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Milli Sef'in Tiirk -- · 

"Acımız biiyi.ikf i.ir,, Milli Şef dün yeni kabine 
azasını kabul buyurdular ''Millet hadimi ve hizmet aşıkı büyük 

vatan sever, verdiği temiz misallerle 
tarihimizde daima gaşıgacaktır,, 

Refik Saydam'ın 
aziz hatırasına 
Dr. Refik Saydamı, millet 

hizmetinde vücudunun son ta -
ikatini tü:kettikten sonra kaybo::t. 
tik. Türk milletini, büyük bir 
evladının acısından dolayı yü. 
rekten taziyet ederıim. Hakikat. 
te hepimiz birbirimize teselli 
vermeie çalışsak yerindedir. 

Dr. Saydam, 20 sen~ye ya -
kındır mUhtdlif icra vekillikleri 
yapıyordu. Atdığı bütün vazi
feleri, nihayetine kadııır, "genç 

ye aıeıü bir vatanseverin heye. 
canı ve eclbatıle takib etti. Hiz. 
metlerini teferrüatile saymak 
güçtür, Fakat Sıhlıiye \'ekili o. 

.larak bu milletin bünyesinde 
canlı ve clbedi eserlen, daima 
hürmetle hatırlanacaktır. 

Şüphe yoktur ki hemen dört 
seneye yaklaşmakta olan Başve. 
kaleti, eiyasi vazifelerin en a • 
ğırı idi. Vazifeyi milletin hayı. 
rına ve saadetine ifa etmek için 
gösterdii'i temiz ve tit:z dikkat. 
le büyük muvaffakiyeti, Türle. 
milletinin kadir bilen vicdanın • 
da daima -şükran yerini muhafa. 
za edecektir. 

Milletimiz, İyi bir insan nü. 
muneaını ve devlet hizmetine 
bütün mevcudiıyetini vakfeden 
bir vatanşeverin millet yolunda 
ölünceye .kadar çalışmasının 
müstesna bir mi alini görmüş • 
tür. Bu misal, hepimize sevgi, 
hürmet ve gıpta telkin etmekte. 
dir. 

Dr. Saydam, devlet hizmetin
de her tüı'l'ü şahıi ve hususi 
menfaat kayğısından uzak 
olan temiz misallerden biri o. 
larak da tarihimizde daima ya. 
§ryacaktır. İradesi ve sedyesi 
kuvvetli bir arkadaşımızdı, Te-

( Devamı 5 inci aayfada) 

Re/ ik Saydamın cenazesi 
dün gözyaşları arasında 

törenle Ankaraga götürüldü 
=cenaze merasimi 

çak hazin oldu 
lstanbul halkı cenazenin geçe• 
ceği yolları sabahın en erken 
ıaatlerinde doldurma~, merhu 
ma karıı ıon tazim vazileıirıi 
ifa etmek üzere beklemeğe 

baılamııtı. 

Doktorların raporları 

Hiç lbe3clenmiyen bir zamanda 
ani ölümile lbütün yurdu derın bi.r 
acı ıçindc bırakan Başvekil · Dr 
Refik Saydamın cenazesi dün bü. 
}'ilk ve hazin mcras;mıe Bey-0ğlu 
Bclecliye hastanesinden kaldmhnış 
ve Hayıdarpaşaya geçırilerek hu- Millet Jıcdimi 'büyük vatanseve"n cenazesı trene yerleştırildiktcn 

(Devamı 5 inci sayfada) •onra Atatürkun resmi ile ba§bcua 

Cenaze ._alayın4an muhtelil intıbalar .. 

Ticaret vekaletine Doktor Behçet Uz, Ziraat 
vekaletine de Şevket Hatiboğlu tayin edildiler 

A:ıJ,kara. 9 (A.A.) -
J3aşvekil'liğe 1:mnir 
meb'usu Şükrü Sa. 
:raçoğlunun tayin edil. 
cliğme dair olan Rl • 
yaseticü.mlhur teıJke. 
resi aynen şudur: 

Ankara, 9 Ternmuı 
1942 

Şü.kril Saraçoğlu. 
İzmir meb'usıı 

Ankara. 
Do'ktor Refik Say. 

dam'ın irtihalinden 
inhfrlfil eden Başvekil:. 
liğe tayin olundunuz. 
TeŞkilAtı esasiye ka. 
nunu muc'bihce inti. 
!hab edeceğtini'L İc:ra 
Vekillerini lbildirme. 
ni~i rica eCl.erilm. 

Reisicüm1ıur 
ismet lnöııii 

Anık.ara, 9 (AA.) -
Riyaootibünfuur u4 
mumi KaıtLW:ğinden ~ Milli Şel yeni Ba~vekille bir'1Ektc _. · 
tebliğ olunm~<rl.ur: . . l , .......... ........._. ...................... -·······-················································'\ 

R .. ··mlh lsm t İ .... h"k~ t · e e · 
metf :ı~~il~e .!f=:.ic~~nu V~k~i 1 YENi KA BiNE ~ 
İzmır meb usu Şufkrii Saraçoğlunu ! l 
memur etmi~....r. İ ~ 

Milli ~- .
1 

" AnlfWi 9 \A:.A.) - Yeni hukfunet ataiıda göstlrildiji ıurctte • 
Ankara, 9 (A.A.) - Başvekı tqekkül elmİJtİr .. 

(De'YU'DI 15 inci sayfada) &,vekil • Şükrü Saraçoğlu; hmir meb'usus 
Adliye Haıan Menemencioglu, Mardin meb'usu 

(Şark cephesi J 
Bovret 
cepbeıl 

rerladea 
ornatıldı 

Almanlar dagnık bir 
halde çekilen Sovyetleri 
yakından sıkıştırıyorlar 

Almanlar 
ilerliyorlar 

Milli Müdafaa General Ali Rıza Artunkal, Manisa meb'usu 
Dahiliye Dr. A. Fikri Tüzer, Erzurum meb'u u 
Hariciye Şükrü Saraçoğlu, lzmir meb'usu 
Maliye Fuad Agralı, Elaziğ meb'usu 
Nafiıt. General Ali Fuad Cebesoy, Konya meb'usu 
Maarif Hasan Ali Yücel; İzmir meb'usu 
İkfüad Sırrı Day; Trabzon meb'usu 
Sıhhat f. Muavenet Dr. Hulüsi Alataf, Aydın meb'us1J 
Gümrük İnhisarlar Raif Karadeniz, Trabzon meb'usu 
Ziraat Şevket Raıl d Hatiboğlu, Afyon meb'usu 
Münakalat Fahri Engin, Samsun meb'usu t 
Ticaret Dr. Behçet Uz, Denizli meb'uıu : 

'----·-·--·---··--·-···--·· .. ·········--··-······ .. ····.6' 

C: Askeri waziyet :J 
Şark cephesinde hadiseler 

çok ehemmiyetli ve heyecanlı 
olarak devam ediyor 

Timeçenko ordularının geri çekilme hareket
lerine başladıkları bildiriliyor, Sovyet 

'f areıalı bu suretle en doğru olan bir kararı 
tatbik ve icra mevkiine koymuş demektir 

Yazan: Emeldi General K. o. 
Sovyet ceptıesinde: 
1942 Mnnİ jç.in ordularının en 

l:>üyük kıemmı Kunık i&e Taıanzutı 
aruındaki mllntlııkad• toplamak au. 
utiJe ve aıruile bitinen harekeUerl 
yapan. bu defa da Harkof ile Kunk. 
aruındaiki aahadan başlad ıldarı bü 
7'ik aevkülcayş yarmasını yıldırım 
hızile birkaç eün evvd' yukarı Don 
nehrine u1qtıran ve bu nehri de 

Berlin 9 (A.A.) - Alman or. Woroncz ve cenUbdan geçerek Do. 
duları ba,kumandanlığının. tcbli. nun ta'bilcrinden ve bunun 100 ki. 
iinde tötJe denilmektedir: lometre kadar daha prkındaki Cho 

Şark cc~csinin cenub kesimin • pcr nehrine ıdoğru hareketlerini tem 
de yapılan yarma hareketi Don'un dıd ettikten .aonra cenub doğuya ve 
gat'b1ndeki Sovyet müdafaa cephe. cenuba teveccüh eden Almanlarla 
ani 500 kilometreden fazla bir ge. müttefikleri son 24 sut :zarfında bu 
nişlik dahılinde yer ndcn oynat?nı§- hareketlerini çoOt geni§ bir cephe Ü· 
tır. Bütün sa\ıalarda Alman ve müt .zerinde daha fazla inkişaf cttirmi~ 
tefik kıt'aarı hareket halindedir. lerdir. 
Mo.tör1ü te~kitlerle piyade kuvvet - 9 Temmuz tarihli Alman reamt 
!erinin i1eri müfrezeleri dağını!k bir tebliği bu halberlc biırlikte marepl 

(Devamı 5 inci sayfada) (Devamı 6 ncı aayfada) - Fon Bocflı 
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Bosanmalara dair 
tyaçlarımız mütemadiyen artmış. 
tır. Halbukı gelırımiz bu n.s~tt 
ink~ e~miştır. Refah insan _ 
lan uysal yapar. Yokluk :nsan :-u. 
hunun detin i!klerinde uyuyan hu. 
iUfletleri bütün çıplaklı/tile ortnya 
çıkarır. Bilhassa geliri mahdud o. 
lan memur; münevverlerde görü. 
len boşanmalarda bu maddi 'tatmin 
n<OO;anlannın büyük rol oynadığı. 

POR~ 
---

Pek çnk sebebleri olan bir dava karşısında ve her 
sebeble ayr1 ayrı uğraşmak mecburiyetindeyiz 

Ve!iefendi at yarışları 
Pazar günü başlıyor 

Alman tenisçileri de bugün İstanbul 

Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak 
nı gıörüyQruz. MiUetçe fakir olma. 
nın rolünü inikiır et.memekle be • 
raber ihti'Yaçlarımızı ayarlıyama _ 
mak hususunda'ki ıiı.fımız• da şid. 

tenisçileri ile karşılaşıyorlar 
Yarış ve ııJlah encümeni tarafın.! ikinci kıotu: Üç ve daha yulı:u 

dan hazırla~a?, Veliefendi at yarıı- yaşta İngiliz at ve ktsraldarına ma 
lan ~~za.r gunu baf):yacaktır. eustur. Şen.kız, Hamahatun: Umaç 

Bırıncı !hafta 'lrol}Uları programı arasındadır Meea.foııi 1600 metn 
Adi~ Vekilliği ta-kdire değer ti!kal ya-ı...iıyetini göstermektedir hayatını h~r hangi bir ~kilde kü- d~le tenki<i etmek zorundayız. 

bır ·kararla hoşanmaı m~vzuatımız Yani ne drni - na.ssi, ne de modern çük ~ halkir görmek aklımızdan Giyim; mücevher; maıky:aj ihti) aç. 
üzerind€ incelemeler yapmakfa - temayiiileri taftlQ~n ~nimsi.yor geçmemiştir. Çünkü bu _fısyai • is.. lan pek Qdk saadet 'U:valarını yık. 
dır. Bu sebele boşanma işi günün veya redftd+yoruz. Bu iki ıkutub l'ilmi aile ocaklarından da büyük makıtadır. Bwm kadar fakir olan 

şöyle tanzim edilmiştir: · dir. . 
Birinci kO§u: Üç yaş:nda yerli Üçüncü koşu: Üç ve daha yuh 

yarım kan taylar arasındadır. Ko - rı yafta Arah at ve kı•rakların 
ş~y.a ~an, Tiryaki. Neviş, Acar mahsu.tur. K •sme-t: Kliçük Hilü 
g~receıktır. Mesafesi 1200 metre • Sevim; Yübell; Tuna ve Tarzan gı -n~eleleri arasına ginnitJr. Adlıye ara&ında k4:~ n:tilletimize Jıas o. saa~tler ve Wyü1k deh.atar doğa. bir milletin lhududlanndan i<;eriyE' 

Vekilliğinin yaptığı ankete gelen lan onUJl bunyesıne en uy.gun ge. birmiştıir. ipek çorab sdkmaık bır vebald"r . dır. (Devamı 6 ncı sayfada) 

.:evablar da gösteri}'IOr kı boşanma len şe'kH elıbette ~caktır. Fakat Ve!hasıl Tür'k cem:yeti birçok Sade ve yerli ghrim propagan. 
lavasını memıleketin ıi"ğer içtimai ougün ° ~~ sanctları; karar. ~imai meselelerde olduğu gibi ge dası neden mu:vaff k olam·vor? 
ve iktısadi meselelerındtm ayrı o. m.lıklan ıçı~z. . . çirdiği irlkılaıblar neticesinde ken- Galiba halle bu hususta biiyükle -
·arak mütale.Jya imkan .}Oktur. E>vi~~le~~ı2'dekbır nesıl ev • disine salim b?r yön, asil ve halkikt rin önayak olmasmı beklf'mekte -

("Son_ Posta,,nın bulmacası: 22 - ,121 J 
vel oluU"U ""'"'ı aııtı ana ve ıba . ...,. ·......:ı. Bunlardan 30 tanc•ini hallederek bir orada yolln•a"' h-. b"''- ·· , n t..- - mıu'l l;:,ı~m.a!Deti aramaktadır. Bu dı"r. Japon darbe1-rinden sonra A. ·• .... Boşanmaların, :ı.ı.ıassa anune'- balarırmızm tensilbi ve görücü usulü 

1
• iık . . . ıç okoyucumuza bir ı .. t1iye takdim edeceği. 

ver sınıfta end:şe -..re<-ek ~recede ıaıc· d v•ld" F kat t b" A st ametı 'buliuncıya kadar ıst1k _ mer.ilka kadınlarının ipe'k ÇQraba 

2 3 4 5 6 7 8 9 11 nok olıdugunv da şiiphc yoktur Bo. ıml ::,ı ı~ a ·-.l~m ır V- rarsızlık tezahürlerinin önüne boyıkot ilan at.melcri ne manddar. Soldan sata dok 1 
~ . · rupa ı gı.,ı anı:dşma ı~ıvacı vap _ _ • ru: 
~:ınroo. bir arazdır. Nasıl kı bazan ma-k şartlarına da tamaımen ~alik ~eçmelk maalesef ımkansız olacak. dır! 1 - Yeni dün. ırn===:===ı===;===;===;===:==::::;:==::::;:==::;===ı;ı 
b'r bedni ~rfı.z mÜt~ddid hasta • değiliz. Böylece zaruri olarak ya. tlT. . Şunu açıkça itiraf etmeliyiz ki .)a.:iaD (10). l 11 '( 1 r( 

ı.klara <ielalet edeb:lırse boşanma ·ım tedbirler; yarım kararlar; da .. :Boşanmaların ~ılvasıta sebeble. giyimde menhus modalara yer ver 2 - 'l'alaneı 2 --ı---t---ı----ı---ı---· 1 
ia cemiyetıte mü\·azene h?zuklu. - ha doğrusu kararstılıklar meydan<:! rıne ~elinee: ESkıden evlenen a _ mek yalnız yuvalarn yı ·:..lmasına (7). 

