
ABONE 

3 ay!ıt 4C!O 

r j ...;.S:...a_..f_m_u_h_.ı,_r_ir_i : __ A_IJ_l_D_IN_D_A_V_E_R_')_
1 Perşembe T E L E F o N : 23300 

9 ADRES. C ... ğaloğlu 

Nuruosmaniye Caddesi s aylık <50 

TEMMUZ No.: 54 Yıl'll< HOC 

\ 
1942 Telgraf: iKDAM l.tanbul GÜNLÜK SiVAS HALK GAZETESi 

SAYI - 10$9 - SENE 3 

DiKKAT TA K V f M 

Gazeteye 

cöııderilen 

evrak ı-eri 

"erilmez. 

Y '942 - Ay 7, Gli= 190 
9 - TEM1111JZ - ı:>c 

fü.ıml 135& - HAZ :RA.' - 26 
Hat ı 361-C<'m=yelahır-25 
Gfir.eş. 4.S• ~ Öğ,e. 12.i9 
İlcirrd.i. ır..19 - Ak.,:>m; 19,43 
Yıatsı: 2',43 - İm;a<t 2.20 

F 1AT1 
Her Yerde 

Başvekilin cenazesi b ün ı . 
Ankaraya na lediliyor Taganrokta Voronejin 

doğusunda 
bir kasaba 
zaptedildi 

,. --" yeniden bir 
lstanbul ve Ankarada yapılacak! Y f N İ taarruz 

----------------·----------------

merasimin proğramı_hazırlandıl KABİNE başladı 
BÜ y Ü k 

1
CENAZE TÖRENi 

kaybımız 
O &amımı bir halkçı 
idi; çünkü senelerce 
halkın göğsüne başım 
Jnyamıf; onun ma~d~ 
ve manevi Jertlerını 
dinleınİf bir hekimdi. 
Bu kıf lstanbula u:tırab 
çektirmemek için biz
UJ.f çalıftığı sırada du
ran kalbinde, yalm:z 
millet ve vatan sevgisi 
vardı; yüreği yal~ız 
millete ve vatana hız. 
met aşkı ile çarpıyordu. __ ..,.....,.. 

. ::.::.ı: ABiDİN DAV ER 

fC5) ;.sakil doklor Refik Say• 
[g) dam, bütün hal·a{ını 

'akfettigi millete hizınet 
yolı.>nda çalı~ırkrn ani bir &liiııı
le cbeı!i) ete intikal elti. O, daha 
51 ) a'!nda idi •·e memlekete 
daha hü) ük hizmcller ifa ede • 
eekli; fakat ecel, yalnn: ve sade
ce ,·atan a~kile çarpan bn bil· 
yük k.albi, nkitsiz durdurdu. 

Doktor Refik Saydam, hekim, 
Sıhhiye Y tkiH, Başvekil olara · 
ltc'l. iyi bir nem btrnkarnk ara· 
nırlldan ö~le a)rtlmı)tır .• e 
nıutlu ona ki Atatürk gibi, İs· 

mPt İı>ilnü g·ibi bii) iik kurtarı· 
rılaruı itimadını ,.e sevgisini 
kazanmıo; istiklal ıııiicadclesill
de, inkıl~p savaşında onlarla 
beraber ~alşnıış \'C nihayet Tiir
ki\·e Cumhuriyetinin B•şHkili 
olarak ebediyetin 'e tarihin o;;. 
nesine göçmüşlür. 

Bir a.J.eri doktor olarak Türk 
ordusunun '1hhatini korumak 
ı;ibi seren; ı.;. nzife ile ha~·ata 
alılıııı. ulan merhum, Atatiirk 
1,tiklıil bayrağını açtığı zaman 
bu mukaddes bapa~ın altına ilk 
ko'i'>n bir &\uç '\'atanse\'ı>rdcu 
hi~idir. O, bıı harehti ile .Eh<>di 
Şc.fin bu yurdu kurtaracağıne 
ve Türk nıillctirıin kudret Ye 
~u\·vetinl" inandığını gös.ternıı~
tU. Biiyük ülkülere ul~nıak is· 
!"Yen her insan için. bu inan, 
>Ik tn11>vaffakiyet şartıdır. 

Doktor Refik Sal damı, sonra 
S.tıhiye Vekili olarak görıiriiz. 
O, saltanat devirlerinin ihmal 
fı.ff~i sağh.k işleri.nize, son pa
di,.ahların •dını bile hilııı.-,dik • 
kri içtimai yardım me.ele.Jcri -
nıi-J:c, dOrt elle arrlnıı~hr. Sıh
hat ve i lilll.İ .Mua\l•J~t \'d..ii-
1.,.1 ni J..urınak şerefi. duktor ltc
fik Sa\da~ıa na-ip olımı}tur. O, 
h,ı<._l..a !1i bir }l'Y yapınaını'.:! ol
'n dahı, bn Vekale~i kurmak ,.e 
Türk nıill ı· · c ıuın ~a~Iıgını ~ai: -
lamlıı:ınak ,.olund _ • 
1 

, .. • J a l aptıgı nu 
ncşkur bızmet\e minnet \'e stik· 
ranıın_ıza layıktı. ' 

Bu sabah saat 10 da Taksim 
meydanından başlıgacak 

~------~ .. --~-~~~~ 
Cenaze ininden bir lllUram geçidi yapıldı --

...... 
:"tlcrhum d.olrtor Refik Saydam Byoğlu hastanesinde ılıHram g~idi 

yapılaıı odada ebedi \tykusuuda 

---·---
Teşekkülü için 

ı Meclis içtimaa 
1 

çağırılmıyacak ---Fikri Tuzer yeni 
· vazifesine 'başladı 

.Ankar~ S (l.kdanı muhabi
rinden,) - Dr. Refik Sayda
mın vclatı ÜLerine dün D<'Ş· 

redilcn Riya.seticumhıır teb'li-
ğinde bildirildiği nçlıile, ;reni 
hülniıııetin k.at'i olarak te5ek
küHine kadar Ba~n.kalet va
zif e,inin \ekli eten Dahili~ e 
Vt•kili doktor Fikri Tu,er ta
rafından ifa'1ua başlanmıştır . 

Ilugiin Dahiliye V!'kiıletin • 
de Da~vekiilet vekili doklor 
FikTi Tu:ıer'in reis1iğindc a . 
liıkadarlarilan mürı·kl,cp bir 
koıni,Jon toplanarak merhum 
doktor Relik Sal dam için cu· 

1 ma günü yapılacak cenaze 
(Denmı Üçüncü sahifede) 

"C-S- . .. -~. ~ 

R. aydam biz-· 
dennasılayrı.ldı 

Ankarada ya
rınki merasim -Bu glnkl merasimin programı 

Başveıkil Dr. Rf'fil: Sayd;ı."l'l:n evvetd gec<) sa
aat 24 te vefat ett!ı';>in! d ünkil ı.<Gyııın1Zda teoosür
le haber verm:şt>k. 

B«~ekil o grce T.ı.}cs:m c;:ı.ziruısunda Vali, İaşe 
• (SONU, SA. 3 SÜ. 3) 

Yahudi ordusu 

Yeni bir ordu 
kiır'ulması 
istenmiyor ____ , __ _ 
Şimdi orta şarkta 

33 binden faz I a 
yahudi varmış -·-Bunlardan bir kısmı 

polis teşkillerin e 
çaııştırıllyor 

Lv.ma 8 (A.A) - A\'am k::.
n~arasırrr: Harb:~ e Nazırı ;ı.r. 
Gawes Grl>gg'e, bu Y:.ılıudi 

~~-~---ı~----~ 
• Meclis Relıl ve Vekiller gittiler 

?.1€rhuın baş-."Cltil!n t>.b.,'.r.ıu lııtıa>on trEn ;yarn Slliıah 
saat 9 da kıiııanı. ~'Xlllll3 ı(~lı: '"' g<ı1"da Mecl;o 
:re:si, gCf'J.c)kıun1ny bil§kaııt, vt~)~, n:'t'c1 :"eis! vei\.3-

U!rl, ıırı:p reisi , • .;!<iJJıe.-f, par lf'r.:~1 ot'lt>ret('A, mih>!.alı.iJ 

(SONU. SA. 3 SÜ. 6) 

SIYastopolda 

Sivil halktan 
bir tek kimse 
kalmamıştır 

-------
Rus Amirali 
Almanlar 150 bin 

ölü verdi, diyor 
-••ı---

Amiral Slvastopo!u 
galip gelerek ıer

etUk, diyor 
Derim, 8 (A,A,) - An~cıuı., aJJn 

sın :ı hıLCU-""J nlt!.ıo.:.bıri 1J.iki1: yor: 
\' c.~ı:ı o!.ac (D\,"Ct ÜZt.:rine yuba.n.cı ba .. 
~ .a-il!r.ıtuplW'le eııtlgıırn S:.\--a-t-opoı 
d.;!1: Ber.),inC dö:'ı4üm. Göı"C.Uklcır.im 
l>iid i,"01 =· 

ordllSUI· n m.eydaı:a gcU lmesi 
Jiı:lı:kı - k, teklif:,, tat '< k.ı.b!
~ye'!i ol p oln:ad:ğ1 SOTU ~ 

ve nazır şöyle cevap verni t.ir 

.Mısır Bo~vekili n Vefd partisi 
lideri Nab:s Paşa 

T"d:11o';ln arnı'i durumu !Jc ıı.,r lW 
lü mtl<i:ıfaa l.nJT.irn.ııı ve<'l!::gı s:~"'· 
topc.J b]e:ıl, 25 g.ınd so b<ı, to.J 

1oc. en·elce bilud"I. tvp.; J ·, 530 ~lll bombadan pa· 

Voronej'ia işgali 
teyf d edilmiyor 

Almanlar cepheye 
ihtiyatları sürüyor 

Ankora 8 \Radyo gazetesi) - Tirnoçenko ordularına taarruz 
So'\"yet:ccr Tag«nrokta 48 saat· eden l\Jarc•nl l on Bock 
t<'I'beri taarruza gt'Ç'l!'i:; bu.Jun· ----
m~tadırfar. 

Voront'jdcki çarpı}ınalar 

llf.oskrıva 8 (A.A.) - N~~r~'<li
len S.:ı·,, et c;,. tcbl:iği, Voroneş 
batısı 'a ~tlrletli bir mı.>hareobe-• 
nin dc\~'11 etnııclrte olduğunu 
bildirr,Cl:t.:ıd!r. Alınıın kuvvet -
!eri, bır So\') et ıımk biırlfrği ta
rafrıdan ,,.,:;da!·a edile" bir te
pe) ı ele ııeçmncğe tcşcbhü'S ct
ın:,<ı1er<li . Yııp l!'l sayaş esna • 
sı.ı:da .\lrr.:mlar IOC karlar ı:bay 

ve er k:ııywtm<şkrdir. 
Staı;-•)Skol ce1>ııp batı~ında 

Ab-,~nlar, uğradıkları büyük 
kayıpfarı he nba ka.tmaksıu.ıttı sa· 
Yaşa durmadan taze ihtiyat lwv
vetJ.cri sü1J~~t:·kte ve ilerlemeğe 
çalı~oaktaıdır. 30 Alır.an tanliu 
ve L;.~·n kı."vvetlerile destel"'len-
11',il,; bıı'01k <iü;;man alayları bu· 
rada taa. w..a gF;:nişkrdir. Ak· 
şa.m, topı::u ağır tanık refakatin • 
de bulunan Scv~·eı pi} adesıi k:;r. 
şılık taal'l'UZ yapm~lar ve Al • 
m:ırJan i1'< !o~rddlt rre\'Zilerine 
kadar geıi sürmü.)crdi~ iOO den 
fazla A1nıaı:ı ökl<i.rül;ınü,t.ür. 

Kalinin"deki hücumlar 
pii.skürtiiklii 

l\!osw,·a 8 (A.A.) - Kı;l"nin 

ceph<'Sir.lle Alman taaTrı.ıu.larını 
bildirı:n bir ek tebliğde denili • 
yor ki: 

Topçuıır.1.1z d~'llanın yedi ta
arn.IL'<.ı:U püskürtıll'Ü'ltür. Düş -
mamn lıOr tııbnrclan fazla as'ker 
ka~'1:ıetti.ği tahmin edilmektedir. 
İki top!a birçoik mitralyöz Ye 

başka harp r.ıalzeme.;i tölırip c
c!ıilıniıt.i r. 

Lo. - .,, 8 (A.A. l - M'.XA:o;,-a<:u 
SOS(T. SA. 3 SÜ. 2) 

Gandi fikrinden 
vaz mı geçti ? 1 -Hindistan da 
pasıı korunma ted

birleri alınıyor 
V ıı,.;toıı. 8 (A,A,) - Utit:ed 

Pre;s: 
N<\~v 'k Tim ... s ,:ız'J'VT": 
~ıc::1lek•tlı>dle Wy . .lk bv: r lt :o'U 

<>lan Gandl'n" ni'lı<ı;et h "~ 
müd:lfa~ sı Jf!n y:. bana ya lııgtliz 
ve }\.onc-ıoıik •1 orCul:ırınır '.lZ &ıı...:ıa 
hnl eı~ımı.sı ~'Ld bir cJa.yd'ır 

GA. 'Di H.\ST!l.LA:-;DI )il? 

1 

INGiliZ 
BASKISI 

• 
Alman mallflllerl 

Elalameynde 
devam ediyor 

İngiliz eyimserliğini I 
hayretle karşılıyor 

- ' "" 6 (.'\ ,\.) İngiliz 
zll'lıl. koi.rdusu ı:eTıd.iı:<leki mu
bab.'r bo.airiyo~ 

B•ı atırları yaz1ıii cıı anda İn 
g;J,, ıtc.llan s:ılı. de Elala~ 
ifo akl aba ar asmd aJti ı.ki. ncl!ı.t a-
y, ..;oğrL ılc,·i~ 't". :\! ·l1cf .k =h 
u kv V\"tJ.Jcr: n. n a;-: a kı.'!<tnıları 
mey. ileriniv ba • • it c;.~ma
nı taildbe devam ettıiği::ıclcn §i
m~ ae ılerlcyen kolı.,r ş .. r.:ı.fl.ı1ı: 
tanklardan ır.a•hrııan bulU!tıı::yor. 
Fakat bu kuvvetleriaı e.T~e 6 
ve :.; ıbr~ı k o " 1 ı.-" atıın mfı.iı:im 
say,da tank sıwar toplsn \•ar
d'.r B kollar ,.rr.dyc kadar hiç 
bır P" kaver~P-Ic .ka~:;ı1nşma
mı;s" da bir -.arpışına he,·hak!C' 
ço~ ... r;ec,.:on~.Yccekt;r. 

Seri harektt eden bu biTlik· 
ler<le Yeni Zelımd1Jı k.ı1 altt da 
vardır. 

Almanlar ıuı dıyorlaT? 
Bedin, 8 (A.A.) - Yarı resmi 

bir ka)'llaktan bıl<lirıı,,c ·: 
E 1alemeyn meı-z.i etrafındaki 

ınuhc.~ebe ha:tk·nJa iııg.'izlerin 
so~ giinkrde bi,.az daha .it'ııoat 
\'fıen haberler yaymaları Bcr
l•n askeri kayna':!ı:t"'Jlı hayrete 
<lüşüıımiştür. 

Berl'n<l 0 kaı • edildiği~e göre. 
tecrübe gi:\s!eI'IDi.!J ;lr ki R cmmıe 1 
şimal Afr!ikadakı taarruzların· 
da nıüleaddit defalar düşr.an :. 
çin hiç beklenmedik dıiraklnma 
!ar yapmış ve grne hiç bek1en
~!edik tar7.da t~krar taarruza 
ge~~-

Alrnan asl:eri J;.·yııakler•nda, 
~lo.?"·ial Ro!l".n1c 'n nlye~lerini 
ı(zle ekle fuıtat ol<lı>ili~ \"e 
hg liz'erin şlmııl Afrika la hts-

' retle Rommclin -ımn!ıın hakkın 
da a ·dıJ<larına işarc: ecı lmC'k 
trd;r, 

ıso. ·tı. S!I.. a ~i'. ı) 

---:111---

Bltevde yeni Bos 
orduları çevrildt 

• 
Orelde ki hücumlar 

geri püskürtüldü 
Ankara 8 (Radyo gaLctc •) -

a5v i:ım nüfı.ı.sı ı \ '"o'-ej şchnni 
i.,<.gal ede!e-k Çoper nehri isi.ika 
metinde ilerlemekte devam e· 
dl.·11 .. '\L11ı.ın ku .. "\' ~:eri \T'??"OnflJ.n 
60 kılometre doğusu,.ia'< b.r .>a 
sabayı şg~I etm "Ş'tir. 
Oreldeki hilcum1ar püskürtüld ıi 

Berl.:n, 8 (A.A.) - Alma c.:
duları ba§k>)mul&TJlıl,ınıl' t ':· 
ği: 

Akran ve m-tit~cfik k:.t'alc.ı.· 
r·n Ilc:t ı-. :la h.ır:ık arası a a ..... 
tıkl!arı gedik crnt. ba ıkı!Mı ~ 
I E.n ... b r .,:;;..ı.r .. t gL rı.ş!0t ım • 
tir. Düşma ın Voroncş,n , mal 
barısıncl.:ık k8 j l hU\ um'a;<ı 
ak:n' kalnıı:ıır. ÇC>v.·; miş \'1: da
ğıtı!m:ş olan kuvcı•crc ka"ŞJ ;ıll 
pılan miicadelcde çok bıiö · 
aniklarda ganimet alııı=ştır. 

Orel şimalinde \'C şimal b;:· 
tısmda dil.=anın •;icn~Ja-· de
vanı ediyor K,ı,·vc•J hava tc -
k.H;,rinin deste deme.sile yı:pılan 
çeti" ~"''aşlarda hu h-cı.:.'lll r 
p~\-r;ii1mii§.tür. Yalnız b.r 
kc.lordu kc<lrnind ', sJn üç gfuı 
iç111de 75 dü man ta kı tahr"p e
diliıJ:, :r, 

R:jev cenu'oundaki cepbe!!...11 
ger. çevresinde büyiik bir ke
simde kuvvetli dü~an gruplan 
çevdmiştir. 

