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Reisicümhur ismeti İnönü, Doktor Refik 1.İyet tdgraflan ıönderilmiştir. : · ' • ' 
ı SayıJanıın ani '\'e elem verici ölümü milnase.. • • • " .. .. .. .. .. d : era s l m l n e . u U·n u 
• betiyle yurdun her tarafından gelen taziyet. Amerıkanın ıstıklall gullu yıldomımull "~ Saraçoğlunun Başvekil 
ı le.re teşekkürlerinin ve yurddaşlarına sa.-rlık di. Ankara, 10 (A.A.) _ An.t"rikanın istik· ! ~ı 
: Jek~nln ~blağma Anadolu Ajansını ıııe1m:r lal günü yıldönümü münasebetiyle ReiM. ! V UŞU da Hararetli 
! etmı~lerdır. cümhur ismet İnöni.i Amerika Birlcsik Ot•v. ! N · t y f A t 
: 'Devlet reislerini.n Ulgrafları . Jetleri Reisi 1\1. Roo e'·elt'e tehrikle"°rini tt'l. ! eşr1ya a O <$ 1 
ı Ankara, 10 (A.A.) - Başvekil Doktol' Re· grafla bildinniş ve Amerika devlet reisi d~ ! Anarak. 10 (Radyo Gazetesıl 
: fik Saydamın vefatı dola~ iyle Bulgar K~u, ~ine telgrafla t~t'kkürk-rini sunmu~hır. 1 Dünyanın dört tarllfmdan ge. 
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SARAçoGLu ı Yeni Hükumet 
BAŞVEKiL • 

Iik. Saydamın vefatından mutc· 
vellit acıınızın her tarafta pa:v. 
!aşıldığını gostcrmektedir. y ·ne 
dilnyanın dört tarafından gelen 
haberler, Şükrü Saraçoğlunun 
kabineyi teşkile memur edilme
sınin hararetli neşriyata vesile Şukril Sacoooğlu. yirmi ,,ı •• n.... ıs Sa s ı nd a 

:fasılası:z bir surette inkılap hükO-
olduğunu bildirmektedir. 

meUnin ktymetl! biı unsuru ola
rak çalı;ımış ve Atatürkle İsmet 
İnönü'nun inkıliır; mektebinde .,e
tışmiştlr. Maarif, Adliye, Maliye, 
Hariciye gibi muhtelif VekilliklCT
de bulunmak suretiyle hilkQmet 
maklneslnın her şubesinde tecrübe 
görmüş ve tam mllnaslyle olgun 
b il" devlet adnrr.ı olmuştur. Onun 
Baş\ektılete getirllmesi bu meın
leketln büyük bir talihi eseridir. 

!tl. Zekeriya SERTEL 

Refik Snydamın bıraktığı 
:i boşlugu dolduracak tek 
~vlet adamı, iki gündenberi 

hükumetin başına geçmiş bulu
nuyor. Şükrü Saraçoğlu, yirmi 
Ytldanberi fasılasız bir surette 
i~kılap hükumetinin kıymetli 
b_ır unsuru olarak çalışmış ve 
lap mektebinde yetişmi~tir. 
~.arif, Adliye, Maliye, ifa· 
rıcıye gibi muhtelif Vekil 
Hklerde bulunmak surctiy. 
le hükfunet makinesinin her 
şubesinde tecrübe görmüş ve 
lanı manasiyle olgun bir devlet 
<ıdamı olmuştur. Bu sebeple Sa
ra~oğlu, Refik Saydamın ölümı
le kaybettiğimiz devlet adamı. 
tı_ın hükumet safında husule ge. 
tırdiği boşluğu doldurmıya en 
layık devlet adamunızdır. Onun 
l3aşvekalete getirilmesi bu rnem· 
leketin büyük bir talihi eseridir. 

Saraçoğlu hiikümetiniıı iç ve 
dış siyaset programında büyük 
~eğişiklik beklenemez. Hükume
t1n dış siyaseti, uzun tecrübeler. 
den geçmiş ve bin bir hadise 
karşısında doğruluğu sabit ol.. 
trıuş bir siyasettir. Zaten bu si· 
~aseti tayin ve idare eden1erden 
bıri de kendısi olmuştur. 

İç siyasetimizde Şükrü Sara
Çoğlunun takip edeceği yolun 
Refik Saydam hükumetinin si. 
Yasetinden pek ayrı olacağım 
tahmin etmiyoruz .. Henüz yeni 
hükiımet meclis önünde progra. 
hıırfi okumadığı için bu hususta 
~inıdilik bir şey söylemeyi doğ
ru,.. bulmuyoruz. 

Yalnız Saraçoğlu hüktlmetin
<ien beklediğimiz ilk iş, harp e. 
konomi sistemimi7Jn tatbikatın. 
<ia muhtelif Vekaletler arasında 
taