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RE F ı K 
1Refik Saydam cuma giinü mil i tören e A 

~~Y!!~~ ı a ada Allahın Ra metin tevdi edilece 
ıı.iç umıılıııad~ bir anda Ba~- ı 

'"d"l D<>ktor Refik Saydamı ecel 

;;:s~:f:1i~~·z~~:.:·:::.'Başvekilimizin ölümü mem lekett~ ~erin bir acı uyandırdı 
d;::,~1~1;~~:~a::.~·~~:~:!~:i,~~· Mısırda Veft ı M 1s1 R CEPHESi !' Baş ve k il B k . 1 . c· --- --. b b h 
J.acaı:ını ~~iı'.enlemek içiıı bura~-a 1 a ş ve 1 1 n e n az es 1 u sa a 
k•dar gelı~ bez mcınle!.et ve mil- Partısindc Bir o u R u M J 7 k •ıı • "" • 
r:yi~~:~:~::·::!ı:~.~n;:d:k~~~ ihtilaf Çıktı ve ı ıgı 1 Beyogw lu hastahanesı·ne kaldırıldı 
~ ~al·~·şının, her dnayı benınıse- H aA 1 aA 

idi. ö!.çii,,inlin .... cnıılı blr örneği Nahas Paşanın ' 
o, ı11ill<'t lıi7-tneti i~in doğanla· s e y ya 1 

• rın "e Jine millet hizmetinde Ö· Sag" kolu Mak- • 
leni erin a. il bir nünıunesiyd.i. Ttb •• •---
Fa~ıilte inden çıJ.,şından S(ln ne· ram Ub d p 
(esıne kndar )·alıuz bu millet. yal- • ey ş. M ar eş a J Rom .. 
nı.ı bu ıııeııılekel menfaatleri irin t d t Jd 
;::,;~~"ı:,~~b~;a~n~~~;~~~·mı:~'f.di par ı_en __ a ı ı mel sağ cenahı .. 

Dr.Fikri Tüzer 
hükumet riya

setini ifaya 
başladı 

Şehrimizdeki Vekiller, Meb'us
lar ve Refik Saydam'ın dostları 
saat11 den itibaren hastahanede 

lllc.l"llliyH iııkıliıbında, Bii~ük SL>bep Parti. r. e nı du··ze'ıttı• 
~ıırpte, :um; lhtiliıl Sava)""" v t' " 

r· ihtiram ziyaretine başladılar 
ilk ı:-ününde, Srvas Kongresinde Slpl&r!JldeJ? 
<>.mütevazı, halkçı, Ieragatk5r Rc
fık Saydanıı daima bu menıleke· I! Z 8 Jı I & f 11 d 1 r 
tin ana ideali ile ba~ba~a ve Milli 
Şenc~le yanyıı.ııa bulduk, yanya· 
11~ gördük \'e çalı~ona ılnmıınası 
~ınde didiuirkcn tanrılık. 

Btıgiin mcmk~celin her köŞi'si
ne dağılan !lllğlık müesseselerini 
disiplinli çalışma sistemlerini c~ 
kü~iik nahiye dispanserinde; en 
hiiyük ha taneye kadar bi7e gu
rur ,.e giiven veren sıhhat tcs~k
k~illcriui gözden geçirdiğimiz' va· 
kıt onun yorulmak ve tükenmek 
~ilmez mesaisini, idealist şah,,jyc
t>ui göriiyomz. 

Dahiliye VekiniıiindP, Parti Ge
nel Selıctcrli;';indc ve 11<lnci Dün• 
YR H~rlıt b~uıcb ve içindel>i Baş· 
'"':Ulliği deninde de 62 yaşına 
Tagnıen onu hep geno din,• aziııı-
ı· ,, ~' 

~ en~tjik ve l\lilli Şdin yüksek 
'<:kl;(lerlni en iyi anlar en iyi 

tatbik -~er .. d.'. f h ~ , gece ,.e gun uz me -
~•nlarını hayat seyrinden sil

nı~ş bir delikanlı çalı~ması Jıaki· 
:•kı):cti ve feragati kinde gördük, 
• ıp ettik. • 

Ie;aııu-z nıemleket oelamati, nıil· 
ı. refahı, ntaıı istiklal ,.e kal-
ınnlası • • • di · ıçm \&r.pan kalbı, isliycn 

k ıııağı en •ağlam ve dürü;t bir 
:•akter salabeti içinde hep bil· 

yuk ""''ınd- Tii' k' ·d ı· · 1 · 0 r 'll'C ı ca ının )O-

dtıııdaydı. Milli Şefin relWerUC.in-
e n· k e 

1. ır '·atanı.nın istiklal ve se-
aınet; Tü k .11 . . . . 

b' . ' ' mı etuıın refnlıı ıcın 
ır ınsan tak l' . ..,_ .. stü .. d 

nı . a ı.nın ç._ u. n e 
lkcfi~ ll8rfedcn idealist ye realist 

Sa) danıı luıybefmi~ bulun· 
r.ıak hakik alen ç.ık acı çok ızlı· 
:~~lıdır. . Fakat, takdirl IJabi bu 
nıı2' °'<"<>lin müsaadesi bu kadar· 
taı{. ~cak, Türk milleti bu va· 

ıu ~ h"d· . • f' Sayd a •mı ve ç0<:ııı,.'ll Re ık 
taı.dtını •dını dı.iıua minnetle, 
hi r e anacak ve büyük öliinün 

'IJıct v h binde e atıralaruu daima kal-
nlt•llu 

0 
~~ıı~ıafaza edecektir. Ne 

ritJ..e b~luye ki, son nefesini ve
le dı~ ılc vatan hizmetindeydi 

la aklarınd:ıki son cümle 1·ine 
.,. n•dı "" .. 1 • • . ı· 
~en k t:oı ennı çer~eve ı-
taıe 1 arar Ye tt-dbir safhalarının 

ıunıması da . t hii) üJ.: : yınc va anın en 
riııd iakes ve tekasüf şehirle
hnll< en &t~nhulda balkın rnhatı. 
., • n~ refalu, halkın iyi ve bol 
.. r~um idt 

Diiriisll ·· • .. 
loaııl • uı,,'lın, hudutsuz çalış· 
Jli~rn, f~rag~t ve fedakiirhğın, 
dinıağ 'f>cıyenın, biiyilk politika 
illi ·.ı· ,..ı'n, asil ,·atansevel'll'Ho 
r.,;lll:~ ato. Refik Saydama AIİah 

~ e sm. 

_,_ ETEM iZZET BENl<:E 

Tiitüncüler 
.. ~0ngresi 

Öıı-umÜL<lıcıkı cııına .. .. 
ııni7.IC!e Tıcaret z· gunu ~clırJ.. 

' ıraat ve 1 ·h. 
iar Ve!ıı:ilc!mm s•·'Lı n ıs:ır-

.......,,,Y<ıctar ıın" 
mMsif-cri ılle Ege M u
Ker·"'-~ ' a11Inara ve 

~·-.:.o~ mmtııkaiJ.a rı tiitf.; n t 
cm' C!ıi muraııııı w abt:i'. cük b. aslarırın iştiır 'tile 

;ı rr Hi<tıüncü'.cr lwn . 
'k•pfanaca"At'.r K , . gresı 
w• - u · · · Ql\.grede lbi&ı assa 
:..ı uı ~"Zdc ı;'Öııtllen ırnııhtelı! ..,.<'me tiplerinin bi.r~~ C:n . 
rn~J«i de giiriişük:ceıctu-. l<'Sl 

Kahire 8 (A.A.)- Dun:;.;: s-<.lı 
glı~ü sabahı l'vlısır<l2ıci Yefrl par
t.:;inde bir t ,af ~::...nıış, pa1'1i:ıin 
15 S<'ncdeıioeTi ~ı::d selaete v 

\"<! B3Şllekil 1\ a.h:ıs l'a~nın sağ 

irolu olan Ma:Ju.ım Übeyd P"'ia 
vazlıf e;!:nden ıı1 .. :ı.k.laştmlınış1 ır. 
Uzun b!.r 1';'.imadan 90nra nt•ı;.re
diltn tebl'ğde bu '.kara.rm ô<'bebi 

izah e<filrıwkte ve ,;\lnkraın Übeyd 
Pa n~ın Vefıd prerı;iıple:tiııden u
za'.~J~ığı, parti !iderile a.zalan• 
nı, Yazifelerini ihmalle itilam et
t ğ; bil<!irilmek~. Pa<IÜnin E'l> 

eski a~ası.nd;n olan Rııgıp Hanna 
Bey de :keza~ ~anJrnı,,_ 
,!!!'. İcra Jtl:>riı~S) yaur.da teı'.crar 
toplanacak Vcfd prcns;p!erioıde7ı 
uzaklaşmak töhmet' a;:.ıooa kalan 
azaları ha.J;ıkın.da lı:araııla.r Vl"i"E!'

cekt:r. 

Vaziyet-
Günün en son 
siyasi ve askeri 
hadiselerine kı-

sa bir bakı 
Bugün öğleye kadar si)·a,i 

,.e ru.keri genel dun:m lıak
kınıla ~elen haberler bize şn 
ma!l'Larayı giistemıck tedi.r. 

Mısır cephesinde Romme! 
kuvvetleri tarcfından girişile" 
ileri hareketin yedi !fJ.nden
beri tevakkııf devresi~,, gir· 
mi§ olmasının italynda naiıoş 
bir intıba hasıl etriği anla~ıl
maktadır. 

EğCT Bosıon mdyosun:ın 
verdiği bir haber do§ru ise, 
ltalyaıı Başrekili Musolini !Jıı
mnda GencU."tlrmay Ba~kam 
Mare§a! Ka~aUero ulduğıı. ~.ııl
dc Trab!usa gelır.i§ ve 1\1are
§al RommeUn de lı;tırakile 

cephedeki durum cırafında 
mii.zake-rclcr cereyan etnli~tir. 
J\ltısolininin Afrikaya gelmesi 
bu cephedeki harekata İtal
yanın 1ıc-rdiği önemi beNr•
meğe kafidir. 
BımunJa berabet, ElaJ.e.. 

meyn bölgt?$indeki m.Wıare
bell!T scyyaliyetini muhafaza 
etmektedir. Te§ebbilsün tn. 
gilizleTe geçtiği veya geçmek 
üzere olduğu da bilinmiyor. 
Malı1m olan bir ~ey varsa., o 
da her iki tarafın mütemadi
yen ikmal ve ta.l:viye kuvvet
leri almakta olduğudur. ı.Ia
TC§al Rommel sa(/ cenahını 
düzeltmiştir ve yeııi bir ha111-
leye haz1rlaruuğılta da şüplıe 

yoktur. Birıaeııa1eylı şu b 'r 
kaç gün iqiııde Elale'tn.eyn 
meydan muharebesini" ikin
ci saflıasmı bcl;Jcırıek me~

kiinde bultım;yorıız demde-
tir . 

(De...."2m: 3 ür-c·t.J s. hıfc.>~) 

Ll>ndra, t (A.A.) - •B.B.C •• 
Bau çöl~nde ı:ı Alcmeyn mınta· 
bsım!a dü}lııan biıliı durduruJ.. 
mı~ bulunnıaktadn. Roınmel ~e-

(D•v•mı 3 !lı ru Saho!«ie) 

Bulgaristanda 
60 kişi idama 
mahkum edildi 
Bunlar gayri meşru 

teşekküllere 
mensup imişler 

T..<>ndr;ı, 8 (A.A.) - -B.B.c •• 
S ) a r ) ~u Sor, ada ıayrime9· 
ru teşekkiillexe mcnwbiyet:lerm
duı dolayı 60 lci~inin idama mah
küm edilod~hıi bildinniştir. 

Radyo; buııwı; Bu!gari.staııı.ıı 

son yıllarda şahit olduiıı mııha· 
kemelerden en büyüğii 6Wuj;-ııııu 
iılan etmiştir. -------
SAMATYA 
Yangınında 

yaral~nan I 
Yuvan öldü 
Yangını çıkaran Ali 
ölüme sebep olmak

tan da muhakeme 
edilecek 

2000 Hra ıııpta p:ı .. as;na U;;:ru;,. 

an cvvclk gece S.mıa .. yıada ça.rşıı 
ilı;indekl dfil<!k3nını kundak soıl:.a

(D~• amı 3 Ull<ü s.>hi!~\ 

Baş,·ekil velili ve Dahiliye Velo.ili 
Doktor Fikri Tii7.er 

.•.-±on, a (!>..A.) - KIJ'IDMll B::tı
,.~Jtihıu..ı: Dr. Refik S•y•lAn1, iotan~ 
lrulô:ı 1ıeılb1< va:ıi!ıe'fori ,..pmaıtta iken 
!l'Ü1l gooe S&al 24 to ka'b sr.ır.teslndcn 
aınsızıaı v.&a.1 ctr..li,t!r. Yw.~ları"lu .. 
za bu acı haberi wrl.'1'.;:oo io ba~:nde 
lıav"ta vc&.ı <'<len m:>:1!ruma ""1>JUZ 
rolını.e<!er d&lcr. ailcoi e!ı-adiybe bütün 
;yure>.bıŞl.ııı:.m ac~arl>'lA işt' I"Qk ederiz. 

H\ll<iinocWı kat'! oıa.,·&J< teşe'•kll!liine 
lıı;;da,- B:ıışvckiilel '-'f'Sl Dohi1'ye 
\'l>k Ji Dr. Htı• Tii.:cr tıınılından lJlıı. 
Ç<itll'eck'.:r. B~ h uslokı t('l>Jı!gatı. 
a.:;'n"en Q.CŞ"ıflctiyoı~: 

B:>~, De. FİKRİ TÜZER 
Dah\li:re V~l; \"e R:.şvf·k~t \ .. Ckfd 

:e_.,_,'\"tkil D,. Rofi:c S:!G"d:ım, İ.t:ın
b. da v:ızite W~'k.lı>:°i rs::ı...,,ını:l:ı 1.."'>'.b 
sckte:!Ode:ı a:EI%lillı i • .i..'lal et.rr:"st,;.r. 
\~ ni ır..Jcilm · ]r.;.lt·ı o!ı:a''lt: t(>şek!re

Cenaze yarın 
Ankaraya gö
türülüyor~~ 
~---

Sayın Refik Saydam 
nasıl hastalandı ve 
aramızdan ayrıldı 

Ceset bugün ta!i
nit ediliyor 

Bir tıııttAidıo. be<\ ftlırmıirde ıet. 
k:.ıtlc;'d,:, b"1C><!<n tı~·.__etı; ıı.tve~ 
m:;: ~\.,... ~ S:ı;e· m l"C!' ll<d 
Zi to P<>::'apa!<ıs ote iooe bir kalb ıelı:~ 
t-s! ııcticeslm!e irlihal e'..mıoştir. 

Ba acı. halıor ıeh.-im:ıde ve yurt1-
dcıın bu- toees!tir ey:::!dı.-cn:;o, ~ ı.ı... 

ra! m·..11 bir 1""" bürü:o:n(;ot!ir. Daha 
ciiiin aıQı:ıma Jı;adlo:- <0> nu ..,,,larm<io. 
r;örrn vQ i'f11iobol tebri."tin ıaj. ,..._. 
ıııiyeti, mah.rııb.I ~Ö, bailt:ıo ih~yaçlfu.."J 

Ü2lC:i:ı.de 1>:ıs=1rı:e durup """'a.h.'.!t
oiz, 11asılası.ı: 90iışı.t:~aıı b>lm bü~ 
İ3!a dbul !uolnr eoelio bu ~ cloWrs:ini 
MYfilc b!r ye!a ve ;cı ile ~·ıaıır_,.. 
Jıanlır. 'I 
~ekil Dl:<lor J;,efik 5"1'larn İ&

t;ı!: bd;m bı!;ratl ~açıa,._ ıt.ı"I bil' 
ci(jy n \'t'l'lmr\'J: :Q.z"1"e ıc1d~ şe"'ı:i..rtz.. 

de d<ı: abl7, ar<tlı;.sız; ugraşJllk<n ..... 

• (DeY&mı 3 J..-ıc!l SahUedc) 

Uine !ccdır Başv;:~et \=ilesinin 1-------------
\'d<Alrlen D:ıhillye V< rll' nr Fil..-ıi 

Tüı· r ta"'fıadıın ita c<l'Jme;l ter.
Bip e&Jı:r.iı;tir. 

