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illi ef in Millete taziveleri 
:Ret a~şam: 

Yeni 
Kabi e 

HUseym Cahid YALÇIN 

M İLLİ Şef yeni kabineyi t~ · 

t ~t.'--· 

Dr. Refik Saydam 
Devlet bizmeünde ber trlı· lü şahsi ve 
bususJ menfaat kayrhnda~ uz~k o an 

temiz mısaııerilen bir" oiaı1a~ m:a 
tarihimizde daima ya,ayaca tır 

Jc.El<'İK ıs.4..YDA.~l'IN AZİZ HA'fIRASL~A 
Dr. R~ik Saydam'ı, millet hizmetinde vUcudün\ln son t.akatını 

tilkettikte& sonra kaybet tik. Tlirk milletini, bUyUk bir evlAdınm a.cı.. 
sıncan dolayı taziyet ederim. Hakikatte hepimiz bırbirimize teselli 
vermeğe çaJışııa.k yerindedir. kil '\'IUÜesini tımir l\1ebu. 

200 Şükrü Sara~ğh!mı. te\'di etti 
ve kabine derlınl te~kil edilerek 
dün akşam yeni nkiUer Cumhur_ 
başkanm.a. ta.lHlim olundu. Sara• 
roğlu Imbinesi teknik vekaletlere 
ait ufak de6.;~ıktiklerle e..~ki kabi
ueDin aynidir. Yalnız Harkivc Ye
liletini .Ba..5,·ekil Saraçoğlu, şim.. 

dilik '\'ekilet suretile muhafaza et• 
mektedir. Bu ihtimal ki, ha-riciye 
vekilliği gibi bllJıao;sa ~u zama.nda. 

Ba_şvekil Şükrü Sara~oğlu Y~ni Ticaret Vekili Dr. Beht.et UJı Yeni Ziraat VeldU Profesör 

Dr. Saydam, yirmi &eneye yakındır muhtelif icra vekilllklen yapı. 
yordu. Aldrğı bulün vazifeleri, nihayetine kadar, genç ve ate§li bir va.. 
tanseverin heyecaru ~e .!ıebatiylc takibetti. Hizmetlerini te!errüatlyle 
saymak g1lçtür. Fakat .srbhiye vekili olarak bu milletin bünyesinde 
Ulllı ve el>edl eserleri, dı.ima hürmetle hatırlanacaktır. 

Şevket Ra..5it Hatiboğla 

Yeni kabine kuruldu 
Şüphe yoktur ki hemen dört seneye yaklaşmakta ol.an ba§vekAleti, 

aıyasi vaz!(elerin en ağn'l idl Va.zi.feyi mllletin hayrına ve saadetine 
ifa etmek için göaterdt~·i temiz ve titiz dıkkatıe büyük muva.ffa.ldyeU. 

TUrk milletinin kadirbilen vicdanınd& daima şükran yerini nı~hafa.m 

.:.decektfr. 

ı:ok ehemmiyetl ha.iz bir maka,. 
mm tam ehlini bulDlak için bir 
müdclet teemmüle ihtiyaç hisse . 
dilmeSinden, yahut Büyii'k ~lillet 
Meclisi harlcinclc bir zatın \'ekil· 
Jete gelebilmesi It;ın icap eden 
resmi fomınJiti!leıin ikma Hne za
man bırakılması mecburlyeUntlerı 
ileri gelnıi.::; olabilir. Herh:ı'rle 

ııtmdiden bt'Jyetle sö~ lenebjleeek 
bir ~y yarsa. o da. kabine deği. 
blkliğinln hiçbir suretle bir polili. 
ka değişililiği m5.nasmr ifade et. 
ınfycceğidir. Hele yeııl habinoyi 
Sara!:()ğhınun t.eşkil etme&i bu 
hapt:ı. en kat'i t.emin.attır. Çünlm 
il~ senedenberi dahilde ,.e hıniç
tc büyük bir memnuniyet n a.<Ie 
ta hayranl&b. takip edilen Türk 
harici politı"kasınnı ltararla§tırrJ. 
masmda. ve bilhassa o ka.<IST mu. 
"affakryetlc t.a.tbik mevküne ltO• 
rulmasmda Saraçoğlonun esat>lr 
lir hl!>Se<!i '\'&rdrr. 

Saraçoğlunnn imrenilecek bir 
lnrsusiyeti, daha. doğrus14 bir me-. 
ziyeti herkecıe büyük bJr sempati 
ve itimat telkin etmesidir. Onmı 
hariciye v.ekiUiği ~k zor za.oınn· 
tara t.esadöf etti. Gün oldu ki ba· 
zı memleketler ona. kar~ı ateş 
pü-ıkürdiiler ve di;:ı gıcırdatut:ır. 
·ı.-aka.t o bnnla.rm dilinden teliiı>a 
dti'medi, mütoossir olmadı, itidal 
\'C neşe5lni lüı.yl>etmeUi ,.e bilha~· 
f\a yolundan ş.a..<mı'ldı. Sonra baktı· 
ruz ki her şey ~arı;a.buk ge~mil}tir 
ve her ağız onun politikasından 
memnuniyet beyan etmeye başla.. 
ınıştır. Filha.kika bazı dal•ilt:ıfar 
oldu 1Ii Saraçoğln ne yaparsa. hi9 
Wr noktada birfeşeıniyen en .ı:ıt 
muhitler onu tasvib etmekte ittl· 
fak ettiler. Bu, 8araçoğlunun hir 
ı,ırndır ki nnalıtanm onun müs.
te&-ııa zeki.smda ve mizııcmda. ara
mak lazmıgelir. 

Maamafih, Snra!;oğlu, llendisini 
hu nıulıite beğen<limıeJt i~ln şah. 
dyetinden ,.e m~leliindcn hi<,:hir 
fıedakarlıkt:ı bulunmıw:. Zaten 
nıuvaffakıyetlnin cidden miimtaz 
ve dikkate değerli bir dereceye 
yü"ksclmcsi de bunda<l!r. Onu ny• 
sal, ~'llnl"':lk ve ılaima gülüm~" 
görürsünüz. Fakat r~sıırdur, se· 
'IY.ı.tkarclrr, hıı. tta inatc:ıdır. l\fom 
leketi irin doğrnluğuna \'e iyiliği· 
n.e inandrğt hattı hareketin uf:Lk 
hir noktao::;mda bile c~rilmc.ı: Ye 
feılıtkar1ık ynpnıaz. Daima. n:ızlk 
ilavr.ımr, fakat, cesur olmasmı ve 
kıımasmı da bllir. V:ılm7 bu lnz
mak bile onda tıar5T'imdaki!li kır. 
mıyncak bir Şel\llde !~en<ilslni gös,, 
terir. O z:ı.m:ı.n huna, metanet a.clı 

,·erilir. 
Sa.ra-:oğlnnnn kıymetini arttıran 

olaylardan biti, yeni 'rilrldyenin 
lıütiin inkılaptan için'l" ı1aima en 
'10 fü; bir iden le sadıl< kalarak 

Mareşal 
Rommel 

Yeni bir 
taarruza 
hazırla
nıyor 
-0--

Mihver kıta-
ları tanzim 
edilmekte 
Cephede din 
slkünet vardı 

Londra, 10 ( A.A.) - Toz fırl:
nalı:ırına rai.;rnen huva faaliyeti düıı 
de ·deYum etmiştir. ' 

Salı sünli, Eldalıtın'da hava mey. 
danına taarruz eden tn_ııiliz uçakları 
ycrtlc, bir muhabire göre, 7 düş• 
man uç.ığını tnhrip etmişlerdir. 

Vişi, 10 (.-1.A.) - EHi.lemeyn ci_ 
varında faaliyet ycniclcıı başgösl<.'f• 
mişlir. 

Londra, Rommel'in Elalemeyn'i 
ı:ılm:ık için yakında ~·eniden taarru .. 
xa geçN·rğiııi tııhıııin etmeklcdir. 

Alman nıare5alı aldığı takYiye kı. 
tnlnrını tanzim c!ıııcklc meşguldür. 

Loııdrrr, 10 (.1.A.) - Gazele ıııu· 
habirleri Mısır cephesinde vaziyıa 
tin dün ele sakin geçliğini bildiı· 

meklcdirler. 
British tlııiled Pre~s'in muhabiri, 

cephenin diiıleşti~ini söylemekle.. 
dir. Simdi cephe El<ilemeyn'dcn 
cenup lıntıya doğru uzanmaktadır. 

Topçu fnnliycH olmu5 ve bu ara• 
(Devnm1 3 üncüde) 

Amerlkadakl mlll
ver allazua11n 
kaldırılması 

Amerikalı lar arası konfe
ransı bir sıra kararlar 

kabul ettı 
şeflerinin itimat ve mııhıı.bbetini V lıi t 10 (A A ) A 
~zamnasmda ve ı;iynsi hayatın . aş ı:. on, . • • -. me. 

"b 1 • ... • tJfnıle <"fmis ı,11 nkalar aru.s1 ıktr.sat ve malı lı:on• 
t4"!t'.rıı c erın11en •" ., • · · · k d "1 
J 
~ d dı B ..,.ün yükselcliiri lrol koııferansma ıştıra e en ~ 
urmasm a r. U- · " A rik tnh · ti ·· ill 

B . kill'lrt k~nd"sini bir daki· ıne a cu u~e mumess e_ 
acı\e 1 ' e 0 1 

• , Jd" ri umumt toplantrlarmda Amerika. 
kn bile yabn.ner hi'l'lf'tmı~ ere ır. ı cl:J'O. m;hver :1 .... .,,,d·1 ve mali nUfu• 

111" S tın• t " l ·e m'ıhnb · .ı:ı.w.,... 
IU •1 ..,e ın~ <"~''e<"CU ~. ~. ••11 t zunun k:ıldrrılınasına ait bir ı:trn 
hetın.den emınclır. ~uyuk !m e tavsiyeleri ittifakla kabul ve tas
lUerlı~ndcn ''e rartı<len !<agı!lm vib ~,...,;, t' . • 

1 
y d -. . ...,..,.'? ır. 

hlr miı:ıaherete naıl o acııgm a - - ---------- - 
<;Üpho yoktur. ~lütt.eflk memle· 
J,t:flerl e dostçs müna'>cbef.ler be!ı· 
l ediği, !':Lir memlf'l•etlerdc iyi 
kar~daııacağı mu~l4t..ır. l\ln.t • 

bua.tsa 5tiph~siz ki onu gözbebeği 
gibi seveeditlr. İyi ba~l.ıyor, iyi c)e. 
,_. e<leocld·ir. 

.; 

Y alnı·z Ticaret ve 
Ziraat veki lleri değ işti 

Ticaret VekAletlne nr: Behçet Uz, Ziraat 
VekAleUne de Prolesör 

şevket Raşlt Batlpoğlu getirJldl 

Başvekil Şükrü Saracoğiu 
harlciqeg i de vekaleten 

uhdesine aidı 
' 

,-Kabine listesi-, 
An.kar~, it (A.A) - Yeni hükumet a,,ağıda gösterildiği surette te. 

~ekkül et~lştır: 

ll:ışvekıı: 
Adliye; 
Milli Müdafaa.: 
Dahlllye: 
Hariciye Vekaleti Vekili 
Maliye: 
Nafta: 
MaarU: 
iktisat: 
Sıhhat t. Muavenet: 
Gllmrük ve İnhisarlar : 

Ziraat: 
Münakaıa.t: 

Ticaret: 

ŞUkrU Saraçoflu, (İzmir mebusu), 
Ha.san Menemencioğ"lu, (Mardin mebusu), 
General Ali Rıza Artunkal, (Manisa mebusu), 
Dr. A. Fikri TUzer, (Erzurum mebu.su), 
Şükrü Saraçoğtu, (İzmir mebwıu), 
1''uad Ağrah, <Elazığ mebusu), 
General Ali Fuad Cebesoy, (Konya mebusu), 
Ha.san Ali YUcel, (İzmir mebusu), 
Sır.rı Day, <(Trabzon mebusu), 
Dr. Hu11lsi A!ata.ş, (Aydın mebu1J11)", 
RaJf KaradeniZ, (Trabzon mebusu), 
Şevket Raşit Hatlpoğ'lu, (A!yan mebusu), 
Fahri Engin, (Samsun mebWru) , 
Dr. Behçet Uz, (Deniz][ mebusu). 

1dYASETtc•J:ı.mun rI:.lKERi!.Sl 
Başvekilliğe lznı ir mebusu Şük

rü Saracoğlnnun tayin cdildiE(irıc 
cl:-ıir olan .Riyaseticunıhur tezkert"Si 
aynen şudur : 

olundunuz. Teşldldfı Esasiye kanu
rıu mucibince iulilrab edcccj iniz 
lcı·o veJ.:illcriııi bildirmeni:i ricn. 
ederim. 

Reisicumhur 
iSMET INON() 

Ankara, 9 Temmuz 19~2 

Milletim.iz iyi bır iruıPn nilmu cıesini ve devlet hizmeti.ne bütün 
mevcudlyııUni vakfeden bir \'atanseverin millet yolunda. ölUnclyc ka. 
dar çalışmasının müstesna bir misalini görmüştilr. Bu misal, hepimize 
sevgi, hürmet ve gıpte tl-lkln etmektedir. 

Dr. Saydam, devlet hizmetinde her türlll şahsi ve hususi menfaat 
kaydından uzak olan teroız misallerden biri oıarı:ık da tarihlmlzd.:ı da... 
imo yaşıyr.caktır. tradt>ıı!. ve seciyesi kuvvetH bir al'ka.da..,unızdı. 'remiz 
ve doğru bildiği :hare-l;ctıerde uğraşma biJ~sl zorlu: hiçbir menfaat, hiç 
bir nüfUzrlan Urkmiyccck kadar gözll pekti. Va.tan, uzun bir çalrşnıa 
devrinin kemAle er!.ştlrdığ; bir evla.dının ııizmetleriDden çok istifade 
ed".ceğJ bi" zamanda, on~an mahrum kalmıştır. Acnmz bUyUktü~ fü;ııı. 
metliye hizmet ve kadirbilir duygular göstermek yaın1z borcumuz de. 
ğil, yetl§ecek neS:llere karşı güzel örnek vermek için de mUsbct ve 
ciddi vazi!em!Zdir. 

Hizmet ft.şıkr vatanl!'everlerin. ellerine verilen emaneti temiz ve 
~eıf'lli bir n\hayetle tesılm etmeleri en aziz emellf'ridlr. Dr. Saydam, 
U.:erindeki vazife cmanttlerini şerefle teslim etmekte mlimla.ı: bir ba.h_ 
U;)•&rlığa ermiştir. Millet hAdimı bUytik vatanse\•erl, Türk milletinin 
hatırasına bUrmetle tevdi ediyoruz. Ank.ı:u: 10 t.emmıız l!H:.! 

ı{cıik Saydamın tabutu eller 
çıkarılıp t rene 

İS:\IET İNÖNÜ 

üzerinde Haydarpaşa.da vapunlan 
götürülüyor .. , 

Ankarada bu sabahk
cenaze merasimi 

Milli Şef cenaze merasimin· 
de hazır bulundular 

ŞÜKR() SARA.coaı,u VEK1J,LER REİS1C"OMlroR.A 
lznıir mcbıwı TAKDiM EDİLDİ Relik Saydam göz yaşları arasında asri 

Ankara Ankara, 9 (A.A .. J - Başvekil Şiik. mezarlıkta Allabın rabmeUne tevdi edildi 
Doktor Refik Saydamın irtilıaliıı- rü Saracoğlu ycnı icra vek!llcrl he. 

_d!!e!'!n!l!ı!'!· n!'!h~il~ci!!!l !!!c!!!d~el!'!!n~B!!!a~ş~v~c~J.:~i l~li~{je~la~11!!ı!!!n!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(!!D!!!e!!!\ "ll!!!!!!!ır.!!!!ı !!!3!!!ü~n!!r!!ü!!!d!!e!!!) !. I Anka.ra, 10 (Telefonla)' _ Hu· 1 B:ış \ ekfılet ıne) danında, ist,a.o,yon 
~ gün bütün Ankara ka)·bettiğimiz civarında ,.c i ... ta!:>yondan §clı~e 

bü~ük cJ.e,·ıet adamııım mı.1temini g~den yol keııadarında kesif hır 
Yaşlı mısm1z? tut uyor. Sabahtan itibtıren biitiiu ı halk kütlesi toplanmış bul111111yor~ 
Muhakkak bu romanı okıımal1Sı. memlekett.e olduğu ~bi şehrimj7,. du. 

nız. dr. d e bayra'klar yanya indirilnıb, !\lerhwu Dr. Refik Sa~·danım ta· 
lbt iya.r ııusmrz ! - lmtunu getiren tren 1 anı ı.aa.t 9 
l\luba.kkak bu romanı okumab . da istasyona girmi~tir. 

Şark Cephe Garda. Büyük ::umet ~te<-Jisi F..e-ı-ınız. 

İ~t.e bir p:ırça: 
- Yarın saba.h mı? Geceyi bu. 

i'ada geçl.rm.eği mi dilşünüyon;.u· 
nuz? Siz hakikaten çrlgınRmrz. 

Ümit, soğukkanlılığrnda.n hiçbir 1 
ı:;ey kaybetmeden cevap verdi: 

- Ne olur? Eviniz bir eşkiya 
yatağı değil ya sizin. Burada bi'r 
grne g-eçirsem ne olur sanki? Za· 
ten ann<.>m ı:;imd.i beni Adapa-ıa. 
rında biliyor... Sonra a.rtrk siz 
genç sayıl:ınM,smız. Düşünün, şa. 

kaldan ağarın~ bir ihtiyar?.. 

•nu..•;•~-K-:YllN.'s.•n·i·t·:·"'·:·:·.(;·::__·n·m·a'.ı" ... _•_';_ua_te·;·;_".z s .. ~.~.u:a·n-;a_~.~-;;_··a_ I 

- i-ıi Abdülhalik Renda, Genel Kur. • d A l may Baı,k:ını Mareşal Feui Çn~. 
sın e man- mak Bawel•i1 \'C Vekiller, J\leelıs 

Iteiı;' \ 'ekrneri Grııı> Re1s \'t!l;ille· /ar iJer /igor ri, P:ırti Gen~ı seı.Teteri, Anı.ara 
,-ali ve garnizon komutanı. meb
tı"-lar, , el>&letlct crkanr tarafın 
d:ın Jrnn-ıla.nmıştır. Voronez'ln 170 

kilometre garbında 

Rosos şehri 
yakınında 
çarpışılıyor 

(Yıwsı 3 üncüde) 

• Treod~n in,lirilen tabut bir ce
ıır;ze ar:ıb:ı~ma konularak Mecll~ 
\'e Parti yolundan Ba.<t\·ekiUct bt· 
na..ı;;ma g-etirilmi-z11r. 

Burada tabut bjr top arabasID& 
kcnuhnu .. tur. Teşrifata dahil .,. 
,-at B:ıwekilet meydanmdt\ lııA 
dilerine a.)TJ1an • ·crle'l'i İlfpl lf/P 
mt, bu'hm.uyoı1art'h.. 

(DC\-amı S ünclide) 



a Barbla 
Gerçeklerinden 

Yazan: Dr· Sevket Raşit Hatlpoltln 
lopyekün harbin muvottakiyet sır

larını bir tek ômilde görmek, ~üphesiz 
doğru değildir. Böyle bir görüş, biz
zat topyekün harbin tabiatına uy
maz. Milletin bütün varlıklarının bi
ricik hedef uğrunda, yani zafer yolun
da harekete geçirilmesini $art koşan 
topyekun harpte neticenin alınması i
çin b"rçok ômil!erin birden rol oynıya 
caklorı tab"idir. Bununla beraber, şim 
di bazı harp Unsurları üzerinde da!ıo 
ziyade durulduğu ve onlara daho 
yüksek değer biçildiği de görülüyor. 
Bu, üç yıla yakn bir ztımandan beri 
sürüp gelmekte olan ~u ikinci cihan 
harbinin bazı muvoffakiyet ômilleri
nin göze bc.tacak derecede sivriltme
sinden, b~nları Ölekilerden ayırarak 

ön scıfa ccltmesindcn ileri geliyor. 

Bu harbin ön safta belirtliği ilk mu
vaffa!<iyet ômili, hiç şüphesiz, teknik 
kudrettir. Burada, teknik kudret sade
ce teknik \ eosıtaların bolluğunda ve 
mükemmelliğinde görülmemelidir. Ay
nı zamanda, harp eden insanın tek
nik seviyesinde de aramalıdır. En ge
ni~ mônasiyle insanın teknik seviyesi 
yüksek, te~niği zorlu taraf bu harbin 
birçok sahnelerinde Jaşırtıcı başarılar 
elde etmiıtir. Bu sebeplen, ıinıdi t~!.:
nik kudret bir <;okları için sanki hiç 
karşı durulmaz bir unsur halinde gÖ· 
rülmektedir. 

Milletler için teknik kudret, yalnız 

harpte değil, sulhta do üstünlük ômil
lerinden biridir. insan hayatının bu
gün almış olduğu şekil ve kazandığı 
hüviyet, tekniği birçok yerlerde lıôkim 
bir unsur haline çıkarmıştır. Zomarıı
mız harbi ise bu gerçeği bütün çıplok
lığiyle belirtmiştir. Şimdi bu gerçek, 
bütün milletler tarafından gözönünde 
tutuluyor ve milletlerin hayatı bugün, 
dünden daha ziyade, bu gerçeğe gö
re yonelmiı bulunuyor. 

Memleketimizde de yıllardan beri 
özenlerimiz hep bu yönedn müessir 
olmaktadır. Hatta şimdi harbin do
ğurduğu sıkıntılar içinde de biran bile 
bu gerçeği gözden ıl'<lk tutmuyoruz:. 
Bizim belli baJlı davalarımızdan biri 
de milletimizin teknik kudretini geliş
ti mek oldugunu biliyoruz. 

Fakat şaşırtıcı tesirlerine rağmen, 

topyekun harpte tekniğin yalnız başı
na muvaffakiyet ômili olmadığını da 
gene bu" harp bir gerçek olarak orta
ya koymuştur. Çünkü teknik varlığı hiç 
de cılız olmıyan orduların birdenbire 
dağılıverdiğini de öğrenmiı bulunuyo
ruz. Onun için, bu harbin gidişinde 
tekniğin kahredici kudretine aşırı de
recede inananlar ve onu yalnız başına 
muvaffakiyet ômili sananlar yanılıyor
lar. ille teknik zoru karşısrnda hiç bir 
Jey yapılmıyacağını dü~ünenler, bu 
yüzden ruhi bozguna uğrıyanlar alda-
1111yorlar. 

Bize ,JÖre harbin en ziyade belirt
tiği muvaffakiyet ômilleri arasında i
man kuvveti de bulunuyor. Çünkü ge
nebu harbin bazı safhalarında iman 
lcuwetinin akıllara durgunluk verecek 
baıanlor yarattığını hiç kimse inkôr 
edemez. Buna lra11ılık, teknik varlık
lara rağmen iman yoksulluğu yüzün
deft cephelerin yıkılıverdiği de görül
müştür. En yüksek teknik zoruna dô
'Yoya inanın çok zaman karşı koydu
ğuntJ bir gerçek saymak gerektir. 

Kupkuıu teknik vasıtaları iman do· 
h. )'Ürek1erin elinde olmadıkça ·sadece 
bir -,.üfttijr. Sonra bu, yalnız zamanr
mrz:m gerçeği de değildir, tarih bo
yunca kendini göstermiştir "fe insanlı-

9ın sonuna kadar da sürüp gide
celctir. 

Bi%im milletimiz.in asıl kuvveti öte
deftberi bu yandadır. Bu millet, en ya
hı'I geçmişte bile bunvn en güzel ör
neğini vermiştir. Bununla beraber dô
'"flCJrltm inanımız, duraksız sıcak M· 
mamn kwvetiınizi artırmak olduğunu 
tr .. -an bile hatırdan çıkarmamalıyız. 

8'liirn mrıtetimi~n yaratıcılığında ve 
Ü9tÖnlüğiinde iman kuvveti her zaman 
bihı.ci planda btr unsur olarak kala
catdu-. 

ötürü harp sanatından hic; bir :zaman 
vazgeçemeyiz. Onu bir baba sanatı 
olarak tarih boyunca muhafaza edi
yoruz. Bu itibarla milletimizin tıpkı 
geçmi~ nesilleri gibi, bugünkü ve ge
lecek nesilleri de haroin ustası olm~k 
vazifelindec!ir. Bu, bizim sulhseverliği
mizin as:I dcyanağıdır. 

Bu harbin Üç yılı itinde bir muvaf
fakiyet ômifi daha kendini belli edi
yor: Organizasyon kudreti. Yalnız 
simdiye kadar bu ômi! üzerinde pek 
fazla durulmc.mıştır. Halbuki topyekun 
harp, kendi tabiatı ve mahiyeti icabı 
orgcıniıosyon ômili üzerine bilhass~ 
hesap yürütmek zorundadır. Çünkü 
topyekun hcrp, milletin bütün kuvvet
lerini b!r tek maksada koşmayı emre
der. Bir milletin kuvvetleri do ancak 
ve ancak sıkı bir organizasyonla tek 
maksada çevrilebilir. 

. Bugünkü harp, organizasyonu ye
rınde ve eksiksiz olan mifbtlerin daha 
<:abuk, dah<.1 yübek başarılara erdi· 
ğini isbat etmiştir. Bunlardan sonra 
gevşek ve eksik organizasyonun ne 
korkun ôkıbetler doğurabileceği.ıi kov 
ramak zor değildir. Lôkin zamanımız 
harplerinde muvoffakiyet için bir mil
letin yalnız iyi teşkilôtlanmış olması 
da yetmiyor. Çünkü harp, var olan 
teşkilôtı yarc.tmıyor, iıe yaramaz hale 
getiriyor. Sonra harp yeni şartlar, ye
ni vaziyetler doğuran şümullü bir hô
disedir. Bu sebepten topyekun harpte 

bir milletin iyi teşkilôtlanmı~ olması 
yanında, yeni vaziyetlere göre çab•ık 
teşkilôt kurabilmesi ve bunu kolayco 
işletebHmesi de şattır; bu ise herşey· 
den önce milletin organizasyon kud-

retinin olgunlaşmış bulunmasına, or· 
ganizasyon dehôsına bağlıdır. 

