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Doktor Refik Saydam bu sabah An karada milli 
törenle ebedi işiyanına tevdi edildi 

~· ~ 

Yeni Şükrü SaraCoğlu Kabinesi 

Ayııi yolda, milli ıiyaset 
Yolunda, onun feyizli 
tneyValannı toplamak 
Yolunda yürüyeceğiz. 
~u YÜrüyüıü hedefe u-
8ftırnıak yolı.7. da Şükrü 
Saracoğlunun ıahsiyeti 
'\'e varlığı en kuvvetli 
zınıanchr. 

Milli Şef'in Türk 
Milletini Taziyeleri 
Hizmet iş ık ı ya tanıeverleri11, ellerine 
verilen m an eti temiz ve ıerefli bir niha• 
yetle teslim etmeleri en aziz emelleridir 

Aı61ııra, 10 (A.A..) - Milli Şef Rt>ielcurnbur fısmet İDl!oü'ıılllı. Dr. 
Rıı!ilı: Sayd:ım'm l.rlllıali vıllıııosebelıi.Yle, T!lr1ı; mııea be;:/llllıatım &?UeA 

~4idl= 
~: 10 Temınıı& 194' 

Dr. Refik Saydanl'ı, millet hiınıetiDclc VOcııdüW.n _, ~ını 'il
ke~ soora kı!ı:ybettilt. Türk milletini, bü,.o!lc bir evlAdlnuı acısın~ 
don dolayı yürekten lazi;ret ederim. Haklka<ı. hepimiz birlbiI'i~ ile
selli -ğ" ça.lı,şs:ıiı: ,.eı'ndedlir. 

Dr. &Jjydam, :riiımi llElDeJ'e y01midır mııblıe)it icm V<kil!.iioletd ,oıpı· 
,.ordu. Aldığı l>il\ün v"'ZifcJeti, ni!ıaıyet.lne bdar, ıenç Te alıeş~i ~ .v•
""1:1.evurin beyecam ve selıeıt.iyle lak;p etti. Hi2ıme.lılıeNıi ~fem_;;aticrl~ 
eaıym;k güı;tür. F.ılmt s~ Vekili ol3'lllldc bu millcliD biiny~siml\ı c::an
h ve ebo<ll eserleri, dam>a hü!nıneUe ba.tırhan8cUıı\ı.r. 

SiJPhc y<irlur ki 1-ıeıı dilrt""""1'6 ~ ola'.ı Baf\IEld.leli, 
,,;;y,ası v!l'Zifel!l1'1n en ağm ld!. VaNeo'i nnl.le1lıı. ıı:.a,.ı.ıa V1' eaadjl~ ifa 
e\mek için göstenil,!ıl 1aınöz ~ ı;l<z dildkJlıtlıl bil\r(llı: muVIOft;ılk.iyelj, Türk 
millelinin lııadiri>ilen vlodıacında <I;ıJma fillı:ran 1erini ..,,,,.,,,,.. ede
D(j<tjr, 

:Ml!l.etlın!z, ey; bir insan nümuoosıiı:J; ve dev)et blzmetıine bMOiı mev
~- vaki-eden bir wtamweıı<ln millet ;r<ıluoda ölünclytHradar ~
~ m1is!C3Da bil' misalini gö!'lllilŞ!ür. Bu ıı:ıisal, ~ sevg., 
~t ve iJPla tel.kin ~t,,Jir. 

nr. Saydam, dcvlıet ı.anelin.-. her ~ın p..t vıı bumı./l menfaat 
lıaJda:d.ltı uzak olıın t.emiz misalı.,dm biri ol8rellı: da tanbimr.d$ dalına 
yaşı,.....ıct>r. İradosi ve eeaycs! ktJVvetll. bir aıtw~. Teıı»z ve 
doğru aldiii -·dkıcl1A.'<'dc uilmlma bQi zorlu; lıJc bir ment:ıat, biç bir 
uü!u:ııd:ıın ümnöyeoctı. ikamr göZÜ pekti. vataıı, uzun bir çalışın-.. df!vl:i
rıin Joeınal~ eri§tialiğl lıir evllıdmın ~ çok i~ edeceti tıtı 
,,..,,....ı. metan mahrum kalım§tır. Adınız lıil:J'iktür. Rabme~Q hiZnıet 
vıı ~illi- dvYıtul:>r ıöıstemneıı: yahıız borruınuz değil, ,..,ıişeCElı: oe
.me:ıe lt\1·1'§1 ıüz-el öl'll!!k Vft'lll<k için d;>, - .... ciddl vaaıifemi21llr. 

Hizmet &ııkı va~rin, el'leııine veı•Ieıı eoıantli 'rmh: ..., ıre
Jlllfll bir nilwıwele teslim etme.teri en aoılz emell.l'ridir. Dr. Sa.ydıım, Wıe
Dnddtl va~ emanetleriııi te!'etle iıts!im e1mdrte münrtae mr Jptı1iyar
lı!a eımiştlr. Millet bMiıJıi büyüle wıtıla1"0>"1'ri, T!k<k milletinin hatınısı

""' bilııme"t..'e tevdi P.di:YWU<. 

RUS CEPHESİ 

BOYOK 
Tank Sa
vaşı oldu -

:l&ınet iNöNlJ 

MISIR 

Ml.Romel 
Harekete 
Geçiyor ---··---

Ruslara göre Elalemeyn ci-
E:TEM ızzEr BENlcE Al l '' varında ~aalı"-~uhte~ - .. _,,,_ man ar " o- J 1 

işiya · ~nı •..:.w< Saydaım ebedi y eni Ticaret Vekili b 
Kil nrna tevdi ederken oııu bu- Behçet U:ıı I • d" yet aşladl 
An~~n~ Ilükfunet Reisi sıfatile !--- - - -------- roneç e gırme l 
. iikru S asyon1mda karşılıyan A MER •KA Londra 10 (A.A.)- Voronej V~i, 10 (A.A.) - Eülemey"Jl ci-

Türk a~ı..:oğludur. J şehri dolayların-l:ı Alınanlar bü- nrnıda üıaliyet yeniden ba~üs-
nun . nıi!Ietini ve Refik Sayda· yük gayret sadetıınekteılirler. !ermiştir. 
ıı~ ~· ruhunu burulan daha iyi General J 0•• Lon.dra R-Ommel'in Elalerueyn'i 
lcl ~ını, hundan daha iyi bir ha- U 1 Şelıııf.n müdafaasında g«iik aç- almak için y·akında yeniden taar· 
Re~USi ve Uıtmi.n edemezdi. G ı •• ıınak için sa~erlilcn bu gayretle- nna geçec~ğini tahmin etmekte· 

?ıllJn aY<lanun, onun iktida• 0 U tanıyor rin hepsi boşa gıtmiştlr, dir, -
ııın ;e ontnı inan ve idealizması· Londra 10 (A.A.)- B.B.C. Ruz- Almanıla~ durmadan harp saha- Alman Mıır~ali aldığı takviye 
-·-la rtç.,dvest i.ç. inde ytllann ol· sına yeni lruvvotler sürmektedir- kıtaalını tanzim etmek.le me•gul-•-· ş ır ,.. vett, Avrupa sularm~; ki Ameri- • 
ıird"•i 1

'"' şöbretıend irdiği, pi- kan filosu kuırıan ~anı Aaniral !er. Her oo k.adar Ruslar va2iyeti dür. ı • 

- 'h ' ~ Snacoğlu Türk l'lrtilaı ta· Şt .n.. il b ' ı · , b ' --~- 'Vahim addediyorlarsa da bütün Londra, 10 (A.A.) - •B.B.C .. rı ımııı sin • a."" e ır gen~ra ı, ,.ar ın '''""" 'nd d 
'l.'iirk ink.ıı · esuıde kucakladığı, ve i'dares> hakkın<b ;;<-neral: Dö- Jı:esimlerde mukavemet leri tam- Mısır cepbesı e ün yiııe salı:io 
ı~ ap tarihinin merhale- (Devamı 8 11.nctl Sahifede) dır. geçmlttir. Molıa:rebe cephesi şim· 
Cu ~er ve hız verdiği, Türk 1-------------- (Devamı 3 ilncü Sahifede) (Devamı 3 üneü Sahdede) 
d ınhurıyet ve rejinUııiıı ~"''"ın• l========'======= ======= ====== I 

a, l'l>lıunda 7 k ' ,........ ltlSAC4 o 
ka·aktc. d . ~ asında, göriiş ve s kU dar yangının da 
dhc ii-z :,:afr:~eu buıdb~ yüz. Siyah ve kırmızı 

uriyet d ·I genç ır Cunı-

B e\ et rccülüdür Bizim m ahut, Qdaımuı, elinde k t o 1 d v u a n 1 aşı I d ' Şer,'Ş~~r1i~dir ki: Yiihck MilU bir (Tan) gazetesi, teessür ve he· as u g ı. 
killiğe gcti . akracoglııyu Başve- yecanla girdi: 

rır en S "" d 
şahsındaki il' aracogluuun - Bakın de i, şu gazeten in baş· 
beraber Tü:kıuad~luı belirtmekle lığına! Berkesin siyahlara bürün-
b ını lct · . d • b' d L .. ntırasında dai d !nı ve onun iigü ır gün c ""' g112ete, (kır· 
f ma c"c..t-· --L ) ol ı· · 1 bel' aıa edecek Refik S"' • ~ı muna• mızı ya an mey ın ı nası ır· 
huııu da tcsell' aydanun ru- tiyor? 
· · ı ve tatm· . .1• • 

tır. Sarac ·ı •ıı etm1ş- Ve hemen ı ave ettı: 
ilıt'l''-' <>g unun bu halis Tiirlıi - Evet, evet! .. He r gazeten in ı arcı ve inkılU ı 
li, garp kiiltiirü .yç sının, hu ha· s iyah başhkla çıktığ ı bir günde 
zeıniş nenr h" . .' " .dimağını be- b u gazetenin kızıl rengi, kimseyi 

"' ' uvı>ctm· T " k b 1 o,,_ı, T .. k . • ur ze- ayrete ciişürmiyece.k bir tab ülik 
~-- ur ı~nını, T"k .. 

\D·• ur go• ve tezadsız lık ifadesidir. 
"''"' 3 

llnon s· hir"°") A SEKIB' 
' . "' 

Mehmet isminde bir kaadaracı 1500 Ura 
sigorta parasına dayaaamımı, ı 

Evvelki 8l'OC ee.b:>ha 1<.aroı tl'sküdlır- 1 
da ru ~.,gon çıkmtj, bu y-Oı.dt'n fi 
düAAUn içind:.iô eşyola,iJe birl.:<tc ta.. 
rrımnt'n y;.1nmıştı. 

Y<ır>gı.n f'lı'8'!mxln t.o.llkiluıt Y'l'P"n 
tl'~ Müd<>eitml'lll1ı!liği M..ııaı-.et 

Ta{kııo;m admda bir kundare.cıyı, yan. 
gına sc<>ı .. biyot veırdiğt idd*tı&yJe rr.eh
k.em• ~"' "'- >f<,•'1r,iffu Atc:.io çıktığı 86 

numan>lı dildti,ıun sahibi bu.l.uı>an 

suçl\JDU!l 1500 lira sigorta bedelini al
m:ı.k lçin Yanıru>ı lkasaoo çıJai.nlığı .id
dia ol\lllm 't!Gdır. Bc.'1dan bir hatta 
PV\...,l Sanı<ıiy<ıdo da Ali ienılmle llôr 

ıı...;JtaI 2000 lira oiı;orta """""'' Iı;in 
c!Wılldmını w bu aT!l<l<ı. <ilgoer 4 cll'<
k-'nı yakım!.$ \""P Y·.ıvr:n IPrnind,... birinin 
> ~Da.ı-a.k. l·Hı :nün-e sebı·p u1~nu(.~ı. 

1 

Cumhur Reisi ismet inonD 
cenazede hazır bulund 
Cenazeyi hamil olan tren bütün güzergahta 
' h'!lkın tazim ve__!ıürmetile karşılandı 

F • Refik Saydam>n ceııaıreai dUn Meb'usu bııkındup İsttıııı.buld an eJM,diyen ayrılırken 

Aakarada CIDIZIJI 
150 dea fazla 

c;eııak glndırlldl 
Amı:.,., 10 (U~ Doklor Ref;ic 

Saydaınnı ~ni ~ götü
..,,, hu9us1 t.enl..ı giden .. ~ 

) - lıcl ~ bütW ııııscie
keti <rıdıı bit• "'-üt ıç;ncıe bJ
Baf\"~ Dıci;.lu' Refik SaJ<Wmaı 
ceu<ırı<aiui lııoı:raoı 00.urJ 1ııEn temı>l 
yel ~ l:Jol;iuu .... sanı toe..ııılıilr
jeri ımıın>dan geçerek 'bu •lxıh saat 
&ıı<uıı:<h Ankara ga.rına vfıı,ı.i oldu: 

Hususi tı'Cll Peodi4<e ııeJı:liii vsı.ıt 

l<Nnp yeı:io:ıdtsı ;..tQsşvna - iki -
olnı"" i.lnı..~le ıeJl1:llğl ...,,ünden 
ee!AnıJııMı. :bıınitte blr 1öJEn 111pıldı 
ve ireıl aıilırrl bo:ıodıonuııı Matem l\Iaıııı 
ıuıasında iıarf:ket etti. 

Hı;ıt g(iııt'ı~ veya hattın cı .... 
rıoda. bulunan fabrikalar dildCklerini 
ı;ai.ara.lı: tazımlerini ifade ecliyorlaı", elı:

(Dçv...nı 3 ilncü Sahifede) 

-Vaziyet-
Rus cephesinde 
Almanların han
gi hedefe ulaş
mak istedikleri 
bütün dünyayı 
me şgul ediyor 

Gelen haberlete bakılırsa, 
biitün diinya askerı münek
kidleri, arıık girişildiğine ~p-
1ıe kalmıyan, büyül: Alman 
taarruzuırnn asıı hedefini ve· 
ya heıUf!erini araştırmakla 
meşguldürler. Rıı.s tebliğleri 

kı.<a ve müplıeıruiir. Alman 
tebliğleri de pelc sarih olma· 
malda beraber, ileri harekat
ta varılan noktaları bildiriy(}T. 

Anlaşıldığına göre, iki bil.
yük hedef göze çarpmaktadır. 
Biri Don nehrini Stalingrad 
istikametinden takip ederek, 
cenuba sarkmak, d;ğel'i ?ıfos
kova • Kuybişef dcmiryolunu 
da keserek §imale uzanmak· 
trr. 

Ç;tnkü cenupta Kafkasya 
ve petrolleri, §imalde i:re Ti· 
moçen1;onun külli kuınıctleri 
vardır .Bir habere göre, bu 
ku~etler ZOO tiinıen( bul
maktadır. Almanların evtıelıi 
Kafkas petrollerini ele geçir
meğe mi, yoksa Rıı.s külli 
kı;vı•etlerini imhaya mı çalı
şacakları henüz belli değildir. 
Harcl;aıın ne istikamet tal..ip 
edeceğini bittabi ö11ümiizdeki 
günler gö.>terecektir. 

CDt1va ı 3 üne: SahJfPde) 

Üsküdarda Tüyler Ürpertici Bir Cinayet 

Bir kahveci para 
öl dürüldü • 

ıçın 
• 

Katiller 63 yaşında bulunan kah· 
vccinin 150 lirasına tama ettiler 
Evvelki gece saat 23 de üskü

darda tüyler ürpe-tici Lfr cinayet 
o~ 63 yaşl'arında ihtiyar bir 
lkıahwci ıparasına tarnaan feci 

lbir şekilde öldürülınt4tür. 
Cinayetin kurburu, Üsltiidarda 

ihısaniyede oturan ve Y mi çeşme
de 85 sayılı kahveyi işleten Ke
mal Akgün adında b.r zavallıdır. 