RUS CEPHESİ 
' ı~cumlıur h.T,11 iNi).Nü Va z •. y e t 

FlKR.İ T1'n:Jı BAŞVEKALET 

~~~şi':EıİF~lXE 1 va h i m ! 
Aı:ıl<aroo. 8 (1"'lc!"" ) - B:ış,·:V.!-

:ıeı Veldllij!lı n tayin ol~ D>!ıili)e 1 • 
V~!Unl-ı. B. D<llı:'.ar F.krı l'iizcr b• "K 1 y ld a e ıı&bah ı;aş;ekileto C"Jc<t':k v.:zifcslni JZl ı lZ 11 g 7. • 
ıtaya bas1'ıanı~ır. J te&İ böyle söylüyor 

--..... - - 1 

Usküdarda bu sabah ıAlmanlar aç .. 

d .. kk '"' d jlıkları gedikle-5 u an yan l ri genişletmiye 
'u·· k .. d b .... k b. hl.k d" uğraşıyorlar ~ S U ar UYU )f te l C geçır ) Lon<!3°a, 8 (A.:.\.) -:-. Moekon.d.a 

neırrod'Jen resnıı teblıg, Voroneç· m Bu saba1ı saat 3 de tl'Sküdarda 
Kaputçı.ıJ.ruçaıı:ıısı 'ç:rule 86 nu.
mara!ı evL'1 altı.ndaıki k.ıındua-aeı 
Melmıede alt dii:l&..1rıdırn yangın 
çrkanış, sür'a1le büyüyerek biti
şılk.U.ki diğer <ki dükık.'\nn da ta
m:ı.ml"D yamr.akıırma ııcl:ıep ol
mu-;tur. 

Yine bu sıTad:ı sıçr!yan bi'r ln
n1~1'!'1 a~ka rokalota bulunan ar
pacı Tal5t;ı ait lk.i dilld!rana da sir 
ra;eı ctın'.~, ·bunlar da tamamen 
yannıışt :.r. 
Kad:ıköv itfaiyesi ! vk.'ll.l<le boT 

mesaı s~i.Je büyürr<:'k ~hlilkesi 
gösteren atpŞi saat 4 ôe sömfür
meğıı mu\•s.ffa}: clm~ştur. 
Beş dü.kıkiinı~ içiıı'de"· eşy la

Y le !bırUlrte yann a_ına ı;eobep <>
lan ,·:;ngının ocden çıktlğı zibı
ta \·e ü.~1...iiıdar ınüdd"~Ul'~1un:1H

ğinct 1~hk•.ıı: ed:lrr.dı dır. 

B •• ""k J J inal edildiğine clair AlnıaııJar t.a
U!/U auaaa- rafından .. eril"' haberi~ri teyid 

kl• aşk ~acı•ası e~kteclir. Almular, O.... ııehri-
/ 

1 
(D•Yamı 3 fırı ·ü Sathifede} 

davası AMERİKA DA 

ıB.atll ıevglllstnl na .. 13 milyon kişi 
ııı Oldlrd ğiial ıo- harp endüstri-
jakkanıııı la anlattı • _, l k 

N. 5 ..... B' iilk. ··"' sınue ça ışaca 
ı ıs:mın ınc• gunu ;ıy ...,a-

da :bz aşk facias• olr-uş. Sedat 
adında genç bir banka rn~uru 
br müdc!ot evv-el Mersinde tan;ş
tığt 'b:r haır ar\istiııi 8 yerinden 
ıbıço.clıyara.1;: c;ıdfuııTujştti.. 

Bu a~k faciasının dUrıcymaı,ı:ıa 
(D<Vlnll 3 Üncti $.ll>it<dc) 

J.ondN, 8 (A.A.) - •B.B.C .• 
Btrlcşik Amerika haıp bürosu şefi 1 
gelecek )il 13 ruİl)oıı 900 bin ka
dm ve ~kt'gin harp endüsfrisi
ne iltihak edeceğini sijyleıııiı<ir. ı 

ı Eu )'il harp sana) iiııe 10 bucuk 
ınilyou iıı>an alınacaktır. 

Son ne.fesini dahi bütün pyret, ılürü>flük, çalı~'llı.a -.e Ia~ilcti ile 
vatan lı.i:z:oM,tine tahsis etmiı olarak aramızdan ayrılan 

muhterem Doktor Refik SaJdonı 

B 

B aşıeldl Rl'!ik Saydam, mcm• 

Jeket işlerinin Ye iç politi
kanın hüyül: endam aynası olan 
İstanbulda ve bütün bu davaları 
lıalletmek üıere didindiği nıasa· 
ıı;uun başında, kalbine U- bir 
yıldmm ılarbe&ile binleııbire vı:
fat etti. 

Şu ada rahmetle anmak bor· 
eunu duyduğum kendisinııleıı, il1ı: 
defa olarak ölümü vt»>ilesile bah
sedebildijim ~io mütee<sirim. 

Herkes gibi benim de Refik 
Saydamı lonıyıpm, birind dere· 
cede. yaptığı i~lerin uzak bir se

yireM bulunmak; ikinci derecede 
de, bir gün Ankarada huzuruna 
çai:ınlıp baŞ!ıa~a birl<aç saatine 
nail olmaktan ibartt. .• 

Her iki mii~abededen de edin
diğim lı>tıba, Refik -. damın, sa
nıiıniyl't, saffet, h iniyet, garret, 
teuzu gibi hymellcre bol hol sa
hip olduğuydu. 

Refik Saydaın, brııde her temas 

EK il 
\'e tahlil \'e ilcsilc (i~i nılmn) 
iruha.ıııı bıraktı. _ 

Sırasına göre maliki~ eti , .. ı d<· 
i:erli şe~· olarr (i}i adanı) cnlı.•rİ· 
ııi11 sahibine Allıııh rahmet etsin! 

Refik Saydam, memleket ijle· 
rinln ve iç polili!..anın büyük rnı
dam aynası olan l'<tu..nbulda 'e bü· 
tün hu davaları halll'lnır1' ii•.crc 
didi011igi ma ımııı ba~ında. kallJi
ne inen bir Jtldırun dartı"ile 
llillın rahmetine kanı~urkcıı, 

bu endaın a~ nO!>.UHln !'it'.\ rcd)lc· 
cek J<'~:lerin, flnunJ,,j gihi ]1eıc:sa, 
bir in,,an kalbine ne a·nr hiı· \ ;ilt 
bindirdiğini dt> hntırl,,rı'ıtılan tln· 
rantı~ oruıtı. 

Zarnan ,.c n1e!·Uuın1 ta' in l't
JUl'li.. husu~und.ı hit:bır llll r '",r \ İ 
ı-.a. at \·c makinenin (-.;.klit cd ~"Uı.· 
Jt.' cği ecel, l~cfi~ Sa.\ dnını bir 
entla·n a ·na l kar ısınl!a \ urnıak
la, 1.>nun (İ); :ıdııııı)lı;ı hald<ınıl

snn bir ,.,. ika iı!ıra l~tınis bulu.-
nu.) or. 

:\ilah ralınırl ct>in: 
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HALK FiLOZOFU 

VENİ BİR USUL 
! Hare V az i y 
1 

t.i 
IJ AJIKF'Jl.fELERt 

Çarşamba gftnA ur
aall kewıme 1 llCa 
a1nıya b lı.ıim :;mıı 

s.,., =nenl~rda, ten\id yan
larını önlruniye matuf veya ha
fifletme-it gayretiW güden. yeni 
bir tar-, mey·daına çıktı. Meseli, 
b:.r iş. bir mües.~. bir daire 
ital<Jmıda bir Şt'Y ya:ı:ıyOl'$llftUSo 
O ckıiren:ıu flcüri si.uı tele.fon 
ediyor: 

- Elendim, diyM, bugün çı
ı.a.ı yazuıı:z hakkında isterse· 
Di&, aiııe izahat verelim. Bize 
kadar •lfŞrif edeneniz, göriiJ
mlis olınu7, Tenemlil.-, 'bir de 
kahvemi-ti >ı;iıı, efendim .. 

"a:Lik J,ir davet, KPlkıp gidİ• 
yorsunuz. uhata.bıııuz, müte· 
mndiyen alttan ah)or, yımıu• 
ıın doğru olduğunu •öylüyor. 
Anc.Ht, o i}İn o tıı.1'2da cereyan 
etııı~\n ,u ve bu sebepleri 
bulıııı<!um u, diinya vaziyeti
nin ~e ruemlekctm umumi hal 

llA IUR • 
EKMEl\.,.ER 

Hilli, Wik ekmek çıbran fı.rJD· 
lar var nıı bilmem~ f&kat, hamur 

ekme!· imali hiıla devam edi)-or. 
Uıı çcşıı<si ., e k&dar dÜ?ı&lse, ek· 
~ hamur ol1B1ca, insaıun mi
desNı.e taş g ihi otur~or. 
AğtT çeksio, di)'e. ekmeği, iyi 

pişm..den ateşten lı.açırıyodar. 

Bu da, l>ir nevi nt>ban ekmek de
ğil nıidir? 

UZAK 

SAYFİYELER 

ll")~liada g>bi uzak sayfiye 

y erleri, şe.!ıinlen daha fazla buz 

sılr.nltoı çekiyorlarmış.. orada otu• 

maıı bir dostum var: 
- Yaz haşmdaıııberi lııızsıızluk· 

tan yan dok, diyor. 

REŞAT FEYZi --.!.----
ft seviyeciain maliim olduğu• 
nu anlabyOI'. Si:zin.Uı ahbap\ıi& 
ilerletiyor, 

Siz, orad- lıir dost yan111daa 
aynlır gibi çıkıyorsunıız. Artı& 
ahb~p oldımuz, oturup blwt
tunıız, kahvesini içtiniz. 

Ayni mlie.&$ese veya d.a~ye 
llit bir başka mesele me=uu· 
lıahs olduğu zıım-. yazıyı yas.
m&dan dilşiioüycnsun.uıı:: O zat 
liİzİn ahbabıııudı:r, ııize n<'la.ket 
göstermit;tiı', arırınzdıı zunn.I bir 
anlaşma vardır. Yüz yüze baka· 
caksııı12, Şimdi, tekrar bir ~ey 
yazsanız, ayıp olınaz mı?. Ba· 
şmızı ilııi tarafa sallıyorsunuz, 
o yar.ı ı )azmaktan \'Mgeçİ· 
yo=ınuz. 

!'ite, bu fıkra, böyle VP'l,,""Çil· 
miş bir ya:ı.ıııııo yer ine doi· 
muştur. 

12 bin esnaf ce
iyet cüzdanı 
almamış! 

Her semtte kontrol
le r yapılıyor 

Şeh:riımi.z esnıtf renli:,eiled 
rnl'l1SUplarınm yı\lı/'!:: cii:ııd;ın de
ği şt:.ı:ıroe !er l müdıık>ti ı:yıııı. b Uf ın · 
de ~yete crm)ştir. Bir ay de
vam eden oiıı2daırı .:k>ğiştlmıe ve 
~-c'Il!den a.1ma muaıneLcsl •JA?ılbesl 
olaarlt rs bi.n EfllJafın cü7Xk:ıııla~1 
tdbdil ohınmuştur. Ceınl.)ctı!ere 
lkayılh bulunan daha 12 bin es· 
n:Wıı ~ tecdit eıtıneleri 
i<:'?'ı- Pf'IT.cktedir. HalbUki t~ 
ıınüdldeti ayın b-lrinde <nllhaıyeıt 

lbuhnı.ış okluğundan ~* ta.
rafından cü7JC!ı;mlarm koııt!"Olür.e 
ve esıuı.fm silihl muayene~ 
~· '1ıştır Cüızdan!ıırın te<xfi~ 
eımemış ola:ıı:1ar 'haıl<lkmda yılkiı
rım para cc;:ası kıes~. 

Şıı cevabı venlim: VilayetimWlelri l•,li ilk 
- Z•tea. fil pahalılıkta AJ& mekteplerin ücreti arttırddı 

y eye gitmekle evvele. ya.ııın"*-
Hıoyat p ~ 

tim.fi, ~üte J.ırnrıı!muı oldun!- ~ yırlı ve köy y:ıtr d1rulla.rırun 

"·tHAJ aylıl!: ücretSe!i arttınlınıştır. Y ı>-
SA FH dı.2xtaki şehir yatı c&ulwıun ayljk 

Bazı aj ıarııı. atrD) «"tazele- ücret! on beş m-a:dın 18 lira.ya, 
lminiıı görüş ve mıiital.ealanu Yeşı.1köy çoctıkla:rı kUl'tımiı:ı \'e 
göre, lrıırp, tı;lıııi safhasına yak· K~ah oku&<"l 13 dRı l8 a-e, 

Kağıthane 12 den 16 ya, Bıozh.ane 
la_<ııııştır, En fazla, bir yıl daha , ~·.a:tı c& .. lu ire 9 1'Tadan 15 limya 
diş sıkılacak, undan-•· lıu hl· ç&ı.rtılmış!.ır. DlğeT Umıftar. şeh· 
kiıye bitecekmiş! ırim!Zıdelti. ıe:mi ona me'lctıep ve 

insan, bıuıa ne k dar inanm1tlı: ~ ı.- U yı • ucretle ·, 375, 

ishyor. çlinkil, bu blki)e lıilmC'z. Galatııaıı:rn) 1iS€ oın.m ise 400 t:ra. 
me, in....::.lık hileci$ o!ırnlık t.esl o ı uştur. 

G.\ZETEDEKİ 

PROGRAM 

Gazetelerdf'ki rıtdyo pr~'lll· 
larmın okuy-,ıc,ıısu faz!adıı\ Go
çenlcrde bir akşam, radyomazla 

nıl'IŞıglll olurken, bir ~y Oğıenmek 

ü~ero, proı:rama miiracKt etmdı: 

Llzun geldi. 
O sırada elinıa.e bir sabah ga. 

z~te i ~ Bakblı.. Bütün pn-

11' m. ıı..--şar sut farkla yıın
lışb. && pseten m lllllU li2ıaı de
ill .. 

Fı.ka.t. ae d erbeder ııermüret• 
tibi Y&rmJf'?'. 

AHMET RAUF 

F<neıtr.ıtıçe st~nın kııpııııı>
daki 1ıızı b l ~re yeaiden y.ı,.ıı.rıı. 
1"l'1(t tik ya.z, \lOk Y'P' ıırutrlŞtı. Fagal, 
,;mdkl yazı da pek ırotü.. Adeta, ka
ralaaa nıw'lndeıı bir ~e:Y~ Göt• pek 
çlı1<io gö~. 

Fenema~e Klllbli küçüC. L,.. him
rnet ile, bu yıızqı yeaiden yu.dırına

hdır. N-sl• umumi 1eclern kapı
laııolaki y•ullLl'IO &erek şei:il, cerde 
i:nlA b~.kırnındM> fena ohliU, lnsanl&r 
üz«lıde p ··ip bir t1>1ir btnkı<'. 

BlJRIIAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 26 "\ 

ŞK 
\azan: 

GÖZYAŞI 
SELAlUl iZZET 

ve 

ıeıe ly Sarayanıa 
Japılacatı yer .. 

Ml>s'.al<Llel imar p"1mııa göre, bu 
fid>;e JAır;:t btQ!lk ııel!'<liY..e Sar:ı1"' 
Sultan; ?lmet mcyd:!:o:lll!a y.;pılaraktı. 

Sem güo tcn;ie du)'-duk D, bu fildı-tlen 
vugcçi1ın~lir. 'Ve. Beled.Q'e Sara,.ı, 

Faııtı ile Şf•hv\d.ctJ.aı.1 arasında yQplı

l.&c*ır· Bu VIZ•yetle, SıJltanalımet 
ıııeydanı ile Şı·hzadebo;ıı ci\·an p)j,. 

nuıda bir tı;>y li d•i"ıi!tlldt olacalctır. 
s;. de ~arocn, E•lcdoye sa:rayJlllll 

Fa1ih ile Şı lııadeba.ı a""""1da yap>l· 
ması.nı dahl:l llJlJVaf* bulanlard:ıruz. 
Bundan 7 - 8 oe"e evvel, b'"· bir 
sab:::lı gaze'esinde, Şel<Zadebaşınm, 

r rtıı.rj;)t14\Jil ortası o1duğooa. dalı ya .. 
nı d.Ucitat tı..r rüportaJ ncşrctın~t.ik. 

Bu vten an li.fan A.bk ja;- bazı 7.:eval, 
Sur oçırd""' Llı: 1 ~a 1.1l•ın tam o.r· 
ta ncl!cta.sıaın, şe.n.:ıd~aıı o:dtı.gunU' 

ı!a etıın :"1 • Ve bi; dcföya göre de 
~ bz.a~~ ı .::ım n n tr., ":VRV cadde
' Y )t rı.ıua lı l Mcxtetn.ne g'
µen .fOl uzr ı ne h'- actu" edl'n Köşe .. 
~.!Odc - .ca • .u b · çc <luva.ı·:ırun b)şe. 

blı- n: e..:: Sl ~ vardu, I.ı.ı sa-
y r ~ ıçır.d -ltı e.t< 

art. Ve bu sll 'u:ıu 

c:tktar. 
nıst10·an bu 

Jn " b ~e. y..::i.A b!'f' 
Uır, 1>1a.ı1 )"O[ wrı. Si.ıtt;n, 

, baıl\Uwa, h ıtıaJ
de · ~ v r b· ' tn .,, ir 

M..:ıt-l>el İsti1ııbulda Be;edQe S•· 
roymm FatlQ ile Şclr.:ıdcbaşı arasın
da oluşu h:r b .... ~r..J;;n !•:rdahdır. 

Ev\·eıa, b" ıcııır, ıhl'ıwı:'Y<im evvel, ! 
İ.9!2n001 tanı. demll<t<r. Halott;;, i .. 
t.a.rı.l>ul tarafı, y .. 1 'arx.-a ~"Vk: Lh.rn.alc ut
,-..,,,~. B•.ından bl\§ka, ""' takzn 
bil;'($ 1"I€ınl•r, İstaııt>ulun ı:<'tıiı 
bir s.abasl!ll ıııu·ııceye Çil\ nıi;l\•r. İ.s
t~uı ta'faCı d~,ha ~n blr a'ak.a ve 
bômmrl, daha !•zla gayre>! ve ~'!lra 
sarfını •cop el1'r\Y'Or. 

Belediye '"">arayın :ı şet" in bu nnk
tawıGa bwı:nm-sı., "9ıantıulun 11:81-
lı.aunasma. uz rtr<'cekti.r. 

Tl-""flietlil• c ieLr.ı df, f)Ir an evvei 
sulh ve &lilkUrı denrlı·ıi a~ et.in! 

R. SABiT 

Giimrühler U. Müdürünün 
tetkikleri 

• Şeiı dm.rzde bun.nnı:ııl®a <JLon 
giJmriikler umum mıüdütii Per
te\• ou.ru yan•ı:da İS1.ôri:>l•1 ~ 
ıır-üdüı ü Methi A&ıkııın ollcluğu 
halle Be;ııktrza gklıe..--ek te\!ldkia, 
.; lılfllDll '!' ... )( ·-~ 4ıı.ı. ~ 
da t an'bul gi.ıınıiikle.ni: 1.aşrıü
cliirlül!\ir.ıcle n~ ohnuşmr, 

T ramvay otobüslerine uygun 
laıtik bulunamıyor 

İJlıı:J')ııl e!ic'ktzı:ı:c, tıraınwa!)I' ve 
t:lnc 1 1dıı"'9l BcŞ r.ı:.aş • Tukmn 
&r:::~ıda lşliy n >ki. o' • .al:ıüste::ı bl· 
:mnıın Gıı'ı$U<!lerlır; tamr elt"roblJ.. 
ımişse de <1 rcri tı::ırur edilen-

!:?. M 'nı:r ct.ıcbu~re u~n 

~M!"kıler ~ ' l bı;~ll!k = 
o " u:.»e &" ytır'ı, ,,....,dır 

- - <> 

Kcuımp<ı§ da yeni, r:ıocfarn 
bir ""par iskele i yup:la.::ak 

lfu 1İ v:ıpur ''.Jlte e 1 pcy-
tıe!l"' y ) f. • '::le . T. De
nı.;:;ya. rı ' oı::J •Fener. den son· 
ra .Kaısımp.1şa. d.i da 'bıiyüık w 
mı®ıın .blr ~'!e ~a ~.r. 

Gece muayyen saatten fazla 
açık kalan bir dükkiin 8 gün 

kapatıldı 
Kaı-a;Jcöyı malıa.-:C.Oioı Ka.ln-

rA!ı diiık:klııılmın mu~yye'll saa-ttaı 

faıı1a açık kaldığı tc<:bilt. ~ 
8 gü.n mii&c!e tlıc !ka.pıMtı l:ns:;) 91.>

retilc tecziye diımıınası ~ı .. 
rı~ır. 

naıız. 

- Bii'··alım. kocan razL olur mu? 
- İsler iste= cl•«k. ka•ret"fiml 

cc k ortasmda. bu akaımaan ya.,.. A· 
ııl ben onunla yaşı;n,ıya, °"""' yil. 
ztln:O g tr'eıı-r 1\81.Sıl t" bıtım::r.\ll ~<=ce .. 
ğtm.!. Fakat ne y~'"ltyun ki, bu fe. 
d>l<f.rl kıllanmak zoruı>:J:tşıım, 

1 katkım.o ğıın. 

n~ ~ d· ıı1tı= relm d.Q.. I ' Öyle ise &ğ1"mJYnhm, C"li ı:e- 1 ·- ı: :n Au beı' er Yusufu a-

t. .. n:.••.o>;e K "1arull bi.•y e btı: i<Y Y P· 
C,..Y tn:ı, j'3p!':r. O<Jfı;ıll. ak•l 1•• 
tı:yo \1.. K n.an her c. c! .ı.rna o sun ıtlCla 
~"'"'· ... ....,, .;r gônü ~ "'°""" 
t>t.< de-ece :a.p ve ~ d..eı:nee:d1; he. 
lt K n. & b. 1 k ,,,e teıa.a du.y.g ı
lu .,. r vııa..~ bu 8Uı('e'Ue1 bu~ kan• 
cJ!....;a almaz.' 
~ ı ha d<. va :dı,, Y""11!u mu-

t: """' 'IO.'.l» 1 at ışb. :ı;a;r ·nın 
. >ı:ln mber nlıııca u•ı ~ o 1aınnıı 

Oi.aC.tn-tı .. 
~roıdu: 

- Söru:" ııel:.Yorsurı değ\! rnlT 
_ c;,,; ' .1.'Wn Jca<rl~ bu I~ too

mnm y::ıprnıı oimıısı akla d:tha :r:ııwı: 
daha y .n tımıru1 bi!.T.eıııiZ, oih' -.:ne 
="- """"' olmılmtz l1'nn. • D~ lı!r 
k e, ııe:ı lroca.'lU g.ır<Lım, kocan bl'ni 
rtı; yere ;tham etti ve btmdcn ı;onrt. 
y ın.ı çalın<U. Kocan be evden d~ rı 
ç kmaı . . Su '1ıı <le Y as.ı.t.ı çaWıı 
Keııau.:c diJ"oınım. 

tir'z. 
- R ::at.. ~- "'°"" il'!• 

tlrir. 
- Ho&• !' nasıl ve lcinıdcn ~l!re· 1 

v·n Ona ~ w.rli7ecek e.ne.Jı: 
b.ız var~. 

- g..,. gllm>lye ıı:~:cniyecet: ml dl-

~· · ~ Bundon ~ !ı::ırdt~lm ... 
O iJ' adamdır. me-pıQll>iir amma, 
ç:1k: n '.v.tıır. Beni atıetrn""1ııe 
•:ıııdo fO'lll ur 

- ne k• iP.idiii yere ııldor, ona 
rııd<l.up yazac-u. 

- Acaba y-lnf om.ya gider m?. 
- Ne tıara.ıa baks<d<, n<r.e:ve el at· 

nııc felaı.-.,ııeo lrurtulamJO"ll".Z, 
- S<>n ı':n<:ı tilı'miye tstemi.Te 

kalkıp ev ·~ git... Anladın ya, eriılı: 
si!d 7ım:mda aıµv,...,,,....am. 

- Öyleyse kııllı: beı-..ber bize gi
t !im . .\ı'Ltk sen benimle otu,-,,ırsun. 
Baş b&i 'rir d,,,-1 <•;""- Yııtufu • · 

l'U'ID .. 
- U ne y::ıp:ıc ~ c:• Nuıl ,.aşı. 

:;ac R• ,. Y u! öl: ;, ii, iıl<' l dıyc at-
1 r, Al., t.a..ıaoar tl d .~
Ji bullu.rdum. Iltı ü U den bt ~ ,. A-
c' ~ 1 pcy'Of'_°' [;, ~ .. h)'O'!" 

'l' ... Ac yı ? ç. 1 tu Alrr'. ni a-
r · ~ . r Dı'>vU-
5"' 1.,. n -. 5ev1ı;11, d~tindillcçe ~ • 

'."tJ'Ol'lı.-n. •• O.uı.1 o. ;a.y.h iztı...-ap 

ç okirı<:ııd i 
- A:nLna. ı.iir dnha gö~m~.zdi.n. gör .. 

ınek !inı< ... kL ln l.Y c k'ı. 
- Ae&ba Y=ı!a kavu,ur mu:ı-um 

dersin?. 
Elbette Den :oormla Jc<>mışıırt.nn, 

~leyi hallederim ... 

- nıın,.adJll her ''" ümit ôl• lmlf. 
Bm de t:ıu llır.•t ~e yıışıyac2ğırn .•• 
E n artık gideyim. Yaln& b341ma ge. 
len fel;Oltelö lrocama nasıl belli rjııni
yeyl'Tl~. Çrkt f.rı 'l<~:ı.!J> yülhm<len 
an!a.maz m·? Ya b' ıcy ııorarea?. 

Mısır ve Doğu cephelerindeki 
muharebeler ve inkişafları 
Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 

MI.SIR CEPHESİNDE: 
M •hvCT ordıısı;nun y-0rlli.dı.ığu 

hakkın&ııki haberler g.'tıgide art· 
maktaciır. MHc~al Ro>--~lin 
:nrlll; tümenleri, yaptık.lan taaT· 
ıuwı"C!a artı.!t b.r tepeyi biie ~ 
lamyorlaT Yar<lırn l><l'ala<ı ve 
yen• a'Oc:"'ıe bekLyen mihver 
ordl'SU r. jafaa v ıziyetine geç
D' ıqt r 

lııg ;;z ordusu ~ırı di ku»,"et· 
1-erxmiş bultınu) ar. OOyük ölçüde 
·b:r t lötruz y-paeak k~rl.ar ımııha· 
ret.l• kL ırcıi K1zrını.~ı.Stn·. Ağır 

i 

Dünkü kcşidede ka· 
nan numaralar 

Mitli pıey.ıngonııt!' 1() ur.cu teı"
ı.ıı; ., •nıoı.. ÇEkılı~· dun Anıkara
da ~Ul; evinde saat 15 te yapı\.. 
.mq Çel:.J.şı kalabalık b.ir h.a!k 
.iı.ül!esi taı<ıp e'..1:1>,tır . 

1 krarn.i;ııe kazıman n umarala1'l 
aŞ'llğıya yazı)"Oruz: 

3().eOO lira kar.anan numara: 
312825 

10.0C~ l<rıa kazanan numaralar: 
2.1ry333 290771 3629:ll 385819 
5.000 lira manan numaralar: 
OS!)[,15 12M31 Hl476 239078 
296835 318ı24 

Z OıJO lira kat ıwwı nun:aralar: 
01Vi43 C>45633 ')S4Q91 084262 
099878 118538 148632 156264 
JG~nll 17950.I 208!68 2494~9 

tj417!i t58145 259162 268197 
3lifi4U 327840 ~32254 373596 

1.000 lira ka?anan nıımıaralar: 
001712 0171)21 022467 0234::2 
u:4490 !Y.i77~8 061890 OG3570 
01~938 os.q:w4 09,;:;2s o,ıGJ29 

096H8 096522 101246 114620 
1171.~2 12~029 i59492 159742 
160844 163483 169372 169452 

185130 187783 1894b0 190108 
1907:ı4 191533 197557 l98t56 
1981106 204~17 204621 2104S6 
213!!0 215850 221115 22<BT7 

• 2281!>5 232565 237661 240~10 
240985 249080 l!51G27 251994 
263888 !:GG'.!60 268587 26.9485 
272184 274137 281){;84 283~15 
292M7 299719 30M35 30.W97 
300162 319440 320•,51 3230<17 
324241 336229 34 ):544 349;"17 
3<ı6402 3:>8493 ::6ı l83 3G7221 
3639()jj 3.35946 3992S5 3995ö2 

500 fıra azar.ar. "ııcı aralar. 
Son <"Q•• -ek rrl ı 3 •>? 54?.1, 

5550 \ 9~!j0 i' e 1' t , b tler. 
l o ı ..... 1 u 11a11 ıı "" arw a. • 
Son t.; ,.ı.· , - 250, 366 ve 711 

le b~r. 
50 /' a k ·~ıı ı mımııralll1': 

topçu ve yeni Allr.er:~ on rankları, 
çok ırikta.."<la göndc'llen hava 
~uvvetleııi. İng~Iiz '1rdıısunun ÜS· 

tii!1;üğü e1.c aldığ:nı v -ya almak 
üzere oldugu.n:.ı ,,;;.;:ermektedll', 

Gent>ral Ohin!ekin d~ha fazla 
vakılt ka)'betıneınek için ymi bir 
taarrt12a gir~~;i çok mub.ıemel
d:r. Zaten bir müdht sonra ö
nüne .böyle bir fırsa çıkacağı 
"'a.tırni'n eı ··<.' ~ez. l\li ih'..·er ord..:: >u, 
;ard,rn kıt'aJ.nııw1 r,c.lmcsiııe lıı.
tız•rE'n mudafa 'Y .ı P.C';;· ğ ruloen o 
da bir tahlciın.:ıt hattı vucude ge
irm<'ce b:ış\amı~ur Hazırı.: nımış 
'T\et-ı:;& ırn· VC'r 'l!'du"unu ycn
m ve rıc\ ... t -.ıı.rcbur r.ıhr~ ı:t ı;üP
hç 'z d· ':ı i! ıç olur. 

Dogıı cqıhemııde· 
• Alınan ta~ , uz ~ baş -v "l bü
yı11< meydan !ll.U~ si netice 
vermek ü 1"('{fJ.T. A 'll<Ul sol c-cna· 
hı K k V ,ronl'y d ~ryolu bo
y....nca pc'· çabuk ılcrlcrrı.i:, ve 
V ıı:c. eç böl.ge~ıııe hi.Jkim olmuş· 
tur. Y clnız At"'IJ' ş:, l C("!'l.Jl m 
?l"re:ıre ksı-ur ıl 1eo ' ve .ool ce
<nah ile Rus on:\usu gcıileıirıde bir
le,<iıp birkmr.ed ;i h< üz şüı,ılh<'li
dir. Mcslix>va • Roo1.of domi.ııyolu 
1kes1~ir. Almml..r bu ynmı:ayı 
D-:m şaı1k;.rıa uzaıttıklan takxlirde 
Rus nı~~'kcz ve cen.ıııp ontılan 

ar.asında büyük bir boşlux hasıl 
-0l:ıcaıktıır lV•mn:ıfih Rı:slann Don 
şarL.1111 1xlŞ ,-aktık larıırıa iMmı.al 

-rerilomcz; Almanlar il er l<"!llek is
teseler bile Den ş:ırkındt. yeni P..us 
kuvve'lf'r' in mukavametine ça
ta.c::Jı:lar ,.e cm1hlardan de Rus 
ım~o.lbi! taarndarına 

oa.kl.:ı.rdır. 

Faıiı:ııt şüphe yok k1, Alı, ~n cır
cLuru bü) i1k bir muharebe kazan· 
ımı.,<ıtır. Eğer çekilen Rus orduısunu 
iıü) :ik kı.9TrJlo ç<ım1:ıer içirrı~ ala
bll!cli;-..e, bu paü:ık IXr i:m!ha ma
harroesi olac~.ktır. 

Pahalı laırulye salan bir 
ı...A1.-ı .... ..ı:: 1..ı.. ..:; ••• 1 z ~a •• 

kapatılacalr 

G<Jz;tepcdc Kaıyıı_..-kl;ı ca-dik<>.i'!r 

de 206 11 uw..:ır:ı.da !lıakkı:ıl Ahınet 

oğlu Omıan Koriş pa.halı fa<llldye 

sattı«ırıckım Ü:ı'küdar miJlt 'korun
ma mahLc•mesine ven1mi§ ve ıııe

ti.cL de 8,30 lira paar c...-zaswııa ve 

cm gün mü.clde!Se <le dük .. '<arunm 

a.p~·tb'm~~·TI.>L mJı! 'ıın edim'~· 

'iır. '!l•' TI'll!l: 78 kf.•o faı;ıu{:"'e O.E 

ı.:.r. 

IlUl<Ui< Me.ıl«=e:ıiııdey""-· Bör k~ 
dmla bır t .ı~ :l<, lıiiô<ın:<n kaq;ı.sıOO.. 
i)'alli)'Aha durlU'Qr...,. l.r.,._ uızU.n bı· 
ıy$cJan, biriü•rıac çıı;.m(:ı; avu::!l<:r~ 

kısa bayu ve koelllm<.n ko.lasiyle. t.o.n
iıul Tey4'Cıin kocasr.ı.:ı o 1<.a<l!ı.ı: ben
ziyor lci. •• S..)"iUU ıı.,y retı Kadın ds, 
1<1"1opaYlak, oldul<ıça .rotl.ı, ~ ör· 
tülü, Hanım b<ı.rıJm<•i<. .. adıın l<adıl>
nk bU- MiLHlman hctun .. . 

Da"""' ~ıame ı..ten eı1tcid.lı', El'
kek, koo.UŞü!)'W: 

- Eteı!ıd ::n... On seı:ttz SCD.'.:l.ti. kan 
loocayıe. Karımın her bu.fundan ! 
tt<\.mrıuır..uım... Her tıa~iodM meımıtr-
nuın. Gel g~lelim, bizim lı1!mmın iti
k~datr bft1ılaya merail faı;la. Me-
sel\ gecı' 'c Ç'l'J lf(lıı.Jeri tı:. J 
n.a::C kt:.;l.i 1e-ım~ i n h:ı.p:ıa oiunnuş. 

Gece s:ıı; =z, ..,.,..ya ba ·"az
rnıŞ, ~ r, c•celcft, öt'l.<ly ~ ı:,rtn. 

Hır. 
saı. guıııü yoı.. i"- .n"2. bı - oıııı 