Voronejin ~~gali • 

Berlin, 6 (A.A.) - Voror·"§in 
ıso:-;l'. SA. 3 ~t\ u 

Manş Üzerinde 

Alman.İngiliz 
topçu düellosu 

Berl 'n 8 (A.A) ~ Aman o:
d~ları Bıc)mmandand ğ.lll bl:
teblığinde kaydedildig e gı:ıre, 
~~n mt.zilli Alnı ~ ~a'<:n a • 
!arı cı.:.r. :-ra~ sahilkrin;.;t n h
giltere sa!ı.ili..>;e karşı ateş a~ • 
mııılardır. Boır..'ıardııı112n IX.ı>-re 
bölgesin' asker! e"cr!'"";Ht'l'c
k.i J-edcflerine teveccüh etrr s -
tir. Bu bölgede görük!l c'..ımm 
bu~ut'.arın hedef.ere kayd a lc!l 
isal>" !!eri göstermelote ' • 

Londra 8 (A.A.) - Bu ~"):ı..'1 
Manş üzı:-rhıde İr-_gi!"z ve A ~ •4 

uzun menzilli toplar· a 8' ·• a 
erk - 7 

n b r to}:t<'ll d ctl-osu 
muşt~· 

S ~:ı ı·e ch·ar şer ırlcr i f 
!arla s~:· ılır$ ise de has... \e 
telefat :Ca::ıeri nmb: · 1 >Jıl .z 
topları, 1'ı,;al alt r ~. F; z 
sahi'.ir.; de ı:lüv:n: · le "r. 

-
Doktor Refik !'aydanı, diln· 

Janın en buhranlı z manınıla 
Türki) c Ila~vekil olmu*tur, BU
J uk l\l.ıl~t :\Ieclhiııin tanı ıti
rnadına ınıı:ıhar olarak üzerine 
aldıi:ı bu son dcreı:e ağır \ati· 
f< i, nckadar nıu,·affakt) etle 
ha anlj;ını hu;:iin hepimiz bıli· 
)otU7, fak t tarıh, ) arın, bu 
h_arp bıttikt~n sonr onun ne çc· 
tın şartlar içinde, nıurnffak 0 ). 

duı,'tı en hiil·iik takdirlerle ka
J ı \e ) ad decektir, 

m olan bazı sebeplerden tiol:ı

yı bu tek ta tbiıt cdilam.:z. Ar 
uı.k. İ• ı;'liz vatand ,- o!ar.. Y ~
hud er lr iz ord. ' rla b a 
bıW" tlı:-r göımeğc Fec r tu
t.ıln-.:ı.kl.ı old;.kları i:bl C:"ğer 

t ı:;iliz vatandaşl&n ı;:bi ~ -lka 
h:~!"dlc.c.e de goırül'iı ~: .Jk 
ç 0 l~ılirlcr. 

Vafd partisinde 
ihtilôf çıktı 

yım ldJiı:'""1 w bu lıllıi>m en kaıJ. 
h saı;l41a saı- o.'li~1'wı n· 
ra, ııu gUn b'I" loş, l~a Ye kıUJ y .. 
ğllra: ~ bir .. y el<> ldô. 'I'c1ı: 
b r ; pı le ıı ol Gıbl " halk-

S~n. 8 (A,A.) - Sto&.
boln Iıdr.~ ı:rr-eıes:nc gd 'n 
bir b:ıb<'re."C &öre G.ındl, ruh sa.o~ 
b..JrxL--U-.::• ri, ~-dt: y~ k ~ı· tan iyon
oar. ır. ızt.ı,_-:ibd' G .dl: ya•:ığırun 

~ •:cım:ı topl<>zı-..n en yok.n k."'1gre 
""1io:ı '• !>"~ gr-lec ay. 
br za ~ ı;.;;.ısctine aa~ bir mtl 
uıı. • J"lpır.:ştır. 

Doktor Refik Saydam 

• lcrhmr, dünyayı sarsan bu 
korkunç kasırga i~inde, aziz 

l ili Sefimizd<1o aldıf:ı direk • 
liflerle dnlet ı:em•s:ni nıurnf • 
fak13el10 , ... k n idare etmiş; üç 
l •ldu yurdumuzu harp melin • 
d_ .. n uzak bulundurmuştur n ... 
fık SaJ dam kabine i, 3 afnız 

(SOXU. SA. 3 si!. 5) 

Keza ya' r.cı t.Ebıo dm o!...n 
Y <klil r de 1 ıgJ ordl.ISL d 
g fü ol rak ç !ışebı1ı:n r, 

dJk.ı halde orta kıt-lci Lı-
g. ~ or usu:Nda 10,0CQ, tc f 
polis t<'Şlcil~rln:"le 23,000 c; n 
fıız!a Fillııtfnli Yal: !er bu 
mıı .. kta .. r, 

____ , __ _ 
Parti sekreteri 

Makram paşa vazife 
sinden çıkarıld' --··-icra komitesi yeni 
kararlar veı ecek 

• c - y<f. 'W". fi 'a.ıtopol f('!ı-
r N t, öl ızl' .,la nıŞ' 
E.ı ı ın k'enıt'nwht yaınız 
bir c ı ve onon mına""''· burod:ı 
b> ~la" b·~ eh.""' ve "ns:ırık
rır. b ''tllldt>t -_,. cıc!Al(:t cdlYQr. Bir 

-mr.~. :bc:< Si\ !l<pvl, lta\esi:y. 
le biri ·t~, 1 -ı.'-arın e~diı. 

S:. as'.<ıpe JJ<=.rade ı:löı:•r-
k< '1, "3)""'1 97 b n. bu <luğL• sijylCl!fl1 
e k f"leıeıi yo 1arı doldu::ı..yoniu. 
M '"C l ı in .rol~~ tııılıün 

k c ~ »::o bizle r!e lronu1UJ,'- ı 
. -ı lrle: ·,,;::, t:ıarr.:n 

g. U, tıeÇ bJ 1f il:! 1DZ:yOT!aT 

Gc, ""' .k m ~:'1ar>ında h:t: 
~:O•>U. SA, 3 SU. Z) 

Pasoif müdafaa tcdlııı !eri 

Y• n Delhı, 8 (A.A.) - Milli 
ı.: ıida!aa kor.s~yiı: T. kra: na"bi 
başko~ lığrnda y ı: l '1 i>Jt k,;>· 
la.ııtısında HJıdiı;tıınd•k hava 
orC:us... ba~'tumandanı R chard 
} iıe, H.ndistan ·~ tl!)'jarelcre 
karş. müdafaa h~k!tında etraflı 
bır demeçte bul • !llnştur. Paı r; 
~r.üdofaa teş!f. ~·.nm Sil asi rnü
lal azalar tes.ri alhr.da 'kalıra
Fc r!'e) dan veı ı:me • • n ô
:ıeır.ini memlek •t::ı c tg d~ d lıa 
fıı.La ·drak etrn~3i k~n.se,> tara· 
~.ndan menu:ıniyet.e k• ded..l· 
d ;:ı. b:..r teb' bdc :,ıldıı ili) • 

Özü sözü doğru, her iş.i duru 
,.e dürüst. gütWğü siyaset ka· 
dar açık alınlı, ,·atan Ye mille: 
için en hayırlı yolu ~e~nıekte 
eş iz başarı gUstcren ve hu ~·of. 
da ) ürürken en çetin eııgrller
le kar,;ılaş:a bile ~ılnıaıan, ira· 
desi sarsılmayan, azmi kırılma· 

yan; alçak gönüllü, o) dın clü • 

şüoceli mükemmel bir insandı. 
1914 bıı.rbinde ,ıLJıiye reis mu· 

nini ikon doktor Refik Bey e
linde tuttuğu işe nrdiği düıen, 

dairesl.ııde kurduğu e.5,iz disip
lin ile parlamış, düzenli çalış • 
ması, zek.iisı, &l tlmlıi:ı, alçak gü-

YAZAN: 

l.!ELA!\ll İZZET srn~ 
nüllülüi;ü ile bütün çe\ re' ne 
saygı telkin elnıi~, saıılaı ak '°" 
,·ilıııi~ti. Rdik Saldaıııın ıHi • 
zenli çalc~mak \·e durmadan, 
dinlenmeden çalıınıak, ba>ar • 
nıak ınümen İL , a ıflarınd;ın 
biri~ di. 

Sıhhiı e Vekili doktor Relik 
Saydamın kurduğu ııınl:ine de\· 
let kuruuınları için en g1İ1l•l tjr .. 

ııek olnrnştu; cihanın en hııh
ranlı devirlerinde, dört\ iinWı a-

.1.Dennu Dürdilnrü Solıifede) 



SAYtA - .1 

: 1.IYA Şn.KlB 
Ne farllLl fwhrış .. ne de milli 
ve di.ni an·a:~ •• Hayu!. Bu re
m;y..t uç ~ mt;ngır l:atm iç'~ 

b;ı,I ırmd~ n.üctelriıtler:tn 

veroilileri. hf•kümleoı-le ~a -
ımaız. Arl.k Pmılurı y-.ıl<ııni:Jk.. Or· 
t~ ,1) h.aJıd l"!Tlı>k.. Ve orı.a~~ ı..ü
tüa l.Ofıall'.' lırın dı..yci \~ ııtılakl:ı.· 

ır.ı t.wı;im eden Y'"1lİ bir l:al'.lllll 
y r.pır ı<k Llzım. 

DOOi. 
l''cıklıt, bütün lruııın ruhuna 

d r<i ve trımilcl~ım ~ • 
ı,ıiı! olan bu s:ı:J-:ıı)lan km.·ıh a
d.ımı ı arı nasıl y >IUp devi reb!Je -
l-eh.i:i?. 

Bütun r .ll .'t."15.k '~ an'mıe. 
e--ı u.nata ak a.rtrk (rehil ve ta

llıSSUil:.) u tı:ıımamile bcnimeemlş 
olaın bu Z<l ~ lı sM \~ ll:CL1.lJll 

..ı;t:.;,."J ' o f<'Ci estire~ ahmrum 
r :ımı d8 ey lı.)ecrkti ? •• 

Alı Mt+m:..,t, liırdeubirc bu m
ailere cc-vap 'eremedı. Yalnız 
:olmande çerçeve çizdi. Ve o
mın ıç.,. ~ ikO cü.rrtleyi yer -
leştlrdi: 

(Bi:rıncıısı, bo:ını..an. ahüih .ıs
lnh etııook.. 
~. ashıııdakıi safiyeti kay- ı 

be<terek, ceıhilf<r..e içtihatlıırla 
l<aNnaka tk olan dim tasfiye 
etl'NJ .• ~ basitleşlmr.ak. .. ) 

• •• 
ALi Memnet, Şiı:a'lrla w sene 

kauar k.aıld, Es!oi at"lwda,kınns 

• etrafına t;o;:>ladı. Oıılar.ı, mille
tllı ~i+ıi tc1ıdit eden fe.Ui
k<ıtlen ı.nlffitı. 

- Nedir bı.. h~l?. (Ktır'ım), 

(had'!:;) ltaJicm.:ş .• Bu luz4 m!Gtl

lı ca'ıil h.-rıflcrir. sözleri, (Al • 
lalı) m emıırkrinden bile üstün 
tu~... Bu cliııWJ:it,in önü
ne geçmek !Azım. 

Dııye baproı. 

Ali Mehmet, dıüşiınceler.i.ni o 
goc le>ı'in kaf· lıL'"J.00 ve \"ledan
larına o kadar ycrJeştirdıi 4d, 
lwpi<uıole • !ı:ımal'Jt h\ıaulc ge;
di: 

- Dı.ıırııu, ııııcır.k sen y~ 
ııID. Ve fıOç fiıpbt.'Sie tıi ooıı, 
( 1'.lfohdi) Si u. 

A.l:i Mehı:n"t, bu (Mehdl) kc- ( 
lirrıoeı.1 ka ;.ı:.sıooa titredi. AıI'.k&
da.şla."':rın 1Ju düşün<Xleı:i şaıytt 
ln\ ck>hitlerin \"e lıillı:ün~ a -
da-.nl m n k ı:klarıııuı g·dccc;c 
olur "; h<ç ~[iı<slz 1ııi dt>~ 
dirı vüriılırne!ıi \~ &!l mii'ti iş

ıken !rdcu . .sıJ1.1rn ce:S<.<I~ in 
~-ekiline .şk>n b'I değildi 

Ali Mehmc t, sH i11di: 
- Hıryır!.. Ölııı1ek istem!ıyo • 

rum... Y~-ama~·llI' 1iJlct ,, 
m<."!Yl ctiıni kurtamı-ili iç.n, 
<hı.şu11c1ıiılclerim· ~ nr alı~ 1:1!'. 

Derli ... ve, birdeıjıire C<rttdailı 
~boiuıvt>nl i 

• •• 
Aı-.ıd&r., uç sc ne geçti (12GO -

1844) suı>eS1 ilıo:>aharmda, Basra. 
wrfc::indelti (Bender Boş ) de

ni.kr İnrn limanına bir gemi 

gil'JJ) d("ID}[ icdı. Ihı gemiden ~ 
kan y 'oular ıır-..ısınla bu:luı::ıan 
(AL Mt'"hmet), • ma"lıi~ bu· 
güıır kadw meçhul kalım~ olan 
bir ~ wlayı - t<."\1\ıtf e-
dl!di, İslfc'11'8pt:a.n geçnk\i.. 

Bu faııı!} illır genç, ölüm f>lllo 

Bı• cevap ~hıczzeınin sarayın 
f'7an•ngız sak 'lleri \~rafından 
büyim :tı;r neş'0uın, az m bır sü
torun i2!hannı mucip oldu 
H p b'..ı-d<>r. ~ ğ kıollannı ha· 

v~ \tak!ırar&k scvınsle bağs
n:ıı~ ·Jar: 

Y.aŞ'.lsm Ha 3n •:;a!l"ıl! Ya· 
n """enı rc:is'miz! 

Sarı bı ıkh adam genem kula 
ğ na c .,ltrek ~u izahnt" ı»kaye
"'rıc • ~ lilzum göroü: 

- ~ ha" Burada boma 
.J.:'h.i.rlı..ı.n~t:ftın. c!ıye ltap etrı:ı.i· 

)<"E ! Bu beni <llasan ağa• 
b r .. 

( nç ~.at r tası'. makamın 
da başını salladı. 

Ilu sırada, nasıl ve ne sure'1e 
bu ydut y~ı nda auluıırl' x 
lar r.a dıılıkanlı.:: ,ı b" türlü a· 
k., < r>dirrnı.cdı.,li i gı.iu! kiz, 
kalab? 'k Has :ıtlan süratlc ge
çerek ) antırına yakla:ştvcrıniş
leıdı. 

clıurlıancttın• bunları görün
re eLnı 'bc-hndckı kıvırcrk han
çere atarak bağamı: 

- Arl<a br anıl içeceğiz... 
Har.~!anın! ... 

Y~ra'.tı sakinleri ~aıd btt 
vııtı<lN hal'l·~tlc hep birden 
n>'ntantannm sol kcllıı.nru cımuz 
l.a.rma kadu sıvadılar, 

.hasma lııi!e olsa, ynkn ııö)~j. 
ye 1ıeneıızül etımedi. 

- Ben, Şirazlı (AH :Mrh -
med) im ... Üç sıe'Of'<lenlberj Hi· 
c:n:lıı ~ Ş~ oradan reli· 
yorum. 

Dedi. 
Denhal 2irıı:ıre vuru'kı'ıı. Ve 

ww~stm i3<maJıi iç41·, (Şira;<) a 
sevk wundu. 

Boyıııunl.an, kx>llarina.. Kc Ja
rıır.dan d:ı ayakkırına k, dar ınen 
bu zincir, (Ali Mt.-lırrı<'d) i ES:r· 

re kaiar ürltii.tmcdl. BiJa.ki; ona, 
çc:ık hoş geldi. 

- Millet ve memleketime sa
adet bahşedrohnek içic, her 
fe l?JreL t:Eammill etmeliyim. 

Dedi. 
Şıraı a; ~a atulı. Bir 

~·1<1dct sonra, müctehı.Ucrdcn 
mürclclrep bı.r 'l!ııct huz:Ttma 
çılıuıldı. Şlıddetlı biır !l'>tlcva>p -
tar. ~r.hneye bo 'adı 

İstintak, başlıca ilkl ndktaıya 
dayan:ryordu. 1k:i suale, cevap 
aırQ".'IJ "Ordu. 

Müç dntlerin sordu!dan b!I -
rL:ti sual, şu idi: 

- &- kendine (B.ıb) üm·a· 
n;nı ver .oıın. qs..m. Ve, Cer.ahı 
Peygmrjberin, (be-n, ilım'r.. şclı· 
f"İiYİm. Ali de, o şehrin (Bdı) ı
d•r) hıdhiru:!ekl (B<ıb) kc~ırr:e
sn kredine İ'zafo ec:liyomııış -
Slln. 

t!:inci SUl'.ll de şu idi: 
- Burada bıırzı kin'.seler" mu

zır if,latta budur.muşsun.. lsıa
.rı• yeti t ·ı<k ederek ~ enı bir din 
~ak~ bahsediyocımuşrun. 

Ali Mcrunct, bu iW! aıır lan 
şiddet k- reddetti. 

- BOib, alela:k !ili ilim a 
kında ~ka bir.;ey değilim. 
Kcnıc! ııni, Ccnıııhı Peyga ııJx. ·I! 
üım §cinine (Bab) ~'lcifode 
g..mrr :. küstııhlı!lmdan da ha.
ya ederim. •• Eğer vfodarıc..-nda 
isltıımy<'ti tel"k~ :meye dair bir 
teın:ııyıil olsaydı, ~ sene<l<'rıft>eri 
Mcl:!ko ve medi.'.ede ha.vut ge
Qiı.ııneıx!hn. Bu iki rrıUkatldes bel
denin rulıanlyetittlen f e,v. a:t
.ınak isteme2'Clim.. 

Di:, e oevap veru!. 
Ali Mehm~<lin Şiı"ao:aa bııH.ı.

