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Gazeteye &"Öııderilen evrak iade edilıneı J 
-E BABERLERi VEREN AKŞAM GAZETESi 

Onu,lstan-
1 Refik Saydam u Saba Göz aş arı Ara 

bul'~an sı da Şehrimizden Ebe ... ·işiy nının 
·Ebedıgo- ı .. ık M 1 . A k ' G d 1 • 

1 lunaçıka- 1 er a esı n 'ar ·a on eri 
rırken.° Cenaze saat onda Taksimden \ RUS CEPHESİ 

Kızı lordu 
çekiliyor 

MISIR CEPHESİ 

Refik Sayrlnm adı Türk 
milletinin hafızasında 

clainı.,_ tül<:an 've min

netle anıfa::ak bir şahsi
yet örneği olarak kala
cak ve Türk gençliği 
Refik Saydamı yetişme 
ve geli~me yolunda dai
ma canlı Jı;r rehber sa

yacaktır. 

ETC:M iZZET BENiCE 

B!iyiik adamlar •'lnırı, ö-lrn bir 
fnıu ınnddt·ııin -..+•. ii~ündt•n 'c- )-j. 

~" ınaddc aıcıninı1 .. ·n \l .. kili~"ndl~n 
ıharrt!Jr, 

llün ı:rrık Sa)dnınr hu -ıitun· 
lar1'a anl.ıttık. ı a~iJt. h.ıklutınd.1 
ti1iLer l· .. lz1ln1;;1k "'crr-kcn bii,iik " . 
\:ıtan <;cıtul...Jnrını hir )'37.Jdt1 iki 
) azuJa 'crtbHmt:k~ hil \'cri~e "t:.oy· 
n::-k n~iinıkiin ti.i.• 0•il. Böyle du· 
rumlanla onların göılcrdc ye 
l.allı.l!'t<;c tarih bo) unca )a~ayış· 
J .. ırtdır ki, anruk bir giiıı iu!-ıall· 
larıu te>ı•llisiııi tc~kil ediyor. 

D•>ktor Refik Say dam Türk 
t·anılasında ,.e Türk Cumhuri~·rt 
1arilıUıde i~te bu ç-apta adanıJar· 1 

dan biridir. Tcs<'llhuiz.l onu hiç 
'"lıııeıni bilmek te J.il edecektir. 
Ye.. bak!.lrnııc de o ;cıuiyel!e, mil. 
~·ı lıa~·atında, larilıtc. vakıalar 
ı l~ıle H kar~mda lıer bii)ük 
"1nidt-l; iman gibi iilmcmi,tir, 
•lana ·ı · ._ .. _ 1 ·d . 

1 
a cınımıLA~, 1ayalın11z a, 

1 ~ .<·rinıizde ye ~·leriıııizdl-, tarilıi
mud 
0 

· • soııııııa kadar l aşıyacaktır. 
nu, bu sabah bu inanla, bu te· 

"'ili il . . c ebe<li yolunda Istanbııl 
~crhal..siııdcn Ankara merhale· 
sıne l"§lİ et tik. 

• Dol.tor Refik Sa:vdam adı Tiirk 
nııllef · · ıntn holfı2ns1nıla daima sük-ran , . ~ 
. • ıııınnetlt' anılacal; bir sah· 

51) et ·· . . :ı; .. ornt>gı olarak kalacak ,.e 
;.urı. geıı~lij:i Refik Saydanu ~·c-
"•ııe ve ,. d d . • • 

1 
gc. ı~ıne yolun a anna 

,anı b' ... 
Ok ır rclılırr 'ayacakbr, 

id un.'a ~ni;ında Reftk Saydam 
eal hır g 1. 1.• .. 

nek . . rııç ır '"' gew; ıge or· 
d hr. \ cı~nıe, etiid, staj çağın
iı~ 1D~ld.or Refik Saydam yine 

e" b•r ı· ı·- .. nt·kı. · geıı~ ır ve genç ıgc or-
de .• ır. \"ataıt ve nıiHet bizmctin
al ~~n~ Doktor Refik Saydam ide· 

\' or."ek gençtir. 
nin \ nihayet Tiirk ihtilal tarilıi
İ..ııkıJ:, •~ında, htiklal Savaşında, 
buı .. P nırrhalderiııde, yer yer 

1111 ıncml k t · • • 1 k ·b· deler· , . e ·e ı~ınc- . ag ı · a ı-

i:ind "'ti d.'ken Sıhhiye Vekilli· 
, e - e R ... rık Sa~·dam yine ideal 

<>rııt·k b" . . • 
Ve .· ır }:etı~gındır. 

b~'la .. '-J •nl' ikinci Dünya Harhi 
''"en,eb b l' ··· de :wır , u ar nn seyrı ıçın-

Dokı ' 1 Şc~ lnönii rehberliğiııde 
leli -~~ R~!ık Saydam Türk mil
I·ı· '.çın bır ~anstır '"e Tiirk mil
• ınuı ~et" ı· . 

ı. d ' 1' ırdıği büyiik adanı-
.. r an b' "d" iyi , ıtı ır, Fel'di hayatında 

ınsan ol111anm b"" ""k . 
olnıaıı b , uyu ınsan 
V•rnı,,'~· nk~~- ve ehliyete ıkğer 
~·t nın, durusllügiin, faziletin, 
.. u an~e,··· ·ı· .. · . " •ı:•n. bcseri takat ··ı. çulcrınl o 
S&rnh-~ı·g~\'<!n ~alışn1a ,·eriminin, 

__ ...,, .. ,il el I·' ' 
•n ·1 • ':'. ' " a "1ı:ı11, tevazuun 1 e-rı orn "· ı danı ce .. egı o an Refik Say. 
killik dın 1 ~ayatınd.,, hele Bll§Ve• 

•H•nde b .. "'k 
dn let adamı . "Y.u .. ~apta bir 
\"alan"',.,. \c buyuk ~apta bir 
dc>idir, r olnıanııı J üksel. iia· 

Dahili politik d 
Şefinin rı lıl>craı· -~ Yliksek J\tilli 

•··ınd · · d nıf"nılekc.-tin kal'~ c ve azın e 
f )" • KlOıtU\SIDI h 
e •ikctındt·n en az öl ·iid • a~ı> 

dul nıasıııı ı:nve cd' ç e tıccssur 
Jı. • .. • ~ ınen ve bu{J'"ün 

ıı ı~ l'ahattıgunızı ten1· ~..:1 .. 

Refik S ·d · m <"<>en .• ı" a} . uuı lıariri 11olitikada da 
~ ın JIÇ ~uphe · k k" ·-.ı '.' 0 ı Seiinı'n ~ıu 
rıuoe '"' d' k - • • . . •re lifinde en yii.ks k 
lıyal.all binbir inıtihanla k e 

:tzan
(Dcamı 3 lln ıı Soh<f,dc) 

hazin merasimle kaldırılarak, 
Haydarpaşaya geçirildi 
Naşı hamil olan hususi treiı saat on üçte 

Ankaraya hareket etti 

Şehrimizde 
bütün bag
ralilar yarı 
ya indirildi 

Ani öli.iınrl~ tek1ni1 yUrdu d~rin 
bir acı i<;i.ıı:fc Uıı·olkan sL~vgiJi Ba~
nl.iliıııi, Uoktor Refik S.ıydaıııuı 
renaze'ii bu sabah haz.hı nıera· 
~•nılc ITa~·darpa~"' a naklolun· 
n1uştur: 

Dün i.iğledrn ~onl"a tahnit edil· 
nıi~ o1an n1erlıun111n nü.~ı btt sa· 
ba.Jı Beyo~ltt Zükfır ha~tane~İn• 
de bir bry'ct önii ·dl' tabuta kon· 
n1tı!! \"C üzeri ha~ rağın1ızJa örtü· 
len tahııt tan1 saat 10 da ibti1nam· 
la bjr lı>p .,abasına yerleştiril· 

nıi~lir. Cc .azt- alıı.' tam saat 10 u 
on g~e lıastanc öniiııden harcı.et 
rtınistir. 

Yolun iki tarafııı:ı. ihtiramla di
zilmi* olan a~kerlcrin ara,ırıdan 

(Devamı 3 ncü Sahı:l'1'.i(:.) 

Vaziyet-
Ruslar Voronej· 
de vaziyetin va· 
metfni saklamı
yorlar - Şimdi 
de tekmil Fran
sanın i~gaU ba
his mevzuu 

oluyor 

Merhum Doktor Relik $ay'llaımn ~ı bugün kaldı;tldı~ı Beyoğl11 
hastan~>inde, iJııiram geçidi ya.pılan odada ..• 

Refik Sa dam' n 
Son Günleri 

S.~::ı B&iV&; D~"1 Ret'ilı: ı;r:r
d.ını ,~~i:t'! 3 Tcın.ı~"% Cutna.rta:;ıi 
'Unü gclwôş ,.., iaşe, n ah.."Ule.t ~'i 
ilt1 fr.ll't4'\. l ~lru:ıtk ÜZt""e )lıl..'.::'-On. 0 g~\.n 
('f+-·~~ıkloııinc başlaınıştıı'. Bı.ı f.4··'1ıı.:l~-ler 

Sn.lı ltlinıil M'f\mına k..o.da.:ı· dlD\.'llm et
ıl'"iştiı•. S;,ıJı s:.lıahı Pe>rtpi.llas Otel:--:. .. 
d:e mııladı it• -re <·~«.'<":len )ııılll<lffl Re
r"' SByd:= bıal·l :>.i<tli i»r lır..lw;: ôt
~ll. t.ıraş o!.-:nuş, bc:ry-:e..ıo:ı el-rı.1ış \:e 
s:ıat 9 da g:i..'>. """"11 i:!crİ<l(' ba:j'a
r.uşt:.r. 

Öğl•y• ka.cl:ır "\1ll>y 1:,e n"·~-'1 ol
d <,tan a:ı o:ı GJ!otad.ı Yo.lou S:>lo
r. ın<l!aAd ı... ·1n Lok ' ın<lia y••:TJ.ıt..k 
~'I." p y'n~ V');\J.,._...e dö"l.m{lştilr. B .ş

''' ' ' " o ırJın ""'t 16 :ıa s~ı~ 
Daıı.ı: ı UY.· :-ıxnine g(')c-c<:-gi k<:ım ~.a(-

tırıl:ı-,;şt~ F'".JGıt <!iğ··,· lfl•, dlıb.'.> O.'l<O 
bı~ı;.;;; için E:ı.cilın.cne sa.ot 15,20 de 
gd,,;;ş ,., 19,15 te & J(>diyı'<l~n OJ•'ıl

n1~ s,·. 
DJ~rol E.:1\'.tl.1r.m ~ız..o.ta.r!yl..! yaptığı 

trn~~rda B .• ~\ni '\ 'o:.ğız ~'\--"le.11 keıı
,,!'I~ şıehır!:r. ı. n derıl ;.ini a:ılatıınş, 

:S.ışvektl de b!zzat not!::.r alaı'Il.;:r ~ı> 
t!di~~"l"k. (lıt{'N::')dc dıtr".ı:~J<k ıne'\·~.~ 
l~ ı İa~ !.I l3ıtr~n Ş 1~\ Sökm{'r.?.:~
r: .. • ve Koo.ı. i'!la.'iyon U1·t.11r.1: "Kü ıbı 
H ·on At•t K,ıytıc_· ..ıa bfır1 :k'..c 1': ~bit 
t:.... •' • r. j 

$3....-\f't'./.;ı btta. ıbulı n ic r. •1 lll1t.iya;- j 
• .. , 'tilttind"' •~:a.ımw ! ct;ı.q, .ıo lc-r 

• ı~ ~!e .. 'ni"i :ı~u t>t~ı;ı ~- ı 
k>.d~ cli!ıırn' er. ~>d· 1 ·tı.t<!;> 1 

(Deva ·ıı.ı 3 iln<.:ü S&h!!cdc.l) 

Kara Borsanın 

• 
Alman piya
desi bando ile 
taarruz ediyor 

VoroneJ'de muha
rebe ıon derece 

şiddetle ı 

L"lll.lı·a 9 (.-\ A.) Roı' re 
~ !oskıcr~·a • usufii muh bir, " ,, .. 

\'"()l"()nc.jd!? dU r.n \'~ f!T)1CL 1 l 

nı ıüa.~a e- md! J Du~ ~n 

şclıri alınü ç:n ın.u.ızz.ı.·n fiJJ·
l'\."'İ1-0T • ~rle<lıyç,... &t Vj'ft ,\:u ·-...o,et
!e<İ, dü,,<ma~~ ağ r z.ıyıat vcr<L.r
d'"Ci.tLn ve .sa)oca i. tdnfük kal"Şl
sında kalod.J:.;;1a ı 90nr<1 karış karı~ 
g.:n çdo.liyo::. 

Ku:-:;..'< - Haı->ı:of çc,-:-esinde A!
man.lar i .. cri har.?l:l'l'C'rl s:rası 
tu· fak ı:ıı kiiçtlk şeh rlcri ele ge
çSnnişl . ·r. A!m:ı.. Jı: -.n sav~a 
'i:ttU.kkıci ta>.k SB). ı aı.almıj 

:;o.rüıımcme'k'U!dir. 
Alman lrnva k,\"ve1.lerc Don 

nebri -usunda \'e cepf' gcr:!
ı;i!ıdclti ~ehirlen, &.,·..ı halik aı-a

<Dnamı 3 üncü S;ıhil<d•) 

Almanlar Stari 
Oskol şehrini 

de aldılar 
Lflll'.l ... , 9 (ll<U°))'> 8.15) - G<.<:0 

;a , :1.W..:t>:r.<>d:l il(· dil"'fl S>•y<t f 
~Uı1,;ı: ~un Rtt,,."1ol ve \'rt.:.'\ft hQtt:..-

nın Do~ ~t .ck•t.!l n 1;aTeb~ !t''l' 1 
dev~ c- r.. R · la, .. nn ·taT ~ bir 
...,u:')3!,: ~ son ·a \'"orontı.'.lfl llô 
~ t.: "C c:u~ "Dı.ıG· _-oc:.-, stan 
O&kol ~h:r'nl tıah!"ye •im i'•cdi". 

Alınanl.:ınu Kıır,k w• Kalin.in böl· 
ftl,.riııde tnarrıız İ'.tikanıetleriııi 

g<;<,terir lıari ta 

: Almanlar Vişi 
· F ransasını da 
işgale mi ha
zırlanıyorlar ? 
Alman işgal ord • 
ıa kumandanı ba 

i llaıaıta ısrar 
ediyor 

Lon<lıra 9 IA '<) - Da 'y 
:ıvı.:ı-or gnn tcsinır. öğ.eıxh ,i
ne görı>, !...a\ ! ıle \'o..'l Aber.: 
arasın<lakı •on gi.>rt.qın<:1c .. 

1 na ı~cr!ı_ \T ~- ıın İ! i ~c~nmc· 
~e old\.i. ~L" ı ... go.-rtemıclt 

3 c.d sohlkde) 

SAVAŞ 
Durgun! 

• 
Rommel ağır 

tank ve 
toplar yığıyor 
Mlllverclier ıon 
6 Ja~ft2da 284 U• 

çak kzybetmı,ısr 
l..<' ~ 9 (:\ B.B C \.ic. 

uıri.nd b. • ı;c u . , !i. ~a ı, _. 
brrlcn• S"~"• ço,..ıı:,:m& lrki dt _. 
gu~ · k el' ., ac ~ '1 et:"' tt '~. 

İn.g tz s..ı,~ nr ~,., .., R ~ 
li:ı tı'ZUU ~::ığ C t.,. :l s~ldır.ışla.· 

:tı .a de.' "m c t ~dirlu, 

Romrr>cl a ır : k VL top!anru 
~:ıi:lft""~ı_qa -:ır, 

Rö:yter ::ı·~r<= .. 
(Deva r.. 

o r ırn 

.l i Q 

:ı,..nr 

Rus uçakları 
Tirpiç zırhlı· 
sını yakaladı 

Bir habere gore, 
iki bomba 

isabeti kaydedildi 
Lornr~ 19 (A A )- B.B.C' R· < 

tayy~rclc:ri Şınıal <lcnız:n.de rn::: ... 
~uf A<man zır 'ı Tı '}>~ı yasa
laIT' .ı,lar ve _ıı i. h t kayc: •nı." 
leri.r. 

E;r.dcc Tirpic ı:ıı·.' ı No'rl;CÇ 
linı2nı Te-l'O'.""jt<mc1 n ay1·1':! ğı -
man i~~·uz k..t» , yy .... r "• i,,

rafın.da'l geri;c riC .. .-,,e mlf~ur 
edi h-1 ;ti. -Varo:ıez" n Cca,p DOgt»-UC:ua Sta'i 1 

O . 1 y<ı.k;ıDın.J:ı ço'.c b,ı-;-.... .\!ıı:nn -;:::;;;;:::=:;;;==:;::=;;:===.;;:;;;;:::::::::;::;;;;:;:::;:======-.. 
k,r_,.,.""(;t~. ~uu hSr il ~ y~. ~tz.-

:~'::. ~'1"1~"'1>';~, m;;~: b• ~~" '::: l"'- ~ ır~ ·~'-~- ~ ,, v~ 1 
do • ..ıı·bı nen kAt'i n :ı. ·e· el rll'.~.~ - -~ """ _ -.a '/ -~ 
bio:; ya pl<J l~Jru )':!Zlj'il:..'.:..::.. ·-Ilat'P crıılıelerindeki ve rnil. 

foller ara,ı ,;~·asa alanuıdaki 
gt•nd durum JıatJ.mda buı;iin 
öglcye ka<lal' geltn haberlcr
dcıı edindi,..~iınjz 111;.:ıliiınat \·e 
intıba şudur: 

yeni bir marİ eti! 
1
Ml. Rommel'e 

• .. .. • I Tunustan 
ö L 0 M. • • 

Mısırdakı haı·el.:cit sckız gıın· 
deıılieri yc>'i bir inki{;af gös· 
te;·ınemiş old•l;"ı /;alde, Rus 
ceplıcsindeki harct.-ı:ı geni§ 
mikya~ta ge!.,-n-,elcr göste
recefje bc~ı.zerııekt cd; ı·. 