:b_:ı larrno.ı.m . O şı 6 Uanır kcılır-·ı.~. 
Saca:raıc a. J<! tıırııı!-ıl"C=ış. ı.,,. 

san bı: rçJc l. l • b ,Yöıh. r .... ne 
QOllPJ'lf' y 1 ~, bavl>)"a ıı.ali< 

00 ' 
ı, a ::nJf. 

v d ,-
()nun r r.li 

b ın n .t.lm!ln 
tn-aş o!ı..v J ı, fnl ~ ıa ı anda bt!mem 
nt!' y ıla.. • i\,.-1 , ırsanc.:. ı ... Bu
rama ~ ".ti rteııd.orrı. tar. il ede-
m yec1 ~m Ka:ntlllu ı.1"'ıdc-t:1ı in ... s• 
iC:<"u rn ... rıuc baxe bo- a ıı:...ı 

telep edİ) ı ""'· • H1*im. 
- İyl i'!llmft1 dedı, m~Y'Z'... \,ahset-1 

tiğidtZ. r::ıa.ct ... '\ tarı: •1~ kcıca Ui'~m

da n t r k haJ"et\.m ~ !tı'n.ıe..; b... '"
a., gelm ' · ıro=P olacak dcreccaıe 
şidde>Li b! • ııcvnrô1 n b"şe;;.te:. 1 
meııu::. ~et bv r... 1 

- lJ(rim. dl' hıt y. ·n aramız.dl. 

e"dıdc• ıı- ge-ç .lı!r va.r, nilşte .. 
fek bayat'.m , b or kat:cı ç tilmcz bil' 
b;.~ gf·'m t;r Bı:n.:: , ba~, K•n~ 
nu J\t~··tt··aın· 133 l.r..cu n:'nddesi dle 
tıana bt""anırna ha 'llG.ı.11 balı.ş!!t.rnekte

di r. Bakl.."!.Z• nı: dd.eyi okıqayıro:;, cKa
_.. \tQcavc.~ O: ·I t11ı s~ ·:.lıeri e; ... ı:aın 

eden bjr ~' h.i.i. talıR: 1a dGç~ o 1 ııp 
ta bu tıa.ta :!< ~tt<k hayatın de
vaınını '(!. ·.ğer taraf ıc.ı çek...:..mez ha!e 
koym~ ve ~fası ![:abıl olme.d "'- da.IS 
ciJihil,ı l taıa!ınaon tıı«.ii:: ecı; f 
bl.t·:ı'lı:r. ~ o tc! at hı· r za~ ~an--dr ete, bı~ Z'Jt1en v~ 'r Bu h:>.l, 
bizirı:ı ~e6lıda bir .·I hasthğc !ıalir.
dtd.ri nen bı im t>-:lr"i <le\·Qrl eder 
ye 1Jelı•LE1 fi!as k•bil olmııdığ. da. 
rouhaldt.akt Bu lk' madie tntııC1bio
ce, i.Jo';;...,.nmaıı:ir..ı.a tnrnr veri!metı'!ll 
istj,yonun. 

soo C:ııd~l<la ... Kil' ..:ı do k<>nuııtu: 

- Bunlar, ht~•'Sin b :.ı;ı; şeyler. 
"" ıııer Mü.:lilın ~ b\nla•a ı..anrr. 
nı..a.n de·~··· Hu ~.erin yaı;ııılma
ım • ist"' m !>ili · ı! rdimi:r., d:rıl tı.. 
mız 1Jııdur Be-ıı lolCO"".'f"td.1 n menm\11"' 
num. llt1 ht..,vlaıl'lilki!ln C9Sl-'l Ce 

(Dl"y 1 4 W 

Sım üç r. amı 087, 134 \-e :l95 
Uc hi'.e" b.l ~l.cr. 

2t• lirr ka.::aııan nmn.a7alar: 
s,-.n üç nı1<ı.ırrI 227, ~'*J 247 

:urı, · 2&ı. :ııu; 6;)3; 913; 037 ve 
997 >!~ bi'crı b1letlc1". 

Tyyaıe Zayiat.na Dair •• 

10 lira kazan.an n.ınr.aralar: 
Son. ikı takamı 6;ı ve 75 k );i

ten bSk ı'll'T. 
2 lira ı·aıatı.an numııralar: 
Son ı;a\;,am!.:ın 3, 6, 7 ve 9 ile 

biten 40.000 biılıet !L·2möye alır
lar. 

- Sen ona fut b11" zanıan gU!er yüz 
ı:ooıenniyordun ki, bu haline ı;cı;:;ın. 

I1rddc .ıı varı. seneler var ki, h, p 

ağl.JıyQrum. 
Kardeş""" boynuına sarıldı, öpii§

t.:,.~er: 

- Allaha11ID1ar!adık ka.r<lif.I>' n. 
- Gu.ie gnıe ... B"'l 1~1..-rimi yolu.na 

keıyac kPYD z ı gıeuı in: . Eğer sen 
Yu.."Ufu bıJ!a:n:ıız, lı'llı de Ke""'U bu-
1urı~. r " ~ b 43 \' r yap.. 
re:. Bi:rıoıı ~ızi t •e_ :t ç~·nz.. 

-t!-

'"lın ~aı:ı "tu .. ıfa Nar_. uı ne 
yaradlu.~ bir ad m · oa..ıuc 'k. ı:ıı
nın ha ıııd n In t • lir ce ka .. 
Car r;r.gın k">easrıa k.ırGı !:>a-hatli 
1>e dl', !.adına bu k bat U 4lektı do 
od'l.lll" unwn baltğ. m<" ı.r1€Lızliği1 
! ~e~i:zI~ !!lr. • • 

1' tala Nıulı K•rac! g mı..!ıacırle
riıJden Ce ·1 Hllsml .,;,yl• a:nıbn b'1' 
adaro.Jl. to11.w1 idi. İstanbu.ld'l rnani!a
turacılrğa iı~l&nı~, işlcrirıl :;otuına 
&«q .mıı;. hayı; zmgi" olınuı;, lt>Ik se
ktz ya.ş:ınckt iken Jo~rgan ile ev~e1"'Jr..i,U. 

Bugun ellisini aş ış blr e·itekli; ra. 
kart '<Jıi<lın >1'i<•rı çwnaz. yaşım 

ytı:ıılb V".ITTUlla.-a kızardı Kısa bc'J'lu, 
t1<!ı<ızdı. Evde l"k b sisti, on para içdı 
on keff Iı. ru: eder Fakat d.ı;a:<ia bol 

(Devamı t'IU' 

A ımany a uç seJ:?roenberL ne ka· 
du· ~yar<. z.ay=niştiJr ve cliiru
e:r, ne 1<arl.ı.1'1 Kal~1<?. Müxıc.ka· 
, .k&ln' etırr.iz bır ra.l<.am ile bu
nu siı}11ıı:ırı:c~e uğ!"e>jmak acele o
lur. Fııı'kıaot Alman dıav:ı unıvvet
lôrinm 'mıd!iye kaıda,r yaptığı ae 
~undan sım:ııa yapa.caldlarıru öl
.,..,,.ok bu kuvvetle•»n ;brısl ô'çiın 
harpte ı'e de~e kadar mü.es
~ o.'ıup o'ıanuıy9cı>k!lannı dllşü
ı>C'll!er vardrr. Bö~'lıe biır murnze-
r>e ku:raııken başa ~en ta.raf .ara 
kuıvvet vct1lnıek, can<ıkan he ,ap
ları da mümkün o•ıduğu k='.Xıır 
göı:ıi;dümkn urok tubrr.a.k bazm 
:ror n:.Uk::.veroot edrlen haJloJıen
m. Fakat Angloc:ıı.'<son taraf.mn 
cdbap ki~:lerince bu ~'uste 
ııniimlwn o uı;'ll ·kadar hes<.l:>ı so
ğuk yürütmek ve İ:ııgiicz - A.'Tle
r: mn tarofını: le!ıı.rl](' gôııı...mi
ycn gılgc' cihctle'ti de cö:,"t.e'r
Mdk yo unda yazı.anlan ok.:ımak 
f·vdas z oLın:asa erek. 

EJvwlc haıt.rda 1utu an bir C"'XJS 

va,r, Kaybed n tayyare .ı:e yem 
yıı-ıılz.n .ırasın<J.a,k, niSbct 'kinci
nm ar!ınu: . .o±le de\'aı,~ etmeli; d>
)'Orlır f(..:; • Ailman muharobe
cinde b1r SC'll<'denberi il!<i ta •a fın 
ne '!tımar t:ı.~e z:zyctm~ oklu· 
ğum;; bu hıt11bin taT:ı'ıi ancruk kav
g:::. llı'1ıtllcten sonra tesoıt ederek 
y=>hrlece\atl:r. Şlıni:kıki ba!:de ıımı
hatıiıı>: erin my ı.a.t ı eti' ıııfurıd a Uoeri' 
sü..Olm raık;;:mtaır rürlü türlü mü
nıf.-:ışııılan da.ve$ eder bir bıdde
dir, 

'\f~l'.'li Rus • Alınan ı:nll"'-lıare
'l>eW!. ' ><-e:ı yaz boŞ.ı<Lğı ilk üç 
ll'Y' za.rf'Tlida ılk., tarafın tayyıare 
0.."'Y•<l'tı ıçın 0t1Lıeya 'ıu:zyd ;!dan 
rakamları hıııtıırlamak kafi. Al· 
m:.r.Jar haziran, temır.t12 Ye u!'.'Us
tos 941 de kctıdi.lcn..'ııin ancak 750 
ta)'.Y&re kaybettilderirti söylı:miır 
leroi. Buna mubbll RuS!ar da. 
düşmen ta.rafnıın tayyare zay~· • .t• 
8,50~ otQugunu iılcri silımüşl'E'ı:tli r. 
Bu r-•'<alin daha oorıra!di vaka.yi
den delı<l de bir sene evvelki baş
lan:gıçtan alınınasıonın seb€1:ll de 
aradan geç<'lll aylar zarlıT..d.1 daı.lıa 
ba7ı dl et1er öğr rı..lm.ış olmııi'ı· 
dır. Hakikaten aratl:ın nyı ;ı;r gt"Ç-

1 ikçe, se"1.Cl~r ge\ıneğe başlad.ıkç& 
~rh!n. öf:'ı'Ottiklcri hem ~ 
maktı., hem değişmııktedir r.ıı: üç 1 

ayıda Şıı•k c"{)hesındc At:narıJ.aır 

l.E'J'd.\.,,riıı;rı anok yuk2•ı<lakıi 
750 tayy.ı.rov; kaybett •!. 'm ~ 
leılktn d ~:na e•bab•r.C.'.l w. 
da anl~ılm~tır: Alma"· .ı.r b'='çok: 
tayyareci k:eyıbetır..,, oMular. Bu 
O'.a ln~f iı:lerın Jıarp başlP.<1,gı z.ı,. 
ı nanö.an geçen s ~rıe ~ azr:! a k.adar 

kaybean!ş oldukları tay"VaP<.i.den ı 
faııladlft'. lngfüzkrir. bir hesabı® 

~övtru r: Her brhı m.:. •• a: .J.§alar 
hrr tnraf'll bı;raikılarnk JK.isı ortası 

bır tahmin Je bcr a.v A'ırr-anla-rın 
Şark cephesinde 2,500 tayyare 
J.-a)1bett'kleıi kırbul edikm Bu 
ta..ociınle Allman tayyare ta'brlka· 
larının ~abi.lıı-ceği mfıcıan::c u.
vfata yeUşmiyecegi anlıişıiabiLr. 

Y=an: Ali Kcnıal Sunnıatt 
937 renaıı ~a:ı:ı d: ,ı ., 

Çin. Japon hat!:, ı ~ ı ~ ı. 

dı..rdcı; alt.mcı sene "" . J.,,. 
ponıın mak:sa ı Amco!kayı "ca. 
iül vaız.iyclte ~Lıtın t.r Am~ • •.a 
ne \kadar =.ı 1 zam n 'ta 12"t' ?: e
denııiyecet:. bLr halıd.e bıı.lıı«'2r<".& 
Japcın için bunwı o !·· i!Uo.'r 1 hıh 
oli:ı<:ağı Jay.m g~n ,aı v amıral· 

letiree hesaııı ruY <.,Ur. Onun iı
ç;tı J-aponlann 1 "1" g:ıru. , ilk 
i>aftaı.ard:ı.ki ~ .ok mil\ aff ık;,. 
yeden kaTŞ •nıda A• k. ksoo 
tar.af:nın tcd:::fü.i v~ lyet.'te knmu~ 
O!'l?!'.sı '! ' '<>YU ile-isi 1'Ç

0 d<> b.4' 
Ç'C'k ürr +' <! ·şıimı~ti. L. oo 
Jaoon y-lnrz ~r kryı ve 'Dfil· 
tercvi değil, bun\ •r .. ge" mut
tef 1<lervni de düşı.' m€ kıt >:! r. O. 
ınun iç- •• O!'- tn t en R 
s>yı:::I môi'-~eU ı-ön ; ın ct· 
c ,,. e v 11 t ,t.-' • Rtısy ıe 

mU. l rel e f!ı.mı" ::!ed · Bu &ı> 
R• t "llf nd n d emırı !· 

ı e
t 

J d T 

J ('"' 
'"J7 ' 'ri Çin e 

harp ve Çın t ~ 
r ıı:'arm::n ... vii1< •..,. k>sıY' ,, iş

gal et~ » r J ı!!po ''1r geçen b~ 
rene za of. ~ ye-i \"e a~1reri 
tC .> t( Hi çarek>rle hı; < 'm 
iç '1ıd'El1' çı 1 aea!k yolu ~, :laı-

d r. U.k n buna <rrıkfuı buluna.· 
mıa<L Yoksa Japonlar uza~ p g;,. 
elen ~ .ı: bir hat'!:ıin kcr,. k ı' ;,. 
çın ~alı oııt.ı.t'u.nu 1->esa.p ~mi· 
yor det'ıll<!rıfrr. B • LL" ise .Tapon.
ya at"tık Arr"nlka ve tng'lıt re g!bJ 
JruV\·etli deY!e!letle lı.a.rlıe g ımı.;ş 
bulı.;nuyor. Çin ~ ,esrn:Jm s;y
rılmııık .çın te1dWcıde buhrı:ndt
taz. eım kalıınıyan Japon dııpb
mırtları ©'lnıa Çinıin re:i oevaıbe 
karşısında lkn'!dılar. Çünkü Çin 
tıır :-o le istt!Xilme ~e ıır;ırr.isine 
safap o'lnınk em<'I indeüir. .\rc.11· 
shııden •ıe iSl.1ki6.lrrı.dm froaı • lı· 
ğa. kail:ın:ı:m.ı.yacağını la...,' ır. 
Şimdi de J~ ordula1mıf\ Çi.ln 
mıw.oy•cınetirıı larm::Ut ;ç.n U~l'W/" 
tııklan görütüyor. 

941 ilkltfiı»ummdanbed, ·yedi 
ayıbık devrenin bi'lhııssa • haf• 
ta.ia.rmda Uzıılk Şarkta ve s-;:yük 

• .rop ~-rııY": 

mavr.ffııı'löv~Jni b~ ta.'kıi:ı 
ehmiştir. ·LW:in "a~bm bu~ 
OOD.Tıtl<i devre'!:::-r Jrııde başka baş
ka ı:n{if.oütf>t ba,.qgü ıter~"!&T Ja
poıı:bnn yed/ &)"de ti g· ~ 
okfu.!Jarı. ~erler ile Ja1XJ!l r 'a.'.Jırt 
arasmıd;ıki miınııkale yuD.rı u· 
ı;u.,>)\ır. J a;ıooı 1.a • çe>k gcnıiş bf< 
s-..tıatlıa yıwyı!ıımlı: kuvvetl,.,.,;.nJ 
göııdermi erdir. S lmdi o k<>VVet• 
.leri oraJ41·da fi'.'.' u;faza ettrı.>k i1 
v , ır Jaıxm ııtfa. r•nıdal ' kuır• 

\""1; d~ 2 =lyond.. rı 
Bun rı Ar. 
f.r n 1 ++e 
kt.::ın~ ı J~pc. r ,,e--
~iC ~-- d .Di.g "' l ~ 
ya c .. '<pc;: j~ ar2.,nd 'fII 
rr.Uıısıkcıı,ler o .ığu. :ır lbc.ı· 
g.:. , ~ :xırler .,,_ ·'ll 

l">C'Illllllı o1ı "S~ • ıı: J aı:. la1' 
ş: 'i ç·n ılı., d;.." l· ıly .. de ~ ;:cuı 

olı:::ı:k ısterıcrk Ang oısak ta· 
raft•'m tedriüi v.niy('tte ka 'm'I>" 
smı ve Rusy:ıtlau da bir zımı g'f'l
ı:nenıes'tııi daha zzy a.ck is~receı<

ü.eri brr zamaooa 'buhımıyorlar 
OOıne!lotio-. 

, Biri !"i.zi."DE"DI. 
fiepım1::t1n w 1) 

Belediyenin bir 
şikayete cevabı 

l(ü«' .Jflrn: ' - IY..ır Lr 
., g: 1 ı ınn 

,ı:ı: buy ~ ~ ... eık Yok ~ 
cukt mııı rı \.,; cıo 1..ı ga:ıetıe 
i.c illn 00' !c 61 !.yL le-
,..,." bu yola y "' ~ ~ ' • 
"" 1dan """"' e "ki borll!br .,;,ı,,;; • 
ınil;\ilr 

Sul31r İdnrerl, 
hye&::: m b .. tiğindt'.'n t:tJ y 
$;..!JC::! . "'at an d ~ ld rı:ı 
ı.., noe 
ye 26 1E/912 
vtsaıte )'Cl ,-eı;ı1 :nış o :L? -

• 
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3 -SON TELGRAF- 8 TEMMCZ tM! 
= 

·nü An arada illi 
e tevdi edilece rahmet• 

(B~ 7a;: llın mcWnJerı Anadolu A
l:ıruıı L.1ltı;nlerinden ~-) 

Telhia eden .Muammer ALATUB 

'\l!ıs.r oeplıe:;iruleki m "ver 
harni<;s"ni'r> ye<.11 gü.ndenıbcri dııı
raKlumış <>"ıduı"U mal'.ırr>dur. An