ııan pcrestişkfuiarı, oou kur • 
tarmak iç~ h<:r vaıntaya baş 
vurm:ııya başladılar. Kertıclıiria 
bulunan Seyit Klizııın lle bütün 
(Şe;iılyye) tari'Irotiniıı mürible· 
ıi de .ı\.lı McltmeGin va:l<İ~"l'lini ı 
haber E<kiılar. Onlar da İrı>ın, hü-
1-."funotl rrodfode tı:>şclıbüK1croe 
00.:..mdu!ar .•• Nihayet, bılr hll!Yll 
~Ulat ile, genç mür, ·di k".xr
tardılar. 

Ali Mohmot, dcıilal ŞiTazı tcra 
etti. Doi' ruca (İsfalı an) oohı::lne 
gitti. Ourlsıki büyUk camıııml 

im1mll, b:ıb:ısımn dlııstlaMldaı:. 
idi 

fmam, eSki dootı.mım cığ!<una 
izzet \"C ikram gfuteroi. Her ne 

= vanı:ı, büyUk Mr m<:m
=iyctle Jiaya haızrr oldıuğumı 
ı;üyledi. Fakat (Ali :M!ıhnci), 

- Senden ya:lmz b~ is'!i
yorum ... Bana, sadece, bıınr<L -
oak bir Yt!I" göster. 

DElmdkıle ikfüa etti. 
(Daha ar) 

Bır ı:lakika kadar süre!' !kJı;a ı 
bir stlıkun oldu. Sonra yine sa
n bıyıklı adaımm sesi umaınJ SÜ 
kün irinde yükselcü: 

- Reis: 
:Bu h ·itap delika:ııl.ııyı mu'ıatap 

etmişi Ruşen Ali: 
- E=ct! diye hay.lmdı. 
Aı k.>lsın. (Emret !Bürhanet· 

1ın Veli beyi) diye ağzından Uı:a, 
çırac:ıkı..ı. Flllka.t lıcrekot vel'Slfı 
tam zamanında çenesini mandal 
Iayabilmişri. 

Sarı b•yıkl.ı tath b'ır gülilinse
m~ ile: 

- Reis! diye hitabını tekrar
ladı. EmreVııek bu.:ada artıık se 
ru'n h:ı.k!kııııdır. F.<;tağf urullaılı 1 
Biz reisimize aııcaık hürmette söz 
söy liyebl!.io:iz! Oıııa amrcllnli'ğe 
el ,lır,lz varmaz. 

Ve kemali clddlyetle ilAve et
ti: 

- Buzada AdE't böyledir. İçi
n! ee her :yeni karı.~ ıını.ıilıa;Iı; , 

iKDAM t> - - 11:.MMUL ·-· 19n ---· ----· ---
Bir çocuk L_GÜNÜN İçi 

--~,.-

-"\ 
DEN ••• ı - ,.,/ 

i Sahte karne (DIS~9(ffiKA 
1 basıp satan . r 

T1an1ttaydan atlar1'en 
parçalanıp ö!dü 

Aksar& v, Hocllıor Hacı Halli 
scı.~agmda <"turan duvarcı iistası 
~l v inin 11 ya}lntl.ı ki oğlu De
ıı.ır, dıin akşam saat 9.10 da A ·
;;~r.ı.ıda karamd~ sataı!krn lıra:ın 
V'y;ı ad:ımıştır. ön tramvaydan 
;cı " tramvaya geçel'lre.n nruva-
2~!!l<'S'n' bulamanı:ş. nınnt'kun 

alt r.a dİ.İŞE0.'6k t•:kerlekler atıma 
g'"""'~ ııol J;.oQlu ile sağ l:ıaca8ı 
Jmı_mı:~·ttır. 

Yet"<seıı iırıı<la<lı srnh."j'c ÇOCU· 

ğu Cen-al'ıpa;a hastahDnesm 
ırnklmn.ı~ LSf? de Dt'mir ı a>;tail:ıa- ı 
!k.cle ö~ü.,"1ıilr. 

Cesedi muayE",ı.<? eden adhyl! 
Ccm'"U gömülmcslrıe .izin ver
Tr'.İ"'"'t:lJ', 

f)'s ldarda 5 dik· 
k D JaDdl 

Dün sa-Oah Üs.<ü<larna Kaput
ç,;'ıır <"arşıs "'\da 86 numaralı e
\in ı· nA ' i kunduracı <l:üktka
ll"1( an yangın ç.kıoış, suratle 
biıyüyerek b: lışiit ıki dükM:, ın 
da tM• anl<'n yanma<.ma seh:-p 
omu,<:tur 

B.ı sıratla sıçrı~ an bir kwJ. 
• rka sokakta arp,.cı Ta~ 

' l iki< uldka, da tamamen yak 
m·~ .ı. 13._ıykce rt l beş ı:lı~
nı t4"ma.men yaktıktan Fonra sön 
cütuirr:.U~r. Y:ıngını•n seı·bc'b! 

c., ... kl~odn. tal1k 1"-ırt yapı1makta .. 
~r. 

Ahlaksızlıkla nasıl müca
dele edilebilir? 

- z -· 
·ilekim AnupMda iiulü ı~m· 

Iı, ~ııoriıı rejlmlczi bu 'li<\;:111> 
abliıks~ı.Uıı tiirlü miicadelc sis· 
temin; k&yınuşlardır. )lıılümdı.t 
ki Alman so•yali,tleri ahlftksrz. 
lığın bivolojik kaynnkloruıı da, 
hi kıuutnıak için kımırlıı insan
ların zürrl~ dini dahi ke,meye 
kadar gitmi !erdir. Alma0; "" • 
yalizıninin ıılıliık ınikadelesin • 
de ceıniyeı., aH nzifelerde ka· 
hahaı ve~·a .. ınayrt a~ırtısı yok· 
tur: Hep,i.ııiıı cezası idamdıı 
(\'ryn t<'lrit karnpıııa n~ırınak). 

Sovyetlerdc bir dilim elwıck 
~a!maııın cezası :ı iıu.~ jdantdrr. 
Şiiph~i, bu sert < temler bi· 

ze ı;rnek <>!amazlar. Fakat, bu 
ktiltürlü nıillellerin bile ahlak
~u:lıkla na ıl amansız Hr Sl!\'BŞ 
yaptıklarını da hilt> hatırlata • 
!ar. 

Pren "rp, maal<!sef, tekfü: 
Yalnn devlete .ı .. ;;:ı, umumi· 

.'etle .<'eıniycle .kaT<ı ödev:ni 
J apm11y2nın ce.alarını eııı ağıra 

çıkar'lıak çare itdiı-. Ziı-a ce • 
miyct ôde.lerin<leki alılıiksızhJ;. 
bir (ahlak sabotaj) ıdır, v~ bii· 
tün b~botajlar gibi bir cinayc• 
ti.r. 

:Cu.raıtan anluşılır ki de•let 
\.'eya hususi miies~ese parnf-t ça
lıı.n da, re u \eya h!ll>usi \ azi· 
fede rüşvet olan da, malıııı m<ış-

ru satmuyaıı tacir de, 'azi.lesin· 
de ıı.hl:ik•,,lık yapaıı <;i;rt>lmen 
de ahliik •a.lıotnjı •uçlıı5ııdurlar. 

}'aktıl yio~ muhakkak JU, yal
nız me>leklerin ahl.ı'ikını k.anu 
müe;r-,cdt:~i altına .. ılan teier • 
rüatla D'i~an·,na1nelerin ceLa kll\·· 
vcti1e de 4 bitrncz. 

Bir de memlekefo ımisl•N bir 
ahli.k ruhu yaym"k ger"ktir, 
Uıtnun i ·iı lcuini ikl>lal et 

mi~ nc~li. gerek rt.>s111i ve gettk 
hw.u ... i mi.i<''SP~~ı<'rin bnremJe • 
rlue (s.irillerifl<' Meali<t ve se 
ci~·eli ka~·dı ıt('çoıenıi~ t>lanhıru.ı. 

terfi halı.~u·dıuı 1nn.hn1111Juğn) 
kanunuııun lı.on.rlma<ile ., ık • 
ladıktan sonr kahror .. an ahla 
kile ıışılnnnq, ııı •.,.lı· -eki ide 
alizmle t~rbi~ e görnıiiş, iduli t 
bir .ne il yeti tırııırk ~arr<izdir. 

J?u n('td) idt·:ı ı·,t insanın ah • 
liıksı~hgına knr ,ı nefret ve mlİ· 
eadc-le kııvvetıni boyala yaya • 
eaktır. 

Fakat, h'l'r e) in üstünde, ne 
-0lnt'-a ol~un, Tiiı·k \·atanıuda 

diinyan m pi ahlak'17.lık han· 
UJil ya atmamak için hep hir
den savaşmak ve "'"·aşmak va· 
ruenıiul ir. 

Her §eyden ünce, Türkiye<k 
ahlilksı:dığ>n eesareü idam olun• 
malıdır. 

- -~~-======================== 

Den!z yarışları bu 
pazar yapılacak 

Reden Terbiyesi lıtanbttl Biıl· 
getirıden; 

1 - Dt nizci!zr 1Jayrnrnı m\i-
1ı.a, !)(til, tHLtp OO:LC'n fa.kat ha 
\'aıun rııuhalde-.'i yüzüm:!cn 1 
Yernrr.~z 942 trırıtıiııde yapıl&· 
mt)a"l den'ız •,arış· !2 Temmuz 
{l4t Pa· ,,. gün(, J.1ntla :koy~ıı:da 
yapıl.,-.~h,-. 

=-, -ADLil'E--------. 
i------KORIDORLARINDA=ı 

2 - l\nisııbakalara sa~ı 14:l() 
da başla•ıııcck~ır. 

3 Yanş'ar ~,fuc\a k•oyunda 
dc.ın.irliycı.'E'k Dt•ı·;::.v.>llnrı ı;:e..-ı~P. 
e-1inde ta1ciın <:><li!i"bılE<'ııklır. 

4 - Du geıni.i~ı·~ @.it1IDe'k. ü:rıe
T> hazırlar. n :la\eı!veler lfalk
<"-:Crimlen te\7'> rdö1eccı1:tir. 

Okul kitapları 
Maarif Velk:'.llcti bir niidd~t 

<..~rıcc verdiği bir kararıla okul
!. roa k> tr.p topbnımnsın'! önooı 
yer ı:mes· bildirmış ve drul-
1.-rda <kı'S kita.!lı t<.>pi!Jnmasma 
b:ışlanmışt.;r. 

Verilen ma1i'nnata göre ıji.ınıdi· 
ve kadar toplanan 300,000 k'.>tap 
d..'Zcnfoktc edilmi~ bulur.mak
h ">r. 'B.ı ay.ıı 20 $'rıe kadar Ma 
:ıT f Vek.: ;.;, ne r'yat miidür1il· 
gıiu Uer liste ile gönuctilecok 
tir, 

B.6 

Bir 
ileri 

kadın kocasının şairliğini 
sürerek boşanmak istiyor 

~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~ 
Koc2sı: 11 Karım isterse ayrılıır, 'ben 
o amda o tarlaS112da yamsı , kansın, çıı. 
dırıın ... " 4lyor e oşa mak 1ste yor 
Ha&ım: 
- Ned:ea .a.ynimak i.ııtıyorsu

r uz? diye k.:ı.dma oordu. 
Genç $adın, ıbunun asıt se

ıx,ı,ma izah .e~k maksacl.,:~ i.z· 
dıvuıc>anııım '.>ır larihÇl'tlTo: ı yap
mak c'~etllğ>ln.i hakime lb!l.clZr<fi 
ve amatu: 

- On'lınM. b'·!" ahb~m ev'nde 
tıaıııştık. O he-ırıoo. baro talip 
oldu, Üç a)"lıik bir n'.şanlslık <İt!,·· 
n!0indoen SOillra biı•h:riıni.2!! i~ 
tanı,-ruııadnn e'\rlenm~e rn.;c
bur kaldık'.. 
Kanın clı, cı:'kak te ga~·€t ~ırıç 

i&!oer. Erk.ek ancak 23 )aıjıarın
da lradanl;. Üstıi haşı tcmız sa· 
<"ına y\iıliirı'I' .t>ııııı gö.'lteı-m'ş, ıiı· 
ze,-ind:e bulunan hL>r şı:,11 ezene 
Jy: Z"rl" keııdi.I>e ynkışt11ım:1ga 

çalı.,'1mlffiı. Ha1t.!ı ı:r.ıoda'o uygun 
Swl 'b'r kıy&fet.i varıılı. HeM. Iı:!Je 
iıall vakti. yeıüıde idi. H:ıctıl 

U)l(Llll bir çiıft g>bİ göl'Ü'ı1Üı.)O.ıt.1l" 
dı. Niçlıı aynlıymfardı?. B'.lıni· 

yovum. Kadın, wıT.)yeili i.zıa!ıa 

tic\•am cd'y 
-- Fa.kat ekndiım >Cvl.c-ncl:1<

~cn az so1ı:ra on.Ladin E ikooa.m 
bir ~iır idi. .. 

Hakim ha~ ger kmiır.m 

yü zür.e baktt: 
- Şair olmak bir loa,b;ot at .ır.ı· 

ııll r .? 
Herkes ,-nıtı hayııe b"dh•r"-

ne t<Vkıyord!u. Kocan.ıın şaiırl!.ği' 
avn:lınağa se'bep olmuş! Öyle )ll 
o.ı mnıkli di:>nyad.a ımnevi ,,. 
lrmin i9i ne ... Dür.den bugfrııe 
dıiinya o lmdıar d~ği,<11.; Jti. Evvel
ce cemiyetin yarı ilahi sa} n 
ı;alr şITTıd.i göriı'lmeğc, dovulroa· 
ğa, b~ arada buhmuhnağa ta· 
ıh~mmül ecülıınez b;r kimse d· 
ıınur;tu ..• 

r- '· • • mad"n kıimürü bayJe 
rinın ç<ığaltılınusı iç:n a!~Llat; 
teşelhii.~L:-re gir' · et"d,r. Mm._ 
o_,I 42 bayiliğ;ll 60 a çıJt..n.!ması 
.kararla.şlın:mıştır. Bu h:.yiler is 
t1'Yenh o-e vüzeT tondan a.'J'lğI w
nı~ınak üzere satL yapacı::l<.lar
dır. 

l 
föz;r.cn k ar tavırlı görünuyor-
du. 

Kadın da iyı ~inmü; e~ yü 
7.Ü oo~ün velJıasıl birl:ı(ıri'.tri.ıw 

Hfildmin SOl'gUBU ıi:ııerine genç 
t. '.ldıll': 

(Devamı 4 üncil s:ıhifede) 

AYŞE GOL 

R O M A N 1 - Nt>· IJ8 

YAZAN: ·• ! i 
Nizamettiıı r~azJ!J 1 

kak bizımıc beraber and :tçmeğe 
ıııwctıı:rdur. Bu ... 

Kı\'trc•k uçlt• .hançeri kesıa

r.e w~lı gli:rei kızın göğsüne doğ 
ı u ... zatara.k S<iy i:edi : 

- Bu, ye:altı sa!kinlerin n ba· 
ClS'dır. :E.Unde tuttuğı. kabı gö
rüyarsun ya ... 

n,,. , anlı d.ıtkat eUi. Evet ••• 
Genç ve g~I kızın elirıde som • 
gümüşoen ma.miıl büyücek bir 
tas vaııW. 

- Beli .•• diye mm.ldandr, 
- Onun lçi koruk şertbeti ile 

dblutlur. Şi.mcliı hepimiz h:m
çe:lerimiızle ~:ı!arımızı dc~ıx:e

ğiz. Hepimllzin kanından bi.r :kaç 
damla bu şeriıet :kasl'tline aka· 
cak ••• Sonra hep:ım:lzini kanı ile 
;<arışan bu l:oruk şerbetinden bl 

ı.cr tı.rer .içccet; ~. 
l'"C'-~? 

Delikanlı yine: 

Ani.ışı..ı.. '"'ı 

- Beli. d.')"€ mırı.ı.!Jn<l 

Ve an nda ~crıni çı ara
TBk ıto1una snplıyat.ak c.'.du. Ll 
kin san bıyıklı bu-amanı oldu: 

- H") rels ... Ne de nc<>lslin .• 
Dur bak lım... Daha sıranız 
ge'rne<!. Evvl'ra biz Sro.ra sen! 
Burada ka ıde bCiy.:o'cl'ır. En son 
ddıııen der reisin (!eri 'ıc.c:r 

Saçı sakalı bembeyaz; bir iri 
yarı haydut kemali cJdd.ıyct&e 

ııavc etti.: 
- Yalnız burada değil, dağ· 
başlarında da vurgunlarda da, 
soygunlarda da bijyledir. B'' bi
rer birer gebeımeden reisin kı· 
lıııa ddkunmak kimin haddine? 

Ve tclıdit!koar bi,r tavı;r ile han 
çerini havava kaklıMı. 

Bu sırada sar1 bıyıklı a<l:ım bü 
yük ll:ı'ır soğuk l<anlılık:la haru;e
rini !ooluna '<laltlımıış \·c kolı:· 

1 

mm yanık ka,-uruk teninden SÜ· 

zülen kan damarlamı !lııonıJt şer 

beti 1l dolu !<1ıseye :ıkıtıvcmn:ı;. 
t!. 

! }fonu d' 'eı·leri 'lıaklp ettiler. 
Hc-psi iibrer birer kasenin yanı
na yakia§ı;x>r, w he-p:;i b:rer 
l):'ter, ef••:ftr . kırpm:ığa ıJ!l• 

~ü ıtıJ> gtirme1'ı,:"'n bü}'!Qk b:ır 

.<kani 'ıkla nsnÇ<rı~ lolu 
na dıılıdır.yor kanını "10l'l1k §<""" 
l>ı.' ı c kı.• :;:u-ı3 lu .. 

Wh.ıy<"t sıra del \anlı~a dp gd 
mı~t' Yer:ı~ı sak.nlerı lbii:~ ··<: 
bir d'kkatlc güzlerini ona <! k· 
mıS:uC:ı. En 'kü ~k bJr hareketı-

1 ni bıl. naz~r<lan lwçnmıyorlar
dı G·r~ s11; hşfü m'-?rt ve resuır 
bir ''İirÜyu<;lc ııüıel. 'kestane 
saç;,, a yaklll!jiı. H:ınçel'in: ~
ti. Gayc-t ta'bıı b!:r iş yap~ııınuş 
g>bi, rene kada, teredldüt etımck 
s·:ı " hançerinin slpsivri ucunu 
soi kohıvun tam pazısı üzttine 
dalıdırweıtlı. 