~undan doğan türlü vazıyetlerın ~eTmekıte, haytlmızın bu en mü • dam bu benim kaderımdir. kanaa. değil, gizli fuhşun da alabi1d ğine 3 - Kısa n • 3 • ı-
'1.ir işaretidir. him kararı daha ziyade t~aclüfleı tini taşırdı ve ilahi membalara i1'er1emesine YQl açmaktadır. Türllc man (21, Çok du. 
Boşarunaların sebelerini ta:n~I eline teritedilımiş buhınma.ktadır. izafe edebilıcliğı bu kadar fi:krJ onu ka-dın ve erkeğini gelirine göre yulan bir soyadı 4 ----. 

"<i"riken bunları bilvasıta ve bıla. Anlaşma i.zdiıvacının ideal bir şe hayatın sarsıntılarından korur, giydirebilen büyük ve nıes'ud lir <7~ _ Bir harfin _-------.. _ _ _ 
·asıta olara~ iki gru:pta toplı:ı:rnal: 'llduğunu seziyor gI.biv~z. Fakat ö. buhranlı anlarda daha ~ahırlı ve :nkı'liııb başannı~ olacaktır. o')unuşu (2), Başı S illi§ 
"lluva:fı'k olur. B"lavasıta sebeb

1
e1 tc taTafü.an mutlak iffet meOtlıre- met.in olmasını temin ederdi. Ha. Köy'lü sınıfında boşanmalar ço 

6 
• 

b zı:at evlenme şartlarından doğan miz gençlerin bu anlaşmalarına im kiki ıgarblı aile ise d~rin bir anlaş.. ğ'un ümmililk netıicesklir. Birçck --·---

11 
__ -_--

~millc:rdir. Bilwslta sebf>ob1er isf kan verece'k ıfırsatları ortadan lkal ma ve sevişme esasına dayandığl diğer seoob1erden olduğu gibi baz• 7 
cemivetin d!{!"er fil<tısadi ·.:c içtimai dJrm,jktadır. Böy'lece GOğumuz gö. için ve her haıkiıki Avnıpalı ayni Tür.it iköylü ailelerin.in kuru - s - Beraber 
;:artl:ırile i1'tili olanlardır. rücü izd~vacı yapıyor, fakat kan. zamanda drindar oliduğundan aile labilmesi blhkımından da ümmillğ .ara.bca.. (2), Do l 1 il ili 

Her memlokette o1duğu gibi ~a~ımızla A:rupai hayat sürmek s.arsınbları az gıOrülürdü. Şüıphesiz ortadan kaı1dırmaya muhtacız. Bu mat.es ezmesi (5). ---~-!---~-- --
ı.>ime de evlenme şartlarile boşan. stıyoruz. Bırçok sarsıntıların bu. ~~n Umumi Harlb bu Avrupa ni. hususta köy enstitüleri !lüyük ü. 6 - ~e sıcak, 9 . 'il 
'l'la arasında s lkı irti·batlar vardır radan g<>ldiği mwhakkaktır. '7.amını sar§tı. fooivacı bir nevi ınidlerimıimir. Gene geniş halk ta- ~~:!:e subul~G))t ı----ı -- -- ----ı 
Ve birçdk 'bosıanmaların tohumu Büıtün dava şudur: "Mi!Ji ka.rak.. muvakkat mukavele hal:ne ge • bak~ları bakımından aJ'koHe şiddet nur 13). -==--=::ıııııı1m.....:~====-...,;ıa::=-ıiıı:m:::=='::z:z~• 
E-vlenane şartları fçi•nde giz.Ienmic; terimrz o~an ~tlak iffet ve bclt-a.. tirdi.ği g:bi baızı memleketler<ie 

1
:, blır _s~~~ ~~~dayızlko. Pled~ wEt: 7 - Köpek (2), Kapa (4). 1 ' - Mcı boşaltan noı. 

ret m.eflkuresmı gençlerin anın atıe erı .Y ..,,.an maınza a ur. -
bulunur. Bu bakımdan vaziyeti - b"l .

1 
tel'f tm •• ..mkü. • şa __ ·büsbütün .ilgaya kadar g6'türdü. ğer bugün &>ruldıüğü gibi 'köylü. 8 - Bir ;yaralama Ateli m. Teni s - Uyandırmak (4), Sı>or alanı (4). 

· · · 1 k iıt" >-~1a cb ı mesı e 1 e e.;c tn\.I n mu. Şiımdiik" Cih H · · ~ «ıniMa.lea eio (3). 6 - Halk arasında insan yorulunca mızı ınıce erse •• cu mc uruı .. d v • 1 "d" ? B h 11 . . ı an aı:ıbının daha ma- müız maılı para ettiği nisbet:te al-
k. ı~ ı d ··• · b" ,_ dur egı mı ır. unu a edıncı. k. t . 1 11.... 9 - Talik et (!), Miıba!Ağacılar i~ln dizlerine indiği söylenir (6). İskambilde 

ı ~anma ~r an lTKMlm ır ~IS. ve kadar ameli Olan Qare ŞU ola • US esır er •uıra1cmasmdan Jrorku. kole düşerse aile haya.llmız bakı. söylenir (4), Bir harfin okunuşu (2). birli (21. 

m~ı. _sebebi; evlenme şartJarım ·bilir: Asyai usullerle e"Jlenenler lur. Çünkü dünya tarıhi bunun mından bundan korkunç bir va. H - Olucu, mevcud olan tf), Mut. '1 - Bulmaya çalışma csı, Padişü,. 
zın ı~bıkrar bulmaması, mi~ bü.n. Asyai 'bir haıyai sürmeli, Avrupai kadar büyük bir buhran v~ savaş tlyet tasavvur elilemez. fak le\uımatınclan (5). 

remı.ze en uygun gelen şekli bu - usullerle evlenenlerimiz de Avru. kaydetmemiŞtıir. ıGörülıüyor 'ki pek çdk sebebleri Yaa.nı!an aşağıya dotTaı: 
a~aı:nasıdır. ~ pal~a yaşamalıdır. Ba~ türlüsü Boşanmalarda iktısa.di sebeble • o1an bir daıva karşısındayız. Herse ı - TaJıarri etmek Ut>. 
~ırlıvaç şartlarımız; İslami • As tenakuz olur. Burada ~frphesiz is.. rin mübıim rolünü de Ünutamayız. beble ayn ayın meşgul ~ k 2 - Diş zan m. Amerikaıun rem -

ynı ~~11!. ~'Tl.:a8!...~~~ _Ei~.)~ l!ml::.. ~Y!_İ ~'.2..e~~Yi. .l:C~a~ Qa~~ ~-as.:._ ~ıt.lry!!~nberi ih,. burivetindeyiz. 
0 

ma mec zi (J). . . 
.,._,~~•~'97 ............. ~~~...,~~""·A*w-v""L ...... ~ ...... ..-.. - ...... ...-... - ........ 3 - Bitab n.iıiMı (1), Notla (2) • .._... ........ ..._,.. .........- .._... ..._...- ..._....:+ ..._...-~~~ 

larm imzası (4). 
8 - Bahlı kemlii (6). 
9 - Bir kau.mıs (81. 
10 - Ceseıl (3). Maıler (3), Bo:r de. 

iil (!) • 

--· . ., --- --- ---- __ ..........._..........____ .. _.__ _.---~-------~----~~--~-~-~-~~-~----------------



A 'RA il. Eii;g~ei t;dı D ı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ YAl~N: ~ ~ 

Urlu yatağan bıçağını sıyırdı, O- - Olsun otur.bir ~L Slll? Anın adını dahi hatırlar mı- NUC"nET C'f\rA ~o('vu~' r~-~ıır 
da kapı.smm ardına sipc.r ald. 'Kq>ı Gen.( adam i~ şen ~tw·ci.u.: JK ~l"'TN'"' in ı-, .,. • .. 
bir daha vuruldu. İki adaTıt göz - Anı ilınalk eylediıklt:ri gerç<M Halil gözlerini ~ljp başını sal • 

göre geldiler. İkisi de sararmşt.L .mi.dit: ~uba? , v ladJ: . :r· ~ . . •. •. Ruha. değil' maddeye, his..;::e değil Kitabı kapıyarak, ha}Tetle doğ-ı ni şahsında to~'!ıyan, bu dina~ 
Üçüncü vuru1uşta kalın ve gür bir - Ik.i saat ~el ~guklu.. · I · :-- Beli, adı Nıg.ar ı<lı. Çok k.uçuk ete kalll bir incizaıb bu ... Başını ruldu. Kenıdıisine geldiği s'öyl-enilen adama hayretle bakıyordu. Hit 
ses geldi: b --d U~lu. ~gıda soıyler ı.di, cesadı ıdı. şiddetle salladı, Hayır, ne ielsefe, bu misafir de lkin:wii? Merakı uzun met hakikaıten pişkın bir gazeJ 

- Buba, buba... un adımış... v• - Dört ya.şına taze basm.i.Ş idi ne tel8Jk.'ki, ne şunu ne bunu elli _ sürmedi: olmuştu. Zaten daha ~tebde 
thtiyarın gCR:k!ri parladı: varma ın gorecegrz H n .. __ ..n_ • · Ha ıur-..n...-ı..- •· d' 
- Ha1rn · . ·· · a 1 

• ~~ is.tem.iyoa-. y.a.tı ~ldu.ğıı --: ..ou:rn.ı:A.1• ıusta ... ken bu mesleğe karşı ıderin bir 
Urlu meroiverıleTi üçer dörder .. H~_lıl SW>~U, ık~e ad.a~ yaıuna Patrona Uzaık .geçmişi h:ıya1ind~ gıibi k~'l. ~k, . kepısı~ .. Dİ?.'e gaı:eteci a~adaşı .. ~ikr~~t, cizabı bu incizabı besUyen kuv\f 

atlıvaralk k"""-tu. Kan.ıyı aralaT"Ken çoktu .. :"-~u~a~~ .~cndı d~n ~ belirtiyormuş gilbi gıötlerini duvc- nı çaldıgı hadıselerııı içi.! ko.şkün arka kapısında gozukmu_ş- li b. ir i.sfidadı vardı Gev·ezelil 
J ·~'( 1" tt>reddudlu ,gorunuy.oı"du.. Bl;r ıkı da b" kt dilkım. f D . b' ıne gimnek karannda. Genç tii. bı,-,,ılr-..-......... · · 

Hail bir göğüs vurup içeriye daL günde sarayı altüst eden yağız de. uyk:ı;:,,0 u~~~~ ı.bir::;bi~ kadının saı;1ar.ını okiayara~ çme- - O, gel 'bakahm, seni hangi ıeği;~,.ı =a, b~ ~ne~ 
dı, sert 'Sert çıkı~ı: l;.kanlmın yüzüne şeflkatli ~.fk.aili irkildi: sinden tuttu. Uzun uzun :seyret.ti ruz.gar aıtıtt ~!.. bir gaz~~~ . 

1 
.. ~~ 

- Bre Udu, ne deyu kapıyı aç. bakarak hafif~c giilürrısedi; .a-n- ıb' .. r1.. -..1:.: •. b' onu.. • . .Ne güzel bir yüzü -\1aırd1 bu - Bugünkü kara yel .. Yahu, bu tin gaz~· ~m ':l'Z'tt•v. urd ve 
mar.sn? . .. - . . - B-·1-a Halil, bnoi;n ""''"' gu··n·u·- -- ~ı., ır gun :a.euu.w.yu u kad ın B' h .• .ıı..~ı k-..J-~ ·,..ı~" .. ,. ..1- J......h_,_,,J -~ ,__ "> - :r , unn gı ıgı yer en ld - b-ım ilik - -z.- ~· söğüd <la'lın Jlbeul . 'd s· ın . . . lI e;y~ <M.MIU.. 1~ ruzgarwa ..... ~e vı.uırıuu.ı.c mu. u. bo dö . . ,. . 

- Senın ° ugunu 1 ez i müzdür. Akşam üzeri sana veba.. k -..l- kü~. ~- J:em~ş. de i.l miş bir yüz. Hızlı hızlı ..nefes ai1- .ateceksiııicendinL. Hş .kınnmes:ıt, ne ımkan yıoktuı·. 
4 yoldaşım. .. .. "a aııırul· ·1• ..J;~ı·"'. I'n1a.'' b,,._ni enarııLW:l ç~'VL'J.- ,evııru.z var yor buru d 1'1kl · 1... d · H:n---t, ı...-- -~1 - -ı~ - -.J • ....J. n ı- e şezlongu biraz da.'1a r -·ı..- -..1- '" J~ ~ 'U-..;y~:voıv~ • • ~· Be . ıb' . . . N;.t,;; d- , n e i erı .uu erın ııe _ .l!AiU;&.C -'-"arawc: ~nı ..... aı~e d d et v _ 1 .. - Ya şu _?kuz aı~sı .yan~ıtuAl dinle. Ananı hatırlar mısın? ı.:u. nı ır gemıcı a.ı.ıp 6 ......... r il fesl'erin temposuna uyuyordu. .k.'Olluşrnalkia dev.-m ediyordu: ~ _a. ogru çekerek, zıyaret sa 

tuneyen cellad kıl.ık.lı herif kim. - Patrona elini alnına antürüp a- idi ıbenim bubam. O sebe-bden deı. _ Kalkalım mı? _Aman lhastalana=m falan de- bim 1Zaha hazırlanan mizansl 
dir? "'- d'" ·· d- 5" ci b" ·· .. 'dilk.. S 1 ;p tamamlad · . . . k .. ı-v v:ı;~ .e. 'Z:i.Cıl\. UŞUn U: ya a uyumı.ı.ş ! oura c e ~ Genç kadın taıfü bir riiyailan tı. me, bize çoilt lazımsın!... • 1. 

sıl~j~: Halilın wagına egııw .LJ.- - Beli beni.ın bubam şöyle böyle vcnd> o.Jdu.k. ,amnış'h sanki. .. Yüzü- memnun - Sonbılıharm son giln.ıeri .. İs • - Uzun sözün kısası Vedadd 
_ Cellad Kara Veli. hat1rlaru:z. -- Bilürüm. Sonra on yedinci ve haMu.ı. geu'Şliyetı ç:i.zgiler\e &. tanbula inmeğ'.i düşünüyoruz. Ha- ğun. Geldiğin gün sana ~rv1erıi 

_ Aam dahi bilür müsün? ortaya yazılıp bedestende nilinad.i tül1ü)71dü. vadan biraz daiha istifade ed"?y1ın, tim galiba, ben Çocuk &ir~ef 
- Cellad mı? Bre celladın bun. o!du, idin. _ Kalıkalım!... dedim .. E ciiıu'le balkalım, ne V!:r ne Kuırumu.nda azavmı. . Bu kadar ~ı. .. d - Beli, bilürüz; adı cZehra, i1l. ~J -

da n.e i.fi var? Padiş..,_ mı gem :er. Halı"l bağırdı·. Bir müddet sonra, yuk1arı.dan do..·· ~. k? .. . ara.sın.da. yaıkamızı. brrak.ı:nailıl Servi ~ibi uzun boylu idi. Hilal .1~ l:J 
miş? kaşlar ve ak yüzü var ıdi. Salma -- Nereden bilürsüz? nen boş bir otoınınbil bu1!dıular. !ffi!kmet, şapkasını bir sanaalya- hayır • msani bir iş .. Ş'.iırndı sı:mcJ 

Patrona Halil keyifli keyifli ba. salma yürür ôdi. İhtiyarın gö,~le _ - Bilürüz. Sağ omuzunu az a. Saaıt bir buçuğu geçıyordu. nın ü:stWıe fırlıitıWrtan sonra ,şez - bizim kurumun bi.c ricası var, af 
ğırdJ; rinden iki damla ~ sıı.zclı~ çar mısın'? Otom<ıbilde te'ltru V.edada 90 - long'l.ardan birine gıQmüJmü.ştü: ğı yukarı kış sez,nuna pirivod 

- Ya vezirin leşi bunda mıdır? - Beli, öyle idi Halil. Patrona şaŞkm şaŞkın bakıyor • .kn1nınŞb.ı. - N.e olacak, &aıbaıhtan ıcoe. ~a- sinemalar birinci vizyon fi1;m16 
- Beli yo1.daşım., bir hası~ sa. - Bir de lkfrçürlük bz karın.da- da, köse adaım "JSf'ar etti: - Art.ık köye dömnıyeceiksin de r.ısma kadar .çcil1Ş1y-oruz. B~ım ne başladılar bile . . . S<>tvl<>n t 

nlı idi. Yukarıya çiıkardık. şım var idi benim bulbam. -·At;, sağ c:ımn:zun aç. ği1 mi? Vadini unurllrıı.ııyora.m, ba- ıneilek malfun.. Aıilamıyalım. 4ltl8- bir konser istivoı-lar. Re'K1arnl 
Merdh't"n~ knştuicrr.Yukat'ltfa, İhıtiyar diklkatli diık'kalli baıkıti: (Arka.:. -.ar) na doyınıcıya kadar piy.aoo çala - t.alım. diye heııgünii.mü.z didişmek- vapılıp. biletler. satıiıncava kad 

Abdül,gani Efendi yukarıda, sofada, caık.sın! le ~eçi~r. 20 !?Ün, bit ay geçer. Y:ılnız ~on'I 
merdiven başında duruyordu. Pat . Nafıa Veki.1eti Tire Su lc~ef'İ 20 İnci Otıarnobilin son si.i.N.tle koft.uğu Sıga:rasını ateşle.r'lten; Ve~~da karlar pek nazlı o1ur1a!". Kt~ 
Fıına kollarını açıp atı~dı: Y ıw.ın yoL. Sarsıntıda birıb;:rine lro~uışmak fırsatı verme0en ılave bu ta\ıiyeyi bana kar~ da 'k•Ha1' 

İhtiyar adam sakin görünüyordu: .Şube Miidiirlüğünden: biraz daha yaklaşan vücudlar. A.. etıtı~ w • ben'i matcub etme. Arkad2sla1 
- Gel Halil. -partrman.. Odaya girmeden ho~<le - ~ uron nrun otnnnaga ns. seni bnd v t · ttil 
Dedi. Patrona Halilin elini tutup ...., Menıleres feyezan yatafınUB Km. n +11t-.ı1+ı .. ......ıa P . tim .......... -a..-:; vilayette top ıraca.gımı em1n e., 

ınlaeak ma.hmla ve rıhtı.m davuları iin~ bpalı ıml'f -c ııe dıııılltmqe birbirini g2f'an kolfar. · · Hiç b]r 'f:ntı ,. ..... D. _ı;,.';""li'"' n V-''-:1 . ..1_ İstaD- Sonra bu senin .için de :fa~."dalıd 
yanda!ki odalardan birine doğru çeık koııulmılfLur. e:ndi:şe ve d~neenin 8iri o1ma • uıı var, .da'1: ~ ~· ı ~ - Arlık ınemıııekeıt seni tan:mah' 
t'. ard.1arındaa:ı gelen Urluy:ı yarı ı - Eksi.llae 20/7/9-12 tadhine rastıaran P.a.za.ıı+..esi cünü u.a.t. de:t da Ti. daı ~lgınca his'l!erin enır1ne ı;lriş. balda, be-11ki bir be~t n1m:. 'k,:- Şu inzivadan kurtul arb'.k. ... 
dönereık söyledi: .Ateııı ve barut !hi8d:Y\'.5'L . İki 'Za pannz. Se!l bana bir kahvı! 'SO'V • Sö .. .. . ., 

- Urlu. haydi yolcla.ş!m, d!~r O- .... su ieleıi .20 lnc.i şube müdiirlütü cla.iretilİDde toplanan komisşcmd.:I. )'&pi • f.e.r .i!k' wrbi t bir ad bf>n de sana Jli.çin geld;ğimi anla - zunu kesmese, Hıwet be• 
da _.._ ıın· 1; .. .,.,. "'ylen. -cr-ı:• ııe az "ny.. Jaııakt.ır. • ı mag u ye . ar _a .. . t daha yarım saat konusucaktı. 

IJ,d ~ "" ll.d.JU ..- Genç kadının arıulu bır tıo..slımL ayım.. . 
k"ec~leri:m!z vardır. 2 - Bn işin muhammen bedeU di"lt7 ıı lira. dlı> ~uruş ve munıua.ı 1.em.l. yetle kendini bırakışı. Mesleğinin bütün hususiyıetlerı. ( Arilas ı var) 

Urlu durdu: ruUil <•2603» lira ecoa .. kuruştur. 

·- Olur buba.. anda bek.iiy.ehrn. 3 - Bu işe aid maka.vele proJeti, lm!ftJSi ve fenni şartname eksiltme ıµ.rt_ (BiRİNCİ KISMlN SONU) 1 1 di • ı ] 
Burada Halil lfüktrtlfY'.a kan\tl: .namesi. avan proj.e ve blri.PCli keşif hütibası Tin4e wa ~eri ıo ine! aube mfi. lktnc; f(tSHfl st:anbul Bele yest lan lan 

- Arıdan saklı DeS.nemiz v•:::: mı dürlütü ve İzmir Natla. nıüdiirlüiünde ririih!'bilfr. _ 
benim bubam! 4 - EUiltmeye cirmek 19ieyenler ller 'tüıtii maD ve lemı-i kuiretlerinl IJ'İll. A. 

İhtiyar adam: terir v~ilı.a.larııu ~~ri blr is~ ne ve ihale tarllıilldsı m a iiç pn - -
- Var. Hal":!., v:ar. en-el 1zmir valllitfne m.üraeaa.tlo1. lılu ıibi in.patı ,-a.)l&lıilıecekluiiile 4&ir ditire' JreŞkün a~a baıhçesinde, şezlon.. 
De-Oi, Patronayı azev-vel Urlu Uç vesikası almaları şa.r!Lır. ~ uzanmış 'kiltab okuyordu. Bahçe 

h~r1i'kte otur.dtikl.an kendi hususi 5 - Ek$Wmeye &ireoe:ıJe.r WıkUl za.rflarmı 2490 sayılı kanunun ve ebilıtme kapısındaki çıngrağın, uızun aıkis
odasına sürüKler g;ibi çekti, kapıyı şartnamesinin tarili 41ai1'~1Ule haz .. layaralı: ebıiltmenin YN»•laea.i:ı saatten 1»iı' ler bu-akan ~lvelesini mütealcib 
.kapadı: -.at eıvveM.ıe Uda.r malchıız m Qka,eilinie su isleri %0 inci "1be miidürlili s _ Füsun se&rıenınişti : 

_ Otur Halil. siltme komisyonuna vermiş olmM&rı ~. ~ • lan geo)mui1er k.a.bul - Veda.:l ağabey, .iiz.e bir :misa-
- Saban olur ibenim bUıbam. oı.un.aa. «'1lit• d'2'- m-

iblılk&Plil& ae"ftlllii taşla ,...,t.ırdaeak ııaıit-e küıbrım illpa.te açtk ebfftmd 

bn111ıııınaşlwr K.~ ~ nu lira %8 kunll ve ilk temmat.ı S5 lira 60 " 
ftlllllıar. 

1tet;if ff ~ Z!llnt w Mmnnelit Mii1iürlüğü kaleminde l'Örülebilir. 
ilı3'e l!/7/Mı .Puart.esi ciiaü sut U de Daimi Encümende 7a.pıll\caldll 

!'ali1ıleria iMt te.ınat, ....,..2 wya mekiubları, Jha.Je tarihinden (8) ı:-ün ei 
vel Beledl,..e Fes ft1ert MMiirliil'be ..Un.eaatla ataeatda.n fenni ehfüet fi 
.. kanmea ilJraa li.zım eıe\en ıı1ilft vePbl&rile ihale Pinü mwı.yyen .saadl 
BalmJ ~ lni!mqpa-,an. (6993) 
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Y*AlANı· 

J.IALiTZiYA 
U$Al<l1GiL 

Dftlet onnat1 işletmesi Karabük .revir 
imirliği~den~ 

Tahminen 2200 metre mikm mmtelif c:im mad!a dnM. 
riııin aakil ve istif ;p açık eknltmeai 

1 - Ke=bıiılı: tieslei erıuu i•leteat!Sbıe ""i1a WirilnHb b6lıwln1n Batda,. 
..._ ~ ~ ve Gecles lwn1en ~an nmbtelif mahaUerhle 
-.1eı1•m1t 11e ell'ı'* olM ~men ızoo -.ı 'bht 'llıl ?ib me1lre mltUt ,.--., 
telif el• ....ıe. ~inin Karabik lıııtaq• .. - .... ,. 1s11r aıı 
llıtnct&eşriıı HZ .-.ı11D& ~ ta....- .. eillmil bbn •• _.e "-it ... 
tb1Uıme1e e*aıdmifla. 

9 - At* 1 R'me M 'I' ' MZ 1.arlblne l'Ut!a'JSD ~'1ftnlle rinil saat 11 
le Kanlılk ..W - tşlal ı 1 :ft\'fr blh'lltl 'lıılnamnclp. '°ttlaDM"ak Glaa 
~ ...... nllll~. 

1 - BlriDci aalılde 7Ulb şaTMat-~ 1illa 't!IBftlia Midi w Wlr 
IPain ._.er •ebe mlkUtma mmha..men ~ 9etia lnıık. 

4 - Tembıa& ~ 'S 1.5 •esabDe 13"!0 Br.-.. 
5 - Bu işe ald açık ebiMme .. rtna meff!J'i Anka.raia ennn 9Dlllll ......_ 

liiiü ile Zonaıılchk orman çevlrre midürıütünde ve Karabük rerir ... hlftl .. 
siriletrillr. 