ı ·· hadso ıra' ·eai, !ün ~'l'diği 
1ır ralC't'd", İtalyan Başvekini. 
Müso ıı· l:n yeni 1..alya Mareşali. 
"' It.ılyııın gcr.elkurl'Y'ay başkanı 
K:n • nı ile b:rı!ıoe Trahlusa 
gc kı:~ '1." b:lilrroi.şth·. Musolini ~ 

1 
'~ ...,___ Romrr-.-ıın :le hazar !)u

u '<lu1dan 1: m.iu:a:\~l'e!lin cere-

M-liııi GenellııurmMY Bat- 1 
ikanı ile birlikte 'IT&blw.a 1 
geldi - Genen:! a-eJ'ia 
de iştiraki ile mil:zakereler 
oluyor - Sovyetlere göre 
Don nahri heniis geçilme
m.iştir, 

olduğunu bib<llr'ıyor. Bunuın bin 
şehr'...ı1 hemen batısmda, öooKıi> de 
<iahn ötıede Sta..'1.isskolüıı. cınıup 

işgal sahaların. 
da Alman 

askeri azalıyor 

Bir İtalyan lima· 
nında 2 vapuru 
hatıran denizaltı 

Cl lnd Sahifeden Devam) 
:dt.ıı ır;:nnıa .,... ve~ n.,. ·elıi
llrmz <Üt ~ Tlc.·'ırct Vt'ltili 
A~ öt."TICın ve ia,ıe Müsteş.ın oı. 
duğo• hıtl:dıe V'\147e«te ithal:lt v~ i!rta
oııt l:ıôlrlcrbıi lc•tml. ed ra ""';,.et. 
l"1'i b;;ldkxıda n"'lumot a.lmqtır. Öğ
lrdın 8001'0. ela Be-led;ytyi ziy~ı·ct et
n..,, l<ıplu bir halde IJuluncın Da.imi 
-~ tıo-,...,.vJe Şulılr, D>t~,.. 
lfleri üzıeriı:ıdc CÖllÜlmÜiitüt\, 

ANKARA.DA.Ki: TEESSÜR 
Ankara 8 (Telefonla)- istan

bu'un ihtiyı:çları ÜZC'rindıe tetkik· 
ie!Ut' bcluıı urlı:en vazife uğrunda 
ir•ihal eıkn Bl!Ş\·ekilimiızin ölü.
mü her ta.rafta oktuğu gibi şeb.ri
:mizde <le büyük bir teessürle kM'> 
şılanın~ır. 

naldiıyıı.t rlc >r . yaca hır 
C'evap ve~mesi, pa esı \ Kad• 
rosu ve· = ıteşki. 'a y '1.'ıat ı.y

gun pC'r Jne. l>l• "n. l'.'arır.ısı ' ~ 
&riller l:<:..'\-ısında t Ilı? h • ,. 
veremcmi§ıı.r, Il"'b:irı şc 

baş'ıya"' toşkiMt + m m!Miaffa .. 
cr,,y<'ti zam:ına mu• \ .ıkkı t r. "' 
rın husııısi yederı.ne ecre a'-'!J ~ 
u~ı.'ffii d>ararla.'1.ı b- &g ~ Ct 
!er yaptlm:uı d~ılıi zaı ·ır gör .. .
~tlir. Bu ar:ıda B k ·ye ll'ft:Ş 
heyetinin elıcmmiy · böı- u '•tc 
takviy~i, ~od· ye zat: tasııurı 
yalnız bu işlerle meşgul olmak 
ÜZC1 e mahsus .ı,,,. kadro hı:.. 'l'.e 

getırnnıe" şehri."' od'u~ ve könü r 
· ,iyacmın önümüzdeki ii • ay ı

ç e ka!.i stıoka s h n u.llrı:uı n·lk 

Y2 L-<!cğ, 't>aıhır hı eJ;tmk.etefür 
1' 'On r<.ll"OS1"na ~öre Musoİi-

nı il'krndenyey; İŞfl:l ed.:-ce1t <>
laı::ı kuvveUerin ha. ·nda bulun

ıçin Afri ava ... ~lm5.1tir. 
·~ "' ki tarih! ~s<'ı'leri'n Ka- · 

a nakl eıı: b'iendiği. haber 
VC'r 'ıyo!"".a da, K , . . . ı. 

~ anırenın açrn.. şe-
lıner,, s !:'!·nııması İrı-

Mıs •ı m"-'.Jf a"Va k.ı.mr 
ım,,,.,-,,_ ;c bulun

~ ~ tefsır ..rrıJ:;,ynr. 

usmn \ VAZIYET 

~ ·~0 
• n geden tı erler, , .ı

~ ral O!:. J.: ·"n \, ,.b-
~ e~ aklığı , '.'.C rloc.!:>Dnediır. 
• ::1lıd.i ~ "- w:lıır lrıgi2'!~ t.a

raımct:ıu y , __ ,_. ~ 
göre İ . ...,....,.,.. ,_,ır. Looıdraya 
~...u: ngıb.z taarııızlan on gün 

r ek a devam ettiği tak.di.rde 
G:-neı:ııı Rcunın · ı·. \ e-~, . . c m fazla '"'.l iat 
M enıek ıçm daha amin olan 

aı'sa Ma lruh hattına r:clcil.ınesi 
nmhıtcmc 1.dir. • 

aus C'.F.PFfESİ.NDE VAZİYET 
.A.iınan k,,_ -k1 

ni b -J '"' an Don ndhıU<-
k :ıı . :.r hç noktadan geçtkrek 

orr baş.'ar rın ıu.tu'du""-Vo · • 6~ .. u. ve 
ea; '~J sanayi rnc .. kozinın i,<ıgal 
b. g "ll bLJd.mı 'i!ercii. Sovyet 

. naırta? .3e, Al l an kuvveUe-
ruur t."'1.ltz "- . . ""'' rıe rıır.ı gıeçnıe-
rn .0 old111d:trıD1 bll.d'!Tndkted;r 

B ' . . l'ki ıl • sn<ak'r·r V<'f'll('j ııenrinin 
t.ı.rıırıan miidafa1 ~l.mdcte .. 
SEHIRDEN rıe 

* Antalyada s~ suyu .,. 
n "r\t!l .prılm,a t<'rel!.İ dün Vti-011 .. 

nuşt r. Bu karı al ı;ayesi~ i.ıo 
c.<,.• . "'1 &ıırzi ıc ah edi!ete tir 
~C~RIK: . 

ı dcjhısuıııdadır. 
Gece )"arısı neşredilen Rus toelb

iiği S<Jll altı gün iç:nde ~ 
kıt'aloamnn dehjletii Alman hııın
lcsi k:ıl"Şısında rie'at ~ :ınnm 
d:ı knklığm1 da teyit etııd<eted!iır. 

Hırrlro! un 40 ltiloınelıre kadaır 
doğu şclrnallnde şiddetl!i muıhGre
bcler es:nasmda Alnıanlıar 2000 
dmı fazla tank kaybet:m:şlerd'ir. 

Berlin kaynaklan Ahnaıı. louv
Yetlerinin pliin mucibince il.eri 
:lıarel:ete devam eL~!k'.erim, bir 
çok müstalı'k.em mah:ıll.'lı işgal e
dıı··kli~rn.i b' ~r.:nektc<lir. 

BÜYÜK rtn l:JEN"İZ VE HAVA 
MUHAREBESİ 

Al. m uımu!nl kara~g;.."' ~ 
ne""l!'tt '. ~ u.susi bir tchlgc göre, 
' ı . • Sı> t.ıb..., a"'" ın
c.a "'' veç "' .. .ı! sc: uJcriıroc Sov
yct rl' ~ine b tr "e o1 :ı \ a
r :er kal ri!'e A!ın..n der.:Z ve 
hava ku '"etleri a asın.da ş. l'Met:li 
b!r zm•ıh<trCbe o''lluşl.ır Tıebl"Je 
göre, rnu!-:ırebede bu .kaIDc ·ıs
rııcn yak ed<lıın~tir, 

BEŞ SENELİK ÇİN • J.h.!PON 
HARBİ 

Dmnei Jfrpon ajaı:ı.sı 7 OOrrımı.>z 
1937 den 15 Jıa.ı:iran 1942 ye kıad'ar 
geÇC'Jl <kvrode<l<.i mutıarelıekr es
nasında, cm eepbes'ııde ve 9'1'

larnlda 2,338,000 Çinlinin ınttldt.ul 
d.ü.'<ti.'ğünü bödim.d'öıtedlr. 

2800 tayyare <fiı<:ilrülrnüş v e~-a 
fahr;p olunmuş llr. 5000 1qı al.ı -
mış veya kul'. ı:ıhıktZ: hde geti'
ri<~iır 760 ha"p veya ticurat 
gamt>i batınln' \'t'Va ha.sam '{
rnt.lmış'ır. 2270 gtmi ek- g'*'ril
m';tır. 

---= 
MEMLEKETTEN) 

cek cinaruna.k. isuuıııde:lti milli 
filor.'n aı-tistleri scçilm~. Filmin 
yakında çevTllımcslne b:ıj!an•c.ııık
tır. * L:se ve arla okulla.ta bu v.ıl. 
alı•ıa~ak takbe mi:ktarı tc..b:~ ·.,.. 
a~!m.~tir. Lise '~e octa okuliara 
2000, muallıaı mEJktcpler>ne 500, 
ssr.'at mektc:plcri.oe 700 tal<'be a
lınac:ık• ır, 

c~ ~kı toniuıt CC>yJ.inıbalıct mo
u, oı:u~:'1Q: gelirken_ Ilüyükı:le
~ ,,. Ce Göksu moumıe çarpış
ret1d:.atı :'11b•tıri haımşı, mü- ingıııZier bir se ede * K lar hrııştu. 

11r•t s<Jruk.u · • · ·ı IA3 mil'E:'G'" .rne vcıct 1ae ('Pt.ı.n - "S ~ u 
nı 'vnr ı· ~l.ye V<>kJletiPe 5 be•a ma tmı•lar 
. c •2 va kadar biır kreili tah .J v V ' . . * (' ız ur. Landra 8 (A.A.) - B.B C. ht ~-

& n: sQn'a lıır ~. dctıüsi bu barat Nazırı ün Av~'.11 K:ıırara· 
, J nl"' r.... ı ~. a 'evzii srr d~ İ ' 1u; J..lv k'-t\!v~""1CTıaım 
•• knımu. 3. ~ ep!acaktır. 

tr • i fırın' 'rm ra- •'bu ytlın ilk 6 oymda dUşm.an a.ra.-
~fus ıı.isbetlooııe :zJs:ı>e ve ı,og:.1. ah d .1;i mor.r. -

Y ır f ııda 1.cGJ.tler ketkTe H6 mı.lyo.ıı beywıın ne 
" • l 'S<! r * /\; r.a a:tı . .ru SÖ):ırnıi'.11·lr Bı.:.r.un 16 

Ve r varınd.ı ç vrile- ımllyon'll Almanya.ya ıııtı.lıulştd-. 

------.... - -----------
' il nlz S tuıalma Ko lsyoauadan 

--

-

600(1 
10000 
100!;0 
5000 
1000 
20UO 

10000 
5000 
7(1()() 

15000 
50(1{; 
61)(ı0 

10 
10 
15 
25 
80 
10 
30 
15 
18 
20 
15 
15 

Tut.>.n 
L<ra 

600 
1000 
1500 
1250 
800 
200 

3000 
750 

1260 
451)() 

75-0 
75-0 

16360 

" ·li t!ı:aret "" eh' v,·\ v<' larırı ve 249t OOJ.lı k;,>, u-
~· rı et:-~. ·' rl · tdtıiıif n .... , t ' Jo .. ı '1rdıol ,.o.:.ılı flı-
_b- lh &'t>r> ve a..t n iZ;: b r at ew•'""" k:.dar l:onlis
«1302~ 

Mu!«'VO\ 8 (AA.) - ~cvre<.bı 
toom1 Sovj)>oot aJ2'nısmıa c~ tir tel
il"$ &'ô-...,, RllB """1~:1<i AlP:nıın 
kaJ'>:iları, AIJrıaı.yayı ı.~~ı a.!1ındaiıi 
me~eı.ıe bul....., Mnaı eıım>
:ııcrıl&nm 9CCl d-,ce ~- :ııortll>
OB b r:9J.."'tT'::~tır, 

~ işg~I ~'l\ baı(
;!cird, (içi..oıcü set i<ı~ m;i

!1C'l<""'p 80 i!a 100.000 """'"'1en il>&rd' 
QJde:u S~IJİ1W. 

~faltada dün yiı mi 
dört uçak düşürüldü 

Londra 8 (AA.)- :M.'1lltada neş
rc<wlen t~ son 24 sam zar!ın
d:ı ada lireıulde 21 d~a:rı ı;;a
gmm d~ürrii ·· b:.!.dlıilmı'lcte

d'ır. İrığıdıJ: er 5 ~ kaylbc tıın~ 
'~. 

c ph 
cı oo Sah !ed De• m) 

Londra 8 (A.A.)- B.B.C. Tır 
bey denmltısı kuımandaru en 
yüksek niqa.n olan Vlktoeya lhllçı 
rılışanı .iJ1' taltjf edeni~'r. Ku· 
maBdan bir vapur kıUilet;ini takip 

' edeııck blı- İtalyan iç liıma>mıa 
g :trıni ş ve güpegündüz hi.r lh Ucum
da bulun:rrak 2 ge~ q,a'ırm~ 
tır. Bu; haııbin en cür'etli ı:x:r ha
reketi add.>hınmıı!<ıtııdır. 

Deh,,<etı!i. bomba ve sual'"' boın
bahınna rağmen Tubey doona!

tı genuı> mezkıir &na.ndsın scl'i
mcn kurhııknağa muvııf!ak o&
ıınuf.u:r. 

Tdbe y der> zaltısı ş.mııfl) " kadar 

7C l.ıru t • :oluk ge ıw :r 
tır. 

(1 lııcı S~ '<le> D a,n) 

ni ka uk sandallarla ı:eçmi ·e '\'e 
Rus uçatlnn tarafını! ıı tahrip e
dilın4; olan kôprı !er, tamır elmİ· 
ye ÇllUfru:tkladırJ:ır. Bu kıısiınde, j 
bir ll<>klada Ahnanlar 40 tank ile / 
birkaç ·kamyonu 11elıirdeu ge.;ir· 
miy-e muvaffak oh.nuşlardM", Fa· 
kat Rus kır.-vetleri ,nehri geçıniye 
nııınufak olan Alnuıu te~kilfe. 
riui çevirmiş •·e imha etıni~ler.J.ir. 

plan mulıtcmel bir müttefik ha
reket e ka~ı gelmek i in sııg re
n lunı di:zeltm~,iir, Varyet hal! 
6cy yaldir. U• ıl~ııyıı T& müttefik 
kmvdleti kli~ük hirçok düşman 
lmvvellerini dağıtmışlardır. 

Cephedt•n alın1>11raporlar1':1 A· 
lemcyn'de birinci Cenubi Afrika 
tum.-ninin kahramanlığmı hil· 
di.rmektcdirler. Buolnr 1 Temııı.u
da ve daha ertesi gün düşmanın 
miltcwaOi hücum.ına m.anrz kal .. , 
mı.ı; ve bwılan püskürtmü,tiir. 
Üçiintü gün d~an yine hü~ıı· 
nıa g"!;miş, f1ıkat tak>iye gdmlı 
olduğundan ha sefer bi~i Ce· 
nuhi Afrika tümeni d!lşmımda&l 
21 tank ve 200 piy~dc alın lır. 

Cqpılıenin diğer kesiı:n>eriııcle 
ilerlenrekte o1ıın Abnanlı;r lbao'.ı 
yerlerde açtıkları gecl.ikleri geniş• 
k>lmi. e çam maktadırlar, 

Rııs _trhliğine yapılan bir ilave
de, Alını.ul.ınn Lir kesimde 200 
t:ınk ile > aptı.kl:ın bir hiicumd" 
taııklarıoın 80 \tahrip edild'"i bil· 
dirili~·or. 

Adet fal'l.J~ eli el' arı Almanı,,.. 
dadır. Krzıl Yıldız gazetesi ,·azi.
;ı.eti cidden vnhi.m addetmektedir. 

l.OOİ•tgraıl Tadyosu bir Rus de· 
nizaltısmın Baltık ~rniı:inde 8000 
tooôliıtıoluık hir r~ueı gmü 'ni • 
J:atıtdıJ;'lllı bihlinn iıtir. 
~-

VAZiYET 
(1 t\.ci Sa.turttı.ea Df:\:•'l.) 

Rus ceph<'sindc de ı:a.ziy, t .-a. 
r;ı, göıii.n1ne= ktedir. Rmlırr 

Dun ne1ırinm öte ı,an:T.dak; Vo
ron<>ş ıa.r;ayi şe1ırinın A/ı,ıanlar 
tıırafııuian i§galiııi tl?tJit etmiyor
lar. Bununla. bero!ıcr muharebe
lerin bu ıı•ldr yuhnlam«la lıil· 
tün şiddctrle d~"t:ı>m eıtigi mıı· 
hak kaktır. 

Don nchTi'l.in garbinde ihata 
erlı:d ;," A'm<m4..r tarafıııdtm ıu. 
a·'l"jıen 1rı1 ht.,n Rus cttlt:'etı..cr;nin 
akıbeti ı akkuıda Alman ka1J1'1 ,:. 
lan tıırofr ı :ıuı c.a < ı bir l:.aber 
g<'m"''•i§! r. Du. ıı• teıler tıc oı.. 
du• lml;a mı e:l ·' !er, çe1..Udıler 
m.r, bı!in Tio?IOT. 

