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Kurut t ur 

YENİ BAŞVEKİL V AZiFESİ E BAŞLAD 
----- ------------- ------------

Dr. Refik Saydam dün Ankarada {Saracoğlunun Başvekilliği her 
büyük merasimle def ne ild" İ:araf ta memnuniyetle karşılandı 

töreninde Milli Şef Cenaze 
inönü de hazır bulundular 

~--~~~~--~ .. ı~--~--~~~~ 
Onungibi olmak H ükumet erkanı cenazeyi asri 

ve onun gibi mezarlığa kadar takip ettiler 
iilmek ne mutlu! 

Dr. Relik Saydam, her 
türlü haksız; ve gayri 
me§ru kazançlara mü-
60İt olan bu harp buh
ranı içincl e, temiz ve 
dürüst bir devlet ada
mı olarak durmadan 
mücadele etmİflİr ve 
adı tarihimize tertemiz 
olarak geçecektir. O, 
bugünkü ve yarınki ne 
•İllere bir temizlik, dü
rüıtlük örneği olmuş
tur. 

- - - ----
Yazan: ABİDiN DAVER 

IE9} üyiik 2\filli l'!efimiz is· 
l.g} ınet İnöDii.nün7 rahmetü 

•Refik Saydamın azi:ı. 

batırastııa• lıiirmeten ve Türk 
mil! Hıı.. hitaben 11 reltikleri 

JL"Llcara, 10 (AA) - Başve
kil Dr. Refik Sa~amın cena
ze töreni bugün öğılrocıı l'VVcl 
ç-.!k hazin bir su.rette yapıldı. 
Cenazeyi w h1rlilııte gcıi'ren ze
vatı taş.yaıı hususi· tren saat 
tam 9 da Ankara gar.na gi.tıın;~ 
ve Büyük Millet Meclisi Rc-i.'l 
AJbdülbalilk Rcnda, B3şvekil 
Şü..'<r.ü Saı·aooğlu, Gcn<'lkurınay 
B~kant Mareşal Fevzi Çakmak, 
Vek,ller, Mecli.s Re .si Vekmerı, 
Grup Reisi Vekilıleı·i Panti Ge
nel Sekreteri, Riyaseıiciiıınhur 
Başyaıveri Ceıal Öner vcı Yaver 
ınv; Tekeş, Grup İdare Heyeti 
azaları, Müsta~t Grup Reis Ve-

Oreldeki 
ar ruz 

taz;i:'< et, <"n biiytiği.inıii~üu nıer· 
hunı hakkında besledikleri bü· 
) ük itinıadııı, <>ndnz sevginin 
'~ tanı~nıile hak edilmiş takdi- • 
rın bel-iğ 'c müheyyiç bir n;şa· ge rı 
~sidfr. Aıiz Şefiıniziıı rahmetli 

Ağır kayıplarla 
püskürtüldü 

kili Ankara Vali ve Bele<liye Re 
is;, Gal'Itizvn ve Merkez Komu
taııl&rı, Emnivet Direlııtörü tara 
fından kar,]1'1a· rnş'!ıx. 

Tabufun bulunduğu vagon, 
ba)'J"aldarla öı'lülrnüştü. Tabut 
bir bat)>rağa sarılı olarak askerin 
elkri üstündP cenaze otoımbı-

·ır.<:> Jronulhluş ve arkasında pıro 
rokok dahil ze,·atın otlm()bille
Ti okluğu halde Büyük Millet 
Meclisi ye Cıl..,,.~mr ı; e~ Hal'k 
Parti~~ yoJundan B.şvckıalet 

meydanına gdirilm.;~ \"C bura
da top arabasına nakı1Junı1Y1.1ş. 
tur. 
Sabahın erken saat' ııden lıli

bar-cn mernsinıe fş.ti:rak edecek 
&kert k;rtolar ye•terini ahnı.~. 

bü'.ıık resmi ve hususi müesse
stlcr bayrak:= yııırıya indir· 
mişt . Cenaıcn:.n geçeceği cadiJc 
lerde int:ıı:amı t€min ;~in iki ta
ra!lı po.!is ve iarıdarmalar yer aı~ 
mı.ıtı. Kt'Si~ bir lıalk ,kil.lesi de 
bu ı..,ymetı. Tü.ıık ev ':dına k:ı.r
§li ııo.n ihrır"' resı::.ni yapın.ak 
üz.re rner:ı<'İn' n yapl!aca;tı mey 
dan: çevTckı:ı..ı;, ca• !:>'eri ik 
taraflı u""oid ımı u il< 

Saat dokuz buçuga .Joğru Bü
yük Millet Mt-cli;i Rcisı. Baş.-ı?
kil, Genelkurmay Ba!!okanı, Ve
kiF.er. Me-b'us.lar, Büyii~ E:çiler 

(Devamı Üçüncii sahifede) 

R.•'"\cl<alete getirilıııcsi yurd içinde ve dı~mda 

memnuniyet \"C sempati .ile ka"'ılanaıı 

BA~VEKİL ŞÜKRÜ SARACO{J,U 

' 

genis blr 

a~kn-Oa !arı .hakkında göster • 
dikleri bu yiilısek kadirşinaslık, 
fani Refik Saydamı Türk tarihi 
bo)'lmca ebedileştinııi~ti.r. 

Her Türk ntandaşı için. Ba,. 
buiıuınuzu.o ..-e onımla beraber 
bütün milletin bu yolda yüksek 
takdirlerini kazanmak, en yüce 
iilltü olnıahdır. Bu bakımdan 
nıerlıurn Refik Saydam, bu , .•. 
~nın ~nk bahtiyar bir eviadı· 
1 :•· Çü~i~ millete etıi~oi biZT11et
~ ""-gılı Cunılmr Rebimi1ı: ta

r llldan da. millet tarafıııdan 
en b·· ··k 

Baslar Doneç böl· 
geılnl bırakacak 

iBeroo, 10 (A.A.) - Allnıan or 
dul'arı başkum:ındanlığınm telr 
liğinde bilhass'\ şöyk dcnilmek
ted:r: 

t MİLLİ ŞEFİN"\ Al 1 'ı Yugoslav Çeteleri 
teşekkürleri !'lan a r ı Triestede Polis 

Afrika · Harbi _ :~ 
. - . . . ~ .... 

uyu takdir ,.e tt"Sclı.kür 
dırygn) 'le -arı karşılanmıstır. O· 
n~ adı •Türk milletini~ kader 
hıie_n 'icılan•::.da daima ~ükran 
~~rıni '?uhafaza edecektir. ~iin-

~· o, hır hekim sıfatilc sılıholİ· 
nuı yıprond;'·lllJ göri.i,.·or· u:Y .. 

d " ti ' ~ ra ı.~"l iki krizin ,·rhaınetini bili-
)'or; fakat (i1ünıün, ~onuna ka· 
dar vatan 'e milletr hizmd nz
ınile dc!u kalhiııe ilk ilıla·r dar
belerini \"U"'maSlna rağınen, yi .. 
TIC" ınukadtlr~ bildiği \ azi[e~iııe 
d,,-anıdau g{"ri durn1uyordu .. 
l><>ktor lkfık Sal dam, her 
) urdda~a de, 1et J1i2n1etine bil· 
tiin rnM cudiyctini vakfcd bir 
,·:ıtnnsel erin ınillet ~ oJımda ö~ 
)linreye kadar çal nı:ı~uıın müs
teçnı hir nıisa1ini \"frtnek, ıs
kııı.iş; her Tiirkün. de, let vo 
nıillct ~·olunda, ceplıedc öliln • 
cin kadar dll\ii,.,n bir os.ker 
rihi sa\8 ııı .. sı lazım gcldiğinı 
hepinıiw uı,'!"elmek .-e batı: !at 
nıak için , r. llfe b"şındao a~ rıl· 
nıanıı tır. Onun Hrdiı,'1 J>,.ı gi.i· 
.14 1 örnek. ~n bü 'Ü~limiuiin de .. 
dit:i gibi, lwpiıniıC' «gtp1a telkin 
etııırli, u , alanpcn erlik der • 
olnıalıılır. Bir millet, an.:ak bıı 
ı:ihj clıııııc k•dar giden frraga! 
"' fedaI..arhklarla yük<clir. 

!\ılz Şefimizin, kı~·ınl'tli ar • 
l..ncl ı hı 'IHndaki rıı \ike talı:· ' 
dH, ri, şu diınlcde ıı;ünd.:nıi~·· 
111· 

•l),,kh>r Sa)daııı, dcdet hiz· 
111 •1İoıle ht-r türlü ,3Jı.o;f \"C hu· 
~U>i ınuıf.ıat kal dı~dan uı.ak o
"n knıiı; nrisalleMfrn biri <>I • 
••ı. dıt tarihiml:ıde daima .-a~ı· 

(De,,.,,., i: çüucü ı~blf~d") 

Şark cephesinin cenup kesi- Aııkara ıo (A.A.) - niJa-
miru:le Alınan ve müttefi < kuv- seli.:.uıuhur Uıımnıi Kaıipli -
vetleri gen~ bir cephede, kaçan ğindcm tcblii: cdüınL~tir:. 
dü~anı tıakip ctmek!cdirlcr Reisicumhur ismet Inönü 
Mevzii mukavcnıetler k.rılmı,- doktor Refik Saydamın aııi 
tır. ,.e eJem ,perici öliinıii nıiina .. 

vc;onej'in şlnıat gaı•b:sinrle sebetile yurdtın ber tarafın· 
düşmanın tankların Jı;:nnyesin· dan gelen taziyetlcre. teşek-
de yaptığı taarruilar ağır ko.yıp· kürlerinin , e yurdd~lara 
kırla geri piiskfrrtülanil,.iir. Kuv sağlık dileklrriııin iblağına 
velii hava te'l'-'<illeri ıa:ekiıtı Anadolu ajaosıııı DJ<"mıır et-
destcklemiş!erdir, mi~lerdir. 

(De..-amı 3 üne.Ü sa~lı~i~fed::'..'.'e1__)~~=======:::::::= 

Dün Küçükpazarda 
34 ev tamamen yandı 

Kü tiJqıa:ı rdalci yangı udan 

Dur. ogl.CL n 60l!Ta ıt 14,15 cıt •a • İ.: e 1.ılu m.uı:ıv tlas:ı_ 
de K}çtiilçp;ıL • bu~ uı;; · ya - bı:,ı Cemile. tal ı~rla ,ı:ıeıtlı • 

ıı f~ciası e kı bi:r za- b?n ) - b ı ~ e 
ırr.a ııç:rıdc 31 v k 1 o' ' palı ve alC'VI a .,ap e;-ı • A,cs D0mirci.cr c esi UL 1 !bir am ,~inde sar çır. g.bc 
nııdcki Yavu;ı · .an mah lI :ı-

1 
yakm a b~ lamıştır. 

dı> Arapçe,.. e 9>'-a~ " 4 nu·- A·~~ hep ah p o.kın l art'aı1d 
14:..ralı ~vde çlk:m; r • Bu•a a (Dl' Alil 2 ci SAıılnm) 

Şımalde 
Çekildiler 

-------
Bir kıtanın top 
taşı t vasıtası 

çevrilmiş 

Mareşal omel'ln 
Elalemeyn'i almak ı. 
çln yakında taarruza. 
geçecegl mulnyor 

Kal- 're 10 (AA-) - Oıta şalk 
İngiliz \tfuliğı: 

Cer!'!> kesl.ruillcle &r) yaır h.\•
;·etlcr· ~iz düşman ıı:-.ı.v\'ctlCX'rıC 

ve tanklarına h:icu.m etmişler 
ve bll'!lfar şh:·~I istikamc!irdc 
çc.1':1 mıeJt ınruııı;da bır -.km'Şlar· 

(D .\" AMl 3 CÜ SAJıin:oı;ı 

150 lira için 

bir kahveci 

öldürüldü 
üsku<Iar<l,ı ot mn kalı'' ci 

Ker, al Akgün e\ :ıe giderken 
bir kaç klş'nin tU''"<l.lU,a uW.S· 
nıış ve frcrindr buı:ıı::m 150 li· 
r.ısı a!ındıJ<t, ' ""nra l;ıa na v ,. 
r ... ~a b 1 r de n·r·n tc:)ir l bay
gın b r ha e ·~1' · ~ışı,- Kc-
r. ı 1 ı. sonra C.. ,,... • .. -"' 

'l'. kikat be • t l • 

r. 
!~a-

Karakollarına 

taarruz ettiler 
• 

Brüksel 

Almanlar 

Ha iki 

tarafın-

dan •ğır para ce-
1 zasına ç~rptırıldı 

Loı .t;ı, 10 (A.A.) - Y ~-
lav çc '" !ta hl udunu 
aşır.ı. 'c 1,,., 11 Tr -. 
cs.tc,ye ın-erc. i. 1J ... ka"" .... kul.J ve 
,u .ı.J~:itQ d~3. \..l L1offi ' 

ıB~ ' ber· Aımenırnn .ı 
rau \ T l,;'c ı rtr 

Br~k~ l haU~ı 

r..oıı~ra ıo (A.A) - Bı · L-ı. iı;· 
l'<. gnetcaine göre b ~ Alm<ı~ 
ordu '~· •sın ~apılan ,_atar· 
dan .ı,ı1ay• Brii'· ı ı lkı llil..'" prı 
ra cezasına arptı.rı.:: ~!ır 

Sııı<ı ·ul.ara bnnl,ala~ at.:d. 
Y g 'O ıA.A) 
Du ;arr hnn b<. rr. ~hte 

1i! s.nc as !llda v ıı be: a
lan >ulu. :uştur. Yahıız sınc 
ma salonlar n Wt ldı>n 1 asa· 
ra u a.T :ndl) e k J3'r 
hiç " mse ı .. t 'imam., ~ 

Al ~n11a!.fa '{Çi akın. 

Vı, il ( A A \ - •· rad
~~ •U b icl. -v! n c gül' A' • 
m .~ .. ~ çn!~s.ıı~k · :e c \üz
lcı;c karJ.zı ''e t"'kP 24 
'J'r~ uz4ı:ıı Fr:ırs:ıdan hareket 

Fro mı.J>akemelcr 
P 10 f \ A) -- Pari b"r 

harp d '" halL · 30 k lı.• k• 
dın rrk<>k F •n ?'II m .itP 

(l>eı·anu i.'~ilncü 'abifcde) 

Berlin, ondra v 
Vaş·ngton'da ..• 

Saracoğlunıın siyasi ve şahsi. 
meziyetleri tebarüz ettiriliyor 

1 
l 

ı 

Ankara 10 Ükılam muh · • 
rindcn) - Başve."11 Gkrü S:ı
raoogı;ı bugün .saat 15 ek' B~ş -
'\'l:A:.lJct mSk2rıı1 J gc1cre'!i Vc
kiilerın, Başvaklılct ve \'ekli -
let::er c>rkr.111 m ı 1n'klnln. ka
bul ct'Tiış \'~ ) l n \'az:frsinc bas-- 1 

laırı~!ır. . ' • ı 
Zlı!.\A'r \"EKiLİ İ)J: BASLADI 

Y.,,r. Z.raat Vekili Ş<\kd 
R • ~ H·'ibo-jk, c,~ Vek. Muh
lis E,.k nen'le bir' Jote s:ıat 14.~0 
da Ziraat Vekfılet.ne gitmiş, 

me>al ııırG;adaşlarile tanışır. i Ye 

soştan 
çekildi 

-------
Voronejde hôlô 
çarpışma oluyor 

---·---
Don nehrini pe az 

bir kuvvet geçU 
Mosl«>voı, 10 (A .. A )- Scyyet 

öğle t<'bli~i: 
9 Tcrr""' uz gel.'PSı Ktı.v\ ctler.

ınız Vo.-oncj bat.,ınd.ı \"e Ros • 
şehri civanncla dü.:ızne'la t2ar
ruı etmişleraır. 

Voror"• i Alrıwıılar 1'!inl 
l"dmııedı 

Lonu a, 10 (A.A.) - M -mı:a 

dak ne"t~r husuoi mulıı:lı ~; -
den· 

Yor nej batısında Do:.. k.) ı
l•rı.,ld.ı hu:en tarıhtc- ~.n1'f)e 
k.ıdar e,; lıiç görühneyen C'<l. •ld· 
detli ça ~ışınabrc an bi.; c~rc
yan e'.iınc;ctedir NazHerin bll· 
tün idd " a ·"na raı; nı:n, Snv: et
kr Voror jl el'ar e"ltr.. , b~
L'lduı J a:lırlar. J\.h:'.l'.:l Jar 
çc ~ küd.:k bir kun ,tte · b.şı.a 
t ~ bir k:t' larını ş:·~rı ye !\.ıdar 

(Dc,·:ınu 3 iinrlı •ahiiede) 

'\ <lCtii' esi: e b a~ an u ştM • 
TİCARET YEKİLİ BC:G(N 

A.-KARADA 
Yeni Tic..:et V k.G d:oi.'ııtm 

Bd cet Uz yarın (bugi\: ) :ıt 
15.30 da l<L'T 'rcl-On Hlırirnıze ~
lcc•ktir. 

ı-ı;_ •j BAŞVJ<.KILI:\llZ 
VE BERLL. 

Bexiln 10 (A.A.) - D. N. E. 
:ıjansı bildil".'yar. 

