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O N'U 1ll< defo. 9%0 noslnde zl • 
nıat mektebinden Anka.arya 

hıcn bir otomobil lı;lndo ı;ormfl ttim. 
1920 Ankaııısı, 1020 lıı5anlnn \'e 

1&20 otomobW bugU.n kaybolm~ de.. 
lcorıa.nn lınyall gibidir •• 

O zaman kerplı; Anknranm eokak. 
l&rmda zaferin hUlyMı blr gölgo gibi 
dola,,r. Petrol lA.ıııba.&llc bile aydın. 
hunınyan caddelerde kalpaklı. omuz. 
!arı ııııntaır. b:ıldulan ktlloUa lnsaıı.. 
lar gezfnlrdl 

Baz.an mmltıya. bruızeycn bir tür. 
kn,u, ayak scslerl takip eder,. Sün.. 
lrolerı UlfelderlDo sicim veyahut bez 
llılrpıuue, tıpkı blr gıızlı beZln yanılı 
hır kola s:ırılı8ı gibi sardıı.n askerler 
btr kızıl bayrıığtıı gölgcelndo tst:M • 
loıı yolunu tutarlardı. 
Sü.ngtııe:rt ihtiyar tüfekı;-llerln 68m8n 
Pazarındaki atölyelerinde körüğe mu 
'l1n kuvvet olanık kulla.rulan nefes. 
lo ıutu,ıuralan ocaklarm e.teşlerln • 
de ı;eJ.lkl~en bu askerler zo.fa.r ordu. 
sunun ı;ek!rdeğtydl 
H:erpl~ duvıı.rlann Ustilne kapaııan 

tattlar llmldln, lstlkllll arzusunun bl. 
ter mahfazası idiler. 

ÇUnkli, bu ~tılano altında, ne bir 
btıuwm konforu, hnttA no de basit 
btr karyola bannrrdı. 
Ça.tılann altında sadece lıuanl:ı.r 

te limltlerl vardı. 
Umtdln, uzunun bo kadar ı;mlçıp. 

'-k bir ~rl odldurduğunu klm ldc11a 
tdeblllrf 

:Sa D('hrlD lnsa.nlan arı:ı.ınııde. kaL 
llaldı bir doktor blııbasm \·ardı. HA. 
le:! «ıeket altında ümidin ,.e zafer ar. 
t.cı.unan tııhnkkukuna rah~nlarla 
~ber blr aa.fta yer olnıı~h. 
Alwıtata Kemal kire.mit rengine 

)\km bclI lcemerll bir celtet ve kU. 
1~ içinde sanşm bir insandı, henllz 
1'trkmı bulmamr,ıtı. 

•~!~ra:;; :ı~~n~~ ~::~~.Mı':a: 
~11 Pe\7:1 paşanın bıytklan kapkara 
14.i. 
1< ~ere hazırlanan Ankarıınm her. 
'* uyurkecı gor.lerl her tarafa ba • 

lt..ıı, ne ~tıları ile dııvarlan ve böL 
~lerı anısında Türklyenlo ve zata. 
•tıı JstlkbaU plAnlanan bir bina var. 
~: Ziraat molctebl. 

liı.ırası umumi lmm~tı: 
~itlerin 11ıra ile kapl!ll llnllnde 

ııabet beklediği ve Aaller giize cörll. 
::ır Yerlerde zuhur cttlkı;e soba bo • 
il arının top namlu9u gtbt tabiye e.. 
,11ctıtı bıı binanın ahırbrrndn. bl.-k~ 
~ eö'Ule ıgarnjma Oel<liml~. rengi, 
il? ı atmr~ eski bir otomobil var. 
, · llu araba Hailde Edibin fundalar 
ı:: 1'1ldıı. atını mahmur.ltldığı zaman. 
~da &ehlrie zlraııt melctebl arasmdıı 

serı nnkll vnsıtasl' dl v " . 
11 f', Anlmrtıd:ı ona eş olnbUecek bir 
~tlıb:ı daha yoktu, 3erlltslz ve atı.zir. 
ıu":._ olan bu arabanın parçalan şimdi 
"'lbllır ne haldedlrf 

" 
1
920 Ankara!ITiluı sflot'tlnl hııtırınr. 

ıı..~ otomobili unutmak mUml\Un 
il r. 

'ti 1rıba~t, Refik bey, bu otomobllln 
lıı. ı:ı~ idi ve ellnde bir kitap va.rdl. 
~ arıların ytızlerlne bakac:lk ayna 
111 ~ayıp da su blrlklntllel'.lnde ı.en. 

lUzıcrını seyrettikleri zamanda 

Ds: J>,esa,ım :1 ~ ııa.1.,fada 

L 
Merhum Refllc Saydıı.muı ıı!l.şı Beynoğlu bnstıınoalnde 

Mısırda 
• 
1 g .. 
evrıy 

o arı 
Mihver kuvvetlerile 
şiddetli çarpışma

lar yapıyor 
-o-

Ynlden esir alındı 
Kahire, 8 (A.A.) - Ort~:ı.rk 1n. 

gU1z kuvveUcıi karargft.tııoın hnrp 
tebliği: 

EIAıcmeyn savaıı çevresinde 
devrlyeicrimizle seyyar koL 
larmuz hava kuvvetıorlmlzln bUtUn 
gün §iddeUi bombardımanlarına mıı... 
ruz kalan dll!1manln c;nrpışmaınr yap 
mışlnrdır. Cephenin şimal kesiminde 
dcvrlyelcrimlz bir ta.krm dllşmnn 

tanklarını tührlp etmiııler ve bir mlk 
tar esir almııılnrdır. Bomba av uçak. 
larmuz savaş sahMI U.StUndc faali. 
yetıcrinl arttırmışlar, nko.r yakıt de. 
polarında yangmlar çıkararak dllş -
manın ıopçu mevzllerile taşıt vasıta. 
ları UZerlnc tam Ls:ı.beUcr kaydet _ 
mJşlerdlr. 

Ha!if bomb:ı. uçaklarımız yangın. 
lar ve §lddetll ıntllll.klnr çıkarmışlar. 
dır. GUndUz Uç dUşmn.n avcısı dllştl. 
rülınllştllr. DUn gece İngiliz havn 
kuvvctıerlnt' mensup orta bUyUklUk. 
te bomba uçakları Tobruktakl hedef. 
lcrl ba§arllc bombalaml§lardır. 

Roma, 8 (A.A.) - ltaJyan ordu.. 
ları wnumt karargd.lnnm 771 ouma. 
ralı tebliği.: 

:Mısır cephesinde dUşman taratın • 
dan yapılan kuvvetli bir taarruz 
~ J}('\'tlmı 2 nrı sayfada 

Belçika da 
idam 

olunanlar 
Harpte ölen Belçl

kablardan çok ıazıa 
--o-

,Belçika baıvekili çocuklar 
için Belçikaya yiyecek 

gönderilmesini istedi 

Nevyork, 8 (A.A.) - Seyahati es. 
nasında kolundan ho.Iitçe yaralanan 
Belçika başvckJ.ll Picrlot gazetecllc. 
re demiştir kl: 
Almıınıar tara.tından Belçlknda 

idam olunan Belçikalıların sayr.sı 

1940 da Alman lstlıtısına kar~ı harp 
di'llrken ölen \'C yaralanan Belçika. 
lann sayt.'5mdan fazladır. 
Hiç değilse Dcllçllrodaki oocuktar 

tein yiyecek g6nderllıncsl hususun • 
da eski rels Huverln pUı.nma benzer 
bir plD.n kabulünUn mUınl\\l?! ola'bllo. 
,®f;ıll üm,.1.~ ~ı.>:onnrı. / 

Alman tebllftl 

Harkofla 
Kursk ara
sında açılan 

Gedik 
cenuba 

genişled 
Orelde Sovyetlerln 

aka il taarruzla 
rı devam ediyor 

Vorone§teki vaziyeti Mos • 
kova vahim -diye tavsif 

ediyor 
l'azısı 2 ncl .sayfada 

11 A' DILEKET en temiz, en vtc.. 
lV.I. danlı, eıı zcld ve wı çıı.lı:tl{tın 

devlet adamla.rmdan blrl.ıl kaybl)ttl: 
1sta.ııbulda. doğu.n ve tst:ı.rıbul m'bu.. 
su olan Dr. Jtctlk Sııyda.m, btanbo. 
lun dertl~rll.e bizzat ma,gııl olduğu 

bir güuün ocn 88.a1lren fazla aUrcn yor. 
gunlu:k1.arından sonra, gcCC'yansı, ge. 
ne 1stıı.nl>ulda yürek darnııı.!undan 
üldU. 

Doktor Refik Saydam, ne zaırun. 
dır lsttraha.te pok ınuht1l9 olduğu 
halde lstanbula dlnlenmelc ıı;ln aeğll, 
çak sevdiği bu §Chrln lhtlyo.çlnrmı 

kar!Jılayacak tedbiri rl alm-ı.lc lı;tn 
gelml~tl. ÖllinıUndcn bir ııu eııe.t ev. 
,.el Anadolu aJ:ızısına verdiği beyıı • 
nat, Doktor Refik ~yd:ımm gooa. 
leyin istirahat nnlnrcıı tıı. b11 ı> vıulfe. 

sinden ba'ka hl9blr ,,ey clllşllnnıedl. 
ğlnl g58teren, hatıraıu lı;ln serem, 
fakat blzlm l~ln ı;ok ncı bir dl'lllldlr. 

Doktor Rc.flk Saydııın 11>3!> yıhmo 
lkloclk(mtın aynıda. Bııs\'BktUet mcv. 
kllne geldiği :r.ıunıın, blitlln dUııya 110 
bcrsber Türkiye do tarihinin on bub. 
rnnlı de\·lrlerlnl yn51yord.:ı. nıiyllk 

dc,·ıetıer arasmdıı mi il gör.it.:nl)milf 
korkunç bir dov harbi mıılmdderdl. 

Bu bllyli.k s:ırsmtı Jı;ln m~'lllokeıt1n 

blitUn enerjilerini soferbor ederek blr 
yandan mUU mlblafaaya hız vermek, 
blr yandan da. u.fUlda. beliren tobll. 
kelere kıu~ı ıılyasf t-Odb!rl61'" hazırla. 
nıak lftzımgcllyordo. Z..'lhayet, nc.tlk 
Saydamın B:ıııveknlot. mn.kamrıın gel. 
~~ dokuz n. ıK>P.ra d~~ lıs 

Devlet Adamı 
• • enaze merasımı 

Ba"'ckilimiz doktor R~fık Say. 
thınm ölümünti haber nrmekle 
ruüteellimiz. Refik Saydam dün 
gece, kalb tlurm.asmdao hayata 
gö~lerini kapadı_ 

l\f.emleketin en temiz \"e en na • 
muslu edii.tlanndan olan merhum 
Ilnı;ve'kiılete g~tlkten biraz ·onra 
dünya harbi ~ıkmr!J ve bunan muh. 
telif sahalardaki teslrlerlle çok • 
ğnfa_ş:uı va.zif~lni fera!;at ve fe
dakarlıkla ifaya d.e\.'1Ull etmi~tl. O. 
ınuzlarmda ta~ıdığı ağır yllk kCD• 
dislnl ~ok yordağu, tnhhatlni sanı
hğı halde bnna t"hemmlyet verme. 
nıl_ş ve ge<'elerln ~eç vakitlerine 
kadar mcmlel•et lıllerlle n~,. 
ıııa'kta devam eylemişti. 

Çalrşlranhğın, va.zl.fe aşkmm 

canlı bir tim ali olan merhum Jte. 

flk Saydamm tstanbala 10n zjya. 
retl de bu vazifeseoverliğlnln canb 
bir örneğidir. Şehrimizde bulundu. 
ğn son iit ı;ün fc;lnde sabahın er • 
ken saatlerinden gece yanlarma 
kadar viliyette, belediyede tstan. 
bul halkmm b.Şe ''e yakacak mad· 
deleri ihtiy:ıçlarmın tmlnl t"trafm. 
da alman tedbirlerin tatbikatını 
gözden g~irmek, ak-;ıyan tarafla. 
n tesblt etmek ,.e mU,ahed.elerlDe 
\."e aldığı izahata '.Öre almması 1. 
cap e<ll'll luırar \"e tedbirl.erl tes
bit etmekJe me,gul olmu~tur. 

Merhum dün de g~ vakte kadar 
belediyede meşgul olrno~ muht., 
lif heyetleri kabul ederek mtlt& • 
l<>alannı dinlemişti. 

Dr. Refik Sayrlam diin ak~am 
bel.-dlyeden çıkarak otun'luJa J>e-

rapa.tas oteline dönı:nti' ve E>aat 
O,SO da yemek yemlşdir.fl bur:uk- ' 
da yatağms girmi"7 saat 12 ye 
ya.kla5ırken Uzt"lino birdenbire fe
nalık gelmio; bunun üzerine zlle 
basamk ksl~mi mahsus miidUrü 
lfa.san ŞUkrUyli taimnı' ve ~enfli. 
sine fcıı:ılık geldiğini, s\iratlc 
doktor bulmasını söylemiştir, 

l)e\•amı 2 nd 53yfnda 

Müttefik kafilesine 
yapılan hücum 
32 gemi 
batırıldı 

Birinci sınıf bir Amerikan 
kruvazörünün batırıldığı 

bildiriliyor 
nerlln, 8 (A.A.) - Husust b!r teb 

Deniz yanşlan önümüz~eki 
Pazar günü yapıllyor 

llğde de blldlrlldiğl. glbl, ııava§ u • 
942 tarihinde yapılmıya.n denlz ya~ çnkla-rı ve deııizaltıları §imal kutuP. lstanbul 8 (A.A.) - Beden terbi • 

yesl İstanbul bölgesi başkanlığından: 
l - Denlzcllcr bayramı mUna.sc • 

betile tertip edilen fakat havanın 

muhalefeti yUzUnden bir tem.muz 

ayıp 
Yazan: BiR MUHARRiR 

bl de patl.&k verdi. GeQell tıp 9ftl16. 

nln leüı;Uk, bUylik nloe momlekeıtler 
için ne büyük ıohllkeler ve lelAket. 
!erle ge!,1llğlni gördllk. Bu mllddet 
:r.artııı.lla Dr. Rellk Saydam, yalnu 
ha.rlcl 1.ohll.keyJ önJamok tçln moın. 
leket lı;lnde bu clhaıı ba~blnln do. 
ğurduğu binblr zorluğun tnforrliatlle 
de bl:ı.za.t ve geceli gllndlWu uğ'm,a. 
rak me§gul oldu. IUemleketln her ba. 
ı.mıdan teşklUt yok ulluğu onu bWı. 
blltün yoruyordu. 