H~m ;;v!<>, ôl>ürlerin."l yaptığ
gi>.ı: bin bir ihtilyot ile deği?, 
VUTasıv~ daldırıve-nmi9tl 

foce bir kan sütun~ havaya 
fL kırıyordu. Hançer l):ır damara 
isabet eylcmi·~i. Açılan delik
ten şarıl şarıl kanlar akrnağa 

baıJiadı. 
~Daha var) 

bir mürettip 1 Afrıka yolları 
~o-- ve Norveç sula ı 

Bir ıe e d6rt ay 
hapiste yatacak 
G:.;atada Kf.ğı.tçı'.ılt • Mıl't.bau. 

cuı~ Ti:rk Aııou.lm Ş·ı'kC'!t mü· 
re<tlı 1eriı><lln Vns;ı Par 0 dc<pu· 
l •< ;..,·,,ıe ek >tıt>k ~aır.ESi : aprr '{ 
v~ €t'.tc.r~er.. de y .k .... i<..T ır4~J.~ 

Gfııd &n'afüır .'\..krdc:rr," :ıo ~en 
scç'ic;: bııo heyet eb · ·'ltuf ta
yin t<lik r · - bu k<.ı<,1deıil ~ ~l,ili 
iğfoi «khıgıına c!iilr rapor.mu 
ve ~~tir 

Sı...c,1u ,11.Ul kı>rcnr , 
.ınesin~e b:r sene ay ajjt• 
h:.P'- r-ı.:~lll1l t-d ' ışıir. 

Altın babası 

Pa 

' 
dilenirken 

ele verdi 
a 
ayı 

Çarşı iç 'l<' Hllt'"ru adında 
dilenci yak~lanm,ştır. B:amdmin 
\!~ Lr: arand 

0 
vakı.t ccketıı:· 

l; cebinde küll..\ycfü rniihtarda al 
tm bu1u..-ımu,.<:tur. 

Son ~lrılt'l'fl Ç°llRıan <S ı. 
dilene terle esaslı sur ·tle ~a 
elek e<Lhnt·kt.e<li·. Z-.t.ıt .. ıı.r ta 

rnftııİı bu gibi Jilencikri ytılk 
lr.,<J.:e n. iuük;;ımzın da ciJleni<: k· 
re para nrmek suru le ~ 

bir mesle1c halinr, solmmğa l· 
k:J.n btralonınıı:akırı la7~cldi
ni 'bil'dirir. Hayır yapn al' ;sll
)<ıılerc\'ı, yardım c ııc'Yotk-...-ıc 
td:eıTiiknfo buhmm~Lıı.<n.ıH 

l•"i'n>k'Ün olduğunu m:ı.tııtatınz. 
:l,,1i711ai 'sahada bir çcık yru ı.rr.
:&rı dokur an iıayır ıre r IM8jt' 

rr.Uc=eseleri ctııru11ke-n sdkıııl<t:ı· 

ki sıırı 'atkitr clılcııciı<'re ya...'"<lıım· 

da bulunmanın mahatlme mas· 
rui b:r tı~re' et olr'1fi,>-ı:U yak" 
rıdaki vak'a da bir kere daha 
tebartirz c:Miıırr"şt..r 

'; ... ,."o,,, 
• 4 

1 ~ 0ÇUK. HABl:RLEft 1 

* S..>dk ·dele Mdek kalweıha
ne!'i Eah'.ıbı ~<er beyaıı.arrcesi 
ver ıcı.ııgrr,Jen milli korı.ınm.a 

ma!rkem<'>';ııc verıfoıiş 2:i J.:ıoa a. 
ğır rar:ı ce?.asına r.ahkı.im edil· 
mijtiı. 

·~ Üsk artla :ım~ral Vası!ın 
ffmc giren Mehm"t Hasan, Re
cep auıııüa üç hırs•z eşya ~a!ar
kcn y:ı.kalaı mış!ardır. Suçlular 
ı c:1iyeyc \ ..,.;Jrn~rciir. 

* Bcşilrtaşta Yıldızha.m:ım• oo 
kağnıda oturan Zı et ";ıınindr 
bir randeı·ucu Melı•nf'I actın<lıı 

L•r geııce haslaLk a•ı aCığı ın 
y.ıi alanarak <ld J<<:Yü 11eri:l.,.. ""° 
ti:r. .. ..... ,, ,e ........ "4 .... ,,,,... 

(---·-", l OZ IELIŞi 
\.. J 

Patroniye 1 
(ikdam) ın ne~ri~atı üzerıne 

beledi)·e gaz.ino u l&ka talartln 
halktan fowıl olarak alınan yia
de on (gorsoııiyc) )i yasak etti. 
Bu giizel. 

Ya, yaza yaza hi:ıim dilimlı; • 
de tüy bi.tti: 
Husu.ı ınüesı>eselerde buoıı.ı:a 

az maa~lılardan, pahalılık en a• 
!!Bğı üç misli arttığına göre, yüz· 
de otuz (patroniye) almıy&r ya. 
B•uıu kıim yasak eıleeek?~ 

Çocuk bahçeler~ .. 
i,tuubul laaröf !llüdiırliiğü 

bn yıl da ilk okul 0<uklarına 

tatil ayları için çocuk bahçeleri 
açıyo•. , ·ekaılnr İ) i. Fakat, İs • 
t;nbulun socuk bahçelerine ba· 
kılır>a ilk okul talehcsi bizdo 
ha~·li ya~lt: ÇüıJ<ü bu bal ~el..r
de daima 40 ~·aşından IUkanya 
Ç(l<'nk ilaha .-ok!. 

KIZ KACJRMA Gim .. 
Balıkesird. trene yağ yerrııe 

teneke ~iı>de un yükli) r•k ls
taııhııla kaçırmak isti en iki kll· 
dınla iki erk.ok 'akalanıp uçer 
ay baı>se malılmın o dı.lar. 

Cezalarını bulmu)ar. } akat 
ne diye teneke içi deı kn~trı:vor• 
sun be adam, lı.ıks ba;IJı~I i in· 
dl' ka ana' .. 

BİJOIE'l'I 
Gozetrlerd('ll, 
- Zeytin) i• fiatı yine l iik· 

A ·~lo-Sulı. utı taı-afı ile 
ı;bver ara•ıııd&ki bü· 

• ,, hPrbin şimal\ AfıT.. 
b sabtıe.indcld b rdu.ı. yt'ni 
bir inki,'Ulf gii>terım lı.t lir. İn • 
gifült • okdt:nheri çi•I m•ıluue
bderini otalılarııl8Jl6 (•,-1!.l>llnM 

benzeter.-k kiıh lr tarıı.fın, Hh 
iihür tarafın b•anıı• ka rdı' • 
uğini ı;öJ inlerdi. Fakat 'fohruk 
mağliıbi)<ll atı oldııy,u l~iıı bu 
tahtat"avelli .,yunuı.ı•n ı,,,.- 7. • 

rı>re hıı l!İhney , fakat ı . 
re;al Romnıeliıı ne t"Slni artlı· 
ran brafları görulnıi ·tiir Bu
nun.la bt • lıN ti<mııei 1.ııı:ı ı~ 
ord u asıl "ku efuıı ıha ıı>.a 
ctıtr.; ve lCniden kıınct ı;c.ıre 
bil iı,'1 için harekatın Vt'"' saf· 
hasındn.n ~imdi de Ang'o ...... ~ak~ou 
t~rahn memnun oldugıı anlasıl· 
maktadır. 

Dilııy a ha bıni,ıı • r do Atla 
O-> anııı;u hasını kaplı~ anı ta 
rafı oldıığu rraliımdur Atlas ve 
H'nd. Okyaı ıı>lan ik lıı i;k Ok 
yıt11u•t ·• h rekat bir mudcn 
ayn d ı:ild r Dünya hnrı.· ı<ıı 
bir fil ted il ~tti!:ine giıre no • 
sela •u •on &nll(' ı.a! m.,r:~de 

vukııa gı ld ğı bildirikn d "" 
muharııbe•i de d1kkati .ı,, ııpa• 
nın şiıııaJ arnllurır." ~l'kmı· it·· 
dlı 

Jliof\ ·~ Mı an bılı.n,ısı. 1>lı ı P 

d.i o~dır hiivtik Almö.1• bahri) c 
si i<;in yeniden gı-ui~ hiı foa!O 
yet bnhıtsı olıruıkt><dır. Ah •fa 
::s l.in tonluk (1'irpiç) gOu ce • 
sim bir harp g~olİ ·uin Alııian• 
~ad8"0 .lı.alılırılank Nun«: ıı • 

Jannd dol tırıı.lığı lı i!.ızler 

ce aher lıruııı?lı. '\"a!nu hı c<>
sim harp ııemi•i drgil, ooonla 

bera1'er ttp kru DTÖrl< ' ol· n 
10 bin tonluk (Amiral r), ~ ioo 
l& bin tonluk (Amiral Hiper ı de 
ııid.,.,orlnnlı. , Ot"Vf!Ç 6ah:illP.rtn
deki Trondjro girinthl .4.lruııı. 

tahtelha.h;~leri için 940 ilkhalıa
r.ı.ndanberi t'll t>h<>rı>-li ,.., ıle· 
r· 1 için de pek iş<> y11uy8"'1k 
bir fü &!anık ;•til&<lt ~len h11 
)er olduğu malfımdıır. IJiklu 
942 ilkbalıarıoda lıt>ıın h h>i· 
yeMnio faaliyeti yah.ız o ·ur· 
veç guin.tisiıı.e 1eni tıı.htclbıılıır· 
lor getirip götürruektPn ionreı 
kalınamı;;tır. Aııglo-Sak"°n tıı • 
ra!.ıun dikkaticJ daha zivad~ 
uyandıran blr fu11liyeı eöıc çar
pıyor.dıı. Bl1 faali~ et.in e ı ıl• 
yukarıda i'imleri geç•·n Alnıan 
har,p ı;cmilatnin 'orveç sulan 
nıt gönıkrilıut"fi olmıı tur. 

Alman donanımı •Dııı Norveç 
sular nılıı toplanması be~Jıude 
değildL Pek kola) Mılaşıhyotılu 
ki Alman dcni:ı. ku\'Vetlcd An· 
glı .. ~akson iılenıi . e RW'YD tl.."'8• 

smtlııki deniz yollarım kesnuJc 
ınalwıd.ilo boyle ııçı:kl ra gôııd 
riliyorılu. Amerikanın • · ... , yurk 
bınıın""d~u ıtaşl.l'ar:ık R sa • 
nıu Arkanjel limanına kı>d 

uzanan deni1 y&luı>ıı ke."nek de· 
ği.lse bilr bu • !dan ltuııyaya 

edilen yuılıını sekteye ufnlt -
nıak Alınan taı:afı i~fa bü, iik 

bir mu\'aUakiyet sa>ılocı•ku. in
gilterfolliın Li,·erpol liınanı ile de 
Arkanjel ıu-asmıhıki münakalat 

dn böyle clırr~len :r.e Aı>glo • 
Saksoıı Menün.in lltts)ıı)"a nla.11 

yardımı ··r!ık eh<!ı11mil t'tir. kay• 

b)iıt>decek d<•ni t>tdıı. 0UU• 
it· İn ı\ln1an deıci:r ku\ 1·clll~rinio 
?liorveç ııl rında faali~ el. 
r~mes· v.:ni değ \ılir. "eııi <>lall 
son hir denU. ınul rebe i ik An• 
glo-Snk,on tarafınııı gcıııi 73 ·i
atına ugr.ııdığı haberleridir. llu
nun etrafınıla daha t f ·ıat ge
foağı tııbiidır. Ş·ı ıdi hu h~ılL<.C• 
nın de a.nlnttığı g,ı,j muhıırtpler 
j~iıı harp fa '•)eti ön ~üksck 
d rec iııe cık rııra. çi•ld<', ha· 
~ada ve denizci., d ı" ek var-
dır Der ııretle uı: rak c12 
yazı gcçn eılcn dr\a •lı b •· 
tu ·lıık temi ek ek' ik t. f da 
istemektedir .• -.. r.eç .ta•ı'lG.l 

ki muharcb ile "" ır ~olk ioı • 
ıleki kn\·ga nrr.ı nda t bil' 
}akınlık ,·ardır. 

----
seldi! .• 

Acaba lıımun hikmet 
nileeek?. 

ne? D 

Efendim. diğer malların rıat 

ları duru~ or mu? Eh, ıe)"ti a! 

bu: TohiJ fi ti' çıkar!. 
CL,IBIZ 
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çı~ıgı n~~cşıı:rı . ~a.~ Rfüırlıı, Vefd pl'('<lflİ;,icı'OOl'n ır.ctlt0aJ'T.ıılt bir rf,}:at.sızh:C JıL.'JE)deıı Başvekil tüfenk nıı.mfolorı ı;ışağı re"-ril • ııüu gtdikçe daha i~ i ia!.Jiı- ~· 
Kabil l'ol.'yiilk clçı~~- müsteş~-~ tc:ıuıı:ı. a.•--..tn ka!an parti ıı.z...ıuı saat 24,20 de ·alemi rnabsas miş iki sıra w·eı ara,,:ıda tabu- dilen hi:oıneih,rde d~ hulu"' '~1-
lı.ı;,n.a Tacran IJ.Uyük elçıHgı bakır. ıa.. rlwr veı-ecuk!r. rnik 1..Un.l' çı;ğ.rmı.ş \'€bir d:;l..- <tur. lııon.ulmuş ve alay· sat»c..td,.. tıır. o bıı bakırudıın mHJ .. tler-
rr.-ii ~an Zcıki Haık:l:ı Karabuda, Kaı • .rr, S ( A,A,) - A·J!~e. r.:ıo:ı.- ta.: is<em.~-t!r, Baş\·ek.il Anjin ,.,•e sar.l.ır.~ > 'ı;r.clt.gu :cı. a• . era.ı b~nı,cı bir kıymet u ,..b. 
Talıra.ı büyük elgfüği m'.i:ste • rı S>tır! ;\h:clem v~tt par,..,_ 7'""' rd>etı geldiğini 'biliyorou. Nö- bası, iki sırn aSkerin saı;'lr.ıfa ve ~nt idi. • 
""rlıg"ına ~.""'---' Fe"-t Den- .,,.uı porli se!ııı<eterllğıne to;rın ""1-- "-' 15 d k kak --1· • • .. • • • • ":- . "·-.~er.. '"' m.;'IJ.r. Mvrnali<ey'h geçen n>C:f"' a- "'" 3 • • adar süııı.nüş, l'•Ö· ...,,,tında D:.r.üşşafa:ka taldw""-, '.l'ürkıye, bu. badu:e- ıç•ttle 
h, .'" tayınl<r~ y_ukse~ tasd:ıı<a Y"lde Nohas pa;;ı, M'1K:'t>m pa,,oa 'oe!'n son 10 uncu daklk.ılSlna mıerhı.ıı:rr.ın al!esi efrorlı, vı..ı;, harpten uzıılı. kıtlırlo.~n bituuf • 
iktiran eylemiştir. h"""' o'rr....ıt ullbl't' ~ni ;m.. '°""' "-.ıır <'""ru ev->ela Bl'·og"lu h&;taha- B""'"~l·cıt nııüste•an, B•·:\-eid\- \.o. d · ····ı·ı· d '-"k'i ...... · · .,,._ ~ .....,o .1 ~ 'Jt ~ U8ın an~ ıs~-~ u 111 eoı. uu t n... 

ıJuğu z.amoo pllŞ:lrun .. !ifasmdton nesi ııö1.ı<;t.,; d.Oktoru Flkreı, ibi· !et k~lemi mııılısas müdiit'ii, Ba_'>- , lık b ki -•- f 

Almanlara göre 
(Boş tarafı 1 ;nci •~'!JfarUı) 

Ailmıın k'lal,aTı• ta.ra'nm:!an i?
gah diıırar n chm-n V€tlii bir 
t.ı'l' 1"1.jmoıni ır.rrkezi'l> Ali
m.anların ~li"'e , i . .,..ür'.'. ~lllr. 

3.'iO l: ".! rı ·ıf•ıslu olan bu şe
tı rd, Th. e\>i4dcr bir ro!k askai 
mektep, tlyvare ve t. v;·are mo
tôrü f•:brı. nola~ı, çeükhane;er, 
&ilah \e cephane hbrrkalan, 
k-mv:ı fabrilk•IMı v~ cl~n .. 'j'olu 
ı;tolyrnn Gcu,ıınu~lard:r, 

hu §'C'h<rın ikwadi e1 «•:ıruni
yeti coğrafi l?L!"KIP lıel rır. Va
..--.ue; nclı:r yolları üztrit~<lP ve şi 
maie, •batıya ve cenuba ciı-.gru gi 
Oot:n şıruendifcr y •lu ka\ u~ağın 
dachr. 

