.nlar, kuvvetlerinin de tekrar m.hvcr kuvvetıerlne bücuıı' 
Marsa Hatruhtanberl bllyük bir mu. etıİıltııer ve taarruzlarını Eldabb:ı b<' 
kavemete maruz kaimi§ olduklarını gesinc ve 3ynı muharebe çevrcsinlll 
knbul etmektedirler. dahabaııka noktalarına telulf etm* 
Almanıar, peroembo gtlnll Elale - !erdir. Dllşmanın bir mtuılmmat .ka. 

meyn'ln zaptedllml§ olduğunu bildir. mcsı tam bir isabetle havaya uc. 
diklerı hnlılo dUn bu mahallin ellerin mu§tur. Tayyareıer, daha başka bir 
de olmadığını ll.A..ıı ctmtıılerdir. ı;ok çıkışlar yapmışlar ve ya:ıgınlıı.t 

Haddinden fazla sıcakta su tedarl- çıkarmışlardır. Tayyareıertmızın a'1'• 
kl meselesi, Romelln Elalemeyn'e ka delinden sonra uzun zaman Eldabb&, 
dar ilerlemesi y\lzUnden knrşısına çı da yangınlar devam etm!.§tlr, 
kan belll başlı meselelerden biridir. Tayyare fa.allyetl 

1nglllz kuvvcUcrl, hareket Uslcrlne, Berııı:ı. r; (A.A.) - Alman uçakla,.. 
laı;e merkezlerine ve Nll mıntakaat. rı dUn gece SU\~Y§ kanalı&~ mayıı 
nrn su depolarına yakl~mııı olduk - dökmUşıer l'e SUvcYO ctvarmı hıfl 
!arı halde Almanlar, çorak bir mm- !Aklı bombalarla tesirli bir taarruzır. 
takada hareketler icra etmektedirler. tutmuşlardır. D:ıha bnşka •ava.., u. 
İngiliz tayyarelerlnln mu temadi hU • çakları İnı;-illzlerln Şlmall Afrika a•• 
cumlıı.rına maruz bulunan mUnaka. - hllindekl geri takviye kuvvetıertnl 
lAt yolları meseıesl de Almanlar için bombalamışlardır. Otomobll toplu. 
cephe hnltı !tadar hayatı bir ehem. lukları leslrll tam lsabctler almı~tır. 
miyetı haiz blr meseledir. 
Bazı askeı1 mu:ıarrlrler, bu mllş. -

kııa.t ve ııtMetu sıcaktar karııısında, Fuzuli' den seçmeler: 
lnglllzler!n bir mUrldet, Almanları 1 ~~~-~~~~----

eeyreclkle.r ağrı sızı hissederler: dl. kın ve pek yakın bir gelecekte "ine dl.) yolunda bir cUmlc var. rın sevgllerlnl ve ~kdlrlerinl topla. 
"' hllıe ri " yan b1r gec;:lt resmi yapılmıştır. bulundukları noktada tutmalıırı lm -
ber eyre1e miz elemden muaftır; bizim olacaktır. Slvastopoldan ayn. (İçimiz l§ledl) yerinde ıcuıınnılma. kAnını ileri sUrmektedlrler 

Ey meb, benimle d,;ıstları dll!jmen 

eyledin! 
nn,mun nem eylemez bu ı,ı klıu demek kl o!trı sıztd3. hUceyreıer rna, j lan mUda!ller memleketin oeref ve yan b!r tabirdir; muharririn mıık.ıı'l.- Törenden sonra MllU MUdafaa vr. Kahire, IS (A.A.) -· euO:artesl gU.. 

terek değil, ama haz ve meserette gurunınu dll.şmana bırakmadılar. O. dı UzUJdUğUnU anlatmaktır. O halde klllmlzle ynnlıırıncla bulunan zevat ı n\l ElA.lemeyn etratnıda bUyUk mey
m~terekUr, nu yükseıt~er. Slvastopol eskiden 11çlmlz sızla1ı.) demeli, (içimiz l~le. ı:ehrlmlzln glirUıecek yerlerini gez.. dan muharebesine tekrar b.ı.,landıgı 

* Yabancı ve 80ğuk fnır.ın, kıeın olduğu gibi yine Karadeniz Sovyet 

1 

JI) dememeıı. (İşlemek) (iç) le bera. 
1 
mlotcr ve saat 17 de Ankarayal zaman cereyan ~den sava5ı!lrda Sin 

içi dolu oldutu halde tutuşturulma- be.hrlyelllerl:ıin yenJlmez kaleal ola • her olunca biraz da mideye do~n'l.. 1 dönmek üzere buradan ayrılmı~Inr- el ordu 600 <!en razl:ı Alman esir et. 
mış soba Gibidir. rak kalacaktır . ., 'bilir! 1 dır. - mlştir. Rommel, 1nglll.z mUdafaa hat. 

sen eylediol 
l\IUmlrtlıı d ğll cihanda, Fu:r:ruJ, 

lkametıo. 

:SeyhQde "en bu merhalede me ı,eıı 
eyledin! 

el 

t: 
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~~i1;nıma.#f~:.u.mgı·~ ~~~~~~~ 
Halk ve memur - - ~ 

munasebeli • Fıkaraya parasız yemek 
~~.1~~~ ... ,.l dağıtılması hazırlıkları 

ne, lEt btirolarmdan fiks.yet ~k 
c kı bir tarihe maliktir ''e ii.zerln. 
de tok dwııtmastur. Onun ı;ah kır
~' Q ecillğhıden şlkfı,yet edilml)tir. 

28 Dilenci 
yakalandı 
Bunlar arasında 4 

Hı~ uz.adıkr:ı., bir Yandıa.n o..am 
Wkır JiÖmii.rlilk!P...rİntizC ga.:ııJa bu. 
!utlu gbzlorlo bakar, bir ~andım 
da kendimizl a\'Ut:tcak lrnnıntulıı. 

rıiı., ~y\"anın ne s.lmm.'lz şeyler ol
c luğımo gönir1>ünilz. iyi liirnzlar, 
f'lliden n<;:ığı dil~edi. K&yrsıtar 
hali yllz im k, yl~ yfrml kmıtta. 
A~,e tı.""IDudu yüze. Soysu erikler 
bile imim.. \J73!tlardan gehne ha· 
ru!Jlili, solul•, b:ı t !ICftaJilere de 
olmuy:ır:ı:l.: fly:ı.t.lr..r istirort.ar. '•h dnrgunJuğnndan dem ·nrul-

• nıı.ı .. tur. 

b'('. h da. rasytınel bir fabrika gl. 

1 
1 1 lcnıern~i sebepleri t.ahUI o· 

u ;ııa<,;tur. De\ Jet mckaıılunasmm 
~~ı,tt;•ı dıinyada istenildlği §ekilde 
l "ln<:"fnesi mevzuu iir.erinde ııın. 
.;:ııa .. sı ~a bir hayli fikir yliriit
d u .. , etütliler )'npmış in anlar var
dır. ~unlann etutlerimlcn istifa. 

c <' lılıne inJ tAblJ ı;örmekle be· 
~ 11"r biz memlcketiınizdel.i bllro. 

ı aı·la halkın müna..'icbeti üzerinde 
~rihl bir t.akmı sebepJ .. rin zihni. 
~ ( t halinde h§kim olduğuna \'e 
Lu ıi! niyetin ortadaıi kaldınlma
~rnı11 tejim oolnmmda.n en büyük 
fetıhlt>rden biri olacağma ioam
~ Otu:ı:. 

L ki ~~!arda ve son asnn !ID• 
nıııı" l,a()~r Osll1!1.llh im~torlu
'-' nıJ:ı. de\letin bir anlayış tarzı 
~"at<!.' ki bu tarz b~itiin ihmallerin, 

ıt un «l\;üncemclerin sebebi ol
ın"~ta iıı· '· 

Oısnıanıı devlıett mesollyeti ya.)-
11'' \ilaha karfıı olan bir mUesse
c idi, Devl.eti~ dıinye'i mcsull. 

~."1tcn ut&\{ kalması de\'letl t;em. 
ıl crlenleri de mertebe, m.ert:C-bc 

f~Yri ınesuı ,e ilahi kn<lreti hamil 

1
11 r !iahsiyt haUr.e koymu5tor. Uev
h~t otorit.esiuln ilihl ınahlyet sahi. 
ı.ı olnıası onlarm makn.ddes, ha.l-

111 ise mulmdıleslerin cmr:ne a. 
~ııtılc bir umur sayılmasmı zaruri 

1 
"nııştır. Memurla. N!lk araeında 

'11ll:ı Allah arasındaki milnMebet 
ııe · 'ınden bir irtrbat peyda olmu~-
lı:r. 

:r. Bu tlbniyet nt-ırlart"& !lÜml~lir. tll zihniyeti yıl.t•k. Fakat sosyal 
lln.veyf deği~tinnt>kle beraber a. 

"•rl:ırnı yarattığı bir itiyat kolay 
brııav kendini ortadan çekmez. 
'l'1ıt1ti, tt'rlü ~lirler halinde 
11'-'ndini hissettirir. Şimdi bizim 
(f~vlet bftnyemlz, esaslı t~kiüıtı. 
llıız, ~jhnln :robu tamamen ycp
lenidir. Bu veni ruhun 1lksamadan 
b11ıırd3.ki irneklere benzemeden 
1P.;\'İılcnme-1ini bekliyonız. 

nejtm bu bUnye rneseleslıtin 
lltırlanma.sı için seneler<le11beri bir 

h .. l•U faaliyetlerde bulunda. Bil
hı>s~a ha~ de\·1etle olan müna -
~beti de rejtme olan se\'gisini ar-
11ttıeaktJr. Du bakımdan memur-
ların <le\•let bürolarındaki mlisbet 
taan,retleıi bunun en prRtik un ·u· 

Ankaradan haber •mldiğ.tne gü- Jup ilk hamle e b~lclcri on bin 
re, 1.stanhlılda "e memleketin Jü.. fıkaraya ı;undc lıir Ö\"Ün yeme': 
zum göriilecek diğer yerlerinde 'Perllecektlr. l:lu mıktar tedricen 
aşevleri vücuda ~etircrek fıkııra~"' otuz: hin ~işiye ka"ar çık ıml:ıcıı!t. 
yemek dağıtılması ~rafındaki h;o. tır, Bunun ich beş :rür. b in lir-ı 
.zırJıklıtr ilerlemektedir. !icnfüır sarledile<'c~I anlsşıhyor. Alı. 

nu hnsustn tcl<ibıt için İstanhula.t neenk neticelere göre, bu teşe1J!n1s 
seJcn Kızılay kıınımu sene! dirı>'.;.. tlAha Renış tutuJnbileeeli, ieabcdersc 
törü Ziva Amumıy11 dl'inmfiştür. :ı;az mev.sirninde de idame ettin • 

Fıkonıyn meccanen yemek ver 
mck husu unda Kuıloy ile F.vka' 
idaresi işb!rli~i raoahllr.cektir. Ev
kar idare11inin Eyüp, lhküdar ve
Htıscliideki ye\·nıiye CiOO Ö\'Üniük 
)'emrk naı!ılnn R~l'Vlcrİ c;fırn'tlc gre 
nişletilecck, ayrıca Çııpa, Topknp:, 
Kmırupgşa, Beşi.kın, hın·alisinde dr. 
tı~cvleri oı;ılıı<'nktır. Şimdiden bu iş 
1üzumlıı ~ıda maddeleri, könıiir, o· 
dun vesaire gihi malıeınc kıo;mrn 
temin edilmiş \'C rdilmrktedlr. Te•. 
rinic,-velin on beşine do~ru yenıc:r. 
lev1iinr ha şJ:ı ııması Jrn rnrleşmış o• 

lec.ektir. 
AnJ;arada mevcut aşeT"i büviinile

rek buradaki fılrnrnya ı:1öre 20 • 30 
bin kişhe yemek '\"erebilecek hale 
sokulııra~ır. 

fü•kııf idarf'~i l!d1ınboldnld fıkn. 
ra hıılkıı odun ve kömür lc\•zii ici11 
de ıertihııt almak1adır. l\mJ~y "C

ml:reli geeen sene oldu~ gibi K~ 
• rııdeniz sııhilkrl fıkara aha~1ne 
mısır dağılmıığa karar vcnııiJ!iv. 

Bu <.ene dnr h C.:ı da cMı~ıler~ 
mı.sır mikt:ırı bin b e f )ilı kın 

ıahnıin e<lilmel<tedir. 

aylık bir çocuk da var! nı daf~rdrk. 
DQn muhtelif eemtlerde yapılan Bir yıl önce, martta hınnlar 

ısınmış, IJ:ıd emler ı;iı;ck açmış , .e 
crilderl(ı biitün otcki nkt;~lıır al
(munıı tr. N'is:mn doğru esen biı· 
karayel ortalığı k&sııı ks.vunuı
cn, yapr.ıltiuunağa ha:ı:ırlanaıı :ın. 
'ıdh ağ:ı~l:ır, donmaştu. 

kontroller sonu.od!!. blrisl 4 y~mds, 

dlğcrl d~ 4 ııylık olm cı lc Uzıore 21 ço. 
cuk 7 erkek dilenci yakalannuştır. 

-' ayrık çoc•ı!':'u Anna admda. bir dilen 
el kadm hendlsıne aemdınnıık için 
kucağında dolıı§trrmrıtır. 

Bütün Q yaz meyvasız kaldık. b
DUencllerln hepsi de s.dllyeyc ve • te hn sene riışm U7.3Yil:-"TDdakt bin 

rilml§tlr. l;dfıyo. lmrsı, avunacak hirklk ıe-
töelli olaralt ıneyva bQlluJ;"'Dnu bulu. 