Ancn?-c bu 11arekıit ctrajında 
il:i taraf kayııa/,fonndan ge
leıı haberler birbiri:ıi ı·utın.u· 

yorsa .da, ]{uslar bıllıassa 

Voroncj bö'gesfrdeki duru
mıın oo1ıam.eti1ıi muhafa:a 
ettiğini sak,/cı.mıyo·rlar. 

Almanlar, Don neltrin; ge
niş bir rcp"e<L':ı geçerek 
Voroneji aldıktan soııra, ::-ırl·
lı birliklerin ileri hr:re;:ete de
ı-a111 ettiklerini bildimıektc
dir. Hattı1 !t•ı şel,1·iıı 60 kılo· 
metre dogu.tilnda~:i bır şehir 
dalıa ;:apted·!n•i~l'r. 

Ha.lb"ki M~skoro ekseriya 
geç kalmakla bernlıer, bu 
ltaberU:ri teı;it e'ıııiyor. Bi
lakis Vcrmtej hcniiz düşme· 
di<]i gibi, _411na11IC!r Don neh
rını dahi gcçememişlrrdi-r. 
Yalnız 11el,rin ar~ kıyıS?11a 

geçır;Jen bir miktar tr.nh ı:e 
ınotörfü ktıırı:et imlıa edi'· 
miştir. 

(Dr·,·:ı..:n~ 3 Q.nl"ıJ S..th:r,~ö~) 

Bazı kın1seler. kuçuk sanayı erba- igardım geliyor 
hının elinden iplikleri alıyorlar 
Son giinlerde karabo-rsarun bir 

takım garip nıüdalıalclerle, J;ii(ük 
trikotaj sana3·i erbabına ve.-ilen 

Fransa kat'i 
muharebede 

rol alacak 
General dö Gol 
radyoda Amerika
lılara böyle söyledi 
Loll(."ra 9 (A.A )- B.B C. Dün 

ak.•a.m AmCTı.kaya hıt~ben r«İ)"Q· 
da· b!r nutuk söylıyen ~cral 
Dögol Ihll<'ı·in se\·ku keı.,.ın''n e'1. 
teh1ikclL netiee~ı:rin<len bir•n~n, 
Franısanın müttef"klerın a:nüşte
rrk gaye ·!n<lcn hJr ~ bızaıkılm•lSl 
ol<lu!;u"nu söylcm'Ş \"€ 

•- Fakat Fraru-:a kat'i mti!.a~ 
rc?:>cdc yeri bir a··, 1 o'acaktır. 
Ye"i 'bic· d.inyan»l k:ı;uhac.r.a 
y.:ırrJım cdecck•ir• Qem·ş'~.r. 

iplilııfor üzerinde yobu;ı;luğa kal· 
kışlığı talıkik mcnuıı olmaktad.r. 

Alakadarlara yapılan bir iddia
' a onaran, bıı yolsuıluğa öua· 
yak olanlar, yüksek sermayeli 
bau trikotaj sanayii aıuJllcrJ:dir. 
J\lesele şudur: 

Kenı.al Güııgör ad111da müteseb
bis bir Türk genci, evlerinde· ve 
el tezgalılarıncb trlko1nj imal c

(D.,vamı 3 ündl Sahi!edc) 

·Bir çocuk tram
vay altında kaldı 

L.Helide Ordu cad<le6indc Beş
er apart.ıınıanı önündt:- c-vvc&i ge· 
cc saat 21,10 da fec; bir tra,m·ay 
kat.c.s! ol.t11u:?\ur: Aksarayda H()l·· 
lıım:la Hau~akt wkağır.da otu
ran duvarcı ustası Nuriıün 11 ya
şınıda:ki oğ~:..ı Deı11:r l .. etL 11:ı.rat 
satreak üıecc koprken Top.'<•pı
da..." Sirkeciye g~l;:n tram\·ay1 at
lan-ış \"C biraz sor.ra arıhdaki a
,.~.baya geç lC'k ist m~t!r, f~tc bu 

(Dc\C.r, 3 ~~cü S'h•!ede) 

• ·evyıoork 9 (:\.A.)- İyi bir kay 
r·aktaıı öğr('nld:!i;ine göre, bu 
son haftalar ; 'ilde Tunustm 
Rom.mele hat.i:•da y ü.zlerx:c Thaıı
sı·z askeri kamyoru, yedek cl5t 
ve rnalızeme ve a·kar yakıt gün
de.ilmiştir. Fransız Afrikası şl
maliıı.:k<ki bütün li manalrın kul
lanılması için Alnı.anlara çok bü-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Pli eksikalılar 
da Mihvere 
karşı hareke-
te geçti 

Londl'a, 9 (A.A.) - ·B.B.c .• 
Bir Amerikan r&J) o'u llleksika 
ku\·vetleriuiıı ilk defa MiJnere 
kar~ı harekete gec;tiği11i hildir
n,.,ktedir: 

Bir .)lel<sika körkzinde bir :\lih
\:er denizaltı geıuisi görühnü~ \C 

ta~ yareler hücuma geçmişlerdir. 
:&ıı denizaltının ağır hasara uğTa
dıi.'l .ı;a.tLJH>lunmakı.dır, 

O•• lünı lıakkıc da bir söz: -
- 1-.. apayahuz ölürüz.!• 

(Pasral • Pa>.kal)in bu basit, 
bu girift, bu cnlipiiffen, bu hari
kuli"ıde, bu sade, bu müthiş sözü 
kadar öliiınc ait giizel laf i§itme
dim. 

E~ct, yaJ>aplnız öliirüz! Ölece• 
ğiıniz nnda, biitiin dünya, bülüıı. 
insanlık, unsur unsur ve fert fert, 
bizimle beraber D)ııi dip•İz ka
ranhğa atılsa bi% yine yapayalnız 
ölürüz. Ölııceğimiz anda, bayat sa
hibini bcrşe3-. bir krooomclre işa
re'ile lıayata veda edip lıizimle 
buluşmıya kalksa, >'.İllil yapayal
ıı.ız ölürüz. 

Ben yapa)·alnız öliiriim, siz ya
pa)alnız öhir>iinüz, o yapayalnız 
ölür; '\'C bizimle beraber ölmek 
da,·asında lıcrkes ve lıerşey, ayn 
ayrı -re yapayı>lnız öliir. 

Baş ocıınıuzda, bütün ordusu, 
hazinesi, aletfori, ,·a. ıtalarile hü· 
tiin bir dcdct nübd lı<!klese, yi· 
ne yarayalmz ölürüz; bir yangın 
:ı:eriııde can ~eki~eıı dilenci gibi 
yapayalnıo: ülürib-. 

Ölüm ... 
St'yreden içiu bu en büyiik i~· 

tim•i. S<"yredill"n için de en bü· 

• 'ECIP 1''AZIL KlSAKÜllf".K 

yük fenli hıidiseniıı ne rlith<', ne 
(Ilarcnı), ne ta\' ) c, n<ı i:timas, 
™' tenbilı, ne ihtar d;ııli~cu ,.e 
ha) allcrin bile aLınuyacost;ı mc!· 
kürc,·i bir ıııii 'ilik ve benzer· 
lik pliit(ornıasında insanoğlunu 

birl<''.'ıtireıı derin ~r11 ant .. tk ulu 
Peyg;nıbc-rin . u allın sü.ıi!nde 
nıahy al R)ll bilirdi: 

- Iliç ölıııiytcck gibi bu dliı:· 
yaya, hemen öle<"ck gibi übiir 
diinyaya çalış! 

Öbür dünyaya çnlı~ınanın bil 
dünya üade>ile ilk tczalıiirii, i le 
böyle kO'il..o;:a bir tenlı kıyamet 
halinde ,,. yapayalnı;ı, ı:i~cn şah· 
sın, gerisinde düzgün bir hesap 
bırakmasından ibaret •• 

Bir de öbür dünyaya \alışma· 
nın namiitcnahi 3Lamctli bir lıa
kikati \·ar ki, o ~ındi hahsinüzin 
dı~ında ... 

:\laddi H ınanc.i ddtcriııi, lrr 
muha•İP r.ibirile {Ajur - günü 
giinüı!<') tııtaıı, yarına bırakım• 

yan \:C rakaınlnrı doğruyuz.an '"'i8· 

bıs, lıH; ölıniycceJ..:n1!ş gtl>i ba 
dün) ayn \'t' lıeın< n fl.ecelı. i~ ibi 
öbiir dünya;> a ~nlı~andır. 

·e mutln .. i;Jüyorun1, fakat d~{~ 
kı im ( Ajur)dıır:. dırcbil mu· 
Jıa;;beı 
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HALK FİLOZOFU 

'İSTANBUL KAZALARI 

L~tırnbt>ldaki kayuıal.aml\rra 
biııbir i' verilmiştir. Knyıma
luım, kazasının lıem idare ami·. 
ti, hem de belediye şu~l mü· 
dü rü<liir. Herşey kayırutkaru• 

!ardan hf.-klcnir, Kaza1>1n diğer 
ileri gelen memurları da ayni 
va riy eltedir, 

REŞAT FEYzl 

Bı1 memar itiraf etti ki, ia~ 
l\leıine liıyıkı veçhile alaka· 
dar olamamakta v.e bundan do

layı büyük bir azap dııymakta· 

dır, Bir kaza mekanizmasını eıı 
fa:ı:la mesai eden şey, blrta· 

kuıı Juı-tasi formalilell>l', vatan· 
daslarııı müracaatleri, muame
litı resmiJ'e ve nuümerredir. 

Delllze ıecce ıdea 
llbaalar Mısır cephesinde İngiliz ve Do

.xv=~ı: !' ..... ~ ~;:.-:: ğu cephesinde Alman taarruzu 
bil. Sıoa'k bir öglc-dıeın eocı:m .aat .. 1 ( 
Köı:ırüd<u gt'<;lt'mi;-cceğlın. n-amvay- / Y 1· S E k" B "k A "l' • 
1ar<1a' ı.erı<'T!leıı: ••tıemi.)'U"Um, 1ıaydl, azan : • • s ı u reş teşemı ıterı 

Hal böyle iken harbin bBlflD.· 
dım be•i, bir de iaşe işleri çlk· 
llU§lır. Ka:ıalanlaki tahrirat 
katipleri, ayni z11ı1Danda, o ka· 
zanın iat,e şrlidir. Geçenlerde, 
çok ça~kan ve iş bilir bir tah· 
rirat katibi, i..Ierin içinde bu· 
naldığını itiraf etmişti. Bıı talı· 
rir t kA!ibi, i:deal memmdur, 
Keışke, yurdun her kaza,nıe 
boyle bir tahrirat kôtıJ.l bula. 
bilsek. 

Kendi kendime düşündüm.. 
En çalı~kan, en büsııiiniyet ... 
bibi tahrirat katibi bu halde 
omrsa, acaba, diğerleri ne hal· 
dedir?. Diğerlerinin ne halde 
olduğunu ve bu ka:ı.alanlıı iim· 
me himıetlcritıin ve bu arada 

iaşe i~lerinin nasıl yüriidiiğü

nli, sayın olnıyuculannun ze. 
kiılılrına terkedi)·ııruın. 

d<dlm, Eml!ı(Jllündıeıı ı,,r ıııuıuıı.Ja a.t. • 
ll!f •y•rn, 

Saodala k"1'11"1"um. :ı:ımi.oin fiStıü 
nlobolen 6('1lm. F>ı;u- fışır, sul.a<"ı ya. 
rar..ıı: gidiyorue. iki mat aohik goz 
&"2ldi.riyooı:ırıı. Ç!Jktı>nbeoi, jl8'1.;te 
...OOaJ gezu.tisi yapwamıştıın.. 

Dotıa ,.l"8de Yemiş ,.,ıcııılarından 
1§<.>çbiıiıdn İ9'01, bu cwan l,'1tlk ctın<.lt 

imkim. v.e fıı"38lmı bnJduıın. 'MPğ.er, 

ben g~Ji, bu robı.İt::.r, De .n. tGW" 

l,'C>it lııarap o~ Vı: »lboocıa. ne ka· 
.. c.;ıu- '°-ak dt·ı~ıe dC>,;rı..ı yaı.nu.ş... Öyle 
•bı!uJ.aa- \"ardı kız, t.d t;ı, HaliC'e doğr'u 

ıecd:'ye kı<.ıp3111r g-U>i eti er. Dcn\z, b:r 
çok r.!ıtmılırrı y .u,, bir çek • ııta 
ı:ı.ı:c ellr:i i.çınc alın..,, . Artık, mıaa:.ıi. 
~belam · laı , bahst "1njye dahi 