Al"Ylan kıt'3larırtın •aar ız ha 
reJ...ı.tleri muv;tf!:t.,"ıyctl.t? ilerle· 
n t.kled "'· 
A)m•rı tn· rrtı« gruplantdan 

biri Bo!Ş(·\ ilderın ıahlı!ne de
VPm etln~it' .Diişınsn bu krs;m 
de inslcacrısız ınıı1:a\ e ~t gös· 
lrrm l}tir 

....... ,.3 \'aft .-..o;ı;:rt.Wnden ''Pk!:, .t~1o0 . ran . a arınwa·n·, _~ere ve 
~a ~ , ·"" a• sonra d dok..w.- P-'""""- vekalet va"eri, H·~;,.._'ve \'~"'a· - h . • • k f d Blmur. -er Makn-.rn pa~a Vatt'c • • " a ,..,. ·~~~· , • _._ , -~ ~~·. •)eııı ... eıı eıı "" ıı ~ a : 
mıüal><.r~l-0 devam et.nıeği 1..•alth ~ Tevil< Sa Jam l1e dok:tıc~ !\€<!- le~i µ.'"Ot.c.:kol wnum müdür mu- karlıklıı ı.ıı..• bulunmanı tır kı 
<tınşti. l'l';i güın evvel NaJ>as paşa rndt<tı Rifat Peı'{)pDla>a gel· avlni, r .. ·b'uslnr ve ocdu eıi<:.6nı, bu, Belik ~•)danı içit hayata 
P"rliyi !Qplamııaı:;'ll oov .. t c·l~ ır ,!erci r. Vali ve Belediy., Re' · ıbüyük üni.f.oır.malı bir pol..13 kıt- gözlerini knpnrken eıı bü,"ük 

Iakr. n P·'li'> da bu arada daveı e. Dr. Lıi•fi Kı.rdar ile İstanbul :ısı, k<ınsolocıüır, büyü: üı:ti'w ·· nıa•. ıarheı ,c bahthurtık ol· 
.ı;ım ş .,,. de tosılantıya g ıenıiş.. Komutam. kt'izxl.en J>alı<'rdı.r e- :malı i.ıı!lnci bir poli.o !ut':::..~, Ü- ınuştur." o, tın" ekılliı...; sırasın. 
tJr. Bl4nun \kz!'C'"W'ıQ p..ışa kc:· ·...;a: gi- ..,.,...3 k~ · · · ı •- b .... r .... er•ıte n-•~~ru- dek -• ~ ,~ u l 

111 da\'ete gfJmf"yL"l:ı ~ ;A fı~s ~ v;...u· ·-rı ıç-ın Ot(' C geiUu u- .1.ıw.. ~ ~ı.u ' a·ıua. '\:,- da bu ıııukaı.ıues emanet ere to.:.t 
Har.na •lı.! lı' ltt.e paııild;e,: ç•lm~:l- 1 nuyor!nrdı. Doktorlnnn teda prok"Siirler, Vilayet, Belerll,.-e, kondurmamış, haklanıı\1%1 en 

~tır v<~~ı: rnjpnen Başvc-kil Reiik paırtl cr1kam ve Velre'ct u~ J.ii) ıık l!Zİın ,e ııwtanetle her • 
Bu .t'~ Vaft.n l>ilkC"""1 kor- Savllaır sa.ıt 24,35 te tutuhlı.;ğu mum .n:iclürleri t·e ınü!.-.:t:t:işl ri, kese ı •• ııılıııış, ta...Sık ettırıniş· 

ştısm • va:>)'e'-"li <l'.11\\lman:,ş ve Aı,JıT' kr: l:ıden kurtulıı.mıya- ill1Üe.9sere ve OE!lniyeiler lll'ü.dı.:r tir. Dok lor Rruik ~- ~ Jaın, d* ı 
h: >el \"")"el tiZ ·rinde n: • r <>1- "a" gözkrıni rbr ci>yyen yum- ve m'J.ırıessilleri Ye bit P•~..rle P"liı:kamızı ıdarede •) iıı.d" ytıL 
namıyt• Ş'.:ır.4ki ahv<:ll ve ı;art..r m ~L.~ '.kıt'asL T · • • ._ 'bind 'J 
ıKi ş fi.:.c lllt.8"ııa.cfet e1ımı:k , tedl~ lltK •ı)a ~t• pren.-;ı eı. J .. 

ı:> l*-1 • '>lı>knm p:-; .. ,, bC<tç<: Ba ek.I n cenazE"Si dün sııi>a- Alay Kat" ffiye geld::.ct n lıaın alarak )'ii:zde ~ u~ nıur f. 
h:ırekct t:ıl(>k 1~ ha karşı Bc:ı oğiu Zukur l'Mcta- ra cenaze '"' cım.ı ~ eden ze-- fnk olmıı~ıur, 
coktir. ,., ~neye- h3ne>ıne kaklırı!m _, ır. Vali ve vat hazıı: b:ılundı.ırulacıık \ 11 • S d k b' .,. a) anı a ınesı, iç si> a tı 

---- Be cd!y<' neısi L j,,ıan.nul Ko- pur ve mol<irlerle !fa_. tırpssa· mU:df. de Cumhuriyet ve• ınkılap 

Sl.VaStOpo} 'da rr.utanı cena~·e refakat t:ım:~- ya geçenektir. rejminin rizd:gi ana prensıpler· 
leNir Ceno7.e dün lalı dl etli!- İ~tagyocdıı bekJly«~ hı.;.;u.;1 d 1 L ti e-n. ayrı nıamı tır; harbın o- 1 

(Daş tardı 1 inci sahifede) m'~ '"' Tili:I~ .bayrnğrnı.. sa1'\Jrak tren ~eyıi h&rn;ıe. aat 13 ğurtluğu bii)ilk ikhsadı buhra-
,_... ı.~~nhaı'e"' n h ;ridye kısmına de Arı!k 'llj'll lıaı'(<kt.1. edct"ek \'e ~"' ı;<çtik, d~tir, na rağmen, mt"mll'ket inkişaf Vl' 1 

Rus amiralinin t;>ak"l<Ei korw';;nu!l~ur. Cnııızenin ba,tı- Başv"kalet lr.'fa1cşarı, kaJ>emi ı terokki yolundaki hamlelerine 
'·' •' , , \ c• uda ve .ı,-,, kap:...nd~ sÜl'"l!''ü mahlsı.ııs mi?diil'ü, B~'>t<kf,\l"t va- ... . ·v .. v .. n.ova, o , . .r"...) -- :.;io;"'.,.10- "" · ıt«:\•~nı etm;şıir. <-t"ktiğuıriz. ba:ıı 

F'~' kaksinin biişY,:Ma!'dr.rıı :ı- iJc ""Cr askeri<> rol'•kr 'ıtiraın veri ve Haricıye proldlrol ' D'Um ııkmlı'ardan. darlıklardan en 
•·~'-::al Kt brs.k, Prıwd.;. &• ıetc- \'l<Zıyet• a ... nık bel-lcmcğc lıayu. müdü rnıu&vılrti a. on.i trende hı.- ı çok wıiteo"r nlıuı. hımlan ôı<-
S•nde k 1 itin btr mtıllasöıa b- .!''ı'.'trdıt'. H~~;.ıhano k:1;ıhıııı~ lun.acakl:.:rdır. fo~u·ek hıdiC!clN:ck t'urel...- ıi-
li!nçosunu ve bı ııssa ı, ;ı gü:ı- da b:r iMi am nooetçfsi 'kı·~ ·!- Gerek l:stıınbul:ila t"ı> ı;'('rcli: ! uriude, st.hhatinin ınüsauJesi:ı-

on 

.S.,trlın ..,, ç<>k sinid if;ğiırı 

ııeylerde•ı bİll de bı.d-ır, Yür:ık 
on gıırsuıı, yalıııt da ııarııon bah· 
şişi ne ıkml'ktir sıonki? G r.o. 
n.u ~eııı .. k bana mı nltfi•, )'•ık· 
sa gu!lt()('u~·a tn.ı? c;arson ı, ~ 
lrbmet eıli~ <Jrsa u~ ni ~) i. nıii . 
teri. e hı ~ı ""ıtlı:kal tmıı;ı, kuo
dur&"ı kaUa!ı, zencvnkı yama. 
ğı, gı.zete mü .-ezzii, toför mua· 
vial!, VBP.Ur tımacı.ı ' .. pr,vot 
Fakat oıı.lar, r:e için biıden )iİl· 
de on ç •·ok, lr.aUa, yamak mÜ· 
\'t:ui, muaı in çırnac:ı lta1ı · i is
tt'mİ)orlar da yalnız. aıı:;r>en· 
lar garson babş'o!Şi istiyorlar? 
Hem . .f:ı. ,iş rleııô!en şey, ı:önill 
rıza.'lle, (iönıilıkn .koparak "' • 
ril.r; yok a bu, lıcs:ıp pı~~t Ia.ı 
run altını el..l<ndimi)di.., Lırhk 
baJ., hkt n ık.ar, 2oral.ı 'lllın
ını.< ·r ba olur. Sonra insa-n 
bal işi ken<li.•indt'n mnnnun 
kaldı;; k..ııı~.ve nri•, JI 'bn' • 
olurdı [:ı nm ·erltrın .. .,,,, 11 ,ı 
on dda: 

- Garson' 
Diye bnğmr, on dda ça-

talı ı.aı. .. ga •ıırur, ~inni eh-fa da: 
- Ha~ Allah iistnbakkmı 

'\'erf.in! 
Biı~ il.' ars<>DUn di. e sö l ·ni,, 

nihayet bay garsona: 
- • 't'O'.ede.,;... y ıu? Şuraya 

bir pa.-ça •u: 
lli~t'bili:rsin :ı.. Yi.ue · ttiligi • 

ni-z t.l ~u, nıa~aruza geln1todrn 
dım k:ıllillrak 7unmd Irr ve 

Ü~te\ık Ol~Ull bu hb:ınct{nine' 
l<ar ı > ı•ıd<• gar.on baJ-.ş~• 
ba;trılrr"'WılZ. 

ga r s on! 
O~rruuı Cemal K.AYGILI 

111 ge\-eDlt'nie brze tanıtınıştım. 
kahı.ada 1.:ıtı ı:todiğiııe ko~·mu>1· 
nı bilen Hac1 Ağa, geçen 5en1l 

ı,tııı>buhlaki ynlak bnhçelerde9 
l>irUıde biraz demleııirlı.t'n, Lak• 
mı~ ki, garsonlardan hiç biri 
ı..-ncli.<ile m"'.ıiltl olmt!J'oriır. 

- Garson su! 
Dem~ alcfıran yok 
- l\le:r.e! 
Demiş Bakım yolı 

- Boş bir tabak! 
De~~ metelik \'tt~ yok.. 
• ·e ~·apsın, aılnmtağız oturdu 

ı:u masadan kalkmış, hüftye gi 
derek suyunu da, mez~ina de, 
b tabagını da, bilmem neı.ini 
de kendi masasına lıep kendi 
tll"uu~ .• Jlntta onıın bu 'halini 
giirC!Jl ıı;''~terill'rden birl, nııu 

da or:ıdn eni işe bll§lamı pc • 
tcınııhrı filim hır yardımcı gıır 
soa snnarak: 

- He::ıı er:m ttıııİ§, uyuyoı 
mııst", bizıırı rakılar hnla gel 
medi! 

O da biç boznıodnn ı;u cwaw 
"erm.· . 

- Gelir İıışallalı! 
Amma sonmwla ne olmmı J,;. 

li.ror mnsımu-z? Taın hesnp ı:ö· 
rülüp de pusulannı allı a yü,.. 
de on garson pııyı ekfcnfl e Ua· 
tı: 

- O da •İze aıuınt.ı'D 
gi.b! helal ol ·m! 

Di)· ip ) üı üıniiş_ 

si'lü 

\dıoa ga on ha • i doufün 
u nıaBasu: ~ey, arlık l>li•J.iilüo 

kalkar da herkeJI de be~hudl' )e 

re para verm~ldeıı, slnirl~nmd· 
ttn kurtulur! 

Taarruz h.1Lnde dig~r bir Al· 
n:an grııpu dıger bi• chisman 
grubı;ııu k~·.tıııaza muvaffak 
o;ınuştur h.u :~<,alas< ke•ilen 
B<ıl~ev1.r'{'f'in ~ıkı~ tı>,f'fıbi'ı<leri 
tJJ!i>kÜrtührıii~ ve: D<.'n üz-ecinde 
; ~ka bir kö?"ii!,· şı ı:ıırub' ış· 
tur. 

~,.,r ı( kı Rus mti Lt ~ ı a ı~t tt.f m:..ı!;tur A'tikar.:ıdaki merasime iştir:.'k: e-- 1:ğu r~gnıen. gtıeeli gımdüzlU ı l\un uın m ~ur hac-ı at:•~ı· 
'' iı1ı nesruımıştir. A:nıraı bu rrv<le bulunan Ve'\ü~'er, ~kler için elbise sidllcriı:. 1 Çkhşan, uyku. uz kalan o. iJi '~"!!!!!!'!!!!~~'!!'""!''!"'!"!!-_,"'!'!~~--!'!!'!~!!!!!'!!!!!!~~~!'!!'!!!!!!!!!!!~--·~ 
m.1knlc de o·yı.r !c:. M~'uslar Ye b!r çd'< <!1.,tları jakc-tatay ,.e sHiıxlir ~apk:a, ka· Gaıete.:ilede Ankarnclı. ~aplıı;> A ı 

Rumı. B (A. '.; - S~efani a
~n.nsının 0 ~rt.~d~t'i ıe f'•re, Ma· 
re~' tflm çeu :.:l a~kcrl:;:rine 
~önJerd• , l:.ir gün \lil' emi~ 
·Per ne oah:.s.n:. C•lu:-sa olsun 
ç-~, .. 'meme ı~ Çdilşmı:.ıyıı .• de· 
1ni~t1, 

Afrika harbi 
(ll:-.ll T&•\ilfı Borinc 5, yfa<ln) 

Alman ı~uliği: 
~er1in, 8 (A.A./ - Alınan 

.rb!•ğı: 

Mı.;ıttla İn >'ilizler,. Alman • 1-
•o;y<:ı• rephes:nin ctn'1p kana
<tı;ı". yaptıkları •:.vaffak yctsiı: 
b;r hücumda a;lır i<ayı'ıa uğra· 

m~ardır. 
Roma, 8 (A.A.) - İta! 'an (lr

duır.rı um .mi kıırarı,:.hır> u tc.4>
lı/l" 

1'' ........ • ~ d' J.l'Sl'r Cıı;;p., .. ~ .... ~e ü~ .'""'l 

tar•fmd. n ynpı.arı l<uvvctl! bir 
taarruz znylut venFril ~{'k ııu
rt_'ılt ~ J:.,ıl t.ard'u lmi.•ir. &n 
ı:unler, ~..i hatL'kıit esn."'ııda 
iahhp EXlil-cn zıı'!ılı. otıcıaoobiller
le ıarıkl~r·n ~ayısı 35 e yüksel· 
mektcc4r, Alman esi.r sıı~-ısı dlı 
uld ık1;a fazlad r. 

Her ik1 taral'ta hava faali~ti 
faz a olmuştur. 

f k z 'l'cmrr,uz gccesl duo :ıan 
'J -' na ve R'11giJ K>la-tıria ya-
ıı.,,. arına ilıir kac bomba ntm~ 
tır Ha.~ar ve telc~at nlduğu bil· 
Clt•'J-ı,..· ...... -uı""l"ır. 

Bern 8 (A.A.) - TrlOtm de 
Ge!:'Cve ga@tesiniıı Roma mu -
lhıı.biri tck·fonla bildiriy r: 

İtnl~:ıın mefuootı El Alemeyn.· 
?"ki ır u'kıwcTniCJl.in çetin oldu • 
gumı Y zıyorlar, Alınması g<:re
kcn 1.k,.m·l.iğlne tıı.lııkıh ~r her 
halde Marsa MBJtnrhun 1 . ~ e-
sıncı:e r_,,-:ı, i..f-ıl:rmş şey le"' de-
g<I ' · l:lıır 1 ' b<>ralxc İ · ız 
muka v U den '<.'l' 
kgi'iz k 

ıl • 

yanın Tokyo 
lçf ı iti atna
mA11l 1 verdi 

'l'o1cy._ı 8 (A-~) - Japorı im· 
Pa atoru bu sabah ni &.>v<; et 
elçıs, V. Ale!ts r.d'."Ovıç kaıbul 
etTıı:ştır, Yeni clçı, haricıye T\a
:•rı M. Togo da h~zır lbu'• -iu,llu 
~k! inıp:tTatQra ıt "'atnames • 

nl YeıııııJ,."1. r • 

10 Haz:irana kadar Almruillar c'h.in saat 11 den 'ti'"ıaren Ba~ve· ra, deniz \'C ha\·a ku\"v<'llcri için ı;ım ha;;h'.halde, yapılmak hte. n ara a yapı 
ileriy{) ti rtek adım atanıaınış- k;lin cen"esi önün.de tıünı1etl<' büyük üniformadL!'. Ccnaızt' rn•·· rilip d~ l>a~ar:lıunıı nn i,k-.ri, 1.,.. ı 
.a.cı. Bizhn ed.l' Ldc bı..uunan e,Prlırrü.ş'!el-dir. ra::ritr..i münascbctile bugıüı.-... ya,· re~i. aran111 da dii~cltilenıi~·en l k • -
i~ll\'VCiler, hafJmıtrıı~ nazsra.11 ZiyarC't fltİr.lll r nrasııırl.:ı lla- n-:.z §eh't"'iımizl' mürıJ-ıa~t' oluıak kustrrları devlet tc:-o.kilatının . c a m e r a s 1 m 
r• 'ıle bir ııisbcı'ı•dt> di. Bunla· ri<:iye Vekili Sükrü S:lra<..._g.u, ü.zıerc ba~·rımlar yarıy<ı indirlb , ııok,aıılarmı oldugu ,.ibi kabul 
rın ar~'ında mi.d~fa v.; •;:•ll'ak MaU~·e \'Pk" Fuat A~·ra!t, Tka- caıktır. ı etmi~ ve §tiyle denıi~ti. 
Pden deniz mürdtebalımı~ da ret Ve1<ili Mü.mi.az Ölon""11, in- • - Halkın ulıraplarma liıka~t 
varôı. 25 gün Z'irf:nda altı Al- h1'ar'lar Yl"1<ili Raif Karsd~niz, YENJ KABJNC İ kalmıyoruz. Kalmı,vacağ12 ve 
ıMn tümeni, dö:-ı !.1 vınn alayı, e-;1-<i Dı>!-'hı-e Vekili- F:ı'lk Örtrak 1 k;;ılamayı.z. Bu, biJim yalnız 
1 · , .. J" ı· • Örf! 1dar' Kooıutan.ı buJun- (8 ,_ · , .-.. l .. ır mo.or u ıva. •' R .. h:en +iime- aş taraı• l ınci say n~ halk iç;n ça lL,a.D. rejiminı.İ7in e• 
ni ve J:ıır çak b~~kı:. b;r'"· er la- makta !di. merasimi nrogrammı huırla· , ~s prensibidir. 