T k • 17 yol'duk. ene esı ~ekftırı de umduğumuz ı;ibi, 
• • ıı_a,'&lar •i'ıı!:ları aldatmadı. 'Vakit· 

llraya benzın t'17. o.çı:lıp ııçılmadılar. Apansız 
gelen don b:ıskınma uğra.maihlar. 

I b h 1 
Siır<:'kli güneşler altında dailar, çt. 

Bir a rikatÖT üç ay apse ç.eldenm..."ldi. Genç yaprakfar aJtııa. 
mahkUm oldu da, !lleY\~ hevenkleri gitti~ n

Anko.rad&n bUdiritdlğine göre, Slıı. 
sa:nltBy çeltik fabrikası sf\hlbl Salp 

. Bulgurlu kendi ihtl~ı için verilen 
benzinin 2S tenekesini, behorinl 17 

ğır~ak BğnçL-ın eğdirdi. Nere
Jc baksak zengin, bol bir me:f"'a 
mil'JtMi~ 

Son y&ğmOTlar bab.~leri kat1tmt. 
tu. Fal.at fasulyek'r ll\ ~ altmııe 

kunı .Bomat.csin ucuzb.dığmı go
rcmiyonız. 

Nedir btıfttm sebebi! 1::01 aa.. 
lunlarmda bıldırcfan syn bir ~ 
Yok. B.~r b&ır \-:akit.Ce-n claha 
cömert,, O fuılde piçin iiyııtlar bu 
l.adnr yii~~ 

Belediyemiz bnnbn ,g5rmiiyor 
mn? McY\~ ktıfc gelmez. BIJZba
r.f:ye depo M.ilc:ncz. Saklanıp Jnt.. 
lık lınvs.sı yantbl5~k pn.l!a."ı lff'
lat~. Ö~Ie lst" hnn~i sudll', M 
bugiin 7<a)~ıyr (140) <ln, ~e)i 
000) de, fn olye~; (60) da hıtlı. 
yor'!' 

A • d •• liradan sattığından dolıı.yı Ankara 

<< ntıgon>> un gece :1sk:;u::;amma:::ıe~d:~t~--
Kendi brJıQelemnidn ~hltJiğl 

ha. Gelen Y-OlmJlaıd:ın da, biit Un 
~cçtfkleri yult:'J'de bu bolhlğy gör. 
diiJdcrtni dinledik. MeY\'tl, kam 
besleyen, bizi içimlzdon ydcayan bir 
nimettir. Ona yalnız damağnnnl& 
değil, kafamız ve f2ğlığnnnla da 
bft~cyrz. Onun bo!lqğ'u, yurt1ıa Jıe. 
k'.m darlığım duynmıaz. 

Ben. ~tdi payıma mervadan 
\'az geçır.eğe lmtlııııımn, reQelsl~ 
de yapyabi~irim. Fakat heni yara
hıyıwt ~bir noktııı. \'ar: Ynz, 
~~ m-r pahnda d('~ 
~ sn\nılm°', ~I lıir llMllia
ret eml~nmı Ve .Jfk- bui!a ~ 
ıtamryormn. Benim, nı~.&ii3 
hir 3'Qltd.~ 'ictlıın.ife du.ydulnm 
1nl a~ ttnfe salilvleri Pıe '\"lllıılt 
Ori.Aık obc:tJ:Jar Ve De 't'allJto"ba 90f• 
~ banm.Jamu kuıaeaDırr! 

Fabrik&11 da bir ay kapalı kalaca.k. 

temsil edildi . ' tJr~dan ba§ko. karl8IZ ekmek satan 
~Groıtleddin 83 ıı.a, ekmek aatıcıeı A.. 
ıı 15 llnı. para oeza.sına mahkQm Gdiı. 
mı,ttr. 

GUnlerdmber.i m.eraılda bekle-
ıııen "Antigon., trajedisi, dün a.k
§am kabbahk ve milmtıız bir se
}'irci kütlesi önünde temsil celil • 
miştir. Perdeler kapandıkça salonu 
~J}gm bil' allıış tufanı ks.p!~ıonhı. 
Temsil sonunda sanatki.rlanrmsa. 
miiteaddit çelenkler verilmiştir. 

1ıdnci temsil, 7 temmuz geee&i 
veriltcektir. Diğer temsiller, 12 

temmuma gündüz ve eeoe verile
cektir. 

Antigonu temıılt için ~e 
t'(ic-n Ankam deWıet ikonacrvatu -
'"VI taleıbe \'le memnla:n ~&e 
'l t-emm~ Park otelde Emiııöntt 
be.Beri ıtaraimdan bir çay zi~eü; 
~kUr. Aynca vali ve bele -
diye rfrıi dokt..or Lütfi Kırdar da 
bir ~.et verecektir. 

12 Yaşında 
sablkah 

Elbise hırsızbiından 
tefbar yaka:landı 

Hep bö]de dil~dük :ıma, sih•n. 
<lekl p&ZM']Ar 1'Jr. ile ~ ~ 
dı. Mtı:na\'lamı önibıden g~erso. Haltkı Süha G~ 

Parasız yatılı talebe

lerin imtihanı eylülde 
B• w h Zi~I ~~n İbra. • 

1 

ır yag ırsızı ~ ~ gece dolatırken oa .., 
~ ysğcı NllM>Hnl:n !iki· ~ ksdar ~ ~ 

, dmlık.bma gjriı> i«i ıtencık.e 'Jlurya. tcmiZ g1~ bı"r çocu'k ~rmtlş. 

A#dizm m~sabaka4arı ve 
yattın yarışları 

Her yıl olduğu gibi, Ha.&.rll n~tl ğı çalan Mehmet, d*rldk>ıdruı ıka- tir. Be'ksl; ~ ~ yakla
parasız yatılı taıobe kabulü IÇin huır çariten yalıa1anmııfllr. Yağ hlrlızı:. "t-&~aıe~ 50tiiiN§lur. Ço
hklara bql&ml§tır. Pa.raeız :rata&ı edliyeye V<.V.ilmiştir. cnk.;dıJ.. ~f'J'l ~· yat-a
olmak lstiyen talebelerin ağwftoe .,ı r------------------ıaJ'Cllk~~lmsıM»~. Bek
zar!mda vekalete mtıracaat etmeıer« ~~. ~ '\f3Ziyet.in.dilll 
ve bunların müsabaka hntshanlarmm 
ı ve 2 eylülde yapılacağı &lAkadar • 
lara btıdirllml§Ur. 

Bu !ene yurdun muhteuı oln~Darma 
1500 paraaız yatılı talebe almaca.k • 

tır. 

Uıküdar tramvaylann· 
da da aktarma bilet 

olacak 

Olüm .~W:ner~ hll~ somnc& 
t:ın.n ~'tL".hmmlardan Alı Rt. 
u ~ anlaşti:mJŞtır. Ali Rıza, 
~e~ Küoüspa.zdl' -
da sc-petç( ·~Heymanm dillrUnın
dan oıJ,d~ı iiWıB.f edince }"aka -
Panıarı.ış, dün, miiödıciısnumtliğe n
nlmitıtlr. 

Memurin muhakemat 
kanunu deii!tirHecek 

~ilk ye1lkeıı ya~len • A~ Ht:)SA.BAK>::LARI 
dUn Moda. ik.oyunda sert bir ~ 
da )'lıpJkuşt.Ir 1sblnbul atletizm birinciiikkri.. 

. · ae dWı Feoez:bah~e stndmds. iba~ 
~ (Krdcmii~): B~ tek. lamn!jiUr. ÜçürıcU ve dör.wncti ka. 

ne g:ilııc». Havanın ~ dmal!llRdan. •- :·.,-""_.._,,._ .. _ _ı..:ı d' 
G ı...t...-.....1 N~- 'L.a.-A .... 6..,..ı muı:~···=·nııua ıı:wue 'C 1• 
a~,....ı ~ıw• ve --..-an Ct-- ~_,- '-rdır 

~lcri ibattI '': Uman tlübtin- ,_. ~&wı.~:i: : 
0<:n BMzat da :trüea.balrayı t.erket- ıoo _..,,._ . n:-.:- · Doğan 'G S) 
ti. NC'Ucedc Dcmirepordan FE-y- ........... e • .uı;a'D!Cl ~ ~ • 

yar: 51<"30.4 de ıbiıinci, Ge.bltasa. .11,2; ~ JSmıran <~>. üçü~ 
..;l_ ., _ _.:.... ,.....: • o1.ı... <Ai ~ fG.f>). 

ra.,,....n ~ nuncı ~ !id>~: Binin~ Doğan CG.S) 

15 llk Yoleler: Dört tdmc gir. ?Ş.2 (Y.4mi ~~. :ıJUıci ~ır 
di. Neticede Ha.&n 11le .. Be.yuı Zey lO!ro. (K~), tıçUadl ~
T'.ep öı.1,37.8 d<: birinci, Deniz ıtfl- ('J{;P), 
bünden Hayri ile Ahmet ikinci ol- 800 met.re: Biri.ne! ~s 

ru ~lacaktır. 
ll:ılkla temM eden memurun ona Üaküdar halk tramvayları tasfi-

lıaldmlyetini ihsa!I etmesi, onnn ye heyetinin ~i.'li ilıi ayda t'Ul'lam 
hnı:ıuni dileklerini ~s.bak yerine lı3:ıı.cağı sruıılnıakt..adır. 1stanbul 
l.:<>Urmesl halin ttjime daha ziyade tramvay khrcsi Üsküdar h:ılk 
~·akıa~trracaktır. R~jtmin movaf. tramvaylarını tnmomen devır al
'ı:ıl.iyetj ookımmdım inkıliı.p~ı me- dıkta.n sonro. biletler de birle§ti-
11tı•run bunu esasen kendisine ah- rilecek, balen 1stanbı:lda tatbik e
~k kaidesi edinmesi Jft7.nniJır. Sa- lilen aktarma mletleri lste.nbull& 
'ııı Fikri Tmerln famimi bu esası Üsküdar tramvaylo.n arıı.sındı:ı. da 

btariııulun. eSi ve maMıt mani
fatura tilcca.rianndo.n, betti~ mU
teh&ll6m doktor Afif Kamma;n ve 
Bchzat Kamman'm pederleri H:uıı 
Rıza zade l.'ilD8ofl HBJda Kan:ımf\D .. 
kısa bir haetakğt müteakj,p veıat 
ctmi}tir. Cenazrsi bugün saat 
11,30 da Sbirec1 de e.mba vapuru 
islrelesinıbı hare-ket edecek Şir
keti Hayriye."'lin 52 numaralı VllJ>"
~iyle Anadohıhisa.rma. nak~lecek 
Ye cenaze namazı öğle namazını 
mü~ektp Hi:!ar e&mieinde kılına
rak oradaki aifo n~a def
nedil~lttir. 

Anloeradan blidirlldtttine göre, ad. 
Hyc vekMet1ntn tckllfi UzeriM me • 
muriıı muhıtkcmat kanwuxıun tam&.. 

dalar. (K~) 2,13.&; ~W'i ~ • 
25 llk yolcler: Blrinci An.adC)ht- amı (Be!•'Bllıl); o:J,ghıoıl 1-.t,(-~ 

dan Refık, Hikmet ve Salahıı.ttio M). 

Merhum ha.yır ttever bir in!an 
ve lata.nbulun c;.ok '1cviien tüt:carla.. 
rmdandı. Cene.~e bulımmak isU
ycn dosthrı 11,30 d:ı. vapura teş. 
r!f edebi.Hr1c-r. 

men d<ı@§tlrUmes'.ne karar verUDU§. 
Ur. 

BUtt.in vek!leUerin del~gelerlni ih. 
Uva edeoek olan bir koınlqon ya • 
kında adt!yc vek.6Jeflııde topl!Ulaca.k 
v~ yeni k&ntı.mm enıılnnnı he:ı:ırlıya. 
eaktır. 

-64,37,6 obn.ıııJtur. fOO ~: BM.ri~..,_. 
ta§)' 57; iGinci. .~ • 'aı- ~ 
lu5); ~ ~ ~ ,... ... 

110 ~ ~ ~life- .. 

Şarpiler (Kıdemsizlcr): AJb ~ 
ne girdi. KIJa bir rota üzeti:lde 
yapılan bu müsabakads Saiık ve 
Ahmet 33.11 de birinci, Niyııa ve 
T1ırhan ikinC'l, Hn.ynti ve H<ı&au ij .. 
~'Üncü oldular. 

ıii.h (G.S), 16.2 (~1 ~]: i
'11ijnQi Enioğoo (G~, ~Ne,. 
jd (G.S}, 

tııcmurlara bir kere de devlet dill .tatbik olunaea.ktır. 

İle hatırlatma1rtat'lf1'. 1~-=============================:::::========================= 
Glille: Btrinei ~ .(~ 

luş) 12,+t; ik".Jtci Stcpr:ın ~ JııilJ, 
içüncü PmnukA>ğh (K~. SADRI ERTEM 

Dut ağacından düşme 
mevsimi başladı 

Dut mevsimi b!ışla~~danberi 
dut 2.ğaçla.rmdan dü.~nler hayli 
ı;oğaI.mıştır. Dün de :iki ld§i dil§
tı lıf:tür. Bunla:rdan biri Ortaköyde 
l •ıc11 rolmğmda 46 numarada otU-

n l 6 )1!.§tnda İbrahim, diğeri Ar-
4avut.köl'iindc temizlik arnelesin • 
rfrn Muttaliptir. İkisi de hastane
' kaldmlınıştır. 

25 vıı evvelk: Vakıl 1 

MISffi 1'01,UNDA 1 Vapur yo~uluğumuz ene.smda 
\._ _,..> Rangunun mü.s?üma.n miiyooerle

Sa.b3.lılcyin kalkt.ığmıız mman linden bir zat l-izimle ıx.k alaka
bjçbir ta.rafta artık kara ı;örünmU. dar oklu. Kendisi Rangunda ikiğıt, 
yordu. Vapur oldukça süratli gidi. l ağ, pamuk fa.brikalnn bulunan 
yordu. Süıüler halinde deniz Uze • ve :ımsırdan evli bir zattı. BüyUk 
rinde epeyce mesafelere kadar u- biraderi Kalav civar-ile Mandalaya 
çuşa.n grşat kanatlı kefal ciruıi.nden kadar havalidc k~, elbise ve 
balıklar o kadar çoktu ki güneşin \'ahşi hayvan derileri ticaretile 
iltimalarilc sakinlcşnU§ deniı.in ko müetcğiı tamclığnnız bir tıahst)·et
yu mavi 811.thmda ideta. yeşilimsi ti. Bimdc.."'izıi tanıdığmıtzt anlaya-

Tcmmuz nıs parlak tabakalar teşkil ediyorlar- rak Kalkirtaya gelinceye ka<:!ar 6* 
liilaliahmer aturesi clı. sık !bizi kamaramızda ziyaret ede-
Hı1 u ıı.hmer a~urcs! bayram mu. İki gece eğlenceli lbir yolculuk· rek bazr ikramlarda bal~ Has-

tı "betiyle {ehrimlzln her tarııfmda ta.n sonra bizi on altı ay evvel Kal- bUhal arasında bu zatı dilgtr eden 
:iapılan tcnlatta fukaraya 2(),000 ki. ikütadan Ranguna getirm murdar kcyfiyeUcıin ibBşmda lngil:iıtlerin 
lo aeure dağıtrımıştır. l"azilka vapurundan daha az za- kcndiieıine, birinci mevki yolcusu 
--.;;:;=========:::;:=====.!manda Hindistanm bu ~i mer- olduklan hnld e, Avrupalı Jnyafe. 

-
lo 

kezine getiren Arankula vapuru tinde ;yoan_nn yüz1U bir Çinli He 
Ganjın HugH koluna girerken em muta.tlan v~ilc daima mütebcs

'1 Temmuz vatanımıza kadar olan mesafenin ırbn bir J apomm. ifftirak ettiği ay
-----•-----ııı yan yolunu katetmi~cesine idnm n )1C!mek masaıımn oturtmalnn idL 

eevinçle dobn~u. Yeşil yoaın yı. KcMlisinin Jngilıiz ibonkalarındıı. 

SALI Paıarter.1 

6 Temmu~ 

O. Ahır: 2ı 
Hızır: 62 

o. Ahır: 2S ğmlarma benzeyen, ıo.u ~ btta fWz yirmi milYoll nı{lyesi ynt-
Hızır: fiS den pek az yüksek de'Jlıledde!ta • tığı ve ~a.h.!>na Nı.z;r m:ıhalli üıı-

----•ı dolu olan Ga.njm ağmwhn içeriye "8nla'r iba.h~ktiği h:ıldc Avrupa
' ıı.şat: tı4.Anı doğru KaJküta önüne kadar geniş lılard:m ayn ıtu~ su istisnai 

~.dr bonı gı"bl krvnfan. bulanik mı- muıamcle'Ye lıedef ıiıt:tihaz edilmesi 
ı:ıııu s.:>0 Ju ne._"1lrde hafif 2!eyirlc epeyce git- kendisini pek mtinfeıt ediyordu. 

ı O~tr 4.84 tikt~n sonra., tıfukl&ra kadar ardı lı:ap ıedıen teRCUIArni:: ihtimnlıit 

4.32 8.49 4.33 

ll(lndl 8.84 ıu'kası görünmeyen Jteııjf ağaçlık- fikirlerlJ.e, !k~ndisini teselli et.mek-
\kşanı ız.oo ların kuşattığı muzlim bir dekor t.en başka elimizden bir ııey gelme-

~ Yatııı :.oı içerisinde ş~lıir bütUn httsmet ve cilği için biı: de pek üzülmü~tük. 
' llNk 6.841 :ızamctile vapurdan mcleyc çıkar Kalkiıtada bindiğimiz tren bir 
....... _ ....... ______ ......,_. çıkmıaı ~ biD.diJJliler# ~~ ,gaıllaı ~~-

lZ.20 <l.S4 12.20 
16.10 8..85 16.19 
19.44 1200 IU.44 
.. ı 4) "Ol '? ı 4:; 
ı l. (! { • '".lı' 

' 

dı. ~"'Oda ista..sycnunda sabah 
~ini ycd-;Jtten ve Bilaspol'Cl ıı 
cenubdaıı. Madrnsdan geleo trC-l~ 
le de biı:Jıcştikten sonra N:ığpun 
kadar du:mcls>z.ın yolumuza. de 
v~ et~. Birmanynya giderken 
~gibi yolu t:ı.Iı:iptc ayni ~· 
«11d'c rahat yolculuk ediyor, yir.e 
gtj.3el !kokulu ormanlar, sık haza -
ranlikla.:rdan geçi.yorduk. Maymun 
lu, !lı:tL'.)hı gür büyük ağaç gölgele
rile loo.lsş:nış yolumuzda ara sıra 
:-ine d~n, yosunlu sulu havwı
larmın Bte:ı:ı.rm:ı. çl5melmiş fakir 
Hmt..l'ilcıin masilv:ı.dan g~miş tür
be sükununa gömillü, uyuyan klly. 
lilkrinden, hazan peik sefil, kulü
be yığmlarmdan, muz, ::nango, de
tnirhindi koru Jarmclan geçerek 
garba, bi0im. 6>Cvgili v11 tanımıza 
daha. yf'Jmı illere doğru adeta u. 
MJyorduk. Nağpurda trenimiz ak
t:ıl'XW. 'kadar dura.cağından mliıma
de alarak ;sıam ekseriyetile meş
hur olan li>u 15ehre gcr.meğe c::ıktık. 

F'akat bardak.tan boşanno gibi 
değil do bura.ya mahsus tufanı an. 
dıran b ' r \"a ":'?nur bizi bir isl&m 
kuyumeu düklcillmda. hapsetti. 0-
nıda o za.ma.vki islR.mlarm sbla.vi
ne dair hasbilhallerdc bulunduk. 
$un'.: bunu f!atm alarak akşama 
doğru ~sta._"YoDa dönerıken biraz da 
şehr.i devrettilı'. W:ns;wmda bizi a-
Jıı.aak Uıeni daha bir mfü:1det bek.-

ledlkten sonra )-ine evvelki gibi, 
Bombay yolunu tuttuk. Kağpur
tle.n roııra ru'1.r.k arazi o kadar a.
ğaçlı1t de.ğildi. Hindi9:ınm Bcnga
le ta.r3flcn dnba münbit ve or
muılaa-la mestur olın:ısma rağme1ı 
bul'n!arda arazi old~kça. koru .idi, 

Nihayet 21 ağustoo 1918 çar. 
l":f;mha gUnU, bizim Hindistan se
ynJıatinm oonu olan Bombaya mu
vasalat tarihimiz oldu. Bumda he
men 1'az.Jl'lanmış ve bir raeanm hu
mwi vapuru olan 4926 ton hacıMn
ac (Y~la) ismindeki gemiye bin
diJ!'i.J.dik. ·Güzel güverte kame:a.la
rmda. ver aldı9{tım sonra '-apu.nı • 
muz 14,5 mil sü'r3tle go.rba doğru 
Adcn i.sbiKamctini tuttu. 

BombeyC!an vapura b'ncrken bi
n• çalk:ıntılr olan dcn'z!n, g;t
Hkçc tdddetini arttıran rüzgann 

önünde yük.selen dn!gnlarik pen. 
<'t!e~e pençe leşe gec~ i gçirdlği:niz 
!','.lbj Adene kııfuır dahn bc'j gcO<' 
her an ru1.roı fırt..nuun oyuncağı bir 
cev'z kabuğu imişiz rrabi ı:sallımdık. 
GUnlerce yemek yemek nasip oı • 
nı.ad1 ve deniz tutmayan ~.hsil't'.'L 
de kalmadı. Bilfelel'deki tal)lk 
bcrdak ~ibi kırılacs.k şe~ !erin kıs
mı eza."!u bilyi.ık EBngırlılar yapa
rak kmldı. Şarkı bem·t:idcn gelen 
dalvR12.r v:ıpurun prova.c;mı dqld:. ... 
dığı vakit per\'o.ne'!i dı~:ı.nda açık
t.n dön'!"e-k müthic: tmt'Sıntılarlo. {;'e
niyi 1 itrefyor, d3.ğıtecak gibi olu
yordu. 

Hem bft..•. kıç ve hem yal na ya. 
pıın gezrunin salmt.J esnasında dc
ııizdcn aı:tğa d:.an karine ve o
murgasına t:iddetl~ toslaynn bUyUk 

(Deoo.mt var J J 

Disk: Bidnal Stepan ~Y~~~ 
ikkıei Fa.mukoğhı (KıırtulUta.. ü
çüncü Rıfkı (ll.P), 

Cirit: Bidıacl Cevdc~ ~!·8~~4'2;95· 
tinci .Alt Ra\ (1;8), ÜÇl1nıeır~t.h
retti-. (H.P). 

Yiiılmek: Birinoi ~n (.Q.S). 
1,65; iik&ıci Htieeyiın ('0~, 
UÇ1liıidi Ksanakis f Kltrhıtuş}. 
Uıwn: Blduci mi6ey.'n ('Öa.ldi - . 

da.r) 6,07; itöllCi F.ahrettin (S.ö), 
iJçijllcll Vcmgıe (Kıırtuluş), 

1ig:ıdım: BninQ Vc.nge (Kurtu
l"§) 11,75. iltilıci :hf'ta10dis (Kur. 
hıhış ). ii.çüDCli 81.m.n ( ~ .s)' 

Slrık: ~i Patunaş (Kurtu-
luş) 2,60; :iklnci Fatis (Kurt.lthıt\.ı 

4Xl00 Bayırak: lbiraci Mektep.. 
liler muht.Pliti 46,2 (yeni ~kor), 
ikinej Ha.ydarpa~ 50,4, tiçiı.ncü 
KuJtulU'i 50,7. 

Dördıineü ık.alegori: 

50 met.re: Birinci Ce Jiklidie G, 1; 
ikinci NE'\"zat. 

100 metre: Birin{"i NeJ:ıLt 11,S, 
ıkinci Muzaffer. 

11 O m:ı:uio.l: : BlTinci Samim 
16 3: ik!nci Ceylan. 

Giılle : B.Jinci Yani 13,3~; ikin
ci Ali Rıza. 

Dis't · B.rlnci Turgut 33,48, 1kln
ci Miloş. 

Yü!tsek: B'rinri Konuk 1,00; ~ 
kinci Smv!lidis. 

Uzun: Birlncı Etem 6,01: ikin· 
c! Ka.mlis. 

4X50 b:?yrak: Birinç:i Ha.yda 
}rtı!Ja 25,1, ikinti Kurtuh.~. 
MÜKEJ,1,EFI.T<'R ABA~I TlllAT· 

I,AN ~1 ('SAB!\KASI 
Mti..kcllcfler arasından Triıa.t!an 

(Lidfen 1103J/OYJ ~rilı'Mi.z) 
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Seyahat mektupları: 

942 Yazında Beri inde 
Beyoğlu Yerli Mallar hayat 

Berlinde nüfus ;ırttı. - Kağıt kıtlığı. - Patates, turp 
ve şalgam sıkın\ısı yok. -Alman askerlerine yabancı 

di) dersleri. 

Pazarlarında bir saat 
Basmaya bu hücum niye? - 4 ayda 
400 bin kişi mal almış - Hayatta 

Yazan: Franmva Körmendi 
-110 

- Evet seıkiz kişi .. 
- Y~ni iki kere dört sekiz lır-

sabı .• Berlln hiçbir zaman §imdıki kadar 
kalabalık olnınmıştı. Berllnlilı>rden 

birçoğu cephede b•ılundukları içın 

şehrin nisbeten tenhalaıımış olması 

icap ederken akııi olmuştur. A iman. 
y nm hi:r tarafından h;ikilmet ve 
pa,.tı mcm•Jrları, i~çllcr ve teknisyen 
ler. mtıtteflk w işgal altındaki mem. 
Jekctıerd n de binlerce i~ı;iler hılk!ı -
met meı ACZ ne gelmi.-.ler, Bedinin nU 
!usu bırkaç yUz t:ıin artmıştır. Bu ar
Uş sokaklard!l ~öze çarpmakla ve 
kiralık ev aranırken kendisini belli 

lerden tcmm etmekte ıken deniz 
harpıcrf ve abhıl:a bu imkdnı ortıı. 

dan kaldırmış ve Avrupa kelimelerin 
meca.z.i ve llakikı mtınafarı ile kendi 
yağı ile kavruimak mecburiyetinde 
kalmıştır. Alman ziraat nazırı Va!. 
ter Darre !]imdi bu meseleyı hallet. 
mek ic,;ln çalışmaktadır. 

biraz da tezgahtar oJmak lazım ... 
Yoli başını öle tnrafa r:~virerek 

Kadar'a haktı. Sllnra se inde bi~. 

sedilen bir soukluk ile: 
- Tabii rlecli. iki ~rre iki 

etmekted r. 