Devlet kadro ıı lçLnde, 81\•ıı.s kon. 
greslndenberl milli davaya.ı lnkılA.. 

ba, memleket ağlığuı.a dovıımlı 'lılz. 

nıatlorl geçen nadir ada.ın Dr. ltcflk 
Se.1daııulı. tşindo tam bir vrupa.lı 
gibi mct<.>ulu çalıs.:ııı, \at.ıfenln Ua • 
tünde hiçbir kıJmı>t ve zevk tannnı. 
yan, en bilyllk fırsntlıır içinde terte.. 
mlz ve na.nııı.,lu kalan s~,veklllmlz, 
~cend1sllo tem:.ı.a eden herku.!ID samı. 
m1 hUm:ıet; ve sevgisini kazıınmı;,tı. 

Harp seneleri Jı;lnde Tiırklyede sullıU ı 

korumak için artettlğl bUyUk gay. 
retler f.arlhlmlzıle mllst.akll bir fa!lh 
doldanıcaktır. 

l\lillf Şefin teveccllbUoe, itimadına 
ve dlrclctlf1.ne lsttnıı.t edarek bllttı.ıı 

Ba§vekAleı lşlerlnl blr tıı.s&n IQlD 

mtlmkllıı olabilecek en yllk9ek dere. 
oode vnzlfe DlJDrllo lıla.re e4CD ve ge. 
no vazife başmdıı ölelı eevgW Dr. 
lkflk Saydamın ebem kayıbı, Ata.. 
tUrJdln ölUmUndwı sonra, nıemleka • 
Un ~ ~ nıUli matoml<llt. 

l 12 t 19:12 ... n Q denl.zhıtle bUyUk bir İngiliz • AmO.: 
arı emmu.z pazar ..... o mo. 

da koyunda yapllacıa.ktır. rika.n ıka.!lleslne bUcum ederek bil .ı 
2 - Müsabakalara saat H.30 da yük bl.r kısmını tahrip etm.Jıtcrdll'.ı 

38 tlcaret vapurundan mllrekkCB 
ba§lanacaklır. bulunan katile uçak, zırh1I 'Illillılm .. t 

8 - Yarışlar Moda. koyunda dcmlT m&t ve yiyecek yükUl ol&rak Arka.u 
Jiyecek denlzyollurı gemilerinden ta. jcle gitmekte ve 'bUytık lıa.ı'p gemn~I 

kip edllebllecektlr. rı ımuharip1er ve korvetle'r taratm •' 
f - Bu ge?tilere girmek Uzere da.n kuvveUe himaye ed11mekteydl. 

hazırlanan davetiyeler halkevlerlnde Birinci amif blr Ame.rika.n kru~rtl 
tevzi edl!lecektir. 1 De-vamı S ncl sayfada ı 

o Devlet Konservataan 
Sanatkirlarlle Konuşmalar o 

A2dh Hün neler 
anlatıyor ? 

"Antigon temsilinden sonra f nönU bize şöyle demişti · 
"Sizler, eserdeki ilahlar gibi ilahlaştmız ! ,, 

Yazan: KADRİ KAYABAL 
Sanat m~selelcrlndc en mll§klll. 

pesent ve tltl.z bir mllnekklt oıe.n 

Ustad Peyami Safayı dUn geceki tem 
sUdcıı sonrıı Uyatronun holllnde gör. 
dUm. Son derece ne§eli ldl. KendlsL 
ne: 

- Oyunu nasıl buldunuz üstadım? 
Diye sordum. 
Peyami Safa: 
- .MUkemnıcl, dedi, çok beğendim 

ve çok ııcvindl:n, • Sevinç içindeyim. 
Peyami Sata gibi kılı kırk yaran, 

en ufak bir aks:ıklığa. dahi tabam. 
mWtı olmıyao bir muharriri bile 
memnun eden Devlet konservatuan 
1&nat.Jı:lrlan a.rtık halkm gözden oL 
muııtur.Onları her .za.man ı.ta.nblıl • 
da allu§lamak ilti7ecetts • 

AnUgon trajediainl Türk sahnestn. 
do y8.§atanıar arasında, herkesin tak 
dlı: ve hayranlığmı toplayan sanat • 

~Denıqı ı •et pJ'.fada 

• 
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Alman e ii ı iom dav s~-; 
na ağus osta haoıaıı:ıı:ıa::ı=- BnııtarnfJ 1 ncl anytıı.da 

Devlet Konservatuarı 1 

san1tkarlarıte konuş.nalar ncrlin, s <A.A.> ~ Alman ~:· 
cl.l!lan baş komutanlıgınm tebllgı: 

n.-ı,ıarafı ı ıncl aayfada Almen ve mUttcl'ik kıt'alnrr.ı devam ldttı.p bnnıı hayret verdi. mtnbın ba. 
na verdl~rl hayretle ltnfınndıı pek kATda.n blrl de Kreon rolUnU yaapn harkof'la kursk arasında açdtklan 

Agah HUndUr. gedü cE.nub:ı doğru önemli blr 

d 1 k 
mUbhem batırıılar c:ınl11.ndı. e • •ece Ben bu ıslnmyı tanıyordum, mecmo "HUn.,; bu soyadının yabancısı de. surette genişletilmiştir. Düşmtının 

ğllsinU:dlr. Şehir Uyatrosundan Hndl Voroneş in çlmal batı!:lndn.ki kar. 
HUnU herhalde hatırlıyacaksınız. A. şıhk hUcumlan akinı kclmışlır. 
ga.h HUD Hadi HUnUn kardeşidir. Çevrilmiş ve dağıWnuıı olıın kuv. 

-o---

A manya Fra sayı 
taz~k edlye 

IJar, mecmua aayfalarmdııkl resim • 
ler birer, birer kafamd dlSnUyor • 
do, 

uzun boylu, genl.ş omuzlu, gllr- ses. vetlere kc.rşı yapılan mücadelede 
çok büyük miktarcla ~imet alın. 
mıştır. 

Nihayet hafn;a.m b:ına yanrlm~dL 
ğımı bntırlııttL il, konuşma tarzı gayet muntazam 

b:ıreketıerl.Dde ufacık bir yo.p::n llcık 
bulunmıyan bu genç sanııtk~r bu;Un 
24 ya;ıındadır. 

tık tabslllnl KD.gıtbsne köyünde 
yaptıktan sonra Kab:ıta§ Us~sl.De de 
vam eden AgAb Hiln, bu sıro.lıı.rda 

bir derde tutulmuş. Bu dert içini ke 
mirlp duruyormu,, Dert ;u: 

Genç bcveakArın agabeytsl şehir 

tiyatrosunda muvıı.ffaklyeUer kaza . 
nırken, o, bir türlU sahneye atıl~ak 
l.ınkADmı bulamıyor. ÇUnkll allesl 
mUsaade etmiyor. Fakat, a.J'l.b.ytsl. 
nlıı odasında tiyatro eserlerlnt oku 
dukça tutulduğu dert ( !) bllsbiltUn 
e.ıevlenJyor. Nihayet blr gUn gazete 
!erde gu havadisi görUyor: 

Orel şimıılinde ve ş"mal batısın. 
ela dUş:nanm hUcumld.rı devare ~. 
diypr. KuVYetli h:ıva tc~ill.:rir.ın 
C:<.stck· eme.siyi yap1lan çetin sa -
' sşlo.rda bu hlicumlar püskUrtü1

• 

mti~tür. Yalnız bir kolordu kesi
mf ndt", son üç gün içıııde 75 dil~
roan tankı tahrib edilrni5tir. 

Rijev cenubU!ld~ cel.ıhenin ge 
ri ı:evre.co.i:ıd, bUylik bir kesimde 
kuvvetli düşman gurupları çevril. 
mlf;tir. 20 Sovyet tankı ele geç;. 
rilm~tir. 
Doğu eebhesinin şimal kesimin. 

de dil~ muhtelif nokta'arJa 
muvillak.iycts1z blicu.mlarda bulun 

~ndra, 8 (A.A.) - llö~ ter: 
Rlom davasına önUmUzdekl ay de. 

vam edilecektir. Almanlar-, bu busua. 
ta. tazyikler yapmışlardır. Dal l :lye. 
nln, Blumun, Gamlenl.o, ve diğerleri. 
oln hnrbden tamamen mesul olmak 
suçuyla. mahkOm edilmelerini ıoıte • 
mcktedlrler. 

\.lefd artisinde 
ihtilat çıktı 

Ilııhrllldığım simayı b:-;ı "Yeni ki. 
tap,, mecmua111 kolcl•slyonu lçlnde 
görmUştum, bu, Almnnyada tahsille. 
rinl tıımıımlıı.yıp memlekete dü.nen 
mlltchııssıs heldmlcrln grup halinde 
alınmı~ reslmlerlydl. 

* * • 
IWlk Bey ınhhlye vekili olarak 

devlot o.damı p:>shn:ı oıardıı. Oııun 

srhJılyo veldlUğl sıhhat ı,ıerlnde ol. 
zamın, ltlnıı.nm, ve Lnsan hayıı.tırın 

verilen ehemmiyetin, bilhassa tcmlz.. 
Uğln mıınılf'kette bir şiar hıülno gel. 
meslne vesile oldu. 

Refik Boy her &eyden evvel tıttz 

bir devlet adınnı bllvlyetlle efkflnu. 
mumlyode ald!I bımktt. 

:nuştur. \ 
"Aııkarada blr devlet Uyııtrosu l<u. Uzak şimalde, Koln k6rfezl kf'-

Kahire, 8 CA. A.) - DUnkO sa_ 
lı gUnU sı>.ba.hı Mımdaki V efd 
partisinde bir ihtil!f çıkmrş, par. 
tinin 15 senedenberi genel sdtre
teri ve ba.~vekil Nahas paşanın 
tıağ kolu o'.an Makrnm paşa vnzi • 
fesinden uzaklaştmlmı§tır. Uzun 
bir 1~Ulll3.dan sonra neşredilen 
tebliğde bu kararın sebebl izah e• 
ciilmektc ve Makram Ül;eyd paşa. 
nın Vefd prensiplerinden uzaklaş• 
tığı, p::ı.rt1 liderlerilc azalarını, 
vazüelerJ:n: ihmalle ithıım ettiği 
bildirilmektedir Pıırtinin en eski 
ı•zasmcb.n olan Ragı.b Hanna bey 
de kt'za partiden ,;ıkarılnuştır. tc. 
rn komitesi yalı:mda tekrar top • 
!anacak v-: Vefd prensiplerinden 
t•zaklaşma.k töhmeti altında kalan 
r.:ırti azaln hakkında kararlar ve. 

Bir medt>nlyotten bir medeniyete 
geçen, ve rctaydBn, riya%! tcfe!,kllr. 
den hoştanmryan ln!lnnlnnn bolca bıı. 
lunduğu bir memlekette Relik beyin 
tltlz.llğt nıhun nl1.mna ve yeni bir 
medeniyet ruhuna Lntlbakın tek reb. 
berlydl. Yent devletin, yeni s~syete. 
nln hor tarafınd~ devlet d!l.ireslnde 
nllo oooij'ı.nda, sokakta, ıstıra.lıntt.e, 

lıtto kendini alrştırm:ığa mecbur ol. 
dup nıb tltb.llktl. 

rulacak •.. .: 
l§te bu andan itibaren AgQh HUn 

derdine deva bulmuştur. Hele, konser 
va tura girince tamamen lylle;ılyor . 

Galatasaray llseslnl.D bıı.hçeslnde 

genç aanatktın dinliyorum. Bana, ti. 
yatro mektebine girmeden evvel, 
a&hneye olan hasretiıı.l bByle ho;ı bir 
,ekllde anta.ttıktan sonra sordum: 

- Ya maaza1la.b akWr- olmasaydı 

nız, o zaman ne ye.paca.ktınız? 
- Aktör olmasa ıdlm, herhalde 
~· kıı:rakterime uygun bir meslek 
seçerdim MeselA memur ve ~ adamı 
olmama bnltıuı yoktu. Ressam, hey. 
keltra§, mUzlsyen veya muha.rrlr- o. 
!urdum, 

- Herhalde edebiyatla alO.kadar • 
amız? 

- Hem de namı T Boş vaklUerlmde 
mütemadiyen okurum. 

- Kimleri okursunuz 1 
- :Bl.lha.ıı.sa Tolatoyu. AndreJul ve 

';:ıtzakı. 

- Felae!e ne aran111 nasıl 1 
- Felsefeye bayılınm. Arlııto, 

·,na.tun ve Sokratı her fırsatta o • 

dmlndeki düşman hava ve deniz 
üsleri bombalo.mruştrr. 

Kruıin yamn ada.sının şimalin
dekı denlz lt.cslıninde bir dllşman 
ctEvr.iye gemisi bomba ile b:ı.tın1-
ır.ıştrr. 

Lond.ra, g' (A. A.) - DUn doğu 
cephesinde Moskova • Rostof hattı 
Uzerine Voroncz:n garbında, Star. 
yopol clvamıda çetin çarpışma'ar 
olmuştur. Dü§IIUl.n bazı ilerleyi~ler 
knydetmiştir. 'Mo,kovadan gelen 
bnberler, vaziyeti vahim diye tav. 
sif cdi~or. 