'· d • • h • • · ı Al D'"" o .. " »<iPn ' nra. -.a .. t 1 da "' ınumı1. an ıım a ~~' •r .. ş. r. • ~· - " mıştu. O samimı bir hall .. ·ı ıdi; ruıı. 
rnaıJarın zay'atı asker \'e S\ibay Vııtıyette Valinin rei:;li.Jlude k" 1 h lk • .. ba 

Yeni hllkünıet ni&i ve iıza ·ı u sene ertt a ın gögsune • r-fatalt 150 bıni bt 'm:ıktnrf!r ki, bir- t(Jt"".ı..!;'11t ya;>ıimış ve cenaze d -·' 
tı r ih t hakkıııda ı.un.· diden ht'rhaıun •·ı·r şını a~·amış; onun mau Ji ve b:ı. un 60 bini ö!iic!ür. Biz Sivas tören. ,.,,-r;;ırn e ·a ında · zar ..,,. " d rtl . 

•· ll görü1'!llel€rdc bulunulmu.~t ur. tahm;nde buaınmak mümkün maııc'i e erini dinlemi.ı bir 
ı· I olu ttr.ett <e L l"n a, bir :nis · deg" ı'ldı.r· • hek imdi. Bu k•• ista .. bula ıztt • 
' h '- ı b Tcıplaı..:_"da Ar.:kaııı.dan tayya- .,. 

ou a "" ımm•yar U Sa\·~ş'.an b • rap •.·ektirmemck id11 binat ~a-
l . ı ,_ d k re ile gden R>~·asctiC'ümh1'.lr hu- Yeni ka inenm teşekkiiliı içİtı ' ' 

ga :p o aran. a1n. · l••tı<!l sırada dur- kalbı"n•• 

Sovyetlere göre 
(Baı tarafı 1 inci sahifcıde) 

neçretl'ilEn resmi l<!bl ğ, \o...,.,.,f.n 
i ;gal e~ldijine ~ Alırı - lT tar.a .. 
f an \CJ'l.Cn habı rl fl \.e;}id etıue

II'.".Jıde<i r. Ça.:ııı:;ına r [l<Jn < 'ıri ye. 
kın:a ırıdo cereyJ.n e~kWir. Al
nı.:: • re..'u'i ~.. s:ındl:>11ar!& 

J9ffi ğc vQ R u~ları taratın-
<lllD ı.ı 'ı; cdilm.lş o'-"" köprii.la-1 

loan!r eı.,..,te caı..,- !<wdu'la.r. Bu 
ite Wıdr, bl:• n~ Almanlar 40 
!:-•"!: icıc b <'kaç ''" ıyonu nrhiı-den 
geçırtnY".ğe nttıwffr....t ol:rnıu ard.ıır. 
Fak&t HıJıS kuvvcticr.i n:etı:ııa &~~

ğt• n;tfi\":lfr..:Gt olan Aimnn ~11r·.ı'lini 
r;cve.m ş '"' lınluı. e lmişlerdir 

CPplho>ııfn ~ • e-.; ~rıde ilf.-t"· 
l~t.: <>lan Almanlar ba1.ı ~ı·Jcr
d'e (lC;tıl<'cırı ı:r<llklerl geni,loLmıeoğe 
çu lışmal<.tadırlar. 

Adet ta ·ye!A el"ııoı Alman'=<la-
ı:hr. KIZll Yıldız ga,.cı,, · va-ziyeli 
ciddıen \'Dhlıın addetm~-dir. 
~raıd ndyosıı b;r Rw; do.clı<

altısının Ballı.le dcıılzlnclc 8000 tod
!Aııc>!tl!t bir ticaret gemisini bo\ı..'1!!ı
iım bil · ' ·r. 

B:ın ih iısse sen edinin 'b:ı.."lka tarı 

taraf.nd;ır satm ahn'ua"' °ıL·şeb
bü~ci !fa). et b yl h.akıkaten Çok 
alekadar etmişti. Masnnn uze
~· r h r .ıkettc:ı b:r ~ıgarn aldı. 
Yak. Jdroı ıatl·anm krnaıma 

btrokt 1 : 

- Ba kabir .manda 1 , 
c.. l"l f""<)ffiert \11. mrdı: Fa 
k t ş•md 1: iki EIZ ı::r p ~el.:.•·, ' 

P' ,YOk'ur v • .-,c· bır ş r 
b. ı ıd re m ?~:S} rF , IT''1'"llf 

v t me bc>I , i r.1 

ı l ' ~ )<'~ 1 ı 'l<2 r <hye 
t avrc. (•d :::ı ı ız. Fcı.ıı::.:..t ,,.nun .. 
rn l <>sLf bu " yfodir. Y c. ne 
c o~ 1 'l ı ~• kcstLı:ım 7.. Sim 
c'l ki halde yaln • ıııalclırr. Bı~k 
f'~ .j°" r ~ :1l:""' 'u ,~, 
çe-ı•J er 

nem D k ! Lakin 'ben 
b ır la vazııy~ k rt ga 
a ı wr Vf' n.uvaffak ta 
o t't ilZere} Şı~kcti kurla
• ne ~mı, 'ı n bıı va•a idim. 
Ha'< 1• mda tt.ı kadar • ke rok-
1ur. trzPrime çam•ıı g•çıa ak, 
el a dO{{t'llll'• be" vetrnek· 

su•i kalı•m mil<!i.ı i Kc-ınal Ge- 3 ağustosta toplanmak üzer .. ya>. -. ~ -·· "~ 
<leleç ve Paı~i .dl.re h'"~·eu Re· tatili yapmış bulunan llü;vük l·alııız nıilf.t ve vatan sevgısı 
illi Reşat Mimdruglu !bulur.muş- Millet :\focllsinin hem"n içti • var<lı; yiın-ği yalnız millete ve 
t ı maa daveti icap etnıi~ercklir. vatana hinnet a kı ik çarpıyor-
ur. ' d U 
Saat 19 da yine v•W,J ette ayni ~:;>ııkü t~ki!atı esasiye kanunu• ıı. !,rra-.tıgı ve )cnmeğe çalı§· 

mevzu üzrr'r.rle bir tuplantı ya· muza göre, herhangi bir ...-lıL•ple tıih ı;üdiiklrr tamnmile öj;re nil• 
.k b . diği ıan\nn, 011,ua lıllınt-tl, bu • 

pı'.mı"'ır Bu toplantıya dün ak- a ine d~'lŞmesi esnasında ı trc· günkü lrnkh hak~z tenkidleri 
şam üze . .; ta~ ·.a!"e .!e şchr'-m!?.e fü i<'.tiıııa halinde dcğ:tse keyfi· ... 

ço" a an bir takdir ve 1"1:ek1iir-
geı nn Ba•"'eka·•-t M;'-""""r• Cc· ".·et ilk W.timada l\ledise bikli • 

" ~' "' •"'·r · "' le kar~ılanacaktır. Sıhhatinin 
mal "-•! ı'le H ..;~;vn '\' -,,.... rilmek üzrre veni kahine kırr·~ 

ı ~.. ' ··~• ' u- mfuaade İ?.lİ.ğine rağmen, o ka-
tesr:fat wnum ınfıdu~ · "av'ıni lur ve yeni kabine lcıcli in ilk 

'· h . ~• ıc· toplantıs•ndan itlbaren 1 gün dar çolt çal~ınış. )'Or"Jlmu~ ve 
iş.'L.l:a· .. e•m'ii ve •• t'll" u.u"'. 1 üzillınii. tür ki cihayct hayatını. 
cc• aze ti.ııeni pr'>gramınt te·bit içinde ;programını olmynralı: hayatından c:ok fnzla sevdiği 

•- -' d'r J\lecfuten itimat istitebilir. -e,.-r.,_,-e~ ' · ' millet uğl'uııdo • bir dnktor ol· 
BUGÜ-"f YAPILACAK tUOm da a I dıığu irin • t.ile bile fecla etmiş· 
'M1'RASİM PROGRA-"vll tir. 

Bu pı<>ı,'Tama göre ccnaıe me
raslmi bu sa.ooh saat 10 da Tak
siıınlı:Le !ıaşhyacaktu· Meras:.ıne 

i.'11iraftt ecleccl< zevat saat !} da 
Taksim meydanında hazır bulu
nacak ve keııdileı•~e a}Tılm:Ş 
olan yerleri alacaklaııdır. Çe
leıı.kk-r saat 9 dan evvel ııncydıa
na göııdet'ilııni~ bulunacalctır. Sa 
at tam 10 da pro.!.okı:ıl sırasile t.e
şefkikül etmiş olan alay J,are.':~t 

Nakleden: 
uanmı~r Alatnr /

--·-

:,, < • le•' > .h) , cim •1 lst • 
yt t1 '" 

ıu 

r a 

1 un:ıb." B,1r." L en 
mah. p lacaklar1 a-

d ı Şımd' 

ı de · rrr. ~" 's• C: .rı: 
ısse er.~· .ı<l• ı v zı~e

t.m• <."<ldcç:ı c t~b lır. D ,,::ı 
de <v edığim ~ b:, ıc tekııf e
C. •.:. m dah .ı fazlas.ııı da ve-
•co ur m I n ş•ın:! halde 
o ı..ncinr m ~ k'ur B a ka-
l ,.:ı, şm: Hık ıu sen l.leri at
may. ız Md ıc:ıı bu ada 
:ılsı.ın •azıhar.erndc cılsı;. 60,... 
IT'er.; ~hnz. 

C !Ti ac n.d~. 
- 1i ..ıc.ıııı v.ı: d od de 

tlı, s z avukat ,fa ', < eı •a· 
•:\: (in t(..r hı ı.;r ıha.net gör 

ba.Jıycr Daşta. a>iz J\lilli Şefimiz ol • 

Londra 8 (A.A) - Rootı:r: 
ruon cl.avasma öı:ümüzddki ay 

ıdevam edilxel<ıtıir. Alnııaınl:;.r, bu 
hususta tazyi!>:ler yapınışla.ıdı.r. 
Dalacliı>r'nin, Bloonı'un, Gam • 
lin'ih \C dlğerk!rin.in harpten 
tamam-er. mes'ul olmak suçile 
rr:ıh'kitm odibnelerbi ist<ımek -

tedirler. 

il 
n .ış, ı ır n~ kai "r m.:ısum 
ı r. 

1 t:r ' •1daf ıa et-
t u ,, s net' r 
mı s usu akı 
n pı IJ gonı;ıor 

~ 1r- ı Haj, >~k: '"'en, a zrva-
' e "·, bir maksatla siıı ~ya
r .e feL"llışı 'iT. ~'~k,t 'mdi a· 
ç ca ' yem voru Y ~ı .. 

e {k ıst • rr. ki, :ıu senet-
ler Pnlm e' ' ıld .,. acaba 
ı.1e fHl!cıe r • faydam dı)kunur 
m • • Fakat bet· m de size karş 
re fA•dam ol 'JıHr ki •. Di" me 
ı;e!di d sov em t..hmdu!l'I 
Be in a' , e kn!'Şt lıliylik 
bir hı.;n:- tıın vıır:I r t•n:yrct be
•·ef r.dı .• 

s .. m bu ııoLle rı sôyıcdiktcn 

mak üzere, onun en )ıü~ük aile>i 
olan Türk milleti, böyle vatan
sever bir e' Jadını, kendisine da· 
ha bü)ül.. hizmetler ifa ~debile
ceği bir ~-a~ta ka~ betiiği için, en 
büyük ters,ür i ~inde taziye e
der ve d<>U~r Refik Saydam a· 
dmı en derin hürmetle anaru. 

ABiDiN DAVER 

ı 
• ıa a ~nd i 

- Ae ıa ı k K a kıı.ç ı? 
B. r ıu7 _ ku ~ ağ. gc ..ık amm 
ı..arJ 4 va.rJı nu. 

.: .,ka~ aniutlı ~., bu sOzlc .. le 
)eı'tlrn na e ~· .ı yre be 
y ;ı .hoşuna g.aıı iştı Zaten h::n· 
~~ İr!SDn vardı. k , k r ne hur
mı : gôster '5 n, yahut >?'ifa• €dil 
s•-ı yerden göğe ç kardsın da tıo 
ş~na gi e .-ı! 

n \"rM br y r.; r• 1a .cw 
- Ben sız ::ı b\l fa~iı.den 

gen~i.;:; n masu . c ert1 ıru 
;: -Ot'Um. Bu sözüırt lgı n.mc
yın:'Z. B• en kuç~k hesap a
d. n ,küçük h 1 •ter;' şan•ajlar 

d~n hul8sa biltü·ı b<• ç 'r...ır vığı 

• nı ~a:!I.!'.' aktan o k 'iar yor 

(Raş tardı 1 inci s· hHrdt') 
EP"--P J'll".. \tl1lı., A.Dkcr.ı \'1:.liı v ga.!'

nhtır1 k~"TJUl::..n.ı taf1t.bndan knrelfe. ... 
!!GCal< ır Tabut bw-a<lan bi!' ctruı.ze 

wıatı.Gmw !=.;tank Meclta ve I u 
ya)ı1!Jdan BaşvG•t.kL blm>ına uet... 
Paecl'k ve b, -&uı bir 1.-;> ı.rr.ba ·n 
ı':'"~.ılw-ru:ak•· M""resiaıe Başvnt:.

tı.?t m..~ ta.r,1---~ "'· 'J"eş 
ru.;;.,,. dal1'l :ıte\-at ... at 10 ı:.:n evvc.l 
~e<klllet ·~ kC<I& ı~ 
r>W>!.a >"<'l'tılri lşpl ctn:ııı bulım 

""".ardır. 
E.ından ...a-ıı oEnL%e wyı b: SÜ• 

'"" MlU...>il, Jc.m:tı.rırm tabı...-u polis 
,.,. J<md.ınma kıtaııın ı.e ~ 1ııı 
ı'ilk'Pt ~- Atr.tfuık bu',a•ını ta 

>en Sıhıluye Vel<Aılloı. i'nüı>e gele>-
cı.nt '~ t ı:;,o; c ~ ne D'~vtrl: 
'\~OC.~ r 

y,.,-,,, T<•ri<'.)"f<\·n b'l, f(hi le n 
d;ı sıu.a gr A>a k OC:mık· 
la':" rr<.ı 1 ~ nf'.' olmak Qz.cr-c va. 
rıya indıinlec<:-ıct.r. 

llEFiK !;A l'DAMJ 

JUL TF.XCİIME İ 
°"k".or Refik Sa:r<lôm 1661 yılın-

d:ı aen dl'.>ğmu~• ır. i?!k t:a. · 
:ıi yapt "1ll sonra. Ask ııl Tıbbiye: 

~kl<t bi:ıe g'.rm.ş "" 1321 yılında '>il 
m<ıt· •epcen y(l:,b:ı ı r J., ç1<r '"'" 
t ı 23 yılaı:ı. icada.;: Gülh:ıne ııas
'.:ııt>Bn('.li:ıde sta) devr(.'O'lni bm:ıme"'°" 
m:ş vc 3 üncü ar&J tine v~r J. 
mşfu 1326 ~" ITTda Alınan 
nun &ııl<erl 'abnb<-~nde aıı· yap· 
rm!< 1~ Berl "" görxtc:'ilen 11 ılı>. 
tor, 3 ec=ı kic:yaı:er ve 3 bo.,tar 
M..ıY'k- bP""be<' 4 •ııustool• Eıer
lir.p ' Re!ik S.."Ydam orodla ııs.. 
lrerl tıb aka~r><le lrursa iştit'olt 
f"l."~ B""1ldNi>UTg'dn 8 mı:t s!h'Ori 
aiaymda •!<!! :v~:., Dant!g'de ~ 
kı-1 ...ıra •M.:I ~.t ~l"<ııD- ı 
lcınrcliı r.l.'l<u calııımLJ. "°" ra l"!ll(\ -, 
<hım ki .• Ş'.ınırl karsı sız ç · 
yorsunuz. Hatta size bir ÇOC'. k
su1 uz, dııyebilP. ·e~im v~ aTJ.a 
nwıt< <'t ed yor<ıı:nı•z. Öy .re 
ğil mi? Evet, eye. S ıinlc ika· 
Y1' pc.'<!e. zın Mş.u: " ı;< 1-. de 
!ular go!"Ustüm. M · · \. e . ~
m:ze iştiı ~ erdıı '· Brik 1:te 
l"ım f, 1>i• ad-:n o'\ıru. ı.:nı 
an aır..ışs:nızdT. Sııru!.lti v:ı ve 
timiz ise butıün ıyı n..ly lcıiıni· 

ze rağmen, kötiidtır. ı..i.kin beu 
iıen uz ooıı s(>zilm l soyleır c 
ğlrn. 

- Evi"! Hnyrct bey kö,*te 
ı. ':ınd"=•z zamanlar siz: dai
m~ ~le dinlcrdıim. Hayra
n nız I;; lunuycı.:!tım. Hatt.'\ siaıe 
karşı le;: mce ga~"Tı ibııiyarl llılr 
~akat h· • uyıı:ıdı. 

ı:;,.,,,; Ava.~e. 'kalltu: 
- Eğer ak ten öl()L:ane size 

bLr hizmette bulur.abil.iı-scm ad· 
reslml takdmı ed~~ tn. Benı be 
n'!E'n u~r bııilrsiniz. 

Hayret bey başl1'ı oatlad,, 

(Daha varl 

L<T ~ ~..:ıedtı 7Jkack le~ 
na ıış~ • ' ~~. 
:ı.~ ıııenlJ bir ~ 

' sta; dev-"l'SI yaphıcteo """"' dö
n-er. ı n:.mı, Bdlu>n bart>lade ordoı 
Ç ··ka)'ll ric'&I ede:ken kolera mü
cad; ı.. ~ bc(aıla bu!:.ınume. mlla 
yene- k! ;;o'arırıa fız.:ı ~ -e 
u ,...,..... 30 e. 'C u2g dJ llf\'! baro
l:a~ urdu scyy&r ~ - mt.f": ""' 
M'oirJliiıı'~ y p· .lŞllr ııu il" ,..-nnia
=<!:ıın ,.e ,..; r:dcto 113.~ ı... 

d:e ; .. .,t:ğl '!>\Jii,t.clif =~n =-"' 
6 't.ci kfm lo'26 l"' ine' Hattı ıre 

<io.lreo ;;ıht.i:ı"' ·~· c;<1l~ıı; vıı 
o ııa;..,t ıa•c :rı uıoo .. sıhl.,.,e 

nıUf~t ~· !i rı·uaWıliC ı:e getlh~ 
H ıllt M :.:ı:ı<klo o.ıralaı~ bRçll· 
rı. • .,; ' tedai~." ıııem,.o!~'e 
ı:...... • e ., ı or.uı: eydam t-. t.ı.. 