İlk bakışta 1938 Berlınl ile 1942 
Ikrllni arasında _ caddelerde otomo. 
blllcrLTt çok nuı.lmış oıma:;;ınd.t:'I ba~

ka. • bır farlc se7..ılmiyor. İngiliz bom

bardımanlarının tahribatı gözd0 n si. 
lınmlşlir. Bomba isabet edron binalar 
yeniden yap.lmış, tamir edılmiş veya 
en.kaz tamamiylc ortadan. kaldırıla. 

r&k bombardımanın eseri bırakılma. 
rnıştır. Yolcunun en çok dıkkatıni çe 
ke<:ck ~eyıerdcn bıri gazete satılan 

dUkk!Lnlann onl\nde SM"a. bekleyen 
halktır. Bütiln Avrupa memleketle • 
l"J~ olduğu gibi kdğıt Almanyada 
da •ld!T ve Finl~diya.dan getirilmek 
tedtr. Odundan çıkarılan sellülozdan 
bugün kD.ğıt yerine kuma;t yapmak 
daha muvafık görU\llyor. Sabah saat 
dokuzdan sonra ga7.ıete bulunması 

na.titr hft.dis•ıel"dendır. Tlrıı.jları tah -
c11t•edilml.ş olmasına rağmen Alman 
g&2'ete\eri hacim ve eayl'a. ltiba.riyle 
eakWindA?n µek farklı değ"ildlrler, ıı.ltı 

n sekiz aayfa olarak intl.tar ediyor. 
lar. . :/. . 
Kişm yiyecek maddeleri bakımm -

den btlyük bir aıkmtt çeldlmemiftir. 
Patates, ba. '{ır turpu, şalgam, !aha.. 
nanm eksiklığl gorUlmcml.ştir. Ek
mek de beyaz. esmer ve kara olmak 
~re ber ı:eı,itllnden bulnnmuştur. 

Srkmtı•çekilen madde bllhassıı. yat. 
olmuftl.ır. Tı>reya.tı ve ma.rıarin is -
tlhkaklan a.zalhlmlflır. Çocuklar& 
ve lhtiya~larıı. verilen .slltlln içindeki 
yqlI maddelerin miktarı da. azaltıl. 
mt§ttr. Büyüklere gUnde bir litl"eoinı 
sekizde b rl )·adar kayaıs.j'I allalnl§ 

.ııüt ver lme'ttedir. 

Bütun Av,.upada olduğ•ı gibi AL: 
manvad.'l. dıı. y~fr ıw.ı.ııelesi ham ı 

Geçcnlcr\!e bUtiin Alman gazetele. 
ri kolza fiallarının yUz kilosu 44 ı 
marktan 50 mark1. çıkarıldığını Al. 
man çi!tçllerine ilan etmişlerdir. Ay ' 
çiçeği ve naşha., tohumlarının yUzer 
kilosunun fiatı da sırasiyle SO ve 90 
marka çıkarılmıştır. Fakat ba fiyat
lar bütUn mahsultinü iaşe teşkl!Atır.a 
vermeğı taahhüt eden mUstahsıller 

içindi!'. Bu meselenin en gıizel hal 
çaresi Rusyanm işgal altındaki ara.. 
zi.sinde yıığh tohumlar zer'iyatı yap. 

1 
mak olmakla beraber şimdiye kııdar 
bu milmkUn olamamıştır. Rusyada 
harbeden .Alman orduıarınm iaşesi 

tamamiyle Almanyadan temin edil _ 
ml§. l~gal :ııltrndaki Rus arazısinden 
bu bakımdan hiç bir istifade elde 
edıl-ememiştir. 

BUUin zaruri maddeler fıyatları ar 
hrılmamıştır. Yalnız lüks sayıldıkla.. 
n için kootroıa tA.bı tutulmayan şa. 
rap, konyak, çiçek gibi şeylerde flat 
,tlkaell.şl •ardır. Tabiatiyle iyi lokan.. 
talard& yemek de ucuz değildir. 

• • • 
En zaruri eşya hariç, satın alına. 

1
e&k feY bulunmadığı cihetle vergUer 
'Ye hQkQmet istiıı:razları için de para 
ayrıldıktan aonra bili! her bütçede 
ejllelıeeye ayrıl&biıecek epey para 
Atmaktadır. Berlinllnln şimdi en 

• çok sılwıtıamr çektiği 11ey hele böyle 
~lenceye gittiği zamanlar tlltUnsUz. 
•li!ktftr. C1ğara şimdi mahdut miktar-
da verilmektedir. 
Şimdiki Almanya ııokaklarmın ya.

hancı bir g<>z ic;ln diğer bir karakte. 
riktfk noktur umumi hizmetlerdeki 
kadm adedinin çokluğudur. Tramvay 
tarda bi\etçl~r. be.nliyö i.sta.syonıarm 
da trenleriıı,hareketl«fni tanzim e_ 

den memurt.u ;kadmdJT.~nkU, i9Çiye 
ihU,.Ç.çoktw.'tHarp malzemesi fab. 
rikaıuiam\:ifÇi .i.latiyacmr kal"flJ.e.mak 
thıel"e!yerlerinihadınlarıa doldura _ 
bUec•tt'ifl.•rd6 çal't'lftlıllrl fabrikala
ra gJipdeıımifleMir. lı"'i.lıtl&kika cephe~ 

~tıı1r~k•rı1u için cepbe gertalnde' 
Llr!Mlarda birkaç kolordu çal19ma~ 

'8r~dır. 

Değme muharrir hiçbir licarl 
•ııiiı•ssisesı lııı kadar 1H•rn1sızc.1 

ıne ih eclcmez. 
r.tın•ı bildiğim halele, gayesi sa

det·e ''iş Yc.>riş olan bir mfü~s~ese_ 
nin ınetlıfı senasından iharet hu· 
lııııan aljağıılaki satıı·hırı nasıl ka
leme aldım? 

Derhal ila.c edeyim ki hamı bu 
oerv:ısıznı ı•ıirc.>li 'eren tek .şer, 

"mcnıı., unun lenrnmile milll o_ 
lıışu<lıır. 

Milli saygımızın miızisi ne kı· 

dar ~er ive- ı.:iılcr'! Dün kadar y:ı .. 

k:n denilerek bir zamanda ve 
r.ıiıııhıırıyel hiiklımcri " kendi ra_ 
ğımızla ka'lirıılr.ıak,, pirensıpın• 

•l•ılhık::ı ha5l:.ıı!ıklan sonı n kurıılaıı 

ılt•vl<'! koınbineleri ırıiımü!ı1t "'' 
rnev:ı:fıalıııı satmak için vürııde 

gclirılen \'erli i\lallnr l'ııwrhırının 

"milli,, cılu5unrla elJ>cllc kimsenin 
şfiphcyc hakkı Yoktur, fakat, ya. 
zık ki hıı yazı, hir te!c Yer:i l\la'. 
lıır Pazarından lıah.~e-decekti r. 

Zira, diğeı !erini görmedim. gör_ 
mek fırsatını bulmadım, bulam'\• 
ılım. 

Reyoğlu Yerli Mallar Pazarın. 
ılnyım; 

Bir tesadüf heni huraya ıliişür

dü. 
Lı'ıfı nzatmayaca~ım. Sadece gör 

dfiklerimrlen h:ıhsedece~im. 
D15 kapıdaki payandaların at. 

tından 41eı;ip rle içeriye girrliğiıı;t 

v:ıkıt. karşınıza şu kos:koranı:rn lcv 
tı:ı. çıkar: 

"Sik<in~ti olanların m:ı~aza şl'f. 

liğinc miirarııatlıırı rica olunur. 
Sa~ larafınızrla şöyle bir lev

ha: 
"Burada rloltum, öll:m, evlenme 

i~tihkııkları verilir.,,. 
Riraz ileride: Aile istihkakları. 

Oıwn kar~ısınidaki te1.gahla •.111 lev
lıiı ~iize rarpıyor: YiinHi kumaşlar. 
Niifııs tezkerc..,ile hııyanlura 2,5, 
baylttra 3 metre verilir. 

Al:i. 
Mağaza trkf.nrı lrfdwrı dolu. Mfı.-. 

1er:tlerin ekserisi Türkçeden ba~
Jcn rHHerle konu~~rlar, 

g4tı; bir me~cıe ha.l!.ndedlr. Anup& 
~ ihtlyacı:ıı deniz aş'lr[ mamleke~ 

• • • Dt-rken, hi1" ffa'Ve)1Cn, kitar sesi 

mi&bruirası dii!n sabah Foocdiiiltçei'. BüWD Ah:naııyada yaz harbi ~ln ·~~· enfes bir parç.'Vlın ni'ı~me
etaduıda.~ :ya.pum.ıştır. Puvan. hes&p~ humme.lı Uir r.&bfma göee Ç&l'J>mak~ ı:rNlı, kabarın kabartll ve • adc
lan ~flu bitinkne.diiindenfneti..A ;tadır.~ Sivillerin seyahatleri yeni bir la_ kab:ır:ı ,_nbnnı müşterilere s 11 • 

celer hııfta .içinde l:ııi.Kli.f'ilecektir. 1'6bm talldidsta tabi tutulmuttur. nuyor. Rasmıı, pozen, patiska ve 
>Daha •:ı.pn !lk aylarında but genı;;. 

Atletizm gun•p binncJıltilllıitilifl•Hr.ııuİMlplertne ınetUmp olanlar mils
•• teıım&rk..,ak apon.ı için kayakları ile 

~nıa, 5 (A.A:) -.-B~ B>.ll'-~f r~ıertn trt>nlel"de J~abul eclilmeye • 
fl3.CA ·~ l~lin*ileje.tle- eeldeaji*ı edi~I. Daha ııonra se 
tı1..m grup• hir~JCilıikleri p•9.ptlıırie9. .ı.~ ar~a ıtebep olan ııer 
tır . .!ıılü~ valit:P•rl~{Gü- rg:twe panayırlar ka.ldırılmHı ve 50 
t~'üe fEihriN.me ~-ı ~b~trede.n fasla meııateye yapılan 
~ "VIC" ~k ·~lhaMıc~Qt.ldi.i ~ seyabatları yasak edilmiştir. 

Malta üzerinde 3 mihver 
tayyar.;. diitfiriilclü 

l.ondra, 5 (A.A.) - D4in sabe.A 
.Malta adası Uıııerinde 3 dtişman u _ 
çağı tahrip e~ir. Geceleyin de 
ayrrea 2 uçak ~Qftll. 

;kar~ur. Amerikada istiklal bayramı 
S•ve.t kalan büttln vagonlar cep. .... • "' ( ... •O.Şıngton, ., .3, A.) - Ruz. 

Bar gtlil; resmi ve bayrak ~k- veya sanayi ihtiyaçları emrine ve veıt isti.klıil baymmı münasebeti • 
me\tıilıreni ile başlayan nı.lisa.baka- ıCJmıifÜ!'. GeniJ Rusya arazimde le bir mes:ıj nevretmiş, bu yıldö. 
!ar -~ııni.:ıutım ge~. Neti- ~ ~r şeyden önce yola ba.ğ!Idır. nümünün l:ara giinleNe sa.rsJlmaz 
eem~ pm-anla Z~l~birin- " ya_.~an veya tamamiyte &.zirole hiird;yet·~'t-de~ mil
~ Buree. i!dııni,' 56 pu., \t..ııtlrip edilen derniryollarını tamir letle!'c i.lham l:aynağı olacağmı 
Koceeli Uıçüncü. olmıı.şla.rdır.: etti'MIUq, bu yollaroa. koca bir ordu. bildirmiştir. 

,aanıra d«"~ aJan Hnic- ıawı top nıermiaından kibritine kadar Hariciye 'nSl!J1"I Hull de d~ 
~e mrne,,t.ekmnlan da mu- .her ttirlü ibt.iyacım tcmiıı etmek üze tir ki: ··nu milletin doğmasma 
wfiak.,_lgöstenai.rdir. re trenler iqletmi§tir. ve gelişmesini ~it: eden ruh. &-.. . Alın.an tekniıiyenlerı b:ı vazıye~ harbin ka:ı:anrhrıas•nı da temir. ~ 
.,. ~~~ı ~i bir rne.5"ıle ile kıırşı ltar§lya. kııL .:-c k' · ... 

~~---,.ı.;.ı :...:<:ı· , '"" e ı.ıı ... 
•~IUel IHll ardı. rut8)'8.Il.lıı hele b:ı kış pek ----------.-

~"•I n 5 (A.A ) _ Al!Mra ıMıa olaıt •sogukıarmdıı Alman lo - Çine hicret eden Japonlar 
fea19''\ie:& -~ ı~~ l~~ iflemagl imk:lnsızclır. 

i
...11~ .. i ~ıı ıY~iıe 'fsllbuya ltırttı 1çın malzeme ('unklng, ~ (A.,\.) - Şimali Çinclen 
~~ CjMa ~ verm.l4 olan bir Aım3n S'lnayl mües. gelen lıaberıer~ ~öre, I!! nisanda 
~--:..= ·ı 11Uf•bu m'frf.kilııyoomiş. lokomo _ Tokyo ilzerine ~e Japonyanın diger 

Jilr.dm • fltrln na!!CJK kunm!.ammı etrafına t sanayi bö!<;elerıne Amcnkan bomba 
~ ~,!W0Ln: bir 39.T'l gcçirnıiştir. uı;al<lr.rı ta !'afından yapılan hUcum. 
.. l'il:I~ ilııhıaUQ _ B"ılı-. * ., * \ar ne:ieesınde son !l;:i ay ~artında. 

'tiyıe~it.o ~tır. Be.yan JııluaJla imkanını 200.000 den fazla ıııv!l Japon şimali 
maçr 6--1. 6--0 .galip biti~. A7TUoalılar Alına:l :uık•rlerin. ÇHle hicret etmiştir. 

en ibarettir. Bunla.nn ç.J!'j"u ıncmte. Muhacirlerden ı;;oğunun Şansinin 
%uk eıtr.ıder: . ., ket de~ire deği§tirt. yabancı dil öft merkezı olan Taiyuana yerle:tir!!dik. 
:bıiiilıei 11!.aÇt Kok ıle d-Okto:- ~.g-. rt"aımekte m:it2 :1a..HG olmağa. b~la • ler! .söyleniyor. çın hUk1lmeti, Çin • 

#l't oy~. Koh 6-J, 6-3,' # ardır. Her baıı.gi bir Alman ki _ 111Eıri Japonlar iqin. fane toplamağıı 
6--4 le Eg~erl'i ~·en.m:ı::ıt.ir. d ...... ,_.._ • mecl>ur etm .. ktedı·r. ~ " apı;;ı tc!IMLl.>tıılla gırJC<ıiz asıcerlere 

Çift crke.·ieı·: t'ıe meııı.urla::ı. m:ı.b.sus o!'lrak birkaç 
Öğteden. sotı:raai il-k OVU11 r'!okto: ııUt'e Çfıfil <;e..'.}lt mUkii.leme kitap. lletodlll ders 

tEg~ert - Kon çifti •ile Fdı.rni - Ha. l"Dtm ~olth• karşısında. şaşar ita. 
9i{ti R.."'C'..S."nda oynMmJ§.hr. 

sette 7- 5 !&cinri v .. üı-lln-

t..e ıdr> 6 -::. 6-2 ile F'..g;Iert- ap en !Ua:umlu kelimeleri bil1ır _ 
'$ ir&r.tln:~ı~...rr. ktedir. Bunlar raeıetli. "sağ, sol, 
~: ,yemek, lçıııı.>k. uyumak, yol. tren, 

Orta. Lise ve YUksek okullar tale. 
besine fizik, kımya, ceb.r, he.ndese, 
lisan (Almanca, Frıııwnzea)Tab!lye ve 
dlj\'er dersler verilir. 

ı
' Haveyen kilıır? Arkasından Xapo. 
l~nıa müşteriler, ııidn clansa baş· 

l:un:ı:voıl:ır diye clilşünıliim. (}yl, 

1 

ya, hunların ek'>erisi ernehl <lcı'ti'. 
mi vr bir çok ecnebi rilimlninde, 
lıir rnöizik se'ii durııldunıu, işin· 

ı.: 1iciinü bıraf,ı'fl ılaııc;a ko~ııl:ınları 

gi.ırmiivor mıı\'uz'? n"rn o <lem de_ 
sil rlemek; ~aş;ı<;ın basma, pn: 
p:ıtıska! ... 

MaRaza şeri Kumil Çoka':rn so... 
ruyorıım: 

- Bu basma.ya lı'icıiın niye? 
- Bir k e r re halkın ~rrli 

~lnllarına itimadı var, sonra UCt'~
Jıık. n.ıc;.ına !i9. paıcn 55, kaput 
hl'zi :n kuruı>. Pntiıtka 100 sanlinı_ 
lii{c lırr kopun sahihine ;; metre, 
l ,.fO i~e :'3,:i mrtre vcriyonız. 

- Yo kalah:ılık 
- Onun da kolayını hıılrlu:., 

Sıra u.~iiHinii takip c<li~·oruz. t\fii • 
trrilcr ikiscr ikişcr sıraya giriyor
lAr. ~!eselii dün, i50 kişiye lenia~ 
yapııııımız l-izım r::clirkcn 14531> ku
pon sahihine mal verdik. Ru l(iin 
10- 502 den 10fi,25'.! \'C ],adar ver. 
ınemiı l:i7ım gelirken biz daha itt. 
ril.:i tarihlere ait nuınanılarn hile 
ha-;;laclık. Sırn ıı~ülünii tnthik f"t. 
meserdik buna. ıınkfın mı olurdu? 

Mağ.ıza şefinin odaı;ı, komş·ı 
kapısı: 

- Efendim. heş m<.>tre ba~ma 

almıştım, ar.aba deAiştirebilir m · • 
yim? 

- Ayni cin11ten olmak şartifo 
değiştirebilirıriniT.. 

Arfeclersini7. biz kopon a
Jamachk. 

- Kerede- otnnıyıonıunuz1 
- Parmnk kapırlA. Yaz gelf!i. 

t'hıerimiT.de hir ha.wrıa :rak dıı' .ı 
Çoluk çocuk var. Kolay değildir .. 

- Beyefen-di, sizden bir mıilfı-
mat rica elmeğt". peldim. 

- E'ltafnnıllah . 
- Biz kupon alnmadıli:. 
- Nere-de ohıruyorsunıız? ~ii· 

fn~ .kttğıllarınızı bırakırsanız siz•? 
hir kolaylık "ÖS.let'ilmesine çalışı-
rım. 

- Ah. vakfenin üc aylığı olma. 
saydı bınkırdım 

Röyle yerli yersiz, biçimli hi· 
çim~iz, :ıkıllı usliı , ıvır. zıvır, tii_ 
men tiimen: Rumca. Muse~·ice, Er. 
menice, Almanca, 1-'ransızca ve .... 
Tii1*çe incir çekirdeğini rlolrlıır
maz, zırtapoz, düttürü Leyla, ~onı.. 
rnaller ... 

Nasıl. !aham mülün üz var mı? 
- "Sinir harhi., rll'vam erler

ken mnhıHahıma sordum_ 

- Memurlarınız arasında ec
nebi dili bilt'nler de var mı? 

- Var erendi-m. Vaktile Parıs 
maltazalarında çalışmış bir mt>mıı_ 
rumuz ... 

Sözünü kestim.: 
Bayan memarlannn! na •-ır 

mı? 

Var efendim iiı; tane. 
-Burana herşey kuponla mı 

verili}or? 
- tvJenme, !loğum ve öİiirr. 

halleri müstesna, evet. 
- Simdiye kadar kac bin kişi 

Ye kuponln tevzfotta lıuiunclunuz? 
Zihnen .,öyle bir hesap yaptı: 
- Dört a:rda yüz bin ki~iye. 

Diisiinılüm: Bıı ~ Ü7. bin kişinin 

rlôrt sekiz he ahile .. Sekiz kişi ılr .. 
AİI, dört çift ı;ıiriiyonıı: .. Bunda bir 
feıı:ılık mı vıır.? 

Kadar yutkundu .• 
- Yok •. yOık .• hayır .• 
Yeni bir siikilt svnrıı lekrnr 

Karlar ordu. 
- Arkı:ıdıışlarınız kimler oh_ 

cnk1. 
- Siz orıl:ırı lıınımıızsınız ki. 

isimlerini söylemek nt ye yarar~. 
- Tabii ıloktor Otto Hııtzer de 

;:ır:ını7.rla bıılıınacak?. 

- Tabii tabii .. O olmHdan mcc. 
llsimiz tanrnm olmaz .. 

Uzun mlidrlet yan~ana bir kr_ 
lime konuşmadan yürüdüler •. Cad ... 
ele bileceği sırada yoll:ırını rleği~

tiı-diler .. Karlar: iki kerrc dört se· 
kiz hcsabile ve tabii doktor Hut. 
zer rie ar:ılarında bulunacak!,, di. 
ye rlii5üniiyordu. Fena hir hblc ~ 
!ini yaknsına A"Üi, -rlii. ~anki ' ~ .. . 
zının sıkıldığım hissedi~·ordu. Sus 
makta devanı ediyorlardı. Niha_ 
yet Yali bıı sii'•utü bnuhı: 

- Bu nihayet bir h:ıfta, clecli. 
Öyle mmn hir uman de~il.. A) ın 
sekizine lesadür eder. Pazar ~ii
nüne kadar. Peşlede kalıp kalma.. 
vacağınızı öRrenmck isliyor L.m .. 
Çi:i '.ü hir. aııcak ::oyın sekizinn • 
tekrar Peşteitc olııı.-ağıı .. 

- Belki .. Dire Kadar t.crect
dütle cevap verdi. O •üne kadar 
ı;cilmiş olmam da kuvvelle müm_ 
künrdür .. 

Tam bn sırada Yoli, hiç bek
lenmedik bir sual sordu: 

- Söyleyin, dedi, benim git.. 
mcmi istemi) orsunuz; ddil mi?. 

Birden Kadar'ın gözlerinde bir 
şimşek ı:aklı.. ı~•e Yoli nihayet 
kendi kendisini orlııya ko~·uyor, 
kenrJi~i teklifte hulıınu~·ordu. s·,.._ 
diye kııffar heklcrli~i hu ılc~il mi 
idi .. Artık onu alıp i~tedii{i ~ere 
göliirmC'.klen h:ı~'" yapıl:-ırak is 
yokh.t ... Ve bunun fherine ltacfıır 
ağır. ağır ve hiraz accm ice · cc_ 
·.-abı verdi:. 

- Rıına <'evarı verehilmrk hr
nim için çok müşkül Yoli, drıJi. 
Bnnu ıınc:ık .~iz bilir siz hissede. 
bilirsiniz .. 

~lii leakip hafta orlasınd'l Viyrı. 
mı<lan bir knı·: ı:ıo tal geldi. Bu Yo_ 
li ele dl'lhil olmak üzere dört kız ,.c 
dört erke.Jı a ·kadaşın varxırun kij_ 
peşlcsinc <l:ıJ.·anarak çıkarrlıklıırı 

bır resimdi. Yoli ince, kıvrnk yn. 
z.i~ile: Bu re imrlo bir seyvar fo_ 
l~art:1)·a çıkarttık .. Diyor \•c ha
vanın fc,·kutade o-lr!u!hınrlaıı erte i 
"ün '-ayıl.;larla h:ırekel edeceklerin. 
dtn bab!';('lrliyGr ve hafla bn,ınd • 
~·ine Pe,tedc görüşe<'eklerini ila-~ 
ediyordu. 

K:ıd.r rr..~ırı.e h;-!.ıvordu. D .. ~, 
~üze! kız ,. · rlörl "P<>rcu lfeITÇ 

rnrclt hıı resimde.. \'oli kenard'l 
idi. ıoözlerini ınakineYf! ÇeTimri~ 
ti. Hemen yanın<ia doktor Hutz~; 
rlunıyordu. Riraz Yolinin üıerine 

eğilmiş gibi ini.. Kadar doklor Ot· 
tonun resmini ı:öriin<'r: Xe Anli. 
pati, kaz herifi Diye rlüş[inrfii .. Fa 
kat clerh:ıl fikrini la'ihih rlli. Hn.. 
~,r r'edi. Hakst7hk edi~ orunı. hi:; 
le Antipalis ılri!il, hilıiki~ yiikse · 
:-lnı, parlak gözleri, zeki bnkı~. 
larilc pek ııkıllı bir ııence benzi. 
yor. 1tk ı·ac;tladığuıı gün hile bıı
nıın fnrkına ,·:ırnu~lım. Yikurlii rln 
mütenasip .. Tam moclrrn ve spor. 
rn hir ~enç tipi .• Hem de <fo.i;!or 
iml5.. Cilt miiteha~sısı. Tlesimd-e 
ki ılıını$11 hir les::rlir r~eri rleğil.: 
ır~rır her halile Yolı iizerinrle bir 
hak idılia edivw. ~lulıııkkıık ki a
ral1r•nrla ileri ,:iden hir arkadaş. 
an lattması \'& r .... 

hic 0L1n:ızs11 elli lıini, haydi yirmi 
heış bini Türkün IW7.İ olsa; bun. 
l:ı rın ck~erisi hir de det miics~ı.c. 
sinden memnun okluğuna göre ne 
giizel bir propağanda, rleltil nıi? 

Kaldı ki hu prensip ılahn ela ı:r
ni5lelilebilir, Jıer resmi müessese· 
ve lrşmil e<lileltilir. fs bilenin, 
kılınç kuşananın... Hayalla biraz 

·da rlezgahtıır olmnk lazım 
Ta, siye e-derinı, BeyoğJ;ı Yerli 

Mallar Pazarları.na ~iı.liniı. ııoru.. 
ııiiı. D.ır.ıda her 1 iı>te , her cin:.'t>ıı 
her milliy<>:tle miişleriye ne kadar 
ceııtilmen<'e muamele edildiiini "ii 
recek ,.e iftihar duynca.t.!sınız. 

Mağaza ı;efi: 

- Burada, memur zilıniycti ... 
le çıılı5ılornv:, rliyor. Zira. normal 

Kari.ır rc~ml' h:ıktıktan sonr't 
Jngilizre ı:ıtızele1er ve Londra.dan 
peleı\ bir mektupla hcraber bunu 
da kıırısına verdi. Kendi kemlin°' 
şö:ı. il' diişünüyordu~ "Onların an_ 
lıışmaları gayetle labitdir. Çünk:ı 
h~emen her llÜn hera.ber geziyor, 
sinema~·a beraber girli~or. harta l:l 
tillerini hiı·likte. ı::eçir:yorlar. Son• 
ra her. ikisi rle genr, ... ., Af'ıı a·~ı 
bir i<;tihza ile buruştu: MiiTneaat: Sal~l'lttfn SM.lö PQStf\ 

ku1Mo 240. F.h ~.,,maçı Ko.h, Ba• an R~ing. ~ıırla, ev, klSprU, dere, pencere., kapı, 
:<-ifti fit: dc:«ıtcr. Egzert Juli..de ~jf. ~rt ilil . .,. gibi §llylerclir ve he'l!li j;;:;============== 
1:1 "' ı-4ılar. Mi\cıa-hair:ı <;ok :t3-vk.li kelhneden ibarettir. Fillkrden ve 
oJd ı Ve neticede Koh B:'lt"lW' Ili\- oitam-ıf!f:'l'inden bahis yoktur. Fialı 3() 

'tri'l}C t:Mti. 7-5, f'r--4 n~ kazan- lfenıktır. 