=======-======-====-= .uzum ye»;., QiınkıJ., bu ~ı<::de ntıt .. 

~~~~~~!~~~~~~ ı d..,na meyil!> olmı."11n bin'1 p k az. il Kurultayı Buılila.r, n,d< .. n Ydtt.Jl cy<>r, den a doğ. 
nı <C1J!>" diye, nı,O."'lı c.~v • ı •. / 

1 

U'Zlı) , :..c, ~ c;ü.' ... L..ı.m, DanC:k 

f;)ıt_;~A;l:::;::~::~~~'.:!:::i ı . k ki, le ad ı, d3ha ~ UO\I Al • ı,;zc 
1 Şfıra müracaatları lliC)'C<' B0 z.~ buy e bir lı 16""1 

ZAMAN! 
Ba.'Zı\nrı, s mı yıtkın oltlu1hınu 

za · nede dursunlar. Çörçil, son 
nuıktında, gemi ~ nLnın l!H3 
yılı nil aı et; de tam rltllduuan ve· 
ettğini ı;öy lemişU. 
Bunu diişünü3oruın: 1943 nih.a

yetinde gemiler hazır olpcnk, 1944 
de şiddetli muharebeler yapıla• 
cak, 1945 dıt su'h olacak.. 
Nuıl çab!lk muT, 

SINIFTA 
KALJYORl*\R 

Yeni bir kitap çıkmış; iımu: 
·~ için sınıfta kalıy<orlrr, zıeılen 
ikmale kalıyorlar•• Bu kitap bel· 
ki, gw.el bir eserdir, akat, ben. 
~undan k<rrkuyo~wu: Çocul<lar, 
kab:.hati başkalarında aramak 
ıneraWle, bu kitabı okumıya kal· 
kL~raklar ve ders kit•plannı oku• , 
ınıya vakit hulamıyııcaltlar_ 
KLWPATRA'. iN 
DjYARI 

:\-ımr tarihinde bir Rle<>patra 
vardı. ~rn gece, Mıııır fa-rihine 
ait bir kitap okurken, uhnim, U• 

zun uızun bu kadıııla meşgul ot. 
du. Asırlar ve tnrih d1'virleıi bo• 
;ııttt..rıı, şu Mwr, ne :rnlilıİlıt bir 
toprak parçası olmuştur, 

Kleopatrn şimdi, diri he de, yurı
duruı bir baksa.. 
AY~ KKABICILARll 
SEYAHATi 
Kuzıdurarılann Ankaraya bir 

hey'eı g<;nderdij;<İni guetelerde 
okuyan bizi111 O..maıı Cemal, Jııo. 
prak yanıma geldi: 

- E) ~ah, dedi, hiç iyi etı;nf'di· 
ler" 

" eden, dive sonlıını. 
Şu cevabı verdi: 
- 5eyahat masrafını da yine 

kuııdııralara zammetnıiyecekler 

mi?~ /! HMET RAUF 

Ç b .. .. Vi! u11{' 1:.. ıy> ı le .şu zaman .a •• 
;: Ş • m a gUhUOC Ye n>;ı ıdk ..er n ır tt.. çe , ..• t• ;il. 

kadar kabul olunacak tıpkı, n li· ' • wı.m-.ısı ı:•bi, 
(".« e:i< t " ı..ıc:,y l' Ben k lG.rnİ 

Ağus'..osun 10 unda A'"'ka-
rada lqplanacak c !dn Dil Ku· 
r ayı t>trafrı.dakl haz-rJı'kkııra 

• devam ol nmaktadır. KunıJt.ıvın 
Dil, Tar'ı • Co :rafya Fakü ~es., 
vc-yı: ~ a~a Er ı· üsü lronk
!"an.~ sa.loııun<la ~Jtı~,aca:ktır, Ku
rultay Kurum Reısi Ma;ıri:f Vt>
kili Hasan Ali Yt.icel:n bir nutku 
ı!ıe a,ılacak, oonra bir reis, ;ki reııı 
veıc" ve d;;,,t katip seçi!ecd:Vr. 
Kurum umuımi katibi İbrahim 
•"cemi Di]m.,n taralmdım Dil 
Kurwnı...nun alitı yılük çaı1~a· 
laıı ha..lckındakj raporu okunacak 
ve kcrn;. }"Q!lların Kı...rııltaya şeh· 
rim •men V<.• diğer yerlerden ;.şti• 

rdk c14IL '= i.'>tiyt>nler bu ayın 15 
inci çarşam'lıa giinüne kadar mu
racaat cdeeekleniir. Bunlara dü· 
huliye kanı verilccektr. Dinleyi
ci olarak hazır b..ılunnınyı arzu 
edaıteri n mürncaa.t1an yer 1u.J.. 
dığ> trokd:!rde is'af olunaıbilecek:
tir, 

Dahiliye Vekaleti imtihanla 
memllT alıy01' 

Da1ıiliyt> Vekalet.i; m~ez teş
k;ı:atma orta mektep ve lise mt>

>runları arasından memurlar 81· 
mak ül:f'ro b:r irntihaıı açmış .... 
İmthan bu ayın 16 ırcı p<'Memo 

be gürü Anka?a-:1.ır., V ·alet . i
nasuoda icra olunacak!~. Kaza
naıılara 15 • 20 l.u a'U man.; ve 
l\YI' .ca cAıı.kara z.ımır.u v u 
ooıct.:r . 

b r. bllt: , g; .(: bu mevzuu 
Oıl ı..;.Tfl,. BL..QU.'lC Kad: r İ•<; s.l lŞ et-
" ~ Ç ITW, çok şülailr, bugiİtl<> ka· 
d:>ı· J1'Ç ı,. bina, 1 ı:e uçır.cıdı. Öyle 
zomıııd'Y'>l'Um l<i, 00y;e bir h~.e 
beık_..iy,. ı·uz. A! ılı rl!Whal"0:l tsiıD, 

bfy e b c tıAdse oluı1ia, t)('lt!-r yapa-. 
mğ!ıruzı §':.X:. ıııZQ aıay '~ rn: 

D<>rhai bUtün bu 681» l üz~nndeld 
binıt:larcla sıkı bı.r ık'001t.rol ~pcı..:111... 
Maili Jnb;dam ı,., ç.>k ı,, l:ı.r ııc.t>it e-
d""'-"<, l>u:'ı.arı heme!l b<ı(i •• rırrz. 
H.a.t=:ı. bu :ı.t'8rla, hiç bir tı' d """(" ınev .. 
~ olır),fan tr.ınhaa- Uı. va.:xhr. 
s;ı:ı.tp1.e.,.;r,.,, göu.:ı' .:ı yaşıı:ıo b:ıık

mnz, b0ioltt1nı·rz. Son -a, dcıiloal w· 
raya bir r.ıtrtım ~ı için t><oJelıer 
baz'll!· -:r. Bu 5'>hll'rnn ;a-arı Q1l pin· 
na. a.lın11', l;loilı içiın ie&p ed"n tcşı·b
bıl.ler yap~•!'. B"'ıdaoı ba~ tıehoii· 
kelidir, <Jıiye, bir ka.ç bina da t!e:tlal 
ylk!.ırıhr. 

F.ım.t, lnşa.ı!lah, ne böyol r bir !<>lli
kı·t olıır, ne de, bu dr<'Jtl.,,ı'im <hğru 
çılk:tr iJ.ı a.mrruı, ~~ncf"den bir kıOr• 
~ bur.a.lara .• Bı n,. maınıarayı 

p<kbe~ ... 

R. SABiT 

İaşe ciizdaniarı 
Ay sonuna doğru ev

lere tevzi edilecek 
Ha~k ibirlc.1-.lıeri tarafından her

~e verilect•k olan ı.ışe t>Llı:zdan
ları i~c:e 'lx-, anı .ımeX.r;ne göre 
hazırlanana'!:'& 'ır. Cücl-~11!: ı ia
şe 'bıiroları do uanaktadu. 

Cüzdan lan:< bu ay o;onr~na dı<ı:;· 
ru evle.re dagıtJ:ma.;ma b~la~a
cakt.r Mü.ıeııkibc~ .ic bu cüzdan
la.la Jıo llta gıda mu.~" · tf."\'7".'llc 

r'§i!,t,cdd.ir -·--
Yeni enctitiıler ve kız san' at 

mektepleri 

Mısır cepiH!slnde: 
General AU<!hinlek, blr taan'U• 

za yetecek kadar yardım lut'aları 
Te maberue aHbğınılan Milıver 

ordusuna karşı cepheden Te ee• 
nup cenahtan taaıTuza geçmi tir. 
Zırhlı hlrliklerile tankların çoğu· 
nu cenup cenaha sürdüğü an.la· 
şılmaktadır. 

Alman • İtalyan tebliği, cephe· 
nin cenup cenahına ·•p1lan İngi· 
liz taarrınunun mu•·nffak olmadı· 
i:uıı bildirmi. >e tlc bu haber pek 
şüpooll göriinll kledir. İl..i lngi· 
liz kolunun sahil boyııuca El Ale
meyn. Eltlaba arasındaki iki n<>k· 
taya ifoJıleme i, İngiliz ordusunun 
mcvzü değil. uınunti 1,ir tanrr1.12a 
girişti{:ini göstermektedir. 

M>h•·cr ordusu :ıo kilometre ı:c· 
nlşliğinde ve geriye doğru 50 ki· 
lomctre derinliğinde bir ın ıda· 
faa ceph i tutmuştur. Bu mUda· 
fan <"!phc inin ne kad3r dayana· 
bileceğini bugün, ·arın anlı "&<'.&· 

ğır. 

General Auchinlek daha fmzlcı 
bekliyeıneıdi , ... lıiz İngiliz ordu· 
sunuıı mnıııni taarrııza geçerek 
Mili Yel' ordusımu geri atmasını 
doğru bulmu~tuk. Mar.-şal Rum. 
mel cenup cenahında bir mlid:ı.faa 
koltuğu yapmış ve kuvvetli ilıtİ· 
yallar lroymuştur. Eğer Aıırbi.._ 
lek bu koltuğu yannıya ve iki kol- 1 
dan ~imale doğnı ilcrlemiye baş· ı 
lamışsa ;ı,ıihver ordl!su bulundı•ğu 1 
hatta artık tutıınanıaz. Garbe 
doj;<rıı çekilmek zorunda kalrr. Ga
liha vaziyet de öyle ııürüoüyor, 
Doğu cephesinde: 
Voront>Ç ve bunun heınen ce· 

nup batısında bulunan Stnryskol 
1 

ıımtınô hattında Almnn taarruzu 
şiddetle devam etmektedir, Voro• 
neç şehrinin aluwlığına ve Don 
nehrinin birkaç n&ktadan yiınl 
gr.niş cephede geçil.Jiı':ine dair 
Alman tehlitJnde de bir kayıt yok· 
tur. Alman yorması Voroneç. Sla· 
ryskol'da bir kamantd sivri ucu 
hııliooedir. Şimdi Almanlar bu 
gcdii:i cenuba dQerıı ıı<nişl...tmiı-• 
gayret ediyorler; buna muvaffak 
olurl!U'!la ondan sonra Don nehri- 1 

ııi geniş cepJıcm-°' geçmire ve Vol. 
ga nehrine ula,<nuya çalışacaklar· 
dır. 

Ru.. ordusu, Voronet. Staryokol 
uınınni lrnttmda mukavemet edi· 
yor, Rıı•lar Aln1an tuıınuzunu 
durdurınr.k ve Don nehri şarkın· 
da yerleşmiyç vakit bulmak iç~ 
Voroneç ~imalinde Alınan sol ce• 
nahına mukahi1 taarn11a g'"(ın1ı;;. 
!erdir. Dnha şimalde Ort>l'de de 
Rıı • mukabil taarru1.u devam et. 
mtkl"<lir. 
Ariık Alman ~ğ cenahının sol 

-~-------

cenah kadar çabuk fü!rliyemeıli· 
i'i ..., bu yüzden büyük Rus grup. 
larınm lm~atılamadığı tamamile 
anl~ılmıştır. Çok miktarda gani· 
met aldıklarını bildiren Alman· 
!ar, ne kadar esir aldıklarau haii 
söyleınent~lerdir, 

Esasen Rus ordnsu tamamile 
mağlübiyete uğrıyarak bMıılınuı 

olsayd1, bu meydan mulıal'l:'besi 
şimdiye kadar bitmt~ vo Alman 
ordtt~ geni~ ı ~phedc Don nPhrini 
aşm'f bulunurdu • 1 

Bu vazi~·ete göre, Rı~,ıann Don 1 
nehri !ı"'rk sabili üurinde yeni bir 
müdafaa coplıesi tutınalıırı münı· 
kiinı!ür. Bu itiharla Alman ordu· 
sıuıun l O • ı;; gün içinde Volga 
boyuna uluşınnsı tu!ı'llin edile
mez. llle)dan nııtlıarelı..•i bitme· 
nıiştir ve nııı.hıırebt' sal:ıa<ı heo(İ7. 
Don nehri garbindc Vo•ont"ç, Sta• 
ryskol bölg,.lerit'1ledir. 

iki Rus (\rdusunun ara.sını n<:· 
nıak işi noban olnmstı<r Rus~· 
rın çok ıı1.lerınlig-iııe tert hat al ... 
dıkları ,. n~n nt>hri ıtrlonı 1xış 1 
b11'akmacl:l,farı aııl:ısılu•ıştır Rus 
ordulannın gerisi Volgaya kadar 
unıu:or. Almanlar daima .,eı/lıe· 1 
)e çalacaklardır, 

Eğlence yerleri par..ır gunleri 
müfteri memutiar tarafından 

kontrol edilcC"ek 
Bel-ediyC" iik.tısa.t m ücfir]t,: Jij, \rot.• 

tett iş heyeti memurları bu ı,:uf!ta
dan itibaren h~r pa7.~r gıinü şeh· 
r:mizin muhtelif y-.rıe~~ ga
zino ve eğlenoe yerı.!eri . st .i1. 

kıontrollere ba~lıyacaklaıı:lır. Me
murlar bu gazlnolan 1ü-er miis
fori va zi ycl;nde gidecekler ,~ 
.lroııı1ıool ıer. n i hissetti l1m<!den va· 
pac:ıık.larıdır, • 

Adliye ba~lunip ı•e :zabıt 
katipliği imtihanı 

'.Bilecik ad'liyıesi me~~ w mill
hıi<ııt 'TllaHkanıPlcrme 25 ve 15 
Hra m .. aşlı lki baolk'1t v muavi i 
ve ~o;t l<iat,plıgl ıçın llse \ıeya 
orta ıme':/ e~ meıruııu rucl<erlillt 
ırrd< el.'d.iyetini lcra etırn'ş 9'"ıi 
ımaıkine ile ;vazı yazııhil>!nler arBr 
sırulnn müs2Jba.ka ile münasöpleri 
ırlınma.k üııcre bu llV•'1 15 iııei 
<;arşamlıa günü Bilec!!kte b ır im
tihan vapılacağı $eilis-'Tı:ıiız adlive-
s.ııc b Td.Tilıınişıir. • 

Belediye reis muavininin 
teltifleri 

Bcle.irye reis rcuavini Liıtfi 
A&roy dun Bey g'ıı, Galata ve 
Brr. 5r ü Iırınlıı:"11 ve muhtelif 
esnırt:ı teftis t'tl1'1 '<'l'r. Sık sık de
vnır ed n bu tef' .. ı!er reliccs.'lde 

MAllKEMELERı 

Yoğurdunu bilmem 
amma südü bozuk muş 

Yusuf, ~"Y~ .:ık:ıl.J, bdıxle .çi.<a 
~ı ti\ • clı, l>asma mıİll.t.a.nll bir 
admn.. Su\'n~J, yuva...le.k bU.- cfl'r."1' pat
Qat>mı ,r:irım kı!cGuk di.Itıem ycrıno 
kwlıw>maktı . Bu d..,..;, pa~, ta.r
tılıır~ düıt yüZ ~ • .- beş ı;roın geJ. 
mı• ter. 

y,...'U!, •:>!""' otW"UŞOC. Şlk<ıyeıçı ~ 
d:ııvecısı SU•m, MHC.:·00' bt;ye<:anlı 
ll<lkı.lqw: 

- Biır de a.kalı var. Sakn(ındlll> 
da U~JtYvr Sc-.: .it'ôll zatıen, aa.c.ın. 
t.ıı:r..<!.l.l~lt ıçın Uu·ıcuu~. ~ıilli. 

ııunmily<>r mır:~. ııa.,ı) fıJıd.:r !.Idu
ewericdıo dönüı,yor? 

- !." st:lcyi atıl.latırı. ıııwnl oıPru? 
Gim'.&JnL fı.f.ia1 lıi.tırakm jdr_dl' 

- P.!cltle !:ıu ~'11.~ e:fendfm. l:Gt1111 

kıiJo J'\'ğt:"" etl'.>'~rduır, Tabağı tera
