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e 12 - No. 4281 Yazı itleri telefonu: 20203 PERŞEMBE 8 TEMMUZ 1942 

Re:fik Saydamin vefatı haberi btittln 
yuzdda biiyiik tee~sö.r uyandırdı 

Cenaze bugün trenle 
Ankaraya götürülüyor 
lstanbulda .ve Ankarada yapılacak 

cenaze torenleri programı 
lstanbulda bulunan vekiller, meb'uslar ve şebriıi büyükleri 

düa hastahanede cenazenin önünde eğilerek son 
•Yfl ve sevgi vazifesini ifa ettiler 

Refik 
Saydam 
TUrk tarihinin 
minnettarlığına 

ilak kazanmıştır 
Tarih, Türk yurdunu 
~teı dışında tutmıya 

muvaffak o!an 
hükumetin vazife 
~nda ö en ıenni 

daima hürmetle 
anacaktır 

Yazan: Ekrem U"khgil 
B ir devlet adamının ai. 

yasi hayatı ölümunün 
hemen alkalbınde tahlile tabi 
tutulmaz, :b tmiyen hadiseierın 
İçinde ya!Jıyanhr biraz tllrafh, 
biıaz aersem, biraz da miyob. 
turlar. D~ünmek için hadise 
b'tmell, üzerinden uzun blr 
zaman geçmel"dir. Bu, umumi 
b:r kaidedir. 

Fakat öyle hldıse vardır ki. 
henü:ı sonu gelmemi~ olmuı. 
na raimen tutt&ıiu ynf, aldıiı 
hız, eninde •onunda varacaiı 

( J>enmı 2 ad aa,Eada 
Hersiaa6tunmMI•) 

idare iıleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruı 

-

Atma>ı cıskerL•ri bir Sovyet· şehrinin 'ca.,.;•':?"'1• da 

Alman ve Sovyet 
tebliğlerine göre 
doğuda vaziyet 

Yeni Bas 
llavveOerl 

çevrUdl 
--

((oı~l fimalinde oe fimal 
batıaında Souyet hücumları 
devam ediyor. Bu hücumlar 

pa.lıiiTtüldii)) 

Rusların 
kaqıhk 

hücumları 

Anadolu ajansınm 
Ber1in muhabiri 

bildiriyor 

•• Slvaıtopol 
111111tıaı 
llall11de11 

(( Y alna 6ir cami ue onun 
minareai burada bir zamanı. 

bır tehrin ue insanların 
hulundufıına delalet ediyor-.. 

Şehirde tek 
bir yapı 
kalmadı 

Berlin1 8 (A.A.) - Alman or. Berlı11t 8 (A.k) - Anadolu a. 
duları bawltomutanlıiının tebliği: jansın.m hususi muhab.rı b: d ri. 

. Alman ve mütteiik kıtalarının Har yor: 
-- kofla Kurak arasında açtıkları ge. Vaki olan davet üıcrine yabancı 

Roytere göre iki ordu dk cenuba doğru önemli bir turet. basın JTtiimessille; le j!İttiğım SL 

Refik S.aydam vatan ıçtn didinme fle geçnı mlhnetrt bir cnnrün ıonunda ebedi uykusuna bafladıf& 
ilk BG4tlerde .•. 

d k te ıeniıletihnittir. Dütmanın Vo. vastıopoldan Berlıne döndüm Gar-
a vuruıma tan ronqin pm8'1 batı•ındaki kar,ılık düklerimi bi1ıdiriyorum. 

Ankarad1n tayyare(· 

. i!~~!r !.8!~ !~!n ı 
···----·-···-----·--··········· ··----···~ 

Istanbul ve Ankarada 
yapılacak cenaze 

torenine aid program 

yoruldu (Dennu 5 inci -~> (Devamı s inci ..,fada) 
~ 

. Kahire, 8 (A.A.) - Ortaşark 1n
gılız kuvvetlerı karargahının harb c ......... uı, t :J 

Şark cephesindeki Alman 
yarma hareketi niçin cenuba 

doğru inkişaf ediyor ? 

Vefatı haberi memle'ketin her ta..

1

. 
l'afında büyük 'bir teessürle karşı. 
l~ır. 

Üç ıbuçulk yı]daılber.i Başvelkilet 
V&.zifesıni, giıttilkçe artan ağır şart
lar alltında büyük bır enerj. ve fe. 
ragat1e üa eden, dünya t.ırihinin 
eti nazifk zamanlarında hükumet 
başında buLunarak, vatan ve mil.. 
letin 'korunması ve ilerlemesi yo. 
lund:a gece gündüz rengatle çalı
faıı Dr Refiık Saydamın bu vakit.. 
.tb! ölü~ü lbütün ~aştan mü
teeıu.m etm.J$tir. 

(Dewamı • lnel .. ,,...) 

Merhumun hayatı 

teljlığı: . 
Elalemeyn savaı; çevresinde dev 

riyelerim.izle seyyar kollarımız 
hava kuvvetlermı.ızin bütün gün 
şıddetli bombardılllanlarına maruz 
kalan düşmanla çarpışmalar yap. 
mışlar<tır. Cephenın şımal kesi. 
minde devriyelenmh: bir takım 
düşman tanklar n tahrıb etmişlc>r 

Anıkara, 8 (A.A.) - Ba~ekı·ı ve bir miktar es!r almışlardır. 
~· Cenaze bir top arabasına ko- Bomba av uçu.lar mız savq saha. 

Dr. Refik Saydamın cenazeme. nacak ve bu ~""P arabas.na alay .J.. :t~•-~ t · ı """ ,., ~Lunat: aa.ıyet erını arttıT. 

ras~~.,:ı~ıd program: sancaklarile bir pıyade alayı, mışlar, akar y:ıkıt depolarında 
bir suvari ıböli.ii'ü ve pır jandar- yçmgınlar çıkarara\; düf!l181lın top 

Istanbulda yapılacak merasi. ma tab\1ru ve polis refakat ., "' mevzilerile taşıt vamtalan nu. Hedef Marp TimoçenkOllun mitehald 
~ ~ Temmuz 1942 Pe11embe decektir. rjae tam '8abetleı b)'detmıp,rdir. '--- • • n....- n ... :: V 
gun" saat 19 da Taksım meyda. K•r~e Denı~yollan ı-r4- Hafif bomba uçaklanmız y-.. IUI ..,._eç.. UV. Y lll eJıir-
nında başlanacaktır. fmdaıı tahBi8 ~ b r vapur ~lar ve JidoiMli infillldar 'Çlkar. )erile Kafkas dağları fi• maJindekİ ıaha 

O gün merasime işt.rak ede. cenazeyi ve merasime iştirak mışlardır. Gün<luz Qç düşman av. 
cek zevat saat 10 dan evvel mey. eden zevatı Haydarpaşaya nak.. cısı dü'ŞIÜrülmü.tür. Dün gece İn. arasında kuşatup İmha edebilmektir 
dana gelıp kendiledne ayrılan ledecektir. gilfz hava kuvvetlerırıe mensub 
yerlerde mevGtılerini alacak!ar. Haydarpqada cerıazeyı beıkli. orta bilyü.klükte bomba uçakları Yazan: Emekli General K. O. 

I>r. Refik Saydam. 8 Eylul 1881 dır. yen hususi tren saat 13 te hareket Tdbru'ktaki hedeflen ba.-rı ıle . , 
de İstanbul.da Fatihte, Hacıhasan Yollanacak çelenklerin saat 9 edece'ktır. İstanbul Valısi, Bq.. bombalam~lardır. . Son kırk Mkıs aaat zarfınc:I. Mı. konvoyu imha hlditesi cer.,.aaı •· 
tnatıaıı~ Çırçır ca~.nde dan önce meydana gönderilmiş vekalet Müsteşarı, Başvekllet Alman teWIJC.& ıar cepheeinde bir deiıfiklik ohna. lemiıt.~. 
eıBki 11, yeni 

22 
numaralı evde olması lazımıdır. Hususi Kalem Müdürü, Başve. . g• mıt. fakat b.ma. karıı ,.ık cephe. 1 - Mıaı.r c,..heeindeı 

doA-nuştur. tes~ .. 
1
10edda pro

1 
toko. s.rası :le kıalet yaverı ve Haricıye Vcki. Berl(~;~ laci 'Reı~:b)lif: •İndeki Alman taarruzu çok &nemli Maretal Romme~ El A1emep 

Baoası: Çankırı sancağına tabi şe u en a ay 1'aksim mey. leti Protdlool Umum Mudür Mu.. aa,,_ bıkitaflar 8Ölıtıelmİf ve a,yrıca fİmal ile bunuQ. SO kilometre daha c•._ 
Milin (şimcHkı Çericeş) kazasının da~!ndan ha~~etle BE:yoğlu İs- a-v'ni trende cenazeye refakat V, • k b• • • huz denizinde büyük llçüde bir (0..-ı 6 •• ..,,..._) 
ltaracavıran nahiyesinin Dolab ! tiklal caddesını takıben Galata- edecek ve birli4ate Ankaraya ge. ı anı a ıneyı lactkHe lkôyündıen Uzun Ömerı: oğlu Ab. ! saraya oradan da trantvay yo. lecektir. Y ı-~--~_, ____ .._...._ __________ _ 
durrattman Atanın o~lu, İstanbul- : lundan Kara'köye iınecektir. 1 (Denmı 1 IDcl IQfada) -- adllecak • -----00--·-00-------.. -·--· ..... -J za 811... lla,lalldl -ı 

tın Cumartesiye belli 
olması muhtemel 
Anıkara, 8 (Hususi) - Yeni ka. 

bineyi tetkile memur edilecek za. 
tın önümüzdeki Cumartes• günü 

Deli Pato 
ilAn edilmesı muhtemeldir. Yeni 

!3:':!ak=:!!ıi:şk~ro=~: Ustad Halid Ziga Uşaklıgilin 
BüyUk Millet Mecliısnin 3 Ağus. • d "' b.. "k h •k A 
~.toplantısında okuyarak itlmad genı gaz ıgı agu ı aye 
iStıyeCekrti.r. 

Yeni kabnenin programında - ll•dlllC 
merhum Dr. Refik Saydam kabi. - .-
71ıestnin ptıpıa JlOll'.&mmQ&kt a. na ~ aynen muhafaza eyle. -.-..-.!...,..,.._,...""'""' __ _. __ .__~ ___ ..._...;._...;._-1 
-- t8bll 'lfirdbnettıedlr. 

IQlada 



SON POST.tr Temmuz 9 

Hergün Resimli Jllable : :: Duran aşk olmaz .• = 
-···--

Refik Saydam 
Türk tarihinin 
Minn ~1'11r lıtın• 
Hak kazanmıştır . 

"---- Ekrem t.ıpild.ıı....,J 
CB a' alı ı imci ıa;f .. > 

b~cf p ı' lca tabm.i.n ~ im. 
kin "Nıir. o W~yj bMtrie,oen. 
7apan, )'iirii&ea hakkında ölüınilli 
~t!ğimi2 da1ükada bile diifijniip 
doğruyu eiridcn a.yırdetmekte )iL 

ıııb:uaz hakem olan zamanın tasdi. 
kine an:ctmek mı-~ lıemeo büküm 
vercl»1 i r iz. 

Dokför Relik Saydam: 

Güzel san' atların 
60 yıllık Ömrü var. 
Fakat henüz bahar 
Çağındadır. 

'-'--- Burhan Cahid _J 
Q üze! san'atlıır &kademısı CıJ 

Dört tarafı atq İçinde bulunan 
yurdu ÜÇ yı!danberi ateş dışında 
yaptmıya muvaffak olan bir hükü. 
metin baş".nda bulunmuş olmak İti. 
barile umumi kaideden hariç tutu.. 
larak; hakk:nda deıiıal hilküm ve:. 
rilcbiloce'.k ıbir devlet Mlamıdır. Bu. 
llun içindir ki. bir güo Ndyoda 
yapt·ğı bir hatl>ıhati dinledikten 
sonra ıbıı sütunlarda vermiş ol'du .. 
ğumuz hükımü ölümünü mütcaki!> 
de tekrar ederek: 

İna'illz ....+ ıiıi Kipkfng aşlcı futınaya bpdmı, bir yelkenliye 
benzetir. Ya llerliy«ek, ya ıerileyecektir, bukmduiu noktada kal • 
ması mi-ti• deiildlr. 

Atkı aükün devresine yaldaftığı zaman butaJamnak üzerec\ir. Sü. 

maıtesi günü kuruluşunııtı 
al~ncı yıldöni.ımünü kutla 
y~c~k ... Bir. hadisedır. Şunun ıçi 
had.sedir kı bu san'at yuvası sal 
tanat. de~~e, yanı hey.kelın ptııı" 
resmm bid at, mımariığın da dü 
ger .ve kal'fa elinde zenrıat oldu~ 
devırde kurulınıuş ve ömrünün y& 
rısından QOğunu yarı ölu bir haldt 
g<-'Çirnuştir. Böyle ıken Türküf 
san'at nıhu gene o dört duvar ara
sında güze~i aramış ve bulmı ştut 
Tıpkı edebıyat gıb· akacak b r y0> 
bulamadığı halde h .. olma1.sa sJ.. 
zaca!k ve iz bı~a~acak bir paı°İk• 
bu11muştuT. Tabıatın en büvük ese
ri olan insanı model ynpumıvan c 
devir san'atiltiirı fırçasır.ı ya b r ça.. 
yırd:_a ya biı: mabedin boşluğunds 
tecru:be etmış ."; bunda -nuv;ıffa) 
olınuştuT'. İ~IM> Ti.irk m Ur.tine 
muasır medenıyetin kapılaa·ını aç
tıktan sonra adını (Sanayii nefse) 
den Güzel S~n'atlar akademisiinf 
çeviren bu muessese ş~ındi eski ve 
yeni Msan'ati ç:ı~t!s~ a:tına topfamıj 
ve 'IUl'ik gençliğinı Dutüıı taze san
at •iie kendisine çe:tmiştir. Bu· 
~n orada heykel res'm teLlhıitı 
ve mimari. b~ cümle ile ' (güzel) 
çerçevesine gıren her san'ati bula
bi1lyunrz. 

kim denine cfrdiği vakit İse ölüm yatağma ""'1nüş fan 

- Turk tarihinin m'nnettarl.ğı. 
na bak .kazanmlştrr. diyeceğiz. ... 

Dokıtor Relik Saydam 1882 .de 
doğdu ve trbbiyeyi bitirdikten son. 
ra hükumet doktorhığuna girerek 
meslek hayatında tedıicen ,miliıte. 
prl:ğa kadar yükseldi. Bunu mütc. 
akib de i•k Miltct Medi$ine meb'us 

Sahte ekmek kartı 
b~s ~n murettib 
mlhkOm oldu 

seçild', ikınci Millet MecliSl zama. - -
nında evveli Dahiliye, 6o~ra Sıh.. Milli Korunma Mahkemesi 
bat Vekili oldu, ve bu makamı Baş.. J" 3 •hı·ı..- l 

edilir. 

Küçük işçilerin kurduğu 
kooperatifi kara borsa 
nasıl yıkmıya çalışmış? 

_._.1 ı ı .. .. .. . . b un ayrıca ı ıRar tuç uaunu 
vo.ı amC't nonun.un •hra ate c;e. I J . 
kik!iği z.amaria ita.dar muhafaza eL a 5 er lıra para cezasına V k" . • •• • • • k k 
ti. Bu bakımdan h'ç yanılmadan çarptırdı, bunların dükkiitıları . e a etın muzaharetını temın e.:ierek, e me 
diyebiliıi~. ki, T'ü~ .cuı:rıhuriyeti~iı: lıapatılacak para:arını çıkarmıya u ··raşan el tezgahı 
sıhhat nJUene9Ckrlnın ılk tenıelını • ' 
·~~~· onları büyük bir g~li.şmey: 2 ne: MiIJi K()runma Mahkemesi lŞ'Çİ:erİ yak n.:İa ko:ıgre yapacak!ar 
goturen velur. Faıkat kendısı esen dün mühim bi.r sahtekarlık davası. 
İle övünm~~ ?°k. ırZaktı. Hatırı. il nı r.etice1endirmiştir. So~. günlıerde ~eh7imizde trikotaj larak kurulan kıooperatif kıea za. 
mıza geldı, M?~Üyelim: Had isenin euıc;lusu Catatada K3.. aanayıı enteresan bır rcltabete aah. manda beş yüDi mütecaviz azayı 