Bir milletir. organizasyon dehôsı, 
önce büyük leşkilôtçılar vermekle ken 
dini belli eder. Bu hususta dünyada 

milletler aynı boyda ve aynı huyda 
değildir. Milletler vardır ki onları or· 
ganirasyon dehôsı, organizasyon kud 
reti karakterlendirir. Bu kırattaki mil
retler bol dôhi teşkilôtc;ılar yetiştirirler. 
Bu harpte de organizasyon kudreti 
yüksek olan mlffetlerin insana hayran
lık verecek teşkilôtçılar ortaya çıkaf· 
dıklarını görüyoruz. 

Yalnız:, bir milletin sadece dôhi 
teıki!ôtçılar yetiştirmesi ile de iş bit
mez. Bu işte ehemmiyetli başka bir 
cihet de milletin topyekun teşkilôta 
yatkın olmasıdır. Dôhi bir teşkilôtçı 
insanı imrendirecek teşkilôt şekilleri 
tasarlıyabilir; fakat millette te~kilôta 
yatkınlık kabiliyeti yoksa bu dôhi teş
kilôtçı bir süs gibi kalabilir. 

Teşkilata yatkınlık, fertlerin teşki
lôtlonma istidadı ve alışkanlığıdır. Bu, 

bir milletin bütün fertlerinin yeni ku
rulan bir teşkilôt içinde çabucak yer
lerini bulmalarında, rollerini kavrama

larında belirir. Milletin organizasyon 
dehasının özü de işte burada tecelli 
eder. 

Sayısız insanların çözülmez bir or
ganizm haline getirmeyi, <;eşit çeşit, 
uçsuz lınıcaksız vasıtalardan ve malze
meden koskoca bir cihaz kurmayı gö
zeten topyekün harpte milli organi
zasyon ~udr€iinin rolü ölçüsüz büyük
tür. işte bu da l!amanımız harbinin 
ayanlaştırdığı bir gerçektir. 

Modern millet hayatı için yalnız 
harpte değil, sulhta da organizasyon 
kudreti ön plônda gelen başarı ômil
lerinden biridir. Çi.inkü insan hayatı 
koyula,tıkça milletler bütün bir bünye 
halini almaktadır. Bir milletin gerçek· 
ten b-Otün bir bünye halini alması çok 
ince ve sıkı bir surette fe$kilôtlanmaS1 
dernektir. Bu bakımdan $İmdi her mil
letin kendi te,kilôt cevherini işlemesi, 
h!,kOOt kudretini geliştirmesi dayanıl

maz bir zarurettir. 

Bizim milletimizde teşkilôt dehôsı
nın en temiz cevheri vardır. Bunun ör
neklerini tarihimizde bulabiliriz. Türk 
milleti, tarihin her safhasında dôhi 
t91kilôtçılar yetİ$tİrmiştir. Bunun gibi 
bu milletin tarihteki büyük ba$cırıla
rında onun te,kilôta yatkınlık istidadı
nrn büyük tesirleri canlanmaktadır. 

Bugün de Türk milleti büyük te~ki
lôtçılar vermek kabiliy:!tini kaybetme· 
miştir. Bununla beraber, milletimizTn 
bu kabiliyetini yeni zamanlara, yeni 

HABER - Akf"m neısfasr ..... 

T erkos kesihnesini 
önlemek için 

su şebekesi şehir 
dışında tak vlye 

ediliyor 

Göz 
Boyacıları 

Yazan: Dr •. RASİM ADASAL lf! 
Sular ldarec;i lstanbui su şcıLe_ 

tesirıin şehir dışında ytni bir bo. 
lil ile takviyesme Karar vernıi..,· 

tir. Bu ~uret.le zaman zaman ~'· 
hlrde. bilhat'sa Beyoğlun<la gôr[• 
len su inkıtaları önlenmiş olaca.!t.. 
tır. 

Be~·oğiu tarafında hemen her 
gc:ce saat yirmi birden sonra .::.u• 
lar kesilm'Jktcdir. Maçka ve ;?i~lj 

cilıet'erinde bu hal devamh bir 
;cltildedir. Bunun için ı;uhr i<ı<t _ 
resi bu vaziyeti ortada.n kaldırr. • 
ct;.k bazr tedbirler ahnağa karar 
VeJ"mi3ti.r, Bugünün icapları oır • 
ç:ok malzemenin d.al'lrğnu doğur • 
mu~ olmakla beraber SuJa.r 1d:ırr• 
si birçok malzemenin yerli o·anık 
yapıl.mas! imkamnr bulmu~tu.r. 

Yeni iHlvE" Hecıos.man bııymn • 
elan itibaren Kefeli kö:>iin ~ahil 
yoluna kadar yapılacaktır. Burada 
:reni boru diğer ~ebekey-e iltihak 
L'decektil'. 

Ayakkabıcılar 
heyeti 

Bu pazar günü 
Ankaraya gidecek 

B Ol:'.\ butün ÇC!}itleri ı c zen
gin dereceleriyle fabiatte 

bollulda me\'Cuttur. Bir bardak 
iç;nde berrak \e renk .. iz olnr:.ll• 
~ördüğümüz su dahi bir umman 
hnli11de tatlı bir mavilik ~öst-erir. 
Gök renkli, yapra~ renkli, J?;özlc
ı imiz renklidir. l..lı koyu bo:ralnr· 
dan birini ca.n<lamarlarımızcla t • 
!'iıyoruz. Bize ışık ,.e hayat vüreıı 
giine~ tabiatteki ana renkler!n 
bir hulfisasıdU'. Çiçeklere verdigi.. 
ınlz Joymot çok d.cfıı Mri!ô! koJ.ı• .. 
ları lmtle.r göz alıcı renkleri için· 
dir. Ilir 'kı.r tarlao.;ınrlakl papatyayı 
ve gel'nciği ko!tlamadan da ..;m·i 
yonııı. K:ulm kuınaşm<la \'c gr::. 
vatlarmuıdakl renlt çeşidi zevl:i· 
m ' :J okr..-ır.ı:ı.ktndır. V c ht'psini ~ n • 
bii bnluy:mız. Il-0ya bir ı:ol<~"yl<·· 
riınizde, san'at!erim:7.de ehemmi· 
yetle kullandığnnrz tabii bir ur. 
surdur. 

Vöcudtmıuzdaki marazi mikrop
ları ,.e me5'ala vereme ba~ilini an 
cak Iırrnuzıye. boyıım.-W:la görebil' .. 
yornz. Bugün bin;ok mikrop) ırı 
ıJa nltmseptyı gibi boya m:ıddl"lr.· 
ıiyle öldümıekteyiz. Yazımın da 
bir nevi lx>ye.yn. bor~lnyuz. Bhtün 
bu boya. çe5itlerini \'e ana.tını 
ıtörüp tefsir eden ve on la.rdan 
zevld~ere.k s.eçme!cr )·arıan or· 

Bazı gazetelerin Ankaraya git• A"anrmum göz olduğu ~üphcsizlljr. 
tiklerini ve An.kara muhabirleri11~1 <löziin hassas tabakasın•lakl ren'lde 
de teşebbüsatta bulunmakta ol. re maiısus t<'':_;l{iller muhite ait in. 
duklarnu y21..<lrk»ı..n tsta..ı-l ayak tibalarmr bünyemize nakleder ' "t! 
kabrcrlar heyeti, ancak {:...,~tle. bu suretl:? daha doğnı bir tabirle 
ki pazar günü Ankaraye. Jtirekcıt dimağmıızla görüyor ve renkleri 
edı.>ee..lttir. Ayakkabıcılar heyeti eeçlyoruz. 
r,eçen pazar günü Ankaraya gidl• Bu renk seçme mekanizmac;ı in· 
cekken ba.zı \-aziyetler bu seyah:-. ~an beyninin en ln<'e işlerinden hiri 
ti tehir ebnistir. Fakat, 1klıs:ıt <lir. Budan m:ı11rum olan insan zı-:. 
vekaleti gerek tek tip ve müm • Tallıılır ve bunmı en yiiksek dcre
kün olduğu kadar az deri ve kö. ce<:İne mazhar olan da sıınatı,ftr 
!1e1e kullanarak vücuda getirile • ~ayılrr. Ressaf renk sarrafı '"t! u~
cek :ı.yakk,g,br m-eselesi, gerek&:! tasıdrr. Tabiatte ve ruhmnuzllaki 
cieri ss.rfiyatnım tahdidi için veri. bu renk ve lıoya ihtiyacını bir çok 
lecek kararlar t-~ı-inci derecede C'. insanlal' boz:ırlar ve sun'iliğc Irn
hemmiyeti ha.iz olduğunu göz.önü· J ı·al'lar. Kadının saç boyao;;ı basit 
ııe koyarak Ayakk:ıbrerlar ccmiy!. lıir mi'i:ıldir. Bu nihayet zararM"' 
ti tarafından şimdiye kadar ya • \'e gözönünde bir boyadrr. 
p1Jan tetkiklerin verdiği neticele. 
rin bir an evvel bildirilme~ini ve 
heyetin de Ankaraya gelmesini 
evvel.ki gün bir teikere ile bildir• 
miştrr. Bu.!lun için heyetin gitmC'. 
si dahe. fazla gecikrniyecektir. 

Harp malolleri 
la seneki bey'lye 
miktarı tes'blt edildi 

An.kanı.dan bildirildiğine g3re 
harp nıaliıllerine verilecek 942 
lıey'iyesi tesbit edilmi~tir. Buna. 
göre .suba.yla.I'dan birinc.i derece 
ınalıllleıre 267,5 llira., ıdtincilere 
248,85 lira, ~!ere 193, dör • 
düncülere 165,90, beşincilere 
138,25, :ı.'tm<l.Ilara. 116,60, liT:-ı. et· 
lerden birinci derece rn:ılitllere 
138,25, ikincilere 110.60, üclincü. 
lere 82,95, dördüncülere 55,30, 
bC1J11ndlere ve altmctlara 27,CJ li. 
nı. vml.ccektir. 

Çocuk Bakıcı okuluna 
talebe almacak 

Ank:ı.ra Çocuk Esirgeme !\urumu. 
nun gece1i çocu;[( bakıcı °"uluna 
talebe kaydine başlnnnııştı r. 

En az Hk okulu ve on sekiz y:ışıın 
bitiren ~ayanların Kuruma miir:ı. 
ca.atla kabul şartlarını öğrenroclcı i 
lazımdır. 

Garip bir isim benzerliği 
Geçen günkü nüshamızda, Omc·r 

Ç.ankaya adında yaman bir otel 
hırsızının yakalandıAmı yazmıştık. 
Bu otel hırsı?:ının A nıkaralı Ömer 
o~lu Ömer Çankaya ile hi~bir alf • 
'kası olmadığını ve ancak arada blr 
isim benzerliği olduğunu bildiriTİT. 

Asıl hırsu: halen mevktrf bulun-
malctadır. 

Ruhwnazun renklere olan mec~ 
liıbiyeti bilh..'ISsa göz boyası sek• 

linde Sembol~k • olnr:ık bir ~e,·i 
clalilet halinde kendini gosterlr
Jlakflra.tj değiljtfmıek , .e kötüyü 
iJi,, siyahı beyaz, solugu penhe, 
ı;irkini güzel gösterm<.>lc ban in. 
sanların ba.ş,'Urduğu Ye bazılarının 
da bundan ho]?laumalda. olduğu hir 
nevi göz boyamadır. Ui:r.i kontrol 
vazife~iyle gelen bir fimlri ,·eya 
müfetti~i claha iUc anda g-özleriııi 
bo~·amnl< Anyr<'ti hi.r zirafct. ,.oi. 
rru>iyle ba.'}Jar. Göz boyamanın ha-

Veliefendiye 
treıı seferleri 

Devlet Demiryolları idaresi, 1:. 
nümüzdeki pazar beşlryacak olaıı 
at ko!Jllları müna.sebetile Ve'iefen. 
di lk~ mai:ıa.llfoe hu:-ıusi bir tren 
tabis etmiş.tir. Bu tren Sirkcc;· 
den 14.30 da kallmcak ve yr.lıırz 
Ve-Jiefendiye yol<:u alacaktır. Ak.. 

~rım dönij.oepte - e Veli.efendiden 
18.40 da ?ı.usu.si bir tren tahrik e. 
Cİi] ecektir. 

Ayrıca peza.r günleri SAat 1 ~ 
den Hibe.ren ka.JJcaeak miti.in tr;Jı• 
ler Veliefendire ıığnyacaJctrr, 

Kartları mahalle 
birffkleri 

dağıttıktan sonra 

zı hafif ,.e ıım;.uı ;ı;ekil!eı·j zarar. 
ııu ,.e hGttil fayd:ı.lıdır. 