Hariciye Vekd:ı ŞUJu:ı Sa -
r;;coğlunun yeni k<rb!ncyi ıcş:~ 
le memur Nil:digı halilkmda 

(Dernmı 3 ündi sahifede) 

H iti erir& 

Hedefleri 
-••ı--

Tayml ı bu h~ • 
sustaki makalesi 

Moskovaya taarruz 

edileceği ihtimalini 

il eri sürüyor 
Uııı.ca-aı 10 (AA.) - :.,)"Jns 

ı;,._ctc.s .. ba. n1a.realcsin1 R"'""'f''tl· 
daki du -uma tahs:s elı:r. :f- BLı 
yazııı.ı y, z•y 0 :!1 vah2mN1 g _. 
l Pmenı~ le beraber H tJcr,'l 
cL.kn>:alı çclm:ck bih ak b r !l'·:
\'afiak yet kazanın.ığa o;ah ıi!ı 
be!i: ti~ :;_,e ve ~- !.' c • !mek· 
tcdi?' 

iH tltr ba 'ı.ca lıcddk.ir.c J:.u 
sene t. · .~k ccburiyt• nı!c-
dir. Bu l,"lierır- şu '3!'l<Jr. 

1. - llkrl>.ez ve cenup c d Ja
rı a .. --ası, ~ ı irtibatr kcsrrı.cıt. 

2. - Don nE"h.r" t--:ind n ge 
çe'l Mocıt:o\·a • R<X ;,c de • r: cii-1 
nu 'ke>rıc '· Yororej"in d•ı .ıli, i 
dl ~>ru ise bu t.ıhalt.lltuk c ·ş d€· 
mekL:. 

(D~nıın Ü~üncii sahifrdc) 

Suda yazılar! .. 
İnsanın h:ıJ·atın düzen Hre

bilıııc,i için nıııhakknk ho alın

dan memnun olması l:'ızımdrr, 
bunun j~in hayatımudan nıcm· 
nun olalım. 

• •• 
Şabtc olmıyan insan l 11radı

lı ııı hescridir, l>unıın i~in çok 
enderdir. 

•' .. 
İn6an oncak n<!}"e.ini etrafa 

3 a) ar, can sık.ınlı'Otnı bclli d· 
nıemck inşanlıgııı delilidir. 

• •• 
B kalıı•ını hakir ı:örruck 

~ilk clnıck demek dci;ildir. 
• •• 

i.nsanlnr baıo.kalarının nıendi-
linl lı.ullnııma;lar da ba~kal"rı· 
nın işine huruıılannı sokarlar; 

u ;;ı,kiıulen kütildür. 
• • • 

l' •. adt>t ,·aradıl"m 
tl~ğild!r, atın alınır, anıma. pa
ra ile tlt•1:il azhrı 'e iyade iJt.._ 

YAZAN: 

Ga.A.ıuJ İZZET SEDES 1 

Saadet i teklere bağlı dtği!,. 
dir; her i tedii:ini yapan kimse 

olınad1ğ1na güre ~er ,yüzü 'al· 
ruz bedhahtlnr diJarı olıırdıı. 

• .. 
lla~ atı SC\ nıek de:ııck yaJmz 

EC\k \C safD)l SC\nıtk dcnıel;; 
dei;ildir. 

• •• 
Di.>iplin,iz irade aı arı ho.:uk 

saate i><'nzer: insanı aldata. 
• •• 

Rahat etmek ki.İyen, kimsenin 
rahatını ka~ll"maz: Rahatı ı..a • 
~nlar orta.ında rahat l°tııı~;;e 
iııwo ~·oktur. . 

• 
Yedi kü~ den ko\ ııl~nlar doi:· 

ruı ıı s(i) li) ~nlN deı;i~ terbi~ e• 
~İ.c<.~ c;h le~ r-ult>rdir. 

• 



1 

~JAYFA -2 -r-- - ---- ---- -----------------

5 - AJc Ja!d h:ıkkatlere ve bt!
~ Tİ fuzllet•er c!ıokimbaçlı yol
la . •n gldihmomdi.. Burılnra, 
eı lcısa tarikten vasıl o 1 ı.bi1mck 
>7 bütün bi<l':ıtlcr \"C fena bir 
~ .:!Ce kökleşm;ş olan adetler, 
t.:>ın ·ıe tasfiyeden geçirilme
Hıfü. 

6 - Bila isti9"a htor fert, dku
y u.p l swıayı öğrcnmeli<hr. Her 
!ııüyıde, bir medrese vücude ge
tıri1ınelidi.r. İlim ve hfao, ge • 
n.., ınılts :.sta tamim e<li~Iidar. 

7 - MillatlCT arnsıııdaki ya • 
tı .. r.c · ıklaTa ve ıihtlHf1'ı.ra sclıe
tı,yet .\·crr.ı:. mescle_ıc~en _'biri 

1 d€, (lıs<'l!l) mcselcsiı:hr ... Dunya
ın . &• un ve asayişlnıi tem'° et
rr. k içm, lisanları birkştinne-
11. Btıt" indanlıı.r tcık bir li
ı:::n ile iktifa eykmelldi.-. 

8 - Harpler, mücadeleler, 'tlU• 

k .. telc!cr kaldırılmalıdır. Biıtün 1 
c ~v et \ e millct~nıı ~tiraltile, 
bir (cihan mabkcmesj) yqııl • 
I!' • lıdır. Dedı:tlor ve mil, tler 

fıcre:tt'gİ bir men fa at uğrunı.la 
akıtm:ımalıdır. 

14 - Taüssup, ms:a:lar için 
en ::>i.iıj"ük fcl" kettk. Her şeyden 
evvel, lru mll'Zll" ildet refodiJrnc· 
J.iıdir. 

l:i - F2zla ibaiet de çalı'inıa
ya miini<lir .•• Sahalıları yUıız 

iki rekat namaz ile iktifa etme
li .. Fakat büyük faydası olduğu 
içb, senede bir rE'f arııç ~utmaık, 
hiç bir suret.k ihmal edilırr.mıe-
1idir. 

16 - Ka<lmların çarşaf ve pe
çeleri kaldırılma.lıdır. Ruiıan, 
hisseı:. ve bedenen 6'keikleroen 
hir;bl:r farkı olnuyan bu beşeri,. 
yet unsuru da tıpkı eııkekler 
g"bi hayata karı.şnıalı .. \ıe ser· 
bestçe çalışma.!ıdır 

17 - Zenginler, da1ma fakir
lere yaı-d~m etmelıdir. Kazanç-
1.ırmm bir ka.!l!nmı, çaL;ıam1 -
yanlara tıt:.-im edihnek üzere, 
ya hü.kimıoete veyahut içtimai 
b"r mile: eseye te1'key1emeli • 
dlr. 

1 

1 

KömOr 
nakliye 1 

··ereli 
a 

Bugün belediyede 
yeniden tesbit edil
mesi için çahıılacak 

Kok kömürü tevziatını ya· 
pa«.k nalıf~y~iler bugün be· 
ledıye iktısat ımüdüıilüğünde 

~anacaklar ve ıınuhtelıf 
semUere g~e nakliye ücret 
Ierinln rıe o:ması l."ızım gel
diğ.ıni b'.Mirecelcleclir. &le
diye Jkt.sat rniidüclüi:'ii bu G
atlar üteri!lde incelemeler ya 
pacak, geçen y.ı teSbit edilen 
n:ıkliye üıcret!crile bugüın.k:ü 
haya.t pahalılığı ve ipUfai 
madde yolııl.uğunu gözfuıü!ld1! 
tutarak yeni liır naıkliye üc
reliı !.:sbit edecektir. 

Bu fiatlann geçen yıla nis
be1!te en az 1c 30 il1! % 50 ııra
sınd3 bir fazlalık göstereceği 
um uhncl:otadır. 

llt'.DAM 11 - TEMMUZ - 194Z 

( GüNüN tçiNDEN ... JI !KOçük pa- _oıs·pocmKA 
-- zarda 34 ispanya ve 
Va z i / e b a ~. ı n da c a n ·ş..! e y a n d ı Müttefikler 

vermek orneAi •. 

De' 1.-.t rciı.leri ta.rihln ebedi· 
Tığioe çıkmlş insanlardu. Faka 
ebedllil: Jcvbasmn ge~ebilme • 
!eri muhayyel"dir. Onlar, bir 
millet uıu.k:ıdderatında oyna
dıkları r·,Jc göre, ya bir devle· 
ti<t sönmez güne~< ri arll6ında 

• tarihin ebedi taklarına yikelir
ler; yn, bir ateş böceği katlar 
bile aydınlanmadan, tarihin ka· 
nırılık.Jarwda silinip gidorler. 

Relik Saydam, bugiiıı, bir ulu 
kahramanlar vatanının toprıı • 
ğma, akat ulu kahramau!ar 
mil!clinin tarihine gömiilü~or. 

O, ta.rilıin o kadar <inem!i bir 
tırımda VRZifc başı ı.a ıgel.ti , .• 
o kadar önemli bir anında göçtü 
ki adı elbette tarihin ebedi mı· 
rıldanacnğı parlak bir ımıırağııı 
içinde yatacaktır. 

Refik ~aydam, bütün dünya-

>'-:Hayri Mrılıittin 

da sinirlerin ve \·icdan baf:la.rı
mn gc•şcdiği bir zama.ıı.da Türk 
milletinin yarattığı vazifo ııda· 

mı !Jpin.İn Jurr.ikıılı bir örneği 
olmuştur. 

O ka<l:.r ki, bütün ömründe 
bütiin vicdanib sr.nldığı mem• 
lekct vazifelerinden yine en 
büyiiklerinden birini başarmak 
gayretile gükrcmi~ken, ayağı 
siir~er gibi, bir.denbire göçmüş, 
vazife başında cao vcnn· tir. 

O, öllinıdc de Türk scciycsi
niıı en bii~ iik örnefi olmuştur: 

Gcr;de kalıın milletine can 
verinciye kadar vanifo \'e vazi
fe ba~ında can \·erme limsa.lini 
yarattı. · 
Yalnız bunun lçfo bile, tabu· 

tu arkasında, bütün bir mille· 
tin ,·icdanı ihfoam nobeti tutsa 
yeridir. 

(Bat tarafı 1 inci sahifede) 

6, 8, 10 rnmıaralı evlere de sira
yet ederek bir anda k'tt1kuııç 
bi:r hal al.ımş'tır. Ateş gilttikçe 
büyüyerek ve genişl>yerek bu 
SC>kağı, Leblebici sokağmı ve 
d'eğiiımen snkağıru bir kasırga 
gibi ytılaıını~ ve 34 ev tamamen 
yanmıştır. 

Fatih itfaiye ~ faaliyete 
geçmiş ise de ateşin öoünü ala
marraştır. Şu aır.da. yangıııı de • 
vam elımı!kte ise de biraıı: olsun 
bastmlabilıniş ve Değl.mıen so
kağırun n.Ihayctinde durduıru • 
Iıı bilmiştir. 

Sıf<akların arası bir ~en- • 
nem h2lindedir. Bu evleıı:leki 
lbi.ı'Ç"Ok lcim.seler eşyalarmın 
büyüik vir kısmını 'kur.ta:rama • 
rnışlardır. 

Ci\"ard"'ki halk da tclıişa auş
?l' iş, lıiı:'.rnç sdknk ötede oturan
lar bile eşyıılrırmı t:?Şınıağa baş
lamışlaro;r. 

r-: Ali K-1 SUNJıl.4.Jf 

A frrka ha.rektıiıruıı siyasi 
salıad•ki yakın ve w.ak 

tes,rlori ne olacak diye 
yenide.ı. (ıirlü taıııninleze yol 

ıı asmda ihtilafı icabeden bır 
hadise olımıa lnı mahkemeye 
r Jü'f"1<11Catı.t ctnneli. Or.ad2n ~lına
c.ıl;. hU!ııme razı olmalıdır. 

9 - Beşeriyetın vaiı<letiri ib:" 

18 - Fah1ş faiz, hiç şüıphesiz 
ki bir n _ vl soyg ıwoı.uuk telakiki 
edildi$. Fakat mutoed11 bir fa· 
iz mübah addedilmelidir. 

iŞ YERLERij-- _A_D_Lı_·YE---_J-. 
- KORIOORL RINDA 

Yangına Vali mu:rı;ini Ahmet 
Kımk ile Beledlyc reis muav1ni 
L(ıtıfi Af<soy .:1ım~ler ve ica.be
dı:-n tertibatı almıığa başlaımış· 
!ardır. Yar.gınrn söndü.rUlmcsi - , 
rıc itfiliye müdürü ihsan bi=t 
çalışmak tadır. 

açılmaktadır. IUt batıra eelen 
de şimdiye kadar bu harple bl· 
taraf kalmış olan İspanyanın 
a.rtık yeııi bir Vll1İyet alacağı, 
mağlıip Fransanın da daha e• 
herumiyet kazanacağldır İspntl• 
ya için şimdiye kadar yiiriitül • 
müı tahminler u değildir, BtJG. 
lıtrdan en zlyııde ortaya yayıl· 
mış olanı da şo ohnuştu: M;)ı. 
ver tarafının şimali Afril<ada 
herlınl1'.'İ lıir ruITTai!akiyl'li İs· 
paoyaıım da o tara[& geçerek 
yardım etmedini kolayfaştuauk· 
hr. lspa.ıııya Cebeliitt.ır: ı Al • 
malt istiyec1!klir. Alı:ınnya ilo 
lspan;ra nrasmda. bir ittifak iırı
zalenır da Cebelültarık da ele 
gı.-çirilirsc arlık İngilizler iı;in 
Allak Okyanusu tarafındııo Ak· 
denizin kapısı kapatılmış ola 
uktır. 

Liikln şimdiye kadar fili. 1 
s:ıhasında bu böyle olmadı. 1 • 
panyanın pek ihtiyatlı ve tcd· 
birli davrandığı görüldü. ~!erin 
öyle göründüğü ve boşa gitt'ğl 
kadar basit olmııdıj:,'l anlaşıldı, 
Geçen nınınni harpte de İspa.,,. 
yayı İngiltere ve Almanya llll"a• 
sınılaki gavgaya sok1T1ak 1 ia 
nğraşaaıfar vardı. İspanyada da 
kralın sarayındao başlıyaralı. 
d<rtte derece her yerde Alm 
taraftarlı(:I besliyenlıır çoktu. 
Bımların arasında ise biran ev· 

ı, ed d'1Ji, içtimai ve milli 
i ,i.ıncelcr, msanlann ru~ ve 

f '··erinde ~-aşadıkça, be~ri • 
~t rah:tt göremlyecektir. Çün
kü, muhtelif ku-fmlerde ve 
ımill ll :in yapmıış oldU'kl:m. ka
ınur.1ar ve nizamlo.r, ancak ken
dl <Ti€, fautlcıi:U temin etıme k 
m;,'1-z,;:dile vücude g<'tirilm'ştir. 

Hı bir mi\1-ct, kendi lçtmıai 
nizara. ve kanur:.·~t:'tl l.~ral'kren, 
d :er bir milletin ~aat \'e 

dü"1:ıtı<:tlerini gmet.memq.;r. 
HaMt; bugün yer yüzi!Me, bü
tün · :!'!'lan !JM)rmıun ve ım s'Uct 
eden uınwni ahlak ve içtiımai
YTI• dı:O ınlımna da, henüz kıt'! 
bir ekil verilmcmlştk. 

İşte yiWen ç>kan .ihıtnaf-
ları da, (Beyti adli ilahi) adı 
wcikc -:ık olan o (ciıfıan maftı:ke
ırıresi) halletmelidir. 

1() - Di:n, mcııhep ve kavıni
Yet btlillan insanlll'l"m raha.t 
ve huz...runu se1bet.mctatat.Ar. En 
~tıenı. · iyet:siz .bir Md~e. güniiırı 
bhinde bily;}k bir harp feıa.ke
tırıe st'bc>biyet vcrm< k!eilir. Bu 
fe · ;.<: ere m:mi clınak için, 
bü •. ~ =n.Jar bir tek bayrı:Jt 
al .d lamnalı. (İnsan kar
deş!iği) e!131S?ln l<ıurmalıdır. 

11 - Dü.<lya o kadar gec~ir 
b, ye yfüı:iinde yıışıyac insan
lara bol bol kafi gelir... Iiü -
kı:;mdular bu ooklk:ıti kabul 
et.Iü~ i~ Clihan;;!'l"li:k fikirlerin -
del', hirüirkr:nin tıcpra1danna 
göz di.\mektl'r.. vaz g'çmelidir .. 
HUküm_t reislori birieşmelL 

ıı.r ük b\r medls teşk'.1 e~ Icme-
M vc-..it oları mlfuslanna gö

re, yer ~ ·:ziinü taksim cyilcme • 
'Jd'r. 

12 -- Zenglnli~in ta]:>i.i olan 
brldcn şmarnası ve ll'lnuırrıi iDı
tıra ın ıı.rtmalI1ı3Sı için kacıı.nlar 
yapı' lıdır. 

13 - Harp tamamile kalduıl
malıdır. Çılnlcii iıı&an l;.aınlanru 

19 - lcsan, doğuş itfba.rile 
esasen .pak ve tMıirclir. Gusül 
ve abd g-lıi bir taJum i<ü!Ict
ler, zaBddir._ İn.san, Harici l.za
lar.ar..ı yı!kııryı.p t...mizlemclcten zi. 
ya<le, kalbinin sıı-f ve pak J::al· 
masına chemm:yet verır.elidi.r. 

20 - Pcyg:mılber kr, (Uliıhl
yet) in (teşahhus) etny biTer 
şeklidir. Bu itibarla (semavi 
kitaplar) hak ve haklkat olarak 
kabul edilınelidiır. An.:a'k, (Haz
reti Mutraımımel) e nôzi.1 olac. 
(Ku.r'am kerim), diğer llııitapla
rın ahkfumnı feslmtmüştu. 

21 - Kur'f&Jlı kerim (kitabul-
lah) dır. Fakat onım bildirditi 

1 
şeıiatin rnantiılruoo değil, maz. 
mılnuıı:a bakmalıdır. 