Lehçe, Rwıça, 
rrpça, Ilulgıırcıı, Arapça, Norveçce, 

IF'ince, Danlm!irkaca ve Yunanca olan 
kı-rı n~şredllmi§tir. Şimdi en çok sa. 
tııan mük!leme kıtııpları Rusça olan 
landır. 1939 danberi cepheden cephe 
ye giden Alman genr,leri az çok Uç 
d"ört i'Mnt billr vaziyete gelmiş bu
lunmaktadırlar 

>ızamanlardaki kadro ile. hu günün 
ihtiyacını T.:arşılamaık uırfıreti Yar
rlır. Arkada~ar da büyü!.; ferağat. 
la ç:thşıyorlar. 

"Ben İlo'yi ald:ıtıyornm, Ynl'' 
de bu doktor Otıo Hul7.er'i alda
hyor, eledi. E\·e· muhakkak auh. 
lıyor. Yalnızca geçen *ii;ı banJ 
sorduğu -;ual bile sadaJratsizliiine 
hir delildir. 

el!. 50 fenik verirııeAiz tamam cu.ltle 
:'!lr]<>r l-ttt.Hr' .. n 'nnı Haricive ri ve resimleri olan bir mükaleıwı 

.-mnmı l:ılW Bii}ii'lt elci Numa?l itabına ııa'üp olursunuz. Bu resim-
?ıle:neımCllıSfQfm bııanıml.ttnn kw.- r sayeeinde leabuı:ia istenılen şe _ 
~1 ~~ •e güzel oy:.•nlıı. yin "e.sminl J:"htermek de kllfi gel _ 
~'1. dol1.11 -•ct41~riııi tebrik 1 meJrte<fir. Almuı.ynch ~mdl bıı n"vL 
~tir. ..._ den k.i.taplıllrdaa :J'?ane.ı:ııc&, !ngtlbce 

... ~ t Whr> 

Bir kaç atin S-Onra İstanbul Yer
[li mallar pazarları miiesseseler. mü 
"ıdürü Ha..an Koray·ıa mağaıalar 
şefi Sadi Altav'a, gördüklerimden 
bahsettim 

- J-:,·eı. Mdiler. oonu ha~a!a
rından da jş_ltiyf'rtıı. 

Bana: Söylevin ycı.k~a gitmem· 
i:ııfemfyor mısınız? Dediği zaman 
nasıl olrlu da o aplaka <"evabı ver 

fdim.. Na!\ıl hin;ey söyleyip ona 
olmadım .. Kararımı ona bı-

;. e yalnısca biran için 
sonra: ".Esasen sizden böyle 
cevap beklenirdi!.,. Demişti. 

İJa bir elinde mavi banyo çl, 
ta~ diQer elinde Volinin 1'tf. 
<> ::.ığu h.alde çıktı ve sanki k 
cevap veriyormuş gibi: "Tab 
önümü:ıdeki harta başında T'~ 
ı!c bulunacağız. Dooi ve kartı 
casına uzattı. 

- Al Kadar bunu da bir ke 
ra koy.. Bu re,iıude ne kadar 
zci rJcğ:J mi? Hayrli hazır i.sen di. 
hal &idelim. 

Kadar bu fotoğraft çanta 
yerle~irdi ve bir uaha oradan 
çıkarmadı. Yoli Pe.ıjlede olnı 

ğı giinler doktor Uulzer rüyiıl 

na giriyordu. Bu muhim b• 
zarfını.l.ı defalarca gitmek lii~ 
Muhakkak gitmek lazım . ., Diye 
şündü .. ı-·aı.at nere.re ve nasıl 

deceğia.i bir liirlü aklı kesrui~ 

ılu. lta da dostu .E.dith SinıoO 
ralıa"tsızlıfı sebcbile Peşteyi t 
kelmek islemiyecekt!. Fakat 
dar: "Her ne bahaaın.:ı olursa 
sun buradan kaçmak, biç deii• 
bir treı1e aUamak 1.svicreye, Si, 
Mariye &e<;mek, Voll'den doiP' 
Otlo llulzcr'den kaçmak lAzıfll 
Diyordu. Bu bir hıırta zarfıl1 
çok sıkılmış, r:ok acı günler 
çirrnis ve arada kendisine uzakfl\ 
,J:::kmdan sokulanların •• Hatt~ JCi 

lemenfn bile hüviyetlerini daha 
yi anlamıştı. Ve günün birinde 1/ 
rinek'i de görmüştü. Vnrin 
gözleri Pençerelerde oldulu bal 
Tıın:ı sahilierinden geçiyordu. I't 
çcrP 1 e olan Kadar, beşı havada 
penı;erelerine müfcveccih oları 

ilerleyen adamı görmesine ve 1 
hH derhal fanışmı~tı. Fakat Va 
rinek temanıftn yaklaştı~ bal 
birden derhal yolunu defişti.rtt' 
ve a~açlar arkasında gaybolmııf 
lu .. Kadar hcyecrndan büLün 1" 
nı ,·üzune ı,:ıkarak Vavrinek id> 
diye ileriye atılmış, balkona eti 
mış fakat ağaçlar arasında gaip t 
lan Vavrinek'i gi5remanişti. 

Balkonda ha!.l: "~(uhaıkkak V• 
rinü idi., bu günkü bütün mevlil 
imi kendisine med~un olduğıd 
Vavriaek.n Diye ıöylcı:ıiYordu. B' 
nun icin hemen çı.km.ak ve val 
ri.ııek'i bulmak istedi. Fakat o '1 
rada çalan lcle'oıı buna mani rJ 
dı.ı.. Telefon eden 1Ja idi ve k 
casındaıı hastahaneye bir saat e 
ev Relmesini Edith'in biraz biri 
Kadar o giiu öiledeıı soara vaktııı 
oynamak istediğini hildiriyord 
nıektuplar•nı ve Tayms &Azel.f!t 
nin müessesesi hakkında y:udı 

bir makale}i okumakla gcçird 
Akşam üzeri çıkarken daha otel 
eı;lginı a.5ınca ilk gördüğü add 
Vavrinıe1' oldu. Kadar: "'Tabil, d 
ye düşüııdü. Bütün gün otelin 
nünde gezerek benim çıkmamı i 
Z'ellemi~tir.,, 

Ye sanki ben.iiz göriiyermuııı 1 
bi he~an gö~ · • rerek. 

- Oh Vavrinek, diye balırd 
Senmisin. demin de seni <;ahilıl 
doı:ı,ırlien !JÖrmüştüm, yoba b 
ni nıı nrıyorsun? •• 

- Merhaba Kadar .. Diye V11· 

rirıek elini kaldıran arkada~ın1 
avucuna bıraktı. (Ne sesi ne de ) 
zii hiı; del'işmemfşti). Tc:-:ıam c 
bir le..oadi[ eseri olarak: burada 
i<'!:i}ordtım, dedi. Dairede hıes 
saati haıicrnde çalışhğunızdaııl>C 

ri Pek ender ola.rak şehir• ıeiı 
yorum. 

Ren şimdi foınmı atmak il• 
lere. Buda'-..,. Ridiyonım.. Fakıı 

hcniiı ,·.ıklım var.. Anıu ederse 
sen de benimle beraber ıeL, 

Yalaa yanyana yürürlerken K!i 
ria r ıle•·bal tav5i ve işini açtı: 

- Yiı sen .. Sen nasılsın Va• · 
nek. '! Bırbirimizi ı;örmeyeli 

uzun z:ıınnn oluyor.. Bana h;ı 

lındlin bir ~c) l\r anlat.. Ne iş l 
pr) oıooı;u n, nRsıl ya~ ı~ orsun ?. 

Vavrinek şupheli nıızarlarla el• 
rarını süzdü. 

iyi tıJfinler yaşayoruı işte · 
Dedi. 

Fakat ne iş yapıJOrson. 
Ye. o :ı.ıunan Vavrinet ailliko.·t: 

açılarak anlatmap ilıqladı: 

- Bir makine fabrikasında mü .. 
henrfüim, atelyc şeniği yapı~· 
rıım, fakat alrlı~ım para hic •. & 
tuz dört yaşında olduğum ve kıı .. 
zandıjtım paranın miklarını dii• 
fittilnee kendi kenöime utanı:ı--oıo 
rum. 

Ve Vavrinek hir mQddet haya~ 
tan, husurl hayııhndan, fabrika b'l 
yatındaq arkıadaşlanndan batıset• 

ti 'e hj.ç şii.Phe~iz yabanc:1 bir 
memlekete gidip onda iş tablbiL. 
menin çok daha luııytrb olııeald' 
ilave etti-



e - 7 -1saz VAK I T 

Amerika Radyo Şirketleri Türkiyedeki dinleyicilere 

bildirirler ; Türkçe neşriyat saatlarını 

,-

Türkiye aaati \ 

8 : 10 - 8 : 30 

ı 

8 : 15 - 8 : 30 

8 : 30 - 8 : 45 

8 : 45 - 9 : 00 

18 : 15 ~ 18 : 30 

18 : 45 ~ 19 : 00 

19 : 00 ~ 19 : 15 

19 : 15 - 19 : 30 

21 : 30 21 : 45 

21 : 45 22 : 00 

1 Bugünkü radyo 

7,30 Program 7,32 VUcudUmUzU tıı. 
lctcllın 7,iO ajanıı 7,ıs5 Radyo salon 

orkestrası a,20.8,3::1 E..,.lıı saati. 12 80 
Program 12 33 şarkııar 12.45 ajans 

18,00.13,30 Fasıl heyeti. 18 00 Prog. 
raın 18,03 Radyo dans orke.'Jtrası 18, 

00 Fasıl heyeU 19,30 Haberler 19 45 

Kanu§"tna 19.65 Şarkı ve tUrkUler 20, 

15 Radyo gazetesi 20 45 Bir halk tUr 
kUsU öğreniyoruz 21,00 Ziraat takvi. 

mı 21,10 Tek ve beraber şarkılar 21, 

SO kıuıuşma {GUnUn meseleleri) 21. 

45 Senfonik program Pl. 22.SO Ha
berler 22,45. 22,50 yarmkl program 
ve kapanış. 

r--·----, 
VAK/ 1 

llezetede çıı<arı oUtUn fa.%) •• 
rulmlerlıı bukuku mahfuzdw 

AJiO Nlf r A K 1 P'Eıi) 
Meaıit:ll•& 6ilem!•••ı 

ıçuıde ~şmdl 

ı\ytm il6 iM IL1 
ı ayım HO 4%:! • 
ıı •>1dı ne ıt%CJ • 
1 FtUUı t()(J t t>otı • 
l'artteaeıı BaJka!I Bırııgı ıı:ır 

ayda otuz ıuıl"Uf d'UşUJUr. Posta 
otrllğtne ırtnntyeD yerlere ayda 
vetrnış oeşer kUrUf zammedWr 

Atıone ıcaydmı otlnıren aıf'Ktuı 
•e telgnJ ncretını abone parwn. 
aın Posta Hya ııa.nka IJe yoUau.ıa 
ücretini idare kf'nd• 117.ertne aın 
l'ttrktvenln l'ır.ı oo•tıı ,n .. rı.ı•7.ıno. 

"Ah.l·ı•a aDonf' 1n7.ılıı, 

'-dreı cıeıtı,urme ııcreu ~ Kre 
U..A.~ VllJU:n.t::m 

nca.ret UA.ı:IJartnID sarılım , a 
Cin ıonttıuı ltibe.reD uaıı a&)'taıa 
rtı:ıda 40, iç sayıaıara.ıı MI K~ 
OörcUrıctı sııytada ı: llUncı •t 
Ot'Unctıdt 2; tılrıncıoe t; oe.tlll< 
vanı ıteamece o Uracıır. 

~llyUK; <:<>il Ot!YIUIW llilşell 
reı:ııuı uan verenler~ ılyn ayn uı 
.:ll.rmeıer yapılır. ttesmJ lllUU&ruı 
~tim ~Un :5<ı ırn ru.ştur 

l'W!an llı&JJlyt."tJ~ ıııııuya.ıı 

Küçük llllntu 
Bir <1t>t• ııu; w aeıuı ~- o~ 

le:a.ı &l'ı, dört oeraıı:ı ıo "' oc 
ıetuı ı:ıc ıtU~tur. 

Program 

Müzik 

Müzik 

Haberler 

1 Haberlerin Tahlili 

Haberler 

" ' 
Haberler 

Haberler 

Haberlerin Tahlili 

,. .,_ 
Haberler • ·. 