!uş r>tX .. • ~Tl'JlCırıdlı Ata• 
tıi.rl un bu! Cuğu ~a. ~ Fit' 
r.ırum bö ~l"'Clde AtatO.:\: \'e 1n1· .. 

: tin •=lil<!• t=- j"Ctc ı.:.,ı... ~ • 
B !il ı Meal.isme Wiaci 
re is'~.a mebusu oı 
SO!J"darn ı::ecl ıı. l!:iDci de' >T'<lo 
SılJ!ı ırc ""' ı ~ ,._, encrı« bOı' 

( Ue JOd""" bor ~ """ 
k ıiıl. k :-u.: a. 

Ata :t:iı:l vcb! ..-.ma 0.•-
41 r::.y.., kabltı """'1dı! Dahoi iy., V <'.>

•-~' t<i c t:..r'-ıı ed!Jmlı, Celil Baya. 
'"' ~.i!ası tıııerinıı 23 ttıllUbllT\'cl 
9:ıe 1', d& b~~"\l ol."l"UG ve 7 \€ n 

ın 942 dt sa. 2-1 dıc istantıuı rn<. ... 
lr.ası. ' • b8ş\ ilk... olanık şt>briınt::<! 
) pl.iğı çık o; nw l<tk.lk~"'11ı ıı.ı.r. 
<J;k ~ saat 24 de ebedö'Yoo 
&r>rr .=.!a:l ayn rruştı.r. 

IECL1s RE.isi ,. ı,; EH1.i. 
MİZDB BULUSAN V&KİLl.FK 

DIDl AK§ıUI Gİ'IIİLER 
Şehr'..mizde buluı:.an Büy";k 

Mil' et .Meclisi reisi Mxtülhal 
,P.C'l>da, Ifal"lC'ye Vekili Şüb u 
SaracoğL. Maliye \'clcli F: at 
A!;Talı, Tic r<t Vc~i i Mümtaz 
Ökmen, pa!'ti gırup..ı r<:l:s \'ekiı. 
len Hasan Saka v~ lt''lli Uran, 

U:ıtrıki: grui' re'-' \'l"klili A 'i 
Rana Te.rllan \'e iaşe m\lstc< :ı 
Şllirü Sök:meııısü.:r d ''l n~crr-
1" trerue Ank .. Taya glt!!!i lcr<!lr. 

----<>---

elçika B ve li-
nin beyan tı 

Nl'\'7<>ıi<. 8 (A,A,) - Seyahat "" 
~.r.da m!ur.daıı bafı!c ,,aralaııatı. 
Belçika lxışve.':'l''-i. l'or'lot goz<~..,ct 

Wı-r do."m~ iti: 
Al. '18.ll 1 a bro'f ·nd:ın Fi<' çlca<b 

idiam oh"""1 llc!çik arın mynı 
1940 da alm.ıcı ıstililsıoo kııt ı h ıw 
di!.f~ 61<"1 ve ~alıuıan B<lçilat 
lıfıarın ...,._ tao:Jııd.r 

Peten nutuk 
verecek 

V~i 8 (A.A.) - Corıı= vtll· 
~tinde bir teftiş sey· a<IS yap.. 
maıkta olan M. Peten bugün 
Fraınsız köylüsü~ hltabedcrelı: 

bir nırtuk söyl~·ecektlr. 

, 
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iKDAM SAYFA. - 4 

r·=.=G=Ü=N=E=B=A=K=I=Ş=•=] I J!P orvr:• 
Hayat pahalılığı karşısında At yarışlarına dair , 

1 

AMERIKAİ>AN INGILiZ
CE RADYO NEŞRIYATI 

işçi ve amelenin terfihi 
'Yabırt.. n' ·a~~d.i.~.T-rniı:tXı•ı· dlı•ği!j btl

tı.l!i1 c.•Jı!JJl<ı't':i.l. üı..'!1t.·t~e:·, .:ı.~:::J.. .. : 1914: 
ciJ~.ın h<ı.•u:n!.:ı bl.Şlaı!JJStnd:ın ı::aı
ra S.l'1L"tta .... yo1.ı..~.~ .<;.a'nll ile'!'l-eme
.l" ... ;&r. ı m~;itil". k:;i gLlnd l..!\.CTi de 
b1J €tış yo:u ü~<ll<."O~ı:·. l'ı • .at &i
''.!L~ .}·)'~l.'€-b, ~·'ya.;., 1:ıılJr türlü. 
ııh:t.iyaı,;, kıı:ı<", ~cvazıcn, nl.a.."1:ı.:.l ..n ... due 
ı~_ır t;y;.:..ti....:1 d'a al .. bi'ıL·g ı.-tı art~
tr. O su~-et1.ı' ki, Til'i3Jr'l.ıı·, ir,;;o.l, ı:.~.t 

,g.J\l:)j ot1ıa z'1;nrryt ı.e1~3il eckn halk 
a!"t..-:m ü~:-e<ti, nıaaş .. , kçıw~ı -1ıl,.. ih
t...ıya.çıloarır.ı ıs:,enği gi'b' tıem!n c-d-c
" ;.()JH11Jk z.J:'t.lrW a ,k,.t: Tı: ı.şf ır. 

}'iy.atJ.a..ı'!l nl.0 bf: <!"Z :;.rlü-:ı yinry 
t.a•'f':.tıh..Vr .uüını:.'f.7]ı Lt:n1Ai~l E..-d('n o-:~<ı 
Eı"1.ıf h .. .i;,ı,n gıda m<.H.:U.cleri dtı da
h·l G.1l~ı:ğr: ba.I..-~ 1-'Jaı.,nlu kınıım.Iar: ... 
f• l bile t "Tilİn ı~dcırıı1':'ffif .,·ır»e ::''Cb~P' 

o,lfrGş~u.r Bu 6y 1e .bi.: h'Sid~ı· '.:!, dün
: un b.ıtJn J.:..ı..:.ı::t!ı,..'ln.in <ı~te oc<:1k
la•""D.'), !e:dl.ff'.inı} nu~llat olmuş 

ikbis"cti b'c llas'.alı.k-, bir ılitt (Q!cl:n
d.., l.flsv!r- olt:l'l&biı.ı!'. 

1919 sı;;Dı. ınuaı!;.Mt:le:J.nden srat1-
r;,;o yı).la.T'<lı>, 1939 da baş1a;y=, d:<
vurn Pdoen baır'p ~~..de bu hasta ~lk-

1 
tcı.ın, afetten nııl ... ct'h.•ı'lı1l f'ı;!Ulerü.1 
ku~1.a.r.hllil~ ... n .... iu~iı;.la.ı.· bW.u~:a

m;.. ı:.o,~If. Şin~iliki h. ~ 8C41un00 
b;ı,.;.':lyac;;·u>:. su\h yılk:..u.·ıılldJ. aıyn.i fıfC 

ıtln, Jı~ın...11.ı.;:ın. y&:pııc;ığt iıahı"'l'OOtu! 

te<.K..ıt, Le bu. ~tJ.Uwl .ı.n~t·ıaıt ciei;·ı
d;r. 

t: .. t;.~d v·ekaletiıhn körn{:r Jıaı.,;m-. 
k'"Iırlaki 4ç~!c.ı.·o üc.rPt 1:nu:;ı.1<Sı.md0 

bi1· nt'.'vi bcııe.rn c::ıo.~ını haz1ı;ı1 a<H.gı, 

b.Aı."\.<.:.t;,.t tek- ii-..lı.!r0, n:.o.ıllıliyc:.t h.!.ıKb•.ı:ı 

~1 wmn t?f]~l cıti;i, ö:tf.."}t~.nde ai
li:'!"-·-me .rard~mlo!." ,yapıl<lcağt haber 
\'('_ liyor. Bu u.'iulüon bütün tb'.·ika
f:'.1•:,,, i~H-c:.:i için dı' tııtbiiti iliişUnül

ci'LlgJ: \:f>.J': ı.en h!!bı•r!t."\" ~:~.5:;ıına.dır. 
1k"~i;;.~&l ,-e:roJc·~n;. bu yo!ô.ıll.ı;rl pıa

ııı haz1rı .. ·r..rı.a~ı h.ızQb!·1c rebr.'.ai: cd~:•.r

k~ m.ı..~·~rff<'~ oln.1..a~ıırıı dÜl".mf'-i!i va 
ı:ı. ~ .s'.~.yn~ ;ılıy ız. 

liu planın diğt"'r fç!Jri':a. \~ lı~.t:i 
b:- losan h ·i.lfi n1iiesW'.s;ıJere tı.·~

ırr:iH i"S'tfhii8ıl ve. ra..rıd~la.nı aı-itırcıca 

g!OO ve nı:e 11ıiE.,re:in. ı kunıotı:ıin büın
Y1Pı;;irıc!e Çok feyı.&.ı irMiş4".iuı· k<:_ycJ,_~ 

aıet:,,.ğW :;2.pl.-c :,.U:-:ı :-. 
B. N. IltMAK 

Günün tenkitleri! ADLİYE 
K·oridorlarında (Baş t::rafı birinci sahifede) 

teşle çe,·rili Tü:rkiycnin Başve
kili dokt-Or Refü.k Saydam dur
biıı ve durendişliğin timsaliydi. 
Doktor Refik Saydamın Milli 
Şeffıu d·irektü ve ;şarelleriıU 
gıLııliik politikanın \'akit kay -
betti.rmc3·en icaplarına hakkilc 
intıbak ettirmesi dış siyasetimi
~; her yerde ve berke.., takdirle 
tasvip ettirmiştir. 

Refik Saydanıı kaybetmekle 
değerli bir de.•let adaruı, hndut
Hız çalışmanın canlı bir timsa
lini, .büyük bir \·aıanscver ka3·
bettik. 

Tabutunun önü.nde saygı ile 
egilerek: Allah rahmet e~ le.in! 
deriz. 

817 /l!H!I PERŞEJıı!BE 

7,30 :Pırqtı1a1n1 vıe mem•. saat 
., ,32 V'ü<:tJdı.amımı iı,1"'<;!i::ııı. 

1,40 Ajııaııs ha.iıııı~~!'l. 
7,55 Miızlk: 
8.30 EvLiı1 t:"aatL 

•l"'Jl1. 

12,30 
12,33 
12,45 
13.341 
18,00 
18,03 
19,00 
19,15 

P .. "JQ9ı<ıam ve ~m. mıcıt ayart. 
MIJ»:r: Saoo \'e t'.iı~. 
Ajmıs hatw~.ı lııc'İ. 

MiUJik: Şac~ı ''e 1ı'Jn1rüle<. 
Program ve mPm E"~t aşarı. 
M;mJ<: Çitte Fasıl. 

Konuş:na: 

M-""k: 
19,30 Memfıck.ıct sı.at &ı.Ta.."'"1. ye A-

jans ru.ıaeı·leıri. 
19,4.1 Mmik: 
20,15 ~·o ga2»:te.::. 
20,4'5 M\izi\: Şa..~i:ı1r~: 
21,10 Zi•'fy);t tak'. i-:nı. 
21,10 Mü>ill<: Şaı<ıu ve tü.."Jküllcr. 
2ı,30 K<ı.:>u.~-a. 
21,45 Müııik: 

22,lO Mü•-k: 

(Baş tarafı 2 inci sahifede) 
- Şalırük kaba:lıat midir ne

d~r? Bı.llınü1y·eırum. Anmı'a 'heı·
hukl..: asla çe<lö.liınez bi.r tabiaıtti.r. 
D-ir sa.!'110Şln, bir deli ile nasır 
yıaşam.ak im.'<ıimız i<;c böyfo bi<' 
şa.o·1e de lıera·lıer bulunımak ay
ıni<lir ••• 
Duruı;ma ente-re~aın bir' safl'ıa

Y ~ gimıi~i. Bu gok garip bic bo
şanrrca davası kln. K.ad'ım yıanı.k 
'.'fmıık konuşuyo!"dtı: 

- Kocamın her ke>nuşmas.ı 
~ıuhak!kak vczin!.i kaf.lydi mu
yor. Ve bu öJ·~üJ!i.i kaf;·y~J.i k<>
a:ıuşmak sevdası ad:.Um çılidwlı

yor .. Haydi dedim zaman.ta 'bu
nr. a]ş..r:m. ;\.radan ay!lar geçin
ce im'kiirı.sız oıl:lui!unu gC.<liiım. 
·~ırazc,:ğ ı ~C'.}-kr ne<l',r d;jıe sontl§

tun yı:ırum. Bana: .Kooan Bob 
S'Jl şairlerclendi.ır. deditter. iBu. 
sefer kocaımın istihza ed.iien bir 
'k'mse o.Muğuınu d:a öğrendim. 
Ben iböy le bir adamla hlr ara.
d.a yaşamak, ÇQlu.'ı: çocuk sahilii 
olmak isterııiy~1 baıy Jı:iıkıim! 

Kooası ilti<k hU' kal'.kop bu söz 
lere lr:lraz etmek istiyondu. Bir 
<ıratuk ayağa :bı:lkt?: 

- Bay haoom, dedi. ~avıma
y.ııı ·oo sÖ1Üere lkıananayın, bu 
kuru gürüiıüyc bu a~z ö'büye 
imınmaym! Ben de ~sterim a;-
rı1!1:ak anıdan, 'bu y.ii;z pl\rah'k 
~ğan.dan! · 

Hakirıı• 

)o/;'rU koıııl.llf! diye ;htartfa 
ıııulandu. O sözler.:ne deY<:m et
ti: 

- Karun ôste?se ayırı!sın, ben 
octiamdaı o tarlasında yansıırı. 

kansın. çıid:rsın ... 
:i>Ialık~me e\=k' teliki.ik i.çin 

başka güne !brakıld.ı-. 
22,3-0 M.rn;Jeket gao.t •t.an, Ajanı; 1 

lıa.beı·le~ v• Borsa.Lr.. .4. YŞE GÜL 
22,5-0 Y<ll'ı?i{'I =~m ,.,. kapanJ.';. l --------------• 

Tı>!ciiW ğ fü,lh HJi<. r.!: <;'1sleıı: 

ZAYİ - Ü!Jk'Jclar A*c"li.k ş .be
s' ~ "n aldlığ-'?Il tp .. hıi.:. te<.c; rruni za
~ etti!llı. 1."e~ !.ııi. al<>cağ:m:dan e!iki 
l>-'~:t htıcnı11l yc.k1 ...... _ 

317 D·)~aı!"!:.ı H, r:~ı o-ğ:u fl-ü6a
n , tı..,r Şı.;lıöın. 

Sahibi: E. t Z Z E T. Neş<iyat 
Direktörü: Cevdd Karabilgiıı
Basıldıtı yer: •Son Telgraf• 

Te'ıcirdağ' sulh h!· ~·~r."i~nce t.<ıre

kt''~"' \ı·aziy.e..t • 1<lile:ı tilü· Tek!t-clliğı
n·n Eı~ug toı l m.ahat(ısin.dıe{I. Ga:rA:l 
kız: A.rıik'in tı'ı.•t-ı.li\.<.ıtı satıJ.ıat-a!'..:i bc
dıe-li m~lıke:ı-:c vt·ZJ:"'· · 'lıdı~ hibe edil
m.-11'-İ.t! o.ıa ... ,,; ..... ı-ı,ti !lı L1--.;ı.,..ısçıJ.arı.nu1 t:.ç 
ve a~ctılk.L \"(' borçluk!':..."l. dıa ~ .. • av 
zaı~fill:da vt"::ıa."kl. kaııun1iyeJı:>1~lıe- malı 
kı .~ye mür:-ıC'aat!c."'ı ak halde tı;·

ırı·.-r- rrin h:•r1. €'\·~ &·\·ı'OJ nacwı-~ı nan 
o<n.' '7381) 

F-!§!!13 WW!iJO!i .. zı:; 

----------------
Bu hafta başlıyacak yarışlar 

n asıl olacak? 
Bu seneı:i yaı"1~ları11 bLrlı1ciı 

!ıaüı.smua Haııdik&p yarışları

na g:recck lı.ayy:ıııların adiları; 
Kom.ısarj, D:ındi Yavuz Sen 

' -K"; AlPmaar; K.:>nca; Özd'emir-
ve Hun1ma]1a .. wıdur. 

'.:l~esafeı:tin ne 'kadar olfö.ığunu 
1C' r·üz. öğ.renC"lned:·j;2.niz bu ya
r,>;.\:• me;aJ'c il>ter llilUnı ister kı
sa o;sun Konca ile Ö.zdenUr Qn 
gi zdc hayvanlardır. Fakat unu
tulmasın iki bu ,varı,ıa giren Jıay
VFnlaxm en Jıt'yarı olan meş
irnr cDandi» bundan iki hafta 
c.nl'e .'1nkarada yapılan centil
mtn koşu•unda Ö;::clemil:J \'Uı-
i~l..Ş ve Dand:l oirinci, öı.d.emir 
ik'ı. ci ge1.'lıi,jtir. Özde.'nirle Kon
caıım ah1:- arkadaşı oJmalarma 
ruğ:ne:~ bele mesafe ·uzun -0lur
sa ~'ıt~ ar Dandinin yine bu ya
u~ıa da .bii'.rnciliği alımak ihtima 
li ç:oıktur a:lu yan~la ibu ıÜç hay
""rı<:ian oo:ıra hatırı sayılanlar 
da ~un!a.roo.r. Hiiiı.'Ilahatunfa A
l<ırıtlar ... Yavuzla Şcnlkızın slir
pr.z yapmaları da de\·e!k lkula1< 
gibi ik.ahr. 'Hele Kmıi~arjdan bu 
y;ın'lta h !rincili!k bt"klemelk i
m<>m evinden aş, ölü gözünden 
yaz bckleme--ğe benzer. 

Lk haftaıuıı öteki yar~arına 
t:elmce OO'l!ara 1ıangi hayvanla
rı!' girece~ntr öğrediMen sonra 
bu hu.suS12'id fikirlerim.izj yaza
C~lğ"ız. 