Kızıl Yıldız gazet~ill'in -.erdiği 
maHlmata göre Almn.nla.r Don nch 
rinfn kıyılarında bir sUrU wk·ar 
yığarak ve Rusların tahrib et tik. 
leıi köprüyü tamir ederek geçme
ğe çalşn!§lnrdrr. 40 Alman tankı 
nE. hrin karşı sahilino geOl1lcğe mu• 
,·o.ffıı.k olın~ da bunlar ~uslar 
tarafından tahrip edilDll§lerdır. 

Cephwin diğer kesimlerinde 
Almanlar, çıkıntı teşkil eden ııok. 
talarda ile'rlemeğe teŞebbils eyle• 
&ıielerdir. 

recektir. • 

lsve!; btı§vekilinin 
öldürüldüğü yalan 

''El için ynn.mA nara, yak çnbuğu. 
nn safanı ıı..ra.,, ela.nna blr çannıra, 

bir b:ı.tnğn d:ılmııs gibi bil' m"nuım 
gösteren eski hayata karşı "J:ı" de 
tltızlUr lnkrlft.p ruhunun beşer2 bir 
l&fhn.!11 lclt. 

I!< *. 

'<urum. KIZii Yıldız ~teıri, vaziyeti 

Stoklı tim, 8 (A.A.J - BugtlnkU 
c;:a~ambıı. gUnU Stokholm re.smt mah. 
flllcrlnde tıöylendlğlne göre, İsveç 
bo.~veklll Hanssonun ka Uedlldlğl hak 
kmdald haberler, kaUycn Mılmzdır •• 

Renk Sa.yd:ım cumJııı~tın kum. 
cıılo.n arasında devlet adıt.mı ola.rak 
senelerini rfettı. O btltüo vekAlet. 
lerln umuı111yetle devlet mekanizma. 
sınm nasıl lşledlğlnl te5rlb m&!llll!t. 
nıı.. yatrrılaıı bir cesedi tanır gibi bL 
lirdi. O hlldlselerl lrnlaktıw işitme. 

mlş bizzat ynpmıştt, Devlet adg.mı 

oldngu kadar clhıı..nın fikir ha.roket. 
!erile alAknh olgun bir flldr adıı..mıy. 
dı. Onu bUtUn işlerine ra{,"lDC'll kltııp. 
lıı.n, mecmunlıı.rUe hn,hn.,n. gllrmek 
dnlmn. mUmkUndU. Panldnyan göz • 
lük eamlıın ıı.ltmda bu gerr.ckten yUk 
sek Jmlltcll mllnC\'\·erin ''hak ve bUr. 
rlyct,, prC'Jlsfplerlne in.anan rubu bir 
ıııık gibi pnrddardı. Onda bayntllo fr. 

fanı arruırnda nlabet lrnmıu.' bir 
proteeö r h.ııll \"lır<lı. 

- Biraz da sahneden ba.h.sedin. gayet milşkill .diye gösteriyor. AL 
Bana. sahnede oynarken duyduğu • manlum St.a.ryopol mmtakasında 
nuz heyecanı ve hissiyatınızı anla. ya.ptikla.rile ilet-leyi.' Ruslar tnra.. 

merkezini Almanlarm eline dllşUr • 
mllştllr. 

tır mıaınız T 

- Ben .sahnede iken, rolUnU yap. 
lığmı wanm hayıt:tmı yaşanm, Fa. 
kat ııuuruın roılfnu yaptığım insana 
ha.kimdir. !ıleııelA Kreon rolUnU ya. 
parlren, kendimi bUtiln benliğimle, 

o role kAptırır, Meta kendi hayatı. 
mı yn§tyormU§um gibi oJurum. Fakat 
guurum bana sahnede olduğumu, bil' 
.seyirci kUUeal lSnUnde bulunduğumu 
hatırlatır. İ.§te bu haletl ruhiye için. 
deki heyecan rtıya lçl.Dde hayat, ha. 
yat içinde rllya ,.tbl bir oeydlr. 

- H•r ne lkad&r aahnede uzun 'bir 
maziniz yolcu da. bir hııyıt te:nsll 
verdinlz. Bu kısa sahne hayatmızm 
en ıxıeeut anını hatırlıyor muııunuz 'l 

Af:'6lı Hlhı, o anı birden hatırladı. 
Geeerl, AnUgonda ilk kar-armcıan 

d6MUğll and&kl gibi parladı ve §ÖY~ 
dedt: , 

- .Aıı+Jgcm facia.mır Uk defa Re • 
i.slctıfııhunımuz :lıımet 1nönUntm 
huzurunda a,ııamıotık, Tematldmı 

ecınra Hmt Şe! btJ:'lert mUdQr odası.. 
na çağrrttı TC heplmlZi ayrı ayn teb. 

{mda.n durdurulmuştur. Alma~lar 
muharebeye 200 tank ve bUyük 
piyade kuvvd!:Jeri sUrmU.5lerdir. 
Ruslıı.r. 80 dlişınan tankını tahrip 
ey1emMer ve yeni meVzllere çe • 
kilmezden evvel düşmana ağu zn. 
yiat vcrdirmi<Jlerdir. 

Gazete muhabirlerine göre, Ka· 
linin cephesinde ve Moskovanm 
220 kı1ometre ş:nıali garbisinde Ri• 
jev şehri civarmda muharebeler 
cereyan ·etmesi muht<>meJdir. Al • 
manlar, bir ke6imde 70 tank ve 
bfr piyade tümeni ile hücum _et • 
L"'işlerse ~ esaslı bir başan kaza. 
namaınm11U'dır. Ruslar, Almonlan 
zaptettf3clerl ıki meskfin yerden 
c~dır. 

Baltık denizinde bir Rus deniz 
altlS'l 8000 tonluk bir düşman nak 
lıye gemisi batrrmışt.Ir. 

St.o!•holm, 8 (A. A.) - Reınn~ 
habe-r verildiğine göre bhi Arjan
:ina isimli 5300 fonluk diğeri Gc· 
dcholm isimli 3606 U>nluk iki !ıs • 
veç yük gemisi Christiansond şeb 
rinin cenup sahili açığında mnynn. 

850 bin nutuSlu o1a.n bu gehirde 
Bolgevikler birçok askeri mektep, 
tayyare ve tayyare mot~r-U fabrika.. 
ları, çellkha.nelen ııurı.ıı ve 'cephane 
fabrikaları, kimya. fabrikaları ve 
dcmiryo1u atölyesi kurmuııln.rdır. 

Bu gehrtu 1ktlsad1 ehemmiyeti 
C01trafl mevkiile belirir. Voroneş 

nehir yolları tıı:erlnde ve ııtınaae, 

batl)'ll vo cenuba doğru gidon §lmen. 
df!er yolu kn.vu§nğmdadır. 

Alma.n kıtalarmm taarruz hareket 
lcri muvattaklyeUo ilerleınektedlr. 

A!m.an taarruz gruplarından biri 
tıol§evikaerln takibine devam etml§. 
tir, Dütıma• bu kesimde insicamsız 

mukavemet göste!rın~tir, 
Taarruz halinde diğer btr Alman 

grupu diğer bir dUŞman gnıpunu ku. 
p.tmain. muvaffak olmuştur. l'ıılııva.. 
salası keallen bolşeviklerln cıkı§ te. 
§Cbbtlsleri pUskUrtWm~ ve Don U. 
zerinde baııka bir köprttbagıı kurut. 
muııtur. 

Re.fit' Saydam 1939 yılmm ba,m. 
danbert b:ı§'•ckll olarıık bu nılıla hU. 
J..-Qmet reisi olıı.rak ı;:nlı,tı. Nitekim 
lstıı.nbuldı\ vnzlt~ bll,ınd11. ebedi ha. 
yata göz.lerlnl yumdu. 'Tllrk millet~ 
~ snğısı dileriz. 

SADRİ ERTF.U 

Manş sahilindeki 
uz t im- ara

sı da dlello oldu 
Lond~, 8 (A.A.) - Bu sabab 

Maaş Uzerl.Ddc lnglliz ve A:lman uzun 
menzllJl topları arasında. erkenden 
bir topçu düellosu olmu§lur. 

S!!.hll Te clvnr şehirler irJ,fllA.ltlarla 
earsılınwsıı da luusr ve tea.left hal>e. 

· rl vertımlyor. tngtı.ız toplıı.rı, 1.~al 

ıı.ltındaki Fransız sıı.hillnl de d!iğ • 
mtıştnr. rlk ettikten 80!lra: 

.. _ 81%1.er, dedi, eserdeki 
g!bl IWı.lS§tmızl." 

llMılnT ~arpmrş ve batmıştır. Bu gemile.. 
rin her ;kisi de cenubt Amerika " 
dan geliyorou. Arjantinantn ta.y • 
fam 40, GedeholmUn 25 kişi idi. 
Arj!Ultina. mUrettebatmdan iki kL 
şini:ı noks:ın olduğu söyle'lliyor. 

Muharebelerde bol§ovlkler insanca 
ılll ma!lzemece yUkııek kayıplara uğ • 
ramı~la.rdir • 
Voroneşln ıımaline varan muva.tta. Muttefik kafıles~ne 

O andaki sev:tnç ve saadetımızı talı 
mtıı e~lllrsl.n1.r.. 

Genç aı.natkAra biraz da alnerna. 
dan bahsolt!:m: 

- Siz, dedim, :tıım oevlrm&yt mı 
Yolma tiyatroda oynamayı mı tercih 
edeıımıizT 

Şu cevabı wrdi: 
- Tiyatroda oynamayı dalma ter. 

cDı ederim. Sinema stUdyosunda bir 
cilrü makine, ışık ve.saire ka.r§ıı.sm 
Adet& hava:ya oynayan bir aktör ln&. 

su bir sanat h~yecanı duyabWr kl T 
SonnL tıya.tTo edebiyatı dtyo bir gey 
mevcuttur. Fakat titr sinema edebt. 
yatı yoktur. 

- Bcğcndlğinlz beynelmilel sa • 
na.tk!rlıı.r kimlerdi! 

- Em11 Tıı.nlngs, Harrl Bor ve Pol 
MunL 
KcmU§mamız bltm~U. Tam ayrıla. 

cafım .aırada, a.kJımıı gelml§ken ou. 
nu dd &ar'6yml dedim: 

- Her mman sa.kal bırakır Dll • 

mıızt 
AgOlı HUn gilldU: 
- Hani :fena da olmuyor değil ml ! 

İn!!anı sayıyorlar. Fakat tenuııı bl. 
'ttnce, sakallarımın saltanatı da bl. 
lecck. • 

KADRt JiAl'ABAL 

Not: DünkU ynz.ıda, MııJılr Clarw • 
vanın "9J',ledlği "Molyerln, "M.llbd 
tma,Jtner., (Malada. lmagıoalre) cUm. 
leal. te.rUp bllı'taeı yttznnd"1 melodi 

jbleır gibi garip lılr tok11cle ~ılmııo. 
.. .. ..... K.E. - --

kıyetıı muharebelerde Alml\11 sava§, yapılan hücum 
pike ve tahrlp tuyyarelert kara ha. 
rcketlerine iştirak ettikleri gibi Vo. BııotarafJ ı tnc-.l snytadıı 
Tone,, şehrini ve buradaki sUa.h fab. lle hepsi 122 bin tonııtı.to ha.eminde 

Moııkov", 8 (A.A.) - Neıırcdlloo rika1annı ve istaayon tesl:ı\erinl a.r. ıo_ ticaret Tapuru 11.1çakla.r ta.ra.tm • 
&>vyct ek tebliği, Voroooş batısında ka arkaya bombalamış'larıdır. dan, 70.400 ton!JO.toluk 9 vapur da 
şldootll bir muharebenin devam eL .AJlman tı.vcılan muharebe sahası de.nlzaltıtn ta.ra.fmdan batırı1mıı 
mekte olduğuhu blldlrmoktcdlr. Al. Qslerlndekl havalara tamamlle hfiklm tll', Kafileden geTl k&lıın kıaırunm 
man kuvvetıerl, bir Sovyot tank bir. plmll§lıır ve dUnkü hava ;muharebe - taklbl sırıumıda, denlza.ltılar hepırl 
ugt tarafından müdafaa t"1llen bir ,erinde 100 den fazla bol.!)evijt tay - 24.700 tonLlAto hacminıı:lo d!Srt vapı,ır 
tepeyt ele g~lrmcğeı tc:JebbUe et - ynTesl dU,,llrmU§'ierdlr, daha 'batırm~lardir. Bu wreUe bu 
mı,1crdlr. Yapılan sn.VS§ esnasında Kar,şıkoyı:nıı. batarya.larl ise onlar ka.tlleden hepsi 170.100 ton hacminde 
Almanlar 100 kadar subay ve er kay da birçok dllşmıı.n ,tayyaMsf: dU;ıUr - 82 d~nn vapuru b:ıtınlmı"tır. A _ 
betml§tcrdlr. dükten bıı.§ı..'lta dllşm&n i.stlhkAmlarnu merlkan ta.öi'n.dan bUyUk bir kısmı 

Stryoskol cenup b:ıtuıındıı. Alman. ve rnukavc:met yuvalarmı tahripte BıhhiY"l uça.klan tam.tmdan kurt& • 
lar, uğTadıkları bUyUk kayıpları he. btlyUk i.;ıler görmü.,t.11!'. l'!larak esir cdilml§tlr, 
saba kntmaksızm savaşa. durma.dan Bertin, 8 (A.A.) _ Doğu cephe .. --------------
taze ihtiyat kuvvetlen stlrmokte ve sindeki yeni bQyUk muvııtfaldyeU 
Uerıemcğe çalışmaktadır. 30 Alman hakkmdo. mlltalen. yUrllten VÔlkl§er 
tankı ve hava kuvvetıerfle destek. Bcolmhter gazetesi, Buz deıı.lzlnde 
lenmiş birçok dUtıman nla~an bura. ba.tırıtan harp malzemeslnin bl.zıJerce 
da taarruza geçml.§1erdlr. Ak§nm, a•kcri sllAhlan~rmağe. yetecek mık. 
topçu ve 11.ğ"rr tank Tefakatll!'ie bu. ta.Tdıı. olduğunu söy'lemektedlr. 
lunan Sovyet piyadesi ka~ılık ta.ar. VQToneşl.n zaptına gC'llnce, Boer • 
ruz )'fr°pmış\ar ve Almanlan ilk hare son Zeltung gazeteJıt. Sovyetler bir. 
ket mevzilerine kadar geri .sürmUş • 1 ilginin bllhas:ıa havıı.ctırk mttzemes 
lerdtr. 700 den fo.zıa Alman öldllrClL baknnmdan 90k önemli bir :sano.yt 
mUrtnr. mer.keztnı kaybettlğ1ııi belirtmekte. 

l\l~kM'tl, 8 (A.A.) - Sen-yet öt. dlr. ı "'!! (.~ 

le ~bllğl: Bu gazete, Voroşllof ndmı taşryan 
7 - Temmuz geccsl kıtalarrmız, havacılık malzemesi fabrfkaamm 

Voroneşin ba.t!Blnda ve Staryoskolun 120.000 l§Çl çal.l§t.ırınak.ta olduğunu 
batı cenubunda t.arpışmışlal'dır. mat.ör fabrlkıı.sında da 5000 l§ç1 bu • 

Cephenin ııt.ckl kcslmmlerfndc e.. tunduğunu stiy'lcmektcdlr. Voroocşte 
saı111 hiçbir d<Jğlşlkllk otmıımıgtır. bundM 'ba§ka demJr snnayli U7.erln. 