\ 22 - H:lki"k.i (Mümin) o1amla-
ra her Jieyden evvel; (taassub-

1 dan azade takva), (zerre kadar 
riya eseri olımyan 91l!iyane iba. 
det), (ahlakın her husuısuıı.a şa
nı.il olan iffet) ve (bütiin İP.san
lara karşı şetk<ıt) biıslerile mü
tehassis olımak Iazıandu-, 

• •• 
(:çı\B) iN l\IÜRİTLDU 

(Bab) m etrafını alan mürit
ler, oııım a~mdan çıkım her 
sözü büyük bir lillıınet V1! ~bet 
olarak kabul ediyorla-r •. Fakat 
ibtmlarııı:. tafulk kahlliy~i olup 
olroodığını düşünmeye lü.zum 
bile görmiyorlardı. (Daha vıır) 

Bir DatiJU' 
B: dtmli k>apıda odun mııl~ 

nindc )ı>tıp kal'kan Musıafa 
Hasan ad1n<la 70 lik bar lhtlyar . 
biraz güneşlemek i~in o c.:.Var
c' J:.. h.ıtbr.oyuna doğru çı.l..'lllak 
istetriş ve ar:ıcıkıta L-endcsiıı1 
k:ı-ybe<krclt dfi..qiip mmilştiir. 
Ceset a.d1 'Ye ooıru:.u tarafı.-ıdan 
muayene ctlı1ı:ı~ ve def!:-: ne nıh 
63t veri-~'l"l;~iır. 

Bağı mıamak i<,in bıiyük lir 1. 
CC'brUı efse liUıım görmüştji. 
Bı:g.rmak Oh'. Bu, ''ırada, tıu 

tti)'ar.ı, ilıer biri bir ora..'>g<lltan 
lr'.<t.l'll"'.unU kadar Bdeli vücuıfü 
tıay'<lı.Uarın karı,;sındı; iki para· 

·I• uknak için bundan mü.k~ 
11'1'1 bir \'asıta bıLuııarnazdı. 

Bağııım.ak! .~olunııı daj;~;ı
dom .... diye baJ:·rın•k! Efen· 
o • · .. Efoıı,diın ... Bu yerı:ltmda 
öyle +atlı can lılı/; r,ös~nnek, bir 
an iç.,,de insanın rc2~l olması 

d..'lllekti. 
DııL nele~, canı y;md1ğı hal 

de, c }'ı:ltı :u acJdar. :ığ!ayası 
r !ti ; halet~. st n:ı... buzlu ke>
ruk · tı ;,mi~i~ le neş'e
ı;iı "' lk~f -'en yer'1de dura· 
m .>rmuş gibi bir Vaz,ycı aldı. 

Hatta rırıttı cia •• 
Ak ı;a aı.:.ı haydut, geı.c..n yil

zurd't' zerre 'karlar 'roıkaklık his 
S\; .. meyince, caT"dar. \'C' yürrk'en 
avazı ç:ktığı ka~ r ha; kırdı: 

- Yaşa! Ya~a reı ;! Hay ya
py ar n re· ! 

Ve ani b;r hare.Kelle g€nç sl
lklb.şörUn elind<!kt kızgın demiri 
·ka;ı.Tar '.kavramtz, vecde gelmJş 

bir rilfai derv'1! şuursuzluğik!, 
Wura, kendi katında az evvel 

k~oo hançerile a~ıı •. ' hiıçük ya
ranır: üzerine b.1stı rvcı:U-. •• 

Yine blT dum:uı c ~ı.. Y.ığlı 

Yi.ııe bir yanık koku."12 urunı
fara ç~tı. 

BJr yanık kok.usu. Fak~t yağ
lı bı.r pııça.vrıuı.ın yanmasını ha· 
~ırlatan bir koku. 

Ve .. 800'.llra o da giUdil. Onun 
ak sakallı yüzünün gföreş yaru.k-
1arı " •klfr'bilir hangi esı~rcn• 
giz hAdlselerin tarilhçcleri:r.i ta· 
ş1yan bıçak yaralarcle ·er yer 
l.ckcli ve yamalı sı;t ht~rınd:ı; 
ııeıj'eü iblr ada..,;..'!, 'keyfir'.dcn 
yc>iıı'de duramıyan bır adamın 
süruru da\!alamlı. • 

Art. oonra bu iş te bı'tın.:şti. 
Yeraltı sakinleri bırer bırer m 
gın nalfarla koilarınt da/!;1amış
ta* Ve çimde s:\nki blrrer a· 
ikik şekerı çiğnem §lemıiş gibi 
taı:Jı. ta• !ı gülümseyerek mintan 
l.arı.run yenlerini indirmelde ı:ııeş 
gul bulunuyorlardt. 

Sarı bıyıklı adam, dootrı.ne bir 
ta\ .rla gencin kamını elleyerek 
mlrl.darulı: 

- Arlık rahat rüıat yemdi: 
yiyeb.1lı-i21. Nasıl' Aoıı.tınız ••• 
n il ınL reis' 

Sıhhi şartlar 
bakımından 
teftiş edilecek 
.A>iıkad.ariara )'{lpıla1:1 müraca

a111er hır ~ iş yerl<!rinde lü1,um 
Iu sı.hlıat te-dbh-1erinin alınma
clığmı göstermiştir. Bunun üze
r::ı e bu ay .içinde urnuıni k<ın
tro~kr yapdaeakbr. Bu kıontrol
ı~rde iş yerlerinin ve işçilere alt 
i.kaJil("tgiİ.b ve müşıemuatuun ha 
iz o)ınası Uzmıgelen sı'lı.lıi v:.ıısıf 

ve ıııtrUar ~ yerlerinde sari ve
ya ıooskki hastalıklara kar~ı a
lınan tedbider, iş yerlerJnlrı ku· 
rulıma ve iıjieti~e mütea?lik 
hükian.lcrc J?ijre yapılan • Ker 
güi!den geçirilecektir. 

Çiftçi mallarım koru· 
ma kom:syonu 

Çiftçi mal!aru11 kxıruına lıD
miS)'<lnluı a-.ba~a kadar faa
J:.e·ete g~e'ktir' Bu ~
la.r en az haJ!tada bir defa tc~ 
nacak, h~·lükr arasındaki mti· 
l!aflı meselc:fet'i hakem yol:ıle 
J>aM.!'leğe "ah.şacaklardır. 

Buz Satıtları 
Buz sat?şın111 ihalesi ltarB.l'

laştırılmljıtır. Şaamarnertln b:ı.zı 
m:;dl:lcled tadil edıiecektlr. İha
le yı<pılıncıya kaı:La beled:'l)'e U· 

za~ yerlere kenıi'i vasc!:ı.larileo 
buz gönıdermeğe devam edecek
tir. 

ŞlpheU 6ltlm 
Kıeıcamustafapaşada V.ıö>n cad 

desinde 26 numara!~ e:wle otu· 
ran KB~ ;:ızı .Aiiye evde bır
dcımı e sa~anM"ak biraz son· 
ra c , ~tıı.r. ÖI.üıın scocbi ~la· 
~ak üzere a<llye ck>lcinru H~ 
~ t T im r cesedin roorga kal· 
do rlmas1lll N2.ll~U göıımiiştiie. 

YAZAN: 

Nizametti~ Nazif 
!Deu"'lwılı hakllkııtcn fena tı.. ·

de acı'mnşt... Tasdii: makanunda 
başmı salladı. Bunun fuıcr;ne 
Bc.dıanettm elkr.nı ':-rine 
vurarak 'tıaylı:ırda: 

- Adaı<laşl.ar haydi sof.ra tıa
şına! Kızlar çatuk ruunuz! 

Ve ncş'cli bir nara atarak 'ba· 
ğ.nlı: • 

- Acıktım. Aabım. Aç bii' 
OOınağ ırumıı gibiyim. 

* - A'l'.a 1 
•• Ali! Pekala! 

..Sultan iklhru rum Yddınm 
Beyazıt Han• serdar .mute
kin• in cllınıden Tiınur §<'.hın nıa
mescni tese!!llüı:ıı eder etmez kaf" 
Lanm çıı.lrnış, büti.:n tıza.metini 
dudaklarında ttlz!.f ed<"ıd• işte 
beyle hayk.ı.'"!ll1Şı: 

- Ala! .. Ala! Pel<al:i! 
Ve ;kabındc irade e~l<'l!Uşli: 

1 

ı 

Karı koca kavgası 
Birbirlerini dövm~şler, Üzer
lerine çıkıp şarkı söylemişler 

Uğurlama töreninde bulunduğunu 
gazete ile isbat etmeğe kelkınca ... 
Wsi .de su~, ikisi de davacı 

idi. Karı ıkoca birbirlerini döv
~er w birbirlen akytı.ine 

dava agınışlWı. M'ühaklğalı su
:rett.e bcıy1l:ıunış Ye süslenmiş o
lan kadın siıııirli liÜ'ltiı1i lı:ocası
run söı3.L-rini diıı!iyordu. 
Hav&llın sıc:ı.klığ) tıambııl y·ü

züıxle te"r taneleri.ni eiıs:k elımi
yonıu. Kocasllllll yanuırla daha 
V:ıüyii.lı: g'3rü:en y.Ücudün li ikide.. 
birde ""ğa sola ~atıyordu. Kı:> 
cas• sö:zk,;ni bitirdtk:ten oora 
aya,ğa kalktı ve: 

- Hakim, bey, dedi, bende lro 
camı dövecıjk kuvvet ve y:üz 
var mıı? 

Bu söıier d'nleyiciler üzerin
de güldürücü bir tesir yaptt. O 
şİ!jlllaııhğmı hi\"e sayarak sö?J!e
ırine ~vam etti: 

muavini, Belediye Reis muavin
kri, Emni~t müdüııü ve dığcr 
ımıcmur1ıiı· ve ck .. ~rı h"(lze· bu
Iunm~ur .• 
!- Herif, nerede senin a· 

din'• dedim. O: clşte o memur 
hı.- ve dretlan. arasında ben de 
vardmıı. d~!. Cirı11""1'rn başıma 
~andı. hkat kendimi tuııtum. 

Memur o.."<luğu anlaşı~an ufa.· 
tefek a mıı ayağa kalktı: 

- lştc 'bunun üzerine mıı~ 
ali:! ve üzerime atıJdı dedi. 

Katiın: 

- Vaallah; .re.fhlen saıııra 
devam etti: 

- B~n maşayı al\lım evet ;n
'l<Br etmiyorum. Fakrı.t o vakit al 
ı:ııad"ını .Geç vakit (Y'emek yecH~
ten llOl'ra bize misafir geldi. 
Bu kıomııumuz Hü..onü lbcy benim 
gebe o1dul\umu i~1• ğinJ; ir.şa!
lı:h lıir er.kek ""tadımızın olaca· 
ğırıı söyledi: Koc•=: 

34 ev-.. 200 den fazla saldni 
Belediye ve V:iUiyet taırafuıdan 
iaşe edilceeklcrdtr. Hiç ~si 
olmı:ıyanl.a:r dün gece ve mütea
kip .geceler ev buluncaya kadar 
civardaki c:ı.ınilerde yatıırı.ıacak

lardır. Belediye reis muavmı 
rn<l!.'ıaJle m[;messilleıi vasıtasile 

açikta kalar.lnn tesbit ettirmek
tctlir. 

y.,, m tahki!katma müdJ:lei -
ı..trrımni JT1"U3\l"lnlerindt:'.nı Ali Ke
ma 1 el looymu~. tahkd:<ata ba't" 
lnmn~rr. 

Yanan evlerin bir kısım kir· 
gir ~ğu al ?ptır. 

Y .mgı.r..ın çtk."'l>i'!ı f!!V alış:ıp ve 
si.6 tnsrırlır. Cemile kadın ytı.
kalarunı.,"o oorır,ıYa çekilmiştir. 

Ynııgııı sıra•ında tellişa d-~eıı 

halkın gaflctiI•den VE' orlalığın 
'kar""'""alığmcfa.n .istifade ederek 
eşp çdmak ki.iyen 7 ~öz 
ydlrnfamnştır. Bımlardaa bGTisi 
çocUktur. 
Ya~m sonımda açıkta. kalı.iı 

ailelere Kmlny da şefkatli eli
ni umıırn:;ı;ıtır. Kı:zılay kendıile- -
rir.e s.ıcak çoPOO. ve kktıı'k dağı
tncaUu. 
Ateş saat 6,5 ra:ddelerlnde 

sön<lürlilmü.5tü~. İtfaiye yangın 
yermıJe geç vakle kadırr llÖbet 
bel-leır..:Ştir. 

ÜSKtJD, P. Y ."\:! GINl 
Üskild~r Kr.putcıJariç" c .. d -

de&.ck kımduracı Mclı:ıraiin 
d' kilrnı"m<la ~ık r, y2'ng1Ilın dük· 
'kk s.Jlibl M, 'llet tarnfrtlan 
k z en çıl ... rı!d ~ı za.nncd:U:mck
tcdir. Sc:çlü rnaret alt.na a' • 
ınııştır. ----o>----

- Had1;en1n ilk kı"lnli!lt doğ
nı söykdi. Ev'et o gün eve geç 
geM.l. Ne retle kı:ı' .iıi;.,nı soıdum. 
cV.ali ankaraya g;diyordu wıu 
uı'juıiadllllı> dedi. cHerif sen;n 
valiyi uğurll mak .nene geıek, 
sen tciım oluyorsun ki? .... dedi rn. 
O ısrar etti,: clsteıoen ga.:ete!e
rc bak, onlar da ya:ı:ını..~. 
dedi. A'kşam üzerl tıir ga Z<'te ' 
a~ık. gazetede §= y~lı ;di: 

•Vali ve Bekdiyc Reisi bu 
a arnk1 trenle A:nka<aya bare
loot ctm·ı;t;... İsta<ıyoında Vali 

•- Sayen rt:dc .ioyi bir evilı1cl,.. 
rnıız ohr inşallah:. rl<:mt!r'n. mi? 
Bt>n neye ufjr?d1ğ1ını bi!ırred':m. 
'Hıııy, tıımda koca :lan baŞka hiç 
·~ c i"c c;ö:vle 1:-ir eıvıloamad:m 
b' . l\fis.ıfir g;tıtlkt.en sonra: 

•-Herif bC'lİ rPZ'I etCn; de 
dim ve ımış:ıyı a'k!ım Trfrer b"• 
deha da!kav1:k1ı;k J ·!İ tinden rıa 

(Devamı 4 ürırU sahlff'de) 
AYŞE GOL 

1 Eğlence Y rleri 

- Yıı•uf han r.('Zdim.iız.e isal 
kıılma! 

.Bu lraıle bir ş!rnşel;: süra~ 
yerine g<>t;ıiiıni~. 
cPa~ahın~ n.cdiıınler: deı:tıal, 

dön nal:!a croludizgln, taç ve ta.h 
tından mahrum cŞah Azeri"• 
ni.n hücresine 'roş'çnuş'lan!ı; ve 
~Şah Aıcriı> yi elden ayaklan 
-ôde.td arga tuhu::ılıa 'er glıi
ka~rrııra \: y .ne .berk Liısa bir hız 
la clkzuru şahane• ye avrlet ey 
lcmişlerdi. 

&rd~r • mutekin· ne o!!au
ğıınu aıL.1 &..'nam~iı. 

Yılılırım Han naıınt'ye ~Jyle 
bır ı:;oz atar a;:~naz ciiieri.ni ı;t• 
cı!'Claıarak han~ri.'lin kabıcsiııi 
~ar f}"4li olknuş, ve hrune;ı Ti
mur ~.ıhın ada.m1arını huzurun
dan çıklll''mıştır. 

Öyle kııanış, Ö)fo kıımışt ki .. 
Şu anda eğer cTiınur şah. eline 
geç..'Tllış bulunsa idi muhaldkak 
kendisioi diŞ!eri ~ e dir. diri par 
çalıyacağı şiipbesizill. 

dl Ü) ilk Tamr. m namesi mal! 
rur Sul•aııı tam en can ala"ak 

yerirıclen vu.mıuştu. 

Yık! rmı naıneye göz at.ır at
ına?. rÜ)-.et: n.dcsıcl't'"t"1.e ç:trp~n 

'ık ciintc şu o!Jrmı.,~u: 
ll z Ahlı•n yery üılındc ııu.s

ret ba~<:ttiği uhı hakanıı;!.• 
Vay anas:nı! li!ç sultan 1.d'inıi 

ruma ~yJe bir siJz söyleııE'lbiür 
1 

mi.y'<ii? 
c.ATiah.n ye-yüzünde nusret 
ba~c• ulu hakan!.• 

Fa.lcat Yı.lidırım, ibunun ancak 
kerıd;sı ola.bi!cceğ'..ııc kani bu
lun'-') ordu. 

Zavan. cTimur Han SPn:far· 
yi11e ö~e gazup bicr nazar atfet>
~~ki, U1utekin br an. ba§'l n 
oımuzlan arası:nıdan ay~ıl.ır gibi 
o 'uğun u 2aru1etmi.şU • 

Öyfo bi:r bakış ıle b~ışt i 
Y.ı.d rım Han ... r.ti her g(ıziınü.n 
bckğinden sank.i zavallı. seıl'la· 
r;rı b<>\.-nuna do(.nı yüz bin rel· 
lıit sat.n ·.:oıanıvc:ımi9t~! 

Yusuf H•n, şlşııan galıeğint 
tıop~ a nJata cHuzurıı şah• 
re ye d.,n·• o1unca, Yıld: "'m 
h ffre yl'r -.;crı k~ 
k :rıdlsine '(,'Ük:r yüzle- sanllıa
şında bir yer şaret etti , 

Awnba;"<·an şahı ~ > elin· g ,~ 
sü üzerinde yer1cşfüer' 'b'T 
müddet :n·l'l..t.ı dunhı. "" aneak 
ildirm rum sulıtanı:mn ikinci blr 
iı;;.rıcti -İL'• ,.. tend "e "\ste 

(Daha varl 

ar!u nm.111111 W.lr 
ko trole tAbl 

tutuıaoak 
Pazar ı(nü bfrtü-n eğknre 

yerlni umumi b;r kor :.role t!ı.'bl 
tutulacaktır . .Ba Y<'~lcn-le yiizde 
on gar:c:;o.n po~.;ı <tlıl':p tı!t:mrıadı· 
ğ .. t'!mnl;k roesclesi, h~a artık 
meze verillp vt>r1lrnediği, salbJt 
yazıkırla y8Zlla.n tarifelerin a· 
ç k hir yerde aşıl p asi!:ınadıı;ı, 
[hij •e dtn~ h mn!'llamda sı"ı
hi k>isat bu'!ıu.r.k? bulunım:.dıJI 
gözden geçirilecek V!! lüzumtu 
ted2ıi:'ler ittihaz etr'l yecll."rle, 
t ı n ta aıyt.ırı h eıı:et edeıİ.le r 
cezafandırkca1'trr. .,. .............. ... ,, "'" ..... ,... 

~ELIŞt) 
O halde m·"jde 1 
Umeteler yazı) : 
- Fatih de d -n kalllla es-

ki e!lel'lcr tamir edil c.k! •• 
l\lıijdc! G ç<'klrn pek ı.wl· 

nllec k çok glizel bir karar. 
Demek: IJutün İstanbul "° • 
klan t mir ol ak! . 

ERED U? 
Bir mıılıarrlr M' daş yazı • 

smdıı şiiJ le 5'\l'uyor: • · 
- Parası z olana htı.nbulım 1 

l neusir.dfl otumı:ık iyidir?.. t 
Crnbmı bihniverek ne \'at"! 

El) eme:ıde'.. CIMBIZ 

1 lngiltere aleyhine hı>rbe gir
ıneği ileri sü ronler aıı değildi. 
O kadar ki sM Kral on li<;iincil 
.-\lfoMun bir gün liik~"suı• 
şüyle dt'di~i me§hurdUT: 

- Resmen bitaraf ola t..,an
yaı!a hf'rıı!eıı başka bilı>raf lrnl
medı. 

İspanyanın deniuililt tarihin· 
ile <iyle giinler gelaıİf ı:eçmiş kJ 

o zamanlar bugünkü İııpıoı>yol
a.-.,a ıla -utaıar sibi tlejôlııiir. 

:Malıiındur ki İ<pan~·anm ~
sme İngiltere çtkmış, isııan. ol 
oonanruası her gittiği ysıle ı.:.. 

gi'tere çı!mıı~ lsp>ınyol dooan·• 
ması her gittiği yenle i.ailia 
gemilerini gönnüşt.ür. Nıöıayet 

evveli rakip, sonra da ke.•kin 
biı er dü<man olan İ•ıgiltere ile 
İspanya denizde boy ölsr mu~
ler, lspanyı::uın yenilmez de!Iİ• 
len dooanrnası parişan olmuş • 
tur. Kaç a'ır evve ki tlf ~ 

kalmış bir dii"'1111.11hktmı hugüa 
istıifarlo ile simdiki panyayı dı. 

Z"-•nanın Jngiltcrc&i aleyhi:.ıe 

harekeltı gctİrmtk ümkün o· • 

lank cliye diişün~ler tabüdir 
kı İ pany&)"J memnıto ed .. bUe • 
eek mııddı mı·nafü ileri slir • 

n okteo geri ka mışlardır, ~ 

J>üDJayı. Afıikada bfiyütımk 

va.Mır. Cebelütta k ele geçİrİ• 
lir.e İspanya Akdenizln Jııı k1' 
pı!.tn& sa!ıip olacııktı, 

Diğer taraflııcı. yıık 

leri değil, onlarıo amca oiullıı.n 
Amcrikalılau da İspaııyo.Uaruıı 
unulamıyacaklan dii~ünülmü • 
tii.r: Yuvarlak Mr b .. .sapla kırk 
beş sene evvel Amerika donan
ması da u~.ak ııulardaki lspaaıJ·ı>l 
donanmasını yenmiş, Filipin a· 
<laları Anıerikalıların ~ine ~ 

m"•tir. İngiltere ilt Ameri\ay~ 
karşı girişilml• şimdiki hnbe 
İspanyolları da kanslırma ko
h) olacak gibi görünmilsti' , 

Halbuki biiyle olmu)or. F ki· 
den kalmış kinden ttdert'k 
hnyalw )ı:ttl lcaplarını da o . .ıie 
k §d mak k bıl · • Bil 
ha.ssa si) a et Bleıninde bu ne 
kadar dikkat e<lildıgi lıım. 
nugılnkü lsp oya h .abıru da· 
!ıs adı!l esaslara ore kurmak· 
tad· . l\lcseli Cebehittarık z p· 
teıhlı:r gibi ıııi4ir, değil rnidirT 

falta adası o kadar bombalan.• 
dı~ h:ılde hep mukavemet gös· 
tu ktedir, Cebl'lutlarılnn da
h~ tr dayanarağı rıe malılın'T 
Anglo Sal· o fılemlnin dıişman
lrğını t:neletnekteo•e yaıpıla bl· 
leeek ile yapılamıyarıt1ı: olıııw 
ölnnrk ve dahlfl horpten ı;_ık• 
mış bugii ık 1 l•panyayı vrlli 
bir macera a iiriıklf'memelo 
daha vi hesap Mil tir 
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Pasi~ik konseyinde J A m e r i kan l n 
Mısır durumu istiklal günü 

• 

----------
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ı· r A n.kara H~herlerl jlOnungibiol~h~kf I r DA GAR c 1 K... ~J~] 
- = ve cnun gı ı ....:\.===========;.::!:.J_ 
Sıhhat müdür eri ıöimek ne mutlu salapur yaları ! Erkek 

Ounan Cemal KAYG/LI görü şüldü Yeni terfi lvlilli Şefimizle RıJz· 

- k 
ve nakil karar

dün çıktı 

(Bu,.uakall'dcn clevaıo) 
yacaktır, irnJesi ve seciyesi kuv· 
vetli Ik er.loadnsmıızdı. Temiz 
ve doı.~u bildiıli • hareketlerde 
ıığra~na hissi zorlu; hiç bir 
IDC1. faat, hisbir n iifuzdan ürk-

Sade, kadınların mantnıı pa
bu.;ları ile alay edi> oruz. }'aka.t 
erk<!kleriıı gittikçe artmakta ... 
lan al:tları üçer ikatlı salapur • 
yııJarile kim alay etsin aoeaba? 
Hem oırtad:ıki deri, l;;iise.le salon· 
tısı ve pırhalıl.ığmdao dert ya • 
nıp dunQ oruz; hem de yeni 
yaptırdığımız iskarpinlerin alt· 
larmo apa.rtnnan ·Lemet.lerine 
tlöndüriiyorıız. Yaz orta ınıda • 
yız, me>-simin ~ sıeıık zanıa • 
ıunıdayız, Tam ayakların, müın
kün oldugu kadar 5"rin ve ha
fü tutulacağı bu sırada erk<"k· 
!er in çoğu, hele gençler &yak • 
!arını, her biri birer, birer bıt
~uk kilo g<>l<"n taı-.dırlara soku
yor. 

;rası \'ermlyclim diye yaptm • 
yorsa bir çokları da bwıa muclo 
diyo baş 'PUl"uyor, llat' 
bu mod...,ıların içinde iMe ve 
:rıımuşaak clerileorin altlllll !)le 
ikişor, üçer kat kösele koydtmıa. 
Jar \'ltT, Herkesin keyfinin, zev• 
IWıln kidıyası değim amma ke
yille zevk, biru ela W-a ra
mtlık, ferahlılı; \'etmeli d<iil 

namele r i Mısırda llarekat bir velt arc•~.ında tcbri ve 
m ddet devam tcşekkur tclgua flan 

.Ank;ı.ra, 10 (A.A.) - Ameri-
edeCekmlŞ kanın ist;waıı günü yıldönfanü 

Vaşington lı} (~) - Pasi
fik narp k.Jas(•yi .<ilin haftalık 
top!:uıtısa:ıı yapın.ıştı:r. Bu top
lar.ıt><la evvela Orı.a,oaraık dw-u
mu tetük edilmL,ttr. Kaııscy 

duı:1.>mu on boş gtln evveline 
nazaraın çıok ;,yi buim~tuc. 

nıünasebcWe Reisicünıilıur is
met İnönü, Amerika Birleşik 
Devletleri Re'si M. Ruzvelt'e 
teb<ildcrini telgraJ!la bilıdirmiş ve 
Amerika De"Aet Reisi de yine 
telgrafla te§eJdi:ürlerini ~unmuş 
tur. 

hılıiıırıı, JO (İl<,:am muh.-ı.bir:.00.,.,) 
- Sıf111 .. { ırt.!dtırıert a.r ..s:nd:ı na!til 
ve te-I'fi :.cr .J"apılm • .,. ve bw:ıa. ait ika .. 
nrn"'1"nı Jer il'Q.-1t1.i gau..ctıe il:c ne~ 
dilnı~~r. Terfi V<1 nakit eden sıh
hat nlUdürlıc..•ri ş-.mlardır. 

·e i~timal muaveucı müdür!! Dr. miyec:ek kadar gözü pekti.• 
Hilmi T< • ....ıooç Gh"5un sıhhat ve Bu sözler, merhumun seciye-
lçtimei mu.avene.! müöarlilğüne; J\€.· sini en güzel • e en doğru ola-

·rı slhMI "tl jçlimıi muaıvent!t mü· rak belirtmektedir. Gerç"k, dok-
<lürü Dr. Şerir Ö<Dok Kır!""?ıır sJı. tor :Refik Saydam, tertemiz bir 
h;:vl ve içtima! moo\ecet mMilıfa. imandı; Bütün hayatı, bu yü • 
ğ(iıre; Bitlis .sılılıat ve içtimoıi mıııa- r ek temi21ğiuin, bu vic<ı.n dü-
vcnot mldürü Dr. Abdullah Tarım riistlüğüniin muhteşem bir i -
To~<.ıt .sthh&t \."e içtim.ol rnuava.at 
mildürlüi)Une; Tcı:t:lot sıhhıı't ve lç:i- bidcsldir, Onmı, gıızeteciılt!rle 
=i rrroavenel rn!kfürü Dr. Vefik Gi- yaptığı son toplantıda b<>.şı dik, 

... 
mı. 

Ymo Zclr.ııda elçi.'li M. Waltcr 

~~-f~::ı::;nıdan sooca şw:ları Sovyetlere göre. 

Anlalya Sıliı.at "" içtimai rnu·.ve 
nt't ır.tidfu:i.i Dr. Murat D~~·r. Ba
lıkE'.$-r ı:ıhha.t ve içtm:t.ai mu3r.-enıet 

müdWıü Dr. Sa1fet Önry, Trah2ıon 

rnüdü.:ll.l Dr. Şüıltrü Gö:i.S'll\ DenizU 
müdürj,J Dr . .Rerın2i Raşk.am. KB;'°Sttl 

ımiklilrli Dr . .Alxi.Ulha:lim Brgı.:n, Er
zjncaı1 n üdü;·ü Dr. Naci Ka.nşimŞ", 

Stıu.'JIP mildilill Dr. Ft.•hmi Öırr, Bi

k>uı..:~ mı.:ıdUriiı nr. Ha:ım:t Kii~~. 

Bola m!ıdii.-ü Dr. Ahmet Kl'mal 
Ü 1, Amasyo m!ld..rü Dr. H.ıJlt 
E .'!'k.."Tı.: • Kastorımwu rn=i.dil'l'U Dr. 
i,.,..,;ı H ııkı El".-un, :r.ı~ıaı,oa mti
<iu.ııu Dr . .llhınet l a ar, Gazl~p 
mlldu:il D'.-. M a!a Zilh-ü E 'ccı, 
M')l'dm mti<! ırl Dr. M 'lir Ör.b.l
gln 15/71942 li>r o..:ı ... den ıtil>aren sek 

sme:- lira m:ı.osla iiçı."ndl. sınıf sıhhat 
v• öçt=! muavenet ınll&.ir]il,ğüne 
tml ~imi• 'erdir 

:roy Aıiırı sıbıhat ,., lçlimııi mucve- alnı ~ık, sesinin bütiin yük • 
r.<>: mü.dürl.U~Wıe; Urla Taha.t!uzha.. ııekliğile sii) lediği ~u SÖ21er, ha· 
r.esi mildürü Dr. Hümi '!'una Gü· la kulağımda çınlı}·ot' \•e not 
mi~e sıı:ınaı ve ıçtimal muavrııcl defterimde aziz bir hatıra o!a. 

Bu teırunuz &1eaiJntla, çorap. 
tarın bile insana ağır ı:ekliii bu 
zamanda, ayaklarda suruıık.ı ı.
bh ve birer, birer buçuk lkil<>
luk pabuç taşımak pek de akı1lı 
işi olmasa gneıktir. Thin bak • 
dını, bizim matbaanın kııuşıSLJ11-
daki genç kunduracı diııdo ~ p
yeni bir i..Juırpin i§lişordu. Alt
larına dilııkat ettim. dört but 
lrcş .sruıtim vardı. Sordum: 

•- KoDSC',Y Mısıır mufro.rebe- (Baı tarafı 1 inci sahifede) 
krini inceden inceye tetıkik et- Don hr 

ne 'nin ötesine gcçirmc-
rr.ıştir. Harelcltın b'ır mii<ldet miş'Jerd. r. Pek az sayıda b;r tank 
devam e<k:c1cg"1i söyliyebilirim. 

grupu refakatinde nwtörLü p!yıa 
Fak, t ne otursa olsun durı;ım • de ve lı.af.f makineli kuvvcVIer
hlJJ'.d<.'11 . k iÇ gün evvele bakış \ le milC('llhez aSkerler <>Muğu 
çak iy~.. 1 hailde nlbrin öte yakasına geç-

Kıın;.da elçisi M. Lei:gt Mac meğc muv·afrak oJnıuşsa da dur 
C"'1'1!hy de şöyle ckımiştir: durulmuş ve kısmen )°dk edil-
•- KOl'!Scy MJS1I' vazı:oyetl.n • d kıt 

ı tn SC>nra nchrın doğu yal>ıa-
den b:ır;Llr.a Alc!l'!IY'en ada laınn • sına ula,.labHm'ştir. 
dak:i durumu da te~lcik etmiş ve 
M. Rw:vcltin bu bölgPdcl<i va -
ziyot lı.akıkmla veMiği izalhatı 
di.ııılemiştir .. 

. Bir kısım kağıtlar 
• 

RC'ttte'J' muhabirine göre •• 

Moskovıı, 10 (A.A.) - R"uter 
aj•nsının husu•i muhabiri biiıdi· 
riyor: 

NAKLEN TERFİ EDENLER. 

G!rtGun ılihhat \'e ictimnt tnı'J.ave
.,.,ı mılduı ü Dr. Cemil Şmca.n Sivas 
Ullıoıt v..ı içi.ima! moovcnot müdür· 
Hlğun. <foııclilndi .ını.l olar2k 70 l<ra 

oI3.r '"'"""'ıaelvle, wıklf'n: M:u•29 sıhhılıt 

udilıılil;;u""' 1~17/1942 tıari-lı l cd 1 rak duruyur. 

1 
>ti!ıa~en Di>rdil'r"'il sınıf oloırak yet. 
ıiıŞ,r lira tt.llaşJ~ lcrlian ~in edil- ..._ Arkada,~ar, bu hup ~-
m !C<Cli:-. ladığmdanbcrl, biç kimst', hü- 1 

Ordu sıhhat ve içtimai mll2Veıı<f. kornetin ve iktdarda bulu • 
mil<iı..-ü Dr. Muııı:.. Kö!ıınar, İçel sılı 
rot "e içtimai l?JW\"eJYCI rmfd' -ü nanların niifuzlarile 7engin 
Dr. Tcvf•k D<m!t - Bur<!'ur rr1: r.ı. olmamıştır. J\lııhtel.irler, ele 
.O Dı. Emin Es:ıt Sniun, ~dın mil geçfikçe cezalaıım"ilır. Dev • 
dürU Dr. N:;z.'ni ihbek, A yc;.ık.ra. Jet memu u hu. ız olnll)B<:ak-
!ı" "r mi.'<M:ii Dr. R1'ki n !•in, Kü- tır, hırsızlığa mfuait ve ınU-
t..°""Y'a m!ldilrü Dr. oe~ı B.1Y'Sım, sanı hnkür zem!n bufam~a • 1 
K«"l n-.ıi. f ' r, Dr. Esat Bene'. r rıer ., 
ta m.C ,;'li Dr. Aziz Cutl S"'1· I, caktır, Yüksek memurlar .ra· 
Silrot mOrlwü Dr. N~ın Gözen. Ur- sında şu \e~-a lıu sııretle gny-
ıa mirAiril Dr. Kem:ıl Gill'o/, Ço- ri mc~rn surette zengin ol • 
ruh mürl!ieil Dr. Sob;t Emek, Il•k.A- muş tek adam yoktnr. Um • 
:rıi müıl!i.rii Dr. İzzetti.n tkı.en, Kı-k- !erle küçük nıemıır içinde a-
bırcf; mildür!I p,_ ·"'at Ayı:lbn:t, ra stra böyleleri çıkıyor. Oıı-
BOngöl m01:IDr!1 Dr. N:ıci Tuna, Niğ-
de müdfrr,l Dr. Cemal Dap, R;ı.e lar aramıda tla hırsızl>k Me-

Beledi;} mrin yeriude ben ol
sam, > ürürken takırdı ve gıa.r· 
tıları karşı k ltlınmdan duyu • 
lan bu isknrp.nlcıi giycnlcrıkıı, 
yol ;ı>nrns bir buçuk, iki misli 
faz!:> alırım. Çünkü bu sal FUr· 
yalar yolları daha Ia:ıla a:ıındı· 
rı ~or. 

- Bu ne ya.'nı, bu da nesi?' 
Gülcrı-k: 

· - Bu da ded~ dört J.:atlı. ı.. 

Muamele 
tenzilatı 

• • 
Tergıs ı 

• yapı.ıyor 

Voronejclen Rcro.şa kadar uza 
yan 25() kikJI,.- e boyunda az 
çok fasılasız bir ceophe üzerinde 
cereyan eden kıyasıya m ··)'<l.an 
muharebesine bir milyona ya
k111 asker işlirak cim şiir, 

Almanlara göre 
mütfüru Dr. Kaz,.,, AlpLlçin, Y,.,gııt ni buldı!k mu, onu f'7em e-
anıcıı;,.n Dr. Sami Ön:·r. Edime rna. ziyorıız ve ezocegiz. Ben, fer-
<i'ir.!i P-. R:ıı::f T•'7!ç'.e -;,,, M ·u mü- den, hiç kinı.s.oyi, l•i\bir tadrl 
<lüı'il Dr Rrt'ltl Uygun, Y<ltl mlklü- hinıaJ e ld;p onu zengin ede.· 

Eskiden ynz n eniı1*ıde de
itH biiy J., a Jı ları i ' l'r, Üt.'f'2' kat.
lı lapuryalar, hatti kk kat kö· 
sel.eli ,-ı.ı,.ıa yüzliilcr bile ptılc 
gı1 it.n.>ez, lıttkes yu:mı ık 
gı:&se :>·Mınt k.cten } !izlü 'e alt· 
lnrı İl><"e .. ö leli İ.ska"!Jinlerle 
·:n:.ı J?nı;hıi !erdi. lla:ulo..rı y<'n; 
çıkan bu iki ü~ katlı isk.~rpin • 
lcri, penç~ p:ıhalıdır, çabuk a
sırup da iler,,,lc bir de penı:e pa· 

Bunu da • .. ·-·• bey isminde hİ· 
ri ısmarladı. Peki amma bna 
kasapların, b:ılı.kçiliımı, meAıa· 
hacıl.ann kı.~ giinii ı;iydıkleri 
altları fahta kundııralar durı.o:
kcn ve onlar, bunlara ni•hctle 
pek daha cok uruza mal olur
ken bu külfet ve masraflara ne 
hacet ..ad.i? Alalım birer tane 
k"'lık kas2p ve bahkçı .kundu • 
rusı takır da tukur gezelim ha, 
r,ezelim, halta orijinal olsun di
ye lansı bile b lorla edelim! 

An kara, 10 ( tk,tam Muhab:· 
rinıd'en) - Muamde vergisi k:ı· 
nurı-u hükır •. üne tevfilrnn meri
Y<.-te l:ıonu'!lluş olan iptidai ınad 
ekler ter ::i!aıt cedvelınin cJ, gru 
bunun 9'muna renkli kağıtlar, 
b'l~kr-nt, k.",ğrt rıib, rulo veya 
P~"t hs1in'tle tuvalet kağıdının 
ihvesi ve hu mamullerden renk 
l.i ~ııtloa~d·~n yapılan bl{>koot
lar içrıı yüzdıcı 38, kfığtt rulio için 
yün:k 64 ~ ve paket halinde 
ıuvalct kagıd• ~in yü:ıxle 74 ten
tilit nistJeli kaıtıulü Vekiller 
Jieyetiaıce karaıtıl§tırıhnıştıır. 

HITLERIN 
HEDEFLERi 

(Bae T•ra!ı Birinci Sa5'fadıı) 
3. - Dt>n nehrini mümkiiıı. ol

duğu kadar ÇIC7k noktadan geçe
rek Kıı!kntıyadaki pe1ırol kuyu
ları bU!ıg~ine yen> bir taarruz 
'haew-Iamak. 

C_?n!J>a cli:ığru ilerlemede mu 
w,~ak o1urlarsa, Almanların, si 
~'~. sc.~~ ve billıassa prestij 
cfiişüııccsile l\w!l'ırovaya yeniden 
taat'ru zc'- -<- . il,.,_ li rd. 

~ıı~rı .1ıauıa va ı.r. 

lfelsinkJ, 10 (AA).- Bu .. 
harp t• or·ğ· gun 
deniz k ı ınde haber verilen ve 
~ h vv;neı·i faa!iyd:nc dair 
dUr: llılUsı tebliğin metıtiı şu· 

8 ·r !J:, ır.<ıZ .. ec~· ""'~ .. nan,A· "? ~·ı w...., ... an O-
' kuvvet~erle Suuıtıaari şi

ına liı:ı.Je &meriru;aari ada.sına 
Zolpteınıek için b1.r teşel:Jbüste 
bulwıanuştur . .&lanın zaptı için 
hım;en hernen iıki gün kııra<la, 
d;'n"~e ve hıtı-aılard& ş!-d!detli 
b~ ~rcbe cereyan etmiştir. 

De, ız kuVVeotlerimizle hava 
ve sa.h;t müdafaa k~vvetrer.imiz 
a.rası~<la Y:ll>llan mükemmel iş
birl.iğı sayeswı.ı.e düşmanın ıhü
cum t ·~ kil" bir hezimete in-

f"l'.. eolnı.işti.-. Savaşlar esıı,,asm-
da manın 16 karo'--• g . . ........_ emısı· 

le sc-r ·oo!u ~ e M'oskova sınıfına 
mP.N<;up bir ltııpçcker batınJıınış
tır. A'da :mrıdafileı-i 8 gemi, kara 
kuvvetleri 7 remi ve hava top. 
çusu b" r karakxı! gemisi ve bir 
ıopçekH };alırmış ar1ır Rurdan 
bo: .' mın e · a-

Bunlaı ·n 

Rl'Saş ya!un·nde durum, Tiıno 
çenkıo için de cicldi lir. Rusla .. , 
sayı bz'kı.!l'ındı.n iiu~ün kuvvet
lerle karşılaşınıs!ar ve şehri ter
ketıırek surctile Allrnarhrın 
l\~o.,lrova - Rost;ıf demirya!ıınu 

ke!'l!Tlclerine iımkfuı vermişle'l'
d.ir. 

Voronef kaylkdil.irse .. 

Londu, 10 (A.A.) - Tun isti
a:ametindeki Alman ıgayrtinin 
vasfım tcş.'<il edC'fl •Kı>yıp!ıarda 
ısrar., Alm.an Gcneıllkumn-nyı
ııın bu ikrfcımıığe verd:~i ötıoenıi. 
açık suref!tc gö.~tenııcld:edir, 
Kendilerinden M06kovayı mü
d afaa eottik'ler; şekilde Don neh
rinin müdafaası il!tenen Rus 
ht'aJarı io;e, mtmaffak o1rnak 
iç'n her şeyi tehlikeye koymayı 
a"Zme!nılş olan dıi.i~anfa karsı. 
kal'~ıya hulll1Jıdukl!arı bu savaşın 
'Vahimlif;!·ni takdir M!rnekfodlr. 

Voronejin knyıtıe.:li~m .. sir·ir. T; 
mo<;rnko orriıularının mü11akal3 
tının pek ıriyade zntiayaca•'ını 
ı:rl-z!eme!ll()k ~rfikırir. Fııı!kat bu 
kayııp bah 's me\~ıtu ııoı4h:klat"L 
yenilmez bir hale lwyımıvooak

tır. Çfuıkü, bir ~ T;tlY •ııko 

nun münakat'>tı yalnrc Mx ova 
ile dcğJ.dir. Ha.tta esas münaka
lesl ~ iıle de: für. Al
manlar Vorone.i> zapta m~vaf
fa'k cJid ·1'iları t k,d; e, Tll?ll)
çen~ orduları ÇPlyı.,,,.. 6 \'>e 

kuY'b~f )'!Olile Uı al ve b atı Si
bizy adan d:l°ma Mi1a:1 w :.uühim 
mat aı.~1->ilccek!ir. 

s 2 .. AS 

(Bat farıdı l inci ııahüede) 
Orel'in sirnali garb:smde düş· 

man büyük piyade ve zırhlı kuv 
vehler kul'~k suretıle taar
ruı:farını lelorarfamıştır. Bu oa· 
ar.ı·uilar çetin mımarebcle~n 
sonra geri püslkiırtıı"Hmü•'für. 

Rjew'in cenubu ga.ı'bisi.ndc 
çeuıi:>er i-çinıde buhınan Sw~·et 
kıt'alaııııın ya.ptık1an b'r ç ·ı,ş 
te~lııbüsü at<:m k ı~. 

Ruslar Do1ııeç bö!gcsi>-ı.i 
bınıkıu:ak 

!Bertin, 10 (A.A.) - Vol'kicher 
!B-eci>achter gazeıen Vcnmejin 
Cşga.:nin elııemmiyetine dair uzun 
lbir yazı ya:ıırruştrr. Bu ya-zıdıa 
~e den:ifrnckledir: 

İ1Qgi'lizkr 1'imoçen:konun Sta· 
liTl<J L(;~süırlen ~ok•lnıek zorun 
da ka>dığım ş'm<firlcn ka.bul et· 
ıniş bulıınouyı:>l'br. Bu, Soo\"j·et 
b:ıınıutanınm Don~ sanayi böl
·gesimi tam.runiyle bırakmak 2!0-

rur,rla kıılııcıığmı kabul etımcl<te 
cfü. So\-vetler~n- taarruz halinde 
bulunan Alınan kuvvetlerinin 
iki yanım yanmı.k için ) aptr~ 
tc~bbidlerin şi.MGıden akamete 
u ':radığıı,, söyılemek anıümkiln
dür. 

Varoncj, l\foS!oovayı ııncrr.le
keı.'n cemıp kısı'1 1 arile birleşt'
<ren mıiter , 't halli 'ıiroemiryo!t.• 
nun ire~,'1<'.I<> 'bul~maluıdı~. 
Don nchririı> b ısında R\frull • 
c"nup L•ilismet' ndc ııı:anan hü 
tün d ğl'r mi'nııkale y<l'll:ır daha 
e1TVP.J Alınanlar larofnıdan i;>
gal crnm 'sli1', 

•!_ - -·· 

Yen i Baş .ve 

vazıf esine başla 
il 

Türkiye Cu:ıx11ı.urrnlsi tamflllı • 
dan yapılan tebligat Beorlin ga.. 
zeteleriınn alak•asını çekııılıştir. 
Bütün garcteler Türıkiye'J"l:l;r.ı ye
ni Jla:ıvtıki ı ın İıJ fu1x>gTıııf!lll r.cş
ırelım 'şlerdir, 

Drutsdıe AUg( m<'lııe Zef<t·u,g 
gazetesi Saraooğlımmı ~ atıi 
faali:veti<ni bellrtmd tc ve g~eıı 
srne aloiru.ller ~ u.ı'k • 

tlcılı: P."J"':t•nw 
d'1tl 1 ' . " ''-Imt~ 

1 

ve Ş&!lısi mez;,-ctıerırii bi!Prterek 
193/J da Tü1.1kiye ;:c İngilten! a
rasında ak'ladilen rouadıt'<lenin 
meytia:r.a gclın€"1lnır.le çclk bi1yüık 
roı 03ınamıış Jmlı.ııııd.uğunu M • 
ha.ısa kaydettiklerini bi.Ld.irımek
tedi.r. 

D tarııftıın Amerikan rad-

rıı Dr Zc. ; E~ 1 E=mı rr.(I. mem, ehııt·CÜm "' e!ml. <' • 
<lii<rü Dr • .Al' R·z; D k. y 15 7 /1942 j!-İm.• 
furihtr..i 'n itli ren 70 •ıra, rN: lıŞ·a 
c~ s 1l't sıh1l, t '"" t-ctirrı!Di tn·P& 
YO"U>I müı:m::IC~!le ı. ı ı.:ın tfııvin ~
dilm';ıl«rllr. 

Yine hu dütunlarıla ~ı.lonıı; o-

Abdur_rahman Say- l 
manrn Avukatı 
Şakir Ziya 

lau •İs et Jnonu i m•t dr Ti· 
dir, ha lı.klı \atllud.~ da sövle • 
diğin ı " gi!>i d~,lı.for Rıt:k Sa , 
dam, ı::~ı·cn Rill ı \: llıırı.tıı acı 
bri~Jlcri:ıl ı;iirdü;,:ihııiiz Vltt:Olfl 
ticarE'ti, ~u • eya '>ıı tadri olrirua-
ye, filan d"Stu zengin etnuılı. 
gibi, hükümel kun .. rini miHrı 
alt-~·hine Tt'I fertlt.ı fohiııe sııu • 
timııl ~o<ınıda. hiçbir h.....ı. .. 111 

asla ttıİL,&ttde "" ınfı• mana ef• 
nıem;,.tir. Batı a{ \g;;z vurgıın
culantt hiuhiı· ı-eytan.,tlı;, lı:a • 
nıwılııırm, nİ7d.llllaron, Whirlc~ 

Yazıhane açmadığın· 
dan barodan çıkarıldı 

Ankara, 10 (İkıdan Mulıa'!>'. 
rirıden) - Sulkac,t <tııvıısında 
ımaznunh.ıdan Mıdurorahımanın 
vekili olan avukat Şakır Ziva 
Karaçayın, An1rnra barusıınd0 
kayıtııı oJma!kkı t>eraber Ankara 
da yazıhaıiesı o!ırrıadığıı•dan ve 
y~ıhane tesls etmesi içi.n ba· 
r<> mec'lisiTY.·e veden mühlet • 
b':ıt :ıği ı.arue ya-·lıane açmadı 
ğmdan dlolay~ ism, baro levha
sından çı!karılmıış \'e ke, [İ)lt·ı 
müdtleiumlı.ınilcğe blkürilmi~t.r 

Afrik harbi 
rn., terafı birinci salıiiedel 

dır. Dı.ıar kesiınkrde .rumıaı 
lbi:r topçu fa4) < W oh'ıı.uJtu.r. 
Romnıelin ta ıt kııv etleri 
· çevrildi 
LJııırlra 10 (A.A.) - El Ak

m(').ın movzi'!ıı.iı1' en ce "-? ı ~ 
tas..r'.ın alt .c,.. ı:.ıda, kq ıd.aın 
kilorııct.. ·!erce uzakta çôl<le 
R<:r..'"lll"l kuvvetf~ı±ıe mc.nsıııp 

Mr k.t'a.n..n, top t14it vasıtaları 
ve b1itü nıalun:.c 'ie İngiliz • 
lı:-r ta, a!>ıı<lan ç.c~lm:ş bulun
du-;1 u söyh "'1TJ"'1clcd.ir. s ı:ıkrıtıı>c i 
or<lu diis'nan J,ıı..ıvıretle-ri ii2c • 
Tiıııde d€'Vıorolı bir tıe.qJn )"~ • 
m:ıkıta \'e seyy .ı~ uvvetlc•rrln\r
çoklıuğıı nisbetirJCle uçak kul • 
fonınal.ıUııdır. Epey zamandan • 
•beıi ta;:e yiyreek mor.,<l~ltır<r • 
den, surlan ır.tı<ruım kalan ve 
İ<tirahat etm1ycn Ahnaı:ı :kıt'a
ları yorgunluk aliimdlerj gf.ı • 
termPğe baış!aMıışla.-tlrr. Gece 
İng"'z d~\'rlyereı fi.,! ~ 
1 r apmıı..lota \'C' ;!{IŞ!)Snrn mü
fı ' · '· u \"e yi) ecıclı: dcyola
r nı taı-np etmektedir. 

Ro. ıo (A.A) 
tc• ıgi: 

M r oc-p.1> ?ı! tapç 1-
hxu •, r. Dı aa:.ııı fıf 
u.~hlı b ikini t<:r;f "\:lan ge>I 
hdl rıır yapıl.:ın bııık~ç alnn 
ncı·c < l;x!rkaç k<ımyon t.ıtı. 
rip ecl lm · \ eva lmıllnnılmaz 

hale g tırilmisür. B , duş
man krurı,y nlan tayyare! 

'-z tıı>rnf r.dan ı:rtı'k L tüfrnk 
ıı1eş:ııe tıutulnııuş ve yıııkitnış • 
t?r. 

amm ·l taarruz mı g " 
V ' 10 (A.A.) 1 Aleırnl."Vll 

Caııliyı t y baş 

F.I 

r in aras ından arnk 'en ee • 
ndan I..orlurnyP.ra.k Y•~tı1<lkl'ı 
VUTgunları c<'",ftlandırmn ic;in 
de elind~u ıı:eleni yaımı.,.. r, Jo'a· 
kat bu, Ö) le bir mücadt>!e<lir ki 
cezası bııha ile ketle uçııruııık 
olan AlıA1t1>)·ııda bile tam mu
vaffak;)d vere11>1>mektedir. Ni
tl'kinı, bizd'" dr, ipe s<ki!ın"k 
gibi bir ceza olma ına ra{:men 
tiua) E:tl~r işlen lesinin önlinfl 
geçilernemektııdir. 

Doktor R<'fik Sa~dam, mr tür· 
l'J hak•ız .-e gayri me m ıluı • 
zanrlara müsait elan bu ha•p 
b0o ranı i;inde IMlılz ,.., dürfıst 
bir de><let ıa!aını olarak dı•...,,.ıa· 
dan mfıeadele etmiştir v .. aılı 

rild ıf.:ze tcrteırılz olarnlı: l!e· 
Ç~<'<' ktı r. 

ıu~i\k ı ı;ıu Se-fmıain h".)<Jr· 
dııklal'ı gibi •rahı.ıetli~-., hizrr t 
ve kaıfiT bHir dnygular gö.ter
ıne valnı:z borcumuz d il; 
yı-t'şerek nesiller<' karşı gUı 1 
örnelı: 'l"nn k için de, müsbd 
'e cKldi •azifemizdir.• 

Ba bıı~umozım !lı!vıri$t bk • 
d iri ve hiirmetl, milli \"İtdanın 
doktor Rdik Saydam hak.k.r, • 
dakl ckıygulannm en ırtm:I İfa· 
de.; olmu,fıır. Onun gibi olın&k 
ve onun gibi ölmek nt> ınudu. 