U~m.m Ve propag:ı.ndnda g\idülen 
gr.ıye de budur. Almanlar bize 8ig 
nal mecmuasını okutmak için çok 
tatlı boyalı reo;imlerden istifade 
edjyorlıır Ve bfz de memnuniyetle 
ı.a~lıyornz. İzmir fuarımııı yaban 
cılara karıp bütün faydaları ve 
gi.izelliğivle ~&,;termek bu.o;m.unda 
renklerden istifade etmekteyiz. 
ı·aka.t göz boyarna.nm çok ı elı1iltell 
"e ferdden zi?a.cle V.: f,ütleyi !lliil.a 
dar eden muzir ıiekilleri ele (,'ok'' 
tur. Kasabasındalı:i lchelihumnı:ı. 
':ı!iala.l'IDI idarej ma..,ı;;'ahat i,;tat.i,, 
tlğiyle sıhlıat müdüründen sald::. 
~·an bir hülefımet tabibi gözboyac 
<·ısıdır. Ayniyle hangi memlckf'UC 
cılursa ol!'mn <:nlahiyettar bir dev. 
!et memuru mesleki çerı,:e\'esi i' 
çinde~d kusurları cazip boyalarla 
örtmeğe ve şafi tedbirler nlalıilcn 
alakacla.rları nlılatmaya çalıştığı 
taktirde yine bir göz bo3-acı~ıdır. 
I<ransız mmetiuin bıı.5ma gelen mil 
li felaket her <:aha!la gfü:boyacıhh'ln 
bir eseridir. Hakiki demn'.ua~I 
clo.it'royn samimi.retle söylem<'k ve 
rröst.:-rmek \'e fenalıgm r:ebeplerini 
lıulclukta.n sonra müsbet ~:ırrlere 
başvurmak ter, 

Gazetelerin bu yoldaki gayret
leri ve MŞriyatı mühlın bir rol 
Ol'nnr. Şu ~inlerde tam miinasiy. 
le biı· realizme d::ı.yıına!'k a<ıkeri 
llarbclcr \"e mağlfıbiyetler karsı • 
!i>JJHla gözboyacılık yapmayan İn· 
gilrı: matbuatı buna ~zcJ b'r mf
!'aldlr. 

İstibdat her yerde gözboyacılı. 
ğın mürenici olmnstur, Esldden 
hünkarlırın at n:ıllarmı dahi ıarif 
mısralarla. ta'k<lir eden ~özboyacr 
~a.irler zihniyet) çoktan tarjhc 
kanşnuştır. Günün en yak•n haclt. 
ı.eleri bu tıynette iııs:ınlarrn ''"• 
tanperver olmak şöyle dursun bi• 
liıki!-1 muzir 'atandiş1nr oMuldarı" 
nı göstermektedir. 

Büyüle Şefimizden reaHzml tcl
ldn eden fazilet kıymetinlle nası.. 
hatler ve vecizeler rlinloyoruı. 

Türk milleti son inl;'~afını ve hıı. 
znrnmı bu zilm!rcte borçludur. 

Tılüra.i bir gözbo:nı.cısı olmaktan
sa yt..'J'incle ve samimi bir miine'k. 
kit oJm:ı.k çok d:ı.ha fa)dahdır. 

Gözbo~:ama ile ){endini beğen• 

iiirmeğe ve yük<:elnıeğe çnlı..,ıın 

in~an mevkiinin ve um·anının eh·· 
il d .. ~dJr. Hakiki luymet ve <'e\"• 
herin sun'i renldere ve boyalara 
ihtiyacı yol•tur. Bilii.kis Ziya paşıı 
mn dedi~rf gibi pırlanta. f.;amura 
düsmel•le ele kıymetini asla. kay • 
betmez. Z 

* Bö"ge faşe müdürlüğü emrine 
~ ton k:>Iay verilmiştir. Bu kn. • 
!aylar yakında tevzi olu:nacaktır. 

* Dugün ıru:ı,tak:ı ticaret nıü· 
dilrliiğünde tfüfüıcıiler ko:ı;;-resi 
Y<ıP!lacaktrr. Kongreye alahtlar 
tacirlP:r, mütehass:ıslar i~!irak ede 
ceklı-rclir. 

* Abnanynyr ziyarete davet c
cli'mil'i olan Türk gazeteciler heye. 
t.i aym 16 ncı günü ak!!a.mr trcnie 
yola çıkac::ı IcJa.rdır. Hey etin .seya • 
hali hir sy k>:ıclır sü.roccktir. 

* Demir s:ınayii fa:briknlannm 
k.&.rpit ilıtiyacır..ın temini icin ya • 
pılan te~ebbii sl.er ilzerlıı.e tedlıir • 
ler alınması takarrür etmiştir, 

* Yal"I?\ saat 17 de Giizel Sa • 
ııatlar ak-.ıdenıisinin 60 ncı ytl<lö • 
r.ümü münasebetile açılacak o'an 
6ergi Ve İı<tanbul valiliğinm çayı 
E:ı~vekil Dr. Refik Sayda.mm w. 
fah dolayısile tehir eclilmiştır. 

Yeni Ticaret Vekili 
Ankaraya hareket etti 

Şu ikinci cihan harbi,.jn gidi_ii için
de h\:ırp SOftOtı tçin yaratılmış bulun
manm ve be sanotta usta olmanın te
sıdıNi eAe tvt4"acak kadar canlı gö
r.iıllpor. Muharip olarak yarahlmış ve 
harp için yWiştirilmiş olan miUederin 
llft SOllmılığt ne kadar göze batıyor. 

lnsmm'ğın içine düJtüğü şu hengame
cht ltarp sonohnın ustası olmanın de
g..i ~miyecek derecede büyüktür. 
~ h~, bw gerçeği bir kere 
ctaha c:ııı:Na ~r. Onun için bu

şortlara uyacak şekilde geliştirmeyi --------------
de gözden kaçırmamak gerektir. 

Gtınde 600 çuval un yani 
100 hın ekmek 
tasarruf edtldi 
~ 

l ::m1r, 9 (A.A) - Ticurel Vt•kiJ. 
liğine tayin edilen Dr. Behçet Uz, 
gece saat 24 le ekspresle AJsanc-ak 
istasyonundan Anknraya hareket 
etmiştir. 

Belçikada bir Alman 
lokantasu1da infılAk oldu 

Bu a.y cRmeık kartlamı.rn ~k 
birliık:lıeri ta.raimdaıı. dağıtıiın.ım 

~ bıa. 10nahn ooemisi olanla- işte bu harbin ön planda belirttiği 
giA .. boganden sonra da sulh seven bajltca mUYaffakiyet ômilleri ve bun
""9 "-W,... Mfletteoı 6e hoııbin ust<nı ların yarattığı gerçolcler. Topyekün 
~ ~M'. harpte zafer, bütün bu ômilleri en ko- londra, 1() (,t,,1.) - Rir İsvkre 

inerine, ~de 250 çuvai unun ta 
~mlf erit~ an1'aşı!l'.ım~tır. 

Osküdar meydanının 
tanzimi 

Relediyc, Ü~ürlar meydanının 
la111.imi işini sür'atJe bitinneğe ka
rar vennlştir. :l\feydanıın ikinci kı. 

Slln inşaat ve treıtuvarlarmı teşkll 
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aa,vekllln illmi 
gerçekten mlblm 

bir kayıptır 

B AŞVEKİL Refik Saydıtm 
e\·velki g~ ansızın ebf.:cti. 

)ete göçtü; onu bu memleltet u.. 
z.11n senelerden beri en mühi.ın 'a. 
zirt-lerin b:ı..5ınd:ı görüyor. istıMal 
Harbinin buhranlı zıu:naularmd:ı 
Anl.;:ı.r:ı.uın TÜJ'k milletine iinılt ''e 
ım,·Yet veren ~.eflerl ar~mıla bu. 
lundu. Sıhhst ve'kieltindeki hlı • 
metleri on:ı. memieketin ve tarilı;ıı 
nıinncttarlığmı k.:lzanılırdı: İ~tikta ı 
Harbinin tı:ıcılaclı~ı devir derece • 
sinde ch~~.rclyctli bir zamanda 
basnkiı.lct makamına. geldi; diııı 
ynfı sıır:ı.n at:.ej ortn.smdn TUr k 
yurdunu sulhtan ı·e ı;ıulhun ni:;n.et. 
İt:rinclen ma.Jırwn etmemek ic:ln 
yalnız mümkün olanl.ıı.n dcğll ınbnı 
Itün olmry:ınlan da yaptı denilelıi. 
l.ir. Tefernı:ı.t derecesindeki fs~rJ 
i•ile benimsedi; uğraştı, rlidindi, 
yoruldu ve mu,·afla.k oldu, llayıı. 
tmm sorı d:ıl.;kalarmıbı ufukları 
nıızda top!ann gürlememesi, h:ı.v ı.. 
larunızcfa bomba.lann p:ı.tlamam.a~ı, 
e'lıi.tlarımızm ve kardeşlerimizin 
:ıiie ocaklarında. bolunuşları onun 
için teselll olmuştur. 

Refik Savd!Litl her ~yd<'n c,-veı 
lm menılek~tin en namuslu. t-ahş. 
lian ve feda.kar va.tandaşlann<lan 
biriydi; na.muslu, çalıtökan ''e fe • 
clal,iir olr.:ı~< Ti.iri• ırkında zı:ı.1 en 
bulunan bulunma.o;ı lizmıgelen bir 
karakterltir; 15.kin bu kı.ra~-ter 
merhumun c;~h'"mda. pek b-dri·ı ve 
paı·laktr. Bi; cemiyeti perçinleyfl1ı. 
bir heyetin p:ırc;.tlarını birlıiriııc.? 
hağlryan çimentoda, s:ulal(at, ve 
fnlmrhk ve sültrandır: Renk Sa~. 
ciamda. bu vasıflar pek lmnetliydl. 

Son ~ünlerini, ~n saatlerini de 
nıtan<laşlann ihtiynı;Ja.l'T"ı temin 
için y!\M.II\lş olması, İı:;tnnb.nlıın 
öcrtleriyJ .. uğraşması kalblerı:ulz. 
ıle'ld takdir ve şükr.rn hl lerbi 
suısuz!uğa bağlıyor, onu bir \atım 
Şehidi yapıyor, . 

Tarihimizde ,•azffe başmils. J:{m. 
Ieriııi ebedi olarak kaılatao başve 
Wller az değildlr. Sol>ollu l\lı:-hmct 
Pasa memleket lşlceriie meııs~ul bu. 
ı.lllduğo ı;ırada 5Chlt e~lild~. Fazı~ 
Mustafa P:ı~:ı ve Hakımogıu Alı 
Paşa harp mey<lanlannıla Pide lrı. 
lıç olduğu halde lm.hr::ım:u:r!\ can 
\·erdiler. Refik Saycla.m ı<iml •le 
tarihimizde teınl7., parlak ve iyi 
l;jr şöhret bırnk:ın ba..o;Hkiller li•,. 
teslnde y~r aldı. Bn o~un Türle 
nıilleti -ığrunda 'harcadı~ hayatın 
manevi milk1i.fatr mıdır? Rtiy!c •le 
ol.;a. bi7 RCf'~< S:ı.yclantm <la.ha ıımn 
znm111 :vn. amasmr. roinnettarh"'r 
mızı on;, ~österw'k imli.anma. lrn. 
\'ll".nl'l"Tlın ht,..rclik. 

Bu yaz giinlerinıle. lın:'j\'ek~lcr 
dağ ve~·a deniz 1'C_!ıırlerıne b~ııı.1. 
flinlenmek, biraz eglenmel(, hıl"llz 
tedavi "'Ölmek jdn gelirler: Av • 
l'Upacl:\ da bu mevsimin sc:rnh'ltle. 
rinfleld maksn.t ~hcomal taıı ziraıle 
yorgunlu~ çıkarmaktır; meğer ld 
bir ha.rp h:ıli bnlunsun. R.efi'k Say 
flam, krsm ç::kilen s1kmtıları unut. 
muş n;örünen ht.a.nbullulan unııt 
mrırnıstı; f!ıtnnbnlullıırm dertleri • 
nl Jıe~ıli ~iireğinde. lltıyan zeki, 
lw' rn:n..ıı, t:e<'erikh, &f.;ık R~z ü 
büytil• b"r clevlet. 8:dam~;1'. Yalnır. 
de,·let :ıdaml:ı.rı ıcın 001?11 hel' ,.ıı. 
(nn<la.ıJ ,.~ in'>Rn icin öme}( ııı.n~ıl
mıt."iJ xerin<le olan FV->fik &\vdamın 
ôHimii grr~elrtel1 mühim bir k&yıf. 
tır. 

Kadircan KAF Ll 

Alman şampiyonlarile 
tenis maçlan 

Tenis ::ıjanlığmdnn leblilt eclilm!c· 
tir :Şcl"r!"imizde bulunan Alm:ın tı:
nisçileriylc 10 temmuz cuma gfinü 
yıır11Jnc:ık ınüs:ıbakalarm programı: 

Saıtt 16 <la Koch - Hasan A~. 
Snnt 18 de 1 Iasan Akel, I·'eluni Kr 
Snat 17 de Egem - Sttat Sut>:\y, 

zd çit.ti ile Nişan, Melih çifti. 
Saat 19 da Kooh, Egerst çifti il., 

Suat B:ıykurt, Enes Talay çifti. 

Avrupanın 
7 muamması 
Tefr:kasmı koyama1ik 

HzUr dileriz. 

1'Vrt .mlftıeli harp sanatını çok iyr yv şekilde kendinde toplıyabilen mil- g:ızetesine göre Belcikada, Brübcl 
b11ir. Orıun kocanıan torifıi bu~n ve- !etlerin olsa gerektir. Harp dı~ı bulun- şehrinde bir Alman lokantası bom• 
sillo1arihı dolt1d11r. B4Jgün sulhu seven duğumuz ~ zamanlarda blle hepimi· ba ile havaya ucun.ı.,muştur. Pla,m 
bir miffet otduftumuza da çağdaş in- zin de bu gerçekler üzerinde hazırlan mühirnd'ir. nu ~-üzden nriiksel Şi"bri 
sanlık itıanmııtrr. Fakat sulh se"tgimiz momızdan büyük faydalar umuyorUz. mffhim pe.ra cezasına mab.kiım edil-
bm reo!Medetı. ucıokioJlw!ll'fıaz.Bondoıt Ülküden. , mi-Ş,lir.ı .. 