Berllıı. 8 (A.A,) - Voroof!1'1n Al. !de ça~a.n birçok !abrlkalu T&Tdt ?e 

ma.n krtaıan tarartmdazı fn'p!I dll;J. ıtıehrln 360.000 ~ ~ Sov. 
mtuım ehemmtyeUl 'blr harp ekoDomt 1 baq> ~l.Dde ~ 

ısırda 
Ba:ıtaratı ı lnel say:tada 

zayiat rve'l"dl.rllm.ekjJUrOWe derhıtl 

tardedllm~. Son günıerd~kl ha.re. 
~t eımnsmdtı. tahrip edilen Zll'hll 
otomobillerle tankla.rm aayıaı ms e 
yllkse~kted.lr. Alıncı.n esir sayısı 

da. oldukça faıaa.dır. 
Her Uk 'Uıratta bava faallyeU 

fazla olmuştur. Mihver b'.lvcı. kuvvet. 
!eri, dUpıan kollarını mitralyöz a.te... 
§ine tutmak ve mUteaddlt yangın. 

lar çıkaTmak suretıle kara hareket. 
lcrlni desteklemişlerdir. Tokrar cdf. 
len hava çarpışma-lan.w.>numla 9 İn.. 
gruz ~:ı :cıu;ıurm.mnıttır. 

lneboluya bol yağmur yağdı 
İnebolu. 8.,{A.A.) - 'BcrıekeW ve 

bol pnBmlD' ~dxr,. . 

e k 

B:ıııtara.h ı nc.I aayfadıı 
Un.san Ş:lkrU B"yoglu b!Mltıuteslne Küçük ilanlar Kunono 

toıcfon etmiş \·o nl>botçı d:>kt.ur ınlıı ı•·---
., 

tan Avni ile doktor Necmettin ve bir (Bu k1Jpona dllrof'J'elı &'Oııdtll't~ 
az sonra ela bMta.ııe b~tablbl Flk.. la arama ft q nınne UAJıta.n b sılll 
rot yctl~lştlr. Onklkacla porıuıu o~redlleoektı.r. t:< 

Ayni zamanda mUteha l8 blr dok.. ıeıo.me tcllllft C"ÖfJ!lt'ren okuyucu"'' 
tor olan OO.Oveklllnılz \'aziyet\Jı va.. auııuz k&lmıık tiz.ere u.r1b MUQJct\ 
hametlnl l:aııdl deı yakmii~n hraset. ııı bllcıtrmeıen U\um.) 
rueğe b~lıı..mı:t vo san.tini çıkar~r&k 
nalmnı dlınlenıeğe koyulm\l' ve: lı anyanlcn ~ 

- Ben ıı..rtık gidiyorum, demlyttr. * Ortaokulun son amı:fmda btJlıl 
Doktorlar bUtUn gııyretlerlnl sa.r - nan, 17 ya~ınlla. ya.zıaı guzel ıı: 

fetmı,ıcr e do sııa t ız de bayıt.ta ı;enç, allevt vaziyetini.o bozukltl 
gtiz.lcrlnl kapamıştır. dolayıaııe herhangi bir mUeud 
UAŞVEKtr,tN NAAŞI IlASTA..~E yazı işlerini deruhte etmek ısteııı• 

l'.E NAm.EDİLI>İ tedlr. (Sllleyman Yanmay) re~ 
Herhuruun na.:ışı snbnh 5.5 dn mUracaat. 

,·alj ,.c İ tanbul komutnrunın da * Lise mezunu bir gen~ her ttW 
bulunduj:,"tl bir heyet önünde Pe • yazıhane ve kasaa ı.,terl.Dde çaıı,:ıııV 
rııpal!ı<>tan aJmmı~ ve Ile)'oğlu has istemektedir, Ortaokul t.alebete~ 
tnn~inc nakledihnlstir. busust !ra.nsızca ve rfynzl.ye dersi "'° 

Oenna.e hasta.nede bu :ıbah sa.at reb'llr. (K.M.L.) remzine mUraea•~ 
11 den ltlbn.ren merhuma son say. • Ortaokul mczwıu blr genç 
gı ,.e sevgi vazifelerini ynpmn.k is- tUrlU ı~te çalı;ı:nak istemekted' 
tiyenlerin zfyaretlcrtne hıız..7 bu • (MJ.) remzine mUracaat. 
lundnrolmu~tor. • Unlversltede okuyan bir geı: 

llarieiye Ve!.."ilbnJz ŞUkrll Sanı.. yaz tatilinin bo§ geçmemesi Sıçin ıırı 
toğ (iye Vekili Fuat Ağralı, hangi b1r işte çau;mak 1.stomekte:ı 
İstanbul mebusu emekli gener,.,1 (Çalışan> remzlno mUracaa.t. 
Kfızun Karahekir, Trabzon mebu~u • llkmektep mezunu, 882 de>gu 
Hnsan Sa.tın, i~e mUsteşn.n Şükril bir bay, apartıman kapıcılığı. o4aet 
Sökmenstier, eski tic:ıret vekili lık, pastacılık gibi bir 1§ aramaltt• 
Nazmi Top~uoğlu, esl:I dahiliye dır. Kadırgada Kayburga ıok&k ı: 
vekili FaUt Oz1nılı:, 1'"ııllh Rıfkı numaraya mUracaa.t. 
Atay, Sıhhiye mU teşan Asını A. • Ortaokul ııon smıf imtihanını ~ 
nır Ye dlğı--.r birçok r.evat has1:ıne tirml§ blr genç, tatil mUddetlnce çl 
ye gelerek merhuma son ihtiram lı§mak istemektedir. (lnsanıret 
,·nz1felerin1 ifa ctmt:ılerdlr. remzine müracaat. 
Öğleden sonra da ooşve..'illln mUıt. • Bir bay; tUrkçe, tra.nam:a, a~ 

Jı alınmı11 ve oonıı.ze tahnit oımmı,. ea ve fnglll.zoe dersleri vermektod 
tlr. (kolay ve çabuk öğretir) remzine IJl 

AJı\.NSTh" TEBLtGt racaat. • 
Ankara, 8 (A. A.) - füymetli ( 

ba~vekillmiz Dr, Refik Saydam ts. Alclınmzı 
truıbıılda tedkik ,-n.zifeleri ynpmıık Ap:-rda remh:lerl yanlı ola.o o 
1n !Hen dün gece l!'aat 24 de kalb kuyuculnrımıuıı namlarına gele' 
seki.esinden ansızın \'cfat ctmlştlr. mektuplan tdıırebanemlz.den (pil~ 

Yurtda larnnızn bu acı haberi lan hariç) fıerglln ı11ııbahtan öğlef' 
\'erirken tıı ha mda hayata ,~da e. kadar ve ea.aı 11 den sonra al~ 
den merhuma sonsuz rnhmet di. lan. • 
ler, ailesi cfradlyle bütün yurtdntı- (B.L.M..C.l (B.T. Yalnız) (HtılY' 
(unn acılarma i~tlnık ederiz,. <H.4aO)(B. T. 41) (Bııy Saml)(Ş.CJi 

Hükfımetin knti olarnk te5ldU <Lfit.ıl) (Sevgi) '(Y.B. 87ıı ,s.f 
ne değin ba~\·ekl'ılet n.zifesi dahi. <Ş.U.T.) (O.U .• 7) (H. Ön!n' ı ,g.o 
lire ''ehili ~r. Jl'ikrl Tuzer tarafın. !M.T.R.) (Ş.F.) (N.N.) <H.H. ~ 
don !ta edilecektir. Bn hnsmıtaki (N.C.K.) (HOsnil 18) (Yedek dell1 

tebliğıı.tı aynen ne~rediY<1ruz: el) (E.L.) (Tekcan) (Kaymak) (G• 
BQ.§vekil Dr. Relik Say· (T.H.R.Z.> (lll Ural> (A.H.) <~.t1 

elam lıtanbulcla va.zile tecl· (T.A.S.) E.N.S.) (S.T. YaJ.nız><ll'• 
{Nuran) '(A..T.A) (Sevim) (Nu~ 

kikleri eıncuında kalb ıekte· ll8 Temiz kız, ıs.r. 4J) (Ment.sr 
sinci en ansızuı irtihdl etmiı· (8. Deniz) (Amca) (S.R.) (M.Nur sS 
tir. Yeni hükumetin kat'i o- (Vlktor) (Te':Jllz ımlb' (S. 2S)(NeU: 
larak tegekkülüne kadar ba1 <Kaymak) <lyt kıılhil) {Memdu~ 
vekalet vazifesinin vekale· 
ten dahiliye vekili Dr. Fikri 
Tuzer tarafından ifa edilme· 
si tcnaib edilmi§tir. 

Reisicümhur 
lımet lnönü 

ANKARADAN BİR HEYET GELDİ 
Cenaze programım tesblt etmek 

lizere SBJlt 10 da vllAyette blr top. 
lııntr yapılmı,trr. Bu toplıı..ntıya I" 
tırak etmek Uzero Ank&r&dan bir he. 
yet tıı.3')'tıre ile §ehrlmtz.o gelml,tır. 

B:ışvckAlct mlliıtcaıın ve Hnrtcl 
ye veki\letl kşrlfn.t umum mUdllrll 
h~·e'tln bıı.'ındıı b.ıl1111nınktadır. 

Toplnntıyn vali ve !J~e1iye rels 
Lntfi Kırdar, vall mua.vtnlwl, em 
ıtl~ et mUdürU ve dlğen bar.ı zevat 
l&t erak etmelttedlr. rrogramtn tefe 
rrınaıtı tespit eıttlmektc\11r. ana 
botları §lm:1lden lnJornrlaı.tınlmış bu. 
lonnıa.ktndır. Oenaım s:ıat 10 dn Bey 
o~lıı ba81ancıslndoo Jtn.ldırıta.cak ve 
18 te Hayı.'lıı.rpnş:ı'dao bu.su~t blr tren 
le Ankarnya nn.ltledlfocektlr. 

RefDc 8a.ydamm oenazest etıınt\ gtl 
nU Ankarada mer&.od.:nto gö:n:ıtooe.lc 

tir. 
Bu sab:ı't Ankam radyo~m, na~ 

vehil Dr, Refik Saydamın \'efııh 

lıabcıinl verdllı:1~n sonra ne~riyn~ 
tmı tatil cfıuiş, programa 12.SO 
()" de\·am olun:ı('ıflğnu blldlnni~ " 
tir. 

Fransadaki İfgal ordusu 
azaltıldı 

Afoskorm, S (A.AJ - Ceı!.ı•ıırc • 
den rcsmt Sovyet AJnnsına (ekılen 
bir telgnıfa göre, Rus cephesim:it>kl 
Alman kı::yıpl.ı.rı, Almattyayı lşgı.i 

altındaki memlrkctlerde buh.nan 
Almon garnizonlarını ~on derect> o• 
zalhn:ık ıoıunda bırakmıştır. 

Frıınsndakf işgal ordusunun ba~ 
lıca ikinci, Ocüncü sar kıtaların A 

dan milrek'kep 80 iltı 100.000 asker. 
del\ ibaret olduğu s8ylcnlyor. 

\J 

Gandi 
hasta agır 

Stoldıolm, 8 (A.A.) - Stokholm 
Tidnonge.n gazeteaıme gelen bir ha ~ 
bero gtirc Gıı.ndl, mılı saba.hmda.n.berl, 
çok ytlkııck bir tan'1yondan muzla. 
rlPtlr. Gıı.ndi yatağmm ba§ı ucuna 
toplanan cııi. yakm koı:ıgre arkndaşla. 
rlle parttnlın gelcook ayla.r zartmdıı. 
ki myuetıno dair !b1r ~ P.P::.t mrrw:.r -

Aksaray da 
feci bir kaza 
Şeker satan bir çocuğuıı 
bacakları kesilerek öldii 

Akaaraytta feci bir tramvay k 
m olmu~tur. 

10 y8.§mda Demir isimli. ve 
ıııı.tAn bir çocuk Beyazıta doğru ~ 
den blr a.rab:ı.nm romork~ıı '1an 
arabaya geçmek tsteml~ ve 
lcklerln altına dllşmtl§tllr. Sııl kol 
sol 'bacağı ezı.ımı,, kaldırıl :ııs-ı Qe! 

rahpB.§8. haııtaneslnde öl:nu,tur. 