z;y-e koj·up d· • ...01 aidı. S 1Rl, yarım 
k.1~..A r r e ı ycı~ ~ öoüodıde 
dı..ra.... k uu d- 1~ va \asın tt~...:;\ıin. 
b:.'i't'SllbC 1, :ı·(l.gır, ı ~ 

- Bey OC- ;:ı, ..,_ o ne ı:. • 
di.tUem? " 

- Bu, b<'yle didl\'fl>, Cleıli. ). ·:ııe 
y-Ogı:.~ ıa. ı;t<>r. y mı ~.Llo y g...rdu 
ymı yt.. ı ı ya! c ~ alır m. 
c.""" ... i"""- d 

- Bey ~ u cS:ıthem ;rrurım küo 1 

Y~'!)edln 1 
- ).'1.nm • (fec.ı, 

:Bı'ı(] E q; .n "thı Y'li'lm ki- ' 
lo d Y' k • '""' .}o.ı., · 1 td101ı. ı 

- Ktyf.ıc b tır it P-:Jen bl iste. 
~ a nedi 

1 

Ycjiı.•roı a " n G«lip h.. '":« 
Ve . OyJe y S de ~ dt . 
od~r.· b ,ın dacıın.:ı 
:ıı;Uu°"k .., <.le rn, MPse\e bu , 

1 .;JA.. m \ 
\' . II 

leı ~ ı.. .. ·...,c cı 
&!< <h'barr- ' ıl.(VıJr '· u;.;to.un . 
de bu c;.. 'h-t.·m dt d•·!ıi. . D 
QüSı ••• 

YLEUf, t: 

(!Y°...
U<m 
ı»r· 1 

- N' dU-Cce-':n1 7l1'4; hiç lıiı di· 
yeccğ; m yak! Dıt'hem ~ eiWk, 
C.,n isttyl·n al ~ıı. Istıemrycn a, lli
sm Be zuda ~.ıtı adam ~v&

,,;p t.e ır..a· "" ·yorı ya! B ııcn 
dirll ...... "1im eıks;k.::e dl1'ı.,,C"Inl. ta~ o.
li'llldoo alsınlıı.r! ... 

Yıısııt iıWi.ra !az 1 lliİllnlG,)'QI'. ııı. 
~[ediycımu, ' 

Zıı.pt. ım::.ı.h,yan ,.. bt.. par-
~amn ~ııda y.a. .,,~ ıJ'6ın Bı 1t'~iiY& 
zabıt.at:• nJOn1'ıı~~ı cb :azıı.t olıamk 
dioıen:ld.Jdcn """'" ' • JSu!ıın lcat!U
ıım İil(yitl JılGı;• ölçüden ~ 1:1\il 1 
ile ""31 8">tma.!rl.;ın sabı1cası d:ı göız; ö
nOnt• nlınar~ lltr sbll(I ha~e um~ 
"""'idi' 
Davocı Saol-:n, Vll2l't>e<"-1ni ;ro;ımıı; a. 

darnl.ann vi<dan h-.zzııru i~e. 
bircz aa m:ıjj. ur, rralJke>mıec!en ~ıldL 
Kendisiyle be rıııt .. r Yiiı'ÜY""' l>msl, 

.... iı:n......Efan,' ........:....,~ ..... ~ 

il'~ yoğtırt alac~ aaı.mı. Ben 
bu ll'dımu b.IWiın Öyfe hilıP.kıh", clü· 
z~abaz t>•r ıwlamchr ki... Sod<! -
d<ğ~. pahalı ela YP.rir. Üste\ik, yoğur
du da bozuktur! 

Sa.!lm cewııp ve~U: 
- Yoğuırduııun bo<c.ıılt olc!ugU11U wı. 

mem :ımm<>, suıü tıazu:. nuş ... Onu öıı· 
rendim. 

Bir k>ıhllo:: !J:l koyııvt'Ml ve karpu: 
taş~ 8"°" "'11,ıı.nnı kS.b rtaı:oıı: 
uzaklaştı. 

Hi'SEYIN RF.HÇET 

ıabıtai beledıye •nıımatnamG.nc 
ademi riay.,tı •Öl'L.!cn esnaf azaJ. 
nın1aa ve .kor .t'Oll~r rratliıp fay
d .. yı veı-mekted.r. 
---------

Karabük bir atınayİ tehri 
haline geliyor 

81 ID işi 
Vlliıyetlc re :yı;;,J:ın blr tı:.mm>'e 

1 11< fıil< ,,ın daire ie 1111:~ 

Yu;>;lu.nuzun muh Lf r vkl· 
l(' ..,d: ye o~.1 ''":.:.&o! ..... 1 ..... .st '!il
leri ve rucş "1 kız s~rı'at .~.ı r 
ıçin bina teminire ÇullŞ" •• naKtıı
c. B _ a !>Llund kç~ a,ma 'kara· 
r L v "1" lıc'c<"};t , r. 

ACI AYIBIMIZ 
Ka abtlı;: e mn.!cm !lır .z.Ja· 

ha ~ a o!un.m.ası l ~rarla ınıl.-nış
tU" Bu ı.nş.:ata 2r lnn lira "r!ı> 
lu, c 1 ve ön.tl..,, JzdC'l::ı ay 7.ar
fında faallyete >- .-n_ 'caktıır. 
Dıger t raftan g•llikce kalaba

lı'kılaşal' ve bir saı!ayı Şeııri hali
ni &lmağa başlıya n Ka ral>ü1".de 
~iler \e ırıem~rl::.r ,ç;n ta1»>1tle 
uc.-z evler inşa oluııacakt.r, Bun· 
lar geniş araziy' ve babÇElert de 
iht ·•a ~ktir, 

de ı::- ı iQııı it odbi rl er .ı hn 
b>'J. '"''d•. Eısk>d.onbe-"i J"S'!'ılace'"' bir 
t;Ok t&ıniıder \-ardır: Sür'atle ş gı;r.. 
r;ıd< ·= · ' Altlı lı<itw:!a bir me-
ruur .ın ı.,,.g el iıol'JÖ Yorına bı:~-
caj1 btklcno 1':if'Z. F-..:k•t, bı:ıızı o; ·e1c<' 
,.a 'dır k , bt.Cwı'Cln '1ıe,.; ~en 
,,..-ına lcıı. · r Butı'1da çelışın meını.ur
lar d.r bey lk: tir "'"31> ôçlndedir. Fa
kat, <le çar<:•. İl I"''· kacl'ro -... 
dır. 

HAltie,' ~ <1<>1.aşıp 1ıe;ıkillt me-
9C'.!eoioe a<•liyor, 

BURHAN CEVAT 
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AŞK ·ve GÖZYAŞI 
Y ı:zıın : S E L A M l l Z Z E T 

BİRİN C1 KI!'llll I 
parıl ııar!edip ' mu etle '•dl. Sö- ı 
u:ı lal!' 'lıol.nıuol• Kazak bir kt'<:a ı 

IO. • 

!lv!eııd kten alt.I u sonra tcbar es
ki b• n!etreslnin beyum!urtıt:Jllll gır. 
•"'l! r, y~ bı ""rruşl.ı, lş Ç"1 

Ko~ ya g tlT' J el'di Kadın oraya g< • 
rnıJ, 1< '.Od ~~ b:r ev t..ııt ..;;tu. İ· 

'"' faıi< na ••ran Err.;ı; n e;yalan111 
~p Y.P • abu. d lişt ı. 

E ı:ıiid<Seden nı .ı Enson ııocasın
dm ıııef•et tm;.,ı,, A·~ oı:-a ııo!cı.in

mıy caıın~ oııa •il< cdem-yece ·nı 

azı ~~u.. 

M ust.ı!a ise taıısrıı ~:U;.ı, da
la OOiı .ı ltaI16 uan QCli< aoı. ı ~ 
T"'"1u. Kaclmırı u:o:ıl< ıhmışu onu ltlr 
d.,,,..ı;)'Ordı>. Ne&inı körlctemed•li; iÇID 
clk. ıyor &cmt ~e ı ıib ~:ın:ıya 
bo~hYW, _,,çiılı:'..uı :ıba. ıt"1l &I{-

~'::ın aı...,.. bir !et: l'l"Y 1ez:- ı 
leş: :.s:t.: lr's.dorntti kdrll!:ı on uak 
11.ı.ru.ı--.r sı:ıı:w!m..ıŞ<>ro.., ~-neıı: iti 

bo.."ka bır vdıp va.'l:lı. Bu ıOplle ıle 
~,. .ı.,ı goı h:ıı;ıslne aıdi, onu go-ledl, 
lal. t b• ;ıey bul&.-UY'O'I', b• ~ey bilc
mıvor, ka 1Slnı v· :a 1J'amıyortlu.. Bu 
hat on. bili bC.lQn çJEden çııkordı. 
bun"" ' _erıne karuma aebcpı;ız y ~ 

hak ete b<ıJladı, oorlcya- "'"'" TOC', 
Jıer ıw.:ı. ,;:ı «•lıln kı.rarıı!t, ""et ne!
• 1i, admlık CL"UrUll'll lurpalıyaoak: 
oiiz;~r llOJ'IÜ()"Ol'du. l"ar..ırıa hauı·et 

olsun dfJ'" l..n .... büt(in bfitDn fnsıan ye
I"\Ile ko7.man1"1a başladı: pa~a venni .. 
70r, evin besabma bizzat keııdls ba.. 
iı:ı,w, ma.sra!• b•mnelçiıre 'l't'l"İ,Yordu. 
Kadlllln l<Aı,Qğa oı :acak keya!eli, a. 
yağına gilecelc l:jı:arpı:>i ka-llı1lm':flı. 
EQgln bir yeto g;tmeıo ~ mAni o. 
llll!'U', evde oturunca da: 

- Nen ııolt.ağo çılom'1Q'SlSl'. El4· 
lem boo, ıeai haı;ıııediyaruın sanııcak.7 
diyordu. 

BU'IUI Qzerjne Fln«in t<Y!nir, soka. 
ib ç l<a , gldeeetı >iç bir yer ol>ruıdı
gı IQin r le J'Llıil:r, ciWaıır ne 

Bıı yılın ilk hayvan sergisi 
Şilede açılacak 

...-tım"oul v • .ayui kazalaMaıda 
eyhll başu:-Oan ıtlbarcn ihJy'\·an 
~· .\eri açıiınasına baıjianocak· 

tır. flk ocrgı 'Şıkdıe ıw;:ılacak, O..'lu 
n ı.iteak\p Be,ıkm Kartal. SiLivri 
Yalova ve DAJJ'köy ~~~rl im· 
r~.oc:ılkt.ı·. İyi b<kı!:::rı,_~ ~ayvnn
lnra ;kn: .• iYeler vcd~e<-C.-<\ir. 

ağlı.mu.. ne de A,..yi gör~ccığini. 
bıldıgı için -yo., ~ ~lt"u k.alır, bi.t
k.11 »;r ııald" eve cıtınrrdi. 

Biçare k dın Mu>taıa Naı'hı.m her 
lŞl<ıeır.c"'"°" t<tı:ımnıül L'<lc.-di; ;ralnııı 
ve yalnız k,oca~ına sc_ik~ıy.a, ykın.
Ja.şmıya ~h& n ıill ed(mıyoıoo-

Kooyad;,; l o aydan IJfX"Ta on aç.Jv.. 
ç& .yleı?l'Ş, <bı.:nd :ı ı. • uen san& 
k ~ıı f .. :zr. , .nişti. 

J:;Q&!!l bu ı "'lı: c.unrı uşlı,, 'll• 
yqr.;lı. d...-ac. ~ı da ... iot• M ..:!a 
K 'ı da km- llllı!l b• :nun ;ç;n .rıtt-
1< ::> ILlmak yolu.ııu arıyordu. Kendi. 
..,,.,, .ı:• h:.1"1 oldu" ·nu bilnr.Ue tııe

ra!>r r, = ı.!ına k n batl"1ll,.tı. 
Eıu.1Cı:, ç .;'!< hlt Uı d'!ye !>&: a-

dının t•u Ut.' ece t: f 1 ıı tmxı l ·r 
f y ~ı; di. M Ada ı!:: • l< z; mruı:..r 
~"-' vr..._"" .n ~ du.ratruY c. ğım 
=-ııetm'l! t;;! ;t > --ayıp oidı; .. şe bl.. 
oiDCC N lı I< .ı.clurır.oya, baş!Dfn ıtı. 

N!hayoeı loıı.. • '""'<li: Al'lllt ana ı:a
rınıdıan hayır Y< tu. Kalın kencllni 
W. 'lt: ~1e duı"1JI'\, güler yiiz tıô
le gös:Jeıımlyrn""1. 

Bumdan a:ınııa· lca..,..,sma cl.l'tır.ü meş. 

hllt ~ "'"- fıöl!tı ;Je yıikalruruılr, 
kabaihatini TlWcınek sevdasına ka.. 
pıldı. 

Mııtlofa Nllll'lı karısını llOVÔ}·or • ..,.,_ 
-rullO'<>r, hOm de nd et ed')ordu. 

(Devamı var J 

(Et-ı•elı:i g~ce go=teıini ebedi
yen hayata kapaını.g buıu-mı sev
gili Baş1'e1~i!Jmi:ı doktor Ref1c 
Sayda"" n çocukluğu,.dan ölümü-
11c kaıiur hep vatan hizmetirıR 

hasredilmiş yıllarım şıırarla., o
kuyıı.culan11'1Z içhı kı:aca hulusa 
ediyoru.z.) 

MerlıU"Tlun baba~ Çerkeş kaza. 
sının Karacaviran nôhiyuıinin Do· 

lap kiiyUnden istaabuldaı yağ t:• 

careü yapan Alımet Efendi idi. 

Kliçı\k Refik 8 eyliı1 Hl81 de 
Fatihte Çırç r cadldesinı:leki bir 
Gtonak1a doğmuştur. İlk t 0

" 'li.ni 

!burada ma .aile nı<ıktebinoo Ytı!>' 
ıımşr.r. 1308 de Fatih :.Skeri r~ 
t y s:ne gi= 'l. 1312 de Ç~gel· 
'k&y a.1keri •ıblııye ı-ı 1 ~ıne gır

miş ve 1321 sercslnde de a_fieri 

t~lyeden do~<tor yiôaşısı ola
rak çlknu.; ır. 

Bunda:n sonra Ber'• deki! as
.ke~i tıb a~ad~'ll'...Sınin kı:rslanna. 

dt>Vam ctırrıek ti7.e...., 4 ağı...stoo 
13'.?6 da A1ıınanyaya hareket et· 

ırr. !J! . Ba:ıkan haı'lıi çl°!{ınc.. İs· 
tan ıJa ckinır ~ 1328 ae Ant -n 
ırccl:f fııikıısma mcmup ed".iln ve 

18 irıd Gwloıdu kara1'/f. .;k ~ 
kan ceph<"S'.'nc gitmiştır 

13'29 da Hmı1biye Nezareti S·h
hiye Da esı refakai ne ?llE'mur e
di~i , 1330 da Sa ra Sıhılıiye 
M~k~i um~si mua.Yıniigine 

{(< t r:lmiştır, 

1 
Ceİ>be sı!il- ye tq,lki:Stı.nı tctkık 

l."tınc!t üzere 1:>32 de tekrar Al· 
manyaya go'lrle.!'i mi~ 'I', 

133~ de 9 unc· oNi..ı s:P'ıje 
ımüfott'ş muavini idi. 

19 n:.ly!..l 1918 de ise At~türk.üıı 
rnarye\.!nde An~luya gcçmış!ir. 

Rcf •le Saydam Atat.üıirun Sam. 

sıma a.yak b8'<tLğı giindc·n it:.ba· 
ren Ebedi Şcl!le daiı= beraıber 

çalışrnış, F.aurum, Sıvas kongre
lerinde bı..lunımuş ve 336 seııt>sin· 
de Büyük Millet Meclisinin ilk 
devrcsır.e Beyautıan nıeb'us se
ç~lmışt!T. 

Doktoı- Refik Sa-;'t!anun bun.
dan sonra <!'.ernldkct sıUıatiııt> 

yapt.ğı ve meıiıaie merhale geniş· 
!iyen bü_;·ük hizm2t.Jeri: e şahit 
oluruz. 

339 MO ''e 341 senelerinde İs
ıınet Paşa t:ı<afından ırnrulan ka· 
bmelerde be defa s.~ 1 a1 \"e içti
mai Mı..avcnAt Vc".<>aletıne gcı..-.1· 
m~tir. 

Arkarada hL'lll alıındemııt çalı~ 
mala~ yapmak, hem de~· ve se
'rllTT' hazırlırmak ü1.ere kurulan 
hı";n<>Slhha müesseGCsi ve ~
lMının banisi odur. Vektfükıleri 
zamanlarında bütiin hastaneterde 
yata\c ade<li ~ğattılmıştır. Mem

kk<!tte vereııı1 frerıW, trahom ve 
sıtnıa ile eş.ıslı biır mücadeleye 
g. rişilm'ş. Anadolunu<ı en ücı:G 

lk•3ylcri doktor yüzü gömıiiştıür, 

A D 
Hastalıklarla mucaıdclt> etmek 

ve bunlardan kt>run·~ Ji!: içirı va· 
pıları ge.n nüky~ta neşriyat ve 
hayı'l"lı ı)l'opagdndooa Refik SaY"' 
cfamın .biiyük h:&ıesi vıırdu-. 

Türkiye Cumharh·•·tinin kuru· 
luşıilldanberi sr'lıhi !.'>lahat ~te
rinde dnkıior Refik Saydamın ne 
ikadar büyük <"ll'l<!ği v~ muıvaffa· 
kiyetleri olduğunu lıeı1kes bili.r. 
Tıb Fakült~S:!!lin ıs!.ahı ve Anka
rada T;b Faktll'.esin>n teşltilı gi
bi büyült ha§arılar da onun eseri 
dir. 

Yıllarca K;.zılay ı.ınu.mi re ' 
ğinde bulunan Rcf;Jc Sayu ll, bu 