~ temin edilen 350 C:U\'.-ıl• 
hk ~ be-raber ~dlki hal 
de her gün 600 çuvanık mı taısar· 
nıf edilıınekt.edi:r. 600 çuv"al un ise 
yüz bin ekmeJt demektir. ./ 

r.rlr.n iki yüz metrelik kısmı bu a) ·--------------
soo.una kad&r bitirilecektir. , 





Refik ~aydamın 
ölümii 

.D EFlK Saydam, hükumet merkezine Ankara halkının sıcak Vl' 

n samımı alkı~ları ara1ında donmedl, acı ıözyaşlarıyle kaı. 
ılandı Onun cesedını taşı)an tabut, bu )'azının netredilditı düı

kada, Ankara topraklarında bulunuyor. Ve hükClml't merkeaıDdek 
bütün ınsanlar -en ufak tocuktan, en yaşlı taniye kadar herkes
llnttn i<:'n •Alıyor. Biıinı burada ajladılııruıa gibı. 

Doktur nerık Saydam ,bir fani)'l ebedlletlireıı bütün •uzel Vü· 

,ırJan ~alısında tup anıı~ı. ll•luk, kıbar. temlıı: bir ınsandı. Ve bü. 
lu • bu ıoezıyotlcrhıe eklenen bir meıiyeü daha vardı: iyi ıören 
hidl'lrlerı derhal lcevray:ın. balkın Jhli7açlarını hemencecik ani.• 
yan, ~~kılcrın dedıklerı ılbl, leh, demeden, tebleblyi anla)·an b ı 

!evlet ndanıı, hır halk hııbnın oluşul 
R:ııuı.ctli Daıvekilin bir tian daha nrclı: Jıl1mleketl ve halkı 

yerımle 'ermek. Tetkik eımek, halkın l~ine ıirerek onun ruhun 
nüfuz eylemek, derdı ~erınde aramak, dermanını orada bulmak 
alıikadarları ••z. ırıad etmek ... 

O, ou ıuretle memleketin müşterek duyp ve milttet'ek ihtiyaç .. 
lannın en gizli noktalarına kadar allfu emıı., haıtalılı ~rmüş 
Ye ba ıJOrüt ona nı ısabetli, en vet"Jmll ilham kernakJarı olmuttur 

Refik Sayıdamı - ~alma Başvekilllkte 9alıthlı yıllarda delil, 
ondnn enel bulundulu illitQa nzifelenle n biitiin ha~alında -
bil)'llk Ye mil.9ebel muvaffak179tlere ula•hran sırrı bu noktalarda 
aramak IAzımdır, 

Dr, Refik Say.damın .~ulundutu yükaek meaullye& makamla .. 
rmdaa ıdare etlıli )'ilklıek memleket poUlikaaının n sosyal mem~ 
Jekel 1'1a'lnin en celin zamanlarda muvalfalnyelle ba .. nnaıunm 
bir diler aebebi de verdlii aöd tutaıaaındlMllr. Onun en enerJllt 
,.auftaınndmı biri da, tuttutunu batannası. Cistinde Ulrattılı meııe.. 
leltn >'IPlllM için de lnat~ı bir tlikip fikri~le iti. lolllnndl bOtOn 
tderrs•na kadar Wmt takip eden bir başvekil, büy(lk bir tnk 
1Ap a4.nı cıılut11dw • 

:HclJk Sa)"damNl aınm171e aıenılaet eldden bOyük bir nlAdı.. 
•ı. cı* ~em bir 1deTlet adamını bybeıtnıitth·. Ve bu k•Ytrı 
IMhaMıü ld, lıolaF Jı:olay telifi edilemlfeaek kadlt bl)Qktftt. O, 
"'- bir fttt},Oı, b11811n IAyemut oldu. Fakld; ondft 61Dttı0yle blı 
l•.ıt o ...... , 

'Nl&lıe, Clılllnart1Mf *ui8r ldade Tartt llhlstınun, Dr, 
8'fill 8-Alnlll alimi doJa7JSiyJe •• ,....... ..... nr, blasettlll acı 
Te elem, bu mineli• blblnü oaa ...... ne •adar aiti bir kadertfa 
naslıt duyplarl>ie dola oldahmua •artı Wt- ltedesldlr. Çlnkl. 
o udeoe Qi. tlhtb• bir IMtf telD dtltl, mttıetın tendlıtn46 hO•l
yeUnl J>aldlılu mGtftt bh' babl Jdl. 

S# .................. .. 
Allaclım. ajlatlrm 1ıtmıp oldmn. 

HayoanlarJa Wilıaınet Ai.C 
biın, fen........_ llllllA• 

medi1deri, nuari~ ln•wllllbk 
lan ... nnlır"I Ba au.ıtrta ......= 
k11Dı lda, -~ J111ı1 ...._...._ 
...... ldlre ........... ol& 
ilunu arııştımı...ıt ._..ı 6adtlar 
dır. Bu mlfl'lllWI. ~U.lf'lıit fli.. 

llllyan ntır ..... bHtttJİf ~---
tur. 

Stındl, Patte isminde bir ıtran. 
m, ht7Wıtlarila otd1llu ilbl in
..alıtda da lldaD hatelreUeti idare 
edetı •• "ıd.lntarıoJeb,, denilen hlt. 
dtk idonlddfatm tcidta edbor. 

Bu mk ,.ıdi.ş Jıtlk .. etial tQI• 
ecliıuımllf. lleMJI. ,..tiılMIDdm 
çıbn bnncalara batıJıaee. ma 
--. ..... ,.. ,1ıma1e •e P8İ 
d9ll'll ,clriWtaletl ratAlbt>nnut. 
Alı.. Mıdınt taıdıü hlC fte '8t

m17an "1 ...,.H ftYIH...a ba!" 
-m' fiil ltlr JMIMl "'lel' ~il' ~ 
-~aı. lutttA ~ l!ld 
~la .artta&, IMl '11!1baıdC>. 
Jen .. illllh .,.....,_., 'YMI fa~ 
reUer, mertıttMı. _.. .. ,1mtıııs 

..... "'*"·~ 
ika naari7• kal olunan.. ta,. 

dhçllerin aham ndıacereOwhala 

(jla.Jet ........ el -· .... ................ ~ 
oharwn. 

a.a iç ._ r ehe .._ .... 
•i: 

- Ada •il iı 1 .. - 111,fhıN 
la :rtb, Omlt .. lladar .. 
7~ ...... ,..._,.. ...... il 
Hl 

l'ellel_.,lıa biterdi. 
a..trfele ~ tlmıll. 

--., ,.... de Mllpeclu ~ ...... ~ 
Pippe, 1ılr • .....,.. ..... 

ıoJWt" ıbMIUtmlla lbmlltL KW. 
1ellbı içinde ~ bir İll~ b 
ruhaJdu. tl"ttmda. ren~ blr ,_ 
-~Bageno ...... 
V..,UO,,m eila7da. "'fttr-,, .. 
dmı falmn•tl. 

Veae411\n lluı .-fil avarela\ 
.. D11 l'll'fıillrt4la O 1118'hV deb•Ja 
1uiıl lllr 197 laDD'lar ve lla71M •Jl'llll tılltlolumı -JN·l .. rlerdi. 

PiPl'ftt .. se-in IJUlti itiyi• • 
lılrlıima Jale alcbnnaDuttl. Fakaı ...... ....,,. ..... .,. .... 
....... ,.... c1a lreadi laJ ···tt 
...... , .... tdddi bir ll'l•hal&e 
.... Jlr8ttlll İdll, imdi. Gelltllll 

l.AEDRI 

.. 
Mbeplerlal aramalarına, arhk lir 
sam kalmıpeakhr; çilnki "dina 
moJen,, bilmesi, bu muAlitk mese,. 
lqi. lı..alnnt ıotdan halletmı, lnr 
laaacaldır. 

• • • 
1mnat111 6ü~ Wr olltı 
,..._.. nehrJnln lelndell adaların 

totu, HfAltnelt~iı'Jtt; ('0hk0 Ult• 
Mhartlı Böl•t la$hlı ıamah, ~ 
llallalın, her ilene, ad:ıların kcnllr 
JUttl atı"c1ıtttlat. A<l:ıtar, hö} ı"e; 
dalma Hrnınr. 

Gariı»Ut Jd, 'runanm, kliçOk ada
lltındtıı Mtl, aksine, her sene bl 
rat daha bb)'tlyor. B11 a.da ,birk:ı~ 
•~ne WYel, 1~00 metre murabbaı 
bOY6klQOnde bulunurken, buf(iln 
SdO metre murnhhaı olmnflur. 
AftlA•itan, sular, sahillerden ve di
ltf' adalardan topladılı aşınlıları, 
bu adan ekliyor, onu büyütü>·or. 

$imdi, bwqhden, bir ıneııele çık
llllflıT: Ada•ID eakl aahlpleri, bu 
na, 1200 meln munbbaı ilıen 
sabnlflar~ ~iç miallne ıeldl 
ıtnı drGnae, anan iı:ıanunın d; 
)'8naaı kU)'Wlar. 

Büallm. TUlıa Mıbrlaba h aıltlftô •llllln dalall laft9 •dil netfc•le ..... , . 

nl bnlaa illlreleye ~ 
d~ hflıtee blf fe'kme in. 
mı. '9 dtlıtltdtL ~kft ,·enin, 
ld lllttae hemtD )1altlnodı. Ama 
,,...kMe tt.nddı ve llAtfintlt-W 
ddtlne fltım. '9rltöf ğlbİ !oeDdete. 
di Te ..n..,•t &oyalara bulanarak 
J'tlftllabdt. "-d1&1a; alaca bulaca 
olmuı ltıboe, heHtin naOJıl im 
dardulıtfta ta~n edeblllrııiniz. 
Mteledc!ft ftlelY PiMJoya doğra 
ktltit s&Wf& .. \ih'a )'t\rll(1U ftu 
mukaddes yonle ~ )a1Ma l(elme. 
""1e..t iCib bfr papaz aralarına a. 
tı1&. ııhkllet b1i Mansa1'9 karır. 
... tttt. ~ eıkı\tarak ~~ll'larkcn, 
•"t"t'tb .. f', oııtann etrafmı aarmı, 

1'1""· 
Tltt.o, awtt e.lrtlft beta!' t.atm. 

yor, eanma ... tedf1dtftH, ~ • 
lııın c11relln 1nma dellf ol"•btaa 
r.ö•ttnma. n.._1e,. mntldamna .. IMlşla 
mıtlam1. ~1ıerillden ea 1"!f'V'Wlll 
l'baoonn J'8ı1m - MtllM'Alt nMta. 
neılilmıınb '9teıın1Ytrtlt .-Mı,ttlU ha 
~· litilril nhanmll'Jh. Fakat bir 
katti dM •l•daM sUr11lt.ftrn•1C n. 
'.'ltl"tl oldftian 111..._. o da lm.ttr. 
1"\' ... Al 7 t ....,..., fld41d 

ı -.. ~MUZ - 1942 
Haber'in bulmacasr ~!·:ı~,t;~~:::- 1#-~.arlalr. tar. ~Tarihinden Pare~, _ 

' 1 t • ' • ' 1 9 
to '' l'alttrndan o,olrU'A ~ ~ J R 

4 1 - Bir cins 1n1 tatiını Plf'et .. 

, parça eden (iki kelime), 2 _ K... Jskender 
3 pıJarın öniindeki mania, mahviyet 4l 
41 fôstennekllk, 3 - KınştM'lcılık, P 

pıı,ranın sesi, 4 - Enellne bir k 1 
~ (() ge•irlrscnlz kötü olur. yüzse- Dar~nın ız ;arı 
6 neler, nota, 5 - Cemi edafın:n 1LUa. -.., 

tersi, bir vilAyetimiz, bıçaftın kabı, 
fJ - Evveline bir {d) konınnız tt'r 
rübe etmek ohır, bir f~lcambil ku: 
lıdının 1ersi, 7 - Ecıdal, ııöçeb~ 
!erin meskenlerinden, 8 - Yolnııu,, 
aksi, Çamlıco civarında bir gezin· 
il yeri, 9 - f çlen ttelen, iİerl ger 
Jlf s6yleyen, 10 - tkametglh, ..n. 
cudumuzun ha:vat suyu, zahiri ve 
zoraki, ı 1 - Milslilm:ınların ibadet. 
lerinden, solfuk mev&lmdt. 

ve anası 
Soltftın ıtr!Ja: 

1 

ı - Seyahnıe çıkan Oki ke-llme), 
2 - Tembellik ıtlllmetl gösterer., 

1 

tenlnl(raddan geçen nehrin ismi, 
3 - xncnk 'kilaı>, alfııheden tkı 
hnrr ,·ıınyana. 4 - Yunanlstandak! 
eski Tl\tkler, sevgili, 5 - Ça(tın, 
c1he, 6 - Bır emir, A~yanın şar
kında bir ada, 7 - Çanakkale i1 .. 
ltazt civarında bir kasaba, 8 - .,,_ 
vırın nrltada,ı, Jılr ısıtma vasıta,.ı, 

yapan, !> - Hal l'd alı, fıhdıl<lı el· 
'\"&tında bir semt, 10 Gözükızgın, 
t~tanbuhın sayfiye Yerlerinden bi .. 