Bu sabah 
ayla berinde 
anc tanareıet 

D .t 
liud 8 (A.A.) - Salı sabi' 

Hayf~y d~~an tayyareleri ye.JtlM 
mııı ve uçaksavcı.r topcuları tar~ 
dan karvılanml§tır. Hiçbir hAdlse 
mn.ml§, akm az sllrmll§tUr. 

Gtmo lmlann, geni) kn4ınl~ 
r.ovkle okuyn.oıı.klAn blr g-8ll 
romanı 

l 2Temmuz Pazar ganU 
llADER SUtunlarmdB 

Bu romanı tnklp etmek .tı~ 
tını kaçıranlar kayıp!8~.J 
btiyW' olduğwlo okuynnlıJ,rlP'I 
öğrenmı, olMaltlardw I 

emıe ı 
aı et ey uız 

' ::ı::::m ,.,,,.. ·········· 
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IDgWzlel'la 
Yeni ltlr uaıı ....__. 

lqlllzler, Llbylıdald, poıta mua. 
meJeJerfnde, yeni bir ı.ıaul tatbik 
etmektedirler. 

Harp aahalanndakl efrada gönde 
rilen, onlardan gelen mektup kart: 
farının fotoararıarını ç.elclyorlar. 
Böylece, kartpostnllann yazılarını, 
ancak mikroskopla görülebile<:ek 
bir hale getiriyorlar. Bu küçficül{ 
kartlan, yerlerine gönderlyorla • 
Kartları alan posla merkezleri, bu·ı· 
!arı büyütü3•or Te kartPol'lal h:ılin· 
de sahiplerine nrlyorlar. 

Posta merkezlerinin başına bO .. 
)tlk bir iş açan bu usulli icabctlf. 
ren ~rbep, po~ta paketlerini küçült· 
mek, tayyareleı le, sair TasılaJarln 

11önderllmelerfnl koJayla~ırme'lc: 

gayesidir. 
lnıillzler:ln tatfıfk etflklerf bu ye

nı usul, hakikatte, epeyce eski 
tecrübelerden istifade edilmek sı:

J'C'llyJe meydana getlrllml~lr. Bu 
U!!ul, Parlsin 18i-O senesfn:de Alman
lar tarafından muhasaruında da 
t: ibik ed Jmlştf, 

Parfsten havalanan balonlar, b::• 
l'lberlerlnde bir sliMl muhabere gil_ 
vercinl götürfiyorlnndı. Bu gQver • 
t"lnler, Paris!e muhabere eden a9" 
lert merkezde dalılılıyor, ordular. 
dan aldıkları muhabere enakını 
J>ıırlse ı;ıötürO~·orlardı • 

Gftvereinlerln f!Öt0rdOkJerf evrak, 
pek ince ka#ıtıara ceklJml:, yazı 
fototranarı>·dı. Bu JcAlfıt.18T', o ka· 
dar inceydi ki, tQydeıı bir kQçOk 
boruyft, 5 Mıntimetre uzunlııliunch 
kf Te 300.000 ktllmeyf ihtiva edebi. 

, len bir düzine kı\ğıdı ~rleşlinnek 
k bil o1:ıyordu. 

G!lTercln1er, düşmanın kurşunla
rı na maruz hulundukları için, o ıa• 
manlarda, sönderilen CTrakın yer. 
lrrine gitmemesi de düşünülmüş, 
im muhabere evrııJ;ının sur~lleri, 
•iller ı;ıüvl'rcln1erle gönderilmekte 
bulunmuştu. 

Muhabere evrakının birer aıra 
numara111 nrdı. Parls mlklafaa tu. 
ıuandanhlı, evrak arasında numara 
eksikliJJ,I s~rOnce, bunları, hareket 
rcfen bıılonlarla biM"lriyor ''C evra. 
ı.ın suretlerini getirtiyordu. 

• • • 
aımııın 
Yeni vaztleıı --

DOnyada, kAAıt para laammlhn f'• 

deliden, hatA bu harptenberl değil 
ırümilş paranın, hattA aJtın paranın 
hile ismi söylenmem iye ba,ıa...ıı: 
'nkat ıtftmilş, maden olmlhı clhetin
•len, harp unaylinde ebemmly'!t 
oznnmıya baıladı. 

l\lalöm,'tl, :.\merllcadıı. tialt1r llıt• 
ııııı nr l\liitehossı!lnr, slJAh yapı~ 
masına · lh11yaç glSMlnen ba'kınn 
Yerine, gilmüı kullanılmasını tavsl. 
• r edh·o,.l:ır. 

Bir1e!!ik devletler Amerlknsı ma
llve nazırı Morgantav, hulnedeki 
f:!Ümftı ıılo1mnun bir kı~mını, e1e1 

• 

trlk felf imaline lnh~I!! elml~tlr. 
Amerikarla, hO)-nk bir gftmü5 

"'okıınrl:ın b'l'"'<a, pek büyftk bir al• 
tıf' sto1n:ı da nr. D a k a 1 ı m, 
altının da l nrp zana)llnde Y:ı~··: 

R3rme<ılne sıra Pı>lrrek m1' Harp 
ıı:r.ar11a, bunu "11 1tôreb1Uriz. 

- Bea de Dram li>bl kata bir teY 
aö)'lemlyoram 7A- Papam aala"111. 
Da lıakılına, J:krem oldup ~ 
ed1U70r. 
Şülka d8ıjtbılt)'wcla. 

Saraylı banım: -
- Leyl&ya aerdm, deltl mi f Fa. 

kaı IMıa ona da .. seomlı ol9an !,. ele. 
dhn. Ya bet• lılö9Maba ~ 

DIJ'8 madclaadl.. llpnıjlmı Jaktı; 
llWae elen ....ut: 

- ftmdl Vedaı m.da 7ok1Dat. 
- Parayı alıp ,...... cll79 1111 

ıı8plleleamlfler_ 

- lla,Jır .. UJV- Mr p telefODU 
"Omlf: -Ben Vlyanaya pdlyorum. 
Bir ticaret me111eml loln orada 11&1111-

'- blın9la .......... ~ iti 
bu earetle maaleeel prl kalacıafm-
- ldr dllertm.,, demi• PapDm 
btıJ'Jd atmıt. "llu lıılr dolaadıncllıldır 
P&ra1D1 aldı ıtttı ... diyerek, poUee mtı 
"1'C!aat ehDek 19taalf. Banan ·nzı 
......_., ·Aıaaa ....... MtmılllD 
ddmüzna •tmkMı oı.... ı, pollM 
'• lllahk~ almederııe, Al~ llar. 
tr rn11 otura. Kıumtua ha,..tyet n 
hl'efl mabnlar- diye plYanııaq. "•le flmdlllk böylece kapa1'11111 L 
..,, Ktttm JNlf& llanrmdan slsll ola. 
l'ak tltyle bir tabklka& yaptıraaıt .. 
"ec1aaa bir dolandıneı olAlutaaa an. 
...... "'Bir&! arbdatt ftrDHf. 0 
- ~ ft yak11ıkh Mr eırkelant,. 
ftaaıar bir takım ııenıta aUelere il . 
rtp aerveıaertaı lllhnllrmete ~ 
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Mahkeme 
Salonlarında Sevimli ve ehli· 

getli • 
ınsan 

1 

i }Jügükada cinayeti 
Mersinde bir umumhanede tanıdığı 
kadını çılgınca severek nihayet kıs
kançhk neticesinde öldüren Sedat, 

Bir atlamın hayatta ila edeceği hiz
met onan bilgiaine ve ba§arabileceği İfe 
bağlıdır. Onan hUmet edeceği kümelerin 
sayuı i.e, bu ltim•elere gö.tereceği mua. 
melcye tabidir. lı yapan adam, difer in. 
.anların armarını, hiJerini, dÜ§ÜnCele. 

rini ncuan aikhate alıua, e•aslı, . siiTekli 

ve kazançlı bir İf •ahibi olur. Verimli ve 

ıahıiyet aahibi olan bir insan, ehliyetli ve 

ayni ~antanda sevimli iıe mutlaka günün 

birinde ön •ala geçer. ,.. t-h 

Tah·ta ökçeli 
~ . 

ayakkabılar 
Franaada ~n tehirler bile 

tahta öllgıeli ayakkabda.ra ~ok rağ 
bet ederlerdt. Fakat meclenlyet 
llerle(likko.n, deri -.n.ayil tekem • 
mttl ettikten llOlll'a tahta ök~H 
ayakkabılann pabucu dama atıldı. 
l'ıllarca tahtından malı kalan bu 
eski ayakkabıyı tekrar mey<bJıa 

cılıaran 1939 harbi ve bu barpto. 
ki F.l'Alllm mag"16blyeti okla. 1089 
harbi baflarkdı Fıansada taJıta ~ 
yakkabt )"&iniz köylıel'de ve hapis. 
banelerde kullanılırdı. Medeniyet 
metin ve sahtiyanı ncuzJuk ba.ın • 
mmdan t.hta ile rekabet ed~bl1e
cek bir hale gtirdlği için bu da 
tabii gihiHttr. 

Fra.mız mUtarkest imzalandık .. 
tftn sonra, hll~d\met mevcut her 
çetlt ihtiyaç maddeleri stoklarını 
tesblt etmeye Hizam görc'IU. Bu 
haS1111ta yapdan tetkikler Fransa 
da lll4llln w kheleain pk uainu, 
okhıı-- g69tıdt ve ııa..ı. :ren • 
ne lmllanalılleeek befka bir ..._. 
de al'MMk S&l'1lftltl De FramaJ1 
brtı kartl)"a bıralrt.ı. lık hatıra ge 
len tabii tahta oldu. 

Fransız halkı talıte ökç~H ayak• 
kabıyı fena ka.rsıbmadı, ta.kat ha· 
zı idari hatalar yüzünden altlan 
tahtadan aya.kkabıJan )"ıtpe.nlar 
birtakım yanlltbkJu' ,aptılar ve 
ba yhden halkm bu lnmdun.1an 
rağbeti azaldı. . 

Vaziyet görUndtlfll kadar basit 
değildir, zira harpten evvel Pran
•m lrandura fabrikalan .. nede 7~ 
milyon çift a,akkabl yap!JOrla!o • 
dı, Bu miktar aealr )'1lkan tlelle4e 
her Frauma bir §ift ayakkabr de
mektir. 

Halbuki 19U Jdma alt tahmin• 
le~ g8re Fransada altı ve ütıttl ele 
riden olmak tbere ancak 5, 8 mlL 
yon çift kondura J'&Pıll\caktrr. Ya 
nl harpten evvelkl lstihsailn tam 
12 de biri. Fraıuıa ayak'kabl buhra 
mnı evv.~den ~nliyecek tedbirleri 
dilşöıımemfıtt. Htlk6met mUtarke 
den 80IU'a ht'I' vatandsşm ~~ yu
karı ikf cırt ayakkabısı odu~u 
.,_ banunla bir mlkldet ge(inebl • 
lecwilnt dtttttomU,ttl. F1tkat bese.
k lratıbmyaa bir nokta vardır. 
M_.ı.kett. nakil VMıtalan azal • 
iDii, Qakk&bılannm yıpranma 

mMdeti oabakla§mıttı. 
Buna g&znnOnde tutarak 1912 

yılmda SO milyon ~t tahta taban· 
h ayakkabı yapmak icap edenlt • 
SO milyon ihtiyacın en ar: tahmin 
eclilnıl..~dİJ'. Zira buna tamunile 
deriden yapılmJI 5 • 6 milyon çift 
lllve edllse bile yine 1988 hl 75 
milyon ~ftin.e yetJ,mek için %0 
n>Hyona ihttyaç \'11.J'dır. Bu rakam. 
lar Fra.nsada yapılan tahta kundu . 
ralarm da yetı,miyeceğl ve ba, • 
ka maddeler aramak lhtfyac1 ile 
karii karflYa balanulduiu meyda 
Da t*ar. Framada yspılan tahta 
l\yaldıbılan bthea dlSrt gnıpta 

~phlnıP. Altlan ve ~kj)e)erl tllh • 
tadan. ttzerlert deriden modern 
iskarpinler. Bunlardan seneıle5 nıfl 
!«Mı J'&pılıııak1-dır. Tabanı kösele
den, yahıuı ökr.Hi tahta<la.n l\yak • 
bbda.r eenede 1,5 milyon yarı1 • 
madrtacbr. Bnnlardan da ıenecle 4 
milyon ritt yapılmaktatlır. Alb ~ 
kfmit fabt mtti Jnıllarnlabfllr ha.1 
de bılıluDM ayakkabdar için hau"' 
lan:m tahta. fo.ben ve ökçe1er. nan 
lıLrdUl da 12 milyon çift bazrrla • 
Mbitiyor, 

Bu miktan daha ~k iuttmnsk 
nuaıt olarak ~k kolay g3rilndll 

iti halele Wblb.tta öyle deliJdll'. 
Bir defa l'ramad& bugün odu 
t-O'k nacl1r Ve çok pab&lıdır, Soma 
odunun kaHaıııkbğı yerler ~ art 
11111tır. Odta dokuma yapmakta, 
kiğıt yapmAkta ,guojeo motAlrı. 
ri.Dde, flrmlal'da kııllanıldtiı clbi 
odun. yskduı evlerin sayısı da a
mulmıyac.:k tekilde toğahm»lD', 
O ba1de i*ce yapmak için odun 
bu~ <kmektir. Tahta a
y~ları halka MVclİl'emlyea le 
beplerden birtıa1 de hUkfimetJn 
tahta aya.kkabılara çok az bir fi. 
at koymq olmasıdır. Bu ytla4en 
.._tkir daha klrlı i~leri bira • 
kıp ayakkabı ;rapmıyor \'e klr nhı 
petbıbı azbp ~ yaptJiı .. 
yakkabrda ne sağlamlığı ne de za. 
rilllii d~or. Bu sebepler 7ö.. 
rlinden bu kJJ Framada bllbusa 
~ a;rakbbıım lı:ala.calr &flıl 
göstikttyor. 