Şiı.'1ı~i de yalnız umumi ve b1-
raz da fııfa!ki ofan.k ~unu söyi:
ycHm iki .bu yot İötanbul ya.rışla-
11)1<: a yine en çıoık bel ibağ~ana
cak hayvanlar şı.ınl~r olacaktır: 

Rom'aıı;;, İfuan; Sobutay; Ço
ban KIZ'i; Sav'a; Bozkurt Bora, 
Karan±D, De.ınet; Bulw!; T{.d'll.ur 

.. -cu~ ... \,..e bir de ne valkilUUr ka
yıpfara karışmış old\.ığu ve şiın
c; .ortaya çıkacak e>lan eSki ya
man Bahı'.iyar ... 
Bımlaroan Romans, Re'.sicıiiı.'Il 

hur ve Oı!banklZI Gazi koşulan 
gib1 en mrlu ve namlı koşuları 
.ık r,zarın:nış ıolldJulkları için t<>bil 'bu 
yıırışl artla da en ön planda Qla{l 
Jar tıunl.:.ıiı:hr Fakat Çooanıkıeı
nın ibazı yar<Şlarda nedense a.k
s:.rr~sı da unutulmamak l.azııın
dır. 

&ı>butay g~n sene burada 
koşmamıştı. Bakalım bu sene lkıo 
şarsa neler yapacak, yine o es
ki feykalOOel&Jerini g&tercceık 
mi? Geçen seneki yanşla<"ln en 

ç~k :kıilı:ramanlığmı e1ırrriş olan 
Dem-et. !Biilket bu sene Anxara
nın oon yarış1ıarmda hep Jbirşey 
!er y apaınadlldarı ;çaı bunlara 
daır şim<li&n !rnt'i b;O: şey s&y
lcııemez. Bayram gcbi en bece
rikli bir ;okeyin elinde olan bu 

1 hayı;an1arı bakalım bir daha Ve 

l'e!enı:it• çayırında görcU:m. 
Sa'\·a, :Bırmkurt, Bora; Toıı.nur

cuğ.ı geli.'l.ce •bu dört kuv~etli 
h?.)\'&r.ın en ıgü.ve11:lü.'i son z.a
ma"Jara ikadar 'l'omurcu.kıtu. Fa 
bt sO!ll Ankara yarışında bu 
haTvan ne içLn bir ,;eyc•kkr :;a
PJYl'.«d!, anlıvaınad,k. Öyle ~a
ı '~ '"rtız Ki Tomuı-cuı~ yiPe- eski 
Tc·1nure11K°tu~, yine burada k·en
d,ııi göst.<"re~!lotir 

S . .ıvo, Bozi<urtı Bo:·aya gelin-

ce. l>ı.;nlar adc~:i nöbet~, yahut 
ta p-.r a ile dıcğ' 1 de sıra •Je biır- ' 
b.riı:i vuı·al:>Heıı ve daha dlcığt'U
~u akd.1'anna estiği va1dt yarışı 
kazanan hayvanJartlır. Bu sene 
de yapaca><lar• yine ,budur. 

Karanfi1 ise bu oon üç hayva
na ni5betle daha ce!IDar daha :ı
natçı, daha şanslı ıbir hayvand1r. 
Bütün bunlar yarı,şlanr. en belli 
'başlı tanılan; sevllen ve ü.z:rele
rinde çok (llfnanan atle.rıdır. Fa
kat &6ıl mesele bu yıl bunla:rm 
ı.ra>ına ka:ıışacak -0Ja11 yeni hay 
vanlar içiııde, ,bakalım kfarılea 

kendllerinl g&kr<'Cektir. Az 
ocalsın unutuyıurdu:k. Bı.k de Fik
ret Atı. aıhınnın Unı.1cılar:ı, Gun 
gad'inleri, hat:i.fı J..[isleri vardl.r ki 
bun'ar da meraklılar ve bahsi 
ın iiştereıkı;ilcr tarafıntlan Üzer
lerine pek titr~nilen hayvanlar
dır. Bakalıcrı, var sl3!' 'baslasın 
o zaman g~li;,üz ;,,eleı· oı.;'cağı
nıt 

ATÇI 

KAT'İYEN 

IHTiYARLAMIYAN 
1
1 

KADININ 
SIRRI 

1 f 
1 45 ya.şm~a old~ğ~ halde yü1.tinde hit; 

bır çız.gı, h1çbır buruşu_;u yoktur 
Açık , yun1uşak, ve blr genç kızınkı 
g1bı kusursuz. bir cıll. adeta bir ha .. 
r ika denebilir. Fakal bunun fenni 
b ir ız.ahı vardır -

İşte, bu. Viy
0

ana Üniversitesi PrO: 
f~.sörü Dı SLejskal'm Eayanı hayret 
ke,lı olan .. Biocel., in netices!dlr · 
"Biocel" her yumuşak ve kusurs~ 
cild için elzem olan genc;leştJric) 
klymeUi ve tabii unsurdur Simdi, 
penbe renkteki Toka lon kremindt' 
""B locel., buluıı,duğundan, sız uyur· 
k en cildınizı besler ve gençleştirir 

) , Her sabah kalktığınızda çizgi vo 
· . buruşuklu.kların ka.Ybolduğunu ve 
~biraz daha gençlestlğini.ıı görilrsli
nüz. 
Gündüzlerı için de beyaz. renktek; 

(yağsız) Tokalan kremını kullanınız 
Bu sayede cıldınizı tazeler, siyah 
noktalardan kurtarcr ve a:~ık ınesa
matmı sıklaştırır On yaş dah0; genç 
ı:örlintinuz. ve oyle de k.almıı.. Yüzü· 
nUzün ı.ayıfiamış adalelerınt> niha .. 
yet veriniz Bu çırkin tenden kur~U· 
lunuz Mektcplı kı:ı olduğunüz ıa ... 
mr.nki taze, sıkı yanaklarlnttı vt 
ıatlı guzelHğınl21 ıktisap edin.iz. cu. 
din gıdası olan bu ıkı m!Jhtelıf To
kalan krtmının harıkul3de nt:lıCe· 
ıer.ndcn fevkalade mahı.uz kal3-\ 
cek,mrı Aksi takdJrde paranw 
nıemnunıyctle tade edeceğiz 

ıl 
! 

Amerika Radyo Şirketleri Türkigedeki 
Dinleyicilere Ingilizce 

Haberler Neşriyat Saatlerini Bildirirler : 

'l':i! i<1ye "'"'1J. 
ıo : 00--ıa : 15 

18 : 15-18 ~ 30 

19 00--19 1~ 

19 : 15--19 : 30 

w. ~20: 15 

~(J : 15-2-0 : 30 

2(): ~20. 55 

20 : 4Ş-2l : 1)() 

~1 : 00-21 : 15 

Radyo D;;lg;:- uzt.-ıl·vgıı-
Gün) t•r l\Ier~ft--Zi K.i-t>J6İ3ıd. M<'hıe 

~~~~~~~~ ~~~~--~~~~~-=~=:.....::..:.:.:..::. 
Ha·.,..-!eı- P:ıal rk!!l, Ço.rş:ıml>a, 

• 
• 

1-Iah·;-l"1loıu..n tanı;:i; 

flaberler 
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H!ı·tJı,;"iltlıfl'n 1Ehliı1ı 
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> 
ll·ıbı.•ı{l~·ıı,Jını t~;.~lilı;t 
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> 

Hc.ı.b(>-1•1\.. ,. ll1 tobl.1~ 
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> 

• 
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> 

\L'1ilıc'J'l(l1 ~hlili 

• 
• 

Ültln;_"t\İ~ 

• • 
• • 

Pr,mr 

• 
• 

Pr.2H•r 

li<.· g:'l 

P.:.1..ı.:ı· 

fJlrıı· g 1·:n 
> 

• 
Pflz:.;r 

iller g'Jaı. 

• 
Paı.rtu· 

.P~.ı tt·~ .. Ça ,;..6rrı.b&, 
Oıım,·l"'V•""ti:İ 

naı.a.ı-ıe~~, Ç<\ >t-Jir.ba, 
Cu·j'J");ıJ ..... ..: ti 

PUZ..."ıI 

• 
• 

• • 
• 

Pazar 

• 
• 

'lıVRCA 

WNB! 

\11/BOS 
l\VGEA 
WLWC 
WC:Wf 
\ITW:A 
\A,'>IBI 
WBOS 

WGE.A 
wı.wo 

\VCW 
WGEA 
WRCA 
WNBI 
woos 
wcı,;A 

WLWO 
wcw 
WvEA 

WHCA 

WBNl 

15.150 

17.180 

JS.210 

15.JW 

15 250 

l5&Xl 

15.150 

17 780 
15.210 

15130 
15.250 
15.8-50 

15.3')0 

ıs.ıso 

17.780 
15.210 
15.130 

15.250 
15.&SO 
15.3;J() 

J5.15C 

17.ô8( 

ıeıı 

i9.72 

l9Jiô 

197 

J ti.8 
19 72 

19.56 
J9.7 
18 9 

19.~t} 

19.8 

ıc a 
19.7"2 
19.t.6 
19.7 
13.!l 

l9.56 

.9 8 

ıc a 

19 72 
19.'T 

21 : 15--21 : ao fJ!f!~rl't111· taı.Jiliı'~ \<' :rn:üız.;1 > 

• 
> 

WBOS 
WLWC 
wnos 
wow 
WLWC 
WBOS 
wcw 
WRUL 
WRU\~ 
WRUS 

WRUL 

wıww 
wııus 
'\\'L\VO 
wcnx 
WCRC 
WRUL 
WRUW 
wmıs 

15.2ıo 

15.250 

15.210 
15.85' 

15.:!5-
15.21C 
15.W 

11.790 
e.wo 
6.040 

11.790 
s.rna 
6.04-0 

15.2.>0 

l9,72 
18,9 

19~7 

19.7~ 

18.J> 

25.4 
:ıo 9 
49.6 

25.4 

3-0.9 
4'!l.6 
19 7 

19.6 

ıc.a 

:5.4 
:w 9 
-19.6 

21 : SQ....:Zl : ~:i 

> • 
> >' 
> 

iI!H>bW•ııeu-

> 
a:ıbe1ıleırin ffd"ııl.ili 

• • 
> • 

E!lıiJe;•J~ı"1 4"'hliji '~ miiıı.'k 

• 
B:ıeu· gli;-. 

• 
po;z;:;.r 

• 
) 

• 

15.270 

17 .aso 
11.700 
9.700 
6.040 

15X,O 

21 • ~23 : 00 H -'trl$iol kılıfüi H«ı· giiiı 

> 

WLWO 
woos 
WCBX 
WCRC 
WRUL 
WRU'lıV 

\VHUS 

WLWO 
WLWO 
wcw 
WLWO 
woos 
wcw 
WCDA 

WRUL 
WRUW 
WRUS 

WRUL 

WRlJW 
:wnvs 

.5.LlO 
15.2,G 

l 7.930 
ll.i90 

9700 

rn 7 

19.72 

• 
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Teknik OkuEu satınalma komisyonu 
ba ş k an lığı n d an: Artı~: ne sağımdakin: ne de 

~ 1ılv.1ndak~ ar&ada._ 1arı göre-mez 
<»m .ışt U..'11. Y ai'n ızuım. y ıkd1;;o
). 'ın yatmıjltım. Öı limde boc.luk 
~ ı ;~.ın1da da bo..,!uk. _. Söz MüDAF AANIN 

Ç)n.ümde ku~{ı;k -bir ot yğını 
ı gönlüm ve af.!osına W>'P sak

lanmak ;medım. Fakat sağ ba-, 
cnğın bcnı takip eımr·k '.s!c<:me
di. Bir ka~ defa ~ian<H'.tledim, ka 
~caları.m1s"tı. D lzi'mi' yclkla-
1 ı:~ .. panfakmum<la 1.ıir <leLık ol
C:u{junun farl;.ına vaııd:m. Par-
1nağım1 S(--~~-1tum. Debk s1caktı. 
N 1hayet ib:ır d1üpnan klJI\-'U·!llt-
nuıı hoşuna g;tmişti. Bu kurşu
mı atandan Allah razı e>lsun. 
Keşke renim l!ltığ.m kurşı.ınıar 
da böyle yapmış olsalaı<dı! Ben 
d':! 'tlr süıü zavallı blçarcyi mes
ut t'lrniş olurdum, çünkü harpte 
fl•'rl<es, haıt'P b3şlar b~.şlaın;.z ra 
hat bir yıua alınağı \'ekler. 

'T· rr.·n T.abn ., İ~.:.: 't ıa~ 
\,-<re l b'·· Bec eli ttik rı 

c•ıı...• K ... uş ::. Lira K ... üt,.. i{. .ış 

B:r siı.;<:Ta yak•ırn. Buı'llumun 
aTt:.nda, .Ü\'. böcc"ı-: bir tezıok par 
çası için dügü.]üy-c.rdu. O::'ları a
yıııd~m. Fakat yine b!rbirlcrfoe 
~r.ldırdıl:u-. K"~ku•mak için fürt 
lıe-ı-".me sig"ı(ia-a dun1anı üfiıcd1:m. 

a]ıcb·m1adılar. N'lıayet k.lasalura
m. aldın'. teııeği 'ikiye böldüm 
,.~ or.ftara ba.h5ettfğim arazi ara~ 
sma bia' lıuclut çizdim. 

Üşüyıordum. Yarı d::>ğruldum 
o ıan1an &ıt'aın.:z.ın Tuna ci1va
rın.da olduğwıu gördüm. Sa.hil
der. m yüz metre uzakta bulu
nuyordum. Eğer düşman bizi 
b ıraz mccek olsa, suya girip yüz 
mek lazım ge!ec&ti. 

Birdenbi\-e nehrin öte kıyısın 
d~ mevzi a\m.ı"i olan bataryaları-
111-z ııJeş açl.ı. Bizden l:ti üç 1tilo 
metre geride olan topcularımı
rıın kime n~an alabflece'kleriln.i 
c'.(k\en bilmiyorduım .. Her halde 

ına "re 

~ gı. _ _ Y_a_za_::ı_:_P_e_te_r_B_e_l_lu_Ç~c_v_ir_· e_n:,_:_F_i_k_re_t_A_~ d_i_l __.N_o~: 7 6 •ıiwiiieiiii• 

Etrafmıa çeL'.lk parçala'"J ya
ğıyordu. Korkuda:ı ha)'3>"1rmağıt 
b; şladlım. K'mse duymaıdı. Gü
;ül1ü:ye henıü.z al>\jıy001dum ıkt, 

k2ı·sıdan, hep iizt-t-imc <lioğ:ru 

bir ""+" ateı; başladJ. Sanki 
biitün ""Phede ~ek başıma iıdiırrı. 
G-Orünüroe kimse yol<W. Öni.iın
de ancak bir kaç dal görföıüyor 
du. Bir aı<kr,daş bulıınak i<;in b:
raz SÜ•fuımcğe başladım. Bu 
kadar yalnız kalınanı.ak içiın, ga
liba K()'.11bu lbiJ.e olsa, ona sdlnı
lurdurn. Başımı kaldırınca neh 
rin üzerin.de maimtirak ik: bü
yük hay<Van .gönlüm. Onlar da 
bu'lunduil'ı•ım sahayı ateşe tuttu
lar. Tuhaf ~,fy. Nasıl olup ta be 
nim orada olduğumu anlamışlar 
d<. Kentli ken<l':mc cCephe 'be-

te~ ed~',y·ru·~ar,, 

_A,..tıl~ davanaınıyaca-ktiın. 

Ex.·tlenoire bir e1nir duyaum: 
- Jlep!. 
Öğle-ve '~~<hır ,iil<» klliı:netre 

'le ·!ıedtik v-e hır ·m !3ır tatl"l.asında 

dvrduk Ornda gece olana kadar 1 

ka1dık Fa;;a+ önümüzde kimse
yı görrne<iim. Semra, ilerleyişi

rnı-. den .daha biiyüı.1< b'ır süratlo 
ge:· ',\'e d-Ondii'k. Sa'b:ılıleyi-n, bir 
gecr e> ·elki cC'pheden yi..ıtrni ki
roıın·tı~ kaybetm)Ştik. Hula düş 
rna1~dan eser yoktu. 
A1<şama <loı;rru, ri<'at tdhar 

ba~l:;.dı. Üçüncü aikşam, antık bi 
zl gerılere alıyorlıu zarnnına ka
pıldığun biT anda b~a kıt'a
la>rın y2nımıza g<>lip mev-zi al
dıkhn·ını göıxlüm. Yoıngunluktan 

'indiiz ve kar-

n;rr. ç•mur]ıaı·u yapışık bir vazi
yttte kaına'kfan müföiş m:de 
sancJarına tutulım1uştum, Di"rt 
gürıd'i.lr, s1l'a!{ biır sev "'emem ~._ ~ ~ .J :s: 

tim. B:.-.:lenbiı·e etrafınıt!a kur
şı.. ,,~ar vızıltlaınağa ba,,,-ladı. Ön
ce tek fük, sonra yağmur gibi. 
Kendlıı:ne cesare.t vrnmek · için 
b.:ıı de, rast.gele ateş elııneğe 

ba~k<lmı. 

ıkri emri ve,·il<li. İçinde bu
lunduğuım <lelikten çıkarak sü
rüne sürüne bir baskasını ara
dım. leı11eılk.en ateŞ etme-kıten 
ge"; kalamyo.rdum. Fişe.1<Jernen 
kurtulır11am liızundtı ağır çe~i
yord:ı. Hem, onları karşınuı.da
kreli de korkutmak gerı:ıkti. 

Bir del\ gibi ateş edi•yord'tım. 
Donmllii avuçlar içinde tüfenğin 
sıcak namlusunu hissetımek iyi 

FğtT ·bütün kur~nlar derhal 
buer mli:r<;il,ui;eyh bulsalarc!J 
.!ıaı'[ier daıha çabuk biıter dahaı 
az 'l:.or.kunç ve kahr:unansııı: o
lurdu. Şliıp!hesiz Ollah imanı
mız bwıdan b'r ~! sarsılırdı. Zi
ra, artık Jı:tıırlulmak mai1:hariye
yuıin2 nğıı:ayacak stvgili kulla
rır. say.sı azıafarcb an,ma ne ise' 
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