1 namaralı bıılmal"amız11f halli: 
t - Arabaçeken, 2 - Duvaı a 

çıkan, 3 - AsDr, Terek•, 4 - Y, 
Malaka, - im, 5 - Ah. Kan, Nida, 
6 - Galata, K, 7 - İkili, Ezili, 
8 - Diran, Kekik, 9 - Er, A, Hi. 
!Ali 10 - Nem, Nal, F, Z, ıt -
Edebiyat. 

----··-------

ilk ııt orta melrlebl bftircnlcr irin ihzari Ftanşııca Kurları vardır. 

BLAllK vı llODIBN TDBISAT 
Olgunltlk lnıtiltanlarıM ltaı:ıtlar 

Kayıt muaıne!eaı pazartesi Ye perşenbe günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
yapılır. Okul 16 e)lul çarfamba ıünü atılacaktır. 

latullal Delterdarbtındaa: 
İstanbul Tlliyct konaAı ile idefterdarhk bina11 aruında yapılac~k 

"2209,22" lira kql( bedelli duvar Te parke yo 1 tamir işi 17.7.942 cwııa 
ırınu saat 14 de Mılll Erulıiıık MildilrlüAünde millefekkil komisyonda a"ık 
eksiJLmc ıle ihaie edıleoektir. 

~hmıkkat .tenıınal "166° lıradır. isteklilerin en Ilı bir teahhillle 
(1500) lira.ık bu işe henzer iş yapfıltlHl dair ıdattletlndetı almış oldu
Au nsikalora istinaden İstanbul vili)'ttlne ttıGracaatla eksiltme ııarlhib• 
den lnlll s.ıııkri hotiç "3" sun evvel ahntttış ehliyet ve 942 yılına ::il 
tlcarı•l od·ısı vcsikalorını ibraz e~ltırt muktalldlr. Kt$lf 'ittnlme \-.ı 
bn ı,e mulcferri dlAcr evrak Mılli Bmlak MüftQrlQiilnde tötOltbUit. 
Fazın izahat ıcin mezkı\r müdiırlüAe mOracaat. (7J.C0) 

Demi..,.UMI ve Limanları hletrue 
Umurw. itlaresi ilinları 

ı ı . ı eıı bedeli 11178 (on bir bin yliz yclmiş altı) Jirn "/5 
(yl'tmı:: l•cş) kuruş olan muhtelif eb'atta 6175 (altı bin ylia ,et.mı, h~,,\ 

K.; pırınc ı;ubuk 127 Temmuz 1942) pataı'tıt•i •ünü saat (18) on nllı· 
d:ı Hnydnrj)a~ııda Gnr binası dahilinde konılıyon taratındın kapalı zarr 
usulıle ~atın alınaoaklır, 

nıı IŞl' gınnek ı~te)enlcrln 838 (sekil yQı otuz •eldı) Uta 26 () lrıtıı 
allı) kurt ı.Juk mu~akkal temınnt, kanunun tayin elliği vesikalarla ı k· 
lıfü:rınl 111ulılcvi zarfıanııı aynı giın s:ıat (15) on be~ kad•r lı:oınfs~·oh 
rci~lll;ıre vermeleri lazımdır. 

Bn i~c :tit prlnameler komisyondan pnrasız olıırDk dağılılnı ktaıJır . 

Ulll 
150 ku: u~ ye\'llliyc ile 20 h mal alınacaktır. fsteklilerin E\ÜP na .. 

hnrırede LV. G. ııı nıuı :ınbar M<l. ne muracnıHları. (74%~) 

B iLMEM dlttlnlz mi'!' IWl bö. 
)'ik bir ütiJa olarak ıa&lerl 

nıJs önlbae bir mJsal gibi ıı>ilrü!en 
blJ'ik İakender, kaleler ydwı, or. 
üalar hozaa, tehirler, ildlmler fet. 
heden bir adam olduğu halde, ge 
ce h~a çıkmak aanıretl bi911 
ohmea. 7alım gidemez korkar, be. 
ht mebal yaama bir muhafg abr • 
mqf_ 

1fıkeacle1", cinden, eeytandan kork 
tutu bilar hio bir te)'den kork 
mumı; ! .. t,ıe bn korkak tasan as 
len 'tlirk ve ilk ismi K6doman nltm 
~1! bftlııll'n tıcnnctı D:ır• il.kabını 
takman cesm, nıaeerapcrest b'r 
hUkümdan yemt.iftl. 

O :r.ıumalarda, Ymıaa tarihçlle. 
rfnin Bagoas d,dJkleri. yani bizim 
UlrkÇe lJopdaa batkur olmıyuı 
bir lnı.ıı kumandanı vardı. 2 ci ba 
ranm. evl5.t , .• abfadmıo tran tah 
t mı işgal etmt>lerine bir ttlrltl ta • 
hıunınlil edemlyord.a. 11dncl bara, 
bUyUk bir Türk yeni ferklMmeZİ 
boğdurtma,, karıscu p~ parça 
~estirtaüı, aMadat, k.ıtaı.le&ltrlnJ, 
arkek ~ni dllt d;rl M•ıra 
ıöındlrmltttl. Ktn4191ndd ııoara 
eattaaata ~en lklaol A'ttMcel'MA 
de aynı ftrk dlt#Bnlılmı tUıl) 
etmb, lnlnun ctel• ~., bu ••••• 
ta babeuaı ve ctee.ıaı Mit "nh. 
mıt,. ı. pclıtt~ t Rlylk 1ta 
............. ln ...... aıaMl. 
melı tçta ıronanaı sMdt tl1t ... 
1f'M lllf .. dhll... •1twı. 'l'tl'IH 
~ •Ah\ ~1'11111 ...,.,..,... et 
ti. \'ı ... ,. .... ... ... Tirit 
x .. omaaı otmt• "-~ • 
~ünill Dua ., .. ._, '11arveı«L Do. 
i*Ml KudMGHı lntlbl' ltftttihllll 
91b81d9*eeaurı~. 

Ba cesur h\Udimdar em-.. ve im 
man4•ı altmda lmhındnr4üa 
6QO.ooo kl"Uik ordu Ue basıl olap 
na lsk~bc.ler "ibt ~ clN.n eık • 
maya horksıı btr lıi'kUmdal'1\ mal• 
lfıp oldu! ntt roh hayret edil~cdc 
bir meseledir. Vuftan taribo:lerl 
bunu tskenderln t:ıbl~ fe\'kıt 
IMe malıaretio.. tıamtca...-ler. Ve 
derJ .. r ki. dUŞ1J1anı dar bir nnlltıı • 
l<atla. az a<Jkar istl&I» elen bir ter. 
de harbe m~bur bıraktı' ( !) 

rı.stat iM ft'~ tltt bl lıı tlelilcHı. 
na lbt\ft~bı ~tin eh htıYll lff,.bl 
Turan lt'ih da\1lAftlit, Hatltt lr;. 
nilıet, "t}~bntıtl Dnta" ll'mlnnı ta. 
lttftm&!iib!\ t:ı~ft• Tt\l'lthH<t..a et • 
btn~n ~ôd~in if'fn hatbt~ 
~teneMI let. llll\iı\Mn ktt.!Jlft blf 

'.(· ' . - .~ .... _..>• • • ...·., ... ,.....,, ... ~ 
, -~- - . -,"': ' ) 

ı,, ,, (ı l//'l·i,-? 

tt»hQÖ~UL ~H· .,.ni~ \'Of1I 
~ ~etlı.H. ~tfl1 I Dftyt~ Mttth 

YAZLJOA GlD&C ıu.ım&: •~1tet\~~; tali btr Gel• da"6 ,.., 

HASIR KOLTUK \tt; clm·ıcı'o! ... _.;'- ......... . . . . ' . \ \ 

ita&ltyıınn.la °'' Mıı! k .. ın. t • 'iıt ,.~ n, .... pt~Jd ~!1 Mı;rt:ı, 
18,00 Pzootraı:il 18,03 İ"aını heyeti cbn JmbCP koıt 1 ' tahııı gıuıln· · !i t 1 mıu1Uf\ hitan ~e ana 

18,40 Hatlf mQzik Pl. 1900 konuş. HER YlilRDEN UCUZ ır.Wlt. ~ t1 ('. aı'I:\ li"p t!ttldlMtJr . 
ma 19.115 Dans mtl:i!,, Pi. 19 Ml Ha. btanbul:ia R z pqa yotnır\lnds ttil h" > !"l• '1"'\n\f'IA tli olfll'llk 
betler ıt,415 klMllt Ttırk mtıtlrt to. 66 No, AHMED Fıı:Vif'nıo bıtn tf-ı~ 1 !O (ı ') f t i 1, UsfU'Jfe 
1B R&4ryo azl!tUl IO 15 $!Lrlı:ı .. ASRI MOB/ L y A 

1 
kh\'tlp bh· l n rll hnt"~c lfta~ t•Uk 

tlrldller !1 tıo Blttaat tabım! 21 tft 1 t - n ıı;onra knl'" n hükümdiftb ~t 
teliıml 1200 Mdyô •alon ııtk;;ıruı ••• H.:ığaimtat•rıı•d!lMnllla•ım1ıs1 .... -.;; t "='ı'h 111~ltflMl ~~ın itnUne 
n.ao Ra!M!Her 2248 2280 yannkl 1 " .. • ..... u, Vt- t?ıl-ıt ~ ~" :t b1 paııf~-an 

Tityen'·n Oğlu 
Yazanı Çhlrenı 

ALFRED DO MUSSE 17 HAl<KI S ~HA GSZC N 
le ittikten 8oora "Titto"nun üstU.. 
ue Mllılı 'o ı 

- Y.-....dU tutıa .up "~11 
Matll" m ~tnda PJlmağR u 
tllrtilmesl limb n ..... ı hın• 
..-ın. t İlh ,1 taverec!lııl ~.ı.. 
ki kilddil" bl Jy a- mn!mn r Dana 
Pblllp61l70 V cıÇdlle il r r. Tit, 1lin 
etlllJ1Ull. Bin• d\'Vel ~lene lllr 
telmte \"tlrmu'1'ttm. Fı r t hcmhn 
,'arlmde eijer bt\bnm 6 !lle)'ılf, Altı. 
t,. ad talnilmMm n ( k olftu 
ilin• •na ır;üet rmek için, til~l'ı,, 
jtd taftt htt.el tf ö7le AIJkerdl, 
~I( bit ahnat ~;bl e~ dU 1'91C 
ölthdtbn. Ama it bulld,nla da bit 
... lbııt\lmftım ysh ........ - dlha 
..... dllr'J"Jfı ~ 41•t1J ~""" 
m.ıdlll 1lMtıltn ttftı1"9'9 ıtfft.HHh•• 
dl. 

Ne h.'\kla bil kDİle19flll tlaftt • 

ktruu ldrle&JJW ve aaMlu.ralıkla 
rmı Naim adllllla İm&IMI> onun 'l" 
CC!'llim WJwnm a&clye4'1Rtle aptı • 
gmı gibi, sen de g t on yıi aoııt0ıo 
mqe rsJıı. Ondan ıııonra b:r ima 
7a nbip olup ola.auJa•.ıuA:mı anla • 
ruı. Sa.kin bir daha benlın aclmn 
kul!a.runa. Yolıaa seni boy:ıun<lan 
yakalar, kanala atanm. 

Dlff kUJdııel. 
Pippo, bunla.n söy)ed""lten sonra 

klli&tden pktı. R.ur. addu 'e h. 
l!asnı!h kim ok11ljuhu öil'Chin<ıe, 
)-SUfDUttı. o gcıoerkMt w ,.., •• 
~öaplve~ 
~libnlı. dojhıra PftJa 111IHI. 

BeAtrls, ..... fliılDI ı.JıllJ8rd•. Ma 
cel'lf.llmı anlatadk ftlnt lfelll1'1119i 
dea a-htlne thırdclr w hhl&lıttflltn 
we-nı 1111119 .......... ..,...., 

Bir saat llOlln, tabloda .._. 

l :r d•ğisme olmuştu. Şur,.ya bunı 
~ ıı atı rll bit •11• tJc)INbıtor, ~ 
'.e ç":ı:-ü ülc.'IWI •• ih' dertıı'eı.'p 
f,!enl• tyettJ~ H~m ta. ltrvtttnlar • 
tıa, tund• i"'nl M lhlikttın "nnna~ 
" wıs~ ~!tllel't ı n ıt~ım·ttt. Blrllag 
fı~.a dolutnn ) 1 Un1:ıra 111\tlı:"'ftl ı. 

fll'11 bir tnh \"tttlJ. Olh~ fath. 
~ ımsak fa.'Uıt mtlftttr Mtu)'CJt ... 
Jardı. o.lal' t ıırll~-e era•thtı. 
01'lttıbt Mhlı •tın tttltbll ftal'tltMt 

hıYör '6 lttmtn lt1Hıa11ıu•ııl.ııuı 
~I~ hit bla \~rdu. 