~.cfkst ınillessese• niu 1ıugü.nkü 
ı!eıı hale g ~'('•U-.de büyük amil 
olmuştur. 

At•~i.irktin vefatı üzerine yeo
niden 4'ut-Wan CP'al Baya.- kabı
nesuıe Dah :Hye V ckııi olr..rak gir 
m:\;. 25 sop_k"~un 939 da Cclai 
Bavann ~ ekalot!e'l ist.fası ü· 
Z>Crine M'lli Şef taraf-rıdan kdbi· 
neyı tışkıle memur cdilmışti. 

Refik Saydı:.m üç buçuk sene· 
ci.eıı!lıeri, hüklı.met reislıgınde, 
memleketin dış ve ıç siyasasında 

g&terıdi~ kiyaset \•e d.rayetı1e, 
tl!!Il:Z ahlakı ve vata .. ueverliği le 
ıcrnatında daima Mccl'siıı ve mil· 
:etin itimadına liyakatin b hak
kın kazan.'Ilış yukst>!t bir devfot 
ödamı.n1ız olarak, islT'ini Cumhu· 
:rrveot tar. :ne y.ı.ııd.ıntuş bulun
maktadır. 

• 

ÇID • J llt. GD ıu r tii.'li.D 
·ı!«!ö l!mlt 

• 
Yuaıı: Alımcı Şülrrii Es, /ER 

D.'"'ert: g, J.,. a "e Çın 
ar«. •ndukı mı:'-•.,_hcr, n .oc ııcı 
;·ıld<.;nürnC d n., sen<· <.V\CI 

temmw.ın J, J>C •Ya kıic;ıJ< b ıA· 
di.\lt.'yi ba. re ederek Çi ~ k ~ 
taarruza geç m şt ,; . , a r'17 h 
lnıı<Ia Toı~1n ak,cdm ~' ":ı.· 
ber şu olı•ll' ·t : 

cHariciye ~ "PZtrft. n&.."'l.lIDll sbr. 
söyılemcl ( Sol.lh::- E'!lı ola!TI za4, 
Pekir; g .. rbin<le Çin \e Jrı,>ı mıif. 
rez!.l€Ti ara nda v .. ~ ıbu "n çaz-.. 
pışmanır. nır halli brr h"6•e ma· 
h!yeti'lde •• , :u"u gi.>rLnü t< h 1: 
bir vah 1:. .;.d t' •ı lıt ,,. ro c'!C

ğin, iakat nul' '- ınli1 erin •e.ru 
lıaretetrıı.c b· .., olı..ııgun soy le-
m r • 

H '"""lc 1 yt~ N z..n ")t)A.U •, o 
den bu<'U e k d r br sene· 

<! lx-• •' t v • r Ö1' \İ 
?"- hır h • idi S<;, ra f~ 
brr h ı:· • o u D - SO!J.Pa l"JU 

h~rr ,e § rJ lı. F k· 
llnde t1 .,, A. j , • J f">n nl 
~ al -Ç llŞ 

Jır \ ş c .r bu .rn :.n· 
• r ., .xı':ı;' ng ı(' t 1'!" l: 
vr

1 
Japor lar ar 'ı 

ç.karı >ş oı. 11 L :dise ıd . 
Japmv nt. Çni k a ı zn-

ı-ar iç c ı- ! _ c edcfalece 'lB 

ı• 1rdı~ır ~ ~llpP~ ' k'Lr Kısır en 
bı; d~ünee ile \"E k.sr. en dl> M ı
~ CPmi C'tiı>i xııım:;,,;z yere 
k !kırtma n.Jt lçif'd.'r ki J 'ar 
tecm't'~kp' ·e t ·• c • d=• .ı<lıııı 
''( ımişkrı. J ap;>nfar Ç"'f!d<: .np 
~k !sı.Eımed:' • ..; tekı<ar ~le-

er. Y~.ıc ız ı&lod>A erıı Çın 'e 
c\ııl>i.r'l.gi OOoen. ibarcilti, Japon
larıı;, yeru zarr. .n ıc.ır 1.ırına 
uygun ) cr.i tar-..da bi.r fot. l ve 
ıst la !l<U<0 r..:mo ı·>fiıık etımcı< 

t.crukk n arrlaşılrvorrlu, Ç•nrien 
toım<k ıL .,k e tııoc k lstemıyu:la.r, 
fakaıf: cışb 'r' •'• o.tl· altmd.'.ı bü
tGn Çini yc.1iınay dUŞL '1Üyorlaııu. 
•Yeni niz:un perde,;. akında br 
niuımcn f!<l l clareğı Mtfn sn-

• .niifırı.:..ı.l't attın.el .. lırn..ı. .......... 
li!~rj gı'b~ 

Çln mukıweruet t>bti, JaJX>l la:r 
askeri ilı1!<'oef olaru!t efo alırlık-lan 

ber g.frYfi":Vc· vardılar. Fa .at c:-. 
~ getirmek şeklındn l>ufusa 

eı!l-le'b.i!ıerek olan son l:eüd1<' i'ıe 
vnraırr.a<lla~. 

1939 'hıııibi Çt!~ 'lCa Ja~lar, 
Çi!l(! y..o.·.i 'q 'azg€Çlllel{,ri ;ç:n 
İngil.1z eri d;;_Ja ç-ok sı.kışt ım.ya 
b ' dılar w: me<lhu r Bil"".O anya 

J')lur•J kı: patrnak suret - ı> g 
y.. er'r; c \dıe e.ttilt>r Fak t • un 
I, da ç· lı' :n t , <'Si 
arurr.lkıin c~j Fr2ıısa" " y 

kılnri!;n oc ra H " Ja· 
., afl'ıterkri ç. ·ı.a Iır cı K · :x 

B"nman Vl)l.ı k.p . ' rl F•· 
k·l l>u er J~· n• ar-' d1ha 
r. 1 r ndc c • ı u ı ık 
oıa .ık .. n Jw t F l•za!k 

';>'1rk ık 'l .Jkdi! ol < ı ı• bu 
nu önk k ıç. tc ehbu c- rır''Ş" 

ıır.: ş ol>alun:lı, bc1!t.. d oonra"ld 
fcliketlere m(ıni olabıl. · "<ii. 'li'a
hat bu sıralarda nı. __ 8, mıh'VC'1' 

dcvlctlcrlle en vskın 'nÜnaseİıet
fo"" gi riışmişth. 1 n g;ı te ı>e, 1k i Jo:., 
kıınç <lfrşrnanile y lmz ba~ na dö 
ğüş.üyur<lü. Birleslk Ame.-1!ka ise 
htJa yalru:':hk polit '{asmdan a) ... 
rıhıı~k istC"m tyordu. Bum< gören 

J ırııon)'{l, Çine karşı 'harekettt> 
clcv'.lm ederken, yavaş yavaş da 
ha gen!§ ısUa p'la!l• n hazırladı 
ve nihayet 7 ;Jkık... ~unda >ıa..ekete 
geçti. 

Japonlar )eQı rry ıçınde • ev
"' ki ~~ Pearl H~N>CVP ba!f. uu· 
n,.., de yed~ ny dıönlı,.-. idi 
Uza.k Şar1'ta.k. İ" ı ~e B: \eş 
Amcrw a • ldı-uu tasfi ·e et
rrJışler, A •losakoonları Filip ıı l 
dA!r ?fa'ı .. m.ıdan, B·ımallo/tıaa 
e Holrn :ı.n Hol ooa H 'llCÜS 

tanıru!•n a ısl.ırd Fnıkaıt cÇ 
ihtdiseı;I. h3 • tz:;fiye ro>'I .,,,....;.,;:d 

bir t..a"de c~ •anı ct:rt-kıte "e ya 
vaş ; av~ J .lponl.ır. kuvvet v 
e!ll>rjilerinl tUket.ı- k eC: Ja 

Lar bu bt'ş sene iç;,rc:e Ç ~ : f 
olarak Jd mily>')ll asker : • ~ e 

mişlt>nlir. Ar?)c kson aı:....aıa 
tu tasfiye C't:ı:ooK ~ 'l Vt'l"<:l J.c 
kayı.plar b:..nun yanında çok k' 
çfil< !kalıy'Ol'. Bu da nnlatıynr -
her şeye ra'IT'ıcn, hala Ç 1. p 
yanın en yarran düşı:nan. oııınıı 
ta devs.m ediyor 
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o o D K BAŞV Kil ş 
Yeni •• 

eisicumhur ·smet in- , Hariciye Ve 
abineyi teşk.il1 e 

r Sarac 
ti 

unu 
• 

(B 7<lZtnın mMinleri Anadolu As
J•n•ı Ballenlerinden almmıj1.ır.) 

Telhiı> eden Muauııner ALATUR 

Rus cephe.in~ Almanların ta· 
· arrlni harekellc:·i gön geçtrk.çe 
eheuııniyelinl srttırnııtkıtadıc. 
Beı'L Harkofla Kursk arasın

~· açılan getl,'m ce~uba doğru 
0b1·=li h'1- surette ~erı ~ctiidiğini 

llL.--:"!JPk. nO.X 
Arık.-•, Rad,o gı;zPtesı, Don 

Il n b - g ir c"r.he Üi'erinıc!en 
g~ıse-n A:w n kuvve!l('rinin, ge1en 
~ lic•~ --e, V0ro~ej''r. 60 ki

mrue do& uııd.t '"•wve kS!ir.
bru>ını ~g~. ettıklerni s0\'lemi<
t~ . • 

Alır n • J<!e. r il' yed günde 
\ha;"'~et ~-ııct l2·1•Hbn bir kaç 
ın;an:. a ak, °W~ k.lımı,'.re \Ol a..,. ' • 

J.ıarıı c p}-.en·n \ ~,., m"' ın.uan 
sonr'a, es ~ ı K::,vtmctc ,.a, 1a .. 
ıın - .,., ış "' .lk.l d· arını ı;;ı.:stc .••• kte-

fı Alnı~v'.a•ın bu tcr.opo il~ ileri 
arek0tl'l'rine devama muvaffak 

0ldtıkları taıdird~ on beş, yi.mU 
gun BOn'"ll Vo\ga k:yı!anna ulaş
malar• ihtimali ,·ar<k. Fakat Al
n_ıanlann yaya tü,..ıerlerı:ı çok ge
ride kal.dıklannd3n, . ıtınal yuIJa
n~1 .. lehliıkcye d•isünm·mek için'., 
J".:ruyu~ temposıınu ~ıafiflctm<>k 

mt'<lbu,.. Y etıııde kalnıakı.ıdırl<:... 
Tiınoçcn ım ,va.zi)~ti ruızik 

durumdan kurtarmak icn Urel 
Ve Ş:maI batı kes_rr. erir.den mu
kabil taarruzlan devam ~tmekte
d 

Savyct\crin cenu:ıtıı. Taganrog 
İSt·ka:meıın,e •0 • ··t '-- · t u = .. •d' cn..,,-n a-
arrt.za, "eçrr ~ oldukları bikl:ril
ıını;kted;r. Anca.Jc bu Sovyet taar
ruzurun hedef.; 01aliım değııldir. 

MISIR CEPHESİ 
. ' • .,,,. ce-plıcsuıde harp cıurgun 

t. r dE"Vrı:ye girmıs g.bı gtırunü
'J'<r.' Dtmuı fa berah . nı ha·Ui hıı
l"<>ket: r de-Jam ftrı1• ktedir. 

. OL<r.~ kuvvetler-IDin Milı~"E!l'
cıı.ere >.arşı ta:ıITuzlaır ~alt 
~~ ıı.raızı kı.ızandıi(ı b'ldiril~. 

lı>.ıvvıetıer ıJ<.ıı ııstiloamdte ha

n-~ bıllitl'nma l!ık't'.lı.ı·ı.a>r Bi:r lııoL 
ElaJe.ı:: ~n'de sahili taki·~ e1mek· 
t.ıdir "'~: D}-""ıı d~ cr.nıuı:- 1"1tıda 
-~mneı JJı büyıUk .lruvv~tler:ırı.ın 

Oııu, lstanbııl- ı 
danEbedi yolu
na çıkarırken •• 
nıı.ı b·· . illa nak '1 ilen Devam"ı 
Yiilı. b~Y~k bir devlet adamı, hli· 

tr 1ns ılı. T .. 
t . k ıııilletiııin btik.lal ve bü-

ıı..o. : ., • 
Ü it, gtı U en olı;: .. n J>alitil.a ile 
'l'iir~ tıı!P.~ ve bu p.ııJilika~ ı yine 
Ye11ek~ 11cunün en yiik•ek kahili· 
fik S ı ı>r<lıı ll'Ücü il~ beoJiyen ıte-

• ayd•ııuıı dalıildekı tezi· 
ıe;;;, Çok çal,~nak, dünya ~illet-

e ııazar h k, k h . an en a:ı za met çe-
kalk arbırı dtşında kalmak ve 

11>nıa .n· ti D .,.ıc ue hız vermek. 
ış l><>litikadaki tezi: • 

- Daiına k . • .. 
terıtk.k uvvetlı, daıma mu-
l'ın· , .. bulunarak Tfük iııtikla· 

ı ve 'l ·· lii ıırk bütii.ıı.Wğünü her tür· 
mi~~•:rana karşı knnımak ve bu 
ol 1 Sı}aset :n;huıda en yük~ek 

unluk d • 
tı •·e • •r<>cesınde bulunmak ... 

• nrıe 'll si · . 0 
"'' et lşi.nde tek pren

P hıbi idi: 
'.\1illi biitı·ı· \""k ' ' d ] 1 • ıı· u ıçııı e çok ç3· 

d~ lııl~ 'ek ~alı~ınak, haklı, 
ı·ı t, f«zılctli ÇBlll}mak, t~·•·i· 
a laı:a rıı.k • "'i"' 
hşnı~ı... sıı.mım.ı ve ltakiki ça• 

* n.rik ~ a 
b10ldan A ~ •m, bu sabah İsbın-
ka, ad n .~:ay~ gitti, yarın An· 

Fokat hı fi ı~anıoa ı:idocek. 
•<>er ktaJ • tcnı · ·ı ' 1 ç ı~mn sıs· 

ı ı e, şah i ''er~ • ·1 
Letçl ve m ·ııctri · :'' •. e, n,..nıJe
ta.n \ e nıillut : 1 b~1nt esi ile, '\·a-

' cnııo ki 1 
ccvhe•·li tuluııııı ile b~i ... :''.. ~·.e 
deki dima~ı zck' • ~ u olçu· 

~, as1 .. •· 
nıc'"?lleket \'e n1ilJ , goruşlcri ile; 
ruımak bil et lıa:yrına yo

ıııcı: tnes . • ·ı . 
dı• 1·1,,.. aısı ı c, ıç ve 

.., p •• ....,.ı ·ı b . 
id •Jirukı:· • 1 e, Uluk Türkiye 

ıı ınr. l'"I ·ı . 
bürük devlet ııd:ınu' e:_ ~am h-r 
sıflaıı ., d ' mısalı ve rn

ı>e 11 ma •rıım12d • • • d" niizum" • d .. ıçınıv:· 
" • JZ ~ """''Y9" .. '-! . -r. a.I\. ır. 

Ç üııkıı as.ıltla ~<ışı~an ve ebedi 

e 

Almanlar Voronej do
ğusunda bir kasaba al
dılar-- Ruslar Tananrog 
istikametinden de taar
ruza geçtiler - Mıs1rda 
iki tarahn mühim neti
celi bir hareketi olma· 
dı - Sivaıtopolda laf 
üstiin,de lllt kalmanıı§. 

R l TEB IG 
Anl<ara 9 (A. A.) Riyaseti Cumhur-

!Refik 
mera si 

da ce ez es bugün 
le · n .ara' a gön erildi 

cenu'lnıına doğru ~aıı'knı>ya çal.ı,ş
ıınakt.adır. 

Mihver !QyT.<ıiklan, bu her iiki 
hareJ,otin de püslcii.rtüidılği.inü 
bildirmektedir. 

f?us ceph s· 
Cl b.ci Sah ien D v•m) 

sında deL ~t sa k iç n iı<>mba-
:w..ı; aı.:a <k ,.:ır. (- ·ne~... r ::. 

Don "' n ı;C iL ri <' )a-
pıl·n savaşlar A '?lanlnra 1ıayal 
ırk: '""'a rıa.rol.'1 • ~·ır. Kıı:. or
du m hr.n ş'mal ve cenu' minki 
dar mevzi\crin< 1e A".ıma;~ rı rr.ü
tenuıdiyen hırpalamakt.adır 

1zve91.iya gaze>:.,s.nin ınıu1 ah.'1"i 
A".ıma.nların, bir çok ~::;im.!2r<le 
piyade lı:i.cumla,.1111 (;.ıl>.'1c a,ıke
ri bandolar geç'rı>rı k bu suretle 
taarruza kaiktıC<larır.ı hil.cirmc:k
tedir. 

r .. tısır Cephesi 
(1 inci satı.fedf'c n°vam) 

cephe gerisinde bir tan\: t.aımr 
hdlilinj ziya1"E"t elnıişt.ır Bu b'll'
lik günde 19 tanin 'ıı.mir cdt rek 
sür'atle cc,pheyc g·jndeımeıh.-tedir. 

Şimali Afrik.ada!.i iharekaria 
9'm 6 hafta zar[ nd~ m ''VHcileT 
294 tayyare kaybe~m'şlerdi.r. Bu· 
nun 134 ü havad ı, 100 ü tn~ mey 
danlarır.a hücum.;ırda, 51 ı tay
yare daf:' toplan torafmdan dü
şüruhrıü"' ,. • 