1 - IBtft1nerin ...mme 
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~ emleket-h&berieri 
İzmirde Bigada 

Bölgede sıtma ile eM.Slı tekil-Çok layJalı yağmurlaT yağdı 
tle m~c~~eye tletJam eJüi • kasaba topraklarında bol 

1 

yor, sıvrmneklerle mücadele miktarda sebu yetiftirilmeğe 
olunuyor lnqlandı 

İzmir (Hususi) - Bdeıd'iıye Mh Biga (H~) - Bura.da ayın 
haıt iışteril ımıödürl'iiğü s-Ltma mü.c:ad.e. Yirmi üçüne r~ııyan Sab günü sü.. 
keinıe biiyük. b irr ebornıtı\iyet ver . trckti ve fa,yıda!h yaimurlar yağmış.. 
a:qdktıedir. Miicaıd.de.ye şe.hrinüziın1 tır. Yaz mal.ı:ıılleri için yeni b ir 
ımıhtıeJ.iJ eemtleırindıe ve bu araıdla feyıi7 ve bere'ket ~ğı olan bu 
Kıaıne.nı.füwa & Güı.elya:lı a.raııırmda lyağmu:ıilar hıeı&.esin yüzünü güldür. 
bumrr.ıaı~ ~ faıa.li!yetie dievaırn edQ:t. :~ür. Köylü tamame.n orağa çık
meJkt.cd.1.lr. Kıamaı~n ile Gü2Ctya.h mıştır. 
aırta/.9 ınıdıai\ci. bütün hıaıvımaa', çuhırr -1 Bu yağmurlaııdan sonra mı.sırlar 
Iaır , su. h&:illciın'lı:Jeri sı)kil ~~ lı:on. da geli~~e'k, ba,yvan yem! olan mı.. 
trol eıd~e:ılcıted:m. sır sapı da çok <>lacak., küylü, bu 

Bu ~eme Cöztıepeıd.e ş:'Vr~ionekle... yiizd~n ık ihtiyacını ke>ruyacaktl'f. 
rtiın artım:~ oılrnııı.'31, ew'Len:leki ha • Yağmurları mÜıteaıkıh sebze de 
vuz.1aı~ ruiye ~eld :ğj n.eticesi11e)~~..aa-ı--ı:ı 1 ş ve fiatlar dlerhal dü~müş. 
va'l1:1ld~ iğ ındaın icıab:'fld.a ev salı jfb)e • tür. Kilosu on beşe &ati lan sakı:z ka
rımd•en y~ m~siınind.e havuzla-rı:n Jba1klarl sekiz hıruışa. salatalığı n ta. 
dla. S'U bı4ım.diummıaıma)ar1 nıca edıile\nesi de ÜÇ bıruşa inmiştir. Meyva 
cddlilr. geçen seneıki ka<l.a.r bol değil!dir. 

Bilr mücad:dbe ek.ı~iı Karaın!tina & ,Li\kin gene ınıahall1 ihtiyacı karşı. 
Giizdya[ı aımsıınıdıaılti. e<V'ıeır i k~ _ılayacak kadu her cins mıeyvadan 
t11ol eıtmııelc.te ve liz:'!Tl gel<!n yerlC'Te birer parça val'.dr. 
mazot dökmt-ktedir. Bigada fazla mltd:arda sebze 

- - - yetİ§titibnlye beflandı 

lzmirde metresini öldüren G~en ısene selbıze müteahhid'leri 
katil Malkarada yakalandı ~ehrim :ze sıık sık uğra.yarak ltir hay 

Hayralbolu (Hususi) _ Bun .., li kış ve yaz sebzcıaıi satın almlŞ ve 
dan b ir müdk:leıt önce İzmirde met.. jhu yüzden b9:11çı;ra.:ıları n elin.e ~ İ r 
rel!lolni ördürüp abdie&hane çukuruna ç.ok para gır~b. Sebze ~htı • 
attıktan ıtonra kend!ıQni adaletin yacını adl.cryan zıraat erıbabı Bıgaya 
pençesinden kuırtamnak için biitün bağtı Dimeıt-Olka nahiyesi merkezin
aile~i eSra.dile b1ilikte firar eden de bu yıl ımevcu.d bahçeleri çoğal 
Tikveşti Abdülaziz ad tndak i şa.Nıın 'tara·k 158 .e. i b.l:a.ğ etm!ş, bunlar ~k 
kız kardeşi Rem2:i.ye, zabıtanuzın bahardan ıtılbar.eın faa:hyete geçmış.. 
sık ı takdl:ıi sonuında kazamızın Ha- t ir . Bu bahçeleroen binlerce 
cıl! ı köyünde ele geçirilmi~i. se-bze a1 ı rı.aca'k ve ·bu suretle önem. 
Yapılan ieticvab neticesinde Rem. li bir ihtiyaç karşılanmış olacaktır. 

ziyeden edimlen müphem malfuna- ----<>--
ta nazaran kardle~nin, Malkaranıın Kızılcahamamda bir eo yandı 
Yürük na.hiyesin~1e bulunduğu an 1-I KızıJca:hama (Husu i) _ Ka
laş • lmış .ve n.ahlYc. ~~rlüğünün zam11ın Y e.nic:1 mahalte:inden Ka. 
nazc.rı d ı k!katı çelkılm • şn. 1 · k" l" A1' wl H " · racavıran oy u ı og u useyıne 

Mevsuilcan baıbcr alıındığına göTe aid ii6trü s~z odadan ibaret bir 
Ab~üla~z de oradla y~kalamnı~ velev geu saat üç ra-dx:lelerinde tutuşa_ 
Tekırdagt na sevkedilm?Ş olup Reım.. rak üç aitenin ~alarile tamamen 
riye de kazamırzıdan T eldrdağına yanmıştı.r. 
gönderihnılştir. 

Firari Perin hı.ıdı.ııdu geçmek üze.. ta.k:ihi saıyesinıde ele geçen bu ka. 
buraya geldilk.lıeri anlaşılmakta -lçakların bugünlerde İzmire sevke-

-1... ... ,.ı_ ·ıkLdilec.e ak ta d !'r. 

Gayrimenkul açık arttırma ilanı 
Adapazarı icn Memurluğunda.la 

9t2/140. D 
Mabammen ~. 
Lira Kur. Cinsi, mevkii Ta.Pll, T, No. Mi.lutu'ı 

at 00 Ekizçei Müs. 28/5/942. 239 2 ıhelııt 2888 
.Hnı ıtö. tıı.. M. 2 nin 3te 
oe ı:ıaJ'W'. bir hiasesi 

M.eYkil ta.da. 

3t " Da dıaıhl Bu dahi 2311 1 Hekt 4210 
M.2nin3 te 
.. i. 

20 .. Bu da uıcaa 5 Bet. 2440 

Kıa~ M. 2nin3te 
mmıJll Bu dahi 236 biri. 

24 ot B1l ıılahl Bu dahi 238 Z Be. T 1800 
M.2nin3 te 
biri. 

Budndu 

Şar - Ça.ltıcakit Necip 
Ga.r - Demirali, Aziz 
vıe Şükıiqe 

Ce ve Şim. Yol 

Şar - Veli O. İsmail 
Gar - Kok.öz ism~il 
İbrahim, Ali 
Şim, İsmail o. Mus. 
tafa, İbra.him. 
Cen. Yol 

Şar - Demir Maıuıa 
Hasaa:ı 

Gar - Yol 
$im, Emin, Fa.tına, 

A...vşe 

Ceo. Mümin 

Sar - Yol 
Ga.r - İbra.Jıim, HÜ 
Hüseyin 
Şim. İsa.mil 
Cen. Zülfikıv ve kıs. 

nıen Biiscyln. 

B1or 'l>c>n:mı lstlfa.sml t.eminen haczedilerek paraya pevrilmesio~ karın ve. 
rilen ve .ı\da.paurı ta.pu dairesinin 236, 237, 2::8 ve 239 No. larınd:ı ka.yıdlı yu_ 
kanda mevkii. bud.ud ve mikda.n yazıb ve beher dönümüne konulan kıyın.et 

giıs+.ttilıen cUirt parça. tadanın 3 te blr h~i ll/8/94Z tarihine rastlayan Sa. 
b &iinü sa.at 10..11 de a.çık arltP'mA suretll'e satıla.caıktır 

1 - Artinnaya ~ edeceklerin hyri menıkuliin ~ııh&m.men değerinin 
% de 7 b11ı9uj'u niSbetinde pey a.kçf'Si veya. milli bir banka. mektubu venne. 
leri lau.mııhr. Satış bedeli }>l!şin olup lcra. ınenıumı halin icabına ı-örc 20 ıninü 
ceçmem.eık ii:ıııere müna.sib möıl1iet mehil verebilir. 

2 - TelliliYe.rean.I ile tapu t.cscil ve teslim masra.flan alıcıya. ıı.lddir. 
3 - İŞIRı c~ menknllerin açık arttırıma. şa.rtnaım.eleri 10/7/942 t&rihin_ 

den ltlıbaren her'kesin förd>ilmeleri için kra dairesinde AA)tktır. ı\rttırma. yazı 
ile 'ffJ'& .,Uahen ya.pda.bllir. Yuı Ue yapılan te'Liifin en az satış gününden bir 
Pin evvel ya.pılması Ia.zımdır. ı\11.tırroa hiç bir ka:t'ld ve şart ka.bııl etmez. 
Arttınna.ya iştirak edenler bu babdlakl şartnameyi ta.mamen okumuş ve mün_ 
derlcıatma vakıf oLmw; addıolunUilar. Arttırma mahallini terkedenler kefiyet 

etmiş saydırla.r. 

4 -: Ga.yri menkul; üç defa tellal bağırdılk.tan sonra en çok .u-ttıra.na lhale 
edilir. Ancak birinci arttırma.eh arttırma. bedeli ca.yri menkulün muhammen 
kıymetinin % de 75 şini buhlıaz ve bundan baŞka pa..raya çevrilme ve paylaş_ 
tama masr&fla.rın.ı ve vergi boromıu tecaıvm etme-.ııse en çok vt.tara.nın taaJı.. 
hüdü baki kalmak şa.rtUe arttırma. 10 rün dalı& temdid edilmiş olur. 2l/8/942 
tarUıi:ne !'a$tlayan Cmna. ;ünü ayni mahal ve saa~e ikinci arttı.rma.st yapıla. 
ra.k en çok arthrana. iha.l~ edilir. Şu kadar ki ikinci arttırmada. dahi veril~n 
bedelin S&i.ış pa.ylaşbrma ına.sraflarile vetC'i borçlarını geçm~i şarttır. 

5 - ~de sahibi aJ.a.cakhlarla. dlter a.likadarların ga.yri menkul ilzerindeld 
haklannı ve husmUe faiz ve ma...rafa. dair olan iddiala.nnl evrakı miiı;bitele. 
rile 15 cıiln ıoiitlde iu'a dairesine bildirmeleri li.ınmdır. Aksi t.a.ltd.il'de hak.. 
lan ta.pu sicUliyle sabit olma.yanlann .sat1$ bedıellıııin payla..şmasından hari9 
ka.lırla.r. İhale ve ınü!ea.kıb uuıameleler hakkında. icra ve iflas itanu.nunun 129 

Vf' onu ta.kib eden m.aıddeleri tatbik olunur. 
Da.ha fWa i.za.baıi almaılr. isteyenlerin icra cıa.iıfsi.ııde 942/140 D. müracaat. 

1 Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonundan 1 
'l'aıhmin edilen bedeli ıc3730.5 ı> lira olan Ze~nburnu sita.h ta.ı:nirhaneslnde 

mtwcnd 13 aded kazamn buluıulukları yerlerden söktilere'.< 300.GOJ mell'e me.. 
safeden iskeleye taşınması ve iskelede duba.tara. verilme:.i işi a~tk ebl\tmesine 
ta.lib çıkmadığında.n Sa.lıp:ı.zannda Askeri Fabrikalar yollamasındakı Sa.tın:Uma 

~~onunca. 15.7.9-12 Ça.rşa.mba günü sa.a.t 14 dıe açık eksiltıne 1Je ihale ed1. 
eoe ... ...c. 

Şartna.mesi herıriin k:omısyonda ıönilebllir. İ.st.e':Uilerin o ırün ve aat.te c280• 
liralık ilk teminat ma.kbıızu He kamlsyorub. ~ulunma.l:ı.rı, (73'23) 

TtiBK:l:YE tş BARKASI 
Küçük lasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLANI 

KBŞIDELER: i Şubat, 4 Mayıs, ll Atustoıi. 2 Wncil.e§r!.Q 
ta.rihleriıuie yap.ılır. 