Bıı kahvede uzun sı nelocden
lberi kiracı buluran Kemal. Ak
gün evveDti gece Ea 1 n e doğru 
diındkarun.t kapamış, evine g' t
mek üzere Hüsnüpa~.ı mevkiin-

(Devıımı 3 üncü Sahifede) 

Yollarda şeker 
satan küçük 

ÇOCUKLARt 
Dün akşan1 bunlar• 
dan biri daha Tram
vaya atlamak yüzün-
den kazaya uğradı 

(Yazısı 3 ilnfii oalıi!ede) 

Refik Saydam'ı ana rken 

Doktor Refik Saydam, Cunı· 
buriyctin, ülell' ilk Ba. ,·e

kilidir. 
A1atürk de, ayni idarenin, ölen 

ilk Cumhurn;isi. •• 
Refik Saydama ~elinciye ka· 

dar, BA§vekill ik makanunda '-eya 
bu makıuııdan ayrılmış olarak, 
ölen h içbir Başvekil yoktm. 

Böylece Cnıburiyet İdaresi, 
hay atta kiler arasmda, iş başında 
bulnnım!arJ, ilten ayrılmış olaıı
lan, yeni yeti~eııler i, biraz sonrar 
yetişecdleci, vaktile sırada gijrü.
ncnleri, şimdi SU'& bekli~eııleri ve 
sıranın ba~ındayken ölüp bir ha
tıra dumanından ibarel kalania
rile, artık iyke yerleşmiş ve bir 
tarih genişliği kazanını görünü. 
yor. 
Eğer bu diinyadaki rü tbemiz 

öbür dünyada da g~er bir kıy
met obaydı, ölen ilk Cumhurreisi 
Atatürkten sonra, ökn ilk Ba•
vekil Refik Saydamın, şimdi A
tatürke 8aş\Clil olması gerekir· 
di. 

Fakat bu ni•b~ti, bu nisbetin 
)akışıklık derecesini şunun itin 

·EclP FAZIL KIS.'\K · Bf'.K 

dü~iinmiye liiwın yok ki. ne A 
tatürk öteler iılı·nıin<le Cumhur
rcisi, ne de R efik Saı danı lfaş, c· 
kildir, 

Şu var ki, ölüıuiin nıiithi el ııgl, 
b iç de bu dünyanın tııı.sıırlar "" 
maddeler arasındaki ruhi ve kiın
ye,·i alaka ve cu.ibesiııi düşün· 
meden, yalnız kendi deha!ilna ~ • 
yak.ı:ııklık ölçüsiiı:.e tabi, hu dün· 
ya:la dostu . dosttan ''C) a düşmanı 
d~mandan, yahut do. lu dü~
nıandan \ ·eyahut dü~nıııw do i
tan ayırırken, übiir dünyad a ela 
dostu do;tla veya dii~ıııanı düş
manla, yahut do tu dii anla .c
yahut düşmanı d°'tla birk~tirc
bili~·or. 

Refik Saydam, . iip'ıe,iz ki. iyi
ni) etin, nıah,·iyetıu, g113·rctin, ~9 .. 
dakatin dostuydu. 

Fani olınıyan bu 'herlerııır 
do•tu da, neden ay·rıha onlardan 
aı rılmaz ve nec e git'" 'on lan 
götürür. 

Allah, kendi,ine inanmış ulüle
riıı bir ıtır kokusu dıı ı araı:ı t. ı:• 
rağa bugün indirilen Uefik Say· 
danu, rahmetine İayık .ı:ör 'in! 
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H ALK FiLOZOFU 

YİNE EKMEK 

BU ek.,..-u mektubu, tliye, 
yazsam, bolki, inanan. olmaz. 
Ouun için isim tasrih ediyo
ruın: 

Bizim gıı1etedeki arkad:ışlar-
11an Cevdet Kara.bilgin, ne za· 
maıubr, ynrıın eknıd.ten şika· 
7etçiılır. Şikf.yeti miktan üze
l'inde değil. Çünkü. 300 gra!D 
ona ~ ctişiyor, çok bile geliyor. 
Keı:disi, ekmeğini, daima, mat
lıaıı) a civar fırınlaroan alır. Ne 
2aman, h "İ f n tng2.lıma 
) an:ı-şsa, hemen, haıır kesilm1ş 
bir l arım ekmeği t>line tul\J'ilu
ruyoıl • 

u pa,riaum 3 am olması 
ı- zı"l. GiHiırüp kar ı bak' la 
rttınyor: ırraııı, 265 ll'am. 

Z'iO m .• 
Eğer, hu hal. bir gün vaki ol· 

sa. v , a, rada bir b<>ylc tcsa-

E LER 
"aknp .ı ·nin me bur ••·ar-

baba• e-;erl bir kere daha basıl· 
mış olacak ki, gazetelerde reklamı 
vanlı. urb lı:ıJUn lisanı, tahki-
yesl · emmeldir. tm;zuu ise 

1 
orijinaldir. Dııgünkü ç0<uk1ar, 
Nurbabanın menııundan bir şey 
an mazlar. Lisana anlarlar mı, 1 
bilınenı~ 

,"yle eski rom:ı.nlar, kıymetli 
e,erl r, ır.:ırn n1a ne olac~k, ODU 

düşü üyo 

BOYALI 

ŞEBBIITLER 

REŞAT FEYZi 

düf etse, bir 'IJf!Y söylemiyeee
ğiz. Demek, ekıneğdl öteki par-

sasını satın alan vatanılRfP1 ta· 
lihi varmış. ou sek pli, diye. 
düşünecepz. ~ 

Fa at, luıyır, loöyle olmuyor. 
Fırınlarda, lıaı&ır kesilmiş ola
rak bulu.ndonılan bn yarım ek
meklerin hepsi noksandır. Bir 
günd , bir Iırm, böylıe kaç adet 
yanm ekmek satar!. Ve bu sa• 
tı,Jardan fazla kalan ı:ram 
mecnnıu nedir?. Elimde, fınn 
satışlnnna ait bir İ!ıtt!tiıotik mn
cut olmadığında , bu sualin ce
va b ı verecek vaziyette deği· 
Iim. 

Bil iyo bu ışteki kn>Ü 
hırsıı!ığmı ifade etmek j~in, bu 
)azt)'ı da.lı.a m.at1D1)a lü:ıwn 

ee 
az tevziah 

Bu ydan itibaren 
H lk Birlikleri va!ı· 

fasile yapılacak 
Ek> ktriği mevcut olimy an f!V• 

lere bu avcian i!Lboren gaz tevz:.. 
aı. haDt dai!ııma lı!rtıkleri vasr 
tasile ııcııı olunacakrr. H r bir.ık 
bu ;m .çin mmtakasındak; eJek
lelctriksi:z evleri tl'Sbit edcceb.ir. 
Buıüımı nriktarları >le ga:de~ 
almal5ileccğı mulerr.cd 'baldtall.a
rın ib.mleri cür'al.ie iaşe müdür
li4;~e bJdmlecoktir. Bu kabil 
ailıcler tı:ışma her ay bir li.tre ga:ı: 
e-.-rlle<:e bir. 

Yerli Mallar Pazarları tevzi 
o/isi emrine verildi 

Malı e araıarm
~ı line aıar 

$.,,.,,.... ile o Jtad1>r ıııımim! ve ah
bap a.\duk loi. ıoercdcyse. evteııin1'2ıin 
~~Bu Ja!ır1'>.n, bir tcm. 116 
y<ız~ °'».'lllerde,, pı:et.eı...-, 
rnaolı<ı.11" a.rııhrına foda soıruD.ı sine
ma ı-dan b<>bsc.trnjşti. Ve riv'&ycte 
ID<re. mııbe ile ...,.J;U'JIJde. 8-m. açıl
~ m!lon- ~loaıöş .•• 
~ı. 1§ ~ .ıtetn midir?. 

H("t>ilz evJncıe ıe.<.u.s ·~u. e~ili 
o:lrmyon istootxrl mahalleleri eiı> \ nn
"1 lre"'1Şlıı. Dedim ;ra. n~ , · 
mrzio ı~ gıPeoE'L 

Valııli :::ımaz:ın!aıda, evde be-
Y"z perde k '!"a.r, Il".:>halledckl att..r
dan muıaıvva Km guı..l'f alır hayal 
D)'"G311ırdık. lfaıru-.ı. her çvde, çocul<.-

ıx.,!e bir tıeJ= ~:-de Jrurt..•Jar-
dı $lmd" e .::ıocma. , bu lJa .. 
le gcı«<:k . 

Mlaıbal <ıxm 
E>~':l, gece

;..?", p:. .rdı.">la gfi... 
nallun:. roh-·:rı:z 

.,.. 
• ,. le ır.ı-

.ıDClıtr=<rmlı:, -
-=,~". ( hriıı z:ı :la ~!-eri ba
lom.'lJdruı • Cih:kil. ı.urdl:ıır
cta ı:öJte7ilen fi!I'ller, ~. kov
boy, ter f\lmlerl ,...,.., ~ ~ 
ğı.'llı; ı>#!< n::>c ,,,Jarıdır. O 5'ncm:lnm 
..,-;~ tıe;tcil ed!ııı civar J:P..nçle ri, 

- laıl!ı>r '"f' ctel;t::n!ılıaır, den;leri
nl, teon:b<-.Jer!ni bu ~ alaoai<r 
:ıac.. gilc'C, ııtııUa'.erimn heı;Uıi 

- - kaJ;. ... .U..rdır. 
Bir ce fU ııdkta var; Şlmıi. yazdır. 

:ikm3le loi&lon 12'ebc ço!ıt....-. Giillc.'Uz 

6W3k. dc'1le çal z. Ne - ~
Jışmelı?. Gecele<!, değil mı?, F<kal, 
~ de, .,;vaıdı!:l slaooııa b lıı;csi 
dolup dolup PTJ, küçiJkbcy VCYQ. 

ktlç!ikhanlm "'1: kapı:tı ip d<>t"se Ç' ışa
b ·; ml?. 
t~. bliti>n ın.ııar hesap... Fakf.t, 

dinl~ var mı. diyeceksiniz? ... 

R. SABiT 

Yn mimaselıefile, gazetelerin 
yazlık mevzu! n arasında bah
çe!i, çal'.tllı gazinolar da vardor. 
Şimdi, h<'rg!in, bn yl'rll're t>it ma
rifetlerd"1l bahsediliyor. !Uese!A, 
mırz konsırnıasyon yaptumamıık 

için, b vr, çay, ga:ı:oa. yok, ıliy<>r· 
]ar, bunun yerine, bir nc\.·i boyalı 

Sümeıtıank Yerli MJUar I'a-
2arl;:ı1 ı tevzi ufüi •-mı" ı:e Vf'dmiş 
tır. n;ğcr t.:ırafbn 'ıa'en ia~ mü
dürlüğ'~ tara.f;nda;: "b cxBrnekte 
olan ışlerdcn te\~iat.ı taalltık e-
denl r pcydcrpry tevı:i o!ısiıne 

ı:ı~v-roluru-.caktır . 

!===================== '=="' 

ı;ubet \-erİ!or armış! 

Boyalı şerbeti garip karşılıyo
ruz amına, bcgün, boya en pahah 
ve lııynıetU bir aelwiır. ·..ı:-
beğ miyonız,. 1 

GARP 
Di:NYASI 

rp d- aa bir ses> 

1 

isimli nıiih.nı bir siyasi eserin rek
Iammı gnctelerıle okudu Hal· 
bul.i, şu giinlc.rdc garp dünyasın• 
ılan dcgil, en üh im it'Sİ şark 
dün) a ı dan dinliyor ve beill· 1 
y "UZ Şarkta olup bite"ler, bu.
gilıılin en mü · h"diselerl değtl ... 
mı .• 

AH11 ET RAUF 
&=.---....=' --- .-

Kaç kİ§i ekm~lı karnesini 
/uıybdmq 

Eka-r c rnelerı !l.i ka~Ule-
ri.nden cı vı kayrnak.ım.-,x;ara 
ıır.<t c<ınt ,tl;(>n!.'.'rln sayzsı geçen 
ay mayıst2.n az olmuştur. Mezkur 
ay 7.a~ ıda iki ) üz on altı kl.şi 
mıirrca.ıt €'t:ml0 tir. 

İZ1!İRDE DE 500 KİŞI 
KAYBETl\UŞ! 

bir 10 (Telefonla)- Elkımek 
karn~lerini z.'ly ertilderi 'ıM'i as> le 
iaşe miidül'lıiğüne müracaat eden 
lerin sayısr beş v'.mi bıılıınııştur. 
Bunlıırıın brr kısmının iddiasının 
doWtı cjma.dığı. ıuıJ.aşılınoşbr. 

PiyaMlda mevcadii kalmzyan 
iliiç ve kumll§lar gümrükçe 

aatıiıyor 
Şel-ırirnz giiın.r' itler. a ~pola

l"!"'rla ~ t buı~ - ~ Şc'T.< -

ye kadar sah pleTi taraf n a
l nmıv.:ı'. eşyalar giiıN"Lk iıdare

t.nec • tşı çıkar'l.ınıştır 
Bunlarm -r::ısr:da çcşil!.. t:: w r

ler, J<agıt, boy;ı \'C p: k • 
mıyan 1 ku " ;;şL.1a b ı- kı
s• m ttbc mustahz.ırat <:k varJır. 

t 1 ti 1 
!:ıtanl>ulıfa, e•= ;rı:l bugllıı'1:re na

mran. et :oh a.kl y-lz<tc laI1lı: n~
t~ aza'. ı.r. )'Uat, mu :t1a ıe
çer> """" buiııL-ılenı -.....:e şu ta ı'k 
v:ır ı.;, bu ııeıw. daha ,..ıı..<ı<1t.wı:. :is. 
ı;hlfık, ~ • ıı; ~ !Jaold;>, 
1Gl!tler yilk:!ıek ıc,lafuyor?. Bu 
mesaleJ'• telJtik 00.n alAO<adıu-lac ba
zı ari>e r i'.,,,t IOl'!zyo..-iar. ~at, 
hiılec mesele bu tadar ı.sit cteiii1<5r. 
is1ıanbulun et >şioo, bı.;gilnl<ü feı."kn.- 1 
licle .......ıaı-a malıem b<r meeel~ 1 
-- h>t.-ıdır. 

BVRllAN CEVAT 

f EDI:.Bl RO!JAH: 28 

ş ve GÖZ ş 
Yazan : SELAMI iZZET 

BİRİNCİ KISlll 

ıa.rur.ız. 

\ dC\"3m e<il:Jo."'lhr. 
, ı 1<:.,ca v rotr J.>Cr çeşi<!i 1-

>ıtııu b> "ttme , bir c<lt' · 
.ıcr. 

.r.a. re ,....ııc. ~ 
e d ~ f&~ var-

""'""" ~ım ıhıalıe& ~ lı:aılJ:ıı-

lan 7alıalr, ne.zamon,. ner.,.ıe, ıd
.,.Jnle ı,c ı · ~ ötrfınır, nca -
nrıa br.<ber w r'7. 

•Kambur , 1"'1 posta ~ 118119 
c .e b r saJ yazar-_;nız. rrr :ini.. 

zr: ba.z.tr al uri.IZ.> 
Bu da ~·. Bu lllll1Ctubu 

De di7e • 
O..nA< ~ ldıi<ında bir J>;ld.k.. 

10<1 va."Clı. 

Yola& bu tu:l<tup br dl!lılhll, bir 
Z(ı\: Ui.t :::'l- mı d.ı.,. 

"Mu ;.ıl N-ır. b r •l:.>ı; gun C:. :ı(ırıdil 
ve k s.r_ ıııa ft l3. h l· " sı rl _;di.ğt. 
onu :.oe k • nd t.,, bir gi.:n posta 
kutusu 9399 a bi m lup ,....,ıı. 

.ı; ili l kı.ml>.r şey!aıı gddi. 
Bu OO;.m kambur, parla.k' 

ln3'lli !il.,. bertJ> yaz tenli -p bir 
orkıı..-ndı. ?< l 31 y.ı.zıhallcsıllltle buldu 
ve oo:ı:ltt: 

- $lZ(' göılde.."li~ mc:ctubu ırldı-

- <lf't m? _ ı:v.ıt o meElı.ıbu ne dı,., yo}Ja-

Balkondan tlii1en ku 
Fatihte Hüsambcy mahallc1;inde 

Zey.ek caddesinde 9 nwnarah ev-

de otırran Had· a1"1da b!r zat·n 
ö ;ı ~"J..Ji., a .. rcc un 
evleG!'. n balkonu:·da oı--:ner-
ik.er. pamıaklığın k.'lı;ma.o;ı neti
ccs"tı<le ı:-~eye -lu, r.ı;q ve tefı
Ukelı surette y.ıri ' ı ak Hasekı 
hastanesi re kııld 'rı ~ .ışııır 

Orlakoyde o.,,. i · :ıde oturan 
:M"lr .t adında b ı- tiyar da bu 
sab:.il hil n>e~"Cl·rı·Püd , ı • <en 
b -dl nlı-·c y r- j ... agzından 

bı.:mune.ın kan g~. fıır.tkn Cer
rahr 1a has! . • ı ak.ı.-dı.lm:iş

ür. 

Celal Arkun jiibilesi 

Tu kiye San'a Ek"e-plr.rı mc .. 
zu r a.n c .· 1-. .... n ı ınd.m. 

t «r'>ı 1 S" y lvıek 1e> ie 
brlı. sen dnoerl ır f.:mük edl'
rc,k bir-':erce r.an';at'':,ır ve telmı.is .. 

yen yet· ircn ('::e!al Arkun) ~ 
refne ocmiyetım • !ardından bir 
jübı :e tcl'l>p edı:.~,~fr. 11 tem
mc:ı: 1942 cumarWsi c,;inü saat 17 
den i.ribaren fl .ı'. tar: almıetıe4d 
San';;.\ Okulu yenı ve eski san'at 
me:z.uD larm:nzı ve muallJtı ~ 
ı rim·zl, büyüklerınıizi, matbuat 
erkfuıını ve mu har~ rlerini ka.bcl 
ile esbi ~ef ede,<'k ve bir çay 
z;ya!etı verecektir. 

dığmm aıı1.-nalk ~ 
Kaırbu:" bı.sı ı soy~ı5cu Narl ınııı 

ı=a;«llğını lmtk<IU. 
- Bı ıd kaı · ıne bır t· 1yd:am do-

lrunw- d;Y• ıt.x<1l • böyle mı>k1up 
y<>l- ı;detinör, ded .. Y~ ya: 
Allah ruru1 içın! 

Musta!:ı Nar', lltrcd•: 
- Dcaid< Jııa.r..ın hakktnd bir b ]dl. 

ğioniz v..,.. 
-H) ,t;·'i.rb unYOk,

edf.» l" z ~P soruş.. 
tı""ın:n • kıl • öğı"erımq:; ...,_ 

dijll.ııc biı- FY varso. 
;odı Çat dı: 

- Il<.'<ı m kırım z il'"! so.ka.;l çık
m:u. 

KtıurOur g'"!J.m9f'<li, öyle bir gU.. 
ı~·' "'Cımedi ki, l\--t rar'.cma 
vardı. bu im:ılı gülllımeylş O."ltı !<ız
dırdı: 

- BC- b<ldijıuı ' ııs oöW U0Rlma 
da töj'ic! ~ 

Bu h'ddeL, c.A;t;.h rız· ·ı iç!n koca
ların D<lmı:s; ' :.t.o:wanı» h::rnbuıru 
seq-ıncfirt" ı· - * ~o~!rrfr•..Ln içi bir~ız 
daıha pm-J.dı, gözbebckltri ı:uk . 
Na.ıb da ollar.ı b ~ y:.k:ı.lan
rmşb. Bal$ b~ ilüdon çı
"""""""' ı..ıcmoo;, <> tayı fily'e b;r kaç 
defa da sansı, yckala<'ıtı bah.ıı:ı 
t:ırt\1 W fronll,j11'11Iya bil '-..~ı: 

(Devamı vaT 

• 

az iyeli 
l MAllKEMELERı 

"Böylesi insanı 

Doğu cephesinde Alman yar
ması ve Rus mukavemeti 
Yazan : i. S. Eski Bükreş Ateşeıniliteri 

.Mı.sır .,.,.,aıe.m.ıe: 1 
İngiliz onlıısu il l>oya11ta pi-

yade taarru:ı'ıarile ve cenıı,p ce
nahta :urWı birliklerle 1\lihver 
ordusunu taı.yika ·am ediyor. 
Faka.t hu taanuı: h elleri ~im-
di) bdar bir netice vermİ§ de-
ğildir. Milı-rer vvetleı:i El 
meyn cemıbundaki İngiliz taarru-
2u.nu, mevzii bir mukabil fa:ıl'

rmla ı:t'ri piiskiiitaılift" 
l\ er ord 'S t'a-

lnnmn \"e yaıi malı n gel-
mesini bekler~eıı ve yeni bir la· 
a.rnız. iç"ıı bazL"la ır en,_ İn'll,iliz 1 
ordusun.un dnrbelcrlııe da~· .ıyor 

1 
ve · Jı;! akit ır r. 
• vcr or mun, Tmı olile 
bile ı al •ne a ldıı:ma ,.., Vişi 
Fra ... "lSın ıı ar ır.:ı 

d ·,. h rl•r "\"a r. 
mütenı..diyen bomlmr'llnna 
mcsi. !il" -er o wmn 
l«d<ı he.r çarey b ~ro fa..,.k 
takviyeler ı;önda· igrni o ter· 
mel.."iedir. J u cbep'e İın:?ifü or· 
dusu, bir nmvaffokryet kanııa
mazsa El lcmcyn - Kotlara ara
sıoda yeni bir Mihver taarrı:rzn
na uğrıyımıJıtır. Rommel ağır top
lar bilo getirmiştir. General Au· 
ehiulek"in daha biiyü1t ölçüde 
bir taanuıGa bu,unınası mubte
madir. 
Doğu cephesinde: 

Alolll11 ordımı geniş ceııJıede 
Don aelırine ıloğrn yanaşmak ve 
yarmayı genişletmek mak..adile 
V oroı>eç • St O.kol ınnuıni hat
utnda cenup doğu istikırmetiı>de 
taarnaıı d vam erli> or. Geri kal
mış olaa Abnan sağ cenahı benilz 
Vol~ansk bııhsmdadır. 

Taanuz cephesinin ortasında 
i!erliyeıı Alman kıt'alan o,kol 1 
suyu üzerinde holıınaıı St. Os· 1 
kol'u al~lardır. Alına11 merkerı: 
ve sağ ccnnhının hedefi c~nup 1 
doğu i.Miluunetinde ilerliyerek 
Svoboda dt>miryol bvuşağı ile 
Ostrogosk şclumi ele geçirmek
tir. Alman sol cenahı henüz Den 
nehrinin oro gır ı ır· 

5egilll arka ge-çeınem~ ,.e bu 
şehri de .ıamanuştır. 

bir cephe tutmak imkannu bula· 
caklarılıı. 

Bnslar 'ı>on rkın:ı çekilmiye 
henüz karar vermiş değildirler. 
Almaa t uuz cophesinin yioi 
Volç • 'oroneç hattının imal 
ve ce bunda mukabil tıuırrm
lara ghi nişlerdir. Şimalde Orel 
bölgesin<!" ,-c Voroneç batı şumı.
lindc Rw merkerı: ordusnmrn ce
'1UP kııvv leri taarruz halinde· 
dirler. Ce pta da K pj nk • h.-

m h t n R • baskısı V• 

~ile ık "1lm etmc.-ktcdir. Bu e
simde RıL> kuvve1lcri O kol ırma· 
ğına h"' r İlerlemişlerdir. 

A ar a nın h )"IİII\bİ 

~ ğ fJ"o-
gosk'a \:,1rm 111 b ... "1ıdır. A1man 
taunu: i r · m tleri ha l!<'a de-

iryol rı :ı elir ekte-
d r n. yol ır da iınalıL K rsk. ı 
Vı. \ e ' ıpt l{upj 
O trog k ollaxıd.ır. 

Bazı trikotaj sanayii crbab:nın 
trikotaı ve çorap kooperatif o.
taklarrna. hulul e<krc'k iktısat 
Veka?·ctmln bu ortaklara 9 liıra
dan ve.-chği ipl:ği yü~ kıt1a 
oı'idtlard.":n saı.n aldıklan hskı<ın 

da alak&daıiara b;r hbı.r ya_vldığı 

yazmı~. Bu iddiaya karş truro
taj ve çtr.ap loooperntıfi orıtak!arı 
na.nana bir heyet <:. n §Unları 

ooyl mı ışttr: 
•- BJzi. llıiıınaye edMl !ktısat 

Vekaletı.ıı'.n. bır paketi 9 liraya 
-ç-:ırd'.[:i iplikleri hiç bir o:!•ğnı 
baıice satmasına tmkM yo.1<ıtur. 
Çünk.ü her ortak aldığı iplı'I iş
ley~p mn=ı.1 olarak k<>opcraUfe 
tesl'.m etmeP,e ve mukabilinde 
yerı> i<p?ik ak:!ıa/!3 mecıburdm. Bu 
t...slm.at yapilmadan hiç bir or
tağa yenk:en iplik vcrfonez ve 
her ortak aklığr ipliği ışhyerek 
munta.za:man !ıxxıperat!f e satmak 
~, y~ J ' ıA:c1en w&ı k: 

tadır Kooper:;tifiır.-ı z.de 600 küsur 
valandaı oıofak burun.maktadır.• 

Su halde Almruılar Voronoç • O•· 
trf1gosk 11rasmda Don Dehri l:o- ı lskenJerunda leci bir kaza 
yuna tıln•m1ı-ıı gnyret etm H~- 1 İ.ı!:!.'llderun, 10 (Jtvsusl) - Uat.y 
dirler. Ras ordı u aı!ıın adını 11"1· Vaf6 B S<flk'ln clla.y1z:>dt'Si 18 :f'Şln-
harebe \ererek munfu,nm bir ~ <la lo!e<:il alcŞ">m iistli bi:sldc!lle ıı~-
kilde geri ...,ki.Jmekkılir. Rl!" ar = k:ı<şıd:ra gel ı,lr k:>IrlYMla çaT-

y- p1ş.-.,;: ş v ~ k:ııı py<;ı;"."un le.krt• ·! i al-
bu devıını eden mukavemct1e, tıncla !ıı:ıl :ol< .,,:ıı;'~r. Şrli.rr yakll-

· pten kurtanr.,, 
J:ki ""'1!ın da V'ekiıı.oıı. -..ıı. ilı:l 

tanıf ta, ıı=='Je ;,ç<ri girip s:ı.Jna 
salcıa yüıiı)"er<lk &ııst.c~ yerlere 
~r. ;\ lU:ıul büv'7Cllefl leııbit 
edlildilcOen SO!U'a -ller ~ 
memı; ~. Dum:ima tıaşl:ıdı; De
vacı, tU<rnM:>n Hlmi davasım an
kıttı: 

- İlı;imlz d'e t&ı:ir&. •• Ayni maıü?-
ler ÜZ "i yapt.ığ1ııUz için bir;bi-
Dmlız)p Wtal, bll J:fka""' 
o doreoo ı.l'ri gitti ki .. . Ben nereye 
bir mal veı taehlltlt ede~ 

z:Lranna lı::u!ııı' leye gııi§i,..-. 
He beo.i mc • hem 
l<enıM mn r g uyor. Dün bir 
taa~üt içın g.lı:n~ ()<"&da karşı.. 

Jtı:;tık Y o<> !ij k '1c&ğı ~L 
Y"1'-na sok 

~~!: ı 
. Hcps ıo:rnl 1<)71 

. scl::ııchr b · -
mly<.rlar. y:ıl:...ız, I f ...n llliırqe ba

- elliğin!, ııllminin de, 
- Sensin n.,-~ bep&iııi ıadıı eıtığiııi 

1611edl!er. 
Davacır. n vıtcili s&z aldı: 
- Hadisıe:J'I m!ieoldldlinı anla.~ • 

Benlm ilave edecet>m Dr>1rk şudur: 
Müdde;aieyhlıı = Ceza .Ka.nunUDUll 

480 iori ~ ~· Bu 
moıdc!eye gore ceza layml"' ve lıtnıf
lann servet ve lıf.imol vaziyetler• gô& 
orıunc aUrıamlt 5000 ! a rr.ııoev! za-

ıtasına ıı:arsır ~l'IUIIEWlı lstıerim. 
M•ddcla~ vekili ~ 

geo*i: 
- sureta suı;umı:z ~ ~ K .... 

11unıJ!Jl111 480 ınci m:ıdd.,fae ım;ııo 
eli göriilm('ıı:te ..., de. ba40katte tıö:r

le clePldir. Hıımmrr.ız b~ k....- t<tr 
.-ı kısmen de mem:ı..: yaadi ile mn
,.,j md:m çllka.."'"niye ıqvik etm•'lt 9U

reti;ı4e tıa.ıırllt e ımı,. bak.sıız harıeirıe
tlyle ıı.ıı.:ı.ıeı ~ oebeı> o\aut-
1ur. Bu ·- ı.eroetimla talep e-

(Devamı 4 ilncl1 Sahifede) 

Tekmil mekteplerin mobilye-
ı-: ,..,... 1 1 _.. ., u , __ .. 

Liseler, k~ l''l!ılıtüleıi, kfz sanat 
melııtcplcr'Je ticaret 'l'leldep1erine 
lüv.:mhı o\an t.ı>~rml mob· 'yel'"rin 
'bundan sor. ·~,c tip ~ ::ldıaı 
nşa olunmalan ı.ar .. r·l'.lst.r.Jmış
br. B~nlar san'~\ mel<teplerlnde 
yapur•lacakt r. B.ı h··orusta dtn 
Maarif V<'l<alctırd n mekteplere 
bır emir gönderı •. Don ne.! ri ş:ırk sahil"cıdc yeniıl..n ,. tır. 

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

EK· L · iz:=:-• - ( 1 AŞ 

v A C LU 
Bugun Ankarada 'il lii tt.renle 

cı ,azcsi elJedi Aş yanına nakle· 
dilırek:te ol;;.n rneıtlıum "1 tor 
Ref,k Sayıdamıl.ın nh'la~ c<>cn 
Başvektüct vazif~ine Hariciye 
\'ukili ŞUk:rü Saracoğıu gctirı1ın;ş 
bulunmaktıtdır. 

Halkın öz içmden yetişerek 
memale merhale bugünkü mev· 
kiine gehn:ş olan Şükrü Sareıcoğlu 
1887 senPsinde dogch•ğuna güre, 
şimdi 5.'i 

0

yaş.rıda bulunmaktaclır. 
Öclem:şte doğmuştur. Babası 
Mehmet Usta is'!l:nde, muhittn'1ı 
se~ç:nt. sa}rg:sın.t kazanm?S bir 
saraçlı. Mehmet Ust:ın'll dükkanı 
ayni zall'J"da kavmakamın, me
murları , b:r de:c.le d'-'li1p derman 
tr•van halli"n bir ziyaretg:ı.'u [di. 
Mchıınct l'>ı'.a b-ndisi gi'bi ira

deli, yilik sever, ı- r ha' ·e t-cn 
'lı>r Tü 'k 2nası ola!' Şerife Ha1,m
la evlc.,mi~ ve Şerif• Har•rr 1n • 

dört er'<ek ev'.1dt dunyaya reı

m ştr 
Şilkrü Sa.raoof,-iu e·. !.ıüyü'·kri• 

dir. D"1:8 ı:ı; c. • II ·•eyin mPd
rese tahs · sıras._,d:ı "1·e<e alın
mo.ş ve C ?ıakk 1 ~de ş..:t ;t dü<;
müşıiır. "Oçün~ü ka deş Rü tü 
ç' f[ç"liğe 1'cves ctm'ş. milli h~re
kat esnasında yıırarl,k1':ır ırösto:
miş ve iki sene evvel vefat etmiş
tir. Dördüncü 1<ardPş ve en kü
çükleri ınmid Saracoğlu Avru
pa.da tahsil <"1'örrr'' ,tür ve şimrli 
Oıuııanlı BairasLnda idare mec
lrsi azasıdır. 
Şükrü Saracoğlu Ötlem'şte ip

tidai ve ı-Oşdi ~aJıs;lini gördükten 
sonra, idadi talısih"' !mrJrdıe ii<
mal ctmi~'\ r Bu:ıda'l sonra !st:ın
bula gelerek Miiik:yeye g:rm.iş ve 

1909 da bu mckt.epten mezım e>
kuıak A~'tlın vil •Yet. :"'Ulıyct me
ımurlu ..ı.na tayin cdilmiştır. Bir 
taraftan da İzmir ı<lau..si r•yaziye 
mu:ıı!'ımlı0ırde ve lttihad ve Te
rakki •ktebi müdüıiUgünd.e 
bulunm~tur. 