ABi Di N DAVER ------- --Y ugoEIBV çeteleri 
(Baı tardı l ind sahifede) 

sile meşguldür. Bunlar, İrıg Iiz 
!öyıyaırecik:re yaroım a!:ınif oıaıı 
Briitı.n kö)!ii:ıerdix. 

Bıelçikada <fa... 
Lcr ra 

r 114 

111 s(ry ~d<•""' .r Bu \Tt'fl 
her tii-lu gidiş(' ·..ır mdi . ,h 
dıde t«; tutu'11-al!<tlldır. 

mc n'i ahnak iç· yakır. ye

nid.er ta.o rruza g • ce İni U: • 
nı.in el'Ur.1.---tcdİr. 

Aln:an Mırrcşali ak! "1 

krt alanm tanzim Clll~et::ie 
gukiür. 

i TiZA R 
?dUnde 

<K 
da:, · ' 

1' -~ - s -
! oktor Refik Saydam 
l • 1 
,merasım 

( H~ 1<1-;"(lfı 1 ind 8ayfa.da} 
<' . la- n• e" ,ılıklı•r eı-lo..'roı ıle 
Kc,n utac.::....:..r ·e~ıJer ·1"".- rt! .. 
:en!.cri m~ ve i · ..;;dl mu~c
sel r rı..ıidüı'.lui Ilaş c a t 
merdacında ken .tnne 8.)"1lgn 
mt• kilt'>i a!moş buLnuyorıardı. 
'lttasi "W ba.;;amafun az önce 
Rcıslc:Üıııiıur - lfJli Şcl !.~net 
İr»rı.ü gekfil~r. T<ll'{·n tam ııaat 
ruıdu baş'ladı ve atav Rivruı<.· i· 
cürnJıur ba.ıııdoounun °ına•~ ha· 
vasiic yüıüv [işe g~ti, 

Önde bir ruvan bÖlüğii san
caılrları ile bir piyfld(' al~yı, ru
ya~eı 'ciiM!ıur bandosu ve baş
ta Reisic:ü:mhurun ve Q. :er dev
let Vl" hükfıMet roeisJPrn!n ol· 
r..ıak üzere yfu:e yakın çeler>k 
bulu.nuyonlu. 'Mcı:Jıte"'2n ölü
m:::, tclmtunu ta,;.-zyan top ara· 
bamıı arkas;.rıda da Başveki
le husnsi ka!eın mü.dürü ile 
Bsşoclui.kt ~ll\eri clld'inde mcr 
bumun siy;,ılı bir yast.k üzenne 
kı:ınmuş İstildül madalyas,,., ı ta
şıyor:.ı.rd.. Bunu Saydı:m ~ si 
~-tl:ant \~ ır.11 iciyc pro:oı..-m u
mı.;m müdli< ü, Reı:icfo, ur Mil
li Şef lsıneot İnönü ve rn~i ·ct\e 
r'"·ı teşkil 1.-dcn B~yaver c~ı..t 
Öner, Huslisi kaJ.em müdürü Su 
rey) a A' ,eler ·::nan v d"ı~er ~ • 
verle!'lc Osgcner.al Sa< !ı Qr>- cır
tak, A'1<1canı. İsl:aribu1 VııL ve 
Be!eci'iy" Re!Sleri, Ar..krara gaı'
nizcm Komutanı Emn:ıyct ve 
Matbuat Umum Miıd:ıırleri g,z 

arkada c1a B. M. M. Reısi, Bıış
vekJ, Genelkur.ınay Başkanı 
Vekll'ler ve daha geride de kor
d'ipı.ımatik mebuS!ar, :kn."Tıutan-
1ar Vek3!e11er Ueri g1.'4enkr; 
cen:ızeyi yaya olarutt takip edi· 
yı:ıclardı. 

Alay Ulus meydr..nı A~at .. rk 
buI~·arı yn!unu 1ıak'lıen Sıt hat 
ve içtimai Muavenet Vekaleti 
örıilne gelimi.ş ve bw·ada mcras; 
me son verilkııiştir. 

Tabut tchar cooaze arabası
na konufdu\.-tan S>nra Asri mc
zaıi.ğa güıiiriilcre.k haz11•an· n 
E ()t:Qı ıstirıı a~ tevd: etd· 
mı ir. 

&i.lırnet, nın akrabııian ile n. 
M Re' -i, BaŞvc-kıl, Vekiller; 

".l:c" ar ve diğer pek ~ zc
v.ıt° vt0nwıbil!leriı iie cenaze ara
b ' n' Asri Mezarlı,ga kadaı ta
kip etmek suretSfe büyük ölüye 

n n hiırrnet vuifolcrini ifa et 
m. mır 

Bulgar Kf'lll ue hii.kU.mıetinin 
tazigesi ~ c t;IQZeteterin neşriyah 

&.:ııf a 10 (A.A.) - Bulgar a
j ) bile!' -ror. 

Türk Ba ekili Re'ık Sa'.Yda
m . -efatı lıaberi bütün gazete
ll''tlc ne:;redifkı.Lş ve umum~ bir 
te ııya <l rmı~ r. KTal ta• 

y Rel• cümhur 1sn:ıcı 

efnedildj 
İnônü'ye bildrmt'j' olduğu gibi 
Baş-vekil Filov da Türkiye B~ 
ve'..tilı San.roğiuya bir taziye tcl 
i,Tı!fı gônd<.>nıniıf.ir. ey.ı, v~ıe 
ile saray nazırı .FUnenav ve pro 
tokol şef '.I'ürl<:iyc- maıılahatgü
zanna gi®rek Kralın ve hükü
meolin taziyt'11!rini bl!Wrmişk,.. 
dir, · 

Gaze<cleı- Refik Say'liamm tıır 
ani matı. hakıkmda ta~ilat vı• 
reı-c·k ra:lmıet.1ıııin resim!erint 
ve hal terci.lınE'sini neşretmekıte, 
ve vefati~'le 1'ilı4<iyenin uğradı
ğı büyük ka}1ba işaret cy11.emn,.• 
ted\nler. 

Zma ga:zetesi bışnakalesımie 
§ÖYie yam:akııadır: 

Tüıi<iye m~ur bir deviet a
damh?lı ve azimli bir politikacı
sını ka)lbetmi'1ir. Şüı:fıe Y'J'k ki 
Reisicümllıur keııdisine yeni bir 
yardl!llCı buhn-aıkta müşk.ülat 
çclı.."'lllyec~kıtir. Çünkü Türlcye, 
asırların tesiri albrıda ltuı:ıuhnl.lf 
kendine göre ıelkin.lere ve gii· 
rencklere malik mükemmel ln 
idare ma'k"nesine <a'ı·pıir. Bu
nun :ıçinden Saydım:.a tn zlyaxte 
L-'ıyık bir halef bulmakta gü •J.k 
ÇE kilnıiyecekıtir. Bız ch:tt:.'ll'l!z 
ve kıoınşmn 'Za k . . bütün B ı. 
gar mrnetinirı bir temennisi ma 
lılyet!nde olan bu mü!M!eyı ı e
ri · reı:lken. yalnız bir sulh rr.u
ııhedcsi ile değil, a~'?ll zama 
dbst:lukla da bağlı olduğumuz 
Tüı'lderl.e munıısebetlerunizin 
ilerde de iyi bÔ'r tanıda d am e
deceğine şüphe elmlYQnız. Bü
yük bil' deı1et adamı oJan Relsi
cümtıur t'ltl!et lnöııünün şahsi· 
yeti bu hu.•usıta en bUyük bir 
zamindir. 

/ngiltımede teetsi!.>' 
Iıor.<\ra, 10 (A.A.) Dobar 

Ref:k Sayd:ımın cenaze mcrasi
m\llin bıı,,,"Ün yapılecağı dün alt 
§am Lootlrada öğ~tnilm:.'<lir. 
TL-'!ı: m;~~ tıniın. Başı ekifini son 
.karr.<'f€".lliı.na göairari>cn bısse 
deceğı acı ·e matcmlzıe İrıı:;ı.i1e
r '.ıütü.n katbiyVe i,.'ltir k etme·
tedir, 

GÔNDEXİLEN (:ELDıll.LEB 

An~. 10 (A.A.) -- Ba;(Ve!til 
D•. R..">f'.!t sıcydam 'ın ceııa:ıo<:I rr:ı'!.
°"""bf't.1e 11<J1ıderil•n 150 laiıd;;.r c,.,_ 
lrllk •rasın:ia Reısiclltriıur bııı:: in. 
ör~, büyük m ·ilet mec 'si a:~ Ab
d ıh:.ll< Rood:ı, ~<kil ~ S.... 
tıtcoğlu, ıı:.."""""ı Fevtd Çalom'11t ve 
bılt:in V"3< i llor l.att!ıodıın göruJ en
lt o, eı: .e oo!ırurı>zde bulu '"'n l,ılltlll!ı 
~ · cıç 'J;.l r '"' ~·«!derin çe. 
le!ik'er' e:. başta boy<b şayan~. 
.l\o'!Qı zamanda am-ı ve ıtı,.an ljl
Y eı~ı;::ım Alnmı,.. devi~ ;. 
oile ıtalyan h:i!Wınel l'Cis! •• A:rnan 
,., iı,, !ya ha 'ioı,_, :ımııır an n m • ::ıa 
d b'l'(1" Çt·lcnk g~ ıc hsl ~ 
~ bu.! mmıı:;l.ırdlr. 

• 



~ ~ 

il •GÜNE ~AKIŞ• il 
Yüksek öğretmen okulu satln alma komisyonundan: 

J::.r .. ~Lı:ı. ciLJ~,ı hl'A.tarı T{\JFn:)n !f,ratı 1"u'hl.rı İ~ık tcm~.uat Ta::ilı GUn Saat Ek~il ınıe n-evi 

~ d El r,ıı('k: 
----- ---- ·---·-- ------------------

250-00 ıc. 

2000 • 

1000 > 
30-00 > 
1200 • 

3000 > 
~000 • 

10,5-0 

24-0,00 
12'5,0f) 

60,0-0 
72,00 

32,00 
18,00 

2625 
4j0-0,00 
1250,00 

1800,110 
864,00 

100,86 

360,00 

27/7/94Z 

27/7/942 

27/7/942 
27/7/942 
27/7/942 

'}/'/ /7 /942 

Pnzat·tc~i 14. .Aç~ 

> , l stilısa l gagretlerimiz 
S:.«-eyağ 

Zeyt'>v~~· 
Pirinç 

93,75 

135,00 

64,30 

72,-0-0 
27,00 

93,'15 

• H. 

• 14 

• 15 > 

·fü..ı'!kıye t~p.W:tl~r1n1n aıa.tıh veyo. 1 
~ı~ ölçili•O: 761000.000 hct~Jl~hr. 
2t~raıa'b ~taı'.t'.~>.~.,;rirr}Cl ' )U:JUll.: jy'i.ln:~ 

"1,Z5 k~-rı.t!!:n ekilOiğirt:ı ~l ıt:k
~rcıir, Yil>ıdc 52 kllllnı da ı;ay;r y~ 1 
ınt"J."'a olaraı:...: h~ytl.ed.l:'!ni:}t:r. 

Türkiy~ ci.L::r .. huriyeh h·:.biuirr.cti &:
mı!nc::rer1 ~e, 1;.-.. r.eı..1 na'<.il va.sı

ta1arıJ baLak1.ıikl~ı:ın 'kuı-utu4-ar.ak aY 
ni zo.:nt:nda ekilme~ y<..raıy;~cak ara 
zj t.~ 1Jne ıetirilme~i. lnır~!c arbzhıin 
Eı.J:.·;1uasın.ıın te~ir.~ husu~arında 

btlyi.k gaı.>'rctlı'r ı:;aı·ıetm.cktediJ.·. 
İloi!.e-nıck. i::ıL~l§.tı ç-,•_s ... :tmık, g,Ju. 
madl·ejerini artıı-m."lk tü~~t. n1'ilstrıho::~-

1in:ırt v-e tü.:-;;: millcti·ıi:1 vertmlI ça
lı~"!l1'<ı'!i:ıu1a ka1ıyor. 

Zeytin ta111..~ 

Pa.tıı!es 

Ktaıı ao.ğ:..'"l! 

Y ur.:n ı.ı:ı'ııa 
29 ka.J1ıı;ın1. setaA 
Da.~~~ç ç:ti 
Knl·a·n~·au e~i 

..5000 T. ö,O~ 

llG0,00 
wo,ll"a 

12:;-0,0!l 

4800,00 

54.25:0() 

1500,00 

360,00 
27 /7/9.\Z 
27/7/942 

> ıs 

I> 15 

> 

• 

• 
• 

Dil?WJk k~ c\i!on az kl:.Sım. 18 m~l
fvn tüı1k: nUfuSlJll-U be.:::lerc,ıeğD kaıt: 
gc}ıyo:r, Fniimtt besl<:nımenin fa·rklatrı 

va:rrln·. E.u rar~lar itiba-rile ileride 
bultır.rlug-Ltnueu stiylt',("ln~yiz. Geri .. 
de değil.'z. Hayatın bütü.rı oo!ınla

rıır.ilz. t1'erl'+1rr,ek esrıstıır. O haJde 
TL;~ı: mıiHetınin gıCa ~:.:I.cri jti .. 

bari1ı"' rrwvcnt seviyc~en. çc~. peık 
çOO; i]erlem® el:ram<fü. Yalrıız bu 
dl y&tişmez. Türk: milleti, kılihsa!A

tının fozlas!le diğer milletler., :ıaıın
ro;'::.ı ihracatla da !<:ydaJı o;m:l·ıdır. 

'l"i.i:l'lkiye cOOıtlıuri~tirrin. d.fuı:k.ü. ve 

IJuı;ii?eciı kıtihssl •>yas~tl ve proğ
mını bu<lur. Yarın da böyle olacak
tır. Bu proi;mmın beidenen netice
]ıl"ri verrnı.:.-t:ıu.e .val.,,_ız hU~:U~.etinı 

dciı-1, rn!llelio de daha fazla· 11%'
retleri sar!L~tm!!i Iıür.nnile karşı, 

k.fu."Şly&yız. 

ADLİYE . 
Koridorlarında 

(Baş tarafı 2 inci sahüede) 

rnusuma ®kunwsan üzerinde 
parça.ta.r.n, bunu• cledlim. 

iKexl.isi sesini çıkarnıad:ı 
lffikim ;;Oirdu: 
- Peki, De vaık.It .b5,r.birinizi 

dLA~Urı:iiz? 

Kadın cevap vere!:: 
- Ben yatağa giı-ecekt.inı. O 

pcnce<reden karşıya bakı~<ır 
ve şu sö2lleri söylfryord u: 

.suna, bakışlarının eS.:t yim 
~.zaman!• 

Dayananıadun, .kime &öz aitt· 
ğmı sordum. ıŞarki söylüyorum, 
d·ooı. Şarkı dediğin b~ie te,·e
lelli olmaz; 

<Firkatin alı:b bütün nEŞ\'ei 
ciltıım bu gece• 
şarkısı gibi olur, dedJrn. O da: 
.Ben yeni fikitiliyim, sen eski 
kalasın> demesin mi?. Herif, be
ni ktzdırn'a, dememe kalmadı, 
üzeıiım<! saıid.J.rdı ve ben'ı ayak
l:an a:ıtıı!da çiğnerlr. Üstüme o
turdı.ı, hatta şaııkı SÖ~'leıııeğe 
bııtiooı: · 

<Kemammla sana bor ses ve
reıbiltie~"<l.iııı eğer?~ 

iKıocası ayağa kafalı: 

- HepGi yalan, deci.', o kendi
sinin yeni kaf.ah ıiduğunu söy
!Ie<li ve benim gfüi pir.pon il~ ya 

şamıya taharnımül edcmi~·eceğ:

ni tave ebji. Ma~a ile üzerime 
yürüdü. Dövtlü, dü~«lü benl al
br.a a!ID ve şu şarkıyı söyledi: 

·:Ben sana deıned:m mi sevme 
dl>kuz var, bir<le veia, i'<ide sa
fa, üçte caia var .. 

'Mahkeme şahi!Jcri dinlemel; 
iç-in ba~'k.a güne bırakıllı. 

11.YŞE GÜL 

Açılış töreni 
ôtiıffier Barık Yerli l'vla·lkır Paz rla
r11n5n k-ta,ı· .ı-uMa A" ........ ·ay Şllb. ştnin. 
&çl.1.ı.ş töre.tl J·in s.:ıOOJı miir.1.ü:· muıt 

,.nm barı' z:,ra Arlf Siı-cl ve uı::nu.m 

sraıt1ş şaf'İ baty $a(i.-i l~J~y'ı~ iHd11• 
r(y)e, icra t?ojhn-.i~tir. 

Müttcllkimiz Rusl<.r blz' -,,l • 
alay edi·yoıial'dı. Dövüşın0k is
t•'miyorl.:ırdı. Doiırucada b:r çok 
Rus taburunun, tek kurşun t.t
madan kaçtt/;<ını giirdürn. 1fol· 
davyada ~arargl!lLarda otur
makla i~ctifa ediyorlardı. Hu-

1a'a. tarlalaı-:ı. çe:;irge, ba'k'ktll 
dükkfullarma fara ve j"ağlara. 
lurt ne ise bunlar da memlckc-
1e o oldular. 