N'ltA.yet Pi... elaW tıtt.art 
bıtalttı ve: 

......_ Attalt 9'lls "Tdrlt ._oıtt 

tl ... 1. ~ıwn Ven""• dlteoeıuır. 
ROktnUd vertn. 
bt1 .... ........,.,, .. hllta 

!.<'\inrini tskdir edebiJHtlMI. Pir• 
ate, alvt Ilı- llhMll llltblll '-de 
~alıtn"lien, .., lleft!lt •llnütU 'blle 
~orldJOr. retbldea tcaddtml)or. 
dtl. ........,. k099p dtllbft1- '°' 
............. ,l*td;a.ı.. ..... 
il 
-Arttk.MAt~·

m,enadlyJOta..,....ı:.... 
... bll lllklt Wttnt. 

becll. o .... " ............. 

~ at .... bltta.l)•a. 
anaslyle brtd•P• Dili, k : 

--~ı ~--.J - 'I' «*eclia ı . .. 
8ödDll IÖJ ........ tlılb v .. 

ramadı. Kızlar ...... analar aüııel, 
kanlar &UselL. ..... Claelllı .. 
Jer, pddar Mlktlmc1amı göderini 

~ ~-- tarn.dJe .. 
dnln ..,....._ c1edlMert llbl, ma• 
.. btlll!laldad ...... bbe ~ıa:n. 
tlt 

Be91eD o.... Kodemuıa • 
ghe1 ............. btı "'" • 
\'erdl Pabt ..... Jdf ae J'eal b 
rantdaa geri b1• tannmcın ete. 
lfkıl Olna c1a ~ meıaaıu 
n~mverdl 1 Art*t 

- OonNmia .. ,.. IJUCMIDı 
ben aklım! 

Dl19 .......... İf91'19l ~ im. 
kardet hepsi ımr.-141. Aeüa hia. 
lal'lll lıepA .. ıu-teri .Mviıw 
lar IDQ'dıf 

h..U. .......... ........,..,. 
ı~aat aularndll. t•ınteıt -.acı .. 
reoede eeTdilSlıi ....,..,.. lha ile. 
dmetil* _...... 4• sn. han ..,..._.,.VI c•~ .... 
..., ... t ..... ..._. .... 19PMı 

-Orada-' 
Dl19110rd .......... -K.,.....,..ftldmda._._ 

Nc1.,..ml 

~ ftflrdL hkeM8t -
raamaa _..... ..... ,..... ..... 
mla MfilUa IUlf, ,.ttat 8"tt lt• 
fff •'1ıtftlf, .. bÔ~,. H& 
hir saadet, bir ıüasW& lttlllai~L 
1llıdJn ..... çaln'Glllmdl 

''A.ılau lsteıMml Kamı alma 
lı!' 

, ..... -~ t11YJ11Wt 

~ lltlll ~ftlllbabbetı oa11 tıdkDl llbi le•tll 111 

tda. ~ 
tsken~rbl aıam•• "*-" abıo 

t.!mM, blr ~ bPtttch! \•ttnelc 
~ ıetııileıı ı.t )'t ~ \ t " 
peneeteden .ttt! 8tlytt hattt'I a 
malt ve 19~~ kin tıUt~tı d ~ 
tlletl kttdıftU. ftttll•l't'e ~~ k:Lhh. 
Alzt tmtilllktaa ~p tUrkeı ~ 

, hkeiıder, likeni1et! .. 
bb'e öldtlt 
tar'be iyice cJ•kkat edl!I"'- ba 

.um hWdlmdan MVe'l bu abktan 
l-aşka kimse ~mı tar. i tlUmihı 
den IOal'a analll bılf- ~tnda 
rabt ~ bu kı&dmcaiı.ua 
İf.kenderla deldble Si.! ve " ua 
i lmtcl, hiç flplııe«ir ld n--ıun ~,. • 
ra:b ı.•wm- e.eddir. Tarih iN-. 
8\ illlarmm arı-nadan O MI i'9 
ôkn\tt aaaA....,. K~or. 
Fala• her ..,.,_, "1DI karWeıı 
ltddama, ............. öllleriJle 
dolduruyor! Tali yanhnımı Jahus 
ı arptıe delil atlda da İsktft•ere 
,-ermlt. .....-ou ~r kaftnıı öl 
•lllrtmlfdl 1'• • .ıı. '" ..... &l. 
...ı .. 
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Tom'lon bnnu ir;lhordu .. Fnknt, lm 
derece ııklı b:ışındon gıtikten, IJ!! 
derece ı.:ırhoş olıluklan soıırl t:c~ı:. 

Tıyen • Fo: 
- Gidecckmi iniz? diye ~orılıı -

llıkin çok sarhoşı.unm .• 
Tom-ıon bir şeyler soylemc!> ısleıl · : 
- Evet. Ben orfıoş oldum. Br. 

nim aklıını ı;ııldılıır .. 
Tiycn • Fo ~i lcn·k ~erinden fır. 

l.ftdı: 
- Bfrıız durun da sizinle hııv,1 

alımıAıı çıknlını. Açılırsınız! 
"Kızılkclebek" çnı.,•:ıhnk huzır 

Jnndı .• Klınoncsini gl~ ıli. GnrsQ ı, 
'l'onıc;onun koluna girdi. 

Locanın orku ktıpıc;ından çıictıl:ır. 
Ve lıl'men bir kiiçfik ıır:ıh.ıya <ı 1_ 

lodıl::ır .• 
Yon y:ınn oturdular. 
Ti.ren • Fo nrnbııvı çeken Cinl _ 

nin f,uln~ııı:ı bir şeyler fı t; ılıl :ıdı. ı\· 
1'aba rüzg'ır gibi uı;nrak ~ 0 111 düzj'. 
dü. 

A1;:ıı;lık bir eadclcıten geçtiler. 
B:ıbçeler nrno;ınn ;doldılur. 
Tıpkı Temuçin glhi. Tomson d1, 

oınuzl:ırının üsliindr giıtikı;e nğı•. 

lnş:ın bnşınıTiyen • l"o'nun omuz .,. 
na clııyoclı . 

Yarı uyur, yarı u~ııııık hlr h:ılde, 

gözleri kı.pulı .. Nereye v:ır:ıca~ıııı, 

ne olacağını lıllmedcn J;idi~ ordu. 
·ı oınson o Htine katlar kendini lı:ı 

derece ·ka) lıclmerniştl. 

Belli) di l<I, Tiyl'n - Fo onun da 
lı:kısine of yon ko) dunmışlu. 

Böyle olımısaydı, ınemlckelind~ 
on 'iskl ile sarhoş olmayan tnsitiz 
polis hafiyesi slınrli burada iki iıç 

kndch itki ile kendini kayheckr 
ı:: 1:·dl? 

Tomson yolda giderten, bir. aralık 
gözlerini nçtı: 

- Ben neredeyim? 
Diye mırıld:ındı. 
Th•rn • Fo, 'J'om.;onun alnını 01.· 

şadı: 

- J\ızılk eleheğin yan ıntlasııı ! O
nunla herabcr,Ş:ınghayın aşk 01·· 

manlıırındn rlolaşı)'Orstın 1 
Toınc;on tekrar göılcrlni kapadı 

ve: 
- Tiyen • Fo.. Kızılkclcbe:r .. 

S:rnghgy .• 
Sözlerini birkaç kere tekrarladı. 

* 
<icce yıırı c;ı .• 
Tlyen • Fo, · nrııb:ı) ı cekrn cı,..ı:. 

ye sağda 1,1öriinen kırmızı Loyoıı 

lıır köşk fi gösterdi: 
- Ornya gireceğiz .• 
- Peki Sani 
Ve hlraz soıırıı kiişkiin knpı~ı ö. 

ı•lı •ılP rlurdııhr. 

Ti,rl':ı • Fo arnb:ıcıya seslendi: 
- Banıı blrıız yardım el. Misııfi· 

rlnıi e\'e kııdwr götüreyim. 
Arabıı-cı, Tosunun lıoluna girdi •• 
J'üşkün bnlıtc k:ıpısı oı:ı'ırken . 

i ·eridco bir uşak J,;ostu .. Toınsoıı·· 
arnhnrınııı elinden nldı. 

- Bu:rurunuz San .• 
- .Misafırimi alt salona g?lürür ! 
- ll!15iistünc, Snn .• 
Arııbacı bnhşlşişlni alarak kııp • 

dım uuıklıı~tı • 
Ti)en • Fo iç-eriye girdi, bnh\'t 

kapısını kıırı:ı·1ı. 

l:5:ır.., leni misnfirf alt lrntati .;a 
londo bir ı;erlirln üzerine uzntmıştı. 

Tomson hu sırada uyanır gi!Ji 
olrtu : 

- Den neredeyim 1 
U5ıık cevrıp \'erdi: 
- Her nkşam yaıtığımız y<'rck 

siniz! 

yhine koydu. 
- Artık fnzlcı lılr şey araşlınn~

~:ı lüzum )Ok. B.ına kendini g:ızelc 
ci ol:ır:ık s:ıtmak istiyen odamın 
hü,•iyeti onlnşıldı. Bizim hara bcı· 

yere sclnı l'ıniş. Herlınlde lıiz.i t,ı· 

kip edı;rordu. 
Bir başka yerde şu salırl:ıra ·hı 

güzü ilişti: 
"Şanglıaydn bir cok ldnıuler 

csrar,.rıgi: lıir şekilde kaubot•ı

yormıı1. ileni en :iyadc rlii~ıiı ~ 

tiiir~rı bıı meselcclir. Mis Aİeri 
niıı bohseıtifji cfrlikcıııl11ı111 i•,... 
ni mıla/ıiliı se111 1 cok .~rı>incrr. 

jjim ... 
- ~imdi her şey onl:ı~ıldı. l\k. 

rak elme, bn5konıl~er efendi 1 ,-.; ... 
rcrleyc;c :ırnd•ğın ılt-likıınlının lz!:ıi 

değil, kendini bıılncoJ.:sın .. Kendi 
slvlc J.:avıışrıc:ık'ın 1 -

'l'iyeıı • Fo :reni ııı 1ıarlrinln hü,·i-
:rctiııi nıılndıl,tan sonra, uşa~ın:ı 
tereddütsüz şu emri verdi: 

- H:ıydi .. Su adamı şimdiclrn ul . 
götür! 

- Kereye ı,ıölüreyinı, Son? 
Mahzene,. Ötl'kilerin ı-·ııııın:ı .. 

• " * ~ 
/.\'Gf!.lz POT.IS l/,1Fll'flSI ustu 

AŞI/\ /,,1Ji All ASl.\'IJ.1 

Tiyc.-n .. ı~o od:mn:ı çekilip ~:ıtlı. 

Sarhoş misafiri m:ılızcııe altılar. 
Yerallındıııı uğullulıır <lııyulılıı: 
- 1şte .. Yeni bir müşteri daha .. 

O da tıpkı Teıııu~·ln gibi, snrho'i
tıı .. Kc}lclini k:ı)helnıişti. Duştıii;ü 
yerde sahalın kadar :nzdı. 

(ınunla ilk önce Tcıııuçin ııl.ıy 

elli: 

- Bir ~ ab:ıncı müşteri .. nir AY. 
rupalı .• Kimlıilir nasıl düştU hur•ı· 

yıı? Adnm !':en de. Bu ılii~iıniiliit 

ınii'l K:ırlife perdeli locaya ;:irmiş .. 
Aryoıılu içkil<'ri içıııi~ .. Seylan ar..ı• 
b:ısına binerek hıırnra gelmi~tlr. 

Kulağına eğildi: 

- 13ö,ylc oldu, değil mi Mö~yö? 
Cevap ıılnmndı., 
Güldti. -.... -- • 
- Sııbahlcyln sen de benim giM 

ayılırsınt Şimı'll huzurla ıwıı. Bu 
uyku, hu10rln uyudullun uykulnrın 
sonuncusu ol:ıcoktır! 

Tonıson beyinsiz, kulaksız .bir in· 
S'.lnıı benzi:rordu. 

Düşünemiyordu.. i 
Ye hır şey duymuyordu. 
E~irlı:r lıcıı bil'(tcn: 
- Sc.-n cle yorın bizim gibi ohı· 

cak~ın 1 
Diye h:ı~rı5!ılıır. Sonra içlerinclcn 

biri: 
- Fazla lı:ığırnııynlım .. Sc.-'·giii 

Tiycn • Fo sc.-siııılzden rahatsız ol· 
masın. 

Deıli. 

Ses ke~iJdi. 

Tcmuçin tekrar başını yl'r<' ko~ ... 
du. 

Tomsonun horultusu sabaha kep 
dar devam eı:ı. 

Tiyen • Fo gece uyurken, kendi 
kendine şöyle diişiindü: 

nu: - Jnııon h:ıı-bl bit'i. 
Ş:ınghnyd:ı ~ıkılm:ı~a bo·!J:ıdıın 
Ruslıır rniis:ıadc etse .ele biraz .T·ı. 