Müttefikler ayni mf:dde' z:ır
fınıda 110 plkA lta} be:.m!ş'.erW.,, 

---<>-

Bir çocuk 
Cl inci Sah!teden Devam·t 

sırada ayağı kayıp tUl'.ı:ıri<ıın al
tıııa düşen Demir n rol <kdiyle 

sa!l 'bacaj\ı IJ('k.,..1 o.'kler altında ke
ı;[)Yi[~t ·r Cc<rrahpnşa has' . .ımes'ne 

k.a~ rılan Demı.r eıada fail.ı. kan 
'kllo/bett!ğır.rlen ö)rmıştur. 

Nıyat umna sahip oıaır. ISUy ıik 

Tii.rk mill.-tidir. ller millet biiyü
ğü hu ana ve kök biinyeıı.iıı iç le· 
zahiirünüıı sadece kendi hacmin
de bir dış ifadesidir. Ref'.k Say· 
dam da ()llllardan biridir. ld.-aliı.
masını \e onn çerç-cveli}en ruh: 

da ebli v olunmuştur : 
Reisi Cumhur ls111et lnönü Hüku

metin teşkiline Hariciye Veki'iı lzmir 
Me ·t.'usu Şükrü Saracoğlunu ·memur 
etmiştir. 

Pasifik harp 
Meclisinde 

Mısır meselesi 
\'a,,r ~c 1, 9 < A. A / Pnsıfılt E• rp 

M-fl'c c ı.: "'t n bir top.D.:ıt1 

IY ah udiler de biri 
ordu teşkil etmek! 

istiyorlar 
Kudus 9 (A.A.)- K · !ils yc.k-

sck sıyon.ı.t um.ı. • IT'ec ıu 
y. ş!ır \l ı. lıt C ı um. ve bı.Kl n ı 
b Jı· 1 t \. Vl .,.. :ll ... ı tcıs:n 

'Jlu.r.tla Fil.isi.inin " ,Mfaas '11Ja 
la kullanUnıak u u. , ı ., 

ı:o:: "e m .,,,.. •r.ıu teşltal et
Y .ı zc. 

. ·' •tor. 
' t dı 

('V\: .. c aaha :r l , ..,._ -
VAZIYET 

( t •"i S?hJr~ D·•vam) 
Bıouı riı. ı.kc;bil R u.<lann ceıı.up

ta, TaganrO•J is'iLameıinde yeni 
bir ıaamı.:-a ge~tikl<.>ri .bildiriÜ· 
ııo-rsa da b•t !11.ı "1"1ız1a na.<ıl bir 
lıedcf tutt:ıkları analfılama11ı.ıık
tad1r. 
Harekatın seyri şimdiki halde 

böyle kcırı«k bır mantara arzet
mekıedir. Binaenaleyh gel~ımele
rin aıııl belir!'lerfni görebilmek 
ıçin daha bir l<aç gün bekle1r.ek 
lazım gclec~ktir. 

1\fısır cerlıesi,-cie dediijirııj' gi
bi ı•a:iyette bir de(ii1ikl'k yoktur. 
Falwt her ild tarafm da ye-rU bir 
kapıı:m11Ja lıa"1rlrındıklarmıı ş-ıir>· 
he edilem.eı. B" dıırgu.nlugım da 
daha ıı.zun gUnler dePam etmesi 
>tıı.ü.nıkiin r;örulm .,m,,!..·te. ;Y~? ıa,. 

raftan biriniu. yakında tanı. t'ııisi

yatifi ele alma.~• beklenmektedir. 
Siyasi durumda, bilha.ssa Al-

Y !!ıh • r s r ıl· • J • ' µ ı.. eı 
g J,Jıı.ı<!<'T r.i ~oye , Le t Ju r sır:. 
reı.in• kabul ve t.ısvıJJ e1ım ) •• 

• .. ~ +ı . manya ı•e Fransa muı=e~c rs 
ön plıinda yeralm.aktadır. 

Bir hal.-re çor-e, batı Aı>TU;a
nın müdafaa.."1 bahis 1nevzı.I1ı oı .. 
duğtı. bııgiinlerdc, i~gal muıtaka· 
ları Kw:uıaudan.ı Ge11era1 Fon 
Runsted tekmil Fransanın işg.ıli 
hususunda ısrar etmckıediı'. Bıı 
ısrar kar§ıS1nda LaL•aliıı ı•a::ıyeti 
son derece na:ik!eşnıi§tir . .f~run

sız Basvekilınin Fransadan Al
manyaya. bot i,ş,-i gönderi/mPsi 
hu.11.•tmdaki gayretl<?rinin bo;ıa 

çıkarak böyle bir ôkıbetle kıırrı
lu.şması dıı ihtimalden hiç u.zak 
görülmemektedir. 

Mareşal Rommel 
(1 <nci Sa.hileden Devam) 

yük kolayl.Jclar gii61Prilmişt'.r, 
· Vişi, K:ıza-Olanksdak.i Japon 
11.."0000A.luğunun lelo.ar açılma
sır,a ve Tunusch yenden bir Ja
pon konsolı;luğu i.ıd:ısına müsa

ade e1'ıniştir . 

{_"-_;S:::...::E:..;R:.;...;1...;R~D;..E:;;..;.H;....;;;,;ııe;;....-M;..;.E..;.M..-L;..E_, _K_F:_T,_T_E_N_ ) 

Al'<KARı\D.ı.N n 
MEMLEKETTEN: 

* Anlrnl'"• O (kl~=la) - l'.!ecl;s 
Reı!Bi., ll.ar.(zyı1• 1 \"e Tıoa.ret VC°ı\.'llf'ri 
D'.!ıj V<<i<il M ;;"' oenaze rr.ıor:wnillde 
~...z.ır b1.1-Jrn:a.k ıJ;.M'e bu snibe..h is-tan
bta cı:n ~Lnı· •. uıııe ceı..m:ılerdlı· 

+ _.-.; Grn<'l &d<:Cl<"!i bu s>bah 
Öcitrn•~ ·m /ı l'knJ' -~ ıı.v:!ct etrr.lşkr. 
TiCARET ve SANAYi: 

+ K bri!. fnht:la 'll8 satıldığı anla
ııl:ın 7 le ' ya:» el k ~ •. + ~ ı ·r ı.1"1 01.t..'1! iki 1~·11 o'fuz 
be-ş k'l,; n v~ b.ll" gr.:ım k:.'çe altın 
ô; 440 lru ı1ıı>n ,m.amm>e ıtorrnı~;ir. 

lllÜTEFF,RRİJ{: 

<iM.le ğ;tı" h· 1'"' m::tılı.Uın o!rnt:Şlur. 
+- ~" y;l ,.,,,ı.cı•~ı.nı l<>r!I ~"t ilk

mt"\. p, orta ve lae lıakbc'. .. nndlen 
şlıciın zı+c SOO b"11 müf.eoıw<o dC!ı> ki
tabı ım>ianmıştll'. Bu'!ılar d•'"lC.n:!',ı:<te 
cJur.no.rc1c r br v~ le;Jl, m.ecc-:ıcl ta. 
k'.JC•l.:re Vl i.roek:Ur. * Pre"Jk 'nde olarak kltır.\i- 1ıe-1.,,;. 
e.<bı bU;,;"Ür->on il lı=mı b3şlıı.ınıştır. 

* 1 temmuz günü trlı:r olun.a.n 
tk .. yık ve yelken yarışları bu pa
zar gJnü 2at 14,JO 'la Moda ko
yunda yaplacakt•r Davc.iyel6 
Halkev!er:nd.e tevzi olunma:cta
dır. 

SıJıı~ ,,.e Ba.şmut:.u"T!ri J!;teır. izzet 
Ber~cc ......... Ne ;,yr!. Dıreklötü 

Ce\•det I< \: ~BİL(;ir) 
~n'. ""!::..:'i:\.\F 1\11\TRA_.\ı;;-.y 

(1 ın,_, sah'-'<ıı;-' D ·;ıı ı arasında !.,.,~u- • • k'p ed·)'C', ara 1 r.ıuyuk raıem de layı.sık: bug~n 
geçen ~·~ ~la ·ı. ,""a' nıltr s= k<• ıt h ın · ır 'Ş tıl")>urlu. şeı-.rimitzt'K.k' '(..-,1~.ı b'n•'rrck, 
ca~_esmı talı.ıbru 'luks_ınıc gel· HAYDAILPASAD,\ ~-apurlanla ve Urmmd:ıili bt.yl"llk· 
mıştır. Bu es:nada Tal...,ını mry- K l<ı.JV !ar yar•n inıd!rilıl' <'\ r. 
danının etrafı, ne~<>;:lu >"llı>rı, ar~ .c •aat "r ilkiyi geçe , . 
Tepebaşı, Galata ,·e Köprü irıeri vıınmş ve rc-naz. i' 'i-.. mıb va- ANKARADA 
lcnrahınç halkla dolmuş bulu- pura lınr l ~ l!ovda'1'aş:n·a .o\.ttka:ra. 9 (Tek'cmla) ne 
nu~·ordu. gpS Mlm'Fir ~ . L: .. ·1 "'aycr=oın cenazcsr • """ ::ı 

Vszife ıığnında Jıavata ,...ıa e· • H&)Tinp. '2 •!1':.eleslıxfon yine :tllfllL'lİ tren yıınn sabah saz, 9 d 
ti-en ~gili Sa \·etilin hu bek.1,-:n- '-'tir!_ r 1a '\rt~nn nnilı:.lOlu:'ıan· • lı-ıı.rı>ya gelecek ...-e cen:aııe garcan 
miyen Ü)ı.i.1nündc11 derin bir ff'e:S• :naa..::ı h·" ul OJ '.l }-us-.,·i trer Sa- alııınrak. B~iılet mcydanıııa 
sür duJa.n herkes ona Sön te§yi r.t '3 «: l 1 'et et .i t- nııd<lohmacııktrr. Menısiane tam 
bort:unu ifa etmek iimre toplonr Vali ve Bdcdive Reisi lutfi 
mtı;IL B.ltiin yiiıler ınahıun, );ü. lV"Clnr, B~~ekiılet M te,or1 C~- ısa.at 10 da B.11ŞV<>k1ı t IT'eyıda.,.ıır..-
tün ka!Lkr dilhım<!u. .,. ' y ·ı, HL . ,j :< ı m Mı' ru, -lan başlanıl:ıc:ıkrtrr. Yarınlııı milli 

Ce11.;1 ;ı t :; ı, c T\ n j :kı Pr< ;c ' -:.•mur.-. r diır mmı.ir" Yll!S gıi · sabrlıt gı.:rclba kr>-
t-ır •vi c ! , c tL· t.:cı de ee~ y;ı rd a.ı l'k •Lr telem" yurdu !· hli r •• 
s re o r " Bu ~ ra me,,. ı b.r .. h \ ~ :1 "':m ' T. J._r Yd'" \ ri! - t:.r. 

f 
hum 

c 
'· 

~ l (Il 

·, 
~ı b 

1 rı d ı.~1uy 

-or, 
nu'\> 

t p -!l ı. asırı 

ne , 1 J,.j]e b!r n 
z..bat l~ h.ı ~ı.;\,n b1'u ~' 
b4 ".)'ade al v lıır cer iz bv• .ı, 

bır h v~ u '.loı.i, t ı· ., lndaıırna ta
bu:ru b"r pc.l: miifr .~s.:, çele~k· 
1.er, ırc .. 1.t .Jll r1.1lt:: ~ı "rT ı· ''ali 
ve Bt.°)1.c-c ,. Re· i Li· fi K re !t•, 
dun 2ı< :-t t "'"yv.a"" 1 ~ P... (.rau.a..1: 
şr.C.r'mızc g 'en E. ek <t '\.~··,,_ 
ıeş~r· Ct-m 1 Ye- 1 B · c....d 
HLL<u•i Kalem '-fö·lıı• vavem 
Abclul!Jh Proııol< ı Ul!":..m mfı
<l.lr m· gv ı B~ en! meb wolar, 
Ordi. Müfct'ı"<i Or, ·ıoeral Fah
rcdd•r Altay, !<lan Örfiye Ko
mut rı K'>r"<nPra! S:a! .. ."t. .. ""~T', 
Kolordu KOl:'"!anı, Merkez Ku
maıı· rıı. Be'cd V\' Re:"S muav>n.i 
Lütfi Ak9'}', Vali muaıv~r..ı 

/\<h."P..cl Kıı:?1';, .kıc.r wma:l üni
ve.rs:te Rek6rü CemH Bil:sel, Ü
nivc..site dekanları ve p.-ofcsör
leri, gazeteciler, v'liıyet, bcle<llye; 
müeS3l'Sat ve diğrr rNlllli daire
ler erkanı re!llni kıyaiet1"rile ta
kip edi yaı'!:ırdı. 

100 D N FAZLA ÇELFJ,'K 
Cenazeye yüı:d :n fa2!a çcleılk 

göndel' lmişti. Bunlann ara<ında 
Meclis Rebi, Parti Genel Se-kN-
teri, ÜniYersi·te, İstanbul vjli!ye
ti, Hava Kurumu; şehriımizd<"<i 
has\an<-l<'r bankalar, Alman ve 
İııgilioı Jron.ookısluk!nn, ReGlc Say 
damın ,.y .. ,;. ...... j. Kı~ı~ay müfp-+.H~le
rı!l.den Ref'.J< Saydam. Basın ku
nımu, muhtcfü t•şekıkiillcr ve 
birliklerin ç<'ler:d~"i görülü.yor
du. 

1STl:KI.ı\L CADDESU-.'1lEN 
KARA KÖYE 

Tüfek narnrubrı r.~ağ-. Ç€'Vril
m!ş ıki S<ra er ıırıı·ırda bulunan 
,.., cenazl')'i ham'! olan top ara
bası tsıı '.al cadd , ~& ve onu 
tıdobeTJ TC'pCbaşın~an ağtr agır 

g .... crek K r kö\'e ge'di. 
Y lama 1:.<.'rites ve apa . ,~an

'1l'•T', <"Vı,..-·., ~T\~"relerııııe. hal
kcn' "l .. na t.: U!1m i .. <>!tın bin1eree 
ki)i bu bruzin mer".S"" ~. aşları 

(1 ı~ S fed(\ı Dı .r~ ) 
dıcymıı:; ve oduıı, ı..-urn .r mı;;:; " 
hı ı:aı.. l ı. h ~ ,.. • , bu cı va
nı ı kı 11 ı ası o ~u.nı <~,t:~ 
t.r 

'!'Ol' n esnasınd:ı çdk sıpro. ıçi-

)"l>r, bır u; ı " ~ b•r kıl\, 
aaın 1'-- ve ted.:t; ol~ ~ Bi ~ 
llOks:?.ı.~ r ('f fıncııa. ırualıt w~, 

oi<il1l ,,. be f' k <de ~,,.. n ...ele ı 
üz • n~~ .. ..t1 o~Jr..tu 

lifi. ~ C J"'U! O ı.!CJ ıç.ın LID• 

(J'!'i..c;.ı ıoap t'<leın tedbırler h.:::la;ndlL 1 
n::'U':alea ,. .. r~ _""1 C: -ılt:d: _ı;--n ~tcı-

ra OCaız.e b:;.. z.yaı •k."1 silı:.'li.ltn ~ ı 
1 b '"'1 • e"' "" .: Uğijı:" ı, r.lJ<a-1 bi r • 

ÇOK ~ lit il m&lZUt'lU gö. ~1 ıcıo 

SON UAKIK, LAP. 
ULısu:...ı. K n "Yaver 

:ucı®u Zuwr I ~ :ıe, 1 ro{<>-

sl;r !Jok"I,:,, Gtnrı nl T v! . oma 
M;., 1 M1". t:ı "' u:i fon • t.m .ş!>t,-dir. it" 
..,,...., L' ' r Refik S.yd;am anıda 
l>1z<xıt sat. :o ~ ~ :JZ lllı ,nu.J y ne 
t~ıy<>l"du. ııtnız. JilL1t1l'tı. kr·.ı. z.,~tl~ 
c: ' ç<-k ı"" iz<ıml"31' çuıde 15 

a.:ı > edcrcl< b-l:ün ınü<inva• 
ta~ .... D~hı".\lZ (;)nl hy..ı.ta 

gı- k"'1ı> k_ ;ı:ım~lt' Ölllım1:ıarn ,.,,... 
ra ıJ& ıe :SeVEi.:. Baş\.TJt ..ıı::mz,tn YÜ2ıl4 

ta'.~ ao zt :'11.ba :ı Ul' • b~r 
lru:ruır ç.İ:de, mıiı.ebe.um bul JUW· 
du. 

Aı>laşıılm na g....., ıo-,..ı.,.,;ne bo.ın-

~ 2 ~· t.:·Vt.ı. ~son t.• .. do. 20 gun 
önce ·1 k dJh.3 kı .:ı ' ;.ı~ da 
lacı "" •mı:la ır.u!l>h:. le ılc a 1..ı-

ıc..tJ:).ijc ttın gmı Jl.Ave cQi)'"OrdU. Et- 1 
rıf r u:zıı•r.ı.ncı.e ıWL jınc..ı, 1a
ra.tıc1 b2f' t nr b:.t~l,)"C-du. 'J:'Qlwsl,a.: 
l'llll, bit.:. d..PkLt'a. OOII:'a fC'hr"n ~.er 
lt:ını ~'3 etm:l: b.r d:ok:!<ırun mıı.- REFİK SAl"D,\UL'll 
nni l:ı..-.:zı >Qi<>dc Daim! Encınt·n<>:ın :n;GA!'vT. EGLI::"iCESi 
çik.mşl .. K.encid"'1 mb'"'tlô ;-e d11JÇ l)Jl,t.;,. B. Ro!ik S<ly<lııın. ç>Qt>Jdı 111 
bulauğu .ç'n Va.liıııuı = ı•f:nıcn ~ dl.1$WndU. DahQcı ile ~Y\ 
BcledyC"<le ıı•nmud.e b""P iımı<lt "'" Wlı: r~ıU. Saıbafilaıı-ı çek tal• 
\cnl'yur ve: ....... ~ şr)'den ev-.-el b'1" r.:ıoan k2h-

- tZa.:en Q(Ji< ~ drğil ... K<>- ve il)LWI KL.hVtY• b'l..'rdlr'..., so:ı.n 
n.şı. kor.~ inor ve tı.karız d<yo..-du. 1 ,.;,ı yc't"l. ve ,.:ı:b<lrıcı g:ıze>te rı Oltur• 