S ıhlıaıt Vekılı Relik Saydam Baı ğıdc;ıl.k ve Matlbaacıhk Türk Ano. ne o)mak-talchr. Sermayesiz ifçikrle içınde toplayan tetekkül haline geL 
vekil lamet lnönünün i;,tirahate ç.e. l nirrı Ş:rketi ma'ti>aası.nda ser müret. l bir kısım sanayi erbabı ·aras•nda mittir. 
kilmesim kendisi için d.e .bir din -; tib Vasil Papad!opuloırt:.ır. \'a6·ı, cereyan eden bu. hadisenin mahiyeti Vdti.letten ucuz fiatla temin edi. 
lcnme zamanı yapmak ı&tıyerek ıs.. sahte ekmek karneleri yaparak ta. şudur: ]en tplı1der ~risi evlerinde çalı. 
tifa etmi,ti, tam o e:radada Cumhu. betmiş ve 'bunlaırı piyasaya sürmüş. 1-hrb halinin zuhuru üzerine pi.. fan el itçilC"Tİne kooperatif namına 
r yetin yıldi:inümü ge1mi~ti. tür. yasada iıpbk buhranı baş.layınca ev dağılllmıya batfanmıştır. 
. Gazete on beş y:I .i~!n~e muhte. Mahkeme, sahte \arnelcrin iğfal !erinde veya küç.ük clülc.kanlarında Bu hidiae çoğu gayrimüslım 0 _ 

lıf .sahalarda eld'c ettı-gımız başarı. kabiiiyeti o'lup e<lmadığına dair gü. elle çorap ve ıtrikotaj eşyası imal la .b' k tıikot . d 
ları gösteren hususi bir nüaha ç•ka. zel sau' atle:r akadcmiıinden ıeçılm;ş eden bir kısım faıicir İtçiler, iplik Lı n ır ı.1{ ti ~ ~crmaye ar. 
recaktı. S hha·t mÜeMeselcrimizİn bir ehlivukuf heyetine tetkikat yap. bulamamıtlar, bu yüzden çok müş.. el r;::::; ;ıen a:a~c ıu:ak~~I k ve 
ilk temel ahc'.sı olıı.ra'lc tanıdığ!m:z tıım• ~ neticede 4carnelerin igwfal e kül mevlkidc kalarak maiııetlerini b• oop-d ııtayı k llÇ nb ara 

k. v k'I b' k b k ih.. ·~· • • . orsa ara.sın a o ya c;ı an u ga. es ı c ı e ır me tu yaz.ara d'ıc'ı ,..ekild<e 0ı..ı..~. anlac•lı!nl"tır tem,n edemez vaızıycte gelmişlerdir. 'b _ 1_ L _ • '-- 'f' .. · l 
· ı -w __,1_ • d'k· L' v ~"' v· "' • B h l "- rı r~aoctı U>operatı ın mucssıs e. 
tı•as ernı ogrcnmrz- ı&te ı , cııze Snrlu Vaail dün mahkemece 1 'J a .ıtarş:aında Kemal Cüngör . d K I G" .. ._ .. I la• 

d w k 'k b ld •w• ...... • • • • .. • w nn en eına UDKO• fOY e an ._ 
yaz gı c;o nazı ceva c e eltıgı A üddede agw\r hapse mah ı"llTlınde bJT Turlt çıocugu, Jşçı aT. ,__ d • 
b 1 _1 .. .. _1 _ 1t d sene "f ay m . . ma11Cta ır. 
aşar: ana o'lıunme1tten ne a ar J k. ed'lmift.ir kadaşlarıle lbiır~kte hi:- kooperatif K . fim. . k k .. 

uzak otduğunu anlatan bir delil ola. um 1 
• B vl K ı,.. te,kil etmiştİT. ltıc;i' gençler lktısad <•-. - oopera:u ızı yl ma _ ıçm 

rak ay:labllir ve: Bun~an ba.,ka, eyog u ~ kon- Vekaleti ne'Zldinde de teşebbüsatta elle.r:nd.e~ golem yaptılar .• J:Iatta da: 
<ı-· - Eecr Cum!ıU'rİıyet devrinin - cukull~unda f&r&PÇı :rana,, A sa. bulunmuşlar ve elle çalı~n triko- ha garıbı aramıza aza gi.bı kendı 

eli .ıı cümle ile hülisa edilebilir. J:f,da H:or ~~·~de ~:~:;c~ taj i çilerini fıimaye mak~dile kur. adamlannl. 90lctufar. Bunlar el ~L 
Doktor. Refi~ Saydam kısa. bir 1 ~e h:ıv.ndzu ·~uk~r "dav~- dukları bu kooperatif için yardım t'TJdan fakir azahıırla temasa geçııp 

müddet dinlendikten aonra Cumhu~ 116
1 

a.t do 
2 

·~· M . .,1 K 1 mah dilemişleırıdir. V elkalct bu teşebbüsü bunların 9 lirraya temin ettwderi ip. 
.. j j - .. d • d •-~·- uı a ncı •• orunma • . l'W' . 1 d --~--'- fi t'--1 il reıa sme't nonu evrın e tqelL'ut ~- ._ ~ 

0
_ eti l m'~ti' Mah tak.dırle ıt .. 1lamıt. koope.,.atife pi. ıg ı ı~,eımc en ,,.._~ a AiT a e e. 

c<len ikinci Celal Bayar kabinesin. ~emesmcıel )un ~ c~.cn 1 
' e7. yasada güçlükİe bulunan ve 35.40 rindf'n alrnıya ve kua bo:naanın cm. 

de gene VekH oldu ve birmüddet keme, wçhk~ arı d er:k.ıra ..;para c .~- lira ar&~!!nda satılan ipliğin ttllosunu rine geçİrmeğe kaJk1şmışlardLr, Bun 
c ıaı B"'ıvan 'stifuı üzerine !!na ma um e ere ' I ıer gun 9 ı · d r k •. .. b !arı aramızdan uıefiye içindir ki, 

aBonra ._ . .:v. -1' -_::ıdn ltt' mücldt:t1e ~ükkinlarının aeddine ka l ıra an oma uzcre vennege aş 
v uıııeı aerun e c: ı . am"•l'r. bütün arkadatlııır Eminönü Halke. 

Doktor Relik Saydamın Başve. rar vermiftir. Vekaletin btt müzahereti iı:çilcr vinde bir kıongre yapacağız, mesaw 
k i lliğ i yalnız Türık tarihinin deği~, 0 

ara9 •nda biiyü'lt bir memnU"niyet ·U- imizde ve mücadelemizde devam 
ayni zamanda bütün dimya tar.ıhı.. f afh devrin-:Jen yandırmıı, on pan sermaye.iz o. edeceğiz.» 
nin dönüm noddası zamanına tesa
düf ,.der. Bu zamanda acele verile. 
cek bir .kararın, atıla<".ak bir adı -
mın. gö ıterildbilecek bir teli.tın te. 
}ôfi~i imkanı yoktu. 

Öyle günler oldu ki ateş dalgası 
ıınırımızı yaladı, yurd ilci zümre -
nin ar••na dütt\i. yol üzerine İsa -
bet et.ti, fakat daima bir kaya ~ıbi 
du•du, bir kıwya gihi dum1akta de.. 
vııım ediyor. 

iki tarafla d'll d<>tJtuz, iki tarafa 
dR itimad tel\in ediyoruz. 

Bugün hiç ıbir devlete nasib ol. 
m•yan bir mınhaTİyet eseri olarak, 
az çok, fakat ıiki taralla d'a ticaret 

ka-m 3. eserler tamir 
ettirilecek 

Belediye; latanbulun fethinin 
500 üncü yıldöoümünün yaklaşma. 
ti dolayısile, Fatih devrinden kal. 
ma eserleri. aeıJlarına halel gelme
mek üzere tamir ettirmeie karar 
vermi~t İır. 

Belediye t.ıanbuh.ın zaptı aırasın. 
da ehemm''yıet1i lbir rol oynıyan Ru. 
melihi•arınde, 110nradan yapılan 
ahtah evleri istimlak edecek, bura. 
sını yeıp1 eaha hatine getİrC"ıCekt:r. 

dı"' .iyasct durumundan emin, eko. 
yapıyol"\JZ. '" k 

Bu başarıyı Türk hükumetinin nom! itlerile uğraııyor ve ço üzü-
batında, fiiphe yok U aldığı yük. lüyordıı. * ilhamla bıwnlket cC:len, fakat ~}_ «Mulıat'ebenin dı11ndayız. fakat 
d••ı ilhamı en doiru şekilde ta~ı~ dünyanın jçindeyiz.l> demeyi itiya~ 

"' R f k Sa·-..ı b edinmişri; bu varziyctte hiç sıkılma. aahaeına getiren, e i .>"'am g! ı 

h .__ hem de tecrübe ıörmiit dan biT .,1ı hayalı .ürüp gi<lemi. 
cm 0115 .... , ... • ka...:.....Jt. buld w b 

b" d v1eot a.dam'tınm hulumnuı ol • 1ecegmnze ~. uııu ve u.. 
~:..:. borç}u olacağız... lacağı ç•e1erle •ıkmtlaın artmama. 

DOktor Refi'k Saydam ,,.rdua aını temine ~~· ba~atı~ın 
........................................ ·-----· son çalı.,.na tıtJ'T'U bır saha uze'l"lne 

TAKVlM • Temmaz 
ei:hait olarak ceçti. 

Tü& tar!M, Tfülc yurdunu ateş 
diıinda tvtmıya muvaffak olsn hü. 
ltume6n vazife batında ölen !Cfİni 
daima hümıet'le aneıc&ktır. 

... ı
llJt' 

1 
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E. 

6'ka•IH U.,a~'-U#il 
AK 
o. MEVLÜD 

Erenık.öy Ktı. Litca'i. Coğra.fya 
M..... All · .Raa e.boftu'nun 
ruhuaa 10.7.42 tarihine taadüf 

ı_:;.t;.;:-iojp.;.r~~~~-:-i':~ eden Cwna aiinü öild.a aol1'ra 
D. Bev.W eanli•.. m.-16du .JCTH 

C. ahır 
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Üsküdarda dün 5 dük-ı lstanbu1un iaşe işleri 
kin tamamen yandı için yapılan toplanb 

Dün O•ü<lal'<l'a çıkan bir yangın 
neticeain<ie 5 dül&in içindeki efya 
larile birlilcte ııamamen yanmıştlr. 

Yanglft, Üsküdarda Kaputçular. 
da çarfl içmde kunduracı Mcf.ımed ı n 
k:racı bulunduiu 86 numaralı di.ı1c. 
k~ndan çdtmı,, kısa bir zamanda 
bitişiğind~i dükkanlara da airayet 
ederek ıbüyüıne istidadı göstermiı
tir. F•kat yangından vak.tile haber. 

iaşe Müst~§Bl'l Şükrü Sökmcnsü. 
er'in riyaşetinde ı~:in iaıe işleıl 
etr.ııf1nda dün 'bir toplantı yapılmış 
tır. Toplantıda müsteşarlık ihti. 
yaçlar ve tıoplama umnm müdürü, 
Ticaret ofisi umum müdürü, lstan.. 
bul bölge ia,e müdürü ve toprak 
mahsulleri umum müdür muavini 
hazr bulunmuşlardır. 

Askerlllı dar olan Kadıköy ve Üşküdar jtfa. ı 
İye gruplarının müıtcrek faaliyetle. 
ri nyes;- ft'tet 5 dükkan yan<lık. -----

işleri 1 
tan ıonra .öndüriUmüftiir, Şubeye davet 

Fatila .Alkel'lll cz..&.-•.d•n Büyük l>ir acın.ti yanma teblike. ~ 
sine uıaruz bırakan ateı neticesinde Y d. Piyade A..teğm. Ahmed oğ. 
beı dültUn jçiodeldı qyalarla bir- Refik YegineT (50178) çok acele 
tikte tamamen ya.nmştı:-. tubeye miiracaati ilan oluntK. 

iSTER iNAN, 
iSTER INANMAI 

t .. içre •ikameti elaneifn r... .. ... ,,.,... ,._. laafiflet. 
tını kilo h.fına bizim paramızla meldir. ikinci _.,. I• ....... : 
100 para arbnntf. Bu kararın laviçrede .... uıllJI Hrb.t. 
verilme.inde &mil olan sebeblerin allDabllir 
birincisi bükmnetfn fakir halk ta. tir, lateaildtii bdar 1 

bakalartna ucm ekmek yedirmek fiab İae lııa,.,.. •erllm ,....len 
için kendi cebinden eklemekte ucuzdm". 8qpdep dolayı but'-ı 
olduiu paradan böyle bir yardı. tarafmdan fazla alıaanık 7em 
ma muhtaç obnıyanlat'ln da isti. yerine lmllanıldtiı söriiknelde. 
facle etmelerinin önüne ıeçmek dlr. 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAJ 

.................... 

J 
Perakende kömür 

• 

tevziatı bu ]ünden 
itibaren başhyor 

Beyannamelerini doldurup 
halk birliklerine taadik 

ettirenler aemt 
depolmından kömürlerini 

alabilecekler 

Perakende olarak balb kö.. 
mür daiıtma itine yarın bütün 
aemtlerde b.,ı • .,....ldır. Bu. 
günden it:ib.ren dağıtılacak o. 
lan beyannameler aobalan • · 
kömür almU llliyenler taraf;:: 
dan bulundukları mahaJlelerin 
birliklerine tudik ettirildikten 
•Onra semt bayilerine verilecek. 
tir. Bayiler tehacüm olduğu tllk 
dlrde beyannemel•J .erili§ 11. 

raaına ıöre tasnif ederek beyan 
ıı.ıme sahiWerlne hanJrl tanbte 
kömür alacaklarını bildiren bi.. 
rer veaika vereceklerdir. Ayni 
.umuada - "' SU'atl taklb -
clecek oı... ba nslkalar aaye. 
sinde tevziatta intizam temin 
edilmit olacaktır. 

Diğer taraftan ııhbat mües. 
aaeleri, kaloriferli binalar ve 
oteJler beyannamelerini kömür 
tevzi merkezinden alarak doğ. 
nıdan doinıYa tevzi merkezine 
getirec:elıL:nfir. Bu müesseaelere 
de beyanname verİf sırasına gö. 
re birer fit verilecektir. Ticaret. 
hane •e yazı'bane gibi halk da. 
ğrtma birliklerine tibl olmıyAn 
müesseselerde beyannamelerini 
tasdik ettirmeden doinıdan 
dot?ruYa buhmdakları ~tler. 
de bayilere vereceklerdir. Şu 
kadar ki bu cibl müesseseler kö 

~e Tüı1k san"at öğretim tarihi· 
nin bu islihalesine sa.lıne olduğU 
içindir ki o~.ıu.n al'trnışıncı yıldönÜ• 
münü bir h0dıse oturaıc kaydCdiyo• 
ruz. 

Asıl t:n'hl, ikinci ooğuşu olan 
Cümh~e beraber ba~ıvan 
Güzel San'a.tlar akademisi bd kısa 
hayatı_nd~w ~uvvetTi . eserler yarattı. 
Yet'i.şt.ırdıgı genç mımarlann gözü .. 
müzü cılkşıyan eserlerı onundur. 
Türlt yapısını dülger ve kalfa elin. 
den !kurtaran bu genç mimarlar 
veni Türkiyenin çdıresini haylı 
değiştirdiler. San'aisız df.lge'f' elin
de kaba bir sı:va aletı oıan mala 
~enç rn1mann çizgisi ile güzeli ya. 
ratıyw, Fa'kat a.Kademinin diğel' 
sube1eri henüz bu sür:ıti göste.,.e • 
medi. San'at:te yabancı -eserin; ara
madıJtımız günü beıkhyonız. f nki
labı temsil edecek hevke1de ve lev 
hada Tü<dt detıasmın lzini ar1vo • 
ruz. San'at tarihi pek taze ol.,n bir 
milletin bir and3 buna m""r,.ffak 
r,lamıvacağını kalbul ccier:z Fakat 
crönül ister ki TüT'k san'aıt5n' Ya • 
..~tmak icln ca1ıc:an ~nçlik t"' in .. 
ltil&bı yanan kalıramanlar gibi mu 
r'ze varaJ+ıc:mlar. 

t '?ıul!!J,a,,,_ Ca.kir/, 
·····················-···························-

100 kiloya kadar maden 
kömürü satacak bayiler 

Belediye, şehrin muhtelif ,emt]c.. 
ri:ıde, yüz kiloya kadar maden kö.. 
mürü satac..k tal~ bayileti te!!bit et. 
mektedir. Bayiliie talih olanlar 
kaymakamhlclar vasıtasile belediye.. 
ye müracaat oetmtA<tedir1er. 

mür alırken tapu senedlerini ve ı 
yahud kira mukavelelerini ibraz _ 
edeceklerdir. Verilen kömürün PERSDIBE 9/7/194.Z 

HAD vo · 1 
miktarı lii vesikalara kaydedi. ,-.31: SaM ayarı. 7.32: Vücudun.uau 
lecektlr. 

1 
işletelim. '7.45: Ajane habederi. 7.5Sı 

\._...,-----------~~ Karışık procram (Pl), 8.2t/&.35: Evhı 
Bir dilencinin cebin

den 20 beşi bir yerde, 
12 sarı lira çıktı 

Emniyet 6 ncı ıube memurları. 
teinin muhtelif semtlerinde gene 
faaliyetlerini a.rtltıran di~ncilerle sı. 

kı bir mücadele halindedir. 
Dünkü kontrol neticesinde 1 O di. 

lenci yakalanmıttr. Bunlar mahke. 
meye sevkedi1miılerdir. 