1942 ikramiyeleri .. 
1adet2000Lir&lık -. 2000.- L\ıa 40 • 100 • = 4000.-
1 , 1000 • ..... 3000.- • 50 • 50 • =2500.-
2 • 750 • -1500.- • 
1 , 500 > -1600.- • 200 • 24 • = 6000.-

10 > ati O 1 -:asoo.- ' 200 > 10 • .... 2000.-

• 
• 
• 
' 
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10 Temmuz SON POST1' Savfa 5 

f Telgrat9, Telefon Ve Telsiz Haberleri J 
" Bu sabah~ Saracoğlu Mısırda 1 Refik Saydamın cenazesi gözyaşları 

v:y~bg::~~r ~~~~~~~~~ '::Z:;8:J arasında torenle A ·ıkaraya götnrnldn 
Almanlalll hura taıı.;dlim ~tmiştıir. Reiıficüm. Kahire, 9 (A.A.) - Neşredilen (Bqlarafı 1 inci sayfada) ~~e son saygı va7Jifesinı ıfa e'i-ı takriben beş ay evv~ gündlız bu. 

a hur İcra Vekillerini ayı"l ayrı teb- &ir telbl~ kaydedildiğine göre; susi trCllıle Ankaraya naklolun. ~ştir. na benzer hafıf ve çabuk geçen 
ıik etmi.ş ve hepsine movatfakıyet 7.8 Temmuz gecesi Alnwı.n mevzı.. muştur. _ Cenrze .~~ayı saat 12,15. te köp. ve yme takriben bir ay evvel gece 

B d . de b-·~·· ıerıne karşı muvatfaklyetl:i bir Merası·m hazırlıkları ruy:c gel<!igı zaman a_sken 11t1.tna. t. uyurken 'kuvv~m bir nö~ı daııa. . asra a temell'f'l~ uıruMıuşımır", fm B ' -:.1~~ poı.:-. ve J -.:ı f 1 :ı.. taarrm yapı ıştır. ır ~'l.ör . _ _ ~ JJC) aı~arma mu reze crı :..rı- geçırm~ ve ondan 'iOnrs .kı gü.ıı 
Yeal Tto11nt Vekı1i top tahriıb edilmiş, bic kaç döş. .Evvelki gun cıgleden so~a tah- tırnm vazıyeti almış. tabutu top istirahat e1rniş olduğu anlaşılmış.. · ıııı şebi• !mr. 9 (A.A.) - Tiooret Ve. man öklürülmü ve esir alınmı.ş. nıt olunan cenaze etrafınaa ~c:ce arabas-.ndan ındirilerek eller ÜS- tır. Evveltc ayni tarzda iki nöbet 

A killiğinc ta-~ edilen Dr. Behçet tır. sa!ba.ha . kad~ ihtiram nöbetçılen tünde Adalar ~skelesine gctıril- ,gcç.lımiş olmasına ve bu geceki 
Uz. gf!(:e saat 24 te ekı;ipresle At. Almaıı t~bllği bt<klemiŞ!erdir. nriş, merl:ıumu son defa Haydar- nöbeti ö1üm hissile mütıe.r:ıti.k kalb 

işgal ettl•ıer sancalk istasyonundan Ankaraya Berlin, 9 (A.A.) - Resmi teb.. Dün sabah şehirde bütün bay. paşadan 1stanhula g€çıren Demz. nahi~ndc şiddetli bir ağn ve 
hareket e1ımiştir. Hğ: Mısırda yapılan mevz.ii bir ta. ra'lôer yanya indirilmi~; cenaze a- yıollannm Suvat vapuruna konul- beniz soluk1uğu soğuk terle mut. 

Yeni BatvekilJn bayatı arruz neticesinde Elaleme.Y'Jlin ce. laymm geçeceği yollarda icab e. muştur. tasıf oluşuna ve pek kısa bir za. 
Vişi 10 (A.A.) - Ofi'rnn hiL nub böl:gesindc düşman geri püs.. den tedbirler alınmışt:ıır. Haydarpaşada manda ölümle neticelenmış olma • 

..ı· d.v.' go··re Voronez'in cenubun Yeni Başvekil Şükrü Saraçoğlu kü..ı···ım;;c>t;;.,.. l\ '1-~- • +ı 1 Tramvay seferleri saat 9 dan sına nazaran Bac.reki} Dr. Refik ulJ •gıne . 
887 

d n.:ı...._:~ft d"" ,n.ol ı~U ~......,.. .n.LUlilll \ e Ma yan . . Ce . . v•. 
oa Alman zırhlı kuvvetleT! . Ostr.~~ 1 c vu=ı~ unyaya ~~ tayyareneri gece ve gündüz Malta~ ltıbaren t~tıl ol~nmuş. soka!t ba~- naze törenım:le bulunan zevat Saydamın ölümünü intac eden 
gorz.k ile Svdboda şehirlerını dun miştir. Babası Saraç Mehmed us- nın hava meydanlarına nuıvaffa. la~na . ~h~ ~e ıandarma nöhetçı. ta Su:vat ".e Buııgn:z. ~'"SP~.rln=~.a hastalığın .gayet .~~ bır cAn. 
gece zaptetmişlcrdir. ta ~~.bi~dl:ı~:fk sa:;:~111_<imd~r,,:_~1 . kıyetle ta~rruz eılimişlerdk. Hava lerı. dıkılnriŞtir. bmıruşl~ır. İSkelede \ e ik~pru U- ~r.Pectorıs• nöbeti olduğunda 

Son vaziyet ra~~ .. u ıpü aı ve ı .....,....ıye tw~ı. ı. muharebelerinde 11 İngiliz tayya. Bin1ercc İstanbullu sabahın er. zerinde tnplanan halkın gozya la- şupbe kalmadığını bildiren müş.. 
y· . rn (A.A.) _ Atman kuv. ni. Odemişte, lise tahsilini ~ Iz. resi düşürülmüştür ken saatlerinden itibaren cena:z.e. n arasında aıynbn vapur 12,35 te terek raporumuz tan:z.im ve tak. 

vetleı;iı, doğu cep1heeinde ilerleme\e. mı8rde yapmğl ışt;.:u.· İtalyan tebliği nin geçeceği yolları do~durmu.ş v.e Haydarpaşayn gelmiştir, . . dim k1Jıındı. B-7-1942 
Tine devam ederdk Rus muka

1
vemd e.. • a~açıo u -..ıı~::_~~ rne-ktebdine Roma, 9 (A.A.) _ İtalyan ordu. merhuma karşı son tazım vazıfesı. ~a~arpaşa nhıtımmda ~htır~m Prof. Dr. Tevfik Sağlam 

tini birçok nokta1arda kırmış ıır IT.l gı1rmış1 ndmll'Vaıacı:A11J'.,,...ı9 gdeçen_.
1

_ en;k ları umumi karargahının 772 nu. ni ifa etrndk üzere bc-klcmeğe baş.. vazıyeti afan aSker ve polis muf. Beyoğl:ıı hastanesi. b~abibi. 
D h . b" ~- kesıntlerde a,ı yı an an sonra 190 a yuı~se maralı ı....ı.uın·. larmŞtır. rez . lerl arasından elle.r üzerinde DT. Fikret Onu.ralp on ne n ırço~ t-:ı.....,;ı.: • b"•' ;.,.+· eu b" l h 

nııştır. cu~.wnı :ı;.ırm~~ır. Elalemeyın bö1.gesınde muvaffa. Merasim başhvor geçıxı en cenaze ~~ Y.~ın en Beyoğl:u h~tanesi dahiliye ---<> Şü'krü Saraçoğ'lumın dk vazifesi kıyet!ll çarpışmalardan sonra Al- . ı sonunda bayra'kladn örtülu vago. mutehassın 

S t t ti'
•""• A~ında ba~mıştır. B.uraaa mai. m.an ve İtalyan motörlü müfreze. Saat 8 de şehrm tanınmış hafı7- na tonu:lrn~ur. Bu sırada Pen- Dr. Necmettin tzmirli ovye 8 ıgı yet memurll.ugu~.a tayın edil~n leri düşman unsurlarını k.ayıblaT la!'ı ha~ye ge~erek merhumun ~~ ~en kamp y~makt~ ol~~ Be'IJOğlıı hastane~· nöbetçi tabibi 

Sara~lu bır muddet sonıra İ:ıımır ft-=---~,. . ,...ı, ·ım ,_ da cenazesrı yanında kur'an okumı:.şlar Ünıver.sıte talı:fuelennden bır bo. Dr. Avni Yahyaog·ııı 
,~.....: • • ıı:_ . '- v~.n.uıı~n .. ""A gen ~...n\ c.,. zoruın d" i . d B ı:~•- H ,...ı 
~ nyaz.ıye mua~ ... uu om:nuş ve bırakım ~-ar ve birıKaç mühim mev ve ın merası:?-1 y~ışıar ır. u ur. te .a.r._.arpaş~ya gelmiş ve . Jzmitten geçerken 

Londra şark cephes:n- n~haret 1912 de t~ad .. v~ Terak. zii zaptetımişle.rdir. sırada cena7.e törnn:nde buluna~ak garda ihlıram vazıyeti a~tır... Izrnit. 9 (Hususi) - Başvekilin 
l 

k:ı TicaN!'t mektebi mfid:ırı.ı olmuş. 0 olan ~va1 ta Beyoglu hastanesı~e Hususi tren tam saat 13 de goz. naşmı taşıyan hususi tren buraya 
deki vaziyeti nası tıu. _ .. . . ş k h . gelmege baŞlam~ardo.r. MuhtE:>lif ~arı arasında A:nlmı-aya doğru saat 3.50 de gelmiştir. istasyonda 

? Samçoğlu. ~ !ahs~ı :a· ar cep esı sın~lara ;rtensub aSk.~i kıt'a1.arla ağır ağır hareket etnriştir. l>ır taibur ihtiram kı.t'asile, polis; 
görüyor mam!am.a~ ı.çm e~a ~elçıka a. . . polis ve. Jruıdarma mufrezelerı ~c An karaya gidenler jandarma müfrezelıeri; vali; komu. 

Lon.cha, 10 (A.A.) _ Gece ~~- sonra da 19'.•~reye g;.tmış.; Cenev. (Battarafı 1 mcı sayfada} Sıraseıvıler caddesi .ile T&ım tanlar bütün teşekküller lerı ge. 
rı:s.ı Mos'kovada neşredilen teblige re Ünversites? .siv~ ~irı:Jer V€ halde 1ıeri çekilen diifmanı yakında" me)'!tlanı arasında ye!" :ılm şlardır. Vali ve ~lecliy: Reıs Dr. LUtfı !enler' ve çdk kalabalık bir hm 
göre Don nehri üzerkıdc ve Voro. iirtısad şttbes1nı bibrnııştrr. sıkıştırmaktadırlar. Saaıt tam 10 da bayrağa sarılmış Kır-Oar. Riyasetıcümbur Umumi vardı. İhıti:ram ı.t'ası Başvek le 
nez'in garbinde Roııısos civarında Tahsilini b.ürp istnnbula gelen Birb:rini lakib eden dalgalar he. olan tabut Vali Lut.fi Kırdar, Par- Katibi; BaşveQtalet Müsteşarl; ı;on selam :resmini ifa etmiş, b 

1 

anudane çarpıflllalar vukua gebnelr. Saraçoğlu M~i6i Me:b'~a~da İz. linde faali)"C'Cıt~ bulunan Alman ha: ti reisi ~~d Miıooroğ'lu; merh~- ~~ekfilet .Hususi Kalem Müd~- dıo .matem ıhavası çatınıştU' an. 
~r J!lt!b'ushagana seçümışür. is. va lcuvvetlenne mensub lruvveth mun :;•egem Oıiıan Saydam ve dı- ru v~ yav€n; P.rotokol: Umum Mu. Vali komutanlar v on · · 

tedir. ~,öre tik}il harbne iştirak eden Saraçoğ t~kil'lcr kara muhardbelcrine iştirak ğer ynkmaarımn elleri üstfmde dür Muavini ve Başvekilin yeğeni re!k m~rlhumun man~h a gır;· 
Londra, 1 o (A.A.) _ Oon nelt- lu 1923 te Bücyük Millet Meclisine 1 ederek gec~ gün<fii.z tıı.anuzlarc1a bu hastaneden çıkarılarak top araba. Orlhan da cenaeznin refakatinde eğilmişlerdir 'Dren ıoiunuaz~un a 

· üzerinde ve Voronez'in garbin& gene İzmir ~·usu olarak seçi~.

1
lunmuşlar ~ geri çek~mekte olan sına konulmuştur. Bu sırada aske. An!karaya gitmişlerdir. etmiştir. Ha.tllın güı.erga,hınaev~~ 

~uharebeler <levam ~mektedir. roiçtir. O .zamandan-beri 1zmır ~~man kdlla.rıru tahr1b etmişler - ri bando matem havası ~a~;n~ğa Hususi trenin g~ğ'i bütün is.. külen halk merhuma karşı son 
Alınanlar dalıa oenubda bir böl. mei:>'usluğunu muhafaza etmelat.c- dır. başlamış ve cenıKre alaıyı yuruyuşe tasyoolarda merasıın yapılacak sa~yı gö$termiştir 

gede ileıllemif}Clldir. cliir. Oreil'iıı şianal ve ~imali garbi hö1 geçmiŞtir. ve Başvd.kik! karşı son taizm icra Merhumun ebedi· ~tirahatpbı 
Sovyet tdhliğin.de iani geçen Roa Sal'~ğlu 192~ te F~~i Okyar ge6~n?e ~~a~ kıt'.aları een~~ cep. Cenaze alayı olunacakıtll'. .. . . Anlkara. 9 (Hususi) - Merhum 

•os ,eıni V.oronea:'in t 70 kilomet.. kalb"nesine M~ar.ıf Vele.ıh .. olmwş, hesının !.ukunu hafıfietmek ıç • n ~~- . " Ank._:ırada .. cenaze. t?renmın ya. Dr. Refik Saydam için ~eh ir me. 
l'e kadar gaıbinde bulunmaktadır. bu vaz~eden _ıstifasım ~ea'kıb pılan duşman !aarru~larını 4 gun C~~ alayı şu şekılde teşekkul pı1ac~ı bugün şehnmiııde ve mem zarlığında ve hususi bir mahalde 

Bu şehir Motııkıova _ Rostof de. Mulltel:it Mübadele Koımsyomı devam c.den şıddedı çarpı-şmalar • elf?l r . . . . leketm !her tarafında sabahtan kabir hazırlanmıştır. Yarın m~rn. 
mİryolu üzerind.edir. Tıürlc ~·eti reisliğine seçi\niştir. dan sonra geri pli!Jkürtülmii§lCTdir. Önde bır ınzı:?at ~t·c:s~. ~~lunu. guruba kadar baY'faklar yarıya simS müteak b tabut yak nları, 