Haberlerin Tahlili 

Günler 
Dnl,,.a Uznnloğu 

R:ıdyo Merl;:rıı i{ '"" ı ~I Metre 

Salı, Çarşamba, Perşembe, WRCA 
·, Cuma, Cumartesi, Pazar 

Pazartesi WNBI 

. Salı, Çarıamba, Per§embe, WRCA 
- Cuma, Cumartesi, Pazar 

Pazartesi 

Her gün 

Salı, Çar~amba, Perıembe, 
Cuma, Cumartesi, Pazar 

. Pazartesi 

Her giin 

Pazartesi ve Per§embe 

,, 
ı Pazartesi, Salı, Çarfamba, 
' · · Perşembe, Cuma 

Pazarte8i, Salı, Çar~amba, 
Per§embe, Cuma, Cumartesi 

" 
Pazarte:ıi, Salı, Çar§amba, 
Per;embe, Cuma, Cumartesi 

,, 
1 

Her gün 

Her gün 

WNBI 

WLWO 

WRCA 

WNBI 

WLWO 

WRUL 

WRUW 

WCBX 

WCRC 

WRUL 

JVRUVI 

WRUL 

WRUW 

WNBI 

WNBI 

9,670 

11,890 

9,670 

11,890 25.23 

15,250 19.7 

9,670 

11,890 

15,250 19.7 

15,130 19.8 

17,750 16.9 

15,270 19.6 

17,830 16.8 

17,750 16.9 

15,130 

17,780 

19.8 

16.9 

19.8 

16.8 

17,780 16.8 

(Bu listeyi IOtfen ke~ip sak1ayınız.) 

Yeni Eserler: J ,--------1111t1111H&D!!'l!Hs!!!B ___ _ 
Tftrklye umhurivet.~ 

LOKMAN HEKİM- Lokman He. KASI 
kimin (37) ncı ııayısı çıkU. Hendlce \ ZİRAAT B AD ~ 
çocuk dUşUrmenin zararları, göç mev 
simi, ebegilmecl, kuııkonm:ız, kUrk &a.ru.JUD ıarflılı IKXH.. - Sermayesi: ı000.000,000 ı·11ı1r Ll,..._ 

mantoları saklamak, içlen!§, hangi 

tarafta uyumalı. Bed&va sebzeler, 
biranın zararları, her zaman bam'31 
yemek, Zt?rde pl!Av, kuvveti artır. 

mak, çocuklara ve gençlere öğütle. 

rlm gibi makaleler vardır, Tavsiye 
ederiz. 

* .... 
tKTtSADt l"OROYUŞ- Aylardan 

beri üzerinde bUyUk bir emek 
ve g a y r e t sartiyle h a. -
zırlnnmakta olan mecmuanın Sümer 

bank fcvkn!Ade sayısı çıkmıştır. Üç 

renkli bir Kapak içerisinde 6!! ııııhl!e 

olarak çok zengin bir mUnderecııtıa 
intişar eden bu sayıd!l birçok manıC 
muharrirlerin kıymetli yazıları var • 
dır. 

- Bir Kalkas 
Romanı 

Birçok ı, -.:bmıcı eli/ine. tercıimc 
r.dilml~ of(ln bu eser, Niya:.I A /: . 
met tarafından dn{jrudarı do{jn
ua Gıircii diNııden turiime ecli1 

miştir, Rıı~tan sona kadar aşl: 
'llOccra ve kahramanlık mcnkıbr. 

ı /eri ile dolu olan bu nefis ese: 
Tiirk matbuatında ilk nüm11ncdir. 

Ftyah 40 kuruş olan bu eser, bu 
11.ftru ke,ıp getirenlere \'akıt Klt.a. : 

1 
beı1nde )ilule 50 teo7.ll:i.tla 20 ku. 
nıl'a verilmektedir. 

1 (Mevcudu azalmıştır) 
' J 
-- İdrar Yolları ve Tenastil 

tıastalıkJarı mütehassısı 

Dr. KEM Al ôZSAN 
Avdet ve bastnlarını kabule 
baljlanıı!Jhr. Be~·oğlu tstlkl61 

Cacl, No. 880 Rurııa rauın Ustü. 

•••••Tel: 4128! 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para blrlktırenıere 2f!Jl00 ure lkram!ve verlvor. 

.. 

c.ıraat Bankamııda kumbaralı ve lllbarstt tasarrw nesapıarmca er. u 
~ Uram •bulunanlara ııeııede 4 <SetB çek!ıeoeıı trur'a ile a..şagıdalc 

• • • • • • " . 

otı\na ~öre ikramiye daıı-ıuıacakt.ır 

~o<: • ı.ooo • ı xo «ı • &.AOG • 

50:1 • Z,000 • l::tti .cı • 'JU)( 
!50 1,00() • lfl~ u 
t(IC .. t,000 • 

OIKKA/1': HesaptanndalU parAlar ol..r ıene lc;lnde ~ l!raı.ta.D ıaşıı~ı 
~11.şmıveruere Uı.ramlye çıkugı lakd!rde % W to.z.ıaaı:;ıe verüecekt.1ı. 

K.11.Şldeler: u Ma~ 11 Bazlrıuı ll EytQI 11 BlrUlc1ktı.nu.ıı ı.&rtl:ı.le 

rtnae vapılırİİ .... m;;ıBmımı ...... lll .... l!'ll!lillllll2Sll:ml~*RJ5B~iffl!!!!:lmlll!*~a"!! "··---- . 
Belediye Sular idaresinden: 

1 - Har.ı Osman mo,·kUndcn b:ı,la.yıp ide.re tar fın:l3.ıı göııterllccc-k 
gllzergllh Uz!'rlnden Ke!ell köy sahil c dd !~ KtıJar 250{• metre tulUııdc 
ve takriben !1000 metre m ktıp tranşe ha!red1 1ceektır. 

2 - Bu :ııe ait şnrlnr.nıe idaremiz levazım dntreslndcn alınablllr. 
3 - He.rrlyat ı~ini ~rlnc almnl< ısteyenlcnn 10 Temmuz 942 cuma 

gı.ı-U saat 12 ye kadar bir mcktupl:ı fiyatlarını raks!m Sıra servllerd:!~I 
ldcırP mcrke7.lne g6ndermr:erl. (720:i) 

RAŞiD 

T1YA'l'IWSU Halide 

Komedi - 3 - Per~ 

HAFIZ CEMAL 

"LOK!ı-1 Ali H EKi M,, 

T ü R Ki YE iŞ B A 
KHC'ük TRsarruf 

He!'anf,,rı 
19\! -~AM1YK t'l..Arn 

{{Y..Ştn11.:1.l"..H: ı Şutıaı, • 

t D yuı.. ! !l ğuıltoa. t lıc-. 

Ctf"Srlı> tarUıJertoCS. 

npıln 

ı~ı nauuıı i'l'.:UJtU 

1 ader ~ L1r&lık - 2000- an 
ı • ıooc • - ııooo..- • 
ı • rcıc - ı~ 
• • :soo • - L600.- • 

10 • 2:1() • - 2:iOO.- • 
60 • 100 .. • 4000..- • 

:ıc ~ • - ~- • 
ıoo • ııı • - 0000,- " 
200 • lCI • - '?f'OQ.-

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü ilanları 

Umum 

6.7.942 - 12.7.942 tarihlerine kadar muhtelif 
hatlarımıza kalkacak vapurların isimleri ve 
halkı§ giin ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

KAF.ADE?lı'tZ HA TI'I 

BARTIN HA'.l"l'J 

lZl\llT HATTI 

lUUDAZlı"YA llATTI 

B.\NDllU\IA ili\ Trl 

KARABlôA IL.\TTI 

lMROZ HA 1Tl 

A l "VALIJi HATTI 

l7~ı1U IL\TTI 

Sıı.lı 4,00 de Ege, Cuma 4,00 c.1e Er. 
zunım Galata nhtımmdan. 
Cumartcs1 18,00 de Kadc§ Sirkeci 
rıhtımından. 

Pcr~embe S,00 de Kema.1 Tophane 
nhtımmdan, 

Pazartesi, Çarpmba ve Cume. 9 '50 
de Mnro.kıuı Cumartesi 14 00 dD S\18, 
Pazar 0,50 de Marakaz Galata nhtı.. 
mm dan. 
Pauırteııt, Çar~amba ve Cuma 8 00 
de Sus Galata rıhtımından, ayrıca 

Çar§amba 20,00 de Antalya ve Cu
martesi 20 00 de Mersin Top~ rdı. 
tımmdıın. 

Salı ve Cun a 19,00 da Bsrtm Top. 
hane nhtımından. 
Pazar 0,00 da l{cmal Tophane rl1ı.. 

tımmd.ın. 

Çtırpmba 12,00 de Bursa, Cumartesi 
12 00 de Antalya Sirkeci nhtımın. 
dan. 

.Pcr§cmbe 13 00 de Tırhan, Pazar 
13,00 de İzmir Galata rıhtımmds.n. 

:SOT: Vnpur seferleri hnlt1nnda her türm m:ı.lfuna.t a,ııjtıdıı 
num:ır:ıl:ırı yazılı ocent-0lerlmlzden üğrcnllebUlnlr. 

Bar> Acente Galata GDlııtn rlhhmı I.lmanl!ır Umum 
l\lUdUrlOğ'li binası aı.trnda 4"S'J! 

Şıı be 8-000ti'11 ğf Galata Gala.ta nhhmı J\lıntaka I.lm:ın 
Re! li~I blnn<11 alhnd:ı 401S:i 

Şube acenMlğf Slrkrel •rkect yolcu ıı:s.Jonu 

Muhammen bedeli SG.,2 (Sckız bın alt..ı yUz .,ei<sen iki) ıra 50 {E 11) 

kur4 oiıın 90 ı Sekiz yU~ doksan) adet muhtelif eb•atta Ço.m dilme 44 
ı eıört ytız kırk) adet muhtelif eb'ntta Çam kalas ve 950 (dok·ız yüz elli 
ad0 t muhtelh eb'atta çare tahtadan ibaret cem'an 69,40~ .M3 (Altm 
dok•ız metre mlk'abt dört )ÜZ altmıı;ı desimetre mik'obı) ker st.e (lG 
'fe,..·muz. 1942) Çaışamba gUnU sacı.t 05) on beşte Hatd:ırpn~da gar 
blnı>ıı: dahilindeki ltomi<zy'>n tarafından pazarlık usuuıc s:ıtm alını:ı.caktrr 

Bu işe girmek lsteyc:ıh:rln 1802 (bin Uc yüz iki) lira 38 (otuz Bek 
kuruşluk kat't teminat ''<= ~anunun tayin etli~ vcsalkle hlrlll<tc pa7.arlı 
&llıı'l saatine kadar komisyona mUracaatlnrı 10.Umdır, 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olaraK da~ıtılmakt•dır. 
(7270) 

Belediye Sular idaresinden: 
1. - Osll'.anbey • MacKıı. arasında Rumeıl , .e Teşvlkiyc caddeleri im. 

~ıdı:dmca taltrlbcn 3200 metre mfülp traıışe hnfredllerokUr. 
2. - Bıı işe ald şnrtl'r.'ll'c idaremiz levazım dR.ireslnden alınsblllr. 

S. - Hahi)Rt tşt:;t U:>erlne almak isteyenlerin 11 Temmuz 942 Cu. 
rr.a~tcsl gtlnU ~aat 12 ye kı.dar bir mektupla flynUannı Taks.m Sırn ser 
vilc'rdel<t idare merkezin~ gönderme•eri. (7232) 

SAHlBI : ASI il Wı 

Umurnı Neşriyatı ldıırt eden 

Basıldı~ı yer: VAKf1 MATBAASI 

Refik Ahmet Sevennn 

mu 

a k 

dlP 
•ştır. 

:ırı 

f, 



Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesinden • • 

6.1.942 tarihinden itibaren yapılacak tevziatın kupon numaraları ile müracaat günü ve mahalleri "f'Jiıcla gÖ•terilmü olup: 

1.) Numar:ı1:ırı ilun edilmiş ohn J.:nponlar hamillerinin nüfus cüzaı. ıı r ile !.ı.: rr.h•· r bil.:irilen ılrnlle · müracaatları. 
2.) Ayni soyndını taşıyan hirkaç n!iflı-; ciirılanının . ... :•.. l'frndın ' •n hirtst tarnr1,., ,1.,n " -... rm°cl" lp• ., rı m•ıhhilin.dr. i-ın-ı-at farının T"'-t leM!e e~ 
3.) Hcn!iz ilJn edill'1"mi" · ı numarnlar için müteakip iluT1•1rı mızlıı tevzi günleri hilrlirilec eğindı>, nıımaralıırı ilAn erJllmeven kr-rın ht..,,illerfnfn m;;;.,-;ıı11f - .,{,,;~;:.---Y) _ 

4.) Te\'zl ckiplı-rlıt!fz ıarafın,· :ı evler:nin ziyaretlerinde eTde bulun may:ın veya J.•!!nüı tevzi kuponu al 111amıf kimsell're nahi.n1l'ri m•-Jıı k;ısında tavıi luıncıw ~.arilaceiin den bu dalıtma)"ll intizar etmelı;d ... 
ica ve iliın olunur. -- -

DördOnca liste 
MUrocnat olunacak mahal 

Kenan Büyüknkman E'yüp Rami 
Mahmudiye caıtdesl No. 2 

6/7 /942 
Poz:ırtesi 

Kupon No. 

121801-121900 

-
7/7/942 

S:ılı 

Kıırıon No 

8/7/942 
Çar~aınbn 

Kupon No. 

121901-1 HOO) 202501-'.!02600 

. ' 

Müracaat edilecek gDnler 
I 

9 ı7 /9-12 
Perşemb~ 

Kupon No. 

10/7 Oi2 
Cuma 
Kupon No. 

202601-W:!iOı> 202701.202300 

1:t 17 / 042 
Pazartesi 

Kupon No. 

202801..2029.iO 

H/7/ 9f2 
Salı 

Kupon No. 

202901..203000 

15/7/942 
Çarşamba 

Kupon No. 

18/1/042 
Perşembe 

KuPon No. 