Orıturun bu geniş tabs'I ve is· 
r:dadmı göre Mehmet U.;ta; fe
dakarlığı göze '.l!arak ş•jkrüyü 
tahsil'ni daha gcniş1fctme~ için 
Be}çikaya göndemı1şıir. Şük.t"Ü 
ilti sene orada ka•mış, ve oradan 
da Cencne ün:versiı.esine geç
miştir. CeneVJ'ede sıyas'. öictısadi 
'\:e içtimai ilimlE:r tahsili i' .• mE~
gu' ve buı-..dan mezun ofı:ıuştur. 
Ayın roll'anda Cenev:<>Je Tiırk 
talebe ceıniyctin·n re•$i -ıı::-ııu
yordu. 

Tahsili:>ı ilcnl:ıl ctl'1:ı zaman, 
İ:zımir iş,,al altında "dı. '~; arı<a
daıı• ile ftatra yol ·le Rodosa t:c!
:ın~ ve o adan Ku. 1dasına ath
yarak Ödemişe e<>r' ştır. 

Ç"f', r j ;gul olmak .stcr-
ken, ~ '.e blr' ... k e Ruvayl 
M'lllye h:ırek:.Una i<arı~ış ve 
"Mehmet U!t.a bu :ııııekat c~..,asın
da şehit d~\Ur. 

Bu ra, ~l. Vt ccvvııtiyet" .~ta· 

tü.'"kün c!:lı!kat r.i çek>n;; ve ken
d si .Ankruııy:ı davet ed"krek, ilk 
devrede (1923) f,.ınır :ıreb'usu se
çı1mıştır O :ramandanberi ter 
devrcdıe İtmır mch'usluğmıu mu· 
halaza etmektedL-. mı;; de Fethi 
Okyar 'kab:nMtr.~ 1'b:ı··if Vekıli 
o.lmuştlir İlk Vekat•ti zanıamn
da 37 F;;:nıla bulunuyordu. 

Bu kah'nenin ıst.·lasınıLı.ı. Sl1fl

ra muhtelit miilıadel J:omı<yo

nımda Türk lıeyctı reısliği v-zi· 

f 'ilni ifa etmış, 19:!7 de İr )nü 
namesinde !'.fa' v V~k L c.!rnuş, 
ban-m ve tekaüt kanu;:ıcar:n' 1<&· 
bul ettirmiş ve M tıkez Bdr.kas•· 
n.m laıruhrıas• 1da m cıvaffak <>l· 
ımııştur. 

Bir aralık kabıne haric .. >de bu· 
lunduğu sıralarda esaslı lıir va· 
zife ile Aımerikaya tetk·k ;1,v1'1t• 
tıne gönderilmiştir. Va;i•1gtontla 
Devlet Reisi ve devkt er~anı. A
merika:ı mali \•e iktısadi ILU~ıit
ler<nin mü1T1ESS'i!e!"il<! temas:arda 
bulunmuştur. 

Avdetinde Ad1ıy~ VckalPtine 
tay.n edlLmiş ve sen~~rce L ·1 "a· 
zifede kalarak, h" kimler, a·:ııkat
lar meşhut suçlar ıcra ve ceza 
ev~ri kanunları gibi mühim mev
zuatı tatbik sahasına koydurım;~
tur. 
Şükrü Saı-acoğlu 1935 de evve

la Celal Bayar ve sonra <la Onu 
istiMAf eden Rd k Sayda!'l ka· 
b.ne' ~.;,.,de Hatrc·ye Veld!.:-ti n
zifcsin büy it b r iırayet ve ki
yascUc ıllare e' mi i•. 

Şiikı:ii Sa.racofr!ı:; ır.c;'at !>;r ai
le babas•dır. Ons k z sencl'k ev
ı:Lik hayatmd.ın r"r bulut bı'e 
g Çn'"l" ;tir. Üç çocu 'urdln bii· 
y üğü Ayd ı bu ene Leyi bitir
miş'.ir. Mühcrtdıs o\nıak cmelir.
dedir. Yıhraz At'~m .. nd::. J~seye 
devam etmekt<>dir. Kızı E. Evin 
en kiiçüklt'-id"r 

En ç•tin •= da ve mi!şkul 
meseleler "!<ar.ısında uhde>· ~.e ~ ı. 
mış bulunduğu B~:rvcka!~t vazi
fesinde de muvaUa; olacq't· "a \C 

men'leket.e daha mühim hizmeı
kr ;ra edeceğlne ~ §Üp
hesi yoktur. 

l\\ı ır Ye harp 
Yazan: Alım•t Siilui.i ESMER 
l4rııır hududunun mılıver .kıt'a

lan tarafm dan geçılmesı ve lıeıe 
:memleketin istık.lal ~e riayet e<li· 
kceği hakfuıııda Al.mana ve İ..:.1-
ya tıı.rafından ncşred 1°,-: tcblig ü 
zerine Mır;ınn ha"P b sınddkt 
vaıf.!Yeti biT defa daha mı' <-Wcr
arası münascbe ıun ön pi, 'lma 
gL'Çmiş bulumzyor .1.lısıT. bı. tı"" 
ği gibi, gıl renin miıu • .u ıd'r. 
Fakat · devlet a •a · :Ja 1936 

. " . ~-C!; lJl.'t.2.a.a" ı"l ırt'fak t."r---
hang<i llıir ittifak r .ıe 'ıL'<I ine 
benzememektedir. Gece. c. "ya 
!harlbi ç1ktı:ğı zıuru-.n, j.....,. •em e-
tazen Mısırı 1882 ıdcr ~ 
fi ;l• işgali a!tılda· 
Bu · ~ .. 

raturlug · y pı • 
d2t ed 
~r'ivct.e 
F'ı:1!!- a . 

a.!" 3. .ı f .as
b ı r zı; ~ 

p lşo' lil 
:r 

k 

şaef. ,,. .t 
ottma al1 ıı"ağını il ni .ırc ek 
bımlan k bı;J etmek ~""11 • .:e!r 

ve 1922 senc•i odcn ııcmnı on d.:irt 
sene, tngiltı-re ne Mısır arasında 
bir ·ımücaclcle başladı. Mücadele 
l>Çca dönt nokta üzerinde tq>. 
lamruştı: 

1- İngr!izlıc-r :Mt;mn 'lllliiıdafaa
sma Jııayıtsız knlamyncaıkllaruıı ı,. 
len sürdüler. 

2- A,yni şey demek otan lir 
IDCS{'le de İmpara!xlC'Rı!k reuvıısar 
la yollarınsıı etnni) :t a:Jtma ah& 
masıydı. 

3- Sudanı Mc:ıra bır.ı.lıımka .i&
tamediler. 

4- Yabanrnlann hlnv.ıyesi lc'll 
vv.geçemiyeeeklcrini söylcel.< r. 

İtalya lfabeşistaruı taarruza ge
"°""iye kadar bu ankışmaclıM: de
vam etu. ha)yanbnn II ;:s
tanda girlştJ<leri teşebhü..<, N 1 n 
v~tini yakmdan ali:ıkakı.ndın
,orrlıı. Nil sularının müdafaası~ 
.. Vçırlılg .. ..,,~m-

a!leri li..Jeşiyordu. u ar 
mıdadtr ki İngiltere ve Mısır 1 36 
senE'Si ağuslosunda aıı.Jaş!•Ia~ Bu 
ıxrJ!a~a, Mısı*-~ isti .n
ne ka\'~ k nok:tasıntlakı -,-u
Jarını, 1ngı :.e..cnın tmr=t it 
yollarını mi"ıe.ı.faa ctmf:Jc u u
sund:dıı! cnd'ışes.le te 1 f cd ~u. 
İıı.<ıhliz aSl«?rleıi Ç'ik 1el'(<k S lı vş 
mmtakasına yeri e ' ı. r 
or(I usu İngi' r t raf, l.cD-
s!k edilecek, Sudan ı,.,.... ve 
Mısırın müştere id:ı ı -

da hla"" '<;. ı r re k; 3-

yunl:ır .n ilg t :ıusu:.: et > ı ır

h_~.ara jııarc_ m ~ :r !ı.:.ır ıs-

't k<:J ışuyur fakat • rt 
'bır ittifakla tr. .., bu m •i()o 

ket t? müdafaası~1 üı .. r :e 
Bu va;._ y t t;:.;;::ı ı.>t 'll 

rr. le ten• k<rbul ~d r mi, c1' -ı: 
mi? 1936 af!uc.ıoscrk~ ron a 1a 
Mııiıroa bu ır ü.nakıbja dev.ını et. 
ti. Ancak harp gel p ~tıt kt.an 
soııır.a, 3kadeıak rr.fuıakaşa hir 
tarafa bırakıldı ve Mıs>r, v•z.ıye
ti.nin lıeabma göre hareket ede
rek, mihver cieV\ctlerile siyasi 
miiııasetıeoderini kesti; takat füli 
olarak haı'be uirınelı:\lcn çek r.dı. 

Fakat son bir kaç hal!ad'arıheıt 
miilıver asıkerleri l\.tsır loprQları
na gimı~. Ş:mdı mücadele 
İskerı:deriyeye y •:ın"• kilometre 
kada.r uzakta Ela"!eıneyıı yan...-.l'a 
vtikubulmaktadır. Acalı.a t:o;r. k
lannın i\i?i o1'a. 

0

a.k istilXıı k rrşı
f'nda Mı.• r keııo, usiteri va ı .a
ım-ilc kc 11· ı müda!aa cdecclt 
rni.clir?. A'Jına;nla!" ' e t• a J ;ı. '-ı.r 
lbır taranan buna ırJ.n c' ~k, 
o. ger taraftan da Mı r · a.r .. , ti
:zıer nde kend;krmc ~, it .nat 
uya .. dımııık m ıksadile•h· kı ı
sınn isi. ldfı'irıe r , yet ek kf
ıra·!nia OJıd °k' ~ 1 TC -. ·r 1 ftn 
e1ım şler< r. Bu be)' ye V" 

:?':"'~hver gaz.et~"-· n v .na 
yöre, Alman ve tı:ıfyan a. ~ erı.--ı 
yahtırl tng 1 -zle-- mc lckett.e at
ıma.it için M:,ıra gc'ını~ bulu- -
yoıllar. Bu sôı;I K• pro o - la 
kıymetin: n r.e 'c • .ı y-ce k ı
n1cmez. Fakat Mıstr h ., \ıny,t "· n 
m=ı:ıı.~er taarruzu on K c .... :r.cn 
lıarek.elıe gc"'mck Ill)e• nıle c' ,_ 
dı~ı a. Ia<'lmışlı. J' -vck..I N h.s 
Pasa, Mısır '1 ısL 1a\.. u sr m lt 
tclı!.lreı» bel rdl" ğ' gc- ''"'. da• 
ima M1sır 1.npr· ~\ ""'1 •n ı;..nre--
:r :ı müdafaa ed~c~ğindcn h:ı.!ıset
uı'şt;r 
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SON 24>SAAT İCİNDEKl 

lf!v~QX~s·e;tL. : e'.·A 

(Bu .ruınm metinleri Anadolu A· • 
!ansı Bültenlerinden alınmışt>r.) \ 

Telhis eden Muammer ALATUR ~ 

Rus ccphesimcki 'lıarekat gü
nün en önemli ılıadisesi olımairta 
devam (. );yw. Alınan tebli.ğl~ 
ırı.e göre, Don'un gaırbirıdc'ki .SOV.. 
yet miloofaa cephe3i 500 kiloınet
ırect:e" faı:Lı bir gen şllkte yerin
d<ın oynatılmıştır • .Bıiitün t't'plıede 
trA>':tE"fik km-vetler 'han.ket ha
l ~. da.j;.nik bh- halde geri 
çeıulen d '1la.'11 ıı.ıkıştuıındkt<.dır. 
Ccnuıp ~~,mır. yükünü hafif
lct:rclt iç n Orel'in şimalinde dört 
gw:ı dcva-ı eien şxldetli Ruıs t<ııs
, ısı pLJ .'.rt~--tÜT. 

K• j· 't'c.~ da r JıarE"')e ke
s f' 4 ~d • ,,. ; a etrnt;t :. 

&.,ny ' .ıyr ılikı.rı, R ; kuv
bir ~cık kes.mller-

'ıni :~l ed:i>""· 
r• C:.•1 b, Hrdi .. 

t 1ıs "'d ~ t .. 
c he rı l • bir Aınııan 

d a 1 &:..vyEt t r .., tar·-

v 

Almanların Voronej böl 
gesinden, Rusların da ti· 
malde Urelden ağır bu 
makta oldukları anlqı
lıyor - Mııır cephesin
de yeni bir fey yok. 

fırrdan pusuya düşü~ülerek )"lk 
ed'.Jlıniştir. 

SWk:holmden g ·:~n bir haıbe.de 
ise Rusların Oka ınelızini U:relin 
~:malinde batıya doğru geçt'kleri 
b'·ldiril.lyor. Rus.ar.n bu bölgede 
bol silah ve mal?eıııt>•' varo.... 

AFRİKA .;EP1:ES.t 
Kahire haberh.: ~<\frika cep

hesinde mevzii h .. re!.l1lerden hah 
sediyor, Keşif k.ı!lıırı. bi'lhassa 
cer. up kt :ımiııde o.üpıanı hu'Pa· 
lamağa de,·am c,'Ili,;lcrdir. 

Alman tebliği 'm bı•lgecic düş
ıır. ~ın gcıi püskü.rt 'lduğünü il
dı ·yor 

Yihver uça\brı y .. ı. r~ i' ~·
ne esk K •• Us ba~ ı ·ı,üsu ır e
y - ~ eski Ir .'< Ba ' ekili R >t 
Ali I' e r.'tin 
"'ryanntmc 

( .. SEH/RDEN ve MEML.EKETTEN J 
?ıJÜTEFERltİK: 
* 11 p:_..n1:ı. &.. ı:t h:ı.l-
1~ Id.ria sdkağmda ot M'il-
moı fsmiı>de blrs dlin ,..,klan g<'90'iterı. 
l<:alb ~ C:ıı,,ı;p c lmu;tuı * ll"lk li.ııl;!tlcri l:ım!l!lı: ln tı.:noıı: 
karcclcr• tev'Zilne tıo.;l:ııııdlgU>illıı:ıberi 

§MI11ımo<le ı:wıde &oo ı;ı.ı.\"'11 .k un ta.. 

sıırrut tldildiilı' )"altli herııün 100 beı. 

ckıın(>k az in.ıl oluıııdugu ar>· ılm'IŞ

tır. 