R""'lar, brzı yeıi.rrı!e Dcıı neh
rını geçme a m•waffak ci;m Al
mtl e kı1leri ın çevnlcre k im1ı a 
cdılcli-,ı,; l üdirme1.tcdir. Gôrii
nW. gııd1<r ki, hu ke~hnde Almmı 
tazyiki gittJ.ı;e art.rw.ktad.r ve 
D;m ıneydrın m ulıareb<!•i ı . ..,,üz 
b<ı§lamm>"f ise, başlamak üzere
dir, diye tu1ımJn yilriUillebilir. ---o--
Samatya yangını 

(t ine! ~h!fcden Devam) 
roıık yakan ba'~.cat Ah bu suretle 
yaınmd-:ıki iki duk'\dmm <la yan.
m~ sma ye di.iWn üı>tilıııdeki o
da la.dan birinde uyuyan Yu>Van 
~ı~ ~iriln in ya:ral.amn.asm~ 
sebtp ;:...,,uştu. 

Yanan c...ll<tk.infarın sah:ıbl okn 
Y.uv an ·ka'.ıdiPnlcfığı Ce."1ılılllip:ışa 
hastar..esinıde illnüf..ür. 

Mü<!ieiu:ınuımilik ba.1'i!ral .~ 
lh:ilikındaı ö!üme scıbcp o'imaı da~ 
V;ı$• da açmıştır. 

u- -

Büyü sdadakiaşk 
faciası 

( 1 1ı1ci SJ41Jfedfb f)ı•\·~ '11) 

d{in 2 iıı.c Ağu"Cezıırla ba~mın 
tır Kalabalı1 bir din~'Yici kü·~ • 
si t~rufmdan taldp edi'en tlurı.;~ 
matla Sedatl'ın v.:.1<.ii!etini rn ı.!ıı.r 
riır Es;tt l\Ia.bn.ut Xa:r-.d:W'i wv 
rine a.lmış bulunu)~~. • 

Burulan evvt>'lkl rorgıı1;.r.nd:a 
ıXeul!u ıı;'Jbi kmil gl"'ııc. a~n de ci
nay>etini b~yiik bir ~.:ul'.<ikaaıi:~
ra y~ ·bil ur tef.en"' atJ!e m 'i~e

ıır.ı:ıde anla !ırcış ve 'bir ara teeBiıre 
a:api!urı:.k ıığk.m~.r. 

Sedat, maı..."tul ıfaı:ına ile 11er
sirırlcl<i ,bama nasıl tanış' .. ~~larını., 

vJk'adan Ö(l.t;e cm.unla butikte !s
ıtaı:ıbut'"..J.a nası.i yaşa<h1:.larmı an
•~~mış '"e d --.r- ir ki: 

c- 5 r l"l ~ünü Gü\•ercınlk 
l!T m · · ~~ ı....... ola ı::ı!aşıJ'l'.lrdtı.k 
J."a',ına role n<>Ş'e!. idi.. M..ita?nadı
~ • rt.:..' . ..,... • K:ıh"<"C'~ '"' Ylde1" 
ş.:;cı'u.".ın s..~hlymdu Bir a • 
b· a. 

•- S.."!Lrl g"" ıı.r ik ayr'.alım..• 
.C...'ld'. S<:' '> "' S01'd um: 
•- Ç'1rık-u ben ::'il değ ha, 

kalımr n roa;.tytm, Sana •"'Ür ~ 

ıınaın. ceva:bını verı:L. 

D'r anda k~mııdeı. geçti.ın.: 
H ırnrntm Fa1ıma söyl<.'di(.ı glbi 
fena bır kı><lııııdı. Başkalı:.-ına alt
ti ve b ;r gün ruısıJ. 01" elıınden 
kaçıp g>.iecdkti. Onu St!viyıoo-dum. 

ilu ayırılık ilulmali lkar:;ısmda fikı. 
rim alui.ist oldu. 'fı>ba11<:anµ çek
tim ve ona ateş etüın.. 

Ft.ka't silah paf!31lladı. Bunun 
üzerine ~ıt..U. onu ~ .• 
rl€ttn.qtİir. . 

İ.sdnt!l1<1.aki ııorgu ıdsarımın 

ikmali için doeya ımüddeiumumi
liğe göııd'et'ilm.iş, duruşma bu se
'b~pten ıba.,ı<a blr güne buak&
mışhr. 

pı ve İm r İşleri ·ıanı 
Nafia Vekaletinden 

DıııJdaa - da ~ ..., l:ömOr 
ta.cinlerini, f>IYlcıları •• edlıirmenci
lıı'.ıı1 kıab.>I °""'f, k~ i2llbai 
..ımıotı.r. 

Mll"'..eaklboo Pl!rııpalaıs eıteid:e <l<D
mCs\;ır. 

Bu suretle Ddkıt.or Refik Say
dam d'üın öğl«ie.ıı evvel üç uçuk 
.saa't, öğleden sonra da 4 saat !a. 
sJası:z olarak çahıınış ve saat 21 e 
doğru lkaın:ct etmekte oldtrl;'ll Pe
rıcpalas Oteline avdıet buıyuımuş .. 
tu:r. 
Ote~e saıııt 21,30 da ll'kş:ım ye

me.:: i ~ ••srı: yıiycn Laş\-clcili
mfa mi<tea:i<ıihen HUSi:oSi Kakım 
Müdüı:ı;;nü ~ ma çaf:ırarok 
b[ ~ n y-?'l~ n işi , t'1:lllcik 

ek vzular ' ..:ı di-
nmiış ve bun' • ala 

k zcy:;:t t ·• 

Yi' :EKTPN ~W.:AKİ fil 'l.! 
VE AN! KRlz • be::.: ... ' • Yl:İz bıı.rcl,:..n sonr: "el-

deki ç ~ 11 oda.1, rı~:'.l:a 1,5 • t 
rr:< ai ile :!Şgu.l c~ V.! tam. 
so. t 2.'l,::o da yatınışlardır. Blır 

mlıddc t oonra tır.ıi 00- Anjin 
Puv:ıı'..rt ı krizi B kili.ırı'.:tl ra-
'hr. tsız etrrıiş ve H.ısıısl Kalem 
M.!d. nu çağnıınışlaroır, 

Bu i.nanılın.yan •~ hiç b klen
nLy<n .kara haber le kmll Ankara
lıian mütet'llim emıışbr. 

Teşkilatı Esasiıye Kanunu mu
c;ln.,.e yt'nl B~ckilin tayini 
lliiyilk Millet Mccl ne ilk içtiıma 
gür.i;nde, yanı 3 frğustoota b"ldi
ı-i'"<'t'lrtir. O gü'llden blr hafla 
Sl'nra t!a yeni biikuınet :r.•ecliste 
progr~ırtnı okuyacaktır. 

RADYONUN MATEM SÜK.'.:Tu 

Ankara radyo.ru B i]\·el.ı ırıllz>'l 
azız 'ıatıo:a· ına lıünmc en bu sa
bolık: nt"Şriyı:tını •at, etm t r, 

SJ ~.cr •·ha ıley sa t 7 4 de 
tt'·dan t> ·,rıı b r s le ~·fık 
~~'J nm ıJhalr .es-
ı · t · cB c• 
D..1. ar F T tayhıme aıt 
F t <'TUrr t T ,. 

o~\ :r 

! ıeak ~.: b lı prog-
r ç ' 
t _,onu ı "~aı:oı:ınll r 

' 1 ~(' <1a 1 r>Y1lt ın c 
ti' ~" zleT"lc Türk •- "'w 
y".;k yasu a Jşt_r~ • et.. 
ır.~,..ttı 

s
S • ıt 

('· 

1:-U-

ME\.H.,M BAŞVF'KtJ •N 
TIRCÜMEİHALİ 

Ref· 
k,,'y, 
b ,;e 
<.ı.-.1 ( 
..us ı:, 

Sa>..a.t::\ 1681 ydıui 
" c f)' _ ıtur. A.'lkeri 

:ı 1'1.1( .fili (l)(Mrl 
~ .. ,. <'R vazı.& 

nı.e! 1 
ackan& CL1.r 

birl 'kk n iyi işin b'r ·uv 1 a-
line gEti ~i ,c • 
mn da ı na ofisi ~ ~ 

ar nıcb oynıvnca' 
•I rofun sa if b r 

C'fVcle..W r 

D 
bu 

; ' ' 

• 
ın > 

d., 'n v ">< 
t "cı.n!:'JJ. tin 'il 

;J 

r \. 

\C a, ~ k r..:.aır.j y 
fl".M rıd t:m rnPn !can · 
~lE ·,:!UM BA~VE K Ll\tiZtl'{ 

DÜN K U '1 .1.11 KJ.KLERİ 
t -.t.ııı•ı ..1 7 (A~"ı. ) 

<k :tor Ref ~:; 
e , c d h...-a 

Vek ve İa;.c M 

' fite 

DOK'i'ORf..A.R YE'I1Şl~OR 

lius:.ui Kalem :\ : ~ "iru en 
y~ ı ola l B.~k Zükür hw
t~ s!:ne .. cfon ~ rü: \llC c' :wr
ı.a .ı acc k.- ge ımcs; jç · , bor rcot:o
sı leli. • r gi.actcrffi! . Bu 
ara JX.;.:..JT Profesör Gaıera. Tc,·
f.ik S:ı:!~1 • Doktx-r, Prof -sor ec-
mettin ll f t.ı da tel !:m edil:. • -
w. Pcrap:rlzsa it< )i.'L n lie.>->"
lu Ziil<lı.r haı;tanr i oo:.ıet;i t.a
bibi olmuş1ı.ır. 

Vl'Latet l e'..-f< 
n t;l 191!1 enC'Sır e Oaman.ı.. 

l .k 'n" l. :trol ,ııda.lu t u.rre
ı e \'en rcJdet k flbe;!'t 

'{nnı ~ ı 

h!l'l;xır a ır. " 'il, t ab • ır. 

& r M :t Kuııalc <:;ıı; k<:ıng 
re n<le ı'k .-K C!' t ,,.. 
B~ 'i1. I'C.""e Rd' &.ıyıc aırn bu 

~ i'"'d: de • ı'!'l ~ tn~ıu. kurtul 
şuıı'- 1: azı.rl t ıı:dam o: gu,, 
ılk inan, "" cıL ~ıe n t. <"'• QS
muşıur. :3. in.an ve gayrMıJ,.. de 
mnmkkıcte b r çrık ıı· otltı:de 

hııkr ,.. l ~·c; Cu:mbıı.ı..riıyet 

C'C\Tİ"'~ .lıt v '1uyilk B•s-. kih 
l."In\:t Lo -.rı:"' n a.\ ark aşı 
o' r&'k S<i>hat Vekilliğ -e tu e· 
C: ·rnışti.r 

A,..:.z. 'Mıll Ş<J'"' n rnılleot b~ 

B , .-.rıl oği<> Bclcdi-
yıe-j~i ~ ~ ret e 
Cali". e. tir. . tı :<. 1llir 

•-e !;::: .ediye iışle"i h -'ı<ın:&. b.m.ııt 
rus. 'bu ~ oonr" od n , kö-

r ta·iı;. ~ri. f rını: ıa,.. ve d..
gınmenci.eoi C<abul ~ lreııdiı. 
J <"il ıı;<a'hat a~.~.ıı 

Ö\";LEDEN SO. RA 
Doktor Rdlk S3'lrlam, C\ğiuletı 

ron:ra V ,a, e'lte !<> laut<yı mü,.. 

'e '! İsu '!:mi • k:eyırtr.ıkam-
\abul e1ımi< ,oe 

~se nJL~ C: i .Ut:-erıttcı."" .. tŞ 
Ye ıaw derde- l:r unrnı !'liur. 

Mu!cı<k.iben eli! Beri"" Zü Ur 
ıtas mi . ·~ &·~tablbi n. F aı.roı, Ge
neral Dok:obcır Tevfik Sağ oı.ın, Nec· 
mettin Rifat gelmişk!rdır. Falrot 
ı; ttikçe ~ctint arttır:-.n zaliım 
i.."Tiz en ı& :ı.yet acı ilim: ..ı i güs
tc r.ı:rıiş '"' sevgili Ba;n-ekiiJiıım,: 15 
daklk.a 1.'!lldar süren bu kr:.ız niluı· 
ye~ b'itün müd-~·ıraıtıı • gınen 
hayata eı0ctji)-en gözkrini kttp:ı
ıım~lardır. 

bu.ğ'lu~<un:ı gcçışirıJClcı bir ..:nuo.tld 1-=======
so.. d:ı er ',k. k hu' cırc t r..es 
uııretinı t:.1xıesirı.c all ak derecc
ıs:me kı:.clc>r yülıL"'1m IEıcyı diil 

CF.NAZF..NiN BEYO{;LU ZOKC'R 
Iirl.STANESLNE NAKLt 

Vali ve Belediye Ill'isi B. Lfıtfi 
Km:hr ,ıe ltlaırci Ürfiye Komutam 
Orgeııerııl Sabit N ;on, İstmnıl 
Ko:nuta:>ı da l'.crrpı>l.as Ol.:> • .e 
gıeIDlişlerdır. 

Herkc'<i müreel.. ede-:ı bu acı 
b 8!.er An.'<ar a)-a b' 1ıi! Jıııit; , 
m, • = B.ışveıamır .~ın na:ı:esı 
scl>ahk~ in saat 5 5 ı:ı b r Yl:cmıo. 

ulır.1 ':ı. u. 
l:l. \ • 

)l' 
bolle o _ . B~ lu Zükür r- , " ~ . r. 
+0 nesi n. haneye 

ye 
rr 

de 

'ld " : ' arı ~1 
l<laııunıı. ~l'u :ştı.r. , y • • bar oı- i > 

Ce b·ş ucuııd:l ' c.:.a •ı bıiv k bi.r de'\' et 
bpısr i:!tişcr süngü ..; .'.lkcrle l ac. n .ıelımiştzr 
polis lht!ımın vaziy.:+! alarak bdı:- <"'le "l'Rf, t-· b 1 zııyı -ı.m 
lemiye bliı;ibınışlardır. c -vı az z .u• i ş 'imiz biıy .. • 
Hastan~ kapısma da biır ın.tlıram 'J' rk m llt•t , "'üı<l • e OOy ,ik 

ııL°'Öet<,'İSİ IJ... me olıııırJlll\iştur, M • • Medirine ve Tu hükö-
SON ZİY ARE.T 

Şehri,. ·meki Val ·m<:>r, !\fo 'us
l:rr ve Refik Say~ dm!.lan 
!bugün saat 11 den iUb<lrı'n az.İl< 
ölüye oon ziyaret terini yapnıva 
~loo:ıı~kınlır. Tam saat 11 de 
Hariciye Vekili ŞUkrii Saroooğlu, 
Maliye Vekıiti Fuırt Ağra!ı, Ticaret 
Vekili Mümtaz Ö!;ımen, İclıdsarlnr 
Ve.\lli Raif Karııdoni.:z, eSki Dahi
~ Vekıu B. Faik Öztraok ile 
Mcb'u.;Jar, Vali, İda.rei Örfiye 

Kmıwtauı, İstanJ..ıl K<mııutt.ıın ve 
diğer :re-.~ ccna:ııenin bttlıınduğu 

od3')'a girerek bayrağa sarıhm:ı 

olan ce. ar.eyi ziyııret clM ·Ien:Hr. 
Ha.'.'ta:ncdc Thış\ ld1:ntlı:in oeısedi 

t<:hr.;• olu!'~ k. w yfuıünün mu.
!ajı aım:ıca.ıotır. 

me.ine mcrhum..n 'erleri a'1e-
s1 e ı f't de -rin \te sa-,, r t tazij'Ctle-
ri - 51 ... :ı.tk n r :.ıcıiırr .. ~n .. o~ nu 
(ld ~na h ... ~ıa ya.et ere~ orrrinü 
'\"4!. c1rı. 'e mlllet ugrun a harcadı· 
ğır.ı d•mıa hatırlı.) acağu>a E'lCl\n 
oiar&k tesefü duyııır. 

Başvekil Dr. Re
fik Saydam•ın 
iaşe vaziyeti I 
hakkında son 

1 
beyanatı 1 

lstanbı.I 8 (A.A , !Bir ~af',a-
d:ır ':ıcn İstanbuıda, 1 
şerıriınir i vazi} l'l.i , •• 

ocuk bahçele
rindeki fakir 

talebeler 

.. 

Kahvaltı ve sıcak öğle 
yen1 eri v r lecek 

' n 'm 
1 I l 

t " ··. . .A c..r:k O .r ıden: 
339 Dcr.>uıriluıarın Y ması 
1- 339 doğumlutar ve bu dır 

ğunılularla muameleye tiiıi gt"nç
lerın i ""e son :tjk!amB.Sjn_.a t~3 .. 
k:ildar askertı.k daırcsi mu;t X... 
sı: <ki 10 temmuz 942 t~"'lrind'e<ı 
itibaren ba.'PY'acokt ' 

2- Üsıoı 1ar, Ka lrk.r ) rlı ve 
yabii!IC. şu!hclcrt 10 t.mıınt 942 
Kart.:.! 'C A~ t §1.ıbekri 1' teın
mw: 94:0 de, Şıle şı.:.bes 15 t m
muz 942 t! ba • cak' !ı.r. Yok. 
lomdll dev-.ım edıc>eei!i · !er 
şubelerin kap;Sllla .l:ınıış \e ma
halöe en'Ile de tel:I. , e .m r. 

3. Da re " :>kasır ı.kmnet 
ea •n yata <=>far ikame h m.i-

ı - El;. 'ltııı ye lox>.ulan iş: Ja.ndar'°"' M"1ıa!:.ı: ~ """ 1""1lıca.ıı: ~
mtz. e vı iılŞaaılJClır 

Kt:ı f b •}i '1"}3,3l:t lira t67~ kcru 4t.'T, 

2 _ EJ:::sl!tmtı 2.3.7 942 Per§Cnlte ,-i :ı s:. t ıs de !'l11fi.a v~~ ~apı ve 
i nar hıerı Eka':lıule Koıui~PU od:ı.sm.;a k"?"lı -z:o.,-f uo.ıJ;_rle y ı.la<utu-. 

3 _ El:;llhıe prı.:ıamc.; ve bune. miitı" mi <'ılrık cl02• ~ llc k•"'1f 