ııon sıılıillcrine gitsem. Fııkııt, lın~ • 
ma belir ol:ııı hu aılıunlorı ne y,ı. 

pacağım? Deni ılellce beven l>tı 
dulnları hnynla b~ılıoş olıırok t ı
rakınak çok lelılikeli Jılr iştir. Hu11 .. 
lnr icinde benim hoşuma giden bir 
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9. - Oh .. Beni otelime setlrdil'!" 

ha. Ne fUA, B\'n şimdi her akşamki 
.}.ılnğımdn yııtıl~rum, öyle mi? 

fek adnm vnr: 1 eıııııı;in. Oııdall' 99 
b:ışknsı, gece ile snndüzü ayırt t. 

demiyecek kaıtıır - doğuştn -
sarhoş insanlardır. Onları bir or
mana götüriıp bırakmalı .. Ve peşin i 

koYalamamıılı. Nerc)e giderlerse git 
sinler. 

Uşak ~eriye çekildi .. 
Tiyen • Fo •romsonun yanın:ı 

oturdu. 
Arn<'lcın heş on dakika geçti .. 
Ses kedldl. 
Ortnlığı korkunç bir sessizlik sar. 

•dı. 

Tiyen • Fo yavn$çıı elini Toms•r 
nun ~('plerlnde gczrlirdl. 

- Bu ndnnım h,iivlyetlni öArc.-n 
mcllyim. Her hali hana şüpheli R~ 
rüniiyor Hnrp bittikten 5onra J.onrl· 
nıdan Şanghııyn gt"lıneslnln clbetl(' 
mühim bir sebebi olacaktır. 

Tomsonun portfoyünil buldu 
Küçük 11ot defterini kar:ıştırdı. 

Bir ktcfik kft.~ıdın üstünde yazılJ 
olan şu kısa sntırlan heyecan~. 
okudu: 

lOO 
lOl 
102 
103 
J04 

Tiyen • Fo bunları clüşümirk<:>n. 105 
Tomsonu ötcıkileNlcn ayırmıyorflU 100 

- O cin hndaln li)ıklnrd:ın birı. 107 
dir. Var~ın ormanlnrcla dolnşsır. 108 
rfıırsıın, diYordu. 109 

Tiyen • Fo hıı bir o;firii hııdala.r. 110 
ormona •nasıl f.!Öllcf<'rt'C'eğini düşi'~ 111 
nlirken, Temucini lıalırlaclı: 112 

"lluol1n cok me.ır1dum. 1.ona. 
rodan Japonyn1Ja har,./.:el etler• 
ken, terfi ,ft(m. l'aç rııldır 
1.'omiıcrrllm. Simdi başkomlıv 
oldnm.,, 

- Onu na~ıl kendime bağlamalı· 118 
yım. Eğer Temuciniıı bana ktn• 114 
vorsa, o zaman Jnponyayn da geçt; 115 
mem .. Reni hükümele hnber verir: 116 
yakalatır. Ben onun hlr Japon c.ı· 117 
5USU otduğunu bJJirtm. Onu burııdıı 118 
rlei;IJ, yeni vazlfr. nlırı ilk ·oln ç.ık· 119 
lılfı tamrın nrısnı;nkirle tıınımışlım. 120 

Ti~·en • Fo, Temııçlnl sCV'(flit!Jll 121 
irnrle eden sözler sö,·hivorrlu: 122 

(Devamı vnr) 123 

Tı~co " Fo bu'küç.üli notu tekrar 

.M. Kov 

-

Sokak Taj. Kütük 
No. No. 

TR§OCD.ğı 4 2 
6 8 
8 

10 
12 

14 
yol 2 

• 
6 

B. Dere C. 101 

97 
95 
9;:: 

yol 2 
3 

91 

85 
Yenl yol 4 

6 
8 

8/ 1 

Ta§ ocağı 

83 
B. Dere C. 81 

71) 

77 
75 

Yeni Yol 5 
3 

l 
73 
'il 

B. Dc'te C. 69 
63 
61 
159 
57 

Tqocağı 4 

6 
3 

12 
14 
16 
13 

14./2 

16 
I inci 5 
1 lncl 2 

12 
2/cl -

ı. Cf - 11/1 

11 
9 
7 

4/1 
4 

M~ldlye C. 6 
7 

ı. Ci Taııocsğı 5 
11 

Mccldlye C. 8 
10 
12 
u 

16 
20 
24 
26 

26/1 

Ynşar Bey 6 
8 

10 
12 
19 
15 
JS 

Mecidiye c. 6 
8 

9/1 
trnam Feyzullah 

s 

34 

Mecidiye C . 3-S 
40 

lmnrn P'eyzulln.b 
Yaşar bey 6 

Krrçıl 1 
Mecidiye C. 28 

80 
~. 82 

2 

!marn Feyzullah 
Yaşar bey 4 

1/1 
6 

8/1 
ıo 

Mecidiye c. 5 
8 

11 

Ya,şar bey 9 
'l 

1/1 

• 
6 

7 
9 

17 
l!l 
20 
21 
ss 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
40 
40 
M 
IH 

52 
53 
54 
:13 
56 
59 
60 
62 
65 
66 
6R 
69 

70 
71 
72 
73 
74 
76 
77 
78 
80 
81 
82 
83 
85 
86 
81 
83 
89 
llO 
[it 

92 
93 
9:; 

96 
97 
pg 

93 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 

119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
:127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
J3r. 
]gfj 

13R 

13!l 
HO 
141 
142 
]44 
145 
146 
147 
14R 
149 

150 
151 
152 
153 
154 
155 
1156 
157 
1158 
159 
160 
161 
162 
163 

• 

erd ağından: 
ısatıası Cinsi ~lukn.Uer kıy. &luhybln llıA.lonln 

gunil aaatl 
13/7/ 942 H 

Pafta Ad:ı l'1!.1'6el 

No. No. l<o"o, 
l ı ı 

ı l 2 
1 l 2 
l ı 15 
1 1 6 
l l 8 

ı 2 ' 
1 2 6 

1 2 7 
1 2 8 
1 3 1 
1 3 2 
1 8 8 
l 3 4 
1 3 15 
1 3 6 
1 3 7 
ı 3 8 
1 
l 
l 
l 
1 

ı 

1 
1 

1 

1 

1 
l 

4 1 
• 1/1 
4 2 
l 2/1 
4 

4 

4 

3 

4 

5 
• 6 

" 7 
4 7/1 
• 9 
4 Dit 

l 4 l1 
1 fi 1 
l 5 2 
l 6 4 
1 

1 
1 
ı 

l 

5 4/1 
15 5 
5 6 
5 7 
5 8 

1 5 9 
1 6 1 

1 6 2 
1 6 3 
1 6 fi 

l 6 6 
1 6 7 
1 6 8 
1 6 10 
1 6 11 
1 6 12 
1 6 13 
1 6 H 
l 6 15 
l 6 16 
1 6 17 
ı s ıs 

1 6 19 
l 6 20 
l 8 21 
1 19 1 
l 19 2 
l 19 2/1 
l 19 3 
1 19 4 
1 19 4/1 
1 19 5 
l 19 6 
l . 19 7 

19 8 
1 19 9 
1 19 10 

1 20 l 
l 20 2 
1 20 s 
1 20 4 
l 20 5 
l 21 l 
1 21 2 
1 21 8 
1 21 4 
1 21 3 
1 21 G 
1 21 7 
l :?1 8 

1 21 9 
1 21 10 
l 21 11 
l 21 12 
1 21 13 
l 21 14 
1 21 Hl 
l 21 16 
1 21 17 
ı 21 ıs 

l 21 l!l 
l 32 1 
1 32 2 
1 32 3 

l 32 404/l 

l 32 15 
ı 32 ti 
l 82 7 
l 32 8 
l 32 10 
l 33 1 
1 sa 2 
l 33 3 
ı aıı 4 
] 33 5 
ı sa s 
1 33 7 
1 83 8 
1 34 l 
1 34 2 
1 34 8 
1 34 4 

1 84 15 
1 8.f 6 
1 35 1 
l 35 2 
1 35 s 

uı2 

760 
456 
wo 

1217 
81i0 

26133 
:578 
600 

888 
670 

2i94 
22:>4 
2305 
Ui03 

3645 
345 
701 
1172 
320 
201 
472 
53 

471 
1135 
933 
463 
603 
293 

1162 
130 
683 
310 
500 
l5S6 
453 
311 
579 

3783 
604 
195 
109 
109 
130 
566 
206 
182 
48 
2!!9 
22S 
218 
213 
210 
143 
908 
1534 
Uf\ 
396 

lH 
21( 

10:S3 
1456 
253 

2094 
1218 

249 
2865 

95 
460 
512 
260 

1520 

510 
328 
114 
l l50 
66 

2$3 
434 
Hi9 
{i64 

114 
1562 
512 
338 
r.oo 
263 
612 
103 
146 
34 

448 
44r> 
8!18 
116 

80 
284 
274 
224 
70 

230 

1160 
216 
146 
122 
132 

R2 

-480 
13n 
~o 

R7 
374 
140 

94 
120 

42 
21).11 ~ 

90 
!;! 

78 

l 85 ' 

sso 
186 

60 
M3 l 3~ 5 

d~ LI. Kr. Adı So)ndı 

Aru 836 00 KAzım 

456 00 Rıza lncı, 

790 00 Orhaıı Berman 

1095 80 Ha.lime Tnl 

765 00 .All Hıza 
2896 70 Hü.seyın 

722 50 GUl.ııUm 
480 00 HalU 

710 40 !'&k!ze Yıldtz 

536 OO .A.bdUl Tar 
5588 00 Şadıye 
4508 oo Ayt;c Boz 
soıo 00 Cemil Conk 

8016 oo SUleym:ı.n Çayırlı 

72DO 00 Hulki Ozcn 
845 00 Hq1m 
701 00 Ha.san 
672 00 Mahmut 

2050 00 GUzlde 
801 50 UUztdc 
944 00 Emln 
101 50 Emin 
942 00 

2337 şo 
163:! 75 

694 50 
909 00 
293 00 

Nail 
E~·yenlya D bcroğlu 
Feriha 
Rukiye Cevriye 
Vasfi Rıza Zolo 
Va1:1fl Rrz.'l Zolo 

1162 00 Omcr 
180 ao Omcr 

853 75 Ayşe MUeseet" 
Sallb 775 00 

1250 00 Hallı varl.Bl 

1465 00 
Halil varlsl 
Hallı varisi 862 40 

622 00 
Galip Koru 

]$02 75 Jbrahlm 

4917 90 
AbdUllab Uzuocl 

10:i7 00 Ayşe 
80 25 Adil 
218 00 f;nver 
218 00 Hayri 

260 OO Vahit 

1411> 00 Alımet 
515 00 Kostantına Mac:onko 

4 Ci5 00 Zeyne: 
HM 00 Ibrahlm vcresesı 

403 50 Burhnncttln 

842 00 lbrabim 

32? OO Akif 

213 00 Nuri 
210 00 HayrctUn 

H3 00 :F'u.a.t 

908 00 Yusuf 

820 40 H.ıuııın 
96 60 Osman 

237 60 Mflımct varlst 

sa 40 Seher 
128 40 HUsnU 

1158 30 Osman 

145G 00 Arlt 
253 00 Arit 

2303 40 Fatma Üfdade 

1096 20 Muallim Faik 

224 JO Muallim Faik 

2S65 00 Arif 
157 60 Gani.JM 

368 00 
409 60 
208 00 

1520 00 

Turhan 
Ferhunde 
Firdc& 
Emine, HOm!ye, 
Firdu, Hacer 
Abdullah 
Hüseyin 
Pcruze 

,_ 

15n19t2 u 

1075 00 
492 00 
114 00 

75 00 
99 00 

288 00 

Bekçi AU vereeeal 
SUli;U Hasan 
1''ettab 

i 

434 00 
169 cıo 

564 00 
11400 
562 00 
512 00 
338 00 
300 00 
268 00 
512 00 

154 00 
73 00 
20 40 

292 o 

Emine Şenyılma.z 
Kflmll Srvıı.s 

Hayriye Yürüker 
Hikmet Kalas 
SUıeyman K&soğlu 

Zeynep Ak 
L<ltfiye 
Hatice Mlrtar 
Ata Karaağaç 
Hasan BlrgUn 
Hasan SözgUlen 
Şakll" Aklopraklt 
Bekir 
Ka.drl 

400 50 Nadire ve Saim 

BSS OO Hakkı 

116 c,o Sıdıka varisi 

30 00 İzzet lşbayc 

113 60 Ali Osman varisi 

137 00 Ahmet 
112 00 Arif 
85 00 Hasan varil!l 

A 11 IJOtfl. Ahmet, 
ızq 00 1brahlm, Mehmet 
696 oo Ccmlll'. Ay~. Hatlcl' 

12P 60 Nazlı 
13 00 Mehmet Şahende 

4 0 Nevriye 
66 00 Mustafa Gökbayrnk 

32 00 Nefise 
{l~R ro Mtlkcrre:n 

91 00 Hm1:ve 
56 OQ Kasım veresesi 

40 20 Selim Biz 

187 00 Ari! Kaçar 

70 00 Mehmet Erik 

47 oo Ha tice Yaren 

60 00 Hasan vart51 
Emine ve Fatma varls! 
Ali Osman varla! 

21 00 
83 20 

1617/942 14 

86 00 Mehmet 

82 20 
Kezban Kararml§ Yıldız -

46 M Havva Sr.t.tcı 

22S 00 GUJııüm Gebezll 

98 00 OeIAl ft Nurly• -

MI 00 1"9l'ma H~ - - -
2rıs oo Ali varis\ - - -

(L{Ulen sayfayı 9Cvlriniz) 
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