+ Gfrııel San'~....- AJ',-ı<1crnlsinde 

y<ıırın eçıl:>cai<: ıocrg! ve 1'erile~"4t olan 
<:i"Y z\)"Of<t.i Bo.(weı.,;,Jin ölllmü dolanıi

!le totılr o wım.ı;ıtu:r. * Şinasi i3minrie hıri Kasım· 
ıpaşadaki ~krabalarm .. fan 4 eknnclt 

'karnesi çahnış w b..ııJan beşeı

liraya satarken y~k~ larrru.Ş\ır. 

'Udi B R A N T 'ıa 
E."i SON TAKSiMLErJ 

COLUMBİA 

17745 
Plillarında 

NEVA HİCAZ - Ud ile 
ÇİPI'ET.ELLl - Keman ile 

6A•U••••am Sıhhatinizi korumak•••••••ııııaıı.. 
•e ağı;ı; tadile guoz içmek istLTSCniz, ısrarla güzel 

A K RA GAZOZUNU 
l.steyin~ b !is şeker ve limondan imal edilmiştir. Şişenin eti

ketine ve markasına dikkat ediniz. 

LEYLi ve NEHARi 
S.ry BENUA FRANSIZ ERKEK LİSESİ 

İstanbul Galata Posta Kutusu 1330 
İlk ve Orta Mektebi bi:Lreıllei' içm 

jhzaTİ Fransızca Karları \'ardrr. 

KLASİK ve MODERN TEDRlsAT 

R> Olgunluk İmtihanlarma hazırlar. 
ı;ıt :ınu~~sıi Pazartesi ve Perşembe gLnleri saat 9 dan 12 ye 

ıııclar Yapılır. Okuıl. 16 Eylül Ço.I'Ş'il!Iiba ıtiınü açılacaktır. 

~--~~~~~~=-=~~----· 
L inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

"'\ 

J -aıın!. ~~ mucib«ıce •2• adlet •2-00• ı;ııreııı. .... roğu~ cı.ııazı aı;ık eit-
2 -Ylü SD:tıın almo.caktır 
3 = ~llhaorrımen bedeli <!J-00> ]ônl % 7,5 muv•'<!oat temônatı 97.50 !lmdlr. 

M~ Al lt.ıne 17.7.942 Cuma günü saat 10 da Ka.bw~ Lewızım Şu.tıesindeiı:l 
4 - tın R:<>rn4s:ı><>nU!Jda yapılıaG!ktır 
5 _ f"'1.narn.e her gün öileden """a sözü goçen ~bede görüJdı;Jı.r. 

ııoı,..,,.,.ıe b';~lılerin ebillme için ıay;n olumaı g(ln ,.., ımaıtı.e 3 7,5 gtivenme 
,. rl -zkür ~a müırare.af~ t72Cl6> 

'"' 

' B ~ 

Harp çeteleri 
1 Tiryeste lima
nına girmişler 

Geri dinmeden 
evvel karakolla· 
ra ve mtlnakallta 
blcam etmişler 

Lor>Jra 10 (A.A.)- B.B.C. Yu
goslav çetecileri Jt.aı.yan hududu
nu aşar. 'ıt Tiryc:.tc limanına g r
" -• r ve gen döııaned;,n onee 
polis karak.ıllı:•ı. n ve 12·ıinaJ<ala
ta ' •um o1ı!" ~.erdir. 

Bu h lx.•ö ;er n Aın • k 'l TGd
u h.ı, ·~ ayı e a!'"nd:ı bır 

Y g av j u n yillu ru 
vP er er ı...:. o:""'nıı..r~'\ 
·dı!IVC C " pa 

vr. Y .. r. -..o..--
Alman ar iki .. . 

us şe rını 

daha aldılar 
Vişi 10 (A.A.)- O'•n>n bıkLr

diğine göre Vor:ınejın cenubunda 
.AA:naıı zıı•l11ı J<t. vv~t!u Ostro
J,""1'<Tk ile Svobo<la şrh ı ı-rini d..iın 
ı;ece zapte~mişlerd•r. 

Rus cephesi 
(l ınct Sahifeden Dı vam) 

Krzü Y tldız gazetcs: büyük tank 
muharcbelC'l'inden bar~etmçkte -
d.r 600 tar:un işlirak ert . .,i tı:r 
s.ı.vaş A' 11-0~ la= mağlubiyelt le 
ın..hayetlen.mişt.r. 

Don • <:hrnı·n bir çok kes.m\er
de aşf.ıchğıruı d.a.r Alncanların ver
dikleri habf'<t' .. eı: teyit tdmerrniş
iir. 

Rus haberler ajan~ı, ·b!r Rus 
denizaltuı tarafından tr>rpil1enen 
Tıırpiç Abnan harp -:ı~rni.sin'.n bir 
iki '"-Y ta.mir giirm<!drcn ıı;c y&'a
ımaz olduğunll b!!dirrnıştir. 

Yollarda şeker sa-ı 
tan küçük çocuk ar 

Dün akşam >aat 19 da Ve:z:rıed
lerde bir tram\'ay k zası olmuş• 
tur: 

Kal'~ı;üınrülde Sahnatornruk 
nı.ahaJlcsiııde 1:; numarada oturan 
Tevfi;:\in sokahlarda şrker sat· 

1 
makta olan 12 yasındaki oğlu Şe
fik traınuya n ·ılı olarak gc.;er

kcn yolda tekı>rlcği çıktığmdan ı 

dolayı tamir cdifoıckte ol:ın bir 

arab ya ç.arpnuş \C ııvaklanndan 

yaralanarak hastaneye kaldırıl
mıştır, 

Son Tc4:rnf - Son giinlerde 

ellerinde bir kutu veya kmanoz 
içinde cııddclcrdc, yollarda şeker 

satan 7 • 12 yaş arasında çocuk
lar çoğalı;nı~lır. Ilımlar tramvay
lan ·bi.te atlıı.m:ıktadırlar. Bu yüz

den evvelki ak1am Lalelide de fe· 
ci bir kaza olmuş, şeker satan bir 
çocuk tramvaydan atlarken te
kerlekler altında kalıp ölmüştür. 

Ayni şekilde bu ikiuci kazadır. 

Vellierin ve a!iikadu·ların ~ 
dikkatmi celbcderiz. 

f~ Hakkında yazılanlardan: 

~ ~ Y'lll:n, hc"kes taraôntda.n teslim cdJlen b_üyük san'at muva.f fa'k.ycllerindcn lbirl Jı;ç 
~ ABANDA dır.) Nrzamettin Nıt2if (JstJ.klAl 7/7/942) ~ 
4 

(B.; t n Mıılıyamarm mücadeleleri ı.;c.::-.mla derli toplu b!.r REVÜ ~a'lcldi.) Nuı<rCt S 'a Co(;fının ~ 
,ı · (Son Posta 28/6/942) ~j 

I~' (Bu "t tem..;ı, ~mıışa h:ıya tnnızda ilk adrrm t~..il ed·JOT.) !Rc:nay (Ten 26~6/942)_ 
' ~°';gerli ı:..m'atkür SAFİYE bize şa).:ı.~ .'l'ct bir sı1ı:priz varpmrşt..r. O~..n )~ımdc bır başkası •1 

. 1~ ;abreye hem de REVÜ .s>'ınes ~c lı:;: de~ sü :ulctle adapte oJaımazdı. SA!• iYE !;,r kere ddıa ~ 
ı ioll. · t e~t.ı 1"ı ses me:}ili.nır..da yektcıdrr.) Rqat Feyzi (Son Td"l'af 1/7/942) ~ 

(S<'V'irr'l ~rt:sı }•UAMMER reviide bir kut"l' halindcrlir Bu is'n erb;;:'hı dm MUAMMER sah- • 
ne\ i dıold- ' · . " MU ' """'R" h t . •Jü ! ta . . 1'm "cta ve insana ı;eyretmck. dinlell'ek şı::,ası verm ekted'ir. ·"''"'",.,, ı er u 

kıı:L.rin f"'1ulkle bulıınw._ Reşat Feyııi (Son Tclgrnf 1/7/942) 

A · N A 
SAFİYE MUAMMER 

15 kişilik Saz he)~et.i - Her akşam: ~ 

TEPEBAŞI BELEDİYE BAHÇESİN)de 
Telefoıı: 4 2 6 9 O•~~ 

Balhk'a inen 
Sovyet 

denizaltıları 
Relsinki 10 (A.A.)- !kı hafta

dır Ruslar Balttk der.i:me birçQk 
.ıcn :-ıaltılar göndermış:erse de, 
'Ô..ıPların pek azı geç.~l(ğc muvaf
fak oıl!ıııuştur. 

Fin • Alman den'z ve !ı.ava 
ku" etleri bu son ı<:ı lı:i& için· 
1c tr.nı 7 Rus deniz.ııt..s.nı b.:ıtır· 
,,,ş1ar ve '1ıeşiru ağır =::ara uğ
raurı.şla.rdır 

13 .ııaz:rmdanb?ri batcr lan Rus 
•· zııl't !arının sayısı : 4 ıü bul

muşn r 12 Rus ·enız~· ısıT • da 
nıı•h·~ı ola•a!ı: b.ı.tığ sa· ıl

.. t.dır. 
__,,_ . 

VAZİYET 
(1 inci s t. •den rev-: 1) 

l,~ r 1 i nı • Ci7' u lcr 48 sa 
~ttt lıe- ..ı Lt"gu-ı t..,. J r.,.. 
mi tır • • areşal Ram li 
k• !arma v Su ·ey . """ıuık. ;, 
ÇÖ'I l<'lal = ıı -n c n • ı ba
t klı :ı kc ar 6:.ı kılım •re k ~rr 
n·azi t-erzaJ t91.ı zorlaması ' :ım 
gel"Mektcdir c,;.neyc ye<ıi !tal
yan ağır tanklarmın gcldıg ı:n-
1aş,lm'1tı1'. Bu durgunlulc e ııa· 
wıd'l iki ıarafm h ~ şiJ.pncriz tc
şeLI üsii ele almak gayrctile tak 
1·i1/R t•e malzeme yığdıklanna şiip 
he 1ıc ktur. Vaziyet fırtrnaya ta
;;'lddil'll eden durgtın1uğa b"7ızi-
1ıc:r. 

• C cph eler bu man ·arayı gostc
rirJ·pn, şimdi or•aya oir sulh de· 
d,k~J"su cUılıa çıktı. 

!sı·eç'en gelen habcrlerc ~Ö'l'e, 
Rusya mağlup edi'inc~, l ng lt<'

renin Almanya ile s ı!Jı yapacagı 
, n. iosı Al'114n maııfillrrnıde do
f,.~ıtyormuş. Londroda, bu habcr 
A 'mani arı oyalamak •\in Alman 
makıım!crı tartı/ından uydurul
muş olarak telakki ed)iyor. 

~'ifı Fra1ısasınm d.ıı i~gaLi llizım 
gel ı. hakkınd.ı batr .4. vrupa i~
;;al c,rdusu kumandanı General 
F '· Rundestin ısrarda bulundu-
9,...uı dair orlaya attığı haberm 
arl:ası gelmem.iştir. lngıiiz gaze
!<'Jı belki de ikinci cephe tehlikesi 
ım- Şt"n a~i bu pek uzalc ıhtimali 
!- kın gösteT111.eğe ralııml§tır. 

Şükrü Sarac .. 
oğlu Başvekil 

(Başnakalecten D vaın) 
ruşunu, Tü.rk vatanperverliğini 
en oİigUD seviy~i ile temsil eden 
ve bütün bu şahsiyetini en nw• 
vaffak çalışma \'erlmkri ile bes
liyen .ıe .. ıet adamının Blllj\'ekilli· 
ğinde memleket ve millet adına 
büyük li:mitleri."Ui, vardır. 
Saracoğlu devlet iktida.rı içinde 

Maarif Vekilliğinde, Maliye Ve
killiğinde, Adliye Vekilliğinde 
dinaoıik, ıslahçı ve iisfüa se\iyeli 
başarılan ile kendisi.ne haklı bir 
sevı:i ve şöhret kazandırdığı gibi 
Refik Say<lam hükumetin in ı · ik
tidarından buı:üne kıttlar da Hari
ciye Ve.killiğlnde ıın yükı;ek ehli
yeti ve ıı'uslar arası se\-gi ve sa ·• 
gıyı ke:ıa.nmıştır. 

Refi.k Saydam ebedi 
aşiyanına tevdi edildi 

(1 .nci Sahifeden D vamı 
Ol'ri İSlaSyOlli :ti;;cı tr~ çeleni> I ta. 
IJJ1.l:7UTdu. Bilecıik, Bo.ıü7W< ve ııtoe ,a
rz;ı olma-sma raı:ı.ncn Esl:~ i rde ha
"" tôl'enler l<ma, r,d ldl. 

Sa.bahjeoyı.n Pv1a.tlıda, Et. Mes'l:.tta daı 
mera.sim y•pı:kfı. Aıı~ goJen B«
tıı.:-y•e-t Eti Mes"utb trene bintttk. ce.. 
mzcyi ~ıl.adı. A:ı&ara Garı bcyük 
kdabı>lığ',. <ler·n blr ru.ıüııct 
ve llllliÜ iç ,,.., bulltll 'YO<du. Garılll 

Buyıı< Millet M.cclio< Reısö, G,,.,elkur
m·y Bafkııru, Y. ,Jer, Meclia llıeis Ve. 
lltill"" •e Mel>'U$J,d:J C\.ı:rburi
>et Ba.lk F\'.ı<!'lisl cr..~1 & '<1ı.'ri, 
Müstakil Gnçı Rıcoı Y. , Ar4aınl 
\',' ı \-e B .~ Jı isi, GCımc7.ı:m Ko-
m; ı 'bmf~n ka.n: 1 l cenaız:e 
blr top arabasııruı c.t<ıroo-

Önd(' aley saır.ııclıarıy b r piyade 
aJay b,,. suvan ba. J, b'r l ma 

:-u piyade yüM.,ror ve 00.U.. • me
tom ha,_ı çalan mil7.l , ı5Q n f::ıdıı 

~- ile c<nuıeyi lıfımil tıop ..,.
taidp ~ordu. 

:ıtJ:Fİ.K SAYD.'l:VC'IN :'>İ'<A!\t 
'fu;ı ~Jl1ıt> Rı1tce :d:ı Jı..:''ık 5&Y• 

d<:ı"Tlln n\:t""::nm. m ;,yarı t. r ;oh ve br 
,-.z'laoyla altr:ıb:: ı:ı. R ısicumtıur İtımel 
İn6n0, Mecl"' Reisi Alxl\i. 'k R~ 
yeni ~ . !imiz B. Ş!i'krü_ ~U. 
He:."e'ı; Yckil.e tmıı::ı11, I&tar.Duld:m 
gr en \> · ve B&!etr.ye Re.sıi B. Lüt.t.i 
Kırda-111 Re sliğ' • bey'et ve lctm 
6Plcm:ıt.k, "-"'""" n iki rı ·,.. ,urü• 
;ıwôu. r:trıtı dot®' ~ c dt'r;,. bit' 

İç ve dış politilı. .. dakl hu ergin 
\'e <>lgnn şöhret hiç üphc ) ok ki 
111illi Şefin rchberlighuic, Tiirk 
milli slynsetinin gidiş yolcr:da "'11 

iyi ·I. C' ı ol1!Uml b • neticelı•r ha· 
tinde vermey. IMcktir. 

1 l; rJ., BilylA- •· t c!lsl "" C. H. 