u'<I, t rnıık/2b ~P y,pı W! İrnıır i,! ~ RcisJ;ğı <'le!ı alın""'1lr. 

Cfi AZE MERASL'\lİ PROGRA.ı.WI 

Bugün öt'lcdC'Il son_..a v Z. ette 
bir 'knm ·0 ,·on yannk\ eenaze e- 1 
raıi:;:ıd progır!ll"";nı h:ızır!ıyacıılııtır. 

Cc: aııe · yanr öğle v.ı.ktl 1 
n~yoğıu zü.l<Lır hasta .. es:. den n
hıacak ve meras. rnle Köprüye, 
cradan da Hayda ı:ı.şaya nilk.'<>
It:~~·'J.k a"«;r.ıııı :--· • trenle An
kBT•Y'l. r, 'itüroülcccktlr 

Q~tı, ~ 1'!• n 'kr;;:'ık 1T' ~ı ef• 
.- t tk:lk t y B Ş'\-e-

kil Dr ReUk Say Anırdülu 
Ajat>Sı mubııbirine aşağıtlı::!:l be
yaı.rıırtla bulumn~u.r· 

htben·e ve huvıyet c .. ı:daııl nle 
K :ıd « .. y v arıcıı etf ,_;:
& 'le mü ~ca.ıt edece • ,ro:.. 

4- sS8 Oıcığuınlı.:.J.a.ııı OOtl } k-
l.ın>a ı a a,hva-l" ı;. e 
sile ertesi seı eye dke 'en er 
34C do~u: .. ulaı'la ynld '!lal ya
P"• c3ğ1rd:ın 339 doğur u 'la 
ıpbelere muraoaat)arıına 1ü m 
~uktur. Yalnız ta'" ıl &:ılav e 
erte.gi ııen("fe tcrtkeı.ülm olanı.ır 
60D yo!·'-~anm deva:-n ettiği 

m .t mrfı'lda talısi le bu un
dt ıtl.2.nn· dair ve<> ka ıl i'J ve 

4 _ Th:s;llımoye gir bilnı<·lı: içi:ı ı..t.o:.tilrrn uııul.ı d.a'1'tt:ind.e cl528,63> 
bln beş yüz yın"ı _:.z ıra a.l' .. ,ş \il; k\r.ışluk rutl'VOld<.t 1.crnlr.ııt veımc!e. 
i '"' Naf•a w<ru<''>ı><lell bu ;ş !çın allllm1.ş dıl<ret voolbsı ilmu etme! ri :.;. 

zıın :r 
'l3U ,.,.,ıcayı e.\mııık ı~•n ist"4< •fCl'lll mü.Mkasa •;hinden c1atll ırJ.rokrl 

h:r.o<:> '"' az (iç ıı~~ e"'d bir ..ı.c... ile Na.na Vel<Jıi('llııe acaat e ı 
mu1<tazi&ı-. 

s _ i.ote'ltf;Jer !do.'! mı t::tcplarını bale g!lnü o'lan 23 7 1942 ~e 
ı:UnU """'t 14 a• kadar &;'" J<orney,.,u Re«: ğiı:ııe ma:..blCl mW:-ub l>aje 
ve ı le~ llnmdır 

• PQst.ada ol"""ılt ,nıkıııelc:- k L"J .~ <4il&8> cıl9';> 

AT!' nr:l'da n,·uı b cenaze a'a
Yl merasi= ya;,.larak Şeh'lt1i(1e 

d( ':nolunacakt.:r. 

Ooğrofi v.ıziyoeti ve nüfu6 ~
c oatı · Jl:.:rrilc bu, l°liin şı:rt'l'arı
na ta:n:ı uygun bk t butım
""ıy<ın lstarfuuıl şchrirun ıa 

esclesi ,a(Y"U zar a te~ 
• .,,,tile 'b€r· r g- -n en müb
IU'" . twaa 'hl\,linde tEharüz et
miş \"e işe bir defa d ~ ba;ıl w p 
si.ır'atle fl<:. ıal ctmdk mcc'!:ıı.rrİ.'.) c t. 
~mda. blmmıştır. Bu 

1 mürac:ıat e1ımcl rı Lız.mdı Ai<st 
takılır e ı Jikl'lIIla ka E a~ .fi· 
lece ldeı'Utr , 



, 
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Amerikadan Türkçe Radyo Neşriyatı 
Amerika Radyo Şirketleri Türkigedeki Dinleyicilere 

Türkçe Neşriyat Saat/arını Bildirirler:. 

Türl.iye Saa~ 

8: 10. 8: 30 

Günler Radyo M. 
Dalga uzunluğu 
K. S. Metre 

8: 15. 8: 30 
8;30.8:4S 

8: 45. 9 : 00 

18 : 15. 18 : 30 

18 ; 45. 19 : 00 

19 : 00. 19 : 15 

19 : 15. 19 : 30 

-ılüz.ik 

Müz.ik 
Haberler: 

Haberlerin Tahlili 

Haberler 

Haberler 

Haberler 

Haberlerin Tahlili 

~~- ~====~.:====~== 

Salı, Çar§amba, Perıembc, 
Cumartesi, Paz.ar 

Paz.artesi 
Salı, Çar~amba, Per~mbe, 

Cumartesi, Pazar 
Pazarte•İ 
Hergün 

Salı, Çarşamba, Perrcmbe. 
Cumal'tesi, Pazar 

· Pazartesi 
Hergün 

Pn.zarlesi ve peı·§embe 
)) 

pazaı·tesi, salı, çarramba, 
Cuma 

J) 

paz.artesi, salı, çartamba, 
Cuma, Cumartesi 

J) 

ı>azartc>6İ, salı, çar famba, 
Cuma, Cumarte~i 

Cuma, WRCA 

WNBI 
Cuma, IVRCA 

WNBI 
WLWO 

CJıma, WRCA 

WNBI 
WLWO 
WRUL 
WRUW 

perşembe, WCBX 

WCRC 
perıembe, W RU L 

WRUW 
pcı·fembe, V. RUL 

9,670 

11,890 
9,670 

11,890 
15,250 
9,670 

11,890 
15,250 
15,130 
17,750 
15,270 

11,830 
11,150 

15,130 
11,150 

31.02 

25.23 
31.02 

25.23 
19.1 
31.02 

25.23 
19.1 
19,8 
16.9 
19.6 

16.8 
16.9 

19.8 
16.9 

21 : 30. 21 : 45 
21 : 45 • 22 : 00 

Hab<'rler 
H flberle•İn T nhlili 

1 
rter8iin 
Hergün 

WRUW 
WNBI 
WNBl 

15,130 
11,780 
11,180 

19.8 
16.8 
16.8 

-
Kırık Kale Satınalma Komisyonundan: 

Sekiz kalem sebze ahnacak Deniz levazım Satmalma Komisyonu ilanları 
c :ıı ,e Guo. SU\ ı 

T ı ) !l .. .;;.n b eeli 19.3u0- li -a olruı 5 fl:)uhte rt mevi:.iOO ya.ptır IY' .... 
f I ::ki> 
L a Kr. --- ..,.._ __ - - 15 b u re : ve şa nesı -ı.~il:>İ!Jcc l3.iJ>42 J>~s.l günü 

Pa.tl car. 80.0JQ Kg. 20 000 00 2" 7-1 ~., 15 c. l el:. ı.· • pa ... ...da bu.lı.r.o.-ı nc:u Leı.:a-.-ı S:ıhn AL- a ı c ılı:yunur.ı.laı 
Fıt .. 'S 70.ClOO > 2J !31~ 15G :!O 7 lfloi2 1.5 1 ~ 1 • y p caktır 
K ~ı.ıa.k ıo.ooo > 15 11:.? 5u 2tı 7, 94::! l' 

1 

2 - i' t" ntnat ı-t62 '50 li:l- o- .tıı::ı.: tr.ır ne \~ r~mn h'e'" gü:-- ~ r;;ıc.ti 
T ~ıe !a~uıJe 40.00C > 2.0 ııııo 00 n 'l l Q4:! 1 5 :t rr- ı"' ur to · -;)· f:.da gö"•tlob :lir. 
Dom:'ite~ 15.000 ,. 20 2 "5 00 .'.!CJ.7 194:.? 15 ~ - ! <"1111 t'Ul 2 ..ıO sayılı :;.aın•..m un <'d;ğıi v(s' hla b~ ... ıJ<te be-l:j 
T ~ bibi>"" 10.000 > 20 150 00 20 7 1 !142 ı5 1 1 '-= te ,~ ı g"i,lf''l •. ,:ı .. :yo_~ nNmıc-artla.rı, c6'i:!.b 

TlZ banı;yc 10.000 > 40 30<l O~ 20.7.1942 IS f 
ı· " F...,,~ ;e 20.000 > 1~ ı::s QO 20.7.1942 ı; 1 

, - ih.ıle gu ünden ~arın 2 T,,ı. D4:? .,, n k"11ar r t i.: l li~a··ı o!:=" 
1i e mikW. ~ ıle ih3lc g-..ın ve ınuha ı en OC1.. li it: 1-tt 11 İ!l<ıoı 1;:.rı yu ·-

da gö tr:nle::ı. e ık Iem "Le h·.,.. !.ı :n4.ı i T;,,ı ve s.ı.&.tte k p j1 za :r ust.ı!ilı t~
lil:ıirı Gi.lrııp .Ml.i . r:.J.;.Jr- ~ rJ.t .:C.{ l ::;a.t:ı.n A!.r..a. Konı. yoP ı 18 ... tif-_r.ı:~ n 
;rolla-na bl...asın<ha iha 1~i y:ıpıl;ı 1 ır. 

2 - Tcı1;:ı1 e-nn itk tc_-.~:ıtl .. r .nı 1J1.ezl~Ur gt.ir.df' >hale saat.ine'~ bir c::..ıt ı 
..,.., l Gul" ;:ı :il .Jrl!ı >,I.,h b• o!l!ll e t ,...,.ıı: ~...,\ "'"" --· 
1,.._..ı; .e1ıınd•ri , .. , 2490 sar; "ı lı:iln:mu:ı 2 - 3 ll:ıcü m.ı.d<Ielerır>elek: Jazılı vt· 

3 - E\"SDfa."1 J~ ı\Site.:1 Fııb.dh.._. r Lcv:ııı-n M.J;ı.u ! lğ t ile ist::ıo-

.... 
1 - Tal'.:rı '!d~m lıeC<>li clü(,O<J> 

lir21 0 1· •-.ıt..~rut evsaı <"klnw s:- ı 
J.ıı:ıua,ıc o~'l b:r a t D"<'l d.D>m'.o 

r'-"' ;n.·n-n l()/7/!1-12 -:.a c!K'>ii saa.t ı 

15 i<' K'"·"l'.'P ;:ıcb b l· an Dal z Le· ı 
, ~ t1n Alm l{orr.\:!,.,,..,....,_ 
p.ız;r hı; !RO ~!Glr. 

!? - Ka ·ı tenl! ıatı •1500"'> ı:ra olı;.p 
!'art- czl he gir:. ls ~ ~J roo,_ ... 
rer-ıı.;.Ur kC..'"'1-. ... :ııcıan bf•w·'~tz alın.--

blll.ı-. 
3 ~ istıscl1"'1'in bel ;ıl\r. v-e •~a.••e 

24-9;) sayıh kanı.ınun ~~dir.i ve5'nk.Lc 
bftol\la\o adı: ...,...,.,.. \ui; • o 4 - .............. 

""" rl. i2ıl9• 
sık.llariJ"J.e bfrl"k•e kor. ;ı.·onn. m... '!!3Rtlan. ı 
ı, ,ı AJiJA F"°'il<alar Y ıila'l1:ı Satın A\.Tıı Kom"\fon .,,,. :ı '" K"""" le f":ıAlt"Jp ;,JıJ.dw-lügil sııt:.n Alma Korr...i$yotıJı;rlır...da. gt;~J.ebillr •Jl-11> 1 1 - To:bn "1~d:~cnttcd14 21000, lira 0 1.:ın S-00 "'ıle"t seplıiy SiJı:ulı'.:'Cl:ıi:-::-
- -· ___ ___ _ _ _ ıs 11:.n 24 'i.94~ c ı"ın. gm a.!. 15,30 fi.1 Kas ~~da b\,1 ı·n<.;!J. D 1ın:~ Le~ z·m 

s.: .. Alır-a Kc::ı"..11tyo:1 ı k.flpQ~ı zt-"f usuleyJ(' tbı 11)e i yap~ltv<.·ak;ır. 

~ - iJ: 
13.1\ ~Jl"\.ll:ih 

"" g ], b . 

"'lıı.:lA!l 20::!~> lira t>l..-.p c\.l'ftVt l\lı~ .;.İ tı•'l' ,gün !ş saati d ,fl{L<lı~ 
rnuk: .U nd•! rr."."'Zitüı• }cQ m:11yoo ~ lidı!11J· ve resn:i do kom!syon-o Teknik Oku!u Satın alma Komisyonu 

başkanlığından 

Cinsl AL~ttarı Ta1ırr,in Tcıtımin İ k Tcmhıat 

ı: - 1. ..,ı 1(' rn 24~0 syı.:ı k l&1.tal .ı..:;te<l;.gi vPfı .cnıarla bir1..!,;.te ~re\.""~'>~ 
ller t k. n 'kt .pl" .. :ı bt'11i g; n ve taat.tcıl bir ~at CV\~DP ık<ıdar m:.ık.-

~bı ınc-. a.r.ı. ge en Ko:n ~"'OJl R •ı &.ğ.!nı• ver.n1" Pd ci268J Be<'•" Fi, Edeli Tolart l>tız 
Lora 

i-

Sa ;:yağ •Urfa> 3500 K.!? 2•0 
1.0 

7150 00 
800 00 

l t . 1 zmil Deniz Satınalma Komisyonundan: 
N hu\ 2000 > 
Bfly3Z peyr~ 1600 > 
JJ gur 2000 > 

110 
40 
35 
~5 

17~0 PO 
800 00 

1400 00 
1 Ku u U)!üm ahnacak 

F !U\ye ço!ı <l'un:> oi-000 > 
F, .ılye ba"l:ıcnya <Kuru> ~coo > 'iOO 00 

12810 00 

"Yl-,ızd:ı T::ı.ıt:vk Okul Jn.ın 1942 rr:alt yıh ib,taya Q ::'! Yt d.a c:ns Vf' 

n· t .-ı )az:ıh sad..: yağ vesaire r ·.ıakm ~artnaıı11.~sine C'Ö'"~ 9/7/94.'!. Pt•r.," nl-ıc-
gw ~ saat 14 de kap:ll .. t f usnliylr. ib3.tr~i Y ,.,. ek 1luhr>n is \Iek.*ebı·1(..e 
topl ~ca.k ıt-<ımr;_;rO:lda yapıl:.nak U.,cre e uL..-ıeyo kon ·lıTpı~1 .i. İ k terr.inat 
c961:J 1 aoe;ır L-ttıKlilcr1n şa~t.nn ncl)i!li ç:ö, _ k vı.• l t tı·rn ı 6 

:Y"t1-r. i:!k u ere 

fk'. l r !:. ~r hır ıti'" e ı.Jine K3d;:ır Q;ru .ırr: lZA \'f" f>k atrr.e g • ] G,, r. :_ş...-..:-

1 l ] L 94 g. 
r.,ş . .ı 

y pı1a11 p l J 
Gôci..1~ -ı ~'J -O 

• Sr,"iat 1 5 d"' i~ 

;C..J. bır kıiıo:!.una te.,. olur.:::"'l. CG k · .. 
ilo kuru U. rr ü...rı ık 1ci patm._.lığı 9 
te T~~ı-ı.e kıpı..sı.nC:tt i koc:Jsyt.•:::ı 

1 
ı ; b 

ticlf" e l l cE'\;;.11r 
ıı _ i ' ı1e iıı. b1. i e iı:- llt·l oldu k!a .a dair T'ı--;ı -."'t "\·cs.:tıiaruı.ı ve 

l2s1,, so lira ;?!l ioa.r t tc 1 ıatlar ~·1c b!l'l iktr be· ·i gün \'C ~aattc kem i9yon! ınü-
rs..~'l.t:.ı~. c7155> • 

A }' , YülaS M 11·~~~ ~IPktı i ,.... u.tıa ebe nr g('l rl!: i. 
T~kı.r m tctıJplan ek. ·1t TJ.edcn bir sa...t <'\. ,.1 e k .. da .. .c .a' ouz mü bi .. 

li~ vr. ilmiş b 1 ır.11as1 U..-.ı:n • r. 
İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğ·inden: 

1'.."5tada v ı gecik nele · kJı. uı edll 10z. 1 v<> B lık eri ı.ç ıa.1 tnanı(' ,.c r..uITTtlnt so~ gü:e dört bin çift Pr fotir.ıi 
~----- - ---- .. • · ;.ılmaC"~ · Kııt"i .;e41lrı.c.t t..,.•arı Lın 'ij001 li -syı Ba.l:ı~toY 

- ,.~ - nAc. •.• ['l!ARR ... l V'f 'I tz:ır·T n.ı::·"'· ~ ip:.· .. · .. , ~ ıuıır • .__. .".n 
11

, ıc, .. , ... ;_-.:ı..:-:ı:a .... .;o ya-t :ır;.?it_b~ ı.1rı lP bid;ttl.:-ı. 11 7.9J2 ('· l 1lf. b:ı.-ıu 
N&Şıı.iYAT VİlLJ;KTOr.U: C.'B\'Df'.T KAIM.E!LC'İN • , '~() <' ":.:< Pc 1 ıal.ar.e ka ,..oıııı:!a B!Jyük K,nacıyan Ha ı ;,tı:.d J<al 

SO!'\ Tl'LGRAF 1'1AW \ASI !\ . 9 10 da l- sat1:1 A:m.a K· m -yor...ına nü-ae~.aUa ·• ı l<t 

Zabıta Room:~ıldli•r· d Ün ? ,
1
. \ o!,,ıu~~~;a n~~lli .•• 

Sen m l• MU!ı, Tilman'ın ·böyle biiden
birC' d<'glıjiverdiğir.i il:k defa oln-

..AS · 1\.iA J.ER ALATUR rıık gw•mü.ştii. Adamcağız yer:n-
l Yazan: EDGAR VAU: Çev ıren: ~ rtL\ -J den fırladı ve ·bi~i,ılk od;ı.ya ;;irdi. 

_Efendim, zaman dediğim.~ şey receğiz? Kiıt:illeri bulmakta çok Con Leli bu odada ancak 7.i:yaret-