ABDt"LB!UıiT VE tlç I <iu. 
llA'llRA Bdklır bwuııo.ı B. ıU"Gt &;:f "" 

Diiıı de ~12 g.bl Salı ııilnü ~ne cııencl'9i Beiç t rn JO 
9 s"'1t ı·~l:.şJnlftı. ı.ı Il'<!ıy «fttlrr- dbn 9COJ& Aı>ıad<>lu Klüi>':ıo. gider, 
ıren a..ı.ı:ıan =~12:.-..an pek mcn:.nun 0<1ldh n~ .. · le •i<.scr'Y<I 20,JO a 
ve n<}'~L gö.-cmü,yo.-du. Dolı:~ ye- kadar """"-dı. Sao. 21 den """" dıa 
mı;lde:-<k n ooruoa. ı,;,. ı;:ıat i.o:ınıbat :!"' twioe g -c yahut la R,..5'c ı ~ 
ta. ye .ııilol '' Mide vehrirriııde bu.. 1'ırtüııdı.ıı ça r.ışs:.ı CUnk:ıya k6S· 
luıı:.•ı:j':u e '1Dda b" 1$:1 ,rtr.li bımk- ı h!J» ı:' ,,.; RC' k S :rdı ı " ~ 
n1ışl.ı. &t1 gece yuıında v~.ııer Va- 24 e kaodıar' t: :ıya kl "JU ~ k:!l-1 

1' ve ıli~.x "'1V1A olrlutu ıı.ıılur• rıık- :....;<:;,"«k;::..,;;,~u;;;· "'.;;°':.:.l=lf~·.;.· '---------
m Gfil:.ıı.'1oeı..ı..'<il g.~tı.r 

Re .ık: Sa,oam 
pek r.c:;'cll .ai. s-. e 
s myı Bahç< 1<>1'nd<: 
ta ve 1 :yle Abdu • ::31 
etınş ve maıtıwn AWu h3mlG;J aıt 

h&tırıılaın.: ı ~.::ılc 
C-- Guı .. 
d:ı~ f 
n:· -. i ..c: g~ .le c-
oç h: fl.ı a CU<.1 o. 1"< 
~ 1'.ıonıcı. gorfışun. ı n 
<.brde ç .ı. l Oll.l..a)l.e = lcrn'1-

•>m ll!U<i) - ç. \ -d• 'Ti' l.J. o. iu. o 6 .lılı t" l &0-
yv,ı.lu. > dt:: l il \.., bı llZ. &Y.: ı.d,. \o""e 

e'ti. "vl.r' 

Mareşal Franchet 
Despret öldü 

Vi i, 9 ( A.A.) - • t eşal Fran• 
~het Deııprut 86 ya"ooa old ;:11 
halde ölınüşlü , Mareşal a~ ııi u• 
n::~nda l"ıa= akodeıni inın fı,a 
lıı.rmdandı. 

'

-Deniz Levazım Satınalm:J 
Komıcyonu llarılan 

Za y-:neltkt.ı 

2 > Kev-ı.r 
2 , ,.... ne('("(' 

Türk rejiminin, Tiltı · millı bıinye• 

•İnin or.un f•µi şahsınd:ık.i !eza· 
lılir bc!'rfüinden huşka bir şey 
dcğ'ldL C•rnwı iç'ı><!ir ki, madde· 
lcrilt ölil.nil adl~rt r'!-t.!Hr.mi~·c y& 
lctıu}or ve lıüyiik n-Olc.rı ınilll ta
rihlrr birer ~oJııs, rl'miyet Vl\ id~ 
ali?:nıa fün~i halinı!e nesild~n 
nes.ile hes·li~•erek g9türiiror. 

+c;.;;ı: ı <h ;,t m!l'b:ı<ı<la s:ıhle c:c
ınM< kar.>--,; i;ı:..:.;) ~dıon Va&! i mır.ı.e 
!>' r .m ~ auırıo ı~ · M t 11 kı>r"!UTll'L 
n ,1).ı_~ ·1 i (,)f\,.! ';<;,,· n. 1 yLl 4 ay mi .d- ----------- c- Du " n da lü!mı ett..ıı:, 

bi.r şca.zr.ıCC: g ...nı-- dı n k!. 1k an ... 
1 > K "'° <200 cişl; ·k> 
ı > =- 1<;.,:r ı• cıı:u, 

Refik Saydam da faniliğini ıı.r· 

tık ebeılı hüYiyetine ve aclıııa ka
tan bir örnok, hir .emJ,oldür. 

Türk ceıniydin.iu, Tür.k Cum· 
huriyetinin ebedi hayat kİlrvanı 
ayni yol üzerinde şahıstan şahısa, 
faniden faniy< yürüyüp gideeek
tir. Tesellimiz bu, 

Jo:TI::ıt İZZET BJ<:NİCE 

Kara borsa 
(t lncl Sahifeden Devam) 

den kü~iik ve basit ııcrnıayeli 530 
vatandaşı bir arnya tıoplıyar"k bir 
koopcrııtif 'G .. udc ge-tirm;ştiı. 

Çı<l.şkıı.u genç bu kooperatifi 
lesi• ctl1b.ten sc.ır:ı İktı>r.t Vcka· 
letile tc= g~m~, bıı lıil~ük te. İ 
§tıkkiile lıirtnkım miuah retler 
tenun c!n1iştir. Bu cümleden ol
mak üz.,re kil<>su norınnl olarak 
35, 40 Jira~·a satılan irliği İklısat 
Vekaleti bu k.ooperafüe 9 liradan 
vcrmi~ e bR§laınıştır. 

Du ın .. zaherct \'e mits~ade kısa 
bir znmenda dcrlınl karaJıorsayı 
harr/<ete ~irıııiş olmalı ki, han 
lllusevi trikotaj scrma~ ednrlan 
kooperatif ~alarma ıuliil eıle
zek 9 liradtı.il kııııdi.lı-rlne \erilen 

11·--=.._.-----~-----~ Alm nlar V~şi 
Bütün şık ve kibarlar, Aperitiflerin1: Fransasını da 

İ!ti.Jdal C:ı.dde•I 451, Stadyuın ilstll 

SAR i 
de alırlar. Maestro Tiano idaresinde 
Orkestra, okuyucu E risto Minimati
öis, llavaien kitarist 1-~risto Kontis 

Saat 18 den itibaretı açıktır. Sipariş iiu:rinc hususi akşam ye-
m~kleri. Soiralannızı evvelden temin ediniz. Telefon: 4:1818 

Her Pnı.artesi ak•amı l\IASARIK ve arkod•şları.nw. i~tirakib 

~~lii'!ll~~~a!~~ı=-.~~H~u~s~us~i~S~u~c~r'..:e ·- _ .:!* _ · 1 

~~tonl Elektrik, 
Eri 'Umom il.. 

TCneı 

ı - ,A:a cl.ns ve ın.:k.ta.rı ve :1111\ &-Git t~i yazılı mıılz.eme 

= satın ıı.lııL<: kı.ır. 

P.ı.n-:ı* fi\41 
?ı.lwn.... iH· t 

> > 
> > 

~· l\1~rscrize çiT.gill 
:ı.I """°""" çor.;; :ı i 

1 

·ı i 
Şf"l'\ I 

ıcr>t 

AEG GOOOO 
20 .n/m 2000-0 

2!> > 20000 
30 > 2000 
20 > 200000 
ıs • ~oooo 

20 > soooo 

Lira. 

--"-
20-0 
150 
150 
30 

250 
200 
20-0 

1180 

(1 inci S~1tfed'n D"•am) 

tedir. Batı Avl"Jpanın ımüdafaa· 
~ını temine tT!('1'1'Hr oıan Generaıl 
Von Rurıs!ed, Fransan.., tam:ınU· 
le ~al edılmesi hususunda ısrar 
e'tnıeMe<lir. G<"Tt •ral bunun a<ıkecl 
b!r 7arurer olduğu ıddiasındadır. 

Laval, böyle yapılacak bir ~ 
gci:tı. ~'ra"-':ı.da Almanya aleyiı'n
clek.i h'.ssiyaiı va .. :mteştl!receğinl 

öne •iir·e·•ek Von Run.sted.in iste
ğin '.n tahald<ı.ıık rtm~i için 
:mürrl<Ü'ı olan Joe. ey yapına&:· 

tadır F~kqt nazi'rr V .,, Run.::tedl 
<' n1 'm<'"C mü1E!'"l\jl-d~ler. Bun
d~~ t-· '.a A'man gE>rerali, Ang'ıo
sakror Hın, \' <>~·e fabi bö yı. 
e'e re . "!!'cik 'ç " F-r-•..sa cen• bu
na bir i'ır 0 • yap<.. bilecekler· ..: dü• 
§"llrune t J"r. ----

Bir emekli i~ aTıyor 

2 - Kı'1Tll tıı ":nat ~ do ~k1 i! kabul olum.-r. 
bu ipliJ,.leri ~iikst·k fiatlarla sauıı L,. 

B:.J,<V< • bor l:ıo3't .,bl rvUk ı ola-
~ ... oi.c.rıJ)bı;.~ c ot.l"le il ;1. t•d .. 
dahi at"'..C..:.yı lı::tl!C3 n. ~ şu :01 .!ae, 
""'5Cn h:ç b r ;<;kil otom.:tı "-"' 40 
blılıne!rall n fu:a aiı.r'atlc yı;....ıtme
diği lç,n bÖ cl:ı .it life kn~ ol o.role 

·- Ao=n oğlıııın, ~. Ilu alt
,. n .A.bô:.1.ot.wnı~ b.l!h . •ttk.; d:lik
·~t ıet b: r k·.:.z.a çık:z:-tn. ••• > 

YUnı.'k ~ hı:ttıl rw'.atilııı 
fada. ~<-n (ılan mc..-tıım:1 ymı~i zıe. 

""'"'· yum< Ç&r.;ıarrlt< ııur:ıı ~ 18 
tren•yle .M.llı::H'l>:J'll ~eğtnı t>lld>. 
"""'1<: 

•-- G'12<'1 İ."1ndbuldııaı klllbOın fe
rah olo.."'Ck döoec~ n,t dm-o~-t·r. 

TAKSİ.\l GAZİ. O:s\ .'\jllAN 

AYRlLIŞ 

~ ... , ~ l~n: ı 8).rt 

el~ sıZD.rr~ ve: 
- i;Pe g.!.wk, ır..ii;yu.-u:ı;. Seıı <>ISUl 

Hal.ep • v,• 1 t•t!e e ·otir. 
Daşyt!Uo =· ik,.. 

nal elımış "" a.l uım:ı ı ıoap ~ tcd-
b!, c-ri ..,. . • b ·~ 1 

Ank.:::"V" gldet- g =- JUb l=arleır 

YW: .... r yaz ıh l5 k Joıcırn .e. 
111!! 11 1 9-12 c u. ' "' gı;· J 1 .,., 
:KMill..,aş>ıia bulunan l:>cni• V <= 
Sd!ı.n A..ma K~ ılJI ı- z.:ı . ._ı 
yaptlac:ığınd;m istelti . ·r'n bı>l '.' gun 
ve saı>tt& mezkılr k<lm-cymo. n ra<:a· 
8'tl;m. c73ıı1> 

+ 
1000 ııdıol Srphiyc ,.._,cı~~ 

.. :, 10/7 /9(2 l.:uıibir>de J'.pıl.acajt 

iıln e<5len kapalı zart ekslltnm:i ı;<>
!"iJlen lüz bfnaen :!u~ 
tur. ci364> 

DEVlll:Dİl.ECF.K iHTİRA BF.Rı\Tl 

cSüTime nau~!lt1u Vt \'' nl)ltiJJ. e"'ll .. 
o1.yet ~ havi ot;..· 1 ·A: + b .. c"'' 
h<>kkmdaki ıcsat içlrı İkt t v 1 

d .,. ı .nn ş olan 5 M '" 19. 7 
ve 24 .. 3 ~4 lu ı ;:ı. ı 
c.tif:i h '.uk bu k r ' ba · 
V r W:y. 11 1 İC"'lı!l 'J.l Vt dı 
f·ı:ıe- yr. ~ s 1 4 yl:t ' .·ı 

l~bılee le ! t'd• !. 
husu.. a r:ızla 
yeıı rı:n G 
kat 1 ~ 3 nuı;ra 1 t 

l•'!tflerl lb o' ..n . aklı. '"'Q.: :g ~ ~zı t m: ~ rB ı' 
tıııı.llcdeccg.n """t ı yk_ ===-===...,.==-=""'= 

OTELDE n: nn.ş uı nir. ımiz SACINIZIS --m~ 
Do1ı<tor R ·!'% ~ ronıp:ı.la.; ().. 

te!ind<l<' cı.:ıı.re:wı& saat 23,30 ckı yat- ·~ g.ôo pa."':ı ..nı '° Yl. 
___.. "' on! .. l. --.aunı arnı.ı ecı. ı n::z. '-,....,,><. .,oTaZ oonro. '"'"" meş'um ,.....--
bir lori2: lı:is.'ledôrck ıil! QBlrn "'-· Ko- Ç.APA MARKALI 
~oi "'._. it 'lX>e H ısır.d KD· 
W>nı 1'füdü 'LL ıle Yov<!ri Al;ch:llam 1:6-
tıarıa6?!1ı ,,..,.lmrişıır. 

Yıın!r>Ô:> • odı:wla bulının Husı:ot 

Kelem Müd!ir(l Mn1e1:1 D:ı;,c'kıJin ya· 
DlDO glriooe ılk !IÜZÜ" 

"K A L '' 
ı ıı:ıb "'1 ~ y ... rz a ~ 

bb. k<1'.c~:eri 2 - 3 &:!:! · ı.-

3 - ~ fleı ·n "'" "11ld<at ll>fl2ıoo<i•~la )>L·l!kte kapalı ~· zart iç.nde 
almak yolunu bulmuşlardtr. 17 7 042 gunv """t 17 ye lı:'1d:r ı~ı:aı.n ı..•vazı.ın MJ<li!:,ugı;.:or l(.'roi edil- · 

"iha ·et bu urlyct ala1<adarla- me·i ıaz.ım: ""· 

l'fo rbi « ıt1'l1T"'' w A ~ a\bhı ll3'1'
b tr.ı0 r~k ptrn~ 50 'ra~ndıa. ~ıi.T 
...,,,-.k}!;~m. Tul(' )~ s...,..,."Ç,k lcl'a

dl ımeııı.rnq•u;rn. ~3 :r;.,.a ('>!Tit>ki!E' 

""'3.ıı:>' a··~'ô..'"llm B p2n !<..· fuaı. 
ı·ır p'' ~n :ın"''-M • .,,,, k';$ .... 'mıe

d "''nı<k'n • a~ \"O"tl,.... 11.:ın • iş 
'V'1'"1!T<'k "'r•••P.,. tı''.vllk ı:m- t.ns:ı-
Ti"..-ıte llm""Mll'.' 1< ;~.,..ı, ~ 

li'fon G~..,c~ H ..... ,. «•kw1c 
1 !I r ı naralı evde emekli Hlkroot 

~olat. 

- d"en:ırm!> <l<ımc!ı: ol'ılıı,, ve 
bir kı>c tlda: 

~ r P..ı":'a.lır. d ;ı , : ... z, 
ropta.n ~'lt~ y i· t~ b·~C .. ı 
e"r i1}Qf" lesinde 24 No. 

ra ihbar e lilmlş, hUiseıı.in ta.lıki· j 4 - S•Mnaıl ~ İdalU>':l Lo'= M"diiılil.;. nde pora:.ı.ı teni cıilimck· ı 
kiuo b· ~ııınnu,tır to<!iı·. (72-0IJ . . ' 

.. 

- •Şiıdi bôr ~ y-.ıpı.[ııbi.!· 
oıcydi> De~. 



4' - S 0 N T E L C RAF- () Tt;MM.U;.~ l~U. 

~ ~ 23Ra2P1?RCQle..,.~Z28QZI~ 

Gayrimenkul Satış ilanı ~ 
' Sultanahmet 5 inci Sulh . 

Hukuk Hakimliğinden: 
!Jj0/5S TerL::o. 

ls=bul Sü!!')·m .. iye c;\arı Hoca Gı0·nse;•in m •• rll"'°indc ~ 
< Abac. Ç>K<. azı so!:_ •. ..nda 9 !'> G: hıınt.Je mu&:m L<cn tcdad al- f 

, t..r..ia ol lu~daju b!arroul ı\lemd.'ır cad·'les;ndeki s~"ıat Yur· ~ 
dJJrl..i.ı 20/4/938 taıhl1'ııde Cilcn ve mirooçılarmm talcl>i üzeri&ıc 

• ' ·pk wıc mah.'><"n~r-..!zcc' d konu<mu~ olan Süed:ırrım ;.asaı·ı-ufu 
• a.'ı"'~" bı lundu6 u celp \'C tct<ik ed~kn tapu kay-lı,,d:n aırıJaş:-
. Lın Fatı'ı civarı Yen:.bahccdc Molla Alfv,,ülfonari · mchalksiv- • 
'.• . ,, ~ 

Je Cr;miiş<'riI ""~·ağı:rıd:; l8 No: mu:l'ter.k h:ttıc :ın::sı !erı.!c- • 
l Jl!I t. 'i <ıcsi zımııınd<1 aç'~ ar.ttırrna~·a çtk.'\rıl:nş ol'.'P bıiıi Lİ 
· a:ı!- aı<tL • ..:nası 30/7 /942 rc!lcmlıc .Çinü saat 10 dan 12 ··c k-;a• , 
\~ fkiı-•i ~ı;r" a. t•ırrr.ssı i.·c 10/8/942 l<l!ffu ,-ıe '"'1Üsacı f paLar'c ,; 

~ ı(rrJ s3at lO dan 12 ye kacar İstmbu: Sultanalr.nc~.t> Tapu dai- \ 
< re · ır!• ı- tmda 'İ ma.'. '<:r'"'lc miu'. ic"a kıh: •c:>ktır. 128 31 met-
~ "IC .n ·..; ·ıbaaı sJ.lı..ıs-"'ltlJ b~ ~-~rıan ır'f'~Ür g~yrirr::ırı 1 ·ur··1 hc:her 
~ nctrc murn'bba:ına Etı:i·,.,.·ufça ı:cr.tlon r.:porda (F• ',·angı. 

ı,ını rr:i-!c.lkı>:;ı Bdcd:yece y ptınl.a-ı "•rıtar.b tr.rla "2i<lc i rr ~;- ~~ 
~ ,;:ıoe Etme~~anı civarın.da Kilise c&nı":r:e bitL:;'ik J5:; 2<1n 37v0 ~< 