Tahta 61roe1i a,aldıabdar ,.., • 
lniıılD Fnmada bqb bir ,...ı... 
hk da yap••tu. FabnlcaJar ... 
yllJr 1ehlrler dTanna brulm.,tu. 
Bana yapufıreıa naldlystr kola:rı., 
tmnak ve !llldJ vurtalan asblan 
önlemek bt.snişlerdlr. Fakat ba 
tedbir a.ınd netice ,·ermiş, fabri • 
ka1ar iptidai madde olan oduılla • 
rm bal'UDduiu yerden umkta aı.. 
mJlf.u', Yapılmıt ayakkabr t....:r~ 
cak ye!'de ialenml" tahta t...,...... 
daha gtlç ve daha masraflı lılr il 
ohmııtar. ll&lbald Almanya 1na it
te daha. pratlk dahanın~, fabri _ 
kalanm §ıe)ılrlerde değil iptidai 
maddeler ciftnncla tnımnllltAlr. 
Sonra Abnaaya fabrlkalann ~ 
da elle ~lJlllll k8(Bk JnmcJ~ 
n ela himaye etıni~. MftşteıW • 
nln gözü 8n1tnaıe ve &l"ZUUll& P 
r.e aykkabt yapan ldlıçtlk esnaf ~ 
birlinin da'ha hopna gltmekt.edlr. 

YukardMd satrrlan ıınn ıelen 
nıtıstl'Myon memıuumm retiml 
bir yummdea ~kardık ve IOllra 
dütıttntlltk: bhde tMta ·~· •• 
yakkalıı ftl' mı, yok ma! Vana M 
retle ve nam ,apılıyor? 

DlfbceJerlnthe Jmdfmlz blr ee 
vap lııalamadrk ve anladık ki blı 
~a~1er bk1 ticldetle ilgilen • 
iı1ren btrt.alnm mesele1en1e dahi 
clertn bir ptlet içindeyiz. 

Mukaddes Uçurum - ... de lıemell ..... gtdelllll "8. 
mlyordua ,.. 7.&tell .,.... da ba ft. 

kirdecllr. Vec!M n llkremcka o ka.. 
dar aefret edlJOr ki.. ,..,.. pnne, 
IMIA neler ...ıa.._ır neler M ·77 • Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

alçakl&r11111!,, cUyor. itte bm 49 Ek.. 
remdea bunan iÇlD tUpheleıuUaa. ZL 
vaıı NecllDID tiatı 7a.n&ca1E cll,ye kor. 
inQ'omm. 
~ daraD PenlD Wa kanıtı: 
- O halde komlayODOU AlekcıAoa 

beyefendiye cled1klerl clolra oı. p.. 
Nk. Aleko da Ekreoı bey lçlıa blzlm 
beyefeadl79 blJle aöylememll JDl1'. 
dlf 

l!lara71ı ballım cevap vermedL 
Beeleme lus dotnı .aytııyordu. 

~ blddeıtlendL. 
Pentne dönerek: 
- l!Jea Wa k&rıtma.. baJdl ıııoe 

si&! diye lııatmlı. 
Pent.1 bo1nıum Mlkerell toeıiye 

gtnll. 
Şablka bunlan cla)'clukça ftmltslzll. 

le dtlıtlJ'or, fakat, anaeelne bl"fl 
ı:kremt dalma mıftclafaa etınete, on. 
dan J&na çılcmaj'a. menbor kalıyor • .. 

8ara7h ilanım bwıclan aonra: 
- Knım, dedi, biz mevsim bitince, 

GhteP87e tapnalım. Bu 711 bldm 
kötkGn etvarındakl evlere ,..Uı lrr.Jh 
blr\ıolr temiz aileler gi"Jmlt. Hf!psl 
bakkmcla ıaaJQmat topla11ım. Bani' 
na biJ1ıolıuawı lııekAr otuUuı varmıt. 

1tepe1 e1e mea«ıeklerndf. Bu tueatı 

kaçomak bip itime gelmez. Bu cleU. 
bnldar .. ı görllrlenM, ~ fl1pbe 
70k kt, dller laz1ara ıerclh edeoek • 
lerdlr. 

- Amaa anne, ee de .-.. clQt8 • 
DIQ'ol'IUlf Ne kadar ur.ak lhUmalle. 
:re batl9myonan böyle1 

- Banla• lhtllD&l detll. yana bl. 
l'ft baktkaı olablllr, a ,._'tT111Dt 

- .... ,.. ela ba ımlmatla gelmiş. 
tik. Bala bula .... ~ -.ı . 
cluk. 

- :tJt ama, G6ztepeye aUecıe reıı. 
yorlar. BIU'Mı Afureye benzlyen 
bir -.,tl7e JVldlr, Der mlDettıen la. 
ean 'ftl'h ba kadar kalabahfm içinde 

aamasla. llhl&ln mazbut Mr -"'11 
balmalc ne kadar r6o blr ittir. BaL 
lııaJd Gadepede htri:ealn allemlel t.a. 
nıyacatr&- Zaten artık bu NJıa4a 
bDyt\k \'6 ~ı bir imtihan da ıeçlnntş 
oluyonız, Bundan aonra kolay kola.v 
aldanmayıs. 

- Bunlar bir talih meeelealcllr, 
&nftfl! BlrlmO ~D SOllra cer0cn se.. 
1ecek. Bele Mr kere o imtihanı da 
~lreUm. Düa G3ztf,'lpeye K'ftm<mıl. 
• ba7ll :r.amuı var. °"'7• 90DIJı:\bar 
.. ctderW. 

••• 
Yemeldıllll 9Clllr& Saraylı bannn e. 

dMnıa oekDdl. 
- 1Sea ...... JOilW&i, lmnaf 

l!akea Jatac&tmL 
- Allall rahatlık 1'el'S'-t --. , 

oeee. ı I 
falllb o•ıı•ah. yalnn. 
-ADBn ~bu aqam an. 

nqmılen neler c1Qy4nm, 'lqer, Kerim 
paf&Dm 1ıala9e1Hft clola.ndırıcıılar 

lınıınpnyaama l!Da'8m ele WıD ile. 
ona bot ,._. emel Jıatlaclıın de111&k. 
Ur. llerbala -...... 'ba urlM1a O • 
remaen ce\eeeılr ,.arttcmert lııot kal'ft 
lamryac:ıak, Ne yapıp J"IP1ft&lı, onla. 
J'lll bıDstmlerde beni letanete ırehne. 
lerhte Dlaat olmallYIDL mkrem baaa 
aclrealıd "YerrDlttL yarma •bsll lalCL 
leye inip lıeıadlıllne bir......,..,,.... 
nm. Bo lfba tntme seçmeJc. Bn frr. 
tm&dan rezD olm~ıbıa aıynlıp kar • 
tulma k111ıım. Ekrem 'nl'9DI Neell • 
nm olaıa, Bu kadar tDPbell adamla 
bıen..,ıen...em, 

falallla UJ'UD9P plıfryor_ aya • 
')'&llu)'or. 

zn.t &1lD nır lfl Bkreme tıeıpat 
JUDaall olMM. 

cinayetini nasıl anlatıyor ? 
-ı-

- Hepsini ba§mdan baılıyarak [ nem kapıyı açtı n benim de evde oL 
anlatayım, yok1& llk verdlğlm ııta.. ma.dıfımı ııöyl.edi. 

denin ekalk kıaımla.rını mı tamamu. 1 Derin bir Ddu aldım. lAJdD iki 
:va1Ull T glln aonra kapıcı geldi ve: 

- Hldiseyi oldutu gibi ıuılatıms. -Sedat bey, bir erkek a.rkacS&p 
Bunun tızerine katil, ayak de~l!I • ııenl istiyor. Topal oldugu lotJı yulu.. 

tirerek, ma1tme ile lrurulmuııı gibi rıya çıkamadı, dedi. 
aoluk almadan anlatme.ta başladı. Apğıda bakika.ten btrilll Tudl,. 
lnaııa aözlerlDi bir hayli tekrarlı • Bana: 
;yarak nihayet esberledlğl hlsainl n. - Sedat bey, dedi, Fatma -1 
riyordu. mutlaka görmek iııUyor. Senin OllUIL. 

Sedat Ağara.ıı admda bir ~e:ı;~:. la beraber yqty&mtya.caımr buı,..-, 
Belki de hatiruyacakamız. Birkaç ay fakat aon bir ~!a görmek i•Uyor, 
evvel Btlyük&dada, güvercln yuTuı Çaresiz bu adamla berab&r gittim. 
denilen mevkideki kayalıklarda, doe. Fatma, Mukaddeıı adındaki ara • 
tu Fatma Kılıcı öldUrmUıııttı. d&§mnı evindeydi. Beni görUDce dlL. 
Uıswı boylu, §etfaf tenll, yakışıklı lerime kap1LDdı, Hıçkıra bıçlara. at . 

blr gençti. Yeni trq olmu§, saçlarını ııımağa b!l§ladı. 

dikkatle taratmı§lı. - Senin için, diyordu, ta narel•r. 
- Hl ııenesindeycll, diye ıuılatı • den kalktım, geldim, Ben aenm J&ll

yordu. Ailevi va.ziyetl.ml.n biraz bo • yamam, ölUrUm. 
zuımıuıı tı.erine, SUmerb&nka mUra. - Ne yapmamızı l.stJyorııuıı ! ile.. 
caat ederek Menıln yerli mallar pa... dlm. 
zan muam.eıtt memurluğ'Uııa tayin - Btıtyorum. Senin istikbalin w.r. 
edildim. Ben senin ayarın bir kadın detmm. 

llk gitt.ttlm gtınlln geceai, arkadat Fakat seni aevlyorum.. Beraber )'afi. 

larım ,erefl.mcr bir ziyafet çektiler. yalım, hayatımızı birle§llrellm, dedl 
Geç nkte kadar yedik. içtik. Hepi. Ben de yavaş ya~ Fatmayı derin 
ml.z sarboa obnuıııtuk. Nihayet bt:r bir qkla ııevmeğe bqlam11tım. O So· 
arkada§nn: c:e orada kaldık. Erteal gt\nll ne 

- l!edat lata.ııbulun eflencelerlni gittim. Eşyalarımı topladım, para • 
bilir ama llerslnl tanıma.s. Haydi ıarımı aldım. E~yalarımı da na~ 

kendlııine llerslnin eğlencelerini ta.. tahvil ederek Beyoğhmda klll.80 ., • 
nıt.aıım! dedL kafında bir pa.n.alyon tuttum. :ırat • 

Kalktık, hep beraber, hamam., • manm da 1000 lJruı n.:rdı. Beraber 
kağmda blr umumbaneye gittik. Az. yapmap bqlac1Ik. 
laldııtlH birw ka.dm alarak o:Sal&rL Artık Fatmayı deli glbl ~ • 
na 091dld0er. :a.n dil Fatma Hayat • dum. O kadar ld bıerkesten lmıQn.r. 
Bed&t nedenae Fatmanm aoyadı olaa yordum. O d& benim bu hallmdea a.. 
KdJcl detfi de, doırtlan taratıııdaa zam! tııtif&deye bakıyor, beni Aı
~ldıtr (Hayat) adını ftllamyor. na döndUrUyordu. Meael&. bir lokan.. 
du • l1e beraber kaldım, Fatma Ha. tada otursak, gözlerini yaba.ncı: bir 

yat hiçbir saman böyle boş kalmaz. erkeğe diker, uzun usun baka.r: 
m11- O poe taaadllf net1cesi ldıue L - Ne~ bakıyorsun, diye .orunea 
le beraber defUdl. da: 

O gece ab&h& kadar !Mu'aber kaL - Sana ne, derdl Ben Jradrrıım 
dı'.k. FaJtat ad kardeg glbl, :l'atma Erkeğe elbette bakarım. Sen de k&.. 
Bayat bana pyqlan araamda ha. dınlara bak, 
yatını anlattı. Ba, bana dokundu, Beni böylece avucunun için• al • 
Kendl.91ne llOldım. Taaavvur edlDIJI mqtı .. Bir gt1n eve d6ndUğümlız .za. 
böyle bir .b&l k&rluımda mUnasebe • man postacının kapı araltğ'Inda.ıı bl. 
Uml.z nuıl bir kardet hududunu ge • raktnıf olduğu bir mektubu port 
çebUtrcl1.. mantoya Aklamak tstecU. G&-dtım. 

ıı:rtıeal g9ıa andlalnıden ayrılaralE Ne olduğunu aordum. Vermek lata • 
ite g:lttlm. Öğleye doğruydu. Bade • medl, 
me geldi ve bana bir kart verdi. Karı Zorla aldım. Açtım. İçinden krala 
ta ıunıar yazılıydı: "Seni mutlaka bir adam resmt ne bir mektup ~tL 
görmeliyim, yemeğe gel! Mektup şöyleydi: Fatma ben~ 

Fatma Hayat,, kaçtm. Şimdi aenin lstanbulda bir 
Benim 1çtlmıı1 durumum, Fatma beyle beraber yaıadığıııı duyuyorum. 

Hayatla, bu kabil mUnasebetlere mll. Zarar yok. Bu adamdan da çabuk ay 
aaade edemezdi. Tereddllt etUm. Git. rılırsın. IAkin bı\Ila dönnsen ııenl 'bir 
mlyecekU.m. Fakat nihayet gidip ken daha kabul etmlyece#fml ba ... ima 
dlslne beni blr da.ha. rahatsız etme • yoktu. 
meslnl l!lliylemete karar verdim. · Bu adamm kim olduğunu aordaa. 