öyle ır&ıb! bir i!ıal :ı[ade eder ki .. nıah;r adammış. Demek ki mem- çilerini ka:bul ederdi. 
Mroe!a şimdi Nevynrlrta herk~~ lekele hizmet ediyor. Öyle düşü- ?ılilli ş-aşı:rdı: 
at yorı:şi;:nna gider. Halıbll<ki Çin- nürsek, yalnız h.i2inı cieğil, bütün - Bu gazeteciden niçhı kaçt· 
de he~kcs yatağa gını:riljlir <bile... milletin ç«lenk gönoerme:.i Ja. yorsunuz? 
Avr.ştayn dl'r ki... z;m... Tilman cevap v ,,·me<!en. bittşıik 

11.ılli Trert Wz;ÜDÜ kesti: - Siz şahsan kcn-Oisini tanır odaya gkm;5 bulunuyoniu. İki 
_ Konuşt..g:ınuz böyle iidi a- nwınız? sa Jye sonra da kapı tekrar açıl-

d.21m "1"n ne dedikleri benı. ala· _ Nrreden tamyacağırn? Be- dı. O:ızva Kelli içeriye girdi. 
.ı.. ct r etmez. Siz benim sorduğu- nim poli.>lcde al~., eriş'.m yoıktur. Genç U<ad•cı z:',) aretçiyi ba-;Slc 
ma .;('Vap vcrı.ı. Barrabal is'T1i~de Kapıya vuru!du \'e Tilman ala- sc1funhdı: 
bir~'ll' i tan r mı.:;ını.z'?. ka ıle do..,:u'du. Odacı i.çer1ye - Con Lelı'yi Tl'.,i görrr.ek 'isti-

- ."ı.nl·mac.'nn. Ba-raıbal m•? gird~ ve getlrcli',i b:r k&rtı d.rkti- yorsuaıuz? Dalıa gelmedi amma, 
Th: vlc b: hım ku!ağırra çalındı loya uzattı. l\Iilli Trc t '!:arta göz nere· ey<.e geFr. Buyurwıuz, otu-

n. . ·e oye sorJurr~z? athl:tan sonra: :runuz. 
__ r, etekr hash o'!: uğunu ya- - L~li daNı gcJtıc·di, dedi, fa· Cozva b1r i>l<emlenin kenarına 

ıı:ıyor • .ır. Hııtt.'ı galiba da öli:m dö- 1."llt çağırınız, i-çeriye girsin. &>n il\..ti· 
V' "1dc irr d .. a şimdi.ye kadar hiçbir gaze- - Mösyö Frank Sı..~ton da bu-

'l;ilrr. n t.irde.nbi:ı e yerin-den tcci vüzü görmemiştin,. r2da defti!lcr rr.i? 
d du: Tilmrn gayrii'1tiyari sordu: l\lıl'_ patr:>nun hergün ,·aktin-

- Ne yap·lırn? d•di, eğer ö11r- - Bir gazetrci mi gelmi§? de ~nin b"'< ..,a gdıiil';ini, fakıtt 
l'C .z de hl, ~e'oik ro: gör.de- 11!1 1; <iy.•ct karlı ıcbk; is..ni me;;gul ol\lu& ı i!:>ı. b!rçok kiıı'.· 

, 
• '·' •l 

scfor tobi her myx·cti kabul et
n di;;,ini };Öyk:di. 

Kolli bu cevı:ıptan kendisinin 
de kabul ed.lc;ı1•iycccı;;i mfuı.as.ını 

~,kardı ve ba,0ıka bır ~·oldan ce
'<abı mukabeksiız bır;;•lmıadı. San

ki kend!i lreıı<l1ne Mınu')ur g1bi: 
- Can Leli'n-in çok muılıtercm 

blr zat c;lduğu anJ.ışıhyor. KeruJ.:-. 

sini bir yerlerde görd:im gibi ge
liyor bana anuna, nerede gördüm, 
iyi hatırlamıyorııım. 

Milloi hafifçe alay etti: 
- Öyle ısc, siz kibar alemlerine 

dcYP-'11 etmiyorsunuz .• 

- J'\credecc? !~irat edeyim ki, 
·bUtü~ ha,yat:m, a<11rccıza mah·k~
rr.elorıinin havası oogu.cu sal-onlla ... 
rındi! gC\~n1i.:?Lir. Cli~ ıyetle~t ... Ah, 
i~te ~n·m ele zayıf tarafını bu ... 
Bir y~rde cinay;;t olrlu mu, hele 
eorarengiız; bir cinayd oldu mu, 
ben kend?ınl tutamam, burnumu 
oraya so:rnr:ım. Hani biıi''<ala.-ı. 
na.ıl pul kollek~iyunu yapa10a, 
b n de ·kat llcr kollı:-ksıiyonu ya
par .... "'lı . 

(Del'Uıııı ı:ar) 

Kok ve Maden kömürleri satışları 
Kömür satış ve tevzi müessesesi 

8 Temmuz 19.t2 
18.00 I'ı"lr'~1l vil Me.n!eket sa.at 

;Va:ı.. 

18.03 'l!üti'-: RJ<i;ı'I> Dc<>S <Mteglro
S!. (:\'i~:-.d Esc1urin tt..~ııcand,~). 

18.+5 :!.filrik: ioce Saz }'aslı. 
19.30 M••mlek .. t S<ıat ;\Yaı'l "e /!.jons 

llı\ı.Jericri. 

l!>.-15 S~rb~t 10 DJ:k!k ... 
19.5.J ~t~zilc: Sa.!. Escl 1 ~·1•. 
20.1.J n •. tl,)·J G-azı:tesl. 
2ü.1J l\luzil:: B;r Jfaldi T~ı.n Öğ. 

~llf,:,·oı •ı - llt.ftJ.:. l.aı Til.ı. u.

•ü. 
21.00 Ziroat Tcı-.:vimi. 
21 ~'l Mü;;k: llicaz ?ı.i:ıkamm.d:':ı1 

Şark.ha·. 

21.Y-> Konu uu (~1.1:>1ı.i Saati), 
21.4S MLzfk: H!y;'!'S('t.ictoırrh B2~ 

do:su (Ş<( rr.-.o:ı KO:,,çer). 
22 30 '~ı:orr.lr;t;ct saat J\y:ı.ı·ı vP. Ajans 

I!.ı·b· ·ol l i ve Bort~l&..ı.·. 
..?2.4'5/~2...50 Yarır>l:~ Program ve 

Kaı>f~nl' 

1 LAN 

lstanbul şubesinden : 
Kaloriı!erl1 bbal.a!'Ja re..~T.! ve lluslL-,1 ,;jre:;\f': Eıta, lok&ata. 

berv..\ri maôaM.f»r nT.:ıtfa;:~o.nı.e kfu;.Lk d'ö: ı.:.C-Ci, ci<> ... c; glbı. tSl 
rncı..l..;.;".e olan lOOmi.\r~e:ı"C 1~.:.~.;e.t::;ıı hu ~ ...... i a~ ... eıllcı-ın ..ıba.J3n.:Jı;... 

ını.:,.,ıcı için Gt•,'k kön.ı~"ü scııt :Jar~na a§ac;ıdflkl e&Qsla...· dah~ x.:; 
10 Tenıml.i.7. 1942 etr.na. Cii.'l1ü-:~ it:bn..rfn başçarı:.caWır. 
ı - A) Sıo'ba:Dr, B) k.aloı~f.QI. D) lı:t l ~'ı sütharıc v.._• buza ı 

hallcri..1 ,.e t...üçl-Ji.: dük:n~ ve d(.'nı:r· gibi r~cat.ı::ı ~oa~rıno. ' ~ 116-

~ücr ic;in üç nevıl. ı·lı;y;.ç bfyJnruı (· ha...:: ·lamrıy;t ·• 

2 - Sr.t>ala.T rçin iblJya.ç beyar..na: el(.i.-in, 10 Trınm ız 1.,42 c:t& t Lal:& 

hu1ck.n itib:ıreın nşagıô~ yU.ıiı yerlt1 rjcn tel-·:.nc b..,..~'1!!.!ı:u· :-. 

A) I{ad!:.öyün1<> itfa ye Jo:.·=ı;ıs:nda'<i ııat:, uuı .1:t, 

D). Top!ıa•nctle G 1rrwük. &.~ısı..rıd.ı Kooıucıı. ilai:lı &.• J. c.;akı .... ~ b Jrv' 1 

d:ın, 

C) YCdi.ku.lc gallbaı1esa:r.ci~ ;i sc1ış bil ~dan, 

E) Bu il~ yaz~h. bayilfl'I<iC'n, 
3 - $v1lalar için kJ~ kOm,\.;ru saUş mah:ı~l":"'l lkıf.IC' muclı de ... . gr. 

Ç".!11 bayiler- ;.ı uUlfetU\ ve dUk~fuı}c:ti"\le y#ı e a.>'"'t! tnn.ck.cC.~· y J ıh Kdd. k y vo 

Topha·nC satış bürolnı-ı ve Yr.dt-...ıle Gn ,r.an-esıülr. 

l~aciıköy satış bürost:, Kadı!t Oy dflpc ıe K\.t."'lbeeal~re g .... ~ 

TQpbancO:c K.ozluca h~n al.tı::Dak satı,;. 1..ıiır.oau, Kuruç~,.,me k.:-k. 
Dv!n:ınbah~c vç Yı•dik .le gaclıau-elerl ·!.:~n. 

ıçı<>, 

cR·1ı~le 

Y<diltule g:ulıane.<!D<t&l satı.; n141alli d,• ;ralnız Ye e g:ız..~ .. , l•orı.a.l:in s.gml>'.t Ka.;·csi Üsk'J. 
(t2.:° cac.dıesi ŞJO .. t 12D5 t~n<iı \'e Şa.:
ıkaıı i\1 astaıf;ı. R'7 taT}nfl Gartrn Kir ... 
;>'\Jku OO~ı Vt, dere CeD\i'İJt~n yol, Şi.
m;.Jl•"ll )'Ol ,;e n:.cn<L.ıt 50 ctöııü:m tarla 
153 No. n)~"~ômt yok:laımaı senediyle 
:ra -..1 llalll Wı ~tü:ı:"ı·o ve ~sı ti.a 
F··· ·..aıh oS:!u Eşref \"(?- Seyit ve Ha"aa 
ve l 1 .ısn.... . .ı..K-lerindey1:Pn ~Iür-Jrt'"'i!l 
ll!S,f ll:ısrsi k g Temın.uz 318 V" 10 
Nı1. fiıylc S .. _yiı..h... trcb,.'t 1 oo;p d·Lıer 

n:.,.,.lt h.ist.x: J1\•· -.ı.e.)'"" m ~-·€'! $f)·it, 
IIM"an, H .. ••Jüciı·n ve Eşrcrtr·, Gzyı'i

s!ntlı ve!ClıJtl:ıyle Ko:'J'C ı -,mi.lh...ıı,e
rlnC~:3 yazılı h:ıklltı in+· :ll! etJ.ıa·:)ı 

n-:.:-ı~a.n.11a irrt.ı1c'ı1 'n t.:! 1 i.l:ı-·a tesci!i ta-

._..e bayih_•r dt> yalnn keııcfi rD.ıiJğ<i.za. ve d"Xif.?llan lç'n ~ntıs yup.:... ".Dk. ·ll'd.r. 

4 - Resmi ve husu:>i mües6E"9C:cr küçl.:t d~n ·:c;. do~.mıecı Vl' b;:;r._,.ri ea 
nara otel ve pans.'y<m.l:ı:·o. ve k.alorii'cıl~ b:c.dL: r!a t>: ı.:...'n...:m r.1ao-en kor..ıilı 

rünc aid b(·ya~rr.cl:cri.c ~~ rr.a.b3l1i v\\ kö'l'lÜr &a~ .. mcvkıi, v J.atada 

yoci yotcu s.ılomını.r1 üçUncil kat~'.:i rn<" ~t~L bfir'(q,,ıdu~. 

lt :> ed"lcn ,l)u ta· -ıı.nı..1. nP.rm .. 
la.r.>.r..J: fnt t~Jen tapu.y1ıı ıtx:s-
ci!i t.a'lıep 'dl .ş bu k iJnın n1sıf 
bisı rrıı~;Ur YL:. n~ 1295 ta.:.: b!e 
c'u:cı rlır..de o.:.j1 ı~u gö:ii1-üş oJ n ,.,ı .. 
na b~ 151'5 N1. 1

;. n:ı. tc"f.ı,J."• 
.i(.;bu r. c:-ıf b ~ııl su,;.-eti ga,y j i'C-".ll' ;_ 

ycı • uıı. ed •n k ı ! )1-e 1" ruf 
:ıst'l J. bt h l 1:r \- · t ol<l ..:.ğu 

~··"J..:l!e •aı .Jı. "1 fu1d n H baren cm. brs 
gil:.., irirxle t'llı·•!• C"ti Vt" t:le K.ar
ta! Tupu S cıl 'IJ!ıo!ızl>ğ".ı>:> "" tah
ln.l,,.et g_"ıü u mct:ııllii~C gid'ccek n~.
ar.1.ım Ve.3:l iS: b~l.ıA.tc 1nüraC3at;aırı 
l]in ul..ıur 

o1·4..ı.ıı~ ..... daeı B ... ~<:~-
l<lıc !<':la, i oltırula b.ı· 

laoo""': Erc 1;l1 y:l,,ba ıi"ı~lnn Sıd1ı 

Ayiaç'm h"cı;lrl Eşi Fa~""' .ıcyto.o;•ın 
2 11194-2 taı'1hfr"1.:! va i ~·m cd1di.o• 
ifan oı vı1ı.:-. 

l.''E. 'İ :-.;r.şniYA~ 

Assommoir 
Hilıu; l\.iıa.Tle\·i tnrnfından ~on 

a:;ır diinya rrlrhi:}ntı serisinin bi
rinci kitabı olan Assonınıoir te.r .. 
ciin1c.;.i M~redihni~tir. Euıil Zo
la'nıu bu ~a!1~ ... eri ıncılınnı i~n1~il 
~Iii~!ak :\J,ı~ alıon tarnfmtlan t<r· 
cüınc edilnıi~ hulunnlası eserin 
ti.irk~esi lıakkında {ikir \·c·nııc-k 
bakını.ndan ha~lıh;,.~ına b:r hii
kiin1 tc..·~kil etuı<·l"tedir. Aslııı,lo ve 
te rciiınc-..ındc nc~ir lıay:ı tnın~a 

J iihrk bir kıymet kazandıran 
A"~onıoir'r ol..u)·ucuLırınııı.a tav• 

~iye edcr:z. 

Çıır,ısn.b 15~nü tır
nık e ·ımcz, gece 
a nıy b~ ı\mazmı, 

ez n s~ı 1 n ~\:ı.m) 
ban-.al r.. g · J -.e d.u ..- [J nca 
S" l · • , l b 1k \Jel y~.};J, ~y ... 4 

ll: ••.• ıı lL ~, a::aı.i~"' , bu;1tar:n bl'.'p-. 
Uiı ı .~m.ı ~il Jor. 

II.ı..<tlt1 • Prık<'i. Sl){'Lo • 

- B'· yı -de-n, aranı;ı:, ş.'Udet ı gt'-
çir. ı_;. · s.....r~.ıınc lni:· şahidiniz_ 

"at mı". 
- ~la~a , . -· ctt•.,dirıı Bu yüv.dcn 

hü · gt.n ka ,-e.a, nı.:.a er. ~iru~zi bütL:ıı 
n1ah.,..J!f•li ot1ir Eloilt'ınlt~ cglence~ o:ı,.. 
d.uk :ı.rt". Glirdc bir knç bsıl gürjil
tü ... 

J,.'lı:ek bir im~ şalh't nml sa.ydı. Buı 
ı:.hiU!P:-iu ça3:·ı119 Oı .1t:ıilm~si içlıı 
Qw·uşına ha • J. güne btrakıldL 

Jı.'I:hd.111.1--.ınc~en ç~:Jll.Ca. kadm, 
- Şlrr.di, ~e)'e g,ic!ı~cck.sln? oe

<i.i. Erıke~c, 
- Eve. dr<Ji. 

- Hiç u.t:ır.·n,ıyac:.k ?nU:;::ı, dava t<lip 
t_e bo~Jmna~ istPdiğin kadttılın e"·lne 
ge·-....,iye? .. 

- 0Yi"y"l:('1 ot i! gi<JETtm. 

K dm, <Hi,..ündü1 clı.Jıitlı:<iü. 
- oırrcz .. deı.ıı otnllercfe. bitl~r, 

k "'1 ar U~~··· Ona ruz değr1m1. Da·va 
b1tinl ye k:td • sarı. aş:ığKta-ki odt!yı 
\ 0 ( Ln, o .... ca yat.ar kah-i3.l"Sli1. Ye
n ~· :i d4i! o..""aya vı iı"ıın, S~n giCi.ince, 
od :;ıı di.lı:Gltır, y.ıta~.n, yapa~-:-ı1. 

Ss a da, dilv .n~.-uz. 
1--Ityc! bakn)•,..., ,.. jş ö.% ne! ... 
l' "k 1:, bu e .. c it. Pt rttı ve o ~ 

dl' ka<t. .... anknr yı vtin li!'.itıtilf"r ..• 

JJCSEYİN BEHÇE'r 

5 - KaC:A-ôy, T-Oıf.1haı1•J ve n:~.rn:e-..: ~t~ bJı\ll .,,-,, YedikWe "" •n 
d•4.• büroda bir tcoda ı ,.u bl.liımuın b2:ı •.• ., .ı., yil& lı..lcdan ıı. l:ı •alJ 
yapıl t1':ıya<:a k tır. 

6 - K :lllr~ı"' i htT' .arca cJ.u...-anl~r::ı t:.ıhi.n i.çlll k! lo:-ı.!e... f!"' ı.:· .. ~·.a 
yc.s~k'ı da. yakıi:illaK.. üı.~\re kQ'Il'Jlr verl.11•1nrıı, 

7 - Ta.li.n1al!1a~necıe, bo;=)"anu~neleruı ı...~dikine a.d ol u .r. ap 

ğ•< yazı'.ıtlH'. 

!.-1 (lde 3 - .~~a~:·ııa yazılı iah;s \·ı~ ınul' P' ler ı'ht ya~ıa • _. bev,1nıı:ı 
n.c hÜkır::md': olm k "c natbu beyaJı7' me ı e ;.en tJl n:a. • •.!. ıJ .i P.t 

mc üı.ı•re b·rer rt't:i•lll rnıektı.:p ile bı. .d-i '"eb 1.rırr. 
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