Diin Kapahçarııda Sandal Be.. 
desten inde dilenirken yakalanon 
Hamdi Kaymaık. adında bir dilenci 
hakkında zabıt tutulmak. üzere Em
niyet Müdiirtüğıüne getirilmiı üzeri 
arandığı zaman da koynunda büyük 
bir çıkın bulunmu,ıur. Alak~dar 

memurlar tanıfından açılan bu çı. 
kının jçİnden 20 aded beşıbiryerdc 
akın, 2 adet iki buçuk liralık altın 
n 12 aarı ti• ve ayrıca 50 kiiıd 
lira çakınııtır. 46 yqları11da bulu. 
nan ve mealeiine bas pejmürde bir 
ktyaielle do1al8D Mahmud Kaymak. 
üç .-edir dilncailt yaptıiını 8iy. 
lcmiı -.e: 

•- Bee 9u parac1kları tam üç 
eeae yemedim. içmedinı, birikti:-. 
cnittim. Aman onlaıa d-oltWlm<ı. 
yınb clemittir. 

ua&i, ız.ıt: Pnıcranı l'e ...aleket saat 
ayan, 12.33: M'lisik: Şarkı ve li.ırkiiler, 

JU5: Ajanl haberleri, lS/13.31: Mu • 
sik: Şarkı 'ft tiirttller procramının de_ 
vamı, 18: Saat ayarı, 18.03. Çifte Caa1, 
Jt: U>llf sıollUka km.ali). 19.15: Dana 
aaislti (Pi.). 19.31: Saat a,an ve a.. 
jans haberleri, 19.45: "l'urttaı. şeıı}t:r • 
Tmıa iörtriilerl eddti1a&ın4&n, 21.15: 
Radyo cau~. 20.45: Büua.m maka • 
•ındaa fal'iular, 21.ıt: Kanflk s-rtu ft 
t,iirkiiler, 2L.2t: (Kallnlno\Dlar DaÜ), 

ıı.t5: Ocla mmikisi. 22.lt: Opera Ar • 
ya'lan (Pl.), 22.31: S&M a1arı. aj.anl • 
Jı;lberlerl ve lılonalar. 

lstanbul borsası --.. -
1/7/H& ..... k.atı&n1t fia&lan 

~ •• kı • , 

<-Ddra I ....... 5.ıı 

.,~•.Yn 111 Delu lH.'Zt 
mene 111 tnlth I'!. 30.365 
'\~ Jll htN JZ.19 

.GLMlm 1M h"t &ı. Sl.16 
Bir aıtuı lira 3!.35 
H a,arlık bir aram kii!fe 

alt.m 

Z.bam ,.. TabrilM 

~ 6 Taorrur bonoları 
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Mesela, tadil hakkı, tcşk 1 hakkı; 
terbııye hakkı; teşhh- ha'kk ı der-se.k 
ne anlaş.ılır? Sadece Şü. cümlelere 

MUellif hakkı 
Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

dikkat edelim, kafi: 
- Bu çıocuğun terb;ye hakkı, 

mektebde muallim.lerınf? a ;dd;r. 
- Bu rokağın kö,;esin.dc hir kL 

tab serg'Si açımalk ve m~nıua!arı. 
kıtabları ~ir etme"A: hakkı, an. 
cak, belediıyıenin iznı ile veıi1ir. 
Bunun için de. bilr izin tez~eres· 

Çocukken 'b!!ze bir bümece söy • -- A! n..nddi bir menfaat da temin et -ı alımak: 1.a:z:ınl gelli. 
lerlerdi: Diye •hayı~ıxırken, hanım n'ne, nıi~ur. Zıra. saıı'aUkarlar elin ki - - Kanunl'aın tadil hakkı Büyil'k 

_ Gakten iner, yere yaprşır, Ne- yahud hanım teyze izah ederdi: ıatıarınm anlatLıgı Lı.e.ek!t!r g.bi Millet MEclisine aiddıir. 
d.ı 0 , bil! - Çünkü her şeyin ismi vardır! yem~ ıçrneı. ma.ı::ııu,Gu- olmadı • Hfısılı daha böY1'e ter~b f'debi _ 

Bi:ıikaç çıocuık hep bil' ağı2rlan g:naan o manevı .nayu kadar boy leceğ'im+z bitıçok- cüımlelerden dr 
hc..ykmşırdı•k: Btııgün bana, bu koc.i!ı:a!l ço~u- ıe maddi ıbir hayra cia lllu.htaçıır- an?asılabHir ki, cte>l!i bakk1> ta • 

- Yağmur! ğa (çürııkü her yaşta insanın b1: la~·! biri d'e, sa.dec. bir 9cyi telif ed~ . 
O zaman, gülerek, bize: t Nuk tarıafı vardır) ayr.: bılm~e- Ge.leli:m, bu işin sonuruı ... 1'ıl • b ilrnelk, yanıi vücuda ,getirebilmek 
- Bilemediniz! yi sarsalar ~rtıaJ. şu cç,·abı v~rır. kirıin diönü,p do.Laşıp gı.ueceğı yer haktkı dernelktir. Ha'\ıbuıkı bizde bu 
Derlerdi ve artkasından Have e- dhn: b;r k:ü.l'lkçu dükkiını oldvg.l g:.bi, ta bitle kastedi1en mana, doğrudar 

cle r!erdi: - İlham. . . .ş.ır, roman, h.iıkaye ve::.aırc; her öoğruya, telif edilen bir şeyin mu-
- Çünkü yağmura da yapışır! Bu ceovalbı verirken· d.:: bıkassa. tü.ııü edebi mahsulün de .ilru.i rna.i.ı kabilıi'n-de bı!r hak olaral\ kazanılan 
Bu defa }ıa)Tetirnız çoğalır ve san'at illhamım kas~-?dcrc;.O: · . suller g1ıl:>ı • döniıp ®1aş.~p gıdeceğı ıx,ıradır. &asen fran.sızca cd'"oit 

ın~ Jardıı:k aklımıza gelenl~r~ sıra- Evet, ilham ... O ı1?am kı, e:nt:ı .n yer kitabc.ı düttanHh::. Işte m. ya- ıl'auteur> tabiri de g.üstcriyor k. 
l<tmağa: s•Jr.su.z; aıdeta s~m~vı hır şevdır ve z;•k ık.i., .kitaıb, bilhassa orada; b.i:lım b'zim telif hakı dive vanh~ olarak 

Eski bir vapur istiyoruz ı 
Akşam, saat 18.18. 1 vücud binlik hücum önünde ne yap 
Vapur Kadı.köy iskelesine yanaş. sın? 

tı. Yanaşmasile de sanırs.nız k., Tramvay kal:k.!tı. Saate bakma
Y?lcuların büyülk bir kısmı arasında dık. Be~ yahu.el. on dak.ika sonıa bit 
bır sürat mÜ.s!l!ba'.kası başladı. ikincisi geldi. Bu defa da saldırı 

Hedef tramvaydır. durak yerinden evvel başladı. 
Her tramvayın sağlı so.llu jki ka_ Tramvay makasa geÜnce yavaş.. 

pisi vardır, fakat yalnız sağındaki lamı~tı, bekleyenlerden 'biri görün
kullan•lır. Anla.şı"lan Kadıköyünde ce seğirtti. Onu yüzlerce bekieyc.. 
bu usulün aksi muteber. nin akını takib etti, sağlı sollu k<t-

Yolcu tramvıaıyın s:ağh sollu dört p:lar gene açıl'dı . İki yanlı hücum 
~~pıstnı bird.en açtı ve karşılıklı gene başladı, bağırıp çağıran gene 
ıkı tarcıftan ıç.jne saldırdı. Düşen, görüldü. 
bağı~an,. ~ğlayan düzineyle, ilk perde açıldığı zaman saa 

B:leotçıyı, yaıhud kontrol memu. 18, 18 di. Biz, beşer onar daki:-.n 
runu muahaze etmiyelim. iki zayı.f (Devamı 3/2 de) 

("Son_ Posta,,nın bulmacası: 2(- 121 ' 1 
../ 

_ Kar! ini'>,an mulhayıyılesı parlak y.t1dJJZ- kulıtür ihayatını.ı..ı.ı.n insafs.:.r. b! r bu. kullandığımız tab:rln doğTus'.l cmü 
_ Ona da yapışır. l 0 r:nı. ebediye-tleri !\::.ıcakl : \•an h· 1 cağına düşmüş <iıeıneık.tır. Çünkü, eilif hakıkı> dır o haldt: her şevden Banlcırdan 30 tanesini hallederek bir orada vnll•,•otı her 
_ _ Dolu! -iudsuz iboşluklar<lan ai.: ve arza bu.gün esefle ~rüyoruz kı, edebi.. evvel bu manasız ve yanlış «tel'f olmyucıımu:a bi1' laetliye takdim edero~İ% 
_ Ona da yapı..şır. rf r.k renk. kım.diF 1tanct=l ve :ıhenk yatçının semavi ılham.n.ı v.e hat. ha:klkıl) ıtabiT'ini. dağ'm olarak 1:mÜ- Soldan sata. 
_ Yaprak'. aiJenk indirir. tü hayatın içinden yapr ..1ıı< y.:ıpr:ı'k, ellif hakkı> diye düzeltelim, on - dotnı: 1 2 3 4 5 6 1 ij ) 1 ~ 
_ Ona da yapL.,'ll.r. Peki, yere ~apı..ş1r mı? . dii:m dilim safhalar açan ılhc.mı. dan sonra da haki'katen müelHf ı - İstanbul • l Hl • ı 1 ı ı , 
Allah Alla:h! Bu nasıl ~ey bÖ~'le? Evet, hem oyle ya.pışı:. kı, Oı:>lJ na mukabil, kitaıbcrnın ka!.a:.ında }ı 3kkrnı gözetecek 'dir usul, bir ka- il- ı j 

il<·: şeye yapışıyor. Gokte:ı nu.;,.ı< ancak; bir hayırsev:e~·ın el: bu tl>p. VL:'lnız bir tek i~am vardı~: parn. nun ve biT vicdan varatma~a çalı. -----------İs!! ı --ı' 
y<)_l>maz ya... r::ıklardan lka1?ı~ab~Iır._ Hdt>, ede - r.u para, ona sorarsantz r...1. azdır, şalım. A'kısi takdiroe. müPlliflerin ı - Cismin en 2 ·- l 
Diğer larafltan, bllme ... eyı söylL blyat gibi çeşııdıl.ı bır ~o:ı:: sa? a~ı1ı.:fa kıendisine büyülk bir kar temin e-t.. hakkı, 0 me$hur bilmec~ gibl, clai- m, 3 ----------ı---- - --' 

Ytn büyük n:ne v~ya 'k:J.nşu tey1e, bövle bir ele mu~ak~ı!~ ~· .l·.:.zum memeıktedir, fakat hc.kıl~att.;"! otuz. ma gOkten inip yere yapışan bir ile czı. Sorgu e .. g;a 
gö:tlüğünün arkasından, şefkatlı;V&rdır. Ress~m .. hıç bıı.· h~m b 11.,-otuz beş yıllıık müel.~fkrin zaru. i'Simd.en iıbaret kala.caıktı:-. Bu hak- da.tı lZJ. 4 -- ----.----~ - -
f:ık3t ımuz!ıp bir teıb~ürvı•e - bı zıro :amasa yol1 ust~~de bır a.gac~ lı.~~ retten kurtulamadıkları bit muhit. kı da onlara tam olarak kitabcılRr 3 - AVt'Upa şe_ Bıl 
hayretten büsbütü:1 ufalan du -tablosl.lıllU asıa:bılı'r v~ heykcltrı.ı.ş, te, onlar, birlkaç sene içıude apaT- değil, anıca.ık. artıık ellerini hara. birlerinde. bu me. 5 ---_-_. -_ - __ - - lllB 
d·~k1 arı apaçıJk öne sar1<mq y:Jz -y~ptı~ yaTLI? he~elı p~ncer~3 . • tıman ve ~1i:k çuıbuk sahibi ol.. retle; dOstluıkla ve en !mvve.tli bir ya.ndıı. 'birim de ~ 
' cr;m.ıize bakarak • };afif hafif gıi rırn önüne dılkebrlır. A~.ıg .. dan g~ • ı:ıı.:.şlardır. Bundan an.~ıl:r kı, kı. rr:€nfaat birliği ile bil'b:rler;ne U- bir ~hriruizd~ bu. (ı • ••.•• il 
'.~r ve bu gülüş bizı da'rı.a ziyJJc cenler <bunıu görüp g~:.se,l~~- .b!le. tahcı cam-elkfuıına düşen ilhamın zatmaları lazıım gelen müellif~erin ıuna.n eğleuee par. 
1: :.ıc;ırtırdı. Bunun üzerin'! aklım zu ese-r, anôyıdandadı.r._ s.~r .. ~L~arın~ göke yükselttiği tek şahsiyet k~tab kendileri ver~ektir. Yoksa.: kı~ab- kı (8). 7 ------. --------- .. 
g~lcni saymağa iba~!a.-dı k: tJı.ımasalar da esen ~~mıuk._:rı~ı cıdır, ezdiği, yamyassı ettiğ: ve se. cı istismarı karşısında, muellıfle- 4 - B•ze komşu ____ 

11 
__________ Eı __ 

_ İncir! · ·ı,kar edemeiler. F~kat :n;escla. b.ır nelerce posasını çıkarclı'ktau sonra rin ken.di'leri de il.haımiarı gibı, ya. bir devle~ {4). Bir f:. 
_ Ona da yapı~u.-. sa:r, bir romancı, b.ır hı!'-d.~'PI!,' ıc~J günün b~rinıd.e bfüfuüıtün mahrum, rı aç,•yarı tok, sırtüstü y-ere yapı. harfin ok1U1uşu 
_ Cekir.ge! mrsele ayni deği1ıdır. B.ı sa;ı::tka-c:i::.bütün meyus ve ıztırab ıçinde sık kalınalkıtan kuntuiamıyacaklar- ( 2ı, Sorgu edatı 9 -- ------- --------
-- Ona da yapışır. rm eseri bıirıçıak nü::ı.:.1ala1 l:alınd•: bir köşe)'€ aıtt.ı.ğı da, bizzat. ona o dır. Fakat şunu da dü~ünmeli ki, (:!). _ Damardal( ,-------------,,------
- Siikrz! (Galiıba ağızd1 c;ğne - <lc.İht!!lmalk 'lazım geliı~. ma:lrı-:ik. bJ) ük kazançları temin eden, ken oıılar; buınca senelilk aa. tt"crübe. 5 

n·p sokağa atılanı düşündüğümüz- el va1.1ması de'VTinden bt·· hay-lı 7:3 - ~is'.ne ise ancak bu elemlı 5.kibeti ler sonunda kendi ~e.:sleri i~n bu.lıman mayi (31, --
den). man uzakl~ışızdır. O hald~ bu ha7.ırlıyan renıkli ve hayat dolu il- buna razı olsalar da ıst·kbal •çın Bir erke« ismi (41. (4,), 

__ Ona da yapı~:nr. si kiım .gıörecek? Şair~ ve~;l ro .- hı:ıının sa'hilbiıdiı1. Kitab~ı :>engin bu bedlba!hıtlıık an1anesini gene _de: 6 _Uzak!* nf~ası (Z). z - Kalkmıyan insa.n !lOL 
rflıavet. biz, küçi.ık muıhaYY:J<>- mancıva bu himmeti kım esırgemı- olmuştur, rnüelli!f sü::-ünmektedi!'. vam etıtiTemcz1er. Ettı!'•nemelerı lu 7 _sevgili {3), \:cret, a.yl!k C4) • 3 - Bu:ı kaplı..van (5), !IOota '2). 

ıri 7in iflasını tasd;k eder ve yal. \"{'C:etk? Bu. ya bir gaz~tz :'atr~n·.ı İşte yere yapıış.an ve ömrunun so. zımdır. Çünıkü, daha, )::ıaki•kat g _ isim {Z), Çiçek ka.bın~h (7). 4 - i..timdad nidası !4). Do 3L 
1,; r. r•ıvhk: v0va bi-r mecmua c:ahi':ı,dir ... I~lP. r:ıına kadar belini doğrultaınıyan meydandadtı.r- ıgilıtiıkçe, milli b:r 9 _Pek a.z (5), Başına (}l) 'konursa. 5 - Coğrafi bir ta.bir: Akdenlı n 

_ Nedir, SÖy'~, hunır.1 nine'. o zaman ilık hayır işl0ıımiş, yere ;nuım bu ilhamdır, bizdeki müelli- kültür davası halini aiıyor. Fikir ara'bca merdiyen, çıkacak yer manasına batlan (4). 
_ Han·m teyze; n e olur: sövle! düsen ilham umumun dik~-.:at.1ne YE' fin iTuamıdır. VE' ~an'at haya:tımızıdaıki sönüklük. gclir. (Ayni zamanda islam dininin bii. 6 - Ovu.'1tur (5), Bir renk .21. 
o zaman. buruşuk, sevgilı du - 7..evl!dne arwlunmuştuır. İlhamın Hem biLmem d.ılklkat ettiniz mi? k•sırlıı'k ve dmı,gunkk da yüzde yük Jıadiselerinden birine işuet etler). 7 - Patat-es nevinden bir ~··bze 

rı.ıkı.,,. bilmece~ çö.zerdt: cabası olan san'a~ar cin. dığer :1· l3ir eserin maddi karş1lığı olarak d.oksan !bu sebeden doğımakta<lır 11 _ Şefim (6), Bir ba.yvan 13) 8 - Üzümden yapılır w. 
- f c::m! hamla~ının uf.lmna dalabilmesi ödenen paraya hala n2 istm ver • ·Bunu önlemeık,_her ~ünevver ka.) Yukarıdan aşağıya. dotru: 9 - Genişin aksi (3). 
~:,.,., ,:ı; h;7.. 'biifön ro .·..:kfar: ir;n. manevi bir haz kadar: az c0k rtıc'ktt.eıvi-z: ıtelid: haıkkı. Ne vanlış (Devamı 6 ncı sayfad!) ..-. \ ı _ Sahib (5). Vüıcudda a9ıla.n ~ 10 - Bir ağaç (10) • .,..., ~..-~ ... 
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Arlık soka'k hafif bir sis tabakas~ 
çö'kmüş gıbi. ze rre zerre aydınlanı. 
yordu: 

- Aşağıya inelim, diy.:: yürüdü; 
büyülk çiftl.ık pordalar,na benziyen 
konak kapısının a:rıdındakı kol de. 
m irlni kaldırd ı lar, köse adam göz. 
lüğünü düzliyerelk ba.şını k.apı ara. 
lığından uzattı, Beyazıda doğru 
hafifçe m<!'.1illenen cad<lerıin öteki 
baş na baktı; işte, üçüncü araba 
dn geliyordu. 

Araba köhne konağa on beş yir. 
mi adım kadar yaklaşmıştı ki, Ab. 
dülgani Efendi sokağa çıktı. Cellad 
Kara Veli öküzlerin cıltırlarmı 

kavramış sallana sallana geliyor. 
du. İil'Jtiyarı görünce kötü kötü sı. 
rıt11: 
,- Haydin sultanım, emaneti alıp 
altınları sayın. 