A'lmanlar cenuba doğru yaldaıiT 1927 de i6e İsmeıt İnönü kabinesin. Pek müessiT surette hava kuv - yor, bunu hır süvan bölugu; baş.. "ndirl ccelkıtir. mesai aııkadaşları ve dostlan ta. 
ken .§atlta doiro da ilerlemi,lerdir. de Maliye Vearliği:nc gelmiştir vetleri tarafından dlcstek?eı.en Al • l~rı~n nılıay sanc~ları . b1:~':na!1 Sefiri er gitti raiuı<ian şclıir meuırlığına götü. 
Voronezin müdaiauını yarmak için Bu SU"a.d'a tekaüd ıkanu. man kıt'a1arı düşmanı pek ağır ka. b~r pıyade ~l~Y~: bı: denız böluğu; rülecek ve orada hazırlanan ebedi 
Almanlar fev*a'ti.de gayretler ıar. uu tamıim ettinniş, Türk yıb1ara uğratmışlar ve 289 Sovyet bır hav~ böluğü, ~n 1an?arm~ Uı- Yaz tatili oooayısile şehrimı7de istirahatgMıına konacaktır. 
fetmeltte<krler. Her ne kadar Ruıııla parası ü3e'11inıde ~a~Il)j.Ştır. M~r- tankını tahri.'b etmişlerdir. b~ru; b1r polis mufrezcsı" takıb e. ibuhmmakta olan ecnebi sefirler Bllecikte 
Tin vaziyeti vahim ise de multave.. kez Ban1uw;ının te~isinde de. ~ırı Rjev"in ccnu'b bölgesinde çe:mbeT diyo~du. Bundan sonr~ tumen ve ~::~::ı::=:ak~e t~~e~ Bilecik, 9 (Hususi) - Merhum 
metleri ıi-dclet lteebetmektedir. pülınijŞiir. M!lıye Vekıllıgın- içinde alınan diifman gruplarına her bahrı!e .. ban~larl gelı~r ve. ~a: saat 14.30 de k.a1ikan Ankara tre. Başvail Refilk Saydamın cenaze-

- --o den istifasıoı ~teakı~ .06ıruı:~h taraftan hücum edllm"ı ve bunlar ta. ~U~'Uk Milie"t M~~~~ı R:ıslıkl, sini taşıyan tren saat yırmidc ~-
..,, boııçlan meseleeınde 'lürluye Cum sonradan el'k)ftırılmıttır. ~ırınCl ordu M~~ettışltıAı. Cümhu- nine bağlanan hususi vagonla An. rinıize gelırriştir. Başta valım1z Saracog unun huriyEÜAi Par~ temsil etmiş. Volkof cephesinde düşmanın bU r~~t Halk Fart.asi .~~~el Sek~eter- karav~ g:~. olmek üzere kalabalık b r halk 

anl~yı imza etmtştir. 1936 da köprübatına kal"tl yaptığı baika ta. lıgı, İstn~ul Vali.l~gı: Örfi ıdare Refık Saydamm eşyaları kütlesi tarafından cenazeye karşı 

BaşvekAl818 gelişi Adliye Vekiti oia. Saraçoğlu bu arruzlar akim kalmıştır. Düşman bu Kom~tan~gı ve m_ger resmi v~ Merhum Başvekilin zati eşyala. son saygı yapılmıştır. 
Cl Velmlcttc i~ avukatlar, meşıhud rada kan8'J kayıblara uğramııtır. husuSl da~re ve muesseseler, yerlı n da vılayet tarafından Perapalas Alman JnMbm.tnın nevfyatl • ·ıı d asıl suçı'i.ar k.aAunlarmda; icra ve ceza 17 tank tabrib edilmiştir. ve ecncbı ban'kalar; h~tane}er; at.elinden tes!Am alınmış ve mü- Berlın, g (A_.A.) _Bert n gaze-

ıngı ere a n evleri teŞkilatınıda mühim esaslar Alman bava kuvvetleri Mur ~ do}Gtb~.ar <tarafından gonderılen hurlen rek AınGtaraya gönderil. teleri dıün ölen Türk.iye Başvekili 

d 
tı kunmı~ur, marrska taarruz ederek burada ge. 100 e ~mn çelenk bu~unuyordu. miştir. Dr. Refı"'k Saydamın mcziyetlerıni 

karşl1an 1 ( 1938 de .evvela Ceifil Bayar, bı. niı yangınlar çıkaıunı-şlardır. ÇelenkI:rden 5?nr~ ~u!eık nam. Aziz o1üyıe bir kere daha 'I'ann. bellrten uzun yazılar neşrctmış. 
litıare Refik Saydam kabinelerin. Sovyet tebli:J.i . luları aşagı çevrılmış kı sıra er d hm t ~"'·-· lerdir Bütün gazet.eıer mcrllumun · . . • D .. f ~ talebe . d an ra e u!Jıt:'1lZ, • 

Londra, 10 (A.A.) - Londra 
radyoeu Şbü Sara.coğlu"nun ~8J: 
\fe1'.alete tayini vesilesile en samlmı 
t.ebrilderini S\lnmaktadır. 

Bu tayin keyiiyeti dün akJ&m 
Lonchada memnuniyetle öğrenil -

miştir. l . 
Bu sabaıh'ki Lonıdra gazete en 

Şükrü Saraooğlu'ndan bahsetmekte 
kendi!!ine ba,arılar temenni etmek. 
teciirlcr. 

--<> 

inoilizl~r bir Fransız 
adasını işgal ettiler 

Londra 10 (A.A.) - 2 Temmuz 
satıahı İngiliz kuvvetleri Mada • 
ge~ar a.dast. ile Mozambique ara
~ın'1Q bulunan ve Comoran adaları 
grupuna mensub olan Fransızlara 
aid Lamayot1e adasını işgal et -
mişlerd'T. 

de Haridye Velkaleti vazifesini Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet ve a~şşn a a sı arasın .3 Doktorların raporu resmini ilk sayfalarına !koymuş. 
def'uhıte etrm~ir. öğle teblliii: . cenazeyı taır.yan tiOp arabası gelı. Baışvclol Dr. Refik Saydam, 7 !ardır. . 

Siihü Saraço~lunun en muvaf- Kuvvetleriniz 8 Temmuz K~C.:U yardu. : . Temmuz 1942 Salı günü akşam Deuische Allgeme~ne. Ze·tung, 
falkıyclli vazifesi bu olmuştur. Sa- Voronej baıtısınıdalti savaşlua lftı.. - T~. ~basınk Başvek4lın or:e- yeme[,ıini Ticaret Vekili Mümtaz Rcli'k Saydamın; 'Iürkıye devlet 
raçoğ'lu ~iT l*?ne ~nra µatlavan rak etmi~erdir. Cephenin ba~a ke. L~ Ri an .8r1~m ve U n~ Ö'.kmen, İaşe Müsıteşar.ı Şükrü reisinin prens"plerıne uygun ola. 
büyük h&ıün hazırlık günlerinde sinrlerinde önemli hiçlbir ckğışıkük K"tib" K ~s~~u 1 u~. m~~ SCimlenslier; Bıaşv-O'kalet Hususi rak, gayesi; bizzat kendis ,in de 
sullhıı idame YQlunda büyük ça. olmamıttır. 1 u 1 ı eb'e~ Ore eç, l ~~ ı: Kalem Müdürü Hasan Şükrü A. tavsif etıt.iği gibi, Türki.yerun cm-
lışmala.r g&temıiş, bir~ &e'YG- AlırnanlM' ikrUJOI' :r; m u ar: genera e . dal, yaveri AbduJ.lalı Önhon; Ti. niyetini temm etmekten ibaret o. 
ba.tler y-.pllltf; Tür'kiy~nin dürüst, Londra 9 (A.A.) - Moskova tın Alıtay ve d'~r. genera~ler.' Valı caret Vekaleti Hususi Kalem Mü. lan dürüst bir siyaset takib eyle-
bar~ver ve doot çehres:nı her radyosunun Perşıemıbe sabah erken ~e !Belediye A Reısı ?1'· Lutiı Kıri düıii Fazıl Asail ve Vali Dr. Lütfi diğini bellirtmektcdir. Dr. Refik 
yerde saınkni bir şckHtle t<>.msil aaatlerde Voronej batısında 2 gün ;r •. 1~a~ ... ~1 M~steşa~ ie~ Kıroaıila birlikte Ta-k~m Belediye Saydam, bir sene evvel B, M. Mee. 
~iıptif'. içinde yapdan sava~larda 200 Al - ~ . .' .. ~'" e~. .~su nem gazı1lll5unda yedikten sonra saat lisiııde ~ylediği bir nutukta Tür

Bu<!!füı 55 yaŞ"ttMia buıunan yen· man tankının tahrib olunduğunu l\:~~~ Has~ Şukru Adal, BaŞ- 23.30 da otele gelmiş ve yattıktan kiiye c.üm1huriyeti ile Almanya a. 
Ba~~Himiz eTl verimli ve r.ıl~n bildirmektedir. Bu çevride.ki çarpı~ ~·r-X·.<~ Jraverı;. ~ıoı:lu u:u~ ve on beş datka uyuduktan sonra rasında'ki münasebtlerin m1t:şafı~ 
çağı.n<la bulunmakta.dır. ma gittikçe şiddecl!enmekte ve Al • _u~ .~::;1!'1 e~ b . ıgı' kalb nabi~esinde gayet şiddetli nın, ta1<lb ettiğı poliükamn baştı. 

Sem Posta: Yeni 'Başvekilimi?: manlar muazzam miktarda tank ve Y~ R ~ .. 'ld~y ar; ~ıv:r- b'r ağrı ile uya~ ve Ka1emi ca muvaffaJt~tleri.nden birı ol. 
candan tclbrik eder ve başarılar top ku1lama'ktadırlar. Spiker, Al ~ t1 

• v~· .:r BeıC:·n ar~~ e::- Mahsus Müdürü Hasan Şükrü A- duğunu söylemişti. . 
dileriz. manlann mütbiş kayıb!arıoa rğ - er, .ef dkfiletıe ~re· a ~:d .. a. dalı çağıntralk. kalh nahiyes.nde Berlikler Lokal Anzeıgcr gaze. 

men ierledi.kledni ilave etmektedir, ~ı .'re ··r Wrır . m~ u ur- şiddetli bir ağrıdan muz.tarih ol- tesi, merlhumun; başardığı birçok 
erı .ve nıu e .:·~"en; mu~se ~e duğunu ve etrafa telaş verilme- işler arasında Tü:n<tycni'Il sıhhi 

MI .• li Şefin Türk ce~ıyct~er n:ıudur ve mu.messıl. mesini tenbiU'ı ve fakat biraz sonra durumunda yaptığı ıslahatın bii .. 
• len takib edıynr w alavm sonunu L. " b k" - ~- tm"ş • ..;-~ w- yen· old,.;ıı..• ... u kaydetmek.. 

11 '*1.n!" bil' b b" · (ı kı ' k """+ • rd vır e ıın çagırlı:uıöSını emre ı ,,~ ua . "'6"""' . 
~riibe ve • ır ecsa.cı milleti nane eyafl ır pıya c tası 1:t""""ıyo u. ve hekim ıgeldiği zaman kullan- tedir. Dr. Refıık Saytlam Cumhur. 

- Eczacı Kalfası 
k.alfMMA i.lt.ti1aç vardır. Tallbledn Bu suretle teşekkul ~en ce_ naze ması ı·çın· , ;,,.;~ ka1b tedavisine rensi !nönünün en yakın dostla. 

(Bu.tarafı 1 :Uci ıayfada) 1 T-ı-.: Cümhu ..._u~ 
0 EmainöaiUHlıe M. ıtizmı ee•a.bAIW'. a.a_yı yavaş yavaş ~. m - varayan 1••1~ .... ı .. r bulunan kutuyu rından ve ış· arit. adadarın.dan. dır. 

R 01iz ve doiru bildiği hareketlerde et nd.a l ~ .ı . ...._..- v-• ommel yeni taarruza sine möraeaa-\l&rı. uğraşma hissi zorlu; hiçbir menfa ... rdlj ~~J 1 run:_g_:~ş. Ine)kao~- hazırlam•ştll-. Şef.ine karşı şahsı sadakatim E'.D 
.1 ı: a mev~ı a an IW'l~ar ve . - Gönderilen polis md..örü ,rasıta. ~ zano..ad• da \ıııife muhafaza 

hazırlanıyor ~~::::::::::::::::::::::-_"'_ at, biçbir n~d ... ürkmiyecek ka- sol~~klar edtanı da ala~ tştıra~ sıle m yakın hastane olan Beyoğ_ ~. 
dar göz.ü pekti. Vatan, uzun bir ça. etmışti:. <:enaze al~. Cümhun. lu hastanesinden celbedilen nö.. A~~i ,.._.., ...,....~ ~rb·n 

Vişi, : O (A.A.) - El Alemeyn SelP8a• llİİftDCtıei lı~ı>oa de•riınin kemale e~tirdiği yet abidesı etrafını dolaşt>ktan ı.,.,.ı,..· t bib" D A . y h vl b.ı h lı 1 ınds J,_ 1,.t 
tivarında faa'lıyet yeniden baş gös.. T · bır evlldınrn hi.nnetiui:ıd"n çok is. sonra, bandıonun çaldığı matem ~ı a 1 r. :vnı a. yaog. u e~ u .r~ ~a:: bk ~ 
lcrm.~tir, Ahmet emız tıfade ed~eci bir zamanda, ondtın havalan arasında yavaş yavaş İs.. ~~~ 24.40 da ha..<tanın ~zdine ge!. :'1ynsetln~-~~ ~ -
Lon~r~ Rom~ru, El Alemeyni . mahrnm kalm~ır. Acımız büyük • fik1fil caddesini geçmiş, Galatasa. ?.ıgı amnan son nefes:m ve:meı( ıdare e~JJ 

almak ıçın ya'k:-da yeniden taıırru. AdPe&: Ça.ı-şıkapı tür. Rahmetliye hizmet ve Jcııdir b;. raya· Tepebaşına ve tarmavva u~ere 'bulliıust:ur. Buna ragmen tımnektedır. elerinhı rt .. 
ta geçeceğini tabeıı.i• etmektedir. Tramny d~ ,;o. 3 lir dun-~lar gö~tk!ıvnek yaln•.z borcu yol~u takiben Kara'köyc inmiş. ~ur ve kafeıı: .şınngalan y.ap 1- ~ıunen ~ _:. Rum:n 

firpitz zırhlısının tor

pil!andiği haberini 

Tel: :?ı860. A.yrıCQ. 1'i. muz degrl; yetışecek nesil'-re karşı f rreşlır. On daikika sonra Be~oğlu B~eş. ( . .) .. .. ~ 
NGerl BıiiyükadıL Da.i( güzel örnefk vermelk . .;, 4'e. 11.üs- ır. lstı'k a .. 1 Caddes"ınde hastanesi baştabibi Dr. Fikret zetelerı. ~\'1\-elkı gece olend Turlkh:~ 