Fatma ile buluıtuk. Fatma beni l<~atma: 
blr çılgın gibi aeTdlflnl ve benimle - Mazlml biliyorsun. Ne en,. eo. 
beraber yaıamak, aevlfmek ııtedlğlnJ ruyorsun artık ben ıcnden b8tlı:a \ 
al!yledl, clls çökmU,, anlatıyor. Hal • kimseyi aevmlyonmı! dedi ve eltm. 
bukl ben kendilltni aevmlyor Te bir den mektubu da resmi de kaparak 
umumhanede ııermaye olduğunu bl. yakU. 
ı.tyordum. Onun iOID b:ı talebini red. Birkaç glln ııonra kristal gulno -
dederek blrblrlmlzl unutmamızı söy. suna gitml~Uk. önUmllzdekt maaada 
ledlm. l'a.kat buna karp kıza.eatına ortaya.vtı bir ada':tl gtszUııU P"atJD&7& 
daha fena oldu ve efer keodlılnl dlkınlş, bakıyordu. Sinirlendim: 
reddedersem kendi kendlıd vuracağı.. - Kim bu adam tanıyor mu.nn? 
nı alıyı.dl. Aldırmadım " ayrıldım. diye sordum . 

l'atma Hayal, b1r t11rlll petlml br. - EV'l!t, dedi, lırferıılnden tamnm. 
rakmıyordıı. Arada bir bulutuyor Yat? taclrtdlr. F11kat bwııa.r tı&Nı 
•evf§lyorduk.Nlhayet 1§ 6yle bir bale adamlardır. Dikkat et Sedat. Belki 
geldi .k:l bGtlln JıhndD blldm dedlko. de seni ve belki de beni vururlar. 
dumullla' çalkanmat"a bqladı. Be • Onun için ibUyatıı davran. Slllh ta.. 
nim IQIA yapacak bir tık py Y&rdı. 11. 
kaçıp kurtulmak, Hemen SUmerbank - Ben Fatmayı o kadar eevlyor. 
tan iattfade ederek latanbul& hare - dum kl, onun için deftl blrtll ile bir 
ket ettim, A.n'k&rada iki gtıa Juıı • kac; kl.şl ile mUcadeleye ve bu uğur. 
dnn. Burada, ıratma Hayatm da be. da canımı Ceda etr.:ıeğe çoktaıı ra. 
nim peflmden ç&llfUlt bard:ın ve u. zıydıra. Fakat ihtiyaten bundan •OD. 
mumhaneden ayrılarak pe§lmden yo. ra tabancamı ve av bıça.ğrmı 1'L 
ıa dll§U1f11ııl1 6frendtın. ınmda ta,ıma~a b!Lştadım.. 

Ankarada iki gUn kaldıtıııı '1çlı1 ADUYE 114Mt711Alltılf 
Fatma benden ısnce latanbula var • (Sonu yanıı) 
mlftı. Derhal trene atladım ve Sa. 
raçh&ne bafında oturdugumuz apar 
bmana geldim. Kapıcıya: 

- Sakm, beni bl.risl, h~le bir ka. 
dm ararsa evde olduğumu alSyle-nel 
diye tenbthterde bulundum. Fatma • 
nnı boyunu bosunu tarlt ettim Beni 
gelip bulmamuı için dua ediyordum 
Allneınden babamdan da çekiniyor • 
dum. Fakat iki gUn aonra Fatma 
bl1' otomobtQe apartımana geldi. Ben 
)'Ukardan gflrdtım 'Ve tıı;ertye kac;ttın 
Beni kapıcıya 110rmuf, kapıcı eTde 
olm&dıfımı lllliylımlf, Bir hayU ııırar 

•tmlf "Ye ll!kyet yakan~. AD.. 

Niltalı 
Doltlor Haan T&hlr Ö2ıeanm kızı 

Selma Ozc1nı11 ma&ri.f veklllltt dev • 
ı"t kitapları ınUteda\11 aermayeat 
mUdUrU Veellll 06rk'llıı 9.'U•D de 
Beyoğlu e"leııme dairesinde nlklh1a 
rı kıyılmıştır. Genç evlilere -.adetler 
temenni ederiz. 

ZA YI - 988 nomarab beluıln kar. 
nemt zayi etUıu. Tenl9lıai aıaoatnn. 
dıua eaklılnlıı llükmıll ~

Beyotlo &amalbatı Nama& 90. 
kak No. 11 Yorst ÇlllDatNllll 



ftmi~~;iiiiii~IRJ~IMl--... mlml ................. . 

Amerikadan 
,. 

ingilizce Radyo 
... 

Neşriyatı 
\ 

Amerika Radyo Şirketleri 
Türkiyedeki Dinleyicııere 

i ngilizce Haberler Neşriyat 
Saatlerini Bildirirler 

T\lrJdyo Saııtt Program Gllnler Dalp uzmılup 
. Klloelkl !letre 

ıs : 00-ıs : 15 

ıs : 1ıs-1s : ~ 

11 : 00--19 : 15 

19: 15-U : 30 
20 : 00-20 - 15 

20 : 1&-20 : so 
20 : 45-20 : 5' 

Haberler 

• 
" Haberlerin Tah?tn 

Haberler .. 
Haberlerin Tahlili 

' • .. .. " .. .. 
Haberler 

.. 
Haberlerin TahllU 

Haberler 

" 
• .. .. 
" Haberlerin Tahlili .. • 

\ 

Paurte!!l, Çarşamba, WRCA 
cumartem .. .. 

Puar 
Hcrgill1 .. 

Cwnarte.t .. .. 
P&Z&?' 

Hergün 

.. 

.. .. 
Pazar 
HqQn 

.. 
" 

WNBI 
WD08 
:WGEA 
YILVO 
:wcw. 
:wRCA 
Wllı"BI 

Y.'BOS 
:WGEA 
WLWO 

, W<;JW; 

WGlU. 
:wRCA 
~I 

:wBOS 
~GEA 
;wı.wo 

• wcw. 
Paza.r mmA 

Paza.rteaı. C&l"f&IDba, ~ 
Cumartea1 

:!O : "5-21 : 00 • lii- - Paza.rteet. Çarp.mb&, ~ 
cumarteat 

\ 

21 : 00..-%1 : 11 Haberler 

• .. .. 
• 

.. .. 

.. " 
n: 1s 21 : ~ Ha ber'lerln t11.hllll ve mnztk .. .. 

. ' .. • 
• .. 

%1 : 30-21 : 45 Haberler 

n 

Ha berlerhı tahllll 
.. .. .. • 

Haberlertn tahllll ve mtızlk 
%1 : 45-22 : 00 • ~'tle~lcrln tahWt 

• 
• .. .. .. 

Habe'rlerir fıftblnt '" .mllzflt 
22 : 00-22 : 115 Heıberler 

• 
23 : 00--23 : 111 • 

• 
23 : 80-23 : 45 .. 

• .. 
Puar WLWO 
Puar WDOS 

• wcw 
P .. rteaı !IA CwnarWll :wı.wo . . ~ ... 

... Pl!ıısar 

• .. .. 
• .. .. 

Hergtbl 

.. 
.. .. .. 

Hergiln 
.. .. 

PUS! .. . . .. 
Hergün 

• .. .. 

• :waur; 
l\o'RUW 
WRUS 
WRUl.i 
WRUW: 
VTR.US 
:wLWO 
.wosx 
WORO 
LWRUL 
;wRUW 
~us 

WLWO 
WBOS 
wcmc 
WCRO 
:waur; 
.wımw 
;wRU'S 

'WLWO 
:wLWO 
WOW 
WLWO 

"'"BO~ 
.. wcw 
.. WCOA 

• ~aza.rt.esl ua. ~si WROL .. .. 
23 : '5-24 : 00 Haberlerin tahllll 

• .. .. • 

• WRUW 
n WRUS 

.. .. 
WRUL 
WRUW 
WRUS 

15.150 

17,780 
115,210 
Ui,830 
115,250 
15,850 
15.160 
17,780 
15,210 
115,330 
115,250 
Ui,850 
Ui,330 
ll,160 
17,780 
16,210 
15,330 
llS,250 

16,850 
15.330 
llS,150 

17,1'80 

~.zı.o 

16.JDO 
16.210 
Ui.850 
15.250 
US.%10 
15.BSO 
11,?DO 
D.'100 
G.IMO 

11:nxı 

1.100 
&.CHO. 

..U.22'0 
ı:J.2"0 

lT.830 
11.700 

1.TOO 
6.40 

lUICiO 
lts.210 
15.270 
17.830 
11.700 
0.100 
9.9'0 

15,2:50 
15.250 
IS.8!50 
115,2SO 
1s.ııo 

15.8150 
17,830 
11.rvo 

9.700 
8.CMO 

11.790 
9.700 
t'l.040 

(Bu listeyi IQHen k9Sip 
saklayınız) 

/ 

19.8 

16.8 
19,72 
19.56 
19,7 
18.9 
19.8 
16,8 
19.72 
19.36 
19.7 
18.9 
19,56 
19,8 
16,8 
19.72 
19.56 
19.7 
18.9 
19.56 
19,8 

16.8 

19.T2 
19.T 
19.T2 
18.9 
19.7 
19.72 
18,9 
25.4 
30.9 
49.6 
25.4 
ao.9 
f9.6 
19.T 
19.6 
16.8 
2:1.4 
30.9 
49.6 

19.7 
19.72 
19.6 
16.8 
~.4 

30.9 
49.6 
19.7 
19.7 
ıs.o 

19.7 
10.72 
18.9 
16.8 

z:s.• 
30.9 
49.6 

25.• 
30.9 
49.6 

. -. ··~ •... ~ ... , .. .,.•--e1.ı.:\· ,;- . ,· • ·. • •. ' .. ~. ··,f'.. • . 1 , ____________ _ 

Bay ve Bayanlara 

Müjde 
Bu tasarruf .:.Jevrlnde eslddl De'• 

yam soldu, renginin moaası gec;u 
diye kıymetli 

m. ÇA.N'l'ALARINlZl 
Bir köşeye atıp terketmeyinU 

Atelye.arlz ıstedlğlntz renkte eıbı. 
selerinlze uygun ola rak eskl ÇAN . 
TALARINIZI fenni !UrCUe ooyar 
ve ;yepyeni yapar. Ay:-ıca ber tOrlU 
tıımlr ve urmıırlama ça nta yapl\T 

Ttıwletlntun rengtnc oyaı eo a.IJl 
!!:!bit tırnak cfW::ırmızı ıuıcak ,ıcı 

\"emlı.de temin edeblllrslnı7. 

Karaköy Mumhane caddeaı 
Hal!anpa~A ban N'o. 2. ıı 

AıllerUk ı~erl 
Eminönü yerU As. Ş. Bqk.dan: 

ı - !;89 doğumlu eratın ilk ve ıon 
yoklamaları bir arada yapılaccıktrr. 

2 - Yoklama f> teır.muz 9'12 pazar 
tos! gUnU aaat 9 da t>aşlıyacaktır. 

S - Yoklamaya gelenıer muh&k • 
kak !kamet senedlle ıs adet vesika 
lık fotoğraf ve nfltus cl\ı.danlarlle 

gele~klerdlr. 

• - Yoklamalar saat 9 dan 12 ye 
kadar devam edeceğinden aşağıda 

yazılı gUnle:"de öğledEn evvel oubeye 
gelmeıerl gelmlyenleı hakkında ka_ 
nun! takibat vaprlacaktır 

5 - l:':mlnt\nU m erkez nablye6i: 
6 .8,10, H, 16 temmuz 942 günleri 
Alemdar ;ıablyesl : 20, 2:.l ıs, 30 

•emmuz 942 gilnleri., 
Kumlıapı nablyesl: 4, 6 10, 12, H 

18,20, 26, Zö temmuz 94.2 günleri. 

Veteriner Tc~men Kamilin hüvi
yet <'Üzclanile birlikte ııcele ~uhcve 
ge lmes i illin olunur. . 

Ş(hremlni Askerlik Şubesi Brrf 
kanlıiJındon: 

l - 3~ ~ ve bunlarla 

muameleye tabi mükelleflerin ilk 
ve son yoklamalarına 6 temmuz 942 
pazartesi günü başlanacaktır. 

2 - Yoklam~lnra p:ıTartesi, çar-
~ıtmba, perşenbe w :. curııa ıı:ünlcri 
her gün saat (J 4) de h:ı~lnaacak ve 
(17 ı de niha)·et '°eMlecektir. 

~ - Y()].:lnmnyn gelenler, nüht!I 
hüviyeı cilıdnnı, ikıımetgiih _1;encıdi 
ve (fi) ade~ ve.o;ikalık roto~rarı he .. 
rnberJerindc bulıınduracaklnrdır 

• - 33~ do~ımlulann son yokfo .. 
mnsında <;'ihht \'Rziyetlerinden do
lnyı crte~i seneye hırakılanlnr 339 
do#ıımlu erlerle muameleye tCı?i 
ıutulmeyacııklnrdır. Bunlar 340 do
ı:umlıılann son yoklamasına crığı .. 
rılacaklıırdır. 

!i - Tahsilde olduklarından do. 

13,00-13,30 Şarkı ve tUrkWer, 
18,00 Program 18,03 Radyo dans or. 
kestrası 18,45 lnce saz fasıx 19,30 
Haberler 19,45 Serbest 10 dakika 19, 
M Saz eserleri 20,115 Radyo gazetesi 
20,ts Bi rhal kturkUsü öğrenlyonuı 

21,00 Ziraat takvim! 21,10 Hicaz ma
kamından şarkılar 21,30 Konuşma 

21,45 IUyaseticllmhur b:mdosu 22.30 
Haberler 22,45 kap:ını§. 

Diş Tabibi 
A. Saryan 

Beyoğlu t ti'kliU caddesi El. 
hnmra ap:ı...'1.Jmarıı 4 numarah 
d:ıfrec;lnde muhterem hastala
nru l•abule hnslanııfıtır 

Evli bir genç . 
bayan · nasıl · / 

GÜZELLEŞTİ VE 
MES'UT OLDU? 