~ lıa...jta N•>: ve ccp!>esi 7,73 derinliği 16,GO ;r-0 tro oln J\ üzere ~ 

r2a 31 _,,..·'re murı.b0am<la ,.e 15 .metrelik If11 "ı!ar c~.!dc-si üze- ~· 
rıir e Topbpı \"<:' Edirnckapı tranınıy hallarır.ın gcı;•.klcr' ' 
:.rmet ve Fcv7ipa.;a caJı:lelcri nin ortasın.da ,.c iyi bir yc~c1c <>l- ' 

ı maS!"~ l?"'-t•bni hal"Dnzrr al1:n s~tım piyasa31 gözöıı:.iu iL t:ıtula- ;• 
rak beP.er :nctrc murablıaı~a 1 lira hesabı ile lıcy'c ti ı::- ınr.iyc- l 
t;n,· 123 liı 3 31 ~ h1'~"1"'ı:t takcl!r rdilJ;.i~) d 'ye ya;:.ılı bu • 
gnyırt:r.onkuı içrn !Kl!ış günü tal' lcrin mUh:ıır.:ınım kıymetin f 

'o 7,5 ır=Sbctinde1:J pey akçesini lıamilrn n-.ü.racaatı,.. ~lzem !• 
c hp blrioo ar~~ IT'.a günü. tckEf oluruıcal: bedel mu:lıa.nın::cn ~. 
t.yn:ıdin ~ :<'5 ini geç-cr3<' tali b:ne kal'i lı alesi icra !·ıl•~::c·..k • 
g~~ o gü:ı r~Uır;ıyo.ı ak ikrr.d al'ltı:rrn-.a günü bckkncrı;!c ~ 
hi.rmci nr•tnımad:ı en )'ÜkSc·k teklifte bulununın ln: 1 ·"1.Jt ha~~ı ~ .. 
bal.; kalınru- -Oze.:c IC'klif olunacak bcJcl nc-.·c hali;; o!urı:a tali- ~ 

ı bı0 c kafi i!ıala.;i icra kıl:nacaktır. ).fütC'ı·~k·m vcrı;:ler IC'!'C- ~1 
~ kcye ye rC'<tni 1ell3liye \•e ihale pulları ,.e tapu harcı il<• 20 sc-

4 

ncllk E\•kof tav:.Z bedeli müşteriye aittir. Sat·~ şartnaoınyc ley- ~· 
fl'<an icra k.:lmac<•c<':r. İp<>!rk sahibi alaoaklı'arla ro':· nır.caklı-ı• 
J;ır:n Jrustıs:Jc fJiz ve :rı.:1sı":ıfa d::ıir olan "tld ' 1 nı 15 8;3.n za~·- ._• 

1 frntla evT2l:.1 mıis:··<tel,:-rile ı-. :ı hJ;cn·cır.izP n1üraca:ıtl:.:. <leNnıev .... ,1 .. 1 

~ e!ıındcri, a~ till~1i;.-de •potck s:ıo':: i a'aca!<lı'ar'1 ha\l rı tap.n •' 

1 
s;cil'.eri!c sa:bit olrr::d·'<ça satış p::.')·la~masınd':ııı h3 , •utul:ı- < 
cak'-r. ve bu satı.< hcU~' tla dahJ z.i}•adc tafsfüıt :ı' na' i:>ti- ~ 

f3 ycnkri~ hc=;:>l'. c.ı.bah\r.ı sa:>t !)/JO ,.e 1~130 H a•a ı 938/5J ~ 
~ ~~~~ J,C me'n\uruna ır..tl.ra~ıt Mebilcce!-\.lOTi 11~, o' ..,..na-. ~ 

-~~~~ 

Deniz Get:likli Erbaş Orta Okulu 
Müdürlüğünden:. 

A Bu y~l d-c :ı.:~n do~uy:ı Don;. ... rr.aya ıevkcı i1m·c-;.;. Lze .. e o:ta ok"t;l 

iistanbul Erkek. Öğretrnen Okulu! 
Müdürlüğünden: 1 

KıiO A~ K•?o <., ,,~._ Mı m:r.en F:.,t 'f .. rı İlk Tr 1.c.A'~' c . 
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tt,fzun1 ... rı d n t;.ı'ebc k::ıy~t edilecek ir. 
2 ista:ı-bul vt? civarından rr;üraca: t ~t'cl'kleı· İstanb".Jl Deniz.. Ko:nu-

0<1 1 l~O Çı !50 Ç 9:;a i
M :: k:ö::lü.'il 5(1(lD :;onl ıı 

4405 
550 

1425 
149 

ta. ·1Jığır.a. ııc7S!n v.c civarınd.::n raUraca$t fldece.k1t't' de ;ı..{e!·!'fndek OkJl AfU- ı~ :_ ___ 23000 •<!<>_! - 25000_;:.- d ---~ 26:!5 197 

cu lOft&t. 
3 _ İstıı.r.bul \'I!: ltersin rrnntaka!.ı h;. .. ıcind~ bı~'W..Jr,u_r\1~n lnıluz:d~~,..la -ı 

Ask·~r * Şubc!crloe <i~~Mc:ce He bi:<ltr,~crklPr \·e bu dil•·kçr."1!11 :>•: nü.o;has1nı 
Oku: r.~ , :VI;..y~ 1.43 Prnl'.·.i-t;ıa kilrl•r l;'- sıet'le':ıt 3-)yecc:~~ il•t.y;">çlr: n :n~;:.

Jıarrı: \etı h'tdelnı~?t: ilk :t' <ıat.~~ıı .::ı("~ı~ıc."a glkt•' Bclıgl vı ~lıilı• 21 Tl'.....-:nu 942 
& 1 goı:-- J t 15 il'T." Bc~:,nda ~<bı . Lı !cı• ?tl a • ~c iğ r.•le c .i ~Y :>51 
'! .,.. ğı."" Zl."' tııli111"I'll"' ·~ tı'!D naof;l..1 'J \fi! T~ca.ret Qe ında~ g?I <"ce;;lCl'I 

tc;t>:<· vtısa '\ t:alar: f 1(! b;:1ik4, b~ !li g-J.n \..,. ~at!c h;;2 •. bulunır.a!an. •7:l60> 

cıa İ'·~:::...lbı.:ı.l DPr.'2 Kor.utanl:ğ.r~ veya ~re· •ndf!k! Okula g:>nrteı-cct ?P.rdi ·. 
, _ Ka;y;ılar l/6.·9U tıı.ı-ihOnc.'n 3C.'9,'94Z tarih ne Jı:oJar ~e·:am ede-

rdct..ı~ cG~I~• 

• 

KAT'iYEN 

IHTIYARLAMIYAN 
ıı<ADININ 

SIRRI 

45 Yltmda oldulu halde yo,ando hiç 
blr çizt,ı. hiçbir bunıştJlu yoktur, 

AÇlk. )'WnU<;o.k. ve bir 'enç kcrnlü 
cibl kusun;uı blr cilt, ~deta b!r !'la· 
rık;ı denebilir Fakat bunun Ce::lni 
b!.r ıuhı vard.r. ' 
, lşteo. bu, \":yana UnlversıteSı-Pro~ 
feıörıJ Ot. Sttjskal'ın sayanı hayret 
keşfı ol.om "BJocP.I., in n~ıcesıdır 

~Bloceı .. ht'r yumu~ak \'e kusu:-S'U2 
c.ild )("Jl e!z('m olan genc;le~tır:c• 

kıymttlJ ve l<tbU unsurdur. S!mdJ. 
prnbc r~nktekı Tokalan kreminde 
1•Bıocıtl .. bulundu!undan, siz uyur· 
Jı:en <'ıldınizı be·slcr \'e gen(leş!.irir 

' IJtt s.abah kalktıiınızda (izs:i ve 
lluruşWtlukbrın kaybolduğunu ve 
btraı dahı cençlt;Ltıntıı &OrUrsu
tliu. 

Cündilıltr1 trın d• beyaz renkt•kl 
(Jôie'iızl Tokalon umı1nı kull;1nLrıtz 
Bu ıayedt c.ıldJnlıl t;ızeltr, s:yah 
ooktal.lrd:rı kurtarrr ve aC"ık rr.~s.l· 
m•tau s.ı1t!.lştrr;r, On ,-a, dnha genç 
aörUm.milz. -.;e oy?e de ka!m12. Ytızü .. 
nlızıln z.ayıOamlJ adaleleri.ne nıha
'yrı vtrlnJz Bu tirtı:in tenden kurtu· 
Junuı Me-kt~plı >::ız olduğunu:!! za· 
mtnlı:::1 ta:e-, sıkı yanaklarıntzı Vt 
Uth ıruzellıgınııl lkttsap ediniz. Cil· 
dı.n tıda~ı olan bu ıkı m'..lhtelif To .. 
t-:alon llremının harikul.ide netıl'e• 

~r.nden. rr. kal.id~ mahzı.ız kata .. ~ 
't1ık•mtı AK!t takdJrde paranm 
nıemnu~lyet!~ t:>.de edl'<'e!l2. 

• 

UA.)İD RİZA TİYATROSU 
Halide Pi~kin beraber 
SAÇI.ı\R1''1>.\V l."TA_'l 

Vod\·i! -4- Pr.:"de 
Y '31: M;:ıtımut Ye<a-'. 
ı;ey c..ı ~ g•ce Bel.' Bo.h~e 

tem'! 1 vermekw.lir. 

Valde Pre·ua .. tor m ve Sa atoryomunun 1942 
mali yıll 11iyecek ve yakacak eksiltme ilanı 

Gon:p 
No: Erzak:n Cin!i. 

1 F..un~k 

2 Dağlıç, k,tzu, sığ· .. eHı ri 
3 Zeytinyağı, f..ilbun

1 
sr.rla 

4 &d<>. Tr~hı:on, Tur y ğ'. o;r. 
5 8 ka!c""Il k:.ıru f'r7.t' 1t 
6 Pa~ıtcs, 5'l~a....,, !"C:mı.->Uk, y-.;,-

mu.....-t:ı 
7 s;n, yoğurt, ı,,rry ğı 
8 36 l--altrr. y'lŞ 8f"lız ve rr.~\.1 
9 1Je;e, g!:rg<n od o, nı:ı~~l 

kilm~"il 

10 Bryaz, k:ı~r Pf'Jll' 'i 
11 Reçd 

1
, 50üf·') 

~8fJıJI) 

ııooo 
700:) 

19:?'1fl 
1!1000 

3~501) 

r,ıcoo 

l 0-01)1) 
l;;Go 

;4'10f0 

Çc-lil Tut.ın 

"00 

Lir:ı. 

5250 
463Cı0 

94~0 

15EOO 
ı 19'180 

7350 

ltR!!5 
17305 

9100 

450~ 

1800 

• 

lt«. T nu:ı;Jt 

J.ita K:--

393 7;; 
3476 25 

708 00 
1185 00 
1431 00 

552 25 

12•6 87 
1297 87 

632 50 

337 50 
135 00 

!.1ünal<•sa 
Sao~ti 

S. D. 

10 10 
lO 20 
lO 30 
10 40 
10 5'D 
11 

11 10 
11 zo 
11 30 

11 40 
11 50 

\•atdtbağı Pre•;anto ro;;-ı -~ S "1'atrl' ;:, .ı yuk:l lll:l cine:. '•C roikU& .. lar-. y::z;.~ı ~ 942 ın.al! yılı Jo;y"r-e~r Vi"' y~aca ,.ıarı 
·ek 'ltmf'ye kan."?1 ... ~'ti '"· F • .cs !• ııc l'l/\"[l/l'l-42 Pa~ .. ·tı.'.Si g:U-nll saat 10 u 10 &.ki~t:l grçPdcn libarcn İstınb:.ı! -t Cağaloğ

Iur..da Yüksf'k :\1'.\.•kte-.,~.~- :\otu. ,,bt~ .... bi1a.sınd.a toplnrıtc'"lk (l!an korr}S}-'"'Onda ynpı}~C"'kiJr. istcıkl'lı,rl~ eurnplar hi
za:;:tr(ia ya.zıh ı.a.a.Ut :.ı.c t mil:lat rr:eı:.t.ıp· .. '!"'1, ,rMıl enr Ticaret o·~ .sı vPsıK.a.::ı ile :neı"t.caat etr.:.e:r ı, p.•yn ve reçel g :-
nıpl:ırınd::ın g'.'..yT'f k.Jp.:rlı ı.a ~ u! tliylc ibll" ı y1p' •· k r'.ı~ '1- l p~ara ai.t teklif mrktupl -Jn· c1 •:TIQ , atindC':ı bir 
~at C"V\Tl ko1'1.i.cyon.1. te: ;n et11clr i şa~t: . ş· I r Pı'll\lant .fj·om ve Sınat'>~"Yf .1 fd01r•'Sİ?:.~ n1ı acnat edilerek 
Cör<ilcbilir. (6908) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
IIM-' Bt:l'Jı-J-t~ri ih\'y:ı ~~ ';!n 9iJ :rr.._ t ırJklı ı:oı 1 't~drcn p.i-:hkl:ı s:ı-

tın aı!'macakt;r-. İ~U'~~I' ka~·ı t~· .:.t t_hı"l o-:ecı tl82"" lL:-a .50 't·t.IŞU Ba
k;1kö7 :-,.t:ı:l l·IJdJı7'lOğür~ y·tU"a.""aX m.G':ı: )..- :ı: le b1rılit.te l&/'i '9l2 eı.~rt"t.si 
günı.. ı:ıa.t 11 d~ Yt!n P.> t -'mne k"" : ı. t!ıa Bı.ıy-ı.U< Ktnacıye.n Ha."' İkilY:: k.J J 
No. !>/10 da J{a\-a 5.at:n A'U.a. Koıc.~'O. n...a. .., l~ .... 'J.rı. t';3j6> 
------- - _,_ -
r l JST ANBUL BELEDİYESi iLANLARI j 

Ü.$::.QQ.ıo mPydaınınu1 ii'Ainci Jas•m m°'";-.. .-~ tX ~ hıış:ı!'J.tı kapa~ı z.a.:1' 1,ASl;.1'yie 
e!c•H"111.')"C koouL-r,,:~lu" K.,Ş! bedeji 35,!l!l ı:" 26 kur•:ş n• llk ı.,,,...,.... .. 2600 

Hra Si lcu~tur. 
l\tt*:B.\.-e1e, Uôlltme, Nafia İşir.!i u:n·.:ır.-J, h..ı: ·-1 '~ tcnnl ~a..~,.ne-}rıri, pro ... 

.te keşli h\.ıle'.'ai&"" .. iylp buna m\iteferri dlğt-: P\-rıi.< 1&0 nır,..ş nr.ı'kı:3.bilınde VJ:iyet 
N.:ı.t•a M\K!~lfl~ünden wriJccrktir. 
~e lJJ'';"/0·12 Paıart<'~ gV-1-ü s<!at 15 <\;• Df}('di~·'{' D;ıiznl En~l'...'.!ıeni od~;.,_ 

dlı y11pıl~ool<tır. 

T•liplerin i~( temır:..t rr.~kbt~ t·cr-ı n~kt-~;pla:ı. ·hn· J tarihkrl.cn •3> gi:..'l. 
evvel v~ !';:rr:a ~lüdıü"lü'ğ".!nc rr.ilratcrt;' la alacak lan tcrın1 crJ;yc-t, ırr.:::::ı~ 
şe.rtn.:ıme ve ka]lUl~n ibran ıaz:m g ... l<'n diğc-r \"1!Saı'k ibe b~!M·..e 2490 ntir.:'13""" 
!(\,lı JQ.rn.mmı tar'ftı ~'tt'inde h.."l;:.:l·.rn:·aJtl::ı-ı tekl~f n:.~·k:uplaırlnı lbale gü!lü 
a.a.o.t 14 de kadd.r Dai.yıi E.~ee vernn~' erli {ız.:nıL.:. t6834> 

----
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan: 
Leyli T19 Tn·lcbo Yu~.ı-~ ı::;.:cl>oleri !;in 9:0 çift ı.: ·: \ açılt <'cs>"~e ko

DUl:rrıtıQlıır • 
1 - E;W'.:.~,,,., 10/7/94~ Cuml'l g:JnO ..,.ı 15 de es ·~;ııooda Sıhhat \i; İ~-

tiıtmol Mu-aveı-1 ... t ~lüdürlüğü bina.s?:!<l::ı l~J=ı.ılu kon.isD·,.....o..ı yı:ıp1!n«~tu'\ 
2 - !\fu{lCIJ:N'!')("n na.t bri1(T çift ur-~{ !<,~ ,330, k~-u.ş~ ll'. 
3 - MU'l-aidcat k'ır.i<ıatı 240 ı;.a 07 k .atu-. 
.ı _ is1e?clile:r ~:-t:r.a~-ıi çvl!71 ı;. l !vı.":C k i'"'f'inc._,. g;, . ..;ob:".ir' --:. · 
5 _ ~·kl~o:: 1942 y:lt Ti.carı t O!· ı \ ka..syle 249'0 say .... ~ .. 11:4i:ı y;;.~ 

ıılı ,·rsUaal~T i1.:e b11 ışe Y'<'" .. ,:- m~Y~kkat tr ,·~:t ntakOt.ıı \"t'j..I b:.mclr 1'!1(".ktoı- I 
tn·te- ~rlitte ~11i i:'i~de kc't\J~ rı·Jrreler\. t7:78> 

.. 

9 Temmuz 1942 
18.00 P:-ogranı ~ ;1romleıtcı S•.at 

.A.ya:"" 
18,03 Milm!r: Çill'..e F<l&ll. 
rn.oo Kr.wın ,.,,.." (Dı~ ro'Hi:m İc-

ma~). 

19.15 ?l!Ji'-: D>ns l\l~zl~I (Pl.) 
19.SO M~nılı•kM Sant A,ya!'ı vt~ Aj::::ns 

Haberleri. 

l 9 45 J\Kl•il" Y.ı'.t:.ıı <;e<!Pr - Tuna 
'l\iı•.:-ruı;.pj E<l-.;biyat::ırlh;n. 

20.15 ~ C~u·tesi. 
20,45 J..f:::.Zii:: !Iü.z::.:ar:ı Mı.;.~c~::n-:..ıdRn. 

Şank.Jar 
21 00 Ziroat T~Yl'l"_j, 
Zl 110 1\'IU:zı]\.: Kacoş,k Şxfıtı ?e Ti"".ır

ı.tiler. 

21,30 K~;Q. (Kahro:rııııııl..- S-1-
aU). 

21,~5 ~'!~z.lk: ~iaı ırusik:si, 
22,:0 M~:.: Ope!'a A,.,,·ıan (PJ.) 
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