Ganı E fendi ses çılkarmadan ge. 
r iye dönüp kapının geniş kanadını 
ardına kadar dayadı. Kara Veli 
okfüı le re: 

c- Oha .. ~ dedi. Arabadan sarılı 
uzun bir hasırı omuzlayıp hızla 

içeriye, taş1ığa getiıxli: 
- Buyurun sultanım. 
Kapı ardında zeıbeLla giı!)i Urlu. 

yu görür görmez ürktü, sağ elin i 
sila.bbğındaki kocaman yatağan 
b çağının sapına atitı, ihtiyar dev. 
rık devrik balkaralk sordu: 

- Bu yoldaş kimdir? 
Gani Efendi omuzlarını kaldır. 

dı: 
- Yabancı değül. 
Cellad parmaklarlle para işareti 

yaptı: 

- Kavlimiz on daık"ka idi yol ~ 
daşım. Gani Efendi it iraz et!1ıedi: 

- Beli, on dakika idi. Kar:ı Veli 
sırtını kapıya dayıyarak gözlerini 
kıpıştırdı: 

- İmdi a1tın1S!li tadad eylen ~ 
fendi. 

Abdülgani Efendi kapı ardında 
yerde uwnan hasırı Urluya gös • 
tererek hemen yukarıya çıJrnrma
sındrlövledikten sonra, koynundan 
b ir kese çıkardı, jçindekiler: say • 
mıya 1üzum bile görane<ien Kara 
Veliye uzatıtı: 

- Al cella.dıbaşı. 
_ tk; yüz müdür? 
- İki yüz. 
- Ba'k ndksan çılkar ise yakana~ 
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A~UALil 
yapışuruz, söyfl.emedi demiyesiz. - Eğer bostancılarsa gafil av. 
Dışarıda araba ba.§ııHla b~kkrüz. \ lanacalklardı. Urlu bir daha pen • 
On dakikaya varmadan cesedi red cereye koştu. Sokakıta celi.ful Kara 
eyliyereksiz efendi. Velinin biri ile y.ü:kook sesle ko • 

Abdülgani Efendi cevab verme. nu.şltuğunu duytlular. Köse adam 
den kapıyı araladı, celladı dışarıya bir elini çaır.pan yüreğı üzerine 
iteli~relk içeriye girdıi; arkadan bastıraralk. kısık 'kısıık sordu: 
kol demirini şıraklkadaık vurdu. _ Gelen. sürvariler ile C€llad mı 
Yuıkarıya Urlunun İibırahim Pa • konm;ur? 

şan.ın cesedini ~a~dı~dı~ı e>~aya, çık _ Be'li 'buıba, aınıma bunlar bos. 
mı.ş ~~a~ış ıdı kı, sokaktan.~- tancılara benzemeyıi.p bil.im yol • 
ı.~n sureklı a-t nallan çatırdısı ışıt. daşlara benzerler! 
tiler. Urlu_ ~neere~ koşt~, bakar İlhltiyar sevinÇle bağırdı: 
ba•km.az dcmup telfuşl.a bagır<lı: . ? 

- Süvariler efendi, süvat'iler! - Bre Halıl 01.masın. 
Gani Efendi s~rı kesildi, Sır- .Aşağıdan büyük kapının ağır 

tını denn.ansız deı:ımansız duvara demir tolkımağı sert sert vurulu • 
dayadı: yıorou. Tokımaık sesleri sağır bir u. 

- Saray bostancıları mıdır der. ğultu çııkararak koca evin içinde 
siz? Yıok~ şu mel'un cellô.d bize uğulrtu1u alkisler yapıtı. 
cah mı eyledi (Arkası var) 

l2mir Hava Satınalma Komisyonundan: 
1 - İzln.i&ıie Jıava. rıı.rııizonıı dahilinde 15846 lira 75 kuruş keşif bedelli bir 

fırın binası inşa ett.i!rilecekUr. 

2 - İb&lesi 1417/9-12 Salı ıünü saat 11 de kapalı :aarf asııJlle Japalıı.ca'dır. 
3 - ist.ek.lilertn rüsteıilen ciin ve saat.ten bir aaa.t evvelislne kada.r kanuni 

ves}ka.larile 1129 llraJık ilk teminat makbuslarmı ...ııtevi te~il meki11blarmı 

makbuz .mWrabtlinde Gü:zelayhdaki Bava aatına.Jma kGmı.ıonun" nrmelerl. 
4 - Şartname ye keşfi her gün lrıoDÜ870Dda ,-örülebilir. 

5 - Bu iş için en .ıı.z ~ cün evvel ıa17are tıoca:rı lnıpa.& lae;retinclen 'R8ika 
alı.nmuı şa.reı&ır. u3-199.G&OZ. 

Sa ı 'atkar Aranıyor. 
Ortaköy Orhaniyf!dekl mo4erlü YlUlıfalar tamirhanesi için ücretleri imtihanla 

tayin eılile4ldı: ehllyetlt!t'lne ıöre tes1til edilmek. ve azami yevmiye 5 lira. olmak 
mere bir teeriyecl. iki torn:tcı, bir mzeci, bir ma.raDC"oz, bir be>yM!J, dört oto 
nııaklnisM, bir bobinaj elektrikçi, bir akümli.tör tamircisi, bir dökmeci 11Staya. 
ihtiyaç vardır. isteklllerin ellerln~lıi veslkala.rile tamirhane müdürlülüne mü. 
racaa.tları. (327.70'61 

Meseleler 
(&,tarafı 3/1 de) 

faTkla ikinıciyi ve üçür.cüyü de gör. 
dük. Gerisini biTmiyoruz. 

Tramvay idaresini muaheze et. 
mek elimizde değil. Be:?er onn da.. 
kika farkla elinde bulunan bütün 
vasi tdları tahrik etmektedir T ram. 
vay idaresinin memurların; mua. 
haze etmek ise haksızlık olur. Bir 
ki~ ;nin binlik ihüıcumu durıdurabiL 
diği yer hiç görülimemİşlir. 

Bütün kaba.hat bizdedir, sahne 
gözlerimizin önünde cereyan etti. 

Fakat acaba sebebi ortadan kal. 
dırmak mümkün değil midir) 

Ak~amları 17,30 da eski bir va
pur Köpriiden katka-rak, Modadan 
itibaren Anaddfu iskeielerine uğra
dıktan sonra Adalara gider. Her 

vakit hınca'hınıç dolu olan bu vapur, 
hareket saati itibarile yalnız memu. 
run ve işi ni erken b; tırebilenin va. 

purudur. İ~ni geç bitiren büyük 
çokhtk için akşamları 18,30, daha 

doğrusu 19,30 veya 19:15 de ikin. 
ci bir vapur tahrik edilemez mi, 
yahud Kadıköyüne uğrayan vapu. 
rUıD seyahati Ana.dolu iskelelerine 
uğyamak auretile Adalara kadar u
zatılamaz mı) 

17,30 sefarini yapan eski vap~ 
gibi bir ihtiyar vasıta dün uzaktan 
ha-karken içimizi sı:datan eahnele-rin 
bütün bir yaz tekerrür etmesine 
mani olacaık.tır. 

Bu mesele üzerinde dü~ünmek 
kendi kendimize kar,.ı bir borçtur, 
kolayca ödeydbileceğimizi sand:ğı. 

mız bir borçtur. ---o---

1 lslanbul B 1 d. . 1. •aAn'arı 1 CeyhanJa bir kaçakçı lıadın 
c e ıyesı - yakalandı 

...,T•e•pe-ba.ş_uıd_a_Mri __ si•n•em-.ı.•bl-n•.ı•sm•m-•s•alm-e-k•19-ııua--y•a•p•tırHıla-c.Mı;--ta•d•il•a•t .. ve Ceyhan (Husu.st) - Ceyhanın 
tamirat kapalı zarf usutne cks:ltmeye konulmuşhır. Keşif bedeli 16412 lira 85 Konakoğlu ma!ıal!tesinde oturan ve 
kuruş ve ilk teminatı 1230 lira 96 kuruştur. ljo-hçacıhlk eden Mehmed kızı ve 

:!\oluk:ı.vele, eksi tme, Nafıa. ~lerı umumi, lıu&usi ve fenni şartnameleri proje Cerri karısı 313 doğumlu Bedrjye 
keşif hülasasile buna. m\lleferrl diler evrak 82 kıuruş muka.bilbule Bel~ye Fen ASM'ialy adındaki kadının Adanaya 
İşleri Müdürliialliinden ~rilece«tir. 

götürmekte ofduğu bir bavul için. 
İhale 13.7.942 Paza.rt~i ;rtinü saa.t 15 de Daimi Encömende ya.pılaeakt.ır. 

deki eşyadan şüphe edilmiş, yapı. 
Tallblerin ilk teminat m3.kbuz veya mektublan ihale tarihinden «'>~lUs11 ırün 

evvel Belediye Fen İşleri Miilürliiğüne müıua&tla alacakları fenni ehliyei, lan muayenede bu eşyaların aun'i 
imza.lı şartname ve nlre ve kanunen ibra&& liıam relen diier vesaik ile bJr. 1 ipek.ıa hmıat o1duıiu anleıılmıttır. 
likte 2490 No. lu kanunun ta.rifatt eevre&inde hazırlayacakları · telı.llf mekhab. ,Suçlu yaitalanara.k adliyeye, eşyala:r 
laruu lbale ıünü aaa.' H ıJe b4lar Daimi Encimene vermeleri JUımıılır. dıa Ceyhen ln'biearlar bq müdür. 

•6833» ~e !~iJn ~miıtiı-. 

Gayrimenkul Sabş ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdür:üğünden: 

Fethiye ve Mlhrimenı Lefide 26423 hesap uoına.rasile Sandıtımızda.u aıa.. 
lan UOO lira.ya karşı Teşvlkiye mahallesinin eski Ahmetbey yeni ~igar soka.. 
tında eski 32 7eol 50 nıımar.&lı ta.hçell klrgir evi itirJncI derecede ipotek eı. 

aittir. 
DOISYad:a mevellll tapıı kaydı nretlnde mmür gaşrimenkıılün «Beyo,. ' unda 

ayni ma.Jıalle ve soka.kta. ayni kapı numaralı bir tarafı Ma:lam Bern:ır ı.>,rsası 

bir tara.lı Ba.cı.mansur sokaiı bir ıara.fı Narlı:ra.n arsası ve dördıi.ncü t.ar.ıfı Ah. 
meolbe:f sok.tile mahdud b.ılıçeli rl"» olduğu beyan edilm4tir. 

İkraza esas olan muha.mmin raııoru muclbince m~Wl' rayrimenlwılün o. 
mum mesaJıası 384 metre murM>ba.ı olup bundan 124 metre nıura.obaı kısmı ü. 
zerine bodrumu olan ürırir O<Wast ahşap ve boyala ii4.l buçuk .kath ev y.ıpılmıştır. 

Bodrumıla.: 1 ma.tbab, 1 heli., 1 odunlmc. Çatı ı..a.tmda: 1 oda, ı sofa, ı 
ta.van M&St. Birinci katında: 3 oda, 1 sola, ı heli. ikinci katında: z od-a, ı 
sofa, ı hela. Üçüncü katında.; 3 oda, 1 sofa., ı heli, elektrik ve lerko3 tesisatı 
vardır. 

Vadesiııcle borcun verilmemeşirulen dolayı 7apalan ta&ib izeriııe 3Z02 numa.. 
ralı kaıumun 46 eı maddeaioin ma&ufu 40 cı ma.ddes.ine ı-öre satılması icab 
eden Yllkarıda ya.zıh bahçeli Ül"J"İr ev bir bU9Uk ıq müddetle açık a.rtıı.rma7a 
konmuştur. Sal~ ta,.pu sicil kaydına ıöre yapılma.kta.dır. Arttırma.ya rirnıek is. 
teyen (887) lira pey .Wçe& vereı:eldir. Milli ba.DkalanlnDdan birinin teminat 
mektubu ela kaıbul ohınW', Birikmi, bütün ve~ller belediye rı-. 
&iınleri ve va.kıl lcareai ve t.a.vis bedeli ile telli.tiye rüsu. 
mu be>rçluya. aiddir. ArUırma şartnamesi 10/7/942 tarihinden itibaren 
tetkik eımek isieyeo:lere ~andık. Hukuık işleri servisinde açık b•ılıındurula.c4'k_ 

w. T&pıı aicil kaydı ve sair libamha izahat ta şart.namede ve t.a.ıdb dıosyasınıda 
va.nlı:r. Artıta'ma7a &irmit olanlar, bııııl.'.ı.cı tetkik ederek satıııta. ç~~ııanlan 
pyrimeıaı hıdı:knııdoa her şeyi öğrenmiş ad ve ıeı&kki okıınur. ~i:-inc'ı art. 
tı.rma. 7/9/1942 tarthine t.esadiil eden (Pa.za.rtesiJ gü:nü C:ıialotlund!I. k:\Jn 
Sıuı.dıı~ saa' 18 cJan U ye uılar yapıiıacakıt.ıır . .MU1'&kkat ihale yapllma.. 
sı kin tektif edtleoeit bedelin tereibıuı aıbnımaaa ieabeden ıayrimenk.uı mıikel., 
lefi:retııe Sıuıdak alacalını tamamen •eomlş obası şarUJr. Aksi takdird~ aon 

artıhran111 taahhüdü bKi kalmak tartlle 23/9/942 tarihine müsadif (Çarşa.mb&) 
l'İİDİİ ayni ID&balde ve :a.:rnl aaau.a 8C>ll al'tt11'Dl35ı Y11f1ılacaktır. Bu arttırmada 
pyr~ en tıK arttınmn bflrinıle b~· Ba.Wa.n ta.pu sidlleı9e 
•1* oJmayan aUııkadarlar ve lrUfalt balılu aahiblerlnba bu haklarını ve husa.. 
ııılıle fak ve mu&rife dair ldJia~annı llb ta.rtht.nden MlbM'eG ylrmt rün içinde 
evraiu misbHelerile beraber Airemhıe bıllıdirmeleri liznnclır. Bu sureile bak. 
larml •ilditm&adt olllnlarla baldan ıapu !liclllertıe sabit olm&JMllar s:a.tı,, ite. 
~n paylaırmMJHMlan ~ llalhrla.r. Daha fazıla malümaı ahnatt 1ste-ymle. 
rln tü/Z.166 ..,.,. nmnaraslle Sandıimıı.1111 Hmm işleri sıerrisillıl! müracaat et. 
melen IÖluımu 11'n oluııar. 

DİKKAT 

EMNİYET SANDIÖI: SandıWan alınan gayri.ıneıııladü iı>ot.ek •östermek 
isteyenlere mub&mımfnlerimlzın koym1119 olduğu ksynıeUn % 40 m tecavüz et. 
ıuemek üzere lhaJıe bedeftnın :ranama lııaııhr borç verıııflt suretile kola.yhk 
rös&ermektecllr. '7405) 

Sinop C. Müddei Umumiliğinden: 
SinGp 11111umi cesa eotladetJ ma.hkiım ve mevkUflara. H% mali .Yalı içinde n. 

rilecelk 1825ot ili !9ıt8t aded ekmek l/'J/942 giiniinden itibaren Jlrmı ılır 
miiıldeUe ıre k&p&lı art uuUle eb1H.me1e omrıJmıştır. 

l'eftllİ7e SN-- ili. 8M adecl elımell verilecektir. 
Bedell muhanmun lı120 lln. olup teminatı m_.alıkate 2409 llraıtır. 
İhale 22/1 /Hl ~ stinö saat on dörUe SinoP Climburiyet Müılclel. 

-lllDDitinıle 7apıla~. 

sartname tat.il dnkrllHlen maada her riin SinoP Ciimhurlyet Müıldeluma. 
m.l1Jji bltmbMle ~eeeflncleıa bliblerln müracaatları ilin olunu-r. 

«'1382.» 



4/1 Sayta 

İZMIR HİKAYESi: ı 

l 
SON 

YA lAN: 
MALiTZiYA 
UŞAl<LIGiL 

Temmuz 9 

adam!. .. > cüm"l~i~ söz~ne son ve. 
Ô'Oi. 

Osman Efendinin .Eogline ıle iz _ 
divacı da Cemal Efend;nin yenıi§ 
t>'ır§ısında tüccar katıblığ; yapar. 
ken kantarcı ile tanı.şmıısı netice • 
sirıde vu1cua ge1m.~ti. Şöyle böyle 
kaç sene oluyor? Omerle Bekir on 
on 1ki yaşına doğru koşuyorlar. 

Sal:rne Hanını gergefıuden başını 
~aidırara-k tek gözilc t.:ır:unlarının 
yaşını :tavanda arardı. Bu~~n ikisi 
de Tilki-lik mahalle mektebine gi.. 
dıyorlartlı; büyüğü, Öme::-, ya'kın
c.a rüştiyeye geçecek. Salime Ha. 
n~Ill: cBiz, d.i~~rtlu; r:.i~tıye ile ma
halle mektebinin arasmr1a, yarı 
yoldayız. Çocuk için ougünkünden 
faz1a yorgunluk olmıy:ıcak. Astl 
mesele Fatoda ... Emine ile Fato
r.un ~rasında on yaştan fazllC' fark 
\•a::-. Ikisinin arasında üç çocuk 
k:;ybettim. Şimdi Fato günden gü. 
~e büyüyüp serpiliyor. Haspa ol • 
c._~ıkça da güzel'. Ana ~öz;le değil. 
şoyle yabancı göz.ile bakıyorum da 
cı~ı~. adeta beğenilecek bir kız gibi 
~o.r-uyorum. Eh! . . . Kulağından çe
kip uzatryıorTarmışçasına boy at. 
tıkça el1bette bir gün onun da ö _ 
ııüne bir kısımct çıkacak. Biz bu.. 
~ür. üç odada bannıyon'.Z. Oda _ 
ların iltisi damadımla karısının ve 
çocuklann . . . Yarın ikmci bir da
:n~d zuhur edince ya d~H kızı dı • 
şanya, ayrı eve vermek, :rahud 
buı mutfağa, kilara ta.şınmak zo • 
rur.da kalacağım. İy1 k.izd.:, hoş 
kızdır amma delicedir. Ayrı evde 
r.a5ıl oluT?• bu sual üzcr~e Sa _ 
linıe Hanım gerıgefinın üze.r!ne a.. 
bar.rr ve pelk mühjm bir muamma. 
:ıın halli çaresini tülbend·n savı • 
lan iplikleri arasında :ıramağa 'lro.. 
yulurdu. 

Deniz levazım Satmaima Komisyonu ilanları 

1000 aded Seııhi:re p.mandırasuu al~ lt/'1/942 tarlhinft yapılaalı ilin 4!di. 
len flapalı sarf eUillmeal ~ii rıilen W%uma blnaea dunlurulmoş1ur. •'1364a 

2 aded yemek kazanı • 
2 » kevıir 

Z » Tencere 
1 » K urlne «200 ki.;ilikt 
1 » Oksijen kaynağı ukiiçiih 

Yuka.rıila. Jazılı 5 kalem ma.ıı.emenin ll/7 /942. C'nma günü uat 11 de Ka 
sım:paşada buJunan Dwiz Lev.ızım Satınahna Komisyonunda pazarJığ'ı ya;ııla: 
ea.i;mdaıı istdlllkTin belli ıün v-e saatte mezkiır k~ona miı.racaatla.n. 



Memleket haberleri 
KAhtada izmirde 

15 YQfında bir çocuk kız Bornovada imar faaliyeti 
kardefinin namamna temizle· attı, bir aebze ve meyoa 
mek i~ amcaWtı öldiirdii hali yapılı)IOI' 

!<ahta ~ H~s~.) - .K~ıza İzmiT (Huaulsf) - Bdediyenio 
b~glı HoriJc koyün-d.e bir eme.yet nriiabet 99hş:rna'.ları Bomo-vadw 
o~muş; 15 ya§4Tında bir ç<><:uk kenlpa:za.r yeri iaıtimlaldeıie ı.sl'a.h ve tev-
dı ameaısını av tüfcğıi iie öktürnı~"- ai edili)'Or Bomıo•..ad' · fa ı· r· 1 . a nnar a ı.. 
ur. . . yeti yeni nıa'li yıl ve bii:l!çe dolayı~ 
Cınayet ~ır. kad'tn meseiıes(n:l'Cll\ siLe hızknmıfttr. 

vuku.a ~lmı'Ş'tlT. Buı köyden Huan Belediye ~st.syon ile büyük peTk 
~ğl~ M~un oğltt Osman ye .. araainda :kendiırioe aid. arsalıtrl uy. 
gen~ Enun oglu H~nın kız kar - gun fiadaTla ve her tiirlü ık.olaylık.. 
deşı . A&ı1e ile s.ew~-eğe ba§laımış Tar.iı göstermek sıu:retlle satı~a çıkar. 
'!._e nıha.yet bu. a. ~Tas~n~ kızı)mıştır. Da.ha şimdiden içtimai ve 
ıgfal edercik kirletırıi§tır. Had1sedcn iktisadi bayatta mevki sahibi kim.. 
haberdar olan Ad-ilenin 15 ya-ş.la~Jseler artsa1la.Tın nıı\ihim bir kısmmt 
r~nda:lci erkek .ka.rd'eş:i Hasan, bu satın alml~lT, Yaknra düz h'r 
çirkin ~arziy-etin temizlenmesini ;s..leaıl:uw:la planlı ve güz.el ~bir Bo;_ 
te~ek ı:tzere amcası Mahmu<ia git..lnova d'oğ-a~tır. 
n:-1"' fa'lr.at atnea.~n .~rt ve haş~:ıl Gerek haıvası ve gerek ıen biri~ 
hır. nnıamc'le go~~r .. Bunun u. ci va$l1ftaki IJU!YUilUlll güzelliği ile 
zenne .. J:la~ .arv- tufegmı altp gele. Bornova yalkındle eski eıhemm1ıye • 
r~k but\Mı saçmabrı ameaıttnın üze.jtinde.n &ruha yükısdk bir önem kaı.. 
~ıne -boşaitmış. Mahınudu kanlat zanacak'tır. Beled"ı:y.e bir taraftan 
ıçrnde yere şerel"elk öldüım.üştür. da mevcud .kasaıba~ın yollarım ıs.. 
Çocuk. katı1?e ıbabuı Emin yakala. 19.h etmoelktedlir buınlla.r arasında ha 
narak adliy'?'e ~ez:ilmiştfr. zl aı:ıa yolla.T ~fallı: olarak jn'a edil~ 

İkıncı cmayet mdtte ve h.ükUrnete ~iden ~l ela 
Knİ6:in lc:öyıiinc:J'.en Abuz& oğlu bitmiş ve zi:Menmelk i.il:ieredir. 

Abuzeri geceuyiru.d1a iken tahra de.. Belediye t8'IlZİfat idaresi bİnasl
nılen bir .d'emh'te baş~nı parçalamaık nl müteahhid-e ihale etmiştir. Bu ya_ 
suretile f.eıci bir şellcikle öldüren ayni kınla-rdııı yıeni beled'iye binası inşa 
köyden Hamo oğlu Mu81ıafa, karde. ettirilecektir. 
şi Abuzer ve Hüaeyin oğlu Abdul. Belediye mevcucl pazar yerini ye. 
lah yab.la.narak ad'Iiyeye vC'li+miş. ni ~t6hlak1erle bir mtsli daha gen.İş-
tir. lı::tecek ve bumıda bir de se!bz:e ve 

0 meyva hali kıuracaklttr. 
Şeker fabrikaları mühendis 
ve ustabtqtları Karabükte Hayraboluda Halkevi temsil 
Karıahük (Hususi) Turhal kolunun faaliyeti 

8kişeıb..ir ve Uşak !eker . fabrika la. Ha.yTa,'boh.ı (Hususi) _ Hay _ 
rına men~ 19 ~ühend~s ve usta 11'8lhollu Halk.~i gençleri M·atkara. 
ba.ş1. Demir v.e Çelik fabr~kalın;ın-dalTekiTdağı ve Çorlu iç.i-n bir temsi1 
t~~ıkat y~pma~ maksadile Kara. turnesi lıazlJJllaanaktadır. Oyına.nıa • 
büke ıgıehnişlel'dır. ca!k eıser (Bir ac!am yaratmak)tır. 

Kaııamıtzln en mümtaz ailelerine 
Muradlıcla bereketli menısıub kı:zlarınm da iştirak ettiği 

yağmurlar ptı<Wailar ıilet!leıme-ktedir. En ufak 
Bwıadlı (Husus\) - Bunaltıcı n<>kta.s:ına kadar büyüık ibir dik!ka-t 

çok fa:.da. sıcaklardan sonra hava ve itinıa ~le çalışılmakta olan bu pi. 
birdenlbire serinledi. BoJ ve bereket1yeste varzife alan kızlarımı1 ve ana 
Jj yağmurlar ekinlere 9ok faydası,balba1arı !böyle e9~<.İ ve fena b.i:r ziih
dokımduğundan çiftçilerin vüzü gül niyeti kökünden oroküp atmlya mu... 
mektedİT. vaffak ve örnek olmuşlardır. 
~ ~~~ 

Akyazı askeri kereste fabrikası 
müdürlüğünden: 

Kapah zarf ilanı 
1 - Alı:\faa at*cri kereste Cabrikasının Süleyınaoiye ormanında mevcıui' 

«533:t metre ~ dişbodaık toınraklarının demiri ıni.fte:ılıhide aid olma.k üzere 
lkl bafJUI&. S • feklmde demir pa.kmak ve Adapa.za.rı istasyonuna. nakledı>rek. 

vac-on i9inde tMlim edilme& ,a.rUle nakliyatı kapalı zarf usuli~ eksiltmeye 
lronmuştar. 

•Son Posta» nın spor tefrikası: 84 

lfftKiıraAhmeta 
Ahmedin can sıkıntısı 

2 - EksilttM 2'/Temmm/9.U Cunta gii:nö. saa.t on ctörıt.te 
park kaı"şısmda. fabı'ikanm Y'Ollaııu dairesinde yapılacaktır. 

Hüsmenle Ahmed Demir Hasa. Eti peıhlh·an da birbirlerini Ya.1-
na bakıyorlardı ve bıyık altından ladılar, iş şimdi kimin es düşeceği 
gülüyorla.rdı. Derken Yıldırını. Jn€selesiınde kii. Bunu ~cak sa .. 

A.'.dapasa.nnıb gözüktü. Canlı ve dirı yürüyordu. h.iibi salaıh.iyeıt olan cazgir tayin e.. 
Hatıta geç kaldığından dolayı sıç~ dec€4kıti. Herkesin konuşıtuğU ba 
rayaraık kazan clibine geldi. Demek idi: 3 - Deh« metre küpünün mubamm.en nakliyaıtı yirmi beş lira ve muvakkat 

teminatı ~ liradır_ 

' - E1mflfm.eye g'ireıbilmek için Ticaret Odalannda kayılllı bulunduklıı.nna 
cbir 1/Haııira.n/942 t&ri.hioden sonra alınmış vesika ibraz e!mek şarttır. 

5 - İstddiler.in muaınen günde saat on dörde ka.da.r ka.pa.lı urflarını ko. 
mlsy~ma vermeleri re şartna.mesln! cörmek isteyenlerin fabrika. müdü:rlüğüne 

Yıldrırı.mda daha eıkıme'k vardı _ Baıkalım cazg!r le 
Di·nlen.m.i.ş olduğu, keyfi yerınd~ b ~ı ak eş ri nasıl 
bul d 

ag ıyac ... 
un uğu aşikardı. Yağlanmalar 

ba.şladı. O kadar tuhaf oldu ki - Hüsıneıni, Yıld:nma •rermell 
1ı.1ı..---' b" • - A'hmedi de, Demir Hasana .•• 
n:uaı~, ır aralık Hüsınenin sırtı. lm 
nı yağlamağa başladı. Bu, hareket - Böyle 0 az. Haksızlık olur. 

----------·--------------------lseyircilerin nazarından kaçmadı. Demir Hasan yorgun. Ahımed diri 
Gayrimenkul malların açık artbrma ilaııı Biırbirleır1ne: Qa.rçabuk Demir Hasanı yener: 

müracsa.tıan üi.ıı olunıır. «730'1ı> 

Niırıiı> tera Memurluğundan: - A:hııned, Hüsmen.i kendine Başa rahat kalır. Haksızhk olur 
A9* artırma llt; pa.ı-.ı.ya ı.ıevıilecek caYli menkwün nıe oldutu: Fıstıklık. hazırlıYQr. - Hüsmenle Kara Ahmetli tuL 
Ga.yıi menkulün bulundııtıı .m.evıld, mahalle.si, sok.ağı numarası: Kızıl in kö - Aferin Ahmede... turmalı. 

ründe ve tapunwı K. s:mi 340 tarih ve 48 No. mukayyed. • Murad ağa, İsmail ağaya: - Bu da olamaz. İki kuvveti biı 
TaJıı:llr cılluıııan ~: 200 lmldn". - Baık şu, kurnaz çocuğa, has.. arada olur. :iJkisi bırbirin kırınca. 
.Artımıanm yapııaoa.tı yer, gün, sa.a.t: 2ı8/'7/942 Salı saat l4.l6. mma nası.ı cevab vernni~ bulunu. ya kadar yorgun düşerlı:-r... Par.. 
1 - ~ p,yri meuJr.111.ün arttırma şartnamesi 8/'7/942 t&rilı.inden itibaren yor. sa.•n toplar. Bu da haksızlrktır. 

W No. ile N~ icra daiTesinin .muayyen numar.sımb herkesin - Çok zeıki çoouk vesselam!... Hakilkaten eş bağlamak çok 
e-örebiqnesi lçiıı açıkttr. lla.nda yazılı ola.nlarda.n faa:la ma.liuna.t a.lm.ak iste A'hımed, Hüsmene şunu söyle- mrU$kü}dü. Ae~ba. cazgir ne ;vc.pa.. 
reni.er, işbu pd.ııamey~ ve 942/~15 dlosya nmna.rasllc memııriyctimize mma- mek istiyoırdu: İşte yağını bile oail<ıtı. Isınail aga •le Murad ağa da 
caat etmelidıir. • kendi elimle. sürüyorum. Seni ha- buna meralk etmiş bulunuyurlarclı 

2 - Ar.tıtırma:ra ~ir'.&~ için JUka.rıda 1azıJ1 kıym.e4in % '7,5 nisbetinde pey 
veya milli bit' ba.n!ı.amn Leoıina.ı metııl.ubu te~J.i edilecektir. ( 124) 

l - İpolek aa.btöi ala.ca.klıla.rL&. dtter alikada:rla.rın ve irtü'Yt ha.kkı sa.hib 
!erinin P1ri ~iM iızeriııdek.i haklarını hllSllSile fa.la v~ masraf;ı.. dair ola.~ 
hlıf.ia.larmı işbu ilan ta.ribhıden itibaren yirmi ,-ün içinde evrakı mü.sbite 
rile birM.kite memmiyetimbe bMinnelerl ioab edel'. Aksi halde haklan tap; 
sfcilUJ.e sabtt olmachkQ.a satış becleHnin pa.yl:aşm.asından hariç kalırla.r. 

4 - Gös6erilfln günde ftrltırma.ya iştirak eulenler a.rttırma şa.rtna.mcsini o. 
kumuş ve liiııumlu ma.liima.tı almaı l"e bunla.rı t.amamen ka.bııl etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edllen zam.a.nd:ı pyri menkul ~ defa bainldıktan sonra l.'n çok 
arttırana. ihale edilir. Anea.k arttırma bedeli mtılıa.nunen kıymetin yü7,d.e yet. 
miş beşini bulmaz veya. satış isteyenin ala.cağına. riiç.bam olan diğer alacaklı,. 

lar b\llu:nll)> ta bedel bımlann o pyri menkul ile temin edilmiş alacıı.kl4nnm 
ınecmuundıan fazlıaya çıknıusa. en çok a.rttıranm taa.ııhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on cün daha temdld ve onuncu giinü a.yni sa.atta. ya.pıfaca.k arttırma. 
da. bedeli ı;ıaıtış i9teyenin :ıla.ca.ğı.na. rüohanı olan etiler a.la~khlarm o ga.yri 
me-nkul Ue temin eı:Jihniş alaea.kb.rı meamuu.ndan famya çıkma.k şartlle, en 
pok artırana ihale edilir. Böyle blr l>edel elde edllemerme ihale ya.pıl:ı.maz ve 
satış takbi düşer. . 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan 1d.mse derhal veya ver;len müh. 
let içinde para.yı vermezse ihale karan fesholunara.k kenılisiııde:ı evvel en 
yülısek teıclJtte bulu.nan kimse arzetmiş oıdu~ bed~lle a.lınağa. ra.zı olursa. ona. 
rozı olmaı.ıı, veya bulunmaz.<ıa ~men oo beş g-ün mildldeıtle a.rttırınay:ı Qıkarılıp 

en çok a.11ttıra.na. ibllc edfür. İkl ihale arasındaki fark ve ı<'çen günler lçln 
yüzde beş'!en hesa.b olunacak faiz ve diler z.ı.ra.rl&r aynca. hükme hacet ka.I. 
m~ın memurlyctlmizce ahcıdnn tahsil oluınUT. Madde (133). 

Ga.yri menim! yuka..nda. gös~erilcn 28/1/942 tarihinde Nizip Lc.ra memurluğu 
odasın.da jşbo ilin ye gÖ/Jt.erile.:ı artırma şartnamesi dairesinde satuaca.tı ilin 

oı11ıu1t. 

zırlıynruım. L.<rtediğin gi-bi tut!. E.ş bağlamak güç olacakt•. F:ıkat 
Hüsmen de zeıki bir pehlivandı. ihtiyar c.~gir, kudret oıtıu kLtcl. 

Ahım€<lin, sırt yağlaması yardımı. retti. O, böyle binlerce !!Üreşe şL 
na o da mukabele etti. O da Ah. hki olmuş bir pehlivandı Pehl:. 
mecHn sırtını yağladı. Yıldırım" vanlaırın yağlanması b"ttikten son. 
bu. ilki peh.livam siiızüyo:rdu. Ken.. ra meyıdana yürüdü. Davul zurna;. 
di kendini yağ'layan Yıldırım.. ları susfruro't.L Hakem heyetinin 
Demir Hasana dönerek: yanına giderek: 

- Hasan. biz de biroirimizi yağ- - Ustalar ... Eş nasıl bağlıyaca.. 
lıyalım be!. lız ... 

Diye alay eıtıti. Hasan da: - Sen, bildiğin gibi yaıp! 
- Yağlıyalım Yıldırım be!. (Arka:o var) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo .Amirliğinden: 
Ba:va. birlikleri ihtiyacı içbı 90 metre mlkibı çam kadron P3.Zarhkla saha. 

alınacaktır. İstekliler ka.t'i temina.t tutarı olan «1822.,, lira. 50 kuruşu Baku. 

köy ma.Imüdürlüğüne yatırarak ma.k.blnlan ile blrlik!f.e 18/'7/94.2 Cumartesi 
günü saa.t 11 dıe Yeni Postahane karşısında. Büyük K,macı:yan Ban ikinci kat 
No. 9/10 da Bava sa.tına.hna. komisyonunda buhnıınalart. «'13'76:t 

Çanakkale Deniz Komutanlığından: 
Cinsi Kilo Mııvakkat teminat ihale &iinİi Sıutl 

Sığır eti Z2000 1650 lira 13.7 .942 15,30 
1 - Yukarıda. yazılı sıtır eti kapa.h zarfla. ek.sillııneye konulmuştur. 
2 - Ta;liblerin mezkur gün ve ııaaAı&e Çan.aüale Denl:ı Komutanlğ"ı Satın~ 

ma. komisyonun~ müracaa.tlan. 
l - Buna. a.id şartname Ank:a.ra. Denl:ı: Lev.uım Müdürlüğünde ve Çanak~ 

le Deniz Komııta.nlıtı Satuıa.Jma. Komisl:onaııa miir:ı.cntıa. ahn:ı.bilir. 
~4954.1 ~7Z95:t 
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f T elgra_., _ Telefo:n. Ve Telsiz Haberleri 
Bu •&bahkl 1-ı Refik ~Saydamın vefatı haberi 

Haberler bÜfÜR YUfdda t88SSÜr UyaOdlrdl 
Alman ve Sovyet 
tebliğlerine göre 
doğuda vaziyet 

İstanbul ve Ankarada yapılacak 
cenaze törenine ait program 

Baslar 
.1 

(Baftarafl ı inci •:vfa.cl•) programını tesbit etmek ve meta. (Bqtarafı 1 inci sayfada) --
İstanlbulda doğan ve lstonbul siımde bulunmalk iiızere dün ak~ım hücıımları akim kalmı,tır, Çevıilmiş M. (~~~· 1 inci sayfada) Krokj muci'bince teşekkül eden 

&taryoskol meb'usu olan, -ıhrimizin ıaşc, tavıuarc He Ankaradan .. ~1.nmı· ·ze ve dağı:ulınıı olan kuvvetlere kıırşı ~rasırnc işlır~ edecek sivil ze. cenaze alayı saa.t ı O da alay san. 
!>'"'"' JJ 'IK--.' ı .. d ]-_ı k b' k vat ıçin kıyafet Jaketatay ve sı· •-ı ·ı ,L· • mahrukll't glti en mübrem ihti- bir protn'kol heyeti gelmiştir. yapı an muca e cıo'e ço üyü nıik li dıi • ~" au e 'Olr pıyade alayı bır süvar 

şehrini 
tabliye 
ettiler 

yaçlannı kat'i blT düzene koyma'k Dün a'kşam saaıt 19 da vil5yetıte tarda ganimet alınmıştır. n: şa.J)kadır; kara, deniz ve ha- bolüğü, bir jandanna ta.buru rcfa 
için ıgeldiğini İstanbulda sabahın Vali ve Belediye Reisı Dr. Luifi Orel şimalinde ve şirnak Lausın. ~~dı:.vvetleri için büyük ünifor- katindc Başve'kfılet meydanında~ 
eııken saatlerinden geç vakte ka- KliI'dar, Örfi İdare Komutam Kor. da düşmanın hücumları devam edi- İst hareket ederek Ulus rneycianı Ata. 
dar fası'lasız büıyük bir hassasiyet- general Sa'bi:t Noyan, Parti Müfet. yor. Kuvvctü hava teık:Ilerjnin des.. T anbulda merasını yapıldığı 9 türk bulvarını takiben yaya ~lanık 
le çalışan kı~etli Başvekilimizin tişı Reşad Ml!maroğlu, Emnıyet teklcmesile yapdan çetin savaş1arda emmuz 1~ Perşen~ günu İs. S:hhat ve J91imai Muavc.net VekiL 
vazife 'başında bu ani ölümü, lbil- Müdürü, An!karadan gelen heyet bu hücumlar püskürtülmüştür. Yat tanbula m~nh~ır k~larak bayrak. leti onüne kadar gelecek ve buıa. 
hassa İstarlbul iıallkını derin bir azaları ve diğer zevatın ~<fi.!rakilc nız bir kolordu kesiminde, son üç lar yar~ya m.dınleceu<t:r. Hukumet da merasime n 'hayet verılecekt r 
teessür iç'nde ibırakımıştır. bir toplantı yn;pılmış, C<?naze me- gün içinde 75 dü~man tankı tahrıb merkezındckı meras me tesadüf e- Hükumet merkczınde cenaze ~e 

dimi. t' den. 10 Temmuz. 1942 Cuma ..n;niı rasiminfo ynpıldıgvı Cuma "unu 'L .;_ 

Çar.ışma ı'le geçen uzun rasiımi profirama lteSbiıt 01'tlnmuş. e 1 ş ır. d I t b 1 d bU .. <;Ou 

A'manların Tiripiç 
ıırh:ısını Ruslar 
torp ıll e.nişler 

t Rijev cenu'bundaki cephenin ge- ': s ~.n ~ ahıl olmak üzere bü- tün §t-hirlerde bayraklar sabahtan 
bir QÜR urC.enaze btıgu"n .. ..,at 10 da 'D--~,,.~- ri çevresinde, büyük bir kesimde tun Tür'.kıyede matem alameti O- gur.ıha kadar matem alümeti olarak 

.xı ~~v""- ·ı · larak bayraklar yanya indirilmiş y:ır:ya ind nlecektiır. 
Bac:ıu-·,·ı'l ,,,, .... ,,,.ın.ı· ~;n o·•gvl-.Jen lu hastanesinden ka,-'ırıı·acak . vı.e kuvetli düşman grupla:-ı çevr mış- b l n..ı S''~ .ov•v"= Fı.. t."'U w . 20 S k 1 . 'l . . u unaca'Mlr. Yürüyü• sıra tertibi 

evv~l Vilayetlte ve Oğleden sonTa saat 13 ıte Haydarıpaşadan hususi tır. ovyet tan 1 e e geçın mışbr. J :r 
Beledi-vede m,.,,c::rrul olmur., geç rvak. bir trenle Anntaraya nakledile. Doğu ceıJ)hesinin şimal kesiminde Ankara: stanbuıl, 8 

(A.A.) - Başvekılin 
tc kadar muhtelif işler' etrafında celktir. cliişman muhtelif noktalarda muvaf Cenaze ile refakat eden zevatı ~urakda~.i .~~aze törenınde takib cd 

S t 1 fakiyetsiz h\i(:umlarda bulunmuştur. hamil olan !hususi tren lO T~nuz ece :ru~uyuş sıra ve tertib!: 
Londra 9 (A.A.) _ Sovyet Rus.. alak~?a:larda~ iza.h~t almış. odun 8 arat er erkan mm Uzak şimalde, Kolıı körfezi ke. Cuana .minü saat 9 d A k . Mera&:~ komutanı: Merkt·z ko. 

d·ı ve ilcomur tacırlerını, fırıncılar ve • , d 6
u a n ara lS. muta bı · h k · 

yada dün gece yansı neşre ~ ~ değimıencileri !kabul etmiştir. fazıyelerı simindeki düşman bava ve ve eniz taS')onuna girecektir. Garda Bü- . n'. ... v.~ ~ı at. ·ıt n.sı, ~ir sü. 
resmi tebliğ Moslkova - Ros. üsleri bombalanmı tır. yü'k Millet Meclisi Reisi, Genel vdarı. L~1.~1~~ .. 1m. piyade alay , bir 
tof dcmiryolu üzerinde ve Vo.. t tlkDrik. lR~f~ ~~tytla'k~ Bpelediyledcltı ŞehTimizıdelki konsoloslar dün Kainin vat mcdas·nın imalinde. Kurmay BaŞkanı, Vekıllcr, Mecı;s . endız uo ugu, hır h~va bölüğü, b' ı 

·· aıib' d 'dd tr muhare.. e erını mu ea l'u erapa as 0 - ;;.r.1eden sonra vila:veie geTerek kı' deni~ ,_e ·minde bir dücman dev Jan arma tııburu b 1 f roneJın g ın e şı e ı teline dönmüş, ~lda ertesi gün u.s J ~ K .. reıs v~illeri, grup reis vekiller!, . b d , n ır po s mü re_ 
beler cereyan ettiğini bildirmek - İstanlbuldan ayırılacağını yanında" kart bırakmak suretile taziyeleri- riye gemisi bomba ile batın'mıştır. Cümhuriıyeıt Halk Partisi Genel zesı, .. an o, çeleıudcr. 
tcdir. Rus kuvvetleri Stary OSlrol kilere söjlemiştir. ni bfldiıımişlerdir. Sovyet tebliği Sekreteri, müstakil grup reıs ve. 'k7ufek namluladrı aşağı çe\'rilrni., 
şehrini tahliye etmişlerdir. Ayni p . 

1
. d Yaz mevsimini geçirntt!lk üzere Moskova, b (AA ı - Sovyct kili, Ankara Vali ve Belediye Rei. 1 

' sıra er ar~sın : cenaze top ara-
tcbltlğ Rus detıizaltlarının Alman. erapa.aS 0 te in 8 şehrimize .gelen ecnebi sefirlerle teblıt?ı ekinde Knun n cr:phesinde- si, ıgamiMn komutanı tarafından ~sı. ve f e~erıın sagı~da ve solunda 

' ların Tiııpitz zırhlısını torpillenıiş Dr. Refik Sayıdam Perapalas o~ 'lrortliploanat~ mensub diğer zc_ ki Alman taarruzlan hakkında ı- karşılanan cenaze bir cenaze ara- aruşşn a a ~a!ebcsı. 
olıd.uklannı bildirmektedir. te'lindelki dai;resinde de bir müddet vat Ankarada yapılla,cak ("enaze zahat verilerek denilıyo.r ki: basına 3ı:onularak oto b ,1 1 Cenzzeye ıştırak eden zevat: 

Sovyctler Almanlaıın cenubdaki meşgul olmuş. hususi kalem miı- merasiminde bulunmaik üzere bu- Topçumuz düsnıaıun yt · hücu- Büyük Mi11et Meclisı ve~. ıH~rp~ 1 - Mer?umun ai~csi efradı, 
k 

v dürüne erıtıesi günü yapılacak i§ler gün saat 14.3() da kalıkncak trene munu püskürl"l'l'lüs.'.iı. Bu esnad& ""'lundan Bn~-n~l"t me"dan·na 2 -~ Vnlı, Başv. ekulet Miısteşaı1, 
harellffitlarını yandan a ame-te ug. b ğ1 k h • 1 J~ -s·t::Ul.ii .__. ·' B k-ı h etrafında dire'lctifler vermıstir. a anaca ususı vagon a Anka- düşmanın bir tahur:ian fn7.la te- getirilece'k ve orada bir top araba- aşve ? et ~s'. kaienı müdürü, 
ratmağa uğraşmaktadırlar, Saat 23,30 da yatağa gıren Baş_, raya gideco'.kllerdir. ıclat verdiği muhaH.aktır. ik: sına na'kledilecelktir Başvt-kalet yaverı, protokol t•:nut!' 

Stokholme göre ve'.kil,_ 24.,15 te ~ .~:~mesi üz~.ne Taziye telgrafları düşman ıtopu, oirço.K n 'tralyözler Merasi:mc Başvekfiıet meydanın mü;ür mMua~ni, 
SWkholm 9 (A.A.) - Havas: hususı ikalem muduru Ha5an Şuk.. ve dnhn başka h· ~h malzerr.P.SI dan başlanacaktır. - .... - ... db uslar ve ordu erkanı, 

Voronejin zaptı yalnız gerıdc ka- ril Adal'ı yanma çağırın.ıştır. Şehırimizde!ki !resmi ve hususi tahr'b etlilmistir. .. .1 • • • • buyuk un•fonnalı bir polis. 
lan mühim Rus kuvvetlerinin im.. Hususi kalem anüdürü deTihal en müesseseler ve birçok z~vat acı Moskova, 8 (A.A.) - Sta:yos- S~vı. 15~ J~ket~tay, 8'~ındır şa~ka 1 - Kon~oJo.,Jar, Büyük üni!or. 
hasl He kalmayıp Rus başkuman. yakın olan Beyoğlu .Belediye has. k~~ dolnyısile dü~ . M~lli ~fe, kol cenu'b batıım'<ia Alanlar, uğra- ;;.ee~u .. :ra,. e~ .. a"'.~. uvvetle~ı~e ma.ı bır pohs, Üniversite rektôru, 
danlığını hare.kot teşebbüsünden tanesinden nö"be!bçi ddkt<>ru :ate. Buyülk M~1et Me~sı R1ıyasetine dı'kları büyÜk kayıp1arı hesaba kat- t :.f b ~e ~7uk unıformayı labıs dekanlar ve profesörler. 
de mahırum etmelktedir. miş, bir ıtara:fltan da Dr. Profesör ve Başve'kalet. Vek~lıne taz ye tel- maltaızın savaşa durmadan taz:~ ih- öe:~e ~: ~alet 2'.eva~ saa~ l O dan A 5 - Vilayet, Belt:diye, parti er_ 
V~in vdlameti açıkça ka " General Tev.fiık Sağlam. Dr. Profe. grafları çelkmışlerdir. tiyat i"llVYetleri sürmekte ve ıler- k d l ~ .mey anına gelerek kanı '\'e Vekaletler umum müdür 

bul edibndkteilir. sör Necmettin Rifat ve Beyoğ1u Ankara rad'.YOSU dün saat 11 de lemeğc çahşmaktaclır. 30 Alman en ~·t"~e ~rolkide gö terilmi, olan leri ve müfetti~leri. -
Ruslar Almanları Voronejin ce- Belroiy-e haStanesi başdoktonı bi~~ dillerle Başvekilin vefatJ tankı ve luwa ıkuvvetlerie destek. meç l er~l at~ışd b~lunacaklardır. .. 6 - Müessese ve cemiyeler mü_ 

nı.i>unda durdurmag·a urrraı;;.mak • Fi~ete !haber verilınişt.i'I'. haıberıni yaymıştır. enm:~ b1rçok <lüşrnan alayları bura- ..ı ·ıe ~n ennl "a. a ~velden gon. dür ve m~messilleri. 
• ..,~ ıır • d V kill Ank d .. d ' l d ·-~ d. Ak uerı .ıı.ıı 0 m 1 laztmd'r 1 Bı · d k • -ta.d'li"lar. Üç gündenberi cenubda Dolkbor'lar çOk kısa bır ıaman a t: er araya on u er a taanuza geçnu~er ır. şaın, • --· r prya e ·ıt ası. 

ço'k şiddetli bir tank muharebs ce. Perapalas oteline gelerek ınüda- ŞehrimiZde bulunan Meclıs Rei. topçu ağır tanlk -rdakatinde bulu. 
reyan etmektedir. Timoçcnko kuv- vatn başlamışlarsa da, şiddetli bir si ile Hariciye, Ticaret, Maliye Ve. nan Sovyd piyadesi karşıhk taar. 
vetleri Mareşal von Bockun sağ Anjin JPUVa:tTin lkri.zi geçiren Baş.. killeri cenaze merasiminde bulun. ıuz yapmışlar ve Almanları ilk hare 
cenahına karşı !kinci b'r taarruz~ vekil 15 dakilka gibi çok kısa bir mak üzere dün akşaımıki trenle An- ket mevzilerine kadar t:eri sürmiiş... 
g~mişlerclir. zamanda hayata g6zıerinı kapa. ikaraya hareket etmişlerdir. Ayni le..-dir. 700 .den fazla Alman öldü. 

Merhumun hayatı 
Cenubda Ruslar süratle takviye mıştır. trenle şehr4roizdc bulunan Meclis rülmü tür. 

alınaGc için uğraşmaktadırlar. Acı haber grup reis1cri, müstakil grup reisi, ---o---
(&§tarafı 1 iı.ci sayfada) 20 Temmuz 1330 da umumi se. 

da Balkapanında 21 numaralı dük.. ferföerlıg.n ılanı uzerıne, Salmı 
kanda yağ tıcaretı yapaJJ merhum Sıhfrıı:ye Müfottışı ı·m . M 

Alman tayyareleri münakale Bu acı haber demal Vali ve Be- me!b'us'lar da Anikaraya hareket Mısır cephesi 
hatlannı durmadan bombardıman ledive Reis'ne. ve Ankaraya bfl'- etmişleııdiT. 

Abnned Efendidir . . v .um sı J ua-
. . • . . vinliğine memur eaılm• ve müta. 

Annesı: Ha)Tıye tacırlerınden rekeye kadar bu vca fede ka JID!;_ 
Hacı İbrahrm Efendının torunu ve tır s 

e1rnelkiooir1E>.r. diri{miş. Vali, Örfi İdare Komuta- Parti Genel Sdaeteri Ankaıaya 
Dün Almanlar asıter ve malzeme nı, İstanbul Komutanı Perapalas döndü 

(Bqtarafi •• 
1 1 inci sayf~da) Divrikli Osman Efendinin büyük Arada . ...n. t k·ı· · 

Mısırda ngılızler Alman • ltaly:ın kızı merhum Fatma Z hr H . . '. ceJ:N.e e.., ·ı atı sıhhıye. 
yüklü 15 treni yoldan çıkarmış - oteline gelmişleroir. İzmir, 8 (Hususi. - Parti Genel 
lardır. Cenaze a..astahaneye Selk.reteri Memduh Şevket Esen-

cephesinin ce'lub kanadına yap. nımdır e a a. sını tetlkik etmeık uzere 22 Mart 
tıklan muvaffakı')etsiL bır hücum Merhum Dr Refık S d ·ık 1332 de Almanyaya. Kanunuevve 

Ruslar darbenin cenubdan gele. 11 dal Başvekilin vefa.tını Bayındır 
c('ğıni bilmektedirlE."I". kaldırıhyor kazasında öğrenerek sabaha karşı 

da ağır ka:,.~a ağrarrıışlnrdır. tahsiline mah~ll a~ am, ı 1916 da Gali.çya ~"'phesindekı Türk 
Ma!tada hava mevdu.ar ve dıJ. lamı 

80 
ıı d, e ~~tobınde .baş- !kolordusu teşkılat sıh'hiyes'nı '1-

_ _ _ ,<>-- İzmhre gelmiş ve hemen Ankaraya 
Sa:baha karşı saat 5,30 da Başve. hareket <'.,...,:~ir. 

rlanma üsleri gü:ıdüz ve gece bom- Fat~' As~~ ... ~üşcli. . 5,ene.~m~e m~i ıırargah namına teftı~ me. 
balamnıştır. Di\ŞmclT1, hav~ .~avaş. 1312 de Çengelk~:~e ~~~eif murıyetıle Gahçyaya gıtmişt•r. Refik Saydamın 

vefata dolayısile: 
kilin cerıazesi Vali, Örfi İdare Ko- lzmirdc teessür 
mutanı ve d'iğer zevattan müte. Başvcfkilm vefatı lzmirde derin 

larında 14 uça~ kaybetmış.ır. Tı})biye İdadisine ge~iş, .-ı2 Teş. Atatürk'ün maiyellnde 

E:den İngiltere 
hükumetinin 

teessürlerini bildirdi 

şekkit bir heyet huzurunda Pera. tecesü:rler uyan<lımnıştır. 
palas otelinden ikaldırılarak Bey. 
oğlu Belediye hastanesine nakle

Y orrunluk rinievveı 132! de ~zbnşı doktor 28(4/1335 tarihinae izmıt şayak 
Londra, 8 (A.A.) _ M:ısırdakı olarak Asken Tıbbıyeden 1225 nu- fabrıkası tababetine memur ed~ 

İngiliz umwni karargfilu nezdinde maralı diploma ile çıkmıştır. Gül. m~e de· oraya gıtn:czder, evve. 
Royter ajansının hususi rnuhabirı hanecre stajını bitiroıktcn sonra 5/5/1335 tari!hınde mu\•akkaten 
bildiriyor: bi~". sene de .ayru .. hasta.nede ~1sto- ~kuzun~u ordu kıtaatı müfettiş.. 

dilmiştir. 
Hastanenin haridıye kısmında 

bir odaya k'onulan Başvekilin ce
nazesi Türk bayırağilıe örtülmiiş, 
etrafında süngülü a9kerlei' ihtiram 
vaziyeti aimışlardır. Hastane am. 