L t •1.11· "f ·-~tr On·~ ve chh;""- :ınüWl.'ı.,sı;-.r:ı Başvekih Dr. Refık Say am ct:A-Eozanesi Tel: 56.:n toe ve c cı.uı vazı CJNz:u , ,_ftl!tf' ~~ . --l-} '1 
Hizmet a~ıkı vatanseverlerin; .l. c.naze alayı İst küıl caddesin. D:-. Necme~in İzmirli ~-e hc::nen kında 9*. samimi nWA:<t e er neş. 

loerine verilen ema•ti t-mlz ve §C· d.Pn ,geçeıftten. bütün dükkanlarla; "Kabinde Pro!. Dr. T~ S..f\ılm retm~ır. . .. 
refli bh ..ıhayedc teslim etmclni mmCa.za.!ar ~'kleriai ind.irrr.ı.iş... gelmişler ve p~ıkları mua\Cll:?- UnJ'\•ersul ga~. bu Türk ~V-

BerHn, 9 (A.A.) _ Resmi teb. •n aziz eme'lleridir. Dr. Saydam; 1 .. r. linemalar mişıterini kaldırmak de kaTu ve teneffüsün ~~.ı::ıt'ıı ·-~ ~~nın katı b.r. an?n .. ~ ~hıız 
fiğ: Ti:rpitz s:nıfırufa., bi.z- saffı RAŞiD ~IZA TİYATROSU üzeri ... deki vezife emanet~e.rini ııe- suretile memuma karşı -on hür. durmuş olduğunu ve haJdkı oltNtt T1141 .. 9un rrıCtlfaatit;ı, r"T~·e 

· Berlin tekzib ediyor (TiYATROLAR) 

ha:rb gemisinin t'Orpil!endığine da. Halide Pitkin beoaber refle teslim e!tmelkte miimt:ız bir bah m~'ı!tc roulun~atdu. ':funıe.tlerin"n me-.r<'ud~tini t.-r- hı~r:ık ve Cm h:.r.reıs1 ~ct no. 
ır Sovye.tler tarafından ileri sürü. H.arhiyede, Bet.u ~in alatur. tİydr1ığa ermi~tir. M":l1et htıd "mi bü. Taia;i::rı'lLl~n J«jprl)ye ~ar olan "-1'1. etm·~erdir. .. .. "Ü lle ~r.ı .. ~~:ıt ı~ı..n .. d" bu. 
len ddia ta:mamile a51lsı:zrlı.r, Bahis ka kı.rrunda BU GECE yu'1t wıtanseveri, Türk milletinin yolun tki t~:rc:iım ~lduran b n. Kalemi MaMlıs Müdunı Hasan !ıırsr~k. l'!l~1dt n!.ll b~ :ı!lt~-
mevzuu olan gemi ne tanı-ruza ve SAÇLAlllNDAN UTAN hatınıs•nt1 httrmetle tevdi ediyoruz. lerce kiş' dıe ~.Jeri ya.şla dolu o. s·· ·rü Adaldan alır.ıın Trla'(,l'Yl:ıt'l "'l kotuma a muv if k n ,,nmu 

____ _E:ncQ.jde~ha~s~arDaL.ıüv!ıtawııw.ı:~-----__,;'.__, __ ~~,..:...~-1..&..&.~....ı..-"'--..--.--..l...------~--------tL---..~'-~----..ı....,__ ...... __..__...___ 



• Sayfa 

Askeri vaziyet 
•O 1 

LEYLi w NEHARi 
SEN BENUA r•a•ııı ERKEK LiSESi 

(Bllfl•llfl 1 inci _,fada) ıSovyetlerin timdi.ki muvakkat mer. ı.e.mm Galata posta kuta. 1330 
:ramoçenlııo kanvederiDia .Uratle ae: kezleri olan ve ~alllıD tark. aahi. ı." Orta mektebi bltl....ı. için 
r.i çekilmekte ve Alman hava ku:v ,. tinde buılunan Samara=Kubitef ihzari fnmızca kanlan ...ds-
Yetleıin111 bü.rü)r. t.,ddtüBer halin.. telırine takribeo 300 kiloınetre ka. KLAslK ve MODERN TEDRiSAT 
de bunlara ve lllYJ'ıca o aahadaki di. j dar mesafededir. Buraya doiru te.. °'8aal* imtihaı.ı.rım lauı"-
ier Sovydt ulum hedefi.erine ara .. 

1 

madt eden arazi de zırhlı ve motör. ~ıd ...... ıhıl Puarteel " P ........ sinleri ..at 9 daa 12 J'• 
.az bir eure!Me hücum etmekte olduk lü birliklerin hareketine çok müu. bel. ,..., ..... Olml 16 EJlil ÇMpm'- liDI açılacaldtr. 
larını bilcüımeıkıtedir. I id ıörünmekteıdiT. 300 kiTometre, t~~;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

Mman tel>liği Timoçenko lurv • motörJü birlikıler için büyük bir me, 1 

vetıeım·n banci uımlarının ban • .ue olmadıiından ou tehir de bu. Devlet Danlzyolları l,ıatme Umum 
si hattall banci hatta c:loiru çekil - aün tehlikeye ıirmiı demektir. E • 
111ekte ~larınıden. Don nehri ier, Alman zııWı ve motörlü tü • MOdUrıuau ilanları 
panda ~er içine alınmıı o - menleri, tahiatiıle daha a-erilerde ka 
lu Sovyd iauvvetloriniıı 90D durum lan Abnan ve mütteıfik pıyade tü • 
.larıaın ae olduiundan, kezalik Do. menlerinin bir dereıc8!'.e kadar ol • 
nec nehri ıaal>le aNı Don hava. aun yaklapl,ilmeleri içia bareket • 

slnde ve R09boi aııntalı:uındaki lerini bir paıça 7aıvqlatmak mecbu 
'tiiıan ve Sovyet kuıvvetlerl.ain ae - riyetinde cıllm ... Iar bu tehlike daha 

l r yapmsba bulundıulda11ndan bah da büyümüt olaell&br. Onun için 
ıtmemdrtedir ve umumi ifadeei j.. marepl Tl.moçeıılııonun geri çekil • 

l ,arife. müphemdir. Fakat. Alman. me baıeketiai Kubife,ri örtecek veç 
rın bır ~raketi intaç yoluna eok- I hıle icra etmeai veıvahuc:l Sovyetle • 
adan tal.ılk vermemek adetleri ria merkezlerini bu ,ebirden kaldı • 
zönüne a,lllıma bu ınjiphemiyeti raralı: Ural dailarının prkında di • 
Jİİ gö~ ve hakiki vaziyeti an- ier bir ıebre nakle11neleri zarureti 
abilmek için biritaç &'iin daha tab de b:111öeteımitl'ir. 

l - llaUotıe Fener ....,.,. a.1ı:e•lnln ..... olarak ,....._ lntuı cll758,45• 
Ura M BalM yapar llkelellala ......, olara 7uldea ÜllMI dlHl,th Ura lise • 
......_ am arrı blah aarf ...me eklllllme7e ,........,. 
ı - ....._, 11 ~- lifi Pers ı ı 'ııı ,..... .et ıs ie Yare merkeslD,, 

de alma _,_ ............. 7&plil•cüllr ... leleft ... ~ koml97enda bel' 

... drile1tlllr. 
1 - t.l*"lerlD 8' lllıwe tarihinden ea • .c.ul clnlerl ~ tlıo cin enel 

Wr Wlık Qe ,.... ....,lıltte alneaa&la ea • •Ullh Uırabk k aibl ha.. 
.-. ,......._ tiıir ._.. .,.. eı1era ellli79' ~ a1ma1an lkamıtar. 

t - llWMmeıJ"e lllirM edeeeklertn lotlDol _... J"iııalı Yeulk ile lifi 
7dma ahi 'l'leare& ..... 'ftSbıNmı l'eaer Jlkeleel itin d711.ll• llraNr Bılla& 
llllelelıl ilin cllH.11• llnbk ~ &emlmııtl.ruu laaTI e1an1t ...__ tar1,. 
fatı ..u.we lııMala711ıOMları bpalı •Uflarını lldncl mdiıııle yMlb mUea 
bir _. enellae ....,. lr.Olal.,• nialltlne • ..,,.. ..-..Wllnde .-eleri JA. ................ ,...eler blıal ....... •llMıt 

melıt lazımdır. . Kezal&, Mı•ıda bugün mevcud 
~1arepl Timoç~ orduları du. olan vaziyet ıimaıJi Irakla ıimali L 
ır nua basün .düne nazaran daha randa bulunea lncliz kaavvetlerinin -------------------------

"' • bir hale geldiiiai bu ordu. geçen aene lnciFirdede Ruslar ara • Devlet orman işletmesi Karabük revir 
1 .JÜ)'Ük ölııtide ıeri çUUlme ha. aında kararlqtırıfdıiı voçhile Kaf. ı 

erine batlamalarındmn dahi ku dailarile Kafb.yanın müdafaa. amirliğinden: 
ıa'k miimkünd'üır. Ancak, dün. aına yardım -edebilmelerini pek zi- Tahminen 4000 metre mikab muhteUf cina maden direk. 
ızımmda c:WU ilaret etmit ol- yade ciiçleftirmittir. 1--!-• --1...!I 
nuz veçlüle 1119repl .Ximoçen. 9 Temmuz tviıli Alman .tebliii ....mm ....W ve iatif iti açık eluiltmeai 
1 eeuea, l>u vahim durumu Ural"ın ıimal ve batı fimalinden 1 - Sanbtilı: t1nW orman lfletmeıllae ı.tıı K.arab.7• bllse9hala MI 7da 

bitm.i 4çia liiratle ıeri çe, Sovyellerin Timoçenko ordularının keetmlne tMI .,.._ mah&elll ~ 4llp&ea kealla .. Wunlnen "" 
... ten batka çareai de yoktu. yükünü hafifletmek makaadile yap. MI'& ID meiN mlMıb l'IMlılealade audı&elil e~ aaaden diretilk alaolarm rirl.. 
al Timoçenb> ıeri çekilme· makta devam ettikleri ıiddetli ta. leeell ı-.e ıtre tlln* boJl&nna Wuılm lıMılıon JrO•hJw ftl'WPAlaraaa.. 
etine batlamakla en c:lıoiru o. arruzlann ıene piiakürtüldüiünü: kil 11e llıtlll wı ....._ IMrsli 7ola mllftthlıı'4Bne alı! ...... • blnoMetrta 
·r kararı t.aıl>ik ve icra m.w - Riyev mıntllkuında çember içine Hl -na bıiar aı.amea ifa eıH1mlt blll ..... lk .,.nııe h it ao* eblUIDere 

· kO)'Dllll demektir. Yalnız: e. alınmıı olaa büyük Sovyet kuvvet- oluınlımaPır. 
ele heniiE Scnyet v§rfa Londra leritain etrafındaki çemberlerin fid. 1 - Af* elıailtme ll/Temlllm/HI &adaiae ~ IW1I h atııdl saat 
~alarıadan veıilmit malamat detl~ taarrmiar1a cı.i\a da daraltıl. H ie ~ 4leTl9' -- ........... "* lımhtllt ........ tepl·mcıM olu 
olmadıiından T'amoçenkonun cfıiını: Wolıof neluinin pr\ ..ahi. .......,_ ......... JtlPllMaktır. 

uek.eti haWunda daha fUDlüllü linde bir köprli>aıının bir taarruz 1 - Bldnel ••Mele 7Mlb prtlar .._... .... ws .. ...._ llııııvWle 
üt .. ea JMtd>ilmek: oaun Do. hareketi cıeticeeinde Ruıla1dan zap. '81aer ~ ......_ •whMI-.. Wel eıııkk llndlr. 
arbı: apiı Don Ye Roatof bL teditdiiini ve Tripitz zırhlı•ının ·t - M1lnlıka.C. tenalM& -..ı " 7,5 ._..ile MM llnıılll'. 
: KafkM dailari Ye Kafka1ıya. Balhk denizinde bir Sovyet denizal 1 - a. ... aW Al* eblltme tarinaaelerl Al*anıla .._ -- ....... 

müd.afaMI baWtıada neler dü • tısı taraftan tıorpillenip hasara llil Ue z.acülM Ol'IUll fftÜSe mlHrlillade ,.. ....amir iDd:rlltbMle 
•ll'll~llr. 'üiünii &lhmin etmek bag6n i. uiratıldıiına dair Mo&ova ve Lon 

"tene k.ı.il olamıyaoalr.ttr. cfradan verilen haberlerin a•lı ol t - ""*61s1D elıllltme ılıl le ..... •Clarlle ltldllr.&e ınlr lmlrllllmlse 
arada fU i\i noktayı da itaret madıiını da ıayrıca bildirmektedir. -...ı etaelert ...._. illa e11111111'. dHI• 

' neden geçemiylceii&: kl Alman- Şark ceııfıeainİCl olayları çnk e • 
ıM müttellderinin Tbif olduk.la • hemmiyetli ve çok heyecanlı olarak 

ı dau baheedıilen O.oper n.hri devam etmdttecfüı. K. D. 

Hcrgün SPOR 
(lası llfı 2 ad -~> ' (a..tarafı 3/1 ele) 

çıok fri'ç bir OflWH' çok büyük wte- recektir. Meıeafeei 1400 metredir • 
haretle ~. Fabı.t parti kızı.' Döııdüncü 'kıo19: Üç ve daha yu. 
fM&ClCI tehJi1otsli göze dtrıadmı her karı yaft&ki lngitiz atlarına mab • 
eli kaztmmalc Jcola.11 detJldir.• eua hand•aph yarııtır. 
Dımacratie (Z7 Ri-toe 941) Dendi, K.amiearj, Öz~mıir,. Kon.. 

.9ugiR Miıift gözler atef ca: Yavuz: Aılemdıar sarecektar. 
~ tonıfMuim Mmaırr&en ku. M~~i 1800 m~edir. . 
....,.,_.. le T'" ki ·u Bcpnc'ı kOfU: iki yaıında halla 
r--n""'9 o " UT' yeye çevrı .. ycw. •- L_:.ı· • .ıL. __ L_ Bu dald1oayo kader itıaAııtnaz "an msnız taT-rllla manaustur, 
W:, ~ terdnin kefesini ~üreoy,. Deeteıııül, Polat. ve Arat 
illi gnq> cınıatıda 1J\ÜN.vi tutan atrecektiıı. • • 
~ 1lfl"" ne oı.c.k' Dtınımu Yarıın mıeaaleıea 1000 metredır. 
elin ro7ıatwaz 1'e MZi1cti, ·§imdi da. Çifte bahi9 2, 3, 4 ve S nci ko-
11& zorlqıyot".• palar~~dıT.. • • 

La Suiu'e (21 E1li 941) r~~·a;:.-; 2, 3, 4 ve S ıncı ya. 

- cTü~. bu clablcaya kad4T' Alman teaiaçil..min bqinkfl 
.-un her elimle JcazoMı. la 

cDü.n114 haritalwu.ı bakılla in. .maç n 
giltere ile Uftfab olu, ittifakını Mi.eafw A'lman tensçileri hucün 
• d'Ue IÖ!fliyeıı; taahJ&iidlerine i1k m,çla.rını T.la.im kurtlarında ya 
~ teyid eden, buna ray. pacaldardıT. Maçtluın programı ıu 
men Mih"9r clet71etleri ta.rafından tekilde hazııllanmıttn. 
claıima ve Mitemadi bir ıek'lde Saat 16 da: Koclı - Hasan. 
1iurwad eMi göm ıtaltıaz Türkiye Saat 17 de: Fcert - Suad. 
.. ..,...,,., o; Nricıive ki; B.Zlea Saat ıa de: H ... n. Fehmi çifti 
~.....U Cl&lkadcrkn Balkcm- Nipn - Mellt çifti.. 

l.tanbul C. Müddei Umumiliğinden: 
a-"-ı ..... MllTllldrM 'I', 

Clllll Kile Lira it. Lira s .. 
'reep ..... '"' ini " 1'17 71 

-~ 1111 -.. il IS .... 1111 111 .. it M-1 ...... 111 1191 ,., 1t .. Tar,... 151 11!5 " 84 Si 

Tm ... .. .. ' 58 

fıtll • 11'1 .. 
Olleılea ..... ut l.. M ft H - 1 
Tıcııbrllla ._ " .Matı pmlı -" .... .._ ao• ~e toamutıur. 

Bhflfwı 11/7/lft alna aat H &e -.il aınl Pn eaat 15 te odan eblı&., 
.a cea w tıMklf eri blınumcla ,...,ıı..ur. Brub ald beclellel"e nakll7e. 
bp Te .,..uer UilaJ eclilmjfllr. t.&etıllerln 1ımıJara alııl ..n--e1ert --
a..re taWılell ...- ber ati mesai •aUıııl'l tahlllnie cesa ... '9vlkll ..t ..._ 
....... ~ .... iller 711bnfa palı ....... aaaUe bnul ..... 
Jıalutle lıbılllde ........ IDll'acıaa&lan. (iMi) 

lzmit Deniz Sabn Alma Komisyonundan: 
O. ~ 'l'clllmlıll -· Tealraa&a 

..... Lira 

..._ eı11 nMt ut mı 

..... eılt .... .. ... 
l - T .. _,. .... ft ~ JWb iti ..._ e& lfl'I aıt'l ....... Dallle 

..... ...... ...... url ........... 11/T /Hl C-•"'-' .... saat 
il ele 1-IUe ..._. 1ı;&p111m1ekl ........... th•rfa ppııı • .......,.. 
ı - ŞartMmelerl SU kllnq --W!frle 1 ı 1 ıv lııa slaıtlıMh' 
1 - l ' · Wptp, ildi el.tlıt'vı tielre& "' elalbe& • .......,...., MM -* 

... ladırlık "8llalle tuııla ıfın'dell Wıl!r ............. ft ,....... 

...... JMlh t..ra•• ~ ....... w IMMıra ... Mr llM en M e ...... ......,_ ...... .. ... ,. 

l~ETi BANKTAN-
Bavat hat l~ln 

ÇELiK HALAT ARANIYOR 
Mukavemeti 145 Kg/mır.~ kutru 34 ve 36 mm olan ve 

havai hatlarda tqıyıcı olarak kullandan cimtea 

ÇELİK TEL HALATLA'ra 
ihtiyaç ftl'dır. Elinde bunlardan veya yakm evsafta çe • 
lilc tel balat bulunanlann evsaf, miktar ve fiatlarmı bil· 
dirir teklif mektublarmı acele ccETI BANK • ANKA 

RA» adreaine söndermeleri • 

S,.çımz DlkllUyona, Bapnızcla Kepek vana ? 

MAJiK SAÇ EKSiRi . 
~--• Kall•nmız telirial et.hal pıilrdaBz ___ ,, 

619• Satllık Otomobil ve Yedek Malzemeler-• 
u· ıw. 'l'eaer .... Nedim 'l'dıllrm oe wıwı .......,_ .... ,.._ •• 

...._..-illa IDikiAra J'Wh ._. ... :we m•l rrllri aollk ........ ile 

...._ " -.a lıaale eke penkm'ııı olanlt' 11/'UMJ ÇaqwlNa dlail &ua_ 

.......... _. driUdlH ~ ........... . 
.AınWarua -n.17e&& Ye cllter Ilı~ ..... ,.. ....... ia&l7ealer Ka 

racıw &1:' 'hlt reaer adr8llae ..........._ 
Vt allcıuua 8aale alDbde IEM=• .... ,.. ...,. UAa oı... 
1 - il ... , ....... e eua-a, Ddl ec174 w pll iefentla&I. 
ı-.,.... ........ .-&~ ..... 
1 - Otehla Madel 3' l'oıt ...._ UMe 
1 - llE:.MQea Motel Si Fori oallllr 1aa11a. 
1 - .:..,_ ..... at ır.t ............ 
Ve clellOda ı..hmaa ellı:l J'8lll c1ea1r ...._. w 11ıı1 llıl1ei 7llfta fert ..._ 

.. ,... ,......., "7'ral bılar ......... 

Türkiye CUmhurıyetı 

ZiRAA T- BANKASJ ..... ......... 
Sermayesi: 100.000.000 TOrk Lirası 

t-ARA BiRiKTiRENLERE za.eoo 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

-.& O Mm'n • t•"* •at - 'r 1111 - ırMa'afa • 
• • ..._ t•hrnh• ..... • illt ırlıl'u• lml'a • ...,. w 
.......... 'ctl*h et• 

' AcW 1.000 U..lak 4-000 Ula 
' • IOO a 1.000 • 
4 • 2IO • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 10 • 1,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 

-
180 • IO a l,ZOO • 

Dlldracı ...... , «·" - .... '* ............... .... 
............................... t ........ ,, .. 
................. u-.. u• .... UWU .... 

..... ........... w:u.-

Son POlla M•••U Nepl,iıl lltkllrlı CilaM .... 

~· A. ..... lJIAICUGll: i .._ Vab .... • ~ fakat Suıt 19 da: Eecert .. Koch ~ifd 
••••• NpaW.ek• lıum&J'""'°' iM 8-l..a Eaee çUti brtllapc.WV 
tw. O Nricive 1d, fngtıtennin dır. 
~; Al~mn da doı. Pazar ılaldl deaı"• -~•lan 

Türkiye Cümhariyet Merk~ Bankası 4 /Temmuz/1942 vaziyeti 
...... •· ·-ı.. Tirldi naıib • 1

-,. 

.ı-.i w;' ~r~:ve B. T. U ...... llölse Bat-
de G•ıft (S E1161 Ml) bahil...._ı. 

N!tip locak? 1 - Dmler b.yramı müna .. 
-~ tae ~ poUtVca llebetile tertiıb edi1en fQat havanın 
: r.ck oWMP 1cadcw mateJ · muha1Jeıti )'iiz6nden 1 f emmus =:..ek M%i1cdr. Fikat Tür. 942 taıiünde 711P .. mıyan denız ya 

W,. cltplotnclft tll1aaNlda bir tnL rııları 12 Temmm 942 Pmr p.. 
-:a..:~,.ıc. ,__ Dfi Moda ko,unda yapdacaktır. 

•w--ene..--~ vaPfll"1IG 2 - M~llara •at 14,30 
~-~We! da batlanacaltır. 

Bir .,_• "Y ft'V'el dilet' meaiet- 3 - Ya~ıılar 'MOda ~· 
'WUllD'la l>iltillltıe AnkaraJ9 cltı. ~emirti,-ecel, Den•H~rı aemıle • 
mlıltim. nnde takt> ...... eoektir. 
HlıtnslDI her vakit çok temiz 4 - Ba cemil.-e lirmek &zere '* Tilık de91et adamı olarak ana. 'bazıda~ dav-~er Halk .. Jnin.. 

wam methım Bapekil Dr. Refik den tnzs ~ 
S6;dam biıııe umumt vaziyeti an. an_ s--... erta ... _... 
lel I *9o 8lm'8 dıf memleket .iM'- Hl -e•tı aWt1m ......... _. .._ 
llleleıinııill ıtar&B etmesi için aözti ,... b,.d..._ 'l'ealllal ........... 
s.r.ıı-mıa bınltta. ... •W• Mbal ,........ 

Haricilre veıttum1men ifittikle. • au.a 8eMI' 

tbni tekrar edecek delilim- Fakat ----------'* cüm1etli bu y....,a iyı bir son setini Refik Saydam hükılmeti za-
._ suale güRl bir~ olabilir: manında ffM'ieiıye Vekili Saraçoj. 

- c'rurk şerefi ve Türk »tikllli lu Şükrüi. )'\iıii'1.ü, SaracJ>ğlu Şük.. 
ptlıasına .aıtuı alınabilecek bir ta- rü timii Bafvekildiır. 
rafnılık ~zammı bahis mev- Mevkii y;ıllı:Beleni tebr'k etmek 
auu olamaz; demi~.• iıdelbtir. Ftkat ben memleketi teb. 
T•a~lerin: ~ edecetim, lıepimid.n ittifakını 
- c afillJı'll•lı• blL banan ııol.ftılwmz .,.ı ,ı tara. 

meleri ile t..ıf ~ i8tedikleri. fmdan J(lrit~. 

:ı ~ ;..-: •'--- ıt,.IJ.,;ı 

A ICTIP, PAS iP, 

'JUM.111 
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• • • • • • • • • 

9nh"fıM ı MI' ... 
'l'llt 11119 • • • • • • • • • 

...,,...... ... 'Hm 
.....: ........ ._ l\fu.111 
Al&ma Uladi bllll" ..... .. 
'fil1ll' • • • • • • • • • 
IJllW ..... ... ...... Kllllnıı9 
lllldfellrl • • • • • • • • • • 

---~ DWUhle .... 9'nlı:I ...... 
ll:Ull1lll • • • • • • • • • 
DaUD8 .... IDcıl ............ 
............. ..,... 91111 .....,.. ........ . 
lı••t Clı' mı 

TicUt SeDeUer • • • • • • • ................. 
( Dtiabtıt edllla ..,... aaJd, 

& ( ,_ Drlll1ll .... ... 
' tıılaTllM <ltlHll brmltle> • 

• ( ...... ...... " TllaYllM= 
a..-.rı 

A1mı .. dDTts tllerlae .... • • 
TahTllA' OsertDI aftDI • • • , 
_.,. t.. 9tdell &ftlla • • 

.....,_ IUO lfo. 1u lranuna .aı. 
aodU altlD lı:arllbJd1 .... • • 
m ııladu: •••••••• , 
llf\tıllfl • • • • • • • • • 

Lira 111.IM."8. . .......... 
.. 111.111.n 

• Sl'l.DUl 

• 

• 
Ura 

• . _.... 
• ıst ......... 

, .......... 

NAM.tas. 

.. ,. ..... ....... 
Adi .. fMblldt • ...... . . . • • • • • • 

• • • • • • 

.... ... ..,,. ....... . 

........ ,.... ·- brld*tl _....,.._ .. la ___ . .............. .... ....... . ....... . 
&fOO&'ft 

'l'M Una 
Altm: .... .....,... ..,, •• ........... _ .... , ..... ........................... ............. 
........... il.Hl.iSi 

D191s TultHlnllı 
Altma ı.hTlll bbll 46'tallr • • 
DJIW dDttl1er ... a'IMÜb IDiltal 
~ ........ . 
KabW" ••••••••• 

Ura 

• 

.. ..., ...... _ 
Un UUllHI.-

• . ........ 
• ULSM ..... -

Llra 111.111.lü 
• UH.18'. 

• !Lllf.111. 

• 15.Blt.tu.5 

'JLUUl'f.ll 

15.111.111.11 
llt.111.NUI 
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