2166l7-2Ul700 216701..216800 

--~~~------------~--------------------~----~--------------------------------------------~-------------------.M c hm c t Kııfııdar E~ Üp Rami 216901 .. 217000 2535i2.2537llJ 253701M253800 25380 ı .. 2~ı:-19()0 2j390l-254000 280U r .. 280550 2805:>1-280700 280701 .. 280800 .::.~oso1 .. 280900 
Mahmudiye caddesi No. 34 

17(1/9''2 
Cuma 
Kupon No. 

216801.:u ti900 

280901..2810M 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--~~~-----~~~~--~~------~:":':-'."~~---:-:==-:-:-:~. 
Ahmet Gü,·enc Mahmutpaşa b:ışı 182501-182650 182651-182800 182801-182950 182951-18310:) 183101.183250 183251 .. 18:&01) 183401 .. 183550 183551-183700 183701.183850 183851.ts400'J 
No. 149 

Fethi Bener K:ısımpaşıı Bııhriye 
caddesi No. 66 

189001.180400. 189401-189800 189801.190200 190201-1!1060.l 190601-191000 191001-19141)-0 191401-191700 191701-192000 225001-225400 225401-22580il 

_R_am __ z_h-~-A~t:ı-la-~-.-K-as_ı_m_p_a-şa~U-z_u_n~--2-2~5-8-01-.-22_5_9_0_0 __ ~-2-2-59_0_1_-2_2_6_00-·l __ 2_2_6~0-0-1--22_6_1_0_0 ______ 2~-,6-l-0-1--~-2G-2-~-Q--2-2-69--0-l-..2-2-6-3-00----~2-2-6-30-1-.-22-6-4-~ı-l--2-26-4-0-1..2-.-2-6-5°-~------2~2~~-~,o~l~~~,2~.,~ö~}0::--~22~6~6~071..2'::::'2~67~0~0~---:::2~26~7~0~1 .... ~.,~26800 
yol Turşucu solurlc 6/1 

Abdülv.ıhap Şehremini Sar:ıy 204001.204200 
meydanı caddesi 37 

-----------------.A nıs yak UaJıkç10ltlu M:ılımutpa .. 
fa başı No. 130 

Hüseyin Ozsnrac Beşiktaş Orta_ 
~e caddesi No. 67 

Mı~ır.dıç JJ:ıltayan Mııhmutpaşa 
başı No. 68 

Sı:tkı Zorlu Büyüknda Çınar cad
desi No. 30 

S. B. Yerli M:ıllar Paznrlan Üs
küdar mnğezası. 

206001-206300 

244201..2Wl00 

245201-14551)!) 

238301..238500 

208601-'.!09000 

S. B. Yerli Mallar Pıızarlnrı Ka. 214801..215400 
dıköy mnğaıası. 

204201-204400 204401..204ü00 

201i301-20G600 206601-206900 

241301-244400--:?'44401.244500 

245501-245750 245751-2i6000 

238501-238700 238i01 .. 238900 

209601-2100~0 210601-21100 

,t5401-2160no 21GOO l .. 21C61G 

2046flt-204 3 ') ı) 20J801-205000 205001-205200 205201-205400 205401.:::::"o 205601-205800 205801..206000 

206901-20i200 207201.207500 207501-20780) 207801..208000 243301-~i3GOJ 243601..243900 243901.2'4200 

24450• .. 'H4611ll 244001-244 700 244701-2448)0 244801-244900 2449 '.! 1 .. 245000 2450(}1-245100 245101-245200 

246001-246250 246251..246500 246501-2467j0 246751..24i050 24 71)51-248000 

238901-239100 239101-239300 239301 .. 2395JO 23~501-239i00 239701-24°'-~.ı) 356001-356200 3aö201..3565 '') 

211601-~12003 232001...232700 232701-~3340) 233401..234100 234101-234801) ~3"801-":!35500 235501....,.r'Wi 

21i4JOt .. 2libıJO 217()01-218200 218201-218800 :!18801 .. 219500 262~01:.w: . J~ 262i01-263350 263351-2840 ~.) 

~K~uv--a~ri~n-o-C~~ı-r-kı-.n-o-ğl-u---K-nd-ı~k-öl-,~P-a--~3~20_0_0_1--3-20_1_0_0~---3-2-0-10_1_-3-20_2_0_0 __ 3_20_2_0_1~-3-20_3_0_0 _____ 3_2_0_30-1---32_0_4-00~-32_0_4_01_..3_2_0_5_00~--~3-2-05_0_1--1-2-0-60-1~3-2-0-60-1-.3-2-0-70-0~--~3~20~7~0~1-~3~2~08~0~0-:3~20~8~0~1-~3~2~09~0~0~~-=.32~0~9~01~."::32·iööo 
zaryolu No. 152 Konc:ıgül. 

Şakir Satır Sarıyer caddesi 
9 • 11 

Durhanettin Daştunıır. Sarıyer 
Ortaceşme sokak No, 25 

251ô01-251800 

345601 .. 345800 

~----------~~ 
Davld Bahar Beykoz Fevz!paşa 351001-351100 
caddesi No. 72 

251801-252000 344001..344200 344201 .. 344400 344401-344600 3446~1-34480J 244801-345000 

345801-346000 316001-346200 346201-1464011 346401.146600 34660!-346800 346801 .. 347050 

351101-351200 351201.351300 351301-151400 351401-351500 351501-351600 351601-351700 

--...,.,..--------~------------·~------~------------------------------------~-----~~------~ Pertev Kondu Beykoz Yalıkôy 
Çayır caddesi No. 28 

Ahmet Turan Beykoz Fcvzipa,a 
caddesi No. 38 

Mulıip Alptcldn Eyüp KrJender .. 
hane caddeııi No. 78 

Hakkı .Sağcsen Eyüp Muhlispaşa 
caddesi No. 52/2 

Osman Eren Ye kardeşi Eyijp 
l\hıhlismışa caddesi No. 65/1 

Mehpare Heper .. ·ekili Zeki He. 
per Eyfıp Cami.J.:ebir No. 60 

Sultanlıam:ımı cnddesi Ece malta.. 
z:ı~ı No. 59/23 

352001..352100 

3530{)1-353100 

2i300 l-273150 

274501-274650 

37.iQOl..374100 

375001-375100 

297001-297600 

Burhan Sunar ve Süleyman Erı:ıene 298801-299100 
Yeni Postahane Aşir Er. ca<ldcsi 58 

Mustafa Sami Ihımıınazlı Yeni P. , 299701.300300 
Aşircfendi sokak 20 

Alımet At:ı Kfü;eoğlu l\fnlınıutp:ışn 
ba~ı No. 195 / Hli 

301501-302101) 

Kadri Ozüyılm:ız l\lahınutp:ı:,a ba~ı 303301.30:-160-0 
Doğu mıığaznsı 91 

352101-352200 352201~352300 35230J .. 352i~O 352401..352500 

353101-%320') 353201-353300 353301..353400 353401-353500 

273151-273300 273301-273450 27S451-'.!7SGon 273601..273750 

274651-274801) 274801..274950 274~51-~7510> 275101-275250 

374101-174200 ~74201-374300 3i&30t-174400 3i4401.374500 

375101-1i5200 375201.375300 375301-175401 375401-375500 

29i60 l-29820•) 298201-'.!98800 360001-J60500 360501.361000 

2!l91QJ,.'!994'1) 2!l9to1-2ll9i00 3fi3501-16380J 363801-~r. 100 

aoo301.3009111 aoo901.301:,oo 365601-166201 366201.366800 

302101-302710 302701.303300 

303601 .. 1039üO 303901-304200 371l00 1 .. 17630 :ı76301-376ti00 

~--------------------~-------~----------------------------------------------~ Lcon Ge"clynn l\fnhmutpaşa ha:,ı 304201-304350 
No. 1:t4 . 
Jh,.nıı ve llüsc) n Özer Hncıköçek 304651.305050 
camisi No. 15 

llüse~in Hilmi \e Siileymıın Sırrı 305851~30G150 
K:ıpalıcarşı Ayn:ıcılar No. 5 

l\lclını<.>t Fanık Krıpıılıs:m;ı Sipahi 31lG751-306H'ıO 
sokak No. 20 

l\folııneı Nuri Tophaş Finc:ıncıl:ır 307051.307550 
c:ıddesi Mahmudiye h :uı 3.4 

Hayri Dol;'U ve Scriki Fincııncılıır 308551-309050 
c:ıddesi l\lahnıud iye Jıan l 

7.rki Zerrin ve ortağı Finc:ı rıcılar 
Yusuf~ an han içinde 

Sermin ma~:n:a~ı Sııll:ınlıamnm 
meyclaıı ı ·ı, 2 

310051.310050 

3JOG51-.1109:i0 

304351-30450il 304501.304650 

305051-305450 305451-305850 

30ô15l.306450 3064:11.306750 

30685 1-1069 )0 306!lJ l-30i050 

307.>a 1 .. 1o ı-o:;J :rnsıı51 ... 1oıı550 

310251-'iJOl!iı) !110t51_.1toG50 

3109;;·.1112;,n 311251-311~50 

378101-37825! :nS251-378400 

379151-119550 ~79551.3i9950 

381951-"l822j') 332251-382:>50 

3840j1-38115~ 384151..38t250 

' 384751-1852~0 3~525l-3R5750 

3882:i! .. '3R87:\0 388751-389250 

39200t.3922CJ 39220J~l92400 

39)J4Q•. \!l3700 393i01.3!HOOO 

352501-152601 352601-352700 

353501-35360) 353601~153700 

273751-~73910 273901.2740~0 

275251-~iSiOO 275f01-275J50 

371501-37460~ 374601.374700 

375501-175600 375fi01-375700 

361001 .. 361sov 3G1so1_3rı2000 

36HOl-'lGHO:l 36U01-3G1700 

366801-167t0 367401.368000 

371001-17160') 371601-372200 

378401-1785.iO 3i8551-378700 

3799:; 1 .1so3ıiio 380351.380750 

382551-182R50 382851-383150 

38i251.1843~ 38435l .. 384i50 

38;; 751.'1862 l'l 386251-386750 

3892:11.389750 389751.1902j0 

392 ıo ı-"n.2ı:n 392601-302800 

39100'-191300 39l301.3941i00 

345001-145200 3i5201-.145'00 345401-34::ı8C'l 

34705l4lW:ı..t..:.!l 347351..347650 347651-3489~) 

351701-351803 351801-351900 351901-352000 

352701-352800 :>:2801..352900 352901-353000 

353701-353800 353801-353900 ~1..354000 

274051.2742~0 274201.273450 274351.2745.CO 

275551-275700 275701-275850 275851-276009 

374701-174~00 374801..374900 374901-37500rl 

375iOJ-17~80~ 375801-375900 S75C:Jl..378GO!l 

362001-362501 362501..363000 363001-363500 

36470t-16~Ja~ ın5001-365lpO 365301.3C56·,_, 

36800! .. 3686.) 368001.369'.!00 

3i2201..37280 372801.373400 373401..374000 

377201..3775QJ} 377501..3778.QO 

378701-178850 378851-379000 379001-179150 

380;51 .. 1&115 38t1s1..as1··0 381!\5!-18t9a'J 

383151-383450 383451-383750 383751. 184 0:)0 

38445 1-184550 384551 .. 384650 

386751 .. 187250 38i251-387750 asnsı.:ı,.!L ;o 

390251-39075~ 390751 ... 191250 39125l-3920JO 

392801.19300') 393001-393200 3932•11-'")3400 

39160!-19490~ 394901.395200 395201-395 '10 

--------~~---------------------------~----------------------------------~----------------------~-~--------------------------~---~~----11 lıl Hikmet Ersez Mahmutpaşa 311 :i;Jl .. 31 ~000 39rı50t-39:>800 :i95301..3!HiJOO ~l91il 01-196400 39fı101-3fl6700 :196701-3970~11) 397001-397300 
fı faniye c~ddesi No. 16 

S. B. Yer'i Mal':ır Pazr.rları Hah. 
c;e'·npı mıığazası. 

398001.399500 3!l9!i01-100750 400751-4 02000 40400l-i05500 40550U0700-0 

~ -- -----~--------------·----------~~--~----------~---~-----------------------------~-----Tc\ı-oğhı Ha~gnz Mahmulp:ış:ı 4tSOOL082flO 418201-11840,) 418101 .. 418600 418601-tt88<JO .ıossot-11!lOOO 419001 .. 1J92llJ 419201-419400 
caddesi 1 'o. 109 

410001-111000 411001.412000 

419401.11960') 419601-119800 

- --- - - --- ----------------------
S. B. Yerli r.Iııllnr Paz:ırları ncr
oi!lu ınıığn:ı:nsı . 

~20001~21000 

Ce 11.'.ll oiUıı Y:ıc:ır Tophane Jloğıı · 430001_430150 
kesen ra(icleııl No. 112 

Panddi IJ~adis Mal1mutpaşn s:ıbık 432301.432fın{l 
Haçopulu hnn fi 

Yerli ~i-.'l:ır PrzıırJ:ırı Aks:ıray 

maAazac:ı ~'uratptışa mahalte~i 
Mınct Cad. 49 

42100J .. S2200~ 422001~123000 42300~-i2·i0~0 424001.-125000 

430151-1303~0 430301.130450 430451-430r.Gı) 430G01-t30750 

433201-133~00 433501.433800 

4iJ630l-435700 

·i25001.1260ıi) 426001.•27000 427001-128000 428001.429000 

431051 .. t32001 1~200' - '32150 

t33S01.134100 43H01.43UOO 431 rn·.~3.ı701) 434;01_435000 

435i01-!3"?f'0 436201-436700 436701-t3i20~ 437201-tJiiOO 

397800..39801)\) 

416001-118000 

429001-130000 

432151 .. t333 ) 

435001-~0 

43i701-l38:. )Q 