Londra 9 (A.A.) - Tür'kiye Baş.. pısına da ihtiram nObetçim ko.nul. 
vcıkilı ddktor Refi'k Saydamın ve. muştur. 
fatı dolayısile, İngiltere hariciye Saat 11 de Hariciye Vekili Şük. 
nazır Eden; İngiltere miilet ve hü- rü Saraçıoğlu, Ticaret Vekili Müm .. 
'kiımetinin taziyetlerini bildirmiş. taz Ökmen, Maliye Vekili Fuad 
tir. Ağrah, eSki Dahiliye Veıkili Fa!k 

- --<> Öııtrak, es'ki Ticaret Vekili Nazmi 

Lord Halifax'm yerine 
başkası mı tayin edilecek? 

Topçuoğlu, şehrimizdeki bütün 
meb'us1ar, Vali ve B::?led'ye R eisi, 
Örfi İdare Komutanı, İstanbul Ko
mutanı, Generaller. Parti Müietti.. 

Bem 9 (A.A.) - La Suisse ga- şi,•Üniversite Rektörü. VıHiyet, 
zetesinin Londra muhab'rinin bil- Belediye, P arti ve diğer daireler 
dil'diğine göre Halifaksın Londra. erlkAnı, Başvekilin alkraba ve doot... 
ya dönmesi büyük bir merak uyan ları hastaneye gelerek m~rhuma 
<lımuştır. son saygı ve sevgi vazifelerin: ifa 

İngilterenin Amerikada daha ye. etmi lerdir. 
n i fıkirli bir adam tarafından tem.. Şeh;rimi1Xle !bulunan sefaret ve 
sıl edilmesi lüzumlu gö~ü'mekte. 1<ıon~losluklar e~nı da Bas·.-~ -
dir. lin cena2esi önünde eğilm:slerdir. 

Çfuçilin Aımeri'kaya yapmış o!. ÖI'tleden sonra Güzel San'at:Jar 
d ugu seyahatten 5011ra Jıadiseler AkademiSinden bir heyet hastan,.,_ 
~-dk büyük bir süratle ceryan -et _ ve gelerek Başvekilin ymunun 
:rr:1E.'lktcdir. Thlt.imal ki Cörçil Ame. md1ajın.1 almı$ın. Cena~e ()•ılkan. 
!1~adaki vaziyeti elçinin ağzındar. d kh•n son'l"a 'tahnit olıınmustur. 
~enmelk istemiştir. Cenaze bug ~Jn trenle 

--o---

Libyada vaziyet Ankaraya götürülüyor 
Lo dr 9 ( Başvekilin cenazesi bugün J'll(>ra. 

1 
~ • a A.A.) - İngil,z gaze. simle hastaneden ka.'dırılaıak 

1 elc.rımn ~.ğu Mr~rda vaz\yetin Hayıdarpaşaya ıgeçirilecek ve hu. 
ngılızler ıçm elv~rışsiz olmadığını susi bir trenle Ankaraya g5türüle
yazmaktadırlar 

Gandi hasta 
. Sloliıolm, 8 (A.A. ) - Stokholm 

Tidnon~ .gazetesine gelen bir 
h~ l!'JOl"e Gandhi, Salı sabahın.. 
®nberi, ç.ac yüıksek bir taus:yon
chn muı.t.ara.NSr. 

ceht1ir. 
Riyaroticümhur Hususi Kalem 

Müdüni Süreyya ·Anderıman dün 
An!karadan şe'hrimize gelmişt'r . 

Ankaradan tayyare ile 
bir heyet geldi 

!stanlbulda yapılacak merasim 

İsmail efe 
vefat etti Batı çölün.d4>ki. hareketler ş:mdi 1031 ve adbri~lo3ı a;,ıstanlıgında lıgı sıhhıye muav1nl;ğ.ne tayın c;.. 

öyle bir sa:f!haya gelmiştir ki hafta. bulunmuştur. lunarak 19 Mayıs 1918 de Ata-
1rıımir, 8 (Hususi) _ Milli rnü. lardanba-i yaz giıneşı altında 'u- .Avr:upada . tü:ıık~n. ımaiyeıınac Anadoluy~ 

cadele senelerinde Ödemiş cephe. ruşma.lctan yorııl.-n her ık· -0rdu . 1324 ten ıtıbaren muhtelıf bır. geçmıştır: 
sinde silaha sarılıp düşmana kar~ı göğüs göğüse ça!'pışıp bitab halP lı~erde ve.hası.anelcrde vazıf~ gor Müfettişlik karargahil" Samsun 
:I.."Qyan meıŞhur milliyetperver İs.. ~elen ve sondan bır evv:?lk: ı·anrnd muş, b~. es:na~a Avru~ay~ ~onde. Havza, .Aım~~· Sıvas ıiı.erindeı: 
mail Efe tutulduğu hastal!ktan da yeni enerii kaynakları bula. rılmek uzere "çılan r.ı;,ısa"'a:.... un. E:zunı1!1a gı!mış ve oradil karDT 
kurtulamıyarak vefat etmiştir. mayan iki boksöre benzemektedir tihanını ıkazanar~ 4 .Ağustos 1326 gahın lağvı uzcrınc 10 Eyllıl 1335 

Cenazesi Ödemi.şlilerin omuzlan Son ravunddan evvel bir fa~ıla da Alman~ııya gıtm\ştır. A~an. te Erzurum ns'keri hastan •ye tayın 
ii'zcrınde lkaldlnlmı~ır. vermek ihtiyacındad rlar. Muhnre- yada evıv~la Berlındc ~~erı Tıb olunmu~ur. Fa:kat daımtt Büyült 

Anadolu ajansının 
Berlin muhabiri 

bildiriyor 

benin neticesini gösterecek olan Akademısınde kursa ~ahı t~tul- Şef emrınde kalarak evvelii Erzu. 
sey, her iki ordun•ın ıstifade ede- ~uş •. sonra Brandeı.burg alt'ıncı :u?'1- sonradan Sıvas kongr~sin(' 
bilece8deri ihtrvat enerji kuvve. suvarı alayında staı yapmış v~. bu ıştirakle Anlkaraya gclm\ştır. Ki. 
tidir. alayda 1ken ~uhtelif sıhhi mues. nunuevvel 1918). .. 

ltalyanlara ao .. re scseleroe te~ikatt.~ bulunmu~t~r.. Mart 1919 İstanbu~ ışgalmden 
• Sonra Berlıne donerek Şartıe de sonra t~'Wlrül ed"n Tu" k B 

Bem 8 (A A ) ::.n-ek ~ ~•·. "1 ted . d ~ " r ye u-
' . . - TrJbun de Ge- Y~ -~~amu rts.ttın a bu.- yü~ Millet Meclisme Be,•az•d lıva. 

neıve gazetesıinin Roma muhab:rı lunmuştur. smdan melb'w; mtihab • edılerek 
telefonla bildiriyor: .Balkan }inrbirun ~huru üzeri. 23 Nısan 1919 da iltJıak etm ş C' 

(Ba,tarafı J inci sayf.da) İtalyan matbuatı E1:ılemeyndekı ne 23 Eylul 13'V} de lstanbu~ .:i<>: ayni zamanda teşekkül• eden Bü.. 
T a'biatin arazi durumu iJc h~r mukavemetin çetin oldu~unu ya- nerek Antalya red.ıf fırluısı ıkınc1 yuk Mıllet Meclısı hükumet Mı 

türlü nrü.dafaa imkanını verdiği zıyorlar. Alınması gereken der!n. t;eY'"'/a~ haStıanesıne • ~emuren Müdafaa Vekiletı Sıhhiye daıre· 
Sivıuıtopol kalesi, 25 günde 50 bin liğine tahlkimler hr·rhalde Marsa 18 mcı kolordu karargahıle cephe. reislı~ıne tayin olunmuştu,. (ll/ 
ton topsu tanesi, 530 ton bomba. Matruhun düsmesinden sonra ya- ye hareket etmiştir. Edime hare- 5/1336). •· 
dan payın\ aldıktan ve bu harbin pılmı.ş şeyler değ.ld~r. Bununla katında da . bul':1nduktan so~r.a Merlıum Refik Saydam, Cümbu. 
en kan1ı sava'1ar1.na sahne olduk. beraber !İngiPz mukavemeti her 1329 da teiihıs edilm ş. 11 Teşr·nı: riyet hükumetlcı in n bir çoğund 
tan son ra, b ugün bir taş, tuğla ve .şeyden önce İn~i:·z kumandanlığ1 sani 1329 da da _İstanb~lda ask7n Sıhhiye Vekilliği etm:ştir. Bunlatı 
kiil yığını ndan ba~kabirşeydeğjldır. tarafından mütn' lrn\•a k u\•, etlnı kuny.abanede ~uteşe~kıl ord~ ;a- sırasile yazıyoruz: 
Tek hir yapı kalmadığ\ g~bi sivil yığılmı.ş olmosil,, izah cdılmekte- Ş(' nıummamesı tet>k•k, komısyo. l - 10 Mart. 1337 den 16 Mayıs 
halktan da eser yoktur. Siva&topol dir. Hava kuvvetleri çöl harb nde n~na aza olarak muvaRk2ten ta. 1337 ye. 
şehrin; !bir ölüm 8C9Sizliğ; kaplamış bilhassa önerrı1ı b'r r:ı1 oynl'yor. yın olunmuşt•ır. 2 - 19 Mayıs 1337 den 20 Kanu. 
ur. Bu ısıız harabenin b ir kenarın_ Keza İngilizlt'!r lm ceohedckı kU\- 6 Kanunusani 1329 da Harb:ye nuevvel 1337 ye. 
da yalnız lbir cami ve onun minare_ veiler için :.Şe üslcr'l'in y;ı.kınl:- Nezareti Sıhhiye dairesi riyaseti 3 - 23 il.kte~rin 1339 dan 6 Mart 
ti, ıhurada bir zamanlar bir ,ehrin ğından da faydalarnyoı tın. refakatine memur -edilmiştir. 134-0 a. 
ve ;nsanların ibu1unduğuna delalet 4 - 6 Mart 13~0 tan 21 Sontct-
ed;y .>r. Bir TemmuzdanberJ Sivas.. Kadıköy OPERA Sinemasında " rin 134(), 
topol, kaJcsik birlikte, Almanarin 5 - 4 Mart 1341 den 26 Tcşr'ni. 

elinded r. Ayni gün Rua kumandd. Zat. s . gar evvel 1937 ye kadar. 
ni General Petrov kumandayı Ce. 1. ... D Büyük Şef Ata.türkün vefatın-
neral 'ovikova 'bırakarak. bir amL 

1

... dan so.nra Celal Bavaı ka':>.r:es n1e 
ralle iberober sehiırde'n ayrılmıştır. TEMSİLLERi MUVAFFAKlYETLE DEVAM EDiYOR. 11 n:rincitesrin 1918 de D .. lıı "\e 
Ertesi gece General Novikov da Vekilliğine ve C. H. Partısı Gen 
S'va topo)dan uza:k~a ırkcn Alman H er akşam sean laT saat 9,30 da buşlnr, Yettr...rlniz:i hemen tedarik ~eterliğ:ne gdmic:, 25 İkınc!k • 
s.:-ri ıbbıl arı tarafından Yalta açık la. ediniz. Telefon: 60821 nun 193!) ds BQŞ">'Ckil tay n olun-
rında yaklaprek esir edilmittir. • muştµı:. 
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A m e r i k a d a n ı n g i l.i z-c e 
(Ba,tarafı 1 inci sayfada) 

buna kadar uzanan cephesirun ce. 
nub .kıı.nadını, İngilizlerm daıına cc. 
nubdaıı yapma1' teşebbüsiir.de bu. 
lundukları lkuşatma ve çevirme haıe 
ketleıini karşı1amak üzere gnrbe 
doğıu kırmıış ve j}.iç ııüphesiz daha 
gerilerde bu ç.evimıdere kar~! b;l. 
hassa çöllerde mutad olan ınüteakib 
kuvvet kademeleri bulundumıağı da 
ıhrnal etmemiş otduğu halde son iki 
günü hep lngilizilerin mükerrer ta. 
arruz ve çevirme hareketlerini pili'!. 
kürtmekle geçirtmiştir. Bir t.:ırafıan 
da mevzilerini tahkim ettirmeğe 
başlamıştır. 

lıkeleri ve bazen bir haylı zay.atı Mareşal Timoçen'ko'nun mütebaki 
göze alarak Jngiltere adalarıle bir. kuv\'ctler"ni Doneç, Don ve Volga 
leşerek Amertkadan Ati.is Okynno. neh ı lerile Kafkas dağlan şimalinde 
su, Ümıd burnu, Hind Okyanosu ve kı saha aııasında kuşatıp ımha ede.. 
Kızıl deniz tarikile göndermeğe ui; biimek üzere ve hiç şüphesiz şimale 
raştıkları, diğer takviyelerle ve ay. karşı da ayrıca örtü ve emniye: ted 
rıca Amerikadan uçarak gelen tay. b rlerı almış olduğu halde cenuba 
yaıelerle tıamamlamaktadırlar. AL doğru harekete başlamakta mahzUT 
manlar ise bir haftadan beri pf k çok gömıemiştir. 

Radyo · Neşriyatı 
• 

Amerika Radyo Şirketleri Tilrklyedekl 
Dinleyicilere lnglllzee 

Haberler Neşriyat Saatlerini Bildirir. İngiliz k.uvvetrerile mihver kuv. 
vetleri arasında şimdilik esaslı bir 
netice temin etmiyen bu taarruz ve 
müdafaa ıhareketcrinin devamı el. 
raslnda her iki muhasım taraf hum. 
mal biı gayretle inmn ve malzeme 
takvh•esi ceibinden de geri durma. 
makt~dırlar. lngilizlerin takviye ge. 
tirdikleri yol ve sahalar bellidir: 
ilk evvel kademe vari bir surette 
Fıli"Stİn, Suriye v~ lrakt ki 9 Vf' 

1 O uncu lngili'Z ordularından ge. 
tirttikleri bu takviyeler bütün teh-

arlan. lngiliz hava faaliyetini herhal Eğer Sovyetlerin Ural istıkıımetin 
de gözönilne almış olacaklardır, ki deki tnarr~arı gene akim \kalmak.. 
İnsan ve malzeme takviyderini da ta cİt'vam e-derse ve Almanba~o
hn ziyade Tdbruk liman ve kalesi Ü mutanlığının cenub istikamc.-tindc 
zerinden ceTheylemektedirler. İngiliz girişt · ğı bu yeni harekette gene 
!ere ~elen ta'kviyelerın delili nasıl süratli in'kişaflar gösterirse dünkü 
Bay Çörçilin demeçieri ile birlikte yazım!zda isaret ettiğimiz biiyült 
İng:iiz muıkıavemetinin artması isf' hiıdıse meyda1\a gelmış olacak ve 
Almarılara gelen takviyeler' n delil. Timoçenko ondular grnpu .bü~bütüo 
leri de hava tehli'kele:İnc karşı mu. Çl"vrilerek cenuba at•fmak tehlike.. 
kavenıet {ampiytonluğunu bihakkın sine gt'lmİş olacak ve Timoçenko 
kazanmış olan Malta adasının de. ordularını kurtaracak yegane çare, 
vamlı bom'bardımanlarıdır. cğı'."r tehkimati varsa Sovyet aııke. 

18:00-18:115 

18: ll>-18:36 

Prorra.m 

Haberler 

ıt 

• 
Haberlerin tahlili 

Hııbcrler 

• 
Bl.herleriQ tahlili 

» . ,, 
19:80-19:15 l ııl it D 

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

20:15-20:30 
%0:45-20:55 

20:45--21 :00 

ıı:oo 21:1s 

zı :15-!l :30 

21:30-%1:•5 

HM.erler 

• 
Haberlerin tahllll 

Jlaberler 

• 
• 
• 
• 
• 

Haberlerin tahliU 
» • 

• • 
Uaberler 

• 
• .. 
• 
• 

Haberlerin talıllU 
» it 

» D 

Haberlerin tahlllJ 
Ye müzik 

• • 
• • 
ll> D 

Haberler 

• 
Haberlerin tahlili 

• • 
~ D 

Ha.berlerln tablW ve Mü-ılL 
21:4.5-22:00 Haberlerin tahlilt . ,, 

• 1) 

:ıt D 

• • 
'I) D 

Haberlerin TahliU ve '.:\lüzlıt 

22:00-22:15 

23:00-23:15 

%3:30-23:45 

• Haberler 

• 
• 
ıt 

• 
J) 

• • 
• 

Haberlerin tahllU .. .. 
• • 

Günler 

Pasartesi, Carşamba, 

Cumartesi 
• » 
• it 

P~r 

Her elin 

Cumartesi 

• 
)) 

Puar 
Der ıliio 

)) 

Paur 
Her liaD 

)) 

Paıar 

Her rün 
.. 