·Milli mücadeleye, se'lllaverle
ıin' ve Mcmgolistandan Ti!us 
h.asta!ığ;:ıı get.irmc,k rnretile L5-
ıtıxa.k e-trne.. Rusların bitıfori 

fasulye büyükl'ilğünde .idi ve yu 
;ınurta1arı eıfüvlcre, ütüye, k:iiu 
riye, gaz ben~n vesaireye mu
kavemet ed>yordu. Askerler"rniz 
ve har:<, TiCısten her gün bln
lcrl:e ölüyordu. 

iDlzimi:n. yarası tekrar açılmış

tı. Hastaha!'ede kısa bir mlitlldet 
~:ıbtikt..an sonra beni yardımc~ 

bir vazifeye aldılar. D::ııkapağı
mıın kemi•lderi nihai bir şekilde 
lbiı:'blr'.ıııe kaynamıştı. 

Pul, biı· ay evvel, Siret har
binde Obıü~ü. 

:ueJbahaya d(;ı-,enleron ia.~ 
in be 

Anlıalyadr.. a.çıh:::ı ı. :.:nal, b::I,,.·iU:( n1u 

vaffakiye1D.c:ndcn biı·isit:iiL. ..;\.<laa.J
nın, ÇUıkurovan:n s:t~na. y~p~n ~ 

taok.lıklarını ku··:uta{'c: .• t 1 J{Ut'ak an.;zi. 
ntn sulamnas:nı fıcn-:.~ ed~.ock k ... ..al 
larm aç1lm1as.ı İşi ilerlcml;.;:..ir. 'l.\1 ·
wstai 3 bin ct".;:kar ar i suLaıno.c· :~

tır. Seyhan nehrinin s:::ı-g taratında 

45 bi,,, sol taırafınd= !IO bin h<•i<
taır- arıaız! yine a~ıb;,.ao::r 4şi bitiril('
ook ık!a:ımllarla rulrını:c< ':i:tl'r. Aynctı 
3{)0 .ınilyon n1et.re küp ~uıyu isti~p 

:ederek baraj da haız ·1anacarilı:. 

İs~;hsali rurl:htm-ak hı~<>usun<laki fa 
aiiy:eti;n vel'ec~~ &h:ı ;yi n• t!ce!•:ri 
s11"a.E:iJe g&rcf•ğiz. 

H. N. ffiM.Mi 

SAZ MAŞ 
SANAYi ve ZiRA· 

ı AT MAKİNALARI 
Türk Anonim· 
Şirketinden 

1942 seı:lC'sj tcınmaoz :J.yının 29 n.cu 
ç:ıı'l•">ba gUnü saat 11 de şirk,,t mer 
kez1 Bahçekapı Taş lıa.-ı be;iıııci kat... 
ta. fe\."fu'l.Jiı.d~. suretı.c toplaooca..ı;: o
ian hey'cti umum".rıc rı.·~irr.:~!na ş>·

kıtt h~ ·dh1·l~Tı. QA,\·ct 0Jıı.m.url1:ı-. 

İ~bu !çtiıooa. iştl:ak. etmrık: içtn ge
re.;: n::;aleten " g":t":< \ ~k:i.lrtc-.1 §·r
krlin en '1.Z bir his ~sin~e sahih hi5-
'Sl'<h;·lı.Tın me;ı'.~ü= scnt·,l.ıti veya bu 
nu nü&JJt v~ki yıeı.'"!.T.i içtimadıan 

bi-:- hz.fta. C'ıYV/€'1 ~ıkeh fmı:Pı'!>'e'Zine 

tı~ı.rdl ile ır.ıu:kabil.:~de ci ~lıt.:.•liye \'.:l

ra:s.a:Jı alım:' larL !':c, oll, •ı:.ı!'. 

Ruznamei Müzakerat 
z:ı'<J~ y;.~·.J ikf •ITı.i.~J;..,. "'nin ~irl\•.Jt 

e!;as :ı:nıli.ctVCiea.....ıııc ;ne !DL..J:i:Za.n 

m:::.dd1}le.r ol:ırık fJ..1·,ıc<J!. 

YOz ikıL'tcl rr. :l<l~ - ş; •k:!t, Tico
ırcu v«wıııc;;; "'"'1.fın, a ı lll:l· tolıo;> 

Vai.'.i" i olıdU..1\:c-o- mruıame htn haıkkl:J' ~ 

ırı~lüma.t t4arnn'-C:ğe Jtl('c.burdı.z. _. 

YUz üçüııc~i rr...'.J.dde - Ştrucrt • .se!'-
1nu:ı.~~L-si.ııe tcsi..:;teu so.."1.ra iı;.ı.tit~ak. e<lc

ce-k olan ecnebilerin ha iştirakini 

lk:ahuıl etre1cztf:,:ın <."V\·Cl Tioorı;;t Ve

ıkiJ.e:tfrııd:en mü-:ru:ıd~ i,ry' .. ~1::ıl etrr:.t"'f!•} 

ır.-ec1n.JJ'dtJ.1.J, 

8500 K. llXi,00 
1000 ,. ıso,oo 

l06,88 

112,50 27/7/942 
12-3,75 

11 
Kuru et; 1000 >. 1650,00 IG50,0~ 

S:ğır eti 1000 > ıış,oo 1150,00 86}~5 

ı - Ok•luınuwn 1942 mali yılı IMLyacı olau yUlmı-da yrızHı 9 r)ırıi y!yoot.:.'- alJ11,:-i.dlel&ı Il/7/942 taribiud~n 

it°b'.}J'ı'n 15 gü_rı müOO~tle mfirıı<i]:;;::;.saya k.oouhınr.:;:tur. 

2 - İhaı.:c 27/7/942 paıza.ı:tesi gügünü ttrıalarınd.:l g&ter!lcn s.a·aiJc,rrlc İsl.aınb:.ı.l Eh'kıe'i.t LlECSi ya:.n nıa.·ık.i Yillt

sc~ ırr .. cktepJı;r rnıuha~el:11."'ciliğindo top1nna:cak ok\J. ·komisyonu huzurunda yapıl:-ıca'.\tır. 

3 - Ş" 1·tnam"'~c:- her z.ıman okul idtıresh~:de gÖl'Uıc.b.\fu, 

4 - i~"t('kV-ılerin mJ.'\ıJıklkD.ıt ~miru.Lt ·ın~Jgbt.10u \-c ticaret oda'5ınJn. ycıni y:ıl v<.:~·kJ~l 'ılie bhrl~iı:tc Hıo<ı.ıl.-e saatinde 
kıO.d:Lisyooa rr.ıilr.:caa:iları ve u...C'\lli:i da.ircs~c haıztrk·y'4-Ca-kları kn.ı;ıalı ek-i:t:ı1~e a1t J'l)'Cktııı1}}a.·ı:•11 ıba!c !:;~atin.den: 

biır saa.t e\.·vck;n:e kndt.',r !OO}clbuz mukabillncre v~.le-ri. 

5 - Hükü.metçe iiy.a.t~ıarı t~bit ed~{)ltl. eı-zak bed:.r.·lleri ödt·nlr.krn k.aıt1uııi ~:t::ı1:-i!t • harç Vt pcı:ı'.n:ı" t}Gvtı•n 

ol.."i..l ta.::W.:~n ~id~ 'leci•ye edile-c,l<w. (7480) 

Bfıy,-ığJu. bi-rinci sul!ıı '~~uk ıM.k~nu-· 

liğin'l.len: 942/4.63 

İs' a •b"1 b«led\ı'csiıı±n Kdi Re
ce.p alcıy~ı..e il:;!a·mc ettiği 200 11-ı.-a.. 

al;;~·:ı: da vasmın de\·~m etrruekbe o
lan .:nuh:'k·en;ıesi esnr..ısıc:da: mü.ddei
aı!e.) hl.' !ld1.:11 K;;:dri eı.-vclce Taplraı:nE"
<1-e St.HH•y Oey sok~ğtnda lI numa.ra. .. 
Cu .. ~~ n-e:: etn:.~cte ikıen borloo llb.'"9.
;n"..(.'.~;ilh:.nıın nııcçlıul cld't~'u v:e ncre
yrı g:tt.:.gini bılco d'<:ı.P..i bltllıuınmndığmı 

Go ]at~ Emın:yct b;;ş ·1."'0mllerJ.iğine y;; 
zıian m~kk-~•,ı:eye verilen cevapta. 
nluıır.Wley:ı ~a~rinin <lört sene iVvel 
mt_"2i.;:lk ir.a!lı, t-ı;.~!ur.ı tc~ ederclc 
1ız:!ı~Jn ncııeri.fc btÜillV.Yuf;ru bilinmf'd~ 
btld.ir.il•T'fri.;""'r. Mı:ır~t'.eyo.hıe 15 gün 
rn~hfr"l'rf.Jle ıiıl~en tL,bliga-t ioro.;;ına. 

ınq!ı kemccP kc..::-a·r \."Crllıtiş &tluığU:n.
®tı muh<tkEllTıenin t.::ı10:-t edildiği 28/ 
7/!>4:1 tn..~lı'ıx:.t: ~ at 9,30 da· n:ıaııı:tc
mıı..de h':lzır ·buJunıına:sı eveyıı bir v~
k.il g&n:dlrı-ınp:;;i lüzu;rnu göndennt('di
ği t:ı.iltd:1xl'e g:ya·bı.11<t:ı ın'lıih<l!kDm~yc 

d'c-\P.lnı ollmiil'tı.ğı davetiye malk.<ılnL .. 
na Jtai 11 c1ır ·ı;~;: üzarc ;l:n oluxn.lll·. 

(39211) 

i$tc.rılıul x~::..'lı."tro h:U:kimlj!°in'l:ten: 
942/24.l 

F.::ı.fhltc. De :ı."5ş ı~u 1rıaha·lılesinde 

P:r:. u1 •. s :o~oind01. 15 N'o. lu hanede 
1-Jaltl ,~c 1 :e..relı:-ri. Nureddi:ı., Fe\"ıı<lyc 1 
Sup..'ı'ye, Ka .·.y./yı': 

İ~·tn.nbul bı•lıcrliyeo .. :ıi Vt'itili Avukaıtı 
SPla!ıa.rJCEn. ta • flnd; n Fatihte Ki.r
m.a ~.i 'l"ll!i.lh:tl c-sınJc .ltüç-ı.ilt Kaır~ınan 

cac~JC.:ıı.nC:.. • 6 ~o. hı vP m• 1-isiniz Ha
lil 1:J.mı.na. 1nuk.nyyct •bir kıt'a ar.:a
ının nıikta :-ı l 09 nıf.!1.rı. v.~:C.n ka<l:..:.t
roca 140 tr.oe~·c rnıırabbaı oıl.:ı..."'"0 1 :. tes 
bıt ~:c:-c-k ·ttis3]indrk Bl•!ediıyeyo 

.ait <1 ,'iı;,{{-t~"l. v~ aı.~a teca.-rüz c(hl
cü~u.::.'.rn rınülıaııa~tm;n n'e-n'i bah'A:tn
<la aleyhinize eoÇıla:ı da1,"'W:11n cari 
m:ı;~ak~.r:ıı' ,t!n··,~~ gö.>t<ı .. lle.ıı ii.t:l!r!1.r; t
gfıhta bl:!urn•rn dığınJZ <la\etiye wra 
l\..ası fu.;.eı-'.nıe ın~ib:ışir la·ratındaıı vc
ri!en n~:CşTu.h ;tt:tn· ~nl.-o:_;ı°b11.ş vıe ad
resLn:Lde ır:e.;-huliyct.i:ne b.iımcn t.eb
}lga:tuı iH\:nı:n ic:ıas1na ve muht.k:e-

ELEKTRON 
Türk Anonim 
Şirketinden: 

1942 :sE!ıl."OCSi t"E:IImnuz :ayının 29 ncu 
ça·r,µır.Jlıaı günA.L ,saat 15 de slrtlrrt ll"lN 

ikeıi Ga.tata Voyvoa'a cad"1cı;i 59, 60,02 
N. do. fe\·lrnlA-W Stm' tte t.~pkınc.c,ık o 
f.au hey'cti unn;.1Ilıiye ~Qtimnaıa şLr. 

il<ıet J:ı-<.scdarlaırı &ı.-ct <>lıu:ıw·Jo.r. 
İşlnı lçtiırum. ;ştirak 'Ol.ne.it lı:;in ge
rt".k o.siilcten ı;""e gı•ııek ""ckalc~ıı ş:r 
ııwtin eı1 ıaı; bir lhisscsinı.~ sa·hib his
sedarla:m mıe'liliUT senedz:ıtı \.~ya bu 
nu mü··;t)~t ve.;aiki yeıvmi içtimadan. 
·bi.r ha-ftaı 6\?\'lf'l şit1ket lm't.'ıtc~.inıe 
tevdi il'e m.ulıtabl]'.m.ıde dLııhuıVyu ,·a
r~:~ı alma. a.:.'"'l :11icc;. olunur. 

1 R~:~:aw:~i oo ~u~:e::~;~~~: 
esa-=. itnıuk.:ı. V't' !'en:ınnıesirı c ın 11ınz-aıı.n 
lllliidd-c ler o]3rak Have:tı. 

Yüz i1cill'ci :µ1:ad..-tc. - Şivklet. Tica
ıret Vek.<i.loti 11.ı.raimili:ı.."1 lier tale~ 
vn~.ti o·Ldtuk~a nııuıaıın1f'laıt1 ~10~~ır.ıfuı 

<rnnliıma.t ~.Jllmt~e u.necbu.-d'U.\ 
Yi.L .. üıç;fuııcil nuıddc - Şi11l~ı"'lt, ser

mr.y1e·~i.ııc ec.s;ste:ı soııra 5ştira·k t.:.-dl!
.. cca~ o.lan ecrn;bilel·in bu jştirafrtin.ıi 

kal>ı:ıl tt.ıl'..ezc! •n fVvel Tic..·ır~ı Vl'
kAlm.:nıct't'n ırı.i.l-<;.:tatio i.::fıtıltsal elnıcğrı 

mccbu.rdUT. 

Çatak Maden 
Türk Anonim 

Şirketinden: 
1942 sı:-:11~-. 'bc-n1ımu-z ~yrrıın 29 naı 

çan.•,;on~m'ba g~ıLJ s~at 10 d.:ı. şiı1'..ı:.ct mcır 

kezi Bah'Ç\.'i....ca.pı T:;ış haa.1 be~ci l&t
{Q. fııvCi.:.1 1 idQ sırrct:Je 1np1a...11aca'k o
J€.n 1ıey\•ti uınn;:nü:r.e içti111Atnaı şir

JiJc't h:::ısı_>d'arlal'.!ı Oıa-ı.zet olıum.ıırlar. 
İşl)'a içt;ma.l. iştir.;ı.~-c; -ctrn-eık içtu ge
rek a~l!i?tcn "~ g1.•rıe!ı; ı;ek(ı1et.~ı şi•r 
kletin en nz bjr hi56-e.s.inıc s-a.htb his
sedarla.!"r:l nl:-.zkü~· sene-do.~; veya. btı 
nu :ınü: roit v.:va<d yeı.•nJ,i ~~·UmtRrluru 
hi!.~ hs:rı.a OY\l; şt.·ke-. tırıJ• r~-~e-1.in-c 

tl•.vdi it€' ın'lukabi!t!rıh'iP d'tııhuı!lye \"a

ı.;. :{a :ı ;.ılrı::alaırı ı•iCXL olu..'1t1r. 

Ruznamei müzakerat 
~:ıxJ'.' ıyau:ıılı .ıi...i(i ım~d'ctt!iinı şilti.~t 

e>as ır.'Ul.U'\"L~lena.ı.ır.iE•.-:inc rr.unrıan;. 

m-::. ltl~'le>!." olarak !h'ı\"l'd:. 
Yül f~"l'Ci nı.a:dtJ',~ - Şi;:!re~, Tica

ıı-et Votcalefı!· ~·.ııaiı.'ld<JJr.ı lıler tal'!ll 
vaki ol<l!uı1";~ mııamrHtı l'•<kkııı<fü 
:rn:ılüınn.t ?il?ım.le,&c rr."cıbu'ı:luır. 

Yi.iz üçüroo-ü m:actd.C' - ~iı~.;:"t, S:!l'

rna)'1,.cy: :1e t~.iı.:>tE 1 _onrJ. i";t:ı-.::·k ı'd",_ 

cc~c o.lan ccr.,t.bi~ıti.ıı ·bu i.§tira·kini 
ıkabnl ıılrn~.•n • \'\'.fl 1'i«· ~ .. t ·vr
~Lfılctinden rei.is~ ... io i~~ıı.:-:J! ('1•-:--.~·gı' 

rn.cclı;r .. d 

inhisarlar Umum Müdürlüğün~en 1 
ı - Müte:Wtlıi.t n:ın1 ve. hcso..bı:ın olma~'- üzıere ni.'nru:ı(!, · ~nuciiJl·nce 50 

metro 23 m/m ve 50 nı~.tn·dc 5'0 m/nı l!!<J~.re lol'tt.:111 ~.1·1Jık1.l retın at1-

ru1ca.."c.t.ı.r. 