""""'1lr'. & ~ ~,,.,; tı!tip • ~ 
~" Biitüı> yUll'tta o1ı." tu gibi ~ .,,,a,. 

de M..":I'< ~ • nll! :ro 
1 ' ~ Başv'Ek.l el ıu ınmıa ı:c

+ .rtJdi. 
r :ü.. bf+yle 1 

l\Iilli si~ asctimiz e bir de ik
lik mcvnıu asla ne içeride ne d. -
şanda k ın İn ak l ve ha)ıılin· 
den g~-e ez. C'L ıı Tu milli 
< ' et' S f '1, t ·li n H mi lc
t'n \ !: r b e var ttı.;,ı ve 
rurk t r·• "rrin il ri n!:..ısın.ı bikim 
k.. ~ıi:ı si) e'tı.r, l'u siyaset: Mil· 
li hak'nı" ·et, i tik'a' buıinıl 1k ,.e 
bıitiin bun'ann en hrzlı kalkmmn 
veriı ıi isinde •kun·etli '"' bu\'ük 
Ti.ork •·atunı, Cumhurıyet Türki
yesi• halinde ifadclendirihnesi
dir. Yrni hiikunıet ile de ayni 
yolda, milli siyaset yolunda, o
nun feyizli meyvnlnrını tqplamak 
yolunda yürüyl'<:eğiz. Bu yürü
yu~u lıedde ul tırnıak ~in 

Şükrü Saraeoğlunıın şahsiye-ti ve 
'arlığı en kuvntli zımandır. 

Yiik<ck 'ITilli Şefin, en )iikscl< 
edebiyat ilsliıbu ve en ,..,.,iz )azı 
tekniği ile Refik Saydamın ruhu- 1 
na ithuf eti •,j taziyesinde onu va- 1 

sıfl.,.,.,dırım ıne-iyetlrri gene hü
viyd ve dimağrnda tıpkı trp.kısı 

na hanıil bulunan Şü.krü Sara
eoğlura ornuzlarınn yükleııdiği 

bükiınıet meı.'t1'i)·etindc ve dün
yııının şu ~etin, binblr m"~kiil ifa· 
de eden devrin.re yüksek başarı
lar dooiz. 

ETEM İ7..zET BE.'!\lİCE 

Ü•küdar cinayeti 
(l in<' s..ıı eden D•v•m) 

deki trnha arsadan ı; çerken bir 
:kaç k'ş.nin hucunu .• , =·'"'ır 

M eçhu1 ım üre r... a.r, iht v x 
kahvec·yı alaşa , ı iiı.trn xn.ra 
ıizer.ınde buluıı~n 1•n !ı•a p<:r .. yı 
at lr, sonra dn t ·~ e a,,:. •nı 
b3 ına k~·m bir t'l 'r!e vurar•k 
ölüm "ha'.., yaraıuırnı, · rdır. 

llIİILİ ŞEF GELlYO 
!3ıi ... ı:ı. e 
tı« "' 

on:ı. 

f; t i ve 
t • 

"" p 

f ' v 
r ü 

ADİL . B\l' 

• •• 
enı ru 

• • 
esı ı 

arac ğl 
başı 

-a 
a 

• 
ı-

( incı hl.. 

YEN1 VEK1LLERI ı.lzrn 
ŞAHS!YETI 

YerJ T'_ııret VeK'lli B. B 'hçet 
u~ la93 yı ı.ncla ;J.u~ c!.:: JŞ 
vr Tılt ytden rezu'"l c.k..J<:taın 
ronro çoc•ik hasta 1 .klarll'<!a ılhıtı.

sas yapn: .:;ıtır• 
Dcikıtor Bebçe 'l!z uzuın y;!!lar 

b.:mr Belroııye RdsHgi .,,;ıı:üe;i

nı mu•·atf~~·~ ifa <ıtınlış ve 
D:ıı güzel ;ıet r:ıır.' ir.. il:naınına, ce
ırr Y<t hayat.,uı tarziınir.(' büyük 
\- zmcllerde bulun: :ııştur. Yeni 
:l.z:-lir onun c.:;;r.lı -es<.• r. 

Yme .lzıır ı- f • g:4: ı bev=l-
<lt'..lel şru."' • enşc n bır !! ve 
zı:yaret ~eri kuımııya muıvaffak 
olmuştur. G<>çrn y,' Dcnfa...ıden 
Meb' .,os .:;c Uıı~l.ir Geniş, seri 
ihııtala •, mıişa:hcdc ve nüf~ 1oud
reti ve ıplı.nh çalı.,<ınıasıle .ı..~ell 
hayıt.ıbı .kc:nd?ine daima af
fakıiyM yolu çtzer.. B. Bcıhçc:t Uz'un 
yeni Ticaret Vckl~iğı vazac:rtnde 

de büY'',.k başarılar gösteTec~ 

ne şüp.'\ıe ydkwr. ) 
Zirı;at V cKA1otlne tayin olu

nan Dolctı ır Profrsör Şc~ Ra-
. t H L ;r<;ğ' ıı 1099 yılında lif nc-

"IIE'IXle dar t Ve Hali.~h z;.. 
rn ııt ınc; d>iı>de tahs. · · b4t.:ı'- 1 
dlktcn scınno Bcrhn ve Licy)pıı;il4l ı 

Üniverı; •eı ~ni i'!ınlal ed rek: 1 
z, a.;t ve ik.tı.sat a " ar ~da de>-

r· b ibtl:S'-oi ile v 1 lıır 't'nç
ler.nPCe!ld. • AfJ , M'b' · ,... 
ğ>ına seç den t\"ı.C] :'11 
mu rak:ı.be rey',-ti au. d.n. ve 
Si) ascl Bı' !er Oku.u P,Wesoır
Jcrmden buhrnıyordu. Kecd:::"'· 
dc;:- Zıraat Velcil ği vm..fe"e'nde 
oe mırv.ıffaıtı:iyctler beklemek ye
rindec.ır. 

Son Telgraf 'ye~ı Sı:raro~' o.1 kııı
biresill..i lıüııınefe seümılar ve 
candan, sa-ıımi baş ı!ar &'er. 

YENİ BAŞVEKiLİMİZ BPGÜN 
TEBRİKLERİ KABUL EDİYOR 

An'kara, 10 (Telcrorfa) - Yem 
~~ilimtz B. Şülorü Sarae< ·ıu 
bugün öğleden sonr:ı Bll!IVEl!dilet 
makı:ırr~nda teklkleri · 'bal e
d:: cektır. 

LONDRA RADYOC,L.._,,,_, BU 
SABAHKİ NI:ŞHİYAfl 

Lono...a. ra<iyu,;. ı bu .ıa lıkı 
Tiıııltiye ncşriyatınd'.ı Şükru Sarao-. 

oğ1 .un Başvekfı,~t~ tayi'l. m!i
naseb<>t ':! şLnhn .styl~:n·ştir: 

,_ Az.z sclef'!-ı yüksek ma

lı:amı-ıa ayin olunan Şükrü Sa· 

racoglur.a en !;Jl'!.' ·i tr!:>nklcri .. 
mızi ve kail: en muvaffakıy t tc-
m<:"' n.ilet'IC.Zi 

Ayn 2'amanda 

b lolil'mek ::-+niz. 

Tu 1
\ I:'.' ltct"ıı n 

istilobalde de yeni , rei ve ba;a
rı· - .kazanacagı uınidin. har. 
cderız. 

==========--'-=--==========--·-----= 
İh'iyar kalıve<•.,, • 'n''.il ino 

!koşan b· r >C 1 s m rr U" ... "f'a ~ ve .. 
rcmiyerrk i.,. \. "' l tte bul1.4 .. an 
KC'm~u dl nl •• - \.. h..- 1 e-
.. ı .b.ald.u. a. ~ 1 ı s t. t :se 1 Teknik Okulu Satına m Konusyonu Baş-

Bilakis Vlşi hiikı1m~ti Alnl4n-
11ay<ı Fransız wtalan g'inderihıe
•'ne her zamandan zi·ıcıdc gayret 
cdı;ıor. Lavalde"!. sonra, l\fore<al 
P<LP11 de Fransı:: kii'jl•~•ünc hita
L"lı rcıdıınd.a bir m.:tuk söyli1;erek 
I ra.,nz i,ç l~nni Aiman•ıaya git
m.!ğe dnveı ct--ı +, . 11l l"'l.'aTın 
1 .. ı n ustaya ırıııl<ab<l 3o0 bin 
z rtı:ar · Fra'l'L:! ... rrini ·~~est bı· 

ıa <'~• da dı.uı~an 1ivı>1Jt>tler 

'"'· ,nmdadtr. 
1 

(" za\ 'ı dam · ~ f.r t .. kanlığından: 

• ısır Ce hesi 
'1 trc...i ~3'ııfe ,.. T) v ".:l' 

di diizcltilm~ bulunmakta ve E· ı 
lalenıeyn'in cenııbu garlnsindeı 
bir istikamete do1'ru manmakta· 
dır. Son gece devriyelerin Jıare• 
katında bir sahra topu ile ban 
esiı•ler alınınıştır. 

Salı günii Edılaba tayyare mey
danına gayet muvaUakiyetli bir 
akın ynpılmış ve 7 d~man tay· 
yar esi tahrip olıınınuş!ur. Salı ge
cesi lskcııderi~ e üzerinde 3 düş
man tayyaresi görülmiiş ""' bun· 
bnlan biri düşürülmüş. biri de 
sakatlannııştu. 

Ayni gece İngiln tayyareleri 
Sicilyada l\tesinaya taarruz el· 
mişlerdir. 

Cenupta bir 
Alman kuvve· 

ti çevrildi 
I..ond:-a 10 (AA.)- i:'ale!l'e)'ll 

ttne,·r ının en cenup r..;k asının 
~ .. k mıında, k.yı:i:>'l 1;.;..aım t•c· 
krce ı;z.kt.ı ç-.ı!. Ro.:ın-el uv
\'\.•tırr:""e 'fn("ll.SU'> o:.r k1L'&nm top 
taiıt vaaıtaları ve b!ıtu~ m.ılze
:::ncsi'e İngilizler t<ı.r a r.dan çev
~ı -~ış bu'uııduğu soyıe.r.~kte

tlir • 

Amerika 
rı >.nci SaMtedon nev•m) 

gC>I ile müzaker?J.! m<.mur ctm:ş 
tır. 

Birleşik Amerr< i hül<üınetı V~ i 
ile s~yct i mu, .a .. cbctleı ini idame 
~tt:.ıımekle berabt>r, General Dö
g<>l ile kendi idaresi ..!tında bıı

!una'l araz.de te~iki mesai et
mektedir. 

SJ - i \ tisttir. 
Feci c .n ycı ' t .:ı 

cJ • ntı.! ,,. 

T l '" 's P(' c l r. 

nud 
n Latfı 

Dun - lLı.u Cl C')f:.Jin: mua ... 
·~ l d "1 ~ sküd&r adli ve t.ub u' 
Samı 'ü n Keme· ,'\..·gıt"U"l dc
mİ<rle başına vurti!mak suretilc 
ö~d.iriı\di.:ı. •il':'ü te~ .• · ctımıst J'. 

Clnayotle yakın nlak~sı sanılan 
iki kisl mıi.ckle!u"'l um, tarar "ldan 
wrı,aya çekilıruş ve ııı zaret alıı
na al:amıışt.ır. 

Vak'a'lln bugün a: <lınlaT'..rnası. 
ve katlHerin ta>yyün ct.mesi ikuv 
vetle muhtcrneld. •. 

At yarışları 
Her Pazar hususi bir 

tren kalkac k 
De\'let Demiryollan Dokuzuncu 

l letıııe l\Iüdürllif:li, at yarışları· 
na halkın rahat bir j(lkild< gide

biln esi içİ:n bu haftadan h.barcn 
at ~ arışlannın dev ım müddetin

ce lırr pazar :;:t: it Sirkec.W't-n sa

at 14,30 da Ve!iefeııdi c~yırına 

hususi bir tren kaldırm ya k:ı:rar 
vcrm· tir. Bu tren Vcliofcndiden 

ileri gitınlyeceği i.çın Florya yol

cusu bincınive.:ck, yalnn varış 

•eyir.:ilcri bundan istifade ede

ceklerdir. Tren Bakırl<Ö) iinde kır 

lacak "" snat 18,40 da da Vcliefen· 
diden yarış yolcularını ıılnrnk Sir· 
kcciye getirectıktir. Bundan baş· 
ka her pazar güıııi saat 13 den 
itibar .. n kalka<ak tunlerle Flor

yadan saat 18 den sonra Sirke
ciye gelen trenler Veliefendi ~a· 
nrında durncaklardıı: 

-
'ıvri 

> ~se 
Tereyağ 

Yeşil ,..ıırıa 

Pıra:sa 

İwanlllt: 
H.avuç 
Lflht-.ll& 
Kok Y.<'~viz 
Pııtlıcan 

~ b"'1va 
I>om&len 
Sem@lu 

K.abel< S:ılı:• 
~ ba..1<,a 
B'l>N' ~ 

Faısul~ .Ayifl 
> ~alı 

F Boıi>urı,ya ta.a 
B:I k ~ı 
EngiF..ar 
Bc.zRlş;• ı ,.,., 
K ıha • 
I!•(YC 
'I-e,.. 
Kımıızı t· ""P 

so 
M"3'1:moz 
1e tu ·-Sam"' lk l<ıA\ 
!ı!.lrW: 
Yer el.""'1Sı 

J.'1>e gümeci 

Y- sa'=nııO 

159ıo- ,W-.,~ 
50<JO K 
4~ o • 

2000 Kftro 
11)() Kılo 

10000 A<M 
10000 Kilo 

5000 ,. 

2500 > 
500-0 • 
2000 > 

20000 A~t 
51)() Kilo 

5000 • 
4000 • 
3000 > 
2000 > 
1000 • 
20-00 • 
1000 • 
3000 > 
~000 • 

6000 AdeL 
5000 Kilo 

10()0 b 
3000 • 
400 'tl!o 

\IJO'J ı.J<me* 
10000 • 

15000 Adet 
5u00 > 
2000 • 
200 K .:> 

ISOI)() .6-det 
500 K•lo 
500 > 

•ooo • 

-O 
J 

4 
15 

350 

3 
12 
18 
10 
ı5 

ıs 
8 

20 
ı5 

10 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
a 

15 
20 

20 
8 

20 
3 
4 

.3 
3 
3 

80 
5 

12 
10 
20 

., 

50 

6().03 
21)00 
ı \)() 
300 
350 

44~0 

350 
1200 

900 
250 
750 
320 

1000 
100 
750 
4\)() 

750 
600 
250 

lılO 

25-0 
75f\ 

80 
900 
lllO 
21)() 
2 J 

80 
30 

400 
450 
150 
60 

1 o 
250 

60 
5Q 

.. 200 
-.- -
13030 

eclel.i 

'C 
DO 
DO 
(){) 

00 

OQ 

00 
DO 
OD 
00 
00 
00 
OD 
00 
00 
OD 
uo 
00 
00 
00 
00 
00 
JD 
00 
00 

00 
00 
00 
JD 
uO 
00 
~ 

~ 

90 

00 
00 

3 
00 

00 

1 
T ""1&i 

L< K nıa 

451 (){) 

00 

978 



4 - SON TEL C RAF - 10 TEMJılUZ 1942 

Tarihi Tefrika: 112 -----

Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
Yazan: M. Sami Karayel ..J 

Kaleden kaçırllan Kıllç Arslan, Kay
seride bir ordu teşkil etti; fakat ... 

•- Mogollaıın meclisi umumi.sinde 
hazır bulu'ıdu. Bu ;çtılmaıda Key
yü.k Bieyük Han ilin edildi. 

Tataristanın bu yenıi hükümda
n, Keylkıi'Y'usu Sulm>lıkıtan azle
de.rek ıbu unvanı Rüknettin Kılıç 
Aralaıı.a verdô. (H. 645) 

Sultan Key ı.a vus.ııın v~ııraza

mı olup kend\sinin valıdesile ev
Jeooniş oohırıan ve ilmü keımali 
ba91tıoile takdir oluociuğu kadar 
nüfıız ve ilotırlannı su.iistıi.rnıa.l et
mesi yfuıiiıı.de nde nefret edilen 
Şemısebtin I.sfahani, Kılıç Arslanın 
iki bi:n Mloğol süvarisi ile Tataris
tanrlan avdet e1Dnekıte okluğunu 
haber almca (lL 646) Key11c["ıvU6u 
aluak on.unla ,J:ıirJiık.te de.ıı:ııı ke
narıııd& biır kaleye ·kapanmak ve 
yeni Sultanın vürudü üzerine ce
reyan edecek vkay:ie orada rnun
t.<Ur olmak iStedi.. 

Faıkat Celalettin Karatay onu 
deı'hal te<.1loif etti. Kı!u; Arslanı.ıı. 
vezm Bahaettiıı.i Konıyada goç
mi.~ ıibva.klen haberdar etmek ü-
21ere alelacele bir sai gönderili. 
Bahaetıtm biır m;1'..:tar Moğol aSkeri 
sevkederek veziri'ızamı te~ et
tirdi. Hazinelerinin n~>rede oldu· 
ğunu öğremnek içUı iŞkeme yap
tılar, soma öldüıdüler. Efeır.disi 
İzre1ıtin Keylciıvusun menfaaıt.ini 
müdaıfaa ile meşgul olan Cel:Uet.. 
tin Kar.atay Bahaettiın He görüştü. 
Moğollara mukavemet i.mlkaaıı ol
madığı içi.: neticesi da-iııııa Ill<'Ş
!kıik olan Jı.ir hanbe girişmekten 

it::? lıüıkU.meti ilk.i şeh2ıaıcle arasında 
taksim ııtımeyi tercih eyledi. 

KeytlraV'l.ısa K.oqya, Ankara, Ak
saray, Antruya ve o zaman 'l\iıık.i
ye naramı taşıymı !ım'll~ garp 
ir.ı91Jlı isabet etti. 

Kayeeııi, S;vas, Malatya, Eı-zin
can, Erzurum ve bütün şarit ta.. 
raI.l:ıırı Kılıç Arsl.aına a.it oldıu. En 
i<ilçükle"i Ala.ettin KE>ylrubada bir 
takım hususi emlak voeırdtiiler ve 
Bikıkoel<!rin üzıerinıe üç şehzadenin ı 
ilmini daııbettirdller. Sfildkel.:-rde 
§'il Y31'Zl \-ardı: ~latinillirlam iz-

:lJ(irüiknil aıa. 

Mnğollllr KEf)'lkılvwıtan g:l(Yri
~ idiıler. OOyUk Hanıa sa
da.kıat yem1'ıııi elıınek iiızere bizrıa t 
büyük TüI'k Hakanına gi'tımesi 
için JSlW ediyıordu. O zaman Bü
)"i.i:k Han ola:n. Msıgühan ker.d&
ne yemden sefirler yollamıştı. 
(H. 652) Yaptığı en büyük hata
nın, binıdeıioi Tııt811'istaruı gön
de~• ibaret okiuğurın acı 
bir tect'Ül>e )le anlamış olan Key
kavus bu defa Büyük Hanın emir
le.tine itaat etmiye karar ven:li. 

Fakat Sıvasa vasıl olur oılmaz, 
Kılıç Anılar.a meııbm ol<ın Tüıık 

ümeraıımın om., cihcbini iltıiııam 

etmeleri lııo~kılflik geri döndü. 
Koızyaya goe.ldıi. Bımıdeıi Alt. ·ttıini 
Tatar.isbana yoHadı. 

Büyük Hana yaz.dığı bir r.err.e
dle v"'1iri Ce:ıa.ıetlin Kara.tay10 ve
fatı vıe garp tarafmdan mernali-
11<.ini tehdit eden cJijşmanlarm mev
oumye1ıi yıiizünder. Türlci;yeden w
zakkışamad!ğ>nı sıöyhlyoc vıe sü
:Jı:Cın 1ıeEmiis eder etmez biaızat gc
leceğlin.i 1ıeınin ey lıiyorou. Fakat 
lbu ~ oomH olıam. A.lıaetıtıin 
maatteessüf yo}da vıefat ettıi. 

Keylkavııs, ~llann kıendlisin
tler.. bir ha6er abn:ııyınca gelliıp 
hücıım e!ımelermden yahut taJı~ 
tan indiııınelmnden kıorSctıu. Za
ten Büyük Tü.rl<istan.:ı gitmemi~ 
32lmetımişti. Eııdiışed"n 5zade kal
mak içi.ı:. bi:ra<leıini öldürıtıme'k 
fikr~oe düştü. İ.şt<'n haıboerdu o
lan bazı ümera Kılıç Arslanı ka
çırdılar. Bu şehııade kaleden bir 
aşçı kıyafetinde, ba.<ında bir tepsi 
ile ç~. H~rrıetıçileıi de artkaısm
dan a)"Ili kıyafette ker.disiıııi. taıkip 
ettiler. Kılıç Arslan K~riye · 
giderek oııaıda bir ordu topladı 
X0ny>aye yakl..,tı. FMat o zama
.na kadar kıendiosine müsa.it gitlen 
talih art>'k yar ohna<lı. Mağlı'.ııbi

yete uğradı. Biraderinin tahtı esa
retine düştü. Biro<leri ~ Develi 
kalesine ika.patlı. 

İzmit Deniz Satınalma Komisyon\l\ndan : 
Xllosu 

-
• Teminatı 

LJra 

.Koyt.o eti 92.000 120 8770 
Sıitr eti 12.000 10 &390 

1 - Yukarda <ıİDI ve mllctarı ,..,mı iki k~ et ~ &:m taliplere l!ıale 
.eo!Umdı: • .,.ıretlyle icapall zart ek.sillmr,si 11 Temmuz 942 Cwnartesi günil ..,.ı 
11 de İzm;tto Tersane kapıslmlald kom;,,yon blıv.•mda yap;Ja.caktır. 

2 _ Şartnameler! 552 lru..'"Uf mukabilbıde lımniı'J"Ondan alınabilir. 

3 _ İsteklilerin ilgili oidul<ları Ticaret ~ elıllyet V<."Sik.aların~ U90 sayı. 
Jı ka.ıuD'Ull tari!atı veçtıUe ten:ıim edecekleri teıcli! mf'ktupla:rını "" yukarda 
miktarı ytLZıiı ~ııariyle birlik~ belli iUn ve saatl<'ll tam blr .saat evveline 
bdar kıoır.~ vernıelerl. •6837• 

Devlet Demiryolları işletme 
Umum Müdürlüğünden: 

Devlet Dtml"Y'Ollan Harelk.et Scrviıilnde m-Omı.l bulurum müfrttiı; m'1"'
~Hklerine yapılacak arusabaka imt'lıanı ile yti:<&elı: taılllil ım>zun.Jan alırı.a
oaık:tır. 

?.t~~ niihAnı A:ııl<araJ:ı 25 Temmuz 942 cOımaııtesi> (ünü saat 14 
de yapı~a('aktır. 

Müsabakaya. girmek için. 
1 - 35 Yaf11U eeçınO:ı o!m.:ım""-

2 - TW1< olmalc. 
3 - Ecnetıt ile evli olmamak. 
4 _ idare he.Jdmlerlnce blunete elverişli olduğu tasdik edilml,ı lıulıınmak. 

5 _ Fiili a&kerlik hlımet!nl yapm11 olmak ve lhtiyatlık celb;Je ilgisi bu-
luJırnam:&. 

6 - Hüsnü hallnl poliıiten ta.dikli veS>ka ile tevsik etmek sarttır. 
7 - Fazla. tar.atat almalı: iotiyenler İşletme Müdü.rlüklcrino müracaat 

~~k ®eo>ab;Jirler. 
X X Tallı>!,.. vesQuıla.riYJe 20 Temmuz 942 cPazarteııi• günü ~ına 

lradıar m.ıntakalanndakl İşletme Mildü.rlwkle<lne müracaat etmeleri ilin olu· 
nur. ci760> c7033> 

Antakya 5 Sayılı J. Er. Ok. Alayı Sa
tınalma Komisyonu Başkanhğından 

Kunq Kl!o 

Tutarı 

Llıa KUl'UI 

" 7,5 Tem;cı>t 
Alcı;esi 

Lira Kurlli 

Koyun eti 120 45,000 54000 00 4o:ı<l 00 

sı.ııır eti 50 ·45,000 22500 oo 1687 50 

10 Temmuz 1942 
18.00 Program n M<lrnleltel Sat 

AJra.n. • 
18,03 Müzik: Fasıl Hey'eli. 
18,4-0 Müzik: Hafif Mu:ıi.k (Pi.) 
19,00 K011ı.ışma (Kil:apıeveıalocr Sa>-

..ıı) . 
l9,ı5 Müzik: Dans M\iziği (Pil. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve Ajıım 

Haberleri. 
19,45 K.lllsl!ı; Türtc Müz.i,tl l'm(ra-

mı. (Şe!: Me6ud O<mlll. 
30.15 Ra~-o GllCt.es;. 
20."5 Miiı:ik; Şaı'kı ve '.NıtcllJer. 

21.00 Ziraat Takvimi. 
2LIO Temsil. 
22,00 Müzik: Radyo Salcın ~._ 

\ıuı. (ViQlooist N<Op Aşkln). 
22.30 Memlei«ot Saat Aıf•ı ve Ajans 

liaberlcl·i ve Borsalx. 
2'2,45/22,50 'Y'a.rxıJri PXOflı"Om ve K.a· 

paru:;. 

DEVREDİLECEK 1eTİRA JIEJlATI 

cır.ademeJi lkabili taıırim band fil. 
teri• baiclt.ı.OO:ık:i ihtira içicı İlttıo:ıt V&-
1Ql6tinden ;st.;!ısıJ edilen 10 Temmwo 
lH-0 ta.ı\lı ve 3002 Nlo. lu ~ ber<l· 
l!...:n ;ht;va elliği hıku, bu lrerre ~ 
la:ı..'Vlll de0r yoeyatıı.ıt adı 'I'ült<>yçde 

~i tlile lt<ı1ıma!c için .. ~ <b· 
bi ~lece !i \elıılıif ı:d!llmek.te ol
makla bu bw~ f8cla ınıatQmM edin
mek ia1ı')ıenleııin Gala.tada, /ı.slan Han 
5 lncl D! 1 - 3 No. 1'ıl-a münıc<ıat 
e:rlemeleri illn ol\PJr. 

ARANIVOR 

~ d<lırı&te olma.lııla bu hız;uaı faili> 
m:;jQm;>t ediıımek istiyenlerin Gala
t.da, Aslan Han 5 im:; lro.t 1 - 3 No. 
.lam rriüroaıaıt eyJamelerô illin oluııuc. 

Fenni 
Sünnetçi 

NURi EŞSiZ 
Büyük yaşt.aki· 

tere ve taşrad3Jl 
gelenlere kolay
lık. 

Aksaray Polis Mei«:ezi karşı
sında. Tel: 20937 ,den iö.eyiniı . 

A•lreri F abrilıalar Satın- ' 
cılma Komi•yona 

llcinlan 

Talıaım edilen bedeli •897. lira 
• 75. kurt!§ olaın 85,5 çekti odun 
17/Temmuz/942 cuma günü saaıt 
14 de Sahpazannda ASkeri Fabri• 
kahıır yollamas:ındakıi satın alına 

!k~ca pazarlıkla aJma
cak.tır. Evsaf şartnamesi lıergüıı 

lr.cmııtsyonrla göııülebi1ir. 

Tem.;naıt akçesi • 67 lira· 33• ku· 
rıu;ıtu... Taliplerin o gün ve saa;t
te kıcırıın:syc•ıda buhınmalan. •7113• .,. 

'fa•hmim edilen bedeli c3730,5• 
lira olan Zey ti®urnu slla.h ta
mi.riıanooin.de mevcut 13 adet ka
zanın- blFlu.ııdtıkla<rı yerlerden sö: 
külerck 300 . 600 metre mesaic
dcn iskcleyoe bş:rnnası ve iskele
de dı.ıbalara verilmesi işi açık ck
siltımesine talip çı:kıınadığından 

Salıpaızannd<aıki Askeri Fahriıka
lar yullamasmduki satın alma ko

mis;xmuıııca 15. 7. 942 çaırşamba 

gfuıü saat 14 de açık eksi1tııne ile 
ihale edı1ecektir. 

Şartnamesi !ı.crgiin ~
da göriilebitir. İstekliJ<erirı o gün 
ve saatte ·280. liralık Hk temi
nat makbwıu ile komasyooda bu• 
lıınıınaları .• 7373. 

l'rinç 38 108.000 41040 oo 3-078 00 

-s;;.ıe ,.atı 225 :ıs,ooo 8ıooo oo so15 00'_ (HALK SÜTUNU) 
ı - Yukarıda cins \"C' miktarı sairesı ya»ılı emak Ha.tay 5 sayılı j. er. Ok. 

A~a)'JOlll ihtiyacın1 ka.ı'GJ,laımak Uz.ere c.k:siJ1ımt~,.C k<:rtı.Jlmu~-t.ur. 
2 - İha!e 22.7.1>42 Ça~aıooa gilDü saat ı5 de j. A'a,yı Satın Alma Ko

m'°Yoounda yapılac:ıl..-tır. 
3 - Tal'p olanlar bütün ..,.,,akı mfisbiteleriy!e birJ:kte ve muhammen 

brdclln % 7,5 ğımu pey akQesi olarak yatırmoılı: pr1iyle lrorr""1ona mürocaat 
eımeJ~,,-ı. 

4 - İl.kı ücreti drllali)"O vesa;r rmısrafl:ıır müıl«>iye aitt;r. Talip olan
ların komisyona m~aat edert-lı: ıa.rtrurm"Yi •ıöreb.lecokleri H1uı o'!ıJmır. 

•7264> 

İstanbul Lv. Amirliğinden: 
Ordu l\"Cl seyyar mıı!\alt "" fırın ya;>tmlıı>c9kıtı:r. Sarı'at mil~selerim:z;n 

1ıok1'f, kalaloi<, plan w. fa.tural<ınyle on ı,.. gilll 111r1ında '.l'>pb~e isi. Lv. 
Aml•ılıiiPne m(iı'2QUll,arı. (302) (ölla4) 

I ki iıçi, bir ya:z:ıcı aranıyor 
Bir rnüessC'sede küçük kutulara 

i:ıahar dolrlurmak işinde çaJlljacak 
ik.i k:ırLla bir kartwp bayan. aı-anıl
maıkıt<ıdır. Talip olanlar Tatı.takar 
lede Şeyıh Davut hanıındaı Temirziş 
maharat mağazaısır.a müracaat 
etmcli.di rler, 

Gelen iş verme mektupları 
Bay (O. İ.); bayan (K.) iki 

ımıel<ltubunıız vardır. Acde alrlır· 
manız ı·ica olunur 

Satılık Çam Tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Daday revir Amir
liğinden: 

• 
1 - Jıira.ç - KArabOCc ve Araç - Çooksrı pıe:Ji ~rinden Araç mıerl<ez 

depoınwte. ist;ıte n-cut 1586 adıel ımıadili 192.:!tn metro milrr.p 90m """1nll'!u 
açık ~ı..ıt- ıı~ saılll-ıııtır. 

2 - Tomruklarm ~r""' beı; - payb:rı mevcut ~ -ukAan '"'Yirl· 
IIA1Ş p)up boc'4Il -losU% ar1ıa kıutur üır.eriııııden ~-

3 - Tomrı.jlolua alt satış ,...,ıoam.e,,; -- orman Umum Müdilrlü
j!il:de; ~ul; ıca..taır.ımu OımBn Çcviıwe MüdilrliMeriyle ~ Dev· 
!et Oııman İşledımeai Revir Alı'ıö:l1'ı;ğinde"" A.Mç MüDlleırit Bölge Şeiiliğiml\' iö
rükbOlir. 

4 - Tomrukların biT M3. muhatr.men bedeli (%470) kuır\lfl>;r. 

5 - İstedoJ;Jerin % 7,5 muvakkat lerı:ıimıtı ..ıo.ı 1467 !in 60 iıurufu lıA· 
milen 20/7/942 (Pa:zıarl>e<ıi pm; -t 14 de ~ Devlr Amiıılıôjioe müra· 
caatian. (7385l 

Uevlet nemirynfları ve limanları isletme O. idaresi llinları 
Muhammen bedeli 6000 (altı bin) !lro d!aın 20000 (fe.mö bin) adle! llb ta-. 

1'8flı denı'r tesl:elıe l!.mıı<sı (29 T<nımua: 1942) Ça.rşaınbıe. günü sa.at (15,3{1) on 
be,, buç1*te Haydı;r~ada Gar binası dlahilmdield lıı<>nıisyon l=ıfınd.:ııı l:&palı 
zııd usııliyle aatın ~-

Bu İ9e ııinınel< ·iıııliye>l•rin 450 (dil~ T(iz eUl) lire!• nın\~I lton>~ 
lııa<ıwıun taıy;n ~lıtıis; vesikalan!a ~tlenni nru!ılıevı za.rllarını a;r:ıi ilin saa.t 
(14,SO) on dört buçuio kadar ~on Relsl.;ğine wrmel<>ri !4zrmcbr. 

Du iae 8"t ~!er Jııomisyordmpaıt'35JZ olarak doağıtılınakt..ııı:. (7'88) 

Memur Ahnacak 
ı - Devlet ~nan iıota"Y(lll oımtıma istildım edilme1ı: üzel'e mıı

Ml:belm ;ı.e orta meıctep m".runlerııııdan lıeı'f'iloet mıımur naın;oodl al!Da<llldır. 
2 - Müoabaikada kozanaQlıanı 60 Jinı. ücret veriJ('()eiktir. 

. 3 - MiF.ıbııka Jmtij}anı 18. 7.942 CUına.Ttesi t1iDü 8"li1t H de Hlaydaııpaş:ı, 
~. llalıiceııir, K.aysm, Malnt;ya, Adııoa, ~ jmı;r, Sirkeci, Eı-zurwn 
ıııe ~r ~-~. Sıvaıs cer etö]resinde yapılo.cakbr. Müra
caatlar bu ~'"'ler ve Atözye Müdll.rl~lği.i ve ~ Şe1l'klerince tab\JJI 
"'1<ıour. 

VERİM Ticaret Türk Anonim 
Şirketinden: 

Verim Tkaıret Tüıık A.nıoolm Şiıılreti Jri.ssedarlapnm umumi hey'eti 
aışağıdaikıi huısusatm mı(izakermi için 1 Ağustos 1942 tarihine ırııüsaclif 
cumaı.<tesi günü saat 11 de Galata, Peştamalcı 9dkak, 7 nuımauda ikain 
.Abid Hanın 43 rnıanaralı merU<ezin de !-evkallide 1)Jai"aıt içtrma ede
cıiktir. Bu toplantıya iştirak etımek için hissedarların sa<ıöp oldu..n.Ja-n 
hisse senetlerini içtima gününden asgaxi hir hafta ev\0~! şirketin vez
nesine tevdi etımeleri 1Ü2Jumu ilan olun-ur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ: 
Tiıcaret Vekalıetıinin tmı.ımııi mucibince esas mıikaveleye aşağıda• 

k.i iki maddt!nin ilivesi: 
Madde 101 - Şiı:P~et; '11iıcaret VeJralcli tarafından her talep vaki 

oklıu.kıça muaıneüitı h~!klk.ında mal-O. mat voemıeğe meoburdur. 
MOOd.e 106 - Şh1ket sıenn.aye sine 1:csisiııden sonra iştirak ede

cek olan ecnebilerı>n bu iştir~ ka u:l etım-ezden evvel Ticaret V<Jkiı
leti:ııden müsaad~ istihsal et:meğe mecburdur. 

Sahip ve Başnıuharriri Etem İzzet BENİCE - Neşriyat Direkt<irü 
C<>vdet KARABİLGIN 

SON TELGRAF MATBAASI 
---~·---

~ Haliç Sahilinde 
_Satılık Depo 
Piyasanın en terefli bir yerinde, Atatiik köprüsüne 

yakın Te her türlü deniz Ta aıtalannın yana.-bilec.o
ği ıahili olan bir depo aatılı yor. 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Esaa No. Yeri 

D.1 Galata, Şehit 
Mebmetpafa 
mahalleıi ka
lafat yeri ıo-
kağında eski 
6, 8, yeni 6, 
8, 8/2 numara 

Kıymeti 

25000.-

Cinıi Teminatı 

depo 5000,-
(mağaza) 

ı ukanda izalıatı yazılı ıra yrİ menkul pefİD para ile 
ve kapalı zarf uıulile ıubemi z ıatıt komiıyonu huzu
runda satılacaktır. 

ihale S/8/942 çarıamba pnü aaat 14 dedir. lıtek
lilerin tubemiz Emlak Serviai ne müracaatla teminat 
akçesi yatırmaları ve teklif mektuplannı, bir lira mu
kabilinde alacakları tartname h:iküm)erine muvafık 
tekilde tanzim ederek bildirilen ırün ve .aatte tubemiz 
ıatıf komisyonuna veya ihale saatine yetitmek üzere 
iadeli taahhütlü olarak postaya vermeleri. (7351) 

MAHKEMELER: Sarı)"el' Sı.ılb HaJ<;mil~dcn: E
- 1142/126 

"Bo'' ylesi •• n sa nı S<'h"tWl>oiade İbı-al,lnı Çavuş M. ,:e 
6'.ka.g;.nda ]9 num.ırad.2 mukim So:• 

. t k t hl>al<': iP en Ur arır "" Beyiilodet'C CM. 235 No. lu cfıilla,,_ 
(2 inci Sahifcitn Devam) da mc•k"'1 Sami tanıfıooaıı ••lı·ylılw • 

deriz. Diğer tapa.nan, m;;.nevt zarar z.e açı.Ian kıat'ı na:f..:lik:a da\11sııı <lı 
'lal.,bi,-ı de hak'.;ı.rı ~ur. Zim, lııl· ~..hınıı bulooan şehrc'.'nıİn•r.dQ 

lb. '>om Çavuş m:ı.ıı.,;ıe.s1 \'il E<t<tığın-
karctin meovcut ve vfAci olduğu dahi daki 19 No. lu e\"dı:-n ç1carak maıhalJJ 
kabu.ı. edr>ock olsaık, ı;öy<'1enen sözL+.ri a.ha.ro, giıtıt . .i·~nız. göııôf!'ilm daıv(•tiysı 
bize ar-ıoı ôadn su.-eleyle !oı.minat la- vıaraıkası zalJr1ruı vf>riltn mıeşn;lıatt. " 
kbi hôikıkım ka)<bel.ınıştir. Y\.ik5ek ;-e ıı;ı.brtaca yapl!an tal1k.llmtt= .,,,. 
Temyiz ~Jlııemeci iıkı:nci O- Da.L lıı<;ıldığırıdan taımi ilıiDcLn biMibo.r 
~ 26/12/931 gün ve 8865 ıruın:ı· cın beş gm "'1Jl!ırı.da >::ı.nıın.ı b;r ;tin• 
nıJı k:aI'lrmda a~en şôyle Qemnıelc,. ~>ıarı ~nr.niz, bizzat veya bir vıc
tc..•dir: cl\:Iıa:ruz. kaldığı Wt.Ure 0 su- kil g.öı:ıdet:cJCuıiz, göndenıncd:ğinılz; tal. • 
~c·t:.C m"°"b<.le ~ dowcıııın tııııı- dinle cluruşmanın muallt.:;: bıılwıdıığıJ 
ırinaıt ta.lebine haltllcr ~.> HA- 5/8/942 sa&! 10,5 do ffi<ıha.'reıneı,;z ı<·· 
kıaret vaki <bhi olsa, ~'5naot iste- rıa kıhDacağuu OOtJk ve tıebliğ ma.k~ ... 
ıııı;c·~ !Jı>kkın.ı kııııyb<f•n~. Kaldı ki, mma kıa.im ohmk 'J"""" ltcyt;y..ı ilki> 

olun: r. 
h:ıri:~l.t't"?lt da.hİ ffie"VL"\lt değildir. Bere- ı --..;_ __________ _ 
e-ıYınızi ve h:.1.11~i'let fı'l.l~·binio ~ ZAYİ - Van Vil.Ayeti Erciş K~-
;.,ıe,;n, Biz d:> keııdslnd·'ln ciııV<lCJ(!'lZ. "11><!.ı.n a.ld\ğım aü!us lıfd<>eınerulll ı,;~. 
K'<"ncl'-.:.:ıın dt' Mdigcyc sebep aıtn-ı Nı,t., İ~ Alemdar naruyesind·•n 
itibaı-iy>le teaııi>uio t:ı.ıep ederm. ııichilım <iımett kamemi :ıxıyı ettı!l]I 

Ocl.. ... ı.1>01 OOöldi ,.._ -Jıa::aı:._ Y!Eni'<••>ni al.<ıooj:>md.an esk'lC'l'İnıd 
b;icfai]di. Kcr:;ı.lıkılı h:ıl<are~ dıola· 
yı lıt'r ikici de ~T. ay h:ıpse mm,. 1-------Bı>JD_. _._r_~.;;..._A_ı_E_ı.,,..;l;..'l~ı 
küm ('<5'iyor, dava edilen Re.t!elıln c<?· ZArt - Adapaz.;ırı nüfus ml}!ll'll« 
-.ası ôskat ol~r, ~e !l6b<ılıi- luğundao aldıj\an r>ü.!us tıcz.ıreı»m!fl 
yı·t '"""'11iş om.a,,ı i~.Je dav.acı y,.ııooıa,.,...ıan a.!dığ:m a.-Ceri t.•rhia 
HT1jminm cC"ıllmııın iıOk.atlllB mahal ol- 1182tkcremi za.yi. et.Um. Yenilerini alAC11• 
madığına "" tı:ızmirıa-1 tall"bWılrı. red· tırrdan e"'ll"""'1ıin lıilomü ;ya;tlur. 
dıne Joarar ı>et'ildilti bÜdiı>ıllyorıfU. Y•ıgoıolo~ Kocacık mu"'1cı~· 

Malılkeıneden cı:ktanlardan iki 1ı;1f! l<>6ndm .Hiısm "'1l:ıt Cerdis HÜlıE'r 

loonı.ışuyorlardı: 

_:Gördün mü -tı? Avt*ıae de
dig;n böyle olur işte! •.. BIÖY'lıesi. adcı.
ıru iptm. ku'l1Qaa.·ır. Herjf suçkı ikıcn 

bor ot elti de, öbüru d'a'"Cl iken 
mah..\. üın aıkiu ... 

_ Sahi ~ı..... ~!sun ct:ıl!rınıu! 
AJdıi:ı pam heliıl o]l>un, ,...,....J<'l<n!. •• 

llÜSEYlN BEHÇET 

Rı\.ŞiD RİZA TİYATROSU 
Halide Pişkin beraber 

Ha!'biyede, Belvil Bahçıc~ini:ı Alat.ud:• 
Kısınıııd;ı Her gece saat (2ı,30J da 

Bu Gf>ce 
SAÇLARINDAN UTAN 

Y~=: M.alnnı.ıt Ye.tıri • 
Hey'et bet- ıcce Belvü Bılıı;cslnde 

tenlSil veııı1ektedir. 

Cumhuriyet Merkez Ban kası 

AKTİF 
Kı.ııa: 

Altın: Safi Kilogram 72.606.213 
P~nknot ...••••••••• , •••• ••• ••• •••...... 
1 Iaklık ......... ,,, •• • ......... ,,, ,,, ,., , .. ••• 

Dahildeki nıuhalıüler: 

l'iırlc. Liran .. . ......... •·• "' ··• .......... .. 

llariç!eki Muhabirler: 

Altın: Satı Kllogrom 23.919,523 
::ı.ltına tahvili ka1Jiı serbest dövizler .....•.•• 
!Ji&or dövizler va Borçlu klirı.nı bakiyeleri ... 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte e<hl<n evra'U n.akdi;yc ka.r>ılıiı •••••• 

Kımunun a . a inci maddelerine t.ovılkan 
ba.ıine taratıodan vAk.i tcdi7:.ı* ... ••• ••• ••• .., 

Seneclat Cüdanı: 

Tıcarl SeııeUır ............................. . 

Esham ve 'lahvilat Cüzdanı: 

(Den,hte edJ!en evrakı nalı:diyenin 
A _ (kar;ı.iığı esham ve tııhvilAt (itibari 

k.Jyrr ,etle) • . . . . . . , . .•• ••• ... ... ... ... • •• 
lJ - Serbest egham ve tah.villt ............. . . 

Avanslar. 

Alt.Jn ve dövi~ üzerine avaua .............. . 
TahvilO.t üzerine avans ................... .. 
Haı..ineye kısa vadeli avans ................. . 
Hazineye 3850 No. lu Kanuna &öre açılan 
altın Karşılıklı nvans ....................... . 

Hissedarlar: ................... .... . .... .. 
Muht•lif: ................................ . 

4 Temmuz 1942 Vaziyeti 

LİRA 

102,126,-146,83 
6,666.588.-
2ı2,221,37 

567.32!,5ı 

33,644,722,87 
-.--

61,759,3ı2.!l6 

158.748.563.-

23.790.220.-

-
. 333,470,812,88 

44,833,819,00 
10,269,143,45 

3.12ı.22 J 
7,908,723.o!ö 

LİRA 1 -
, 

200,000,ZSö,22 

'<l7,32ı,5ı 

! 
1 
1 

95,404,035,83 ; 

1 

.. 

134,968,343,-

! 

3~3.470.812,881 

1 

,:W.l,22,ili)3,38 I 

2so,0<ıo,ııo~c 257,911,844,67 

4,500,000,- 1 

9.703.549,43 

PASİF 
Serma}·e: .... .. .......................... . 

bıti) at Akçesi: 

Adi ve fevJcallde ............................ .. 
Hususi ........................ ,,, ......... ••• 

Tcda vüldeki Bankllotlar: 

Deruhte edilen eVTakı nakdiye .............. . 
Kanunun 4 - 8 incı maddelerine tevfikan u, ... 
z.Lne taralınd&n vAk! tedlyat ................. . 

Deruhte edilen evrz.itı nakdiye bakiyesi •••••• 
Karşılığı tamamen altın oJara.k iliveten teda-
vüle vazedilen . .. .. . . , . . .. ••• .. • •. . .. . ••• • .• 
Reeskont mukabili ilAve~ tedavüle nae-
dHen .................................... ••• 

Hatlneye yapılan altın ıe:aqıhklı avana mu
kabili 3902 No. lı lr.anı.ın mucibince illvelen 
tedavüle vazedilen ..................... ,,, ••• 

Mevduat: 

Türic Urası ............ ·•• ••• ...... ••• ... -
Altın: Safi kilogram 877.422 

3850 No. ıu kanuna göre hazineye a~ılan 
avans mukabili tevdi. olunan altınlar: 

Saft kilogram 

Döviz Taahlıüdatı: 

fiS.541.930 

Altina tahvili kabil dövizler ................. . 
Diğer dövizler ve alacatlı ldirlııı bakiyeleri 

Muhtelif~ ... ·;: . .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• , 

Yek<ın ı.600.6H.ı~6 92 , 

LİRA 

Ul2.ı35.73 

6.000.000.-

158.7t6.563.-

23.700.220.-

134.958.343.-

40.000.000.-

288.500.000-

138,500,000,-

123,153.344.97 
l,2J4. 164,05 

".8.124.167.90 

-.-
~5,892.1124,59 

YekWı 

1 Temmuz 11)38 tarihinden iti!ıaren: Iskonto haddi % ' Altın üzerıııe &wans % 3 

-. 
LİRA 

15.000.000-

15.412.135.73 

! 

' ' 
' 

' 
' 

601,!lö6,343,- i 

t 

124,3&7,51!9,1>2 i 

78 124.167.90 1 

25,832,024,59 

13.Q,869,946,68 
: . 
' 
1 

' 

' 
1 

J ,000.844.l:!fl.9! 