BayanG ... ~ . 
"Y•rı.bir ıy enıllae kaılar ~ \ 
ılzll " kıJ111~tdıditt; dlyer •• 

25 yaşında ld!m. •Btr tenara bJ... 
nkılma.ktan> t~a l:a.;l:ı.mıt
tun ... eııı: ısılı: dans mlonlarma deva.m 
etmetı tecrübe et.tim. Fanı hiç blr 
eı1ı:etln na.zan dlkta\lnl celbedemi-' 
yordum. HeaQz eYleıunJf benden K'CD9 
blr arkad&çlln bana b1r m te'rd1 et.t.ı: 1 
~ketlerin takdtr rr.ııarlannı çebrl 

• &ae, nemıln ve a~ bir cBd ve şaya-' 
m perestiş bir tendir. Bu yeni Ye fli~ 
Y3lll hıı yre t c tızelll k reçe tesinl sen de 
teeriibe et.> dedi. Şimdi zevclml ilk 
'nazarda takdir eltlğt gaz kamııştıran. 
bir tazeWttekJ genç v.-ı nermln wnım 

• Oıd;tunu tttraf edf7or . 
tYaptııım ıudor: . . . 
•Her dq"am, y:ıtm:a<Sıın eV'ffl 

1'cHd p!~ı olan penbe renktcltl To-.~ 
\aı:iilon KN!mlnl kull:ındım . Terklb1n· 

de, bütün düıµrada m8'hur bir clld 
~mwm.-ı ~ndıın: it.eti ve cllııl 
hilceyrelerlnden !stlh~ edlJml.ş lcıJ-' 
meuı bir un.sur vıırdır. sız uyurlt-en 
o, clldi ~sler ve guzellefUrlr. Sabah· 
lafı da ya(;ıız ~yaz ren1ttekl Toka..., 
lon Kremini kullandım. Blr'kac; gUn 
zarfında cildim, ka.dlle gibl ymnuşak. 
gül yapracı gibl taze ve nermtn blr 
bal ali'lı. aı;ık mesamelerlm sıklaıtı 
ve siyah noktalarla gayrt ı;af madde
ler kayboldu.> 

Eritekicr SİZİ cazip ve sehhar 
buluyorlar mı? Ak::t ~Urdc he
men bı:günı!cn clld &:~· "1 olan To-
kalon Kremini kullanarak IK&fetı
nat arttınnız ve teninize tıayat ve 
taravet verini%. Tolcalon .lı:remlcrtnı. 

clld tçln ~sleylcl • l'ftt bir unsuru lh
tiva etmısen ldl giızelli.k ltrcrnleri lle 
kıı.nştırma}lnı:ı:. 

PARASIZ GÜZELLİK KUTUSU • 
Derununda ıbeyaz ve pembe> renk
lerdeki Tokalon kremleri ile muh
telif renklerde Tokalon pudraumn 
nümunelerlnl havid ir . Ambalaj ve 
sevk masrafı olarak 20 kuruş.luk bir 
pulu aşa{tıdaıcı adr~e gönderiniz 
Tokalon servi:sl ~D Posta kutusu 
822, İ3tanbul. 

rennı Slnnetçl 
Nuri Eşsiz 

Küçük cerrahi: Aşı enjeksiyon• 
Jar. pansmnn ve hac'llllat yaoar. 

Aclre.c;: AW.arfty Polis m~rkezl 
knrşrsmıta No. 1·! Tel: 2098'7 den 
ic;t~ylni7. 

Kok ve maden kömürleri satışları 
Kömür •ati.§ ve tevzi müesaeusi l.tanbul ,Şubesinden: 

Kalori:Ce rl.J bhlalru'l& resm1 ve hususı mfiesaesata, lokanta, ıUthan• 

V'3 beuzeri mahaller muttaklarlle kUçük <Rlkmecl. demirc1 gtbt ~a ve. 
rilmckte olan kömürlere llAveten hu.sust meskenlerin eob&larma da J01 
ihtiyacı içln k ok k6m1lr11 aatı,,ıarma &§ağıda.ki eaa.s1ar dalıiliDde; 

10 Temır.uz 19•2 cuma günllnden 1Ubaren ba§Lana.caktır. 
1 - &) Sobalar, b) kaloriferler, d) lokanta, etıtba.ne ve buna benzet 

mahalltrl."l ve kOçtlk dökmeci ve demlrcl gibi ean&fnı anatıa.nna yarar 
kômtırler için Uç nevi U:tfyr.ç beyannamesi hazırlan.ml§tn'. 

2. - Sebalar için 1btt;yaç bey&mU1.melerlnln 10 Temmuz 19'2 cuma 
aal;ahmdıuı ltlbarcc &§&ttda yazılı yerlerden tevzllne baflaııa.ca.ktir: 

a" Kadıkl!yde itfaiye karııısmdaki AS.ti§ bllrosunda.n. 
b., Tophanede GllJmük k&r§ısmda Kozlue& hanı altındaki sabf ~ 

sun dan. 
c.,. Yedlkale Gazhanestndek\ •bD bürocnmda.n. 
e.. Bu ilt.nda yazılı bayilerden. 
3. - Sobalar jçin kok kömürll satit mahalleri. fktnd m.addec!e dJCrf p. 

~n baylle..-in mağaza ?e dllkk!nla.rlle yine aynt maddede yazıu K&d!k61 
ve TtJPlı&ne ı;atı, bürolan ve Ycd.lkule GaZbanesldir. 

Ka.dıköy aatı§ bürosu, ~Y' deposlle Kurbağalıdere gulıaneaı lofn. 
Topha.nede Kozluca han altında.ki aatış bO.rosu, Kunı~~m.e kok depo:dl• 
Dolm:ı.ba~ ve Yedikule gaZbaııeJA!rf. için, 

Yed1ltule pzba.nestndeki aa.u, mabatlt de yatımı Yedfkule ga:&bauesi 
tçt.n ve bayiler de yalnıs .kendl mağaza ve dtlkkAnları içl:rı nt.I§ 1'1*"4k 
lardıT. 

4.. - RMml ve hUBud mtıeueselerle küçük demirci, dökmeci Te ben. 
zeri esna.fa., otel "fe pa.nalyonlara. ve kalorife•ll binaıarl& billUnum. madell 
k6m1lrUne aid bcya.rına.maJ"rlD tevzi malıalll ve klSm1lr sa.tı§ mevkll. Ga. 
lata.da yenl yolcu aalonunlll\ ilçUncU katındaki merkez bUr~dur • 

5. - K&dık6y, Topbw ve merkez satı, bllrolarlle Yedlkule gazhane 
afn<!eki bllrOO& bir tondan ye bllQmum bayilerde de ytız kilodan &§ağı ~ 
t11 ye.pllma,.acaktrr. 

6. - Ralortfuli blDa1ard& oturanlar& teüln ~ katorlterden ~ 
vuıta da yakJ!ma>: ftzere ~m1lr verileme:'.. 

7. - Talimat.namede, be)tamıamelerln tasdikine ald oıaıı maddeld 
qağıd& ya%11ıdu . 

Madde: 3 - ~ğıd& yazı:lı oaJm "fe mneaseaeler lhti)"&Çlarmı bey&?&,. 
mı.me hUlmıtlnde oıuıak ve mat.bu bey&mıame ile latenllen maltlm&tı lht1"9 
etmek Uzere birer :resmi mektup ne bll~bllirler. 

.A. - Devlet, vat.yet, belediye idare T• mQesaeseleri, memur Te mt& 
tahdfmlerbılı:. lhtiya.ç~I hariç. 

B. - Memurıon Mll9 a.yılı kanun ht1kllmlertnQ t&bl mUeuoaelec. 
"meıuur :99 "mo.eta!ıd&mlerbdıı fhtl~an hariç ... 

G. - lillç!.l11" n ~nklar ııe bunların memurl&n "'m.emurıaa. 
aid oan mcı.tuplann men.'lup baluDdukları elçilik veya kon.ııoloslukça tu. 
dlklJ olmaaı IAzmıdlr,.. 

D. - A. B. C. frkralnn haric!ndelcl Amme mUesseselerl Qe umWJd 
ın~aatlere badim müeueııeler, "memur v~ mUstahdemlerf.nin thllvaı:ıaıtt 
ba.riç:.,, .. .. ... " 1 - "' 

•" ~ , , ~ ., 
E. - thrakiye için gemUer • _.. _.. A ~ .# 

Yazılacek resml mektuplar veya ~erer, mlf"cneM!er! temıııll 

' edeıııler taratnıdan imzalanır. Bunların ba§a blr makam tara.fmdan ta&.. 
dlklne lhtlyaç yoktur • 

Madde: • - Lokar.tn, sQthane ve benzeri mutfak ocak.lan, kUçllk cı.. 

mirci ve 46kllir.c0ler, oeker, he.1va, puta gibi maddeler imAl edenlel', 
Kolacı, lekeci gtbl esnaftan ötedenbcrı kok. ta, k&D.tırn. llny!t ya.ka.cak 

u.ıs~tı olup ta f§lerinl tıunlarla. gördllkler1 eablt bulull&Dlar 1§ ;ver1ar1Dd• 

kullanacakl&n kömUr !~in verecekleri lhUyaç bv'&DDAlllMrlnf nna blr. 
liklerine, yokca belediyeye ta.adik ettlrlrler. 

Madde : ~ - Dördüncn maddedo yazılı olm&yan sanayi mueıısaeaelerl 

verecekleri ihtiyaç beyıuuıamelertıı.1 bağlı bulundukları mmtaka lktla&t 
t!lUdUrUlğün-:ı taadik etttrlrler. 

lıadde: 6 - T•&hln aobalan için .erlleoek ihtiyaç beyannameleri Halle 
dağıtma b!:ll.klerl taratmdan taadlk edfltr, 

Madde: 7 - Ttcarethane, ya.z:ıhane gibi Halk dagıtma blrllklerlne 
U.bi olmayan mahallere aJd ihtiyaç beyıuuıaıMlerl taadika tAbl deflldir. 
Şu kadar k!. bu mahallere afd ihtiyaç bcyanıuunelerile kömllr isteyanıer 
tapu aenetıerinl veya mwıadda.k kira muka.velelerini ibraz ederler, verDea 
kömQrün n ev'i, mikt&n ou "feııılkaJara i§aret olunur. 

Madde: 8 - ~ğida yazılı mUesseaelerin lhtıy~ beyannameleri tu. 
dika t~bi değUdlr • 

a ,, Stblıat mneseeseıe.rt. 

b., KalorJferıı binalar, 

e,. Oteller. 
BAl Uerln semU w adroalıen: 

&mtl 

Fatih 
Aksaray 
CibaJI 
Beyazıt 

Çenberlltaıı 

Ahırkapı 
Eytıp 

.. 
Bomontı 

N~ntaşı 

Beııiktaş 

Da.niş }>(my 

Cemil Anlan 
Ali Halit 

Halil Haydar 
~ Osman Tuncer 

Osman Tuncer 
- Mehmet Ali özer 

Hakkı Öğer 
,.,. I CemJI Kapıcı 

Mehmet Konuralp 
P'erldun Üçok 
Ali Rıza Öne§ 

Tevfik öneıı 
.Maçka Murat Bqula.§ 
Taksim !amall Hakkı Kabasakal 
Parmakkapı Suavi Alemdar 
Galatasaray İbrahim Çnyban 
Amnalnnesı;lt Hidayet AyarıgU 
Kalyoncu kulluk İzzet Gutten 
Galata Abdullah ve Bu~ın 
Tophane Mehmet Şengül 
Kaannpaşa HUsnQ Türkoğlu 
Fmdıkll Sadullah ve §erik! 

" Amu."Utköy 
Kadıköy .. 

Fahıi Db1en 
Re§it 

HUseyln ünaı 
Mustafa Yorgancı 
Sadettin Bıterıaaz 

- ~ . 
Adttııd 

-Fatih Feyzullah efendi sokak No. 25 
hıebey maballesl No. 19 
Ciball 
Yeniçeriler caddest No. lSO 
Matb&l Osmaniye eokak No. 2S 
Ahır kapı 

Camlikeblr mahallesi Kaleuderhane 
· sokak 22 , 
Fener Vodlna e&ddul No. 125 
HalA.skll.rgazı caddesi No. 187 

.. • .. l ( 

.. .. .. 343 • 
Nl§anl.qı 

Beşik~ Hayrettin lskeleal 
Teşvikfye No. 127 
Taksim ırlnemur klll'flımda 
İmam sokak 

1 

Galatasaray Ye.nlç&!'§t caddest 
Pnımect sokak No. 12/H 
Kalyoncu kulluk karakol ya.nmda 
Okcumuaa caddcat 
Tophane Boğazkesen caddesi No. lliB 
Ka.sımpa§!L 

Hamam arkası eokak No. 12 
Mebwıan caddesi No. 05-ln 

,. ., No. 113 
Arnavutköy çal'JI lçt 
SöğUtlU eaddesı .. .. No. 28 .. Fazıl Zaim Yeldeğirment Talimhane me_.Ydanı 

.. Vahdet Pekel Rıhtım caddesi No. 22 
,. Asım .Aslp.n 

Kızıltoprak 'Mllfit Dikmen 
Göıztepc Ho.lll ve İbrablm Bala.ban 
Erenköy Muharrem ZlleU 
üsırtıdar :t.tact ErS'incr .. İbrahim Yolal 

All Çetlndağ 
Sa!t Genç 

nam ôzkaptıuı 
Ömer B8.§kal 
Osman GUrer 
Yakup Uzun 

HllseyYı .A.k.au 

Çuhadar sokak No. 21 
Ihlamur caddesı No. 121 
1.etalıyon caddesi No. 77 
Hat'boyu No. 22 
tl'aklldar Eski hamam No. 8 
Balaban iskelesi 
Tophaneli oğlu tramva,y cad. No. $1 
Altın ordu caddeal 
Anıldız adde.si 
Banyolar caddest 
İskele caddesi 
Şenllkdede Çatlakçcşme No ~ 12 
Haaoki caddeai No. 110 

l .{.'1869). 