2 - Pa2l&"lLi: 14/7 /942 salı giifl.U. saat 10,5(} tl~"': Kabata~t.a. Levaıın1 şu

bcsi".;:,,Jı:i m..:'kez a.Jırn k:aınk-yonu..'lda yr.p:lacakttr. 
3 - Nümunı~ her g.fut öğlrdccı sonı a. sözü geçen şw'bc~1l' gfu:"!.l.Jebillr. 

nııcn; 11 1G/t1.:a1l,rır:ız./942 torihine müsa 
L~ &.:.Ye iiı;l~nı..·.1 ıh'Ukt.lc h;l- 'elif pcrşen"l.>c günü. sa;rıt 10 aı ta.liklaıı~ 

kr.nıı.: vee:ldiğirrd.e-n y.cv.mi ve vat.,.ti 
ki~I;i~ 

rr.~ ....... W"Ja İ3t::<ntr~l tapu da&resl K.:ı-

4 - i&tekıl.i}C'l•in pazaırhk içı!n t:.cylııo!•Lman gün '\'e sa~ tekli! c(fec~·k.eh:~:t 

fiat aı;er!ndeın. % '1,5 güv·enme para~·yla birh~;te ırr~zkür keı:ni.::u--~ m•üıra

Ct},.,;J\!arı. (7039) 

Ciharıgi.r.do KLuı:.r lu y~u~fıa 21 dastre> tnıalıJ-tc-masino g\..lJ!ınediğill!iz lstanbul P. T. Ta Müdürlüğünden 
.,,-r _,._ , • ıı.r veya bir ,~c.:k.iı gönıderrnıeı:.tlğin~ t:.D~{.-
'"" """ mu;oım ";ıı1·am ve :Moy]a 

ti'flde ııa.ltık1111zrj,a gııyab n:ıuarnclesJ.ı ya wı- Adli 6 '"· ı ta .. -aiıru:!a:n, Tophanıı~e To.m Tom . . Bi.l:'J·ük pot;t.ahntrıu İ.u.ıı'nSL YO k.ı'..nnı li'Cl ceza mtı;ıa\.f·m~l 1~:1 ~m':ı-
pıl<lCJ..,.i II. u. J.I. k,anu.mı:-ı 142 ;JJ.Cı 

maba·~sindle Karabrış. <i'eresi so.k;:ı.~c • de vuı>tı.rılaca~ t3,ınb'&.t i~i za.ra·rı ınüteah11ı!.t n.:ı..nı vu hesa."::>s~c o:ırı.J.nn:. ü:ı:e'.N' 
mm:.~dıe~ -nru'Cibinoa tebligat mantaıını- .., 

2 No. dam z..~Jm tkcn ha'l haz:.:- ikaı.. na :\a.im oln::ı'k Uıcnc HUn oh.~ı:r. ve y::>ınıi vaıhlt f~t!a.r:ı göl'ı.? taazinı. ıettiıiJ1en at1şifnz .. n1-c3i rr.ucibince :ıçı~t. C!t-

n1.c-1.gJhını..-ı mr~1hul oldugt.a taa:y:r.,.iın. (3819) silt~nıeye !ron-.ıl:J.1~:ı:r. 

eden Rüsey:'n nlı1:yh'.oe tr.ahi.1>.<!'rr.'ı ·;·Jıı l ı••ı::::ı.;;aımro::mıııamBn:ıC111118'1 E.~silt.rr~o 2!)/7/9.t2 çar~:ırnlba güıııU sae.rt 15 cie B. Fo:ıf..ahr.nc bina,c;.ı birin-

9'42/942 No. lu docyaı;;ib- açıl.:n t~~ - DOK TOR ci kat ıtd'a1rl m·uavinl;!~ od..'1,31'1l<fu top}::ıı..ı.1.c~k: müdi~lük alı.nı ;:\J_ni:=-ron:.n1d~ 

cili ~ (!,"vasınJJ1 1/i' ·942 ça1·şa."l"..... yaplu.ct'Jtt:i:-. 
ba gi!nkü ce\sesntlrı bn - bu;"i:ıi:.~:ı.- Hafız Cemal KPŞ!t bf•<ieı·~ g.57 li::ıı 26 kuL·uş ftnu\'akka.t ıt:.'ı!l'l.inat 71 lir~ sa ktıt1.1;$twr. 
sı ho. ,{k!ıll'da. ilaıı.-11 tl.-ır~ıiye te:bUğ LOKMAN HEKiM TJliI)le-.rin ~.6f Vf' ~;oe:.ıı~_ı11(:1e,ri.ni görll"lt0k ve n~Jı'U~~~t teJ1 .. "fJa~ın.. y.atır-

eılıildiğ! h, l<le ge;medii\'ıuıen h~'<- OA!1İLİYE J\IÜTEHASSISI mo'' üzere 9"ilı'!'"~ ıı•ı>lt'•';ncl • '"'Z!t(\r mii@rWk idaı·l k•lı .n l<vo m 'kıs. 
k.ıwJa gıyab ka.raırı ittihaz olLnaı-:•k Di\•anyolu 104: ımııı:t ve en u b.ir ~b:.1ı.i\tte 500 lliıra?ık .bu ~e be."'lı.l.Or i§ ;y1:tptığı::ıa da:r id:ı-
nı::ıh:{:emq 10/P/942. pEr ·":nbc güıtü ~ro~rene ıaqtleri: 2.5-6. Tf't. !2:198 '1"P.leı-in\.fC'n 8.WIYış dl<hı.6...._ı vesikLıJaı•.:r irllinn<len İstanbul ' ''(i:;"ctin~. n .. ı.':acaa,t-
so:ı.ı; 15 e •aJ:ık ı•d" r.r,.. o1dr~ıı1ı hın ~·- u~ı w l · 1 1 l h'. ~ la. , ks;ltrr;.~ t::."·iJ1i~r1e.rı '°''"ı..vı b m eı't -.cı.riç üç gil..'1 S\'Vt' :) nrr.ş e •ı7ct ,,e 
n-:.umrı.ilryh Hüse:;inUı mt'"L~\{'a· g-J.:ı ve u:~. ,ıc g1ytıbı..""lıd:ı ?rr<.hakı:: :ı.~ icın €11.~ • • 

9·•?. yı)· ........ ait T~--··.eı Od:.:c:ı ve.si\:a6ı, muvaJr;t"3.t tcıınİ;na.ı; 11nukOuzu ile loom;:s-sa tıe mo.ı.'ı11 : ~tJ h zıı· bu!~ mw.ı;ı lf"rı'~ i 1:e bil" dah:ı. cflgcryıe. k<ıbi.Il ... _ ... ,.., .... 
vecra. bir vı ı.iı:ı gö:t<"ict"ın l~; a'1 :ıi tat- c.-d " 1 ;yı.'co;:i :ıan olun-ur. (3837) lrcma rr:üraon:rlı.rl:. (7484) 

Sdi MODAF AANIN 
----.lf> Yazan: Peter Bella Çeviren: Fikret Adil No: 7 f). 

r.i, I\f<·f'<la,·yanıın bir k~s.ndc 
bulunan bir• mı.JW!er yuıd'una 
g;ötürdülcr. Harbin sonuna ka· 

dar, Koı•bunun c11erine bırak.tı

ğ!m .sevgililerı; min uza·k, bu yer

de üZ'iil'meğc m~c'bur oılldurn. Gi 
na heıtıa!de d'<>ğurmu;ıtu. Çok 
iena :\<a1:Jletvııktt hisler dııyt:

yıo.rdum. 

Kızllil:ıaç Jle gcb<lera:.s:nı mck 

tuplara cevap alamıyo!·dum. İs
viçrnde yanla ri.nda kalıd.ığımr1. 
afleye ya21mak fıkri akqıma gel
di. Onılardan. ai!<?m llakl<ında 
malumat alma!.arm ı ve bana b.l 
l'.l,ömıclerini rica ed'iıyordum. cA
lleniz srh'l:ı,ı;.ıi!edir. tekrar ccsa
retlendi.m. Bu climley~ beş .ay 
duıırıwdan ohıdtı11>, tekrar oku· 
dum .. 

l);ğe:: maluller de fikrim: rat
b::ke !koydular ve aynı vasıta ile 

mekı.u!' :ra~J:nag:ı ba3'ı~adtia-r\, 
B·~yn·:ır:ıcl2n ameiiynt olan b~T> 

si de k.laha mektuplar gönde-

rirdi. Nih:ı.vı:-t b:r gün, yemekte, 
be_yniııi ın.h_faza eden gümü~ 
knpağ1 a~:p par:ma~Jarını içer1 
ook<'.ıı. Bu manzara beni bir haf
ta hasta etmi,ı\i'. 

B:rc mektup da·ha geldi. Bun
da kısaca şunlar yazı1.ı .'<li: .:ıvı:at

mazcl Korbu bütün mck~u;,:;l'ırı
!liZa· ce\·ap yeriyor. Kend:si sıh

lıat~edir 'Ve pederi, ile beraber 

ya~nım2kta.dır.» 

. Ka<blelvuku hisleı- hiç bir ?a
man aldatmaz: Evde il:ıerhaltle 
ırnülıim hadis'lcr o}hn uş olacaktı. 
Nll.'1a ncd<."11 Koıı:bunun yanında 
ıct;? Karmn ne olmuştu? Ya !;"0-

ctık~ İY3ncs1\!.l ailes:? Mü~hlş 
d'iisünce!c,. beni iş"kenıce,·e .lro
yuyordu. 

Bi- 1 .a~~ nv· jçindc, rt.an •nın1az 
u." hale gcilnı·;it'.ın1. D~un1Jcı dt:.m
la crivOTdum. Yt,,-tta ben .. ve
re:n oidu zunetı'leT. St.~!Lan 

Ur.'ıst .L;ıyc.!':i'iı. Ht:rt~;:•s ya~<...mak 
isLıyo,.du. Jfa!<:'ı g5'·de<len iba
ret kalmış bir adam b•'c. İyi b·ır 
arkada~!. !Ben \'ercm dcğil

d:.m, !aka t on 'be-ş gündenıberi 

yapıı.1kta olduğum aç<lık grevi 
n .... tJcesilıdf?> bugi.in ııP lıalde i~ 

scıni 1 o zar11.tı.ıı da o ka<lo.r zayıf 
bi_ 11 .. llC ge1nıi~1j:ın. Lakin. içiırnde 
Ültıit va·rdı ve dayanıyoı-dum. 

Bcıgcin b<:;cJc, muc:ze klı!b;Un· 
den biı· sun kıvılcım p<ırıtdamak 
tadır. AJfıalı vere de yarına ka
dnr sönn1e.')e. Eğet yar.ına ç.ıkar
s~~ıl"l .. cbed~\~ctirıi ya~anıış bir in 
san o1ac&ğı.nı~ 

x 
Nihayc n''.1 imzaıaııdı. Va· 

tanı~ Oa~1~dan sa·•dı.i'u k!msclc-

~in en ba&ta gelenlNin<len bi"" 
de ı)('n oldwn. A!"'..ık oa lUzum
SU7 .. duıTı 

Baca;.,m1 siirUyer;.:~, kkı senc
a:~ v~it-~llı1ü gCınıl'<iiğim aile oca
ğım n _yu'unu tuh.un1. Trcn;n. ya 
\'F~l:gı YC i.:;:'_a.3.' ~ ~J1arrla UuruştL 

'beni çı.TI:lırtıyordu. 
İneccgi1n ~&ı!:ü~yo.ı.-ı b:r J1a·rabe 

haliıi.dc idi. İnı:t:.m, yüı-ümoğe 
ıba;_;ladını. Fakat iki kilometre 
=·a sağ ayağım yü-rümekıleıı 
imıtina elti. Yolun kenarındaki 
çukura uzandım. Cılız bior bey
tıı:•·ia Ç<'kıLiği bil' lWy arabası ge
çiyordu. İçine bir.e<bildimı. 

Arabamıı. sürücii.sü o civardan 
ol:ma<lığ: idn ailem lıakkmda 
malumat veremedi. İ,,gaklen 
'baılıscdiı1>0e de cevap YCıııncdt. 
İçimde.1 belC-c b'·r kaçaktu·, dlye 
dil<jünerek sustum. 

Bir saat böyle sustuk. lfa~·an 
ağır a!\'r ilerllyortlu. Niılıaye-t' 
lh"il<i\yesini anlattı. Allmanlara e
sir Qı~il11uş, lka:;m?·ş, A'ltstuı"Ya
dan macar:sıtandan gece gcçe
bi~miö. Fakat tekrar yakaları.
mış. Onu Bükreşte lı>i« kaleye 
hapsetmşlcr. B.r kaç~ evvel 
Ota:lan da kat.·~b·hıi~. 

(Daha -yı1>r) 

11 - TEMMUZ. - 194: ·---

FEVK.ALADE BiR ARSA SATl[IYOR 
l!hlmnurla l{ü..la.mş aı"ils:ııı:.ı:da, B~013.t caddit."'Si \'e tı:amvtı.y y.._ .. :u uıc.-·r,c..:ce, 

Jı.fud·ı i.-myuna bah~ın. &ğaçl:ıli:lI ve ın-e1'&e----L.i \"Cle.iyoti itiba:t!le et;15i2 b•:- D'i'.t-a 

mt~:cl~Lı-r. E.'li'G'l,:l'~ Sal<l.ığı s~üLŞ sa]onımıa. nı:.,~rncaat. 

r T. ıŞ BANKASI 
Küçük taaan-Rf hesapları 1942 ikramiye pli.nı 
KEŞiDELER: 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Ağıu.to• 

2 lkincite§rİn tarihlerinde ya11ılır. · 
1942 iKRAMİYELERi 

t ~ ıooo Llnlılı: = 2000..- Liı' 
• > 1000 .. = 3000.- • 
z • 758 .. = 1500.- • 
• • 500 .. = 1500.....- • 

10 ... 250 • = 2500.- • 
to • 100 " = tOOO.- a 
$0 • acı • = Z506.- • 

.!OG • U • - 5000.- • 
200 "' 10 • = 2uuu.- ~ 

Karar hülisasıdır 
intt-cfu' 942/19! 
:!\'rılU. Konınma 'kooıtLıoıu~a mu1h.ı.l•}ieHeı. K .ın ca.pı i~~ )On .cide · !' bo. 

ıyr·git şf;-a!!t 3J nı.m1C3.l'Qdf'!.· aşçtlk ticar<'t.ı1e ~gu! Oha.IH~ o.ı; :.ı V:ıb m· 
ıhalk'r. ıd3 İstar~bul H{'llnci nı.iJH korun.ın maıhlk~ 1:ıı.'€sin<lle ccre.:ı 0.11. c "'"ll h 

'kenı~i net~casiırıu~ sıtçluınun r.iili rabi! \lld""~.ı..."l .... ~ n rn~lJi k rw. ':\ - r '1 ... :ı 

3'.:!,59 uneu zrın.d.eTe-ri mt:cibince ~ W.·J. p: ... cezası öclenıı :.· ve y(d g:J:" 

n'.liiddc·:..'e düık:kr·n.mın 'kg:iX:ıtılması.na \"{l hıtik.ı ı iaı.tf.I.·~t!ğt.µ4.e ii.ul sıJJ; ,,-

~ ait o-1n1ak: ü~ 'ıkam.:: hu asasını= İktt:.l.1."'1 ~ c!es-1ı:d~ ne--: •.•. :ed .. 11 · e 

30/4/!)4~ baT'~in<le ~arae verildi. f'i4'i4) 

Devlet Orman işletmesi Kars Min
ferit Bölge Şefliğinden 

ı _ GOle k..:ızasının Şt'ref ıyaylnsı w~1nrl._ .ıı 1.6! ~~1 n1.ı-ı .768 n-et:e ır~
Jci.p 7i4 dı··sin:t't•-.e m~k;.;p ki'rt_• .. telil~ oo.n toun.::: gu a1.:ıık. ertt ..... "!11~~a koıı 1 1.i.

ın ılŞtu~·. 
2 _ Mllhan r.•n bedel 11531 J:b •. Ş< -~ne ve m\JÔ:<>vc'.e projOS! 

\ı '·a D ..... . '·'·t r.. .. ,,,,n İ"l"'l~r•c:;i o;{'r\:e-.ı Revil· ~.n-ıO;•l;ğ:iod(• ve' K.:!.:b 0--ırc:ı.n 
J. 1.K ı ı.;.• l'" vı. ·"' ·· "" -

mii.;;:1L.t·;'\.,riÜIL~ gö:rıülebilir. 
3 _ .AJ!'1ı~ıtıntıı3 Ka.rs onn.ı.n müıı:l:.i; .. i.i~ı.iıt:dr> 27171 94.2 tr ih;r'Cle p.1.ı;,Jtrsi 

gürı ü s:ıa~ ı .ı d~~ yarpıl.d'C~j~~ t; ı· 

4 _ Mul\«·.d6~a.. te!ntoot 8G5 ~ira.d~-. ('i467) 

TÜRKİYE 

ZiRAAT 
CUMHURIYETl 
BANK ASI 

Kuruluş taırih.i: 1888. - Se mıaye<>i: 100,000,000 Türk lirası. 
Şube ve ajan• adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka mua"meleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Zıraat Ban.kaı>ında kuımba ralı \"e ihbaırsız tasarruf hcsap
kur'a ile aşağıdaki plana gö anlara senede 4 defa çeıkiJe~k 
kur':ı ile aaşğıdaki plana gö re w<.nniye dağıtılacuktıx. • 

f A. 1,060 liralık 4,000 L.11100 Adet $0 liralık 5,000 L 
' • 500 • Z,000 • 1%0 ., &il • 4,800 • 
.. • 250 • 1,000 • 

to • ıoo • •.ooo • ı&e • zt • :s.zoo • 
D~KKAT: Hesaplarındaki paralar b'r ~ne içinde 50 lira-

ıian1 "§ağı düşniyenlere ikramiye çııkt>ğı takdirde % 20 fazl:ı
silc veriaeçe!{tir. 

Kur'alar genede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Evlı'l ve 11 Birinciwun tarih !erinde çekilecektir. 

DE•nEnILECEK nıTiR \ BERATI 1 Askerlik iş eri 

Şebeye Davet 
Bt');..rg Ye ı 

dı !l; 

Ye ... ıı<ı·acl.\' ~-41 Me, 

n-

l 

Kf>m: ! < 1.9495) in at-e?e 'X'" ~ • 

Sahibi: E. t Z Z E T. Neşriyat 

Direkliiril: ('pvd..t Kuabilgin. 

8051ldıft yu: •Son T~lı:raf• 

n'llir.;'--... at;. (9"'93) 

ZA Y I 
- Taıtbl t :rıijı1:\.: n :i ~ ı(-t-

~m. Y<" ·~i J-~ptu·~ ı. u•l "' :ti.-

'*""" lıoU!Am" yok\\>r. 
RP\'T.t~~ Dil:'('· flı}f,'t;ıncı .,_t.i.MKl.C1 
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