Pazar 
Paıartesl, C',a.rşambA, 

Cumartai 
Pazartesi, Çar.şamf>4 

Cuma~i 

• • 
Pazar 

• 
• 

. a'aarksi lli Cıımar~ 

• 

• • 
• • 

Pa.ıar 
]) 

• 
• 
• 
• 
)) 

Her ıü.o 
)l 

• 
D 

Der ciin 

11 

Pau.r 

• 
• 
» 

Her riin 

• 
• 
• 
D 

it 

Paurtesl ili. Cum~ 

• • 
• • 
Pau~ 

• 
• 

BAdyo 
Merkeıd 

WRC.-\ 

WNBI 
WBOS 
WGEA 
WLWO 
wcw 
WRCA 
WNBI 
WB().~ 

WGEA 
wı.wo 

\V('W 

WG1':A 
l\'RCA 

WNBI 
WBOS 
WGEA 
l\'LW() 

wcw 
WGEA 
WRCA 

WNBI 

WBOS 
WLWO 
WBOS 
wcw 
wı.wo 

WBOS 
wcw 
WRUL 
WRllW 
WRUS 
WRUL 

WRUW 
\VPl'S 

w1.wo 
WCBX: 
W<'RCl 
WRUL 

WRUW 
WRUı. 

WLW<J 
WB(),q 

WOBX 
WCRCJ 
WRUL 
WRl'W 

• WRUS 
'WLWO 
U'LWO 
wcw 
wı.wo 

WROS 
wc·w 
WCD-' 
WRUI, 

WRUW 

WRUS 
waur, 
WRUW' 
W&lia 

Dalca uzunlulıa 

Kilosikl Metre 

15,150 

17,780 
15,210 
15,330 

15,250 
15.SS. 
15,150 
17,'181 
15,2lt 
15.S30 
ıs.ıso 

15.850 

15,330 
15,1'50 
l'l ,'180 
15,!10 
15,330 
15MOI 
15.850 
15,330 
15,15t 

17.'180 

15.210 
15,250 
15,211 
15.850 

16,250 
15,210 
15.850 
11..790 

9,'100 
9.040 

11,'190 

9,'100 
9.HG 

16.250 
15.279 
17.830 
11,790 

9.'100 
6,040 

15,251 
15.2ıt 

15.!70 
0

17,830 
lll,7110 

9,'100 
G.oıo 

15,250 
15,250 
15.850 
15,250 
15.210 
15,850 
17,830 
l'l,790 
9.'100 
6.Mt 

ll,'190 

• 9.'lot 
jl.KI 

19,8 

16,8 
19,'12 
19,56 
19,'l 
18,9 
19.8 
16,8 
19,7ı 

19,58 
19,'l 
18.9 

19,56 
19,8 
16.8 
19.'ZZ 
19,56 
19,'J 
18,9 
19,56 
19,8 

16.8 

19.'12 
19,7 
19,'ll 
18,9 
19.7 
19,72 
18,9 
25.4 

SG.9 
49,8 
25,4 

30.9 
49,8 
19,7 

19,6 
16.8 
ıs.-1 

S0,9 
49,8 

19,'J 
19,n 
19,6 
16,8 
25,4 
30.9 
49,8 
19,7 
19.'7 
18,9 
19,'l 
19,'12 
18,9 
16,3 
!5,4 
30,9 
4.9,8 

25.4 
30.S ..... 

Devr..m eden bu takviye yarışı11 1 rinin rr.üdafna kudret ine itİmad e.. 
kimin kazanacağını ve önümüzd<'ki derek miina ib bir garnizonla Roa.. 
günlerin Mısır cephesinde nasıl in. t •lfo bir kale Gtalinde müdafnıı et. 
kişafİaT göstereeeğ' ni söyleyebimek mc.-k ve Sovvet Rusya diyarının 
imkiıııı bugün dahi ha!ıl olmamıştır. uc;ııuz derinlik1crindcn meded uma. 
Yalnız kaydetmdk yeninde olacak. rak mütebaki kuvvetlerile Volga 
tır ki mihv.er ~kuvvetlerinin Mısıra gerİ!İne çdki1roektedir. Gerçi, böy. 
kar•ı taarruzları da münferid bir ha k m-m- k 1 d '""ld" " le bir nrarı ver cK o ay egı ır. 

Edebl•yaf dis.! değildir. Bu taarruz hareketi, Fakat, tehli6'e o kadar büyük ve 
dnha ziyaae Almanlraia müttefık. bizzat Sovyet mahfillerince de ka.. 

(Battarafı J/l de) !erinin doğu cephesinde .yapmakta bul edild"ği veQh.ile ve durum 0 k•-
olduklarl büyük taa!"l'UZ hareketile d" lcı" b h' tL dar ve her ımüncvver'cien ziyade; dar vnhım ır. a ·8 mevzuu et 

:yaratıcı muhayıyilelcrın, bır keli - birlikte Sovyet Rusyaya Mısıra ve ğimiz hadiseler tahnkkuk ~derse bU 
me<le san'a:tlkiırların kendi vazi .. Orta!taJ°'ka karşı ayni zamanda tev. kıır:ırı: hatta fazla gecikmeksizin 

· cı"h cttı'kleri muazzam bir kucaımn ..: dı fc~eri degıl midır? Yaıırıkı edebı. '" vermek zarureu var r. 
b .. d d h rlak icıskacının cenu'b kolunu te!ikıl et. 3 _ ş· ..,al lbuz denizinde: yatımızı ugun en 8 a pa mektedir ve lbu sebehledir, ki AL ••• 

g()rme'k istıyornalk kıtabcı ile mü. Bu son ik.i üç gün içinde ırmal buz 
Cjll.f arasınıda"·ı· bu hayat fm·lı;:ını, man başkomutanlığının bu -kolun ha . l L •1 I 

·r. ... d den!z.iı\de ve şıma ourııu ı e spl9-
bu kazanç farkını _ büsbütün de. rekd.ıını kıskacın umumi urumu. 

1 
d S t R 

nun talebleııine göre tanz..nt elmek berg ada arı arasın a ovye ua.. g- ilse bae. bir dereceye kadar de- · · Amerikadan birçok harb 
istiyeceği ve ıgönderilecek takviye. ya ıçın 

vam eden o yanlış tabirle tclü 1 1 • d h f nıalzcır.esi getirmekte olar. muu .. 
hakfkı da\•ası deg-il, müellif hakkı er· n de ona göre o Fıcagı a a az. 

1
_ ..JI• A "k k 

la bir ihtimal dahilinı:lt:dir. zam b:r TQ;" .. ız • • merı an onvo... davasıdır. San'atk!ıra telif hakkını yunun 'büyük bir kısmı Alman tay. 
kendi istidadı, kendi' kabilıycti ver 2 - Savyet cephesinde: yare fılolarile denizaltıları tarafın.. 
miş\.ir, fakat müellif olarak hakkı- 7 Temmuz tarihli tebliğleıile dan ynpılan müşterek bir hareketle 
nı da insanca ve ısan'atfkarca ala. Don nehrini ıgeçtiklerinı ve Coro. imha edilmi,ştiır. Sovyet Rusyanıo 
mazsa yarınıki cdebiyal.çımızı nasıl nez şehrini i~a1 ettiklerini bildiren bugün ıçinde !bulunduğu çok büyi.ik 
olur da bugünden daıha mes'ud bir Almanlar 8 tarihli tebliğler.le 

d " bT · ? E Kunk _ Harkof hattından .başladık gijçlükleri ayrıca artıracak mahiyeL 
hayat şartı için e gore 1 ırız · • te olan bu imha hadisesi neticesin • 
debiyatçı, bizde de, büf..in ileri gi.t. tan soma çoık !kısa bir zamanda yu. . 

1 
d 

rr.ış mem1ekeıt.lerde olduğu gib!; karı Don ndhrine dayanan ve hı: de: kuvvetli hlT hı~a~e h"t ~in ki 
artık sahibini bcsliyen ve onu baş. nehrin de gcçilmesile ehemmiyetini ATkancel kruvazörü e a l ~mis 
ka i'Şlerle uğraşmaktan ve d<'has·- daha ziyad'C artıran büyük sevkuL üzere cem'an 192,000 tonu 
nı ba~a işlerle yıpratmaıktan ko - ceyş yarma hareketinin bjr çevirme gemi batırılmış ve Alman imdad 
ruyan bir me.Slıek haline ge)meli - mksadile cenuba doğru inkişafa baş tayyareleri tarafındal k~r.tarılan bir 
dir. İşte o zaman milletler arası e- ladığını, Sovyet1erin Uralın ş:mal çok P,merika denizci erını!l .es:r e.. 
debiyatının i~inde bızim edr!biya - ve şark sahalarında taarruzları de. d"lmi' olduğu 1 Tlie~.m;z ~~[d~\h~
tımızın da söyliyecek sozü, beğen.. vam edemediğini ve Riyev mlnta. susi bir A1man te'b gın e 1K ır0 mıı direcek eseri olur ve bütün insan- kasındaki Alman taarruzu devamda tir. · • 
ı ğı hayran lbırakac~ asri d ha- olup bu mlntakada da büyUkçe 0 

hırı inkılabımızm silyasi, asked ve Sovyet kuvveı!lerinin kuşatılmnııına Randevücülük yapıyormut! 
içti~ai sahalarında olduğu gibi; bu imkan vemıiş olmakla yeni bir in. Beş"ij{taşta, Yıldızd~ Hamam 90. 
s&'h:tda da ycti.Şt:iremliriZ". B~nun kiş.ıf göııtenclığini bildirmektedirler. kağında 35 numaralı ~vde otu:.an 
içindir ıki, tcli'f haRlkı; yarınkı ~ : Voronez şehri biiyük b ir ziraat ve Zinet adında bir kadınrn sıon gun.. 
d<ebiyatımızın güilbüz eserlerını sanayi sahasının merkezidir Bi!in. }erde burada randevucu!~ yaptığı 
yaratacak ve yaşatacak olan bir diği gibi MoSk<ova • Rostof demir. teS'oit edi1mi.ş, zabıtaca dun evde 
do~um halklkıdır. }·olunun da üzerindedir. Bu şehrin ani bir araştırıma yapılmıştır. 

Halid Fahri Ozansoy zaptıle Alman ve müttefik kuvvet. Bu lbaslkın sırasında evtie bulu.. 

Saç bakımı güzelliğin en 
'birinci şartıdır . 

PETRGL NiZAM 
lter «.zanıede satılır 

!eri hem Timoçen'ko ve Zukof kuv. nan kadınlar yakalanarak muaye.. 
vC'ller•nin arasına gir.Tuş, bunları bir neye seıv'kedilın~lerdır. Randevn
birinden ayırmış, hem de zjkrİ ge. cu haiklkmda da takıbata başlan 
çcn demiryolunu kesmi, oldukarı mıştır . 
gibi haıekatın cenub istikaınctind-e ::::_:::_ __________ _ 
inkişaf eylemekte ol:duğumı söyle
mekle de 'bütün dünyııyı ~üyük bir 
meraktan kurtarmış bulunuyo~lar . 
Artık sarahate yakın bir surette an • 
lnşılmaktadır, ki Alman başkomu • 
tanlığı Sovyetleırin Ural istikamE"Iİn 
deki tehikeli taarruzlarını önleye. 
bilcce~;nc ve Riyev mıntaknsındaki 
taarruzun bdklenilen netiıceyı ver. 
mek yoluna girdiğine kanaat hasıl 
eylemiş ve yaptığı binniobe şeri gq. 
ri geri çekilme hardcetlerile §imd: • 
lik Don nehrinin garb sahasında 
çev:ilmi~ olan kuıvvetlerinden mn;:ı.. 
das•nı kurtarmış ol-duğ•ı görülen 

. 
ncı 

nci 
ncii 

Tek sütu .. -ı santimi ................ ._. ..... . 
maktu 500 ltunıı 
.ahile 400 • 
1ahile 250 ,. 
111hile 200 ,, 
ıahile 100 • 
.altilc 60 • 
_,h=le 50 • 

( Bu Listeyi LAtfen Kesip· Saklayınır) 
Sermayeli Şerik Aramyor 

A)'da aspri 7iiz lira "'1!ran tili cQlr 

lliriı bir ite (3000) lira serma.yeU eerik 

aran17or. 1ste1enler (Ciddi) rümu.zuyla. 
ıaaetemize aolk adrmlerinl mektubla 

bildirsinler, 

VEBOLiD Ltd. 

, ' 
Hemşire Aranıyor 

lıletmemizin maden hutahaneai için Kızılay Cemiyeti .~en:ııi~e 
me'ktobinden. diplomalı ve ameliyathanelerde çahşmıı tecrubeli bır 
hem.fireye ihtiyaç vardır. Haetaha.nede ikamet etmesi meşrut bulun

duiundan iaşe ve ibate.si hastahane tarafından temin edilecek ve 
kendi-sine 100 liaa.ya kadar ücret verilecektir. Talip olanların hal 
tercüftıdlerile bhlikte dipir,ma sureti huy vesikası ve evvelce çalı~ 
tıklan yerlerde almış oldukları bonıervİ.9 ve üç aded fotoğrafı. 

(E~ani Bakırı Türle AnonimŞirketi İşletmeai direktörlüğü.Ma. 
den) adresine göndermeleri ilan tılunur. 

................................................... .._ __ ............ ..._..._ ............. -
Son Po.ta Matbaası ı Neıriyat Müdürü: Cihad Babaa 

SAHtBlı A. Ekrem UŞAKLJCIL 

Devlet Damiryolları işletme U. M. den: 

M•ham.men bedeli tsn (attı bin üç JÜ2 oıt.u sekla) lira 38 <otuz sddz) 
ıuıruı,; olan cem'an 50 (elli) metre nılklbı 'lt'l (yedi ym 1edi) adecl -;am diline 

(28.Temmm.19'2) Sah Ptıö saat (18) on altıda Baydarpqada Gar binası da. 
hllinckıld konıi8)'on tarafındaın. kapalı sarf usulile sa.tın alınaukhr, 

Bu ite ıirmek 18t.eyenlerin 475 (dört yü-ı; yetml11 beş) lira 38 lotu.ı &ekiz) 
kurıQ!uk muvakkat teminat ve kanunun tayi.n eltili vesikalarla tekliflerini 

muhteti sa.rflarını ayni ıün saat .15) on beşe kadar ltomiııyon reıı.ıi(ine ver; 
melerl llzımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak da.(ıtılmaktadU'. ('1389) 

1\lı.üıammen bedeli lUOS (on dört bin 1üz beş) lira olan cem'an 112 (yiız 
oıı iki) metre mikibı8'0 (sekl-ı yiU ıtıırk) dl.'simetre mikitbı muh!elif eb'adda 
190 (yüz doksan) aclt'd çam kalas ve 5180 (beş bin J iız seksen) 'lded Çlllll 

tahta (28.Trmmu~l912) Sah ırüniı sa.at (15,30) on beş buçukta Haydarpa. 
şada Gar binası dahilindeki komiı;yon tarafından kapalı zal'f usnWe satın :ılı. 
nacaldır, 

Bu işe ıirmek isteyenlerin lOS'l ıbin elli yedi) lira. SS (seiıscn seklz) kunış_ 
Juk mın-akkat temlruıt ve kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini mubtcv!I 

zarflarını ayni ..Un saat H,301 on dbrt otuza kadar komlsYon Relsllk!ne ver • 
mel.eri lizullcttr. • 

Ba ı$e aid prtnameler k..U.,oUall P&ras.ıa olarak cJıatıtılmak&acbr. (1388) 

laviçrede Vebt,Uite A. Ş, Ummni Vekili 
Sudaki kireci alan tasfiye cihazları İçi!ll lüzlllll1u maddeler ve yedek 
parçaları gelmiştir. Sayın mü~terilerimize ve acentalarımıza ilin 

olunur. 
Gala.ta Billur sokak Büyük "{üne} hMl No. 14.1; Posta kutusu 109 

Telefon: 44507 ________ ,,. 

lstanbul C. Müddei Umumiliğinden: 
İstanbul ceza ve te'ftif evinin 942 mall 9Clle61De a.1d ve 273,750 kilo bbala 

edilen ekmek lhUyacı kapalı urr mullle SSfltme-ye konmuş ise de m11a11ea 
l'Üllcle ıallb çık.nıaclıtından bu husustaki ihtiyacın paurlık suretlle &emlnioe 

karar verilmiş oldutundan muhammen bedeli 37412 lira 50 ve mımlllkal temi. 
natı 2806 lira 13 kurue olan ekmetln eksiltmesi 29/'l/9"2 Salı ;rlinil Mai 
15 ~ Sultanahmedde ceza ve tevkif evtnde yapı~tır. Taliblerln 1enal 
mcı.kürda kanuni vMlks.larile birlıkt.e koaılıQ-ona muracaatları. «'1%'10o 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
İhale ıünii: 24/'l/H~ 

:Miktarı 

l\I. K. N. Kilo gram 
Değeri 

Lira. K~ Eua cinsi Anba.rı 

188 3518000 000 28!.1131 74 Çlmento Tophane 
Yukarıda.ki eşya 1549 sa)ılı kanun mucibince 24/'l/942 de saat 13,SO da U.. 

palı zarf usulu ile satılacaktır. Kanuni vesikaların ibrazı ve teminat ile teklif 
mekhıbl.srmm ıııatış sünü saat ı:t ye kadar verilmesi Uan olunur. Sa.iış Bqa. 

cli.Je eaMe&IHeld Gİİllİl'Üll &ıut llii4ilr~ir. Şar.&namcle&' ı.aalaa .--.. 
ril:ten para.sa verilir. ('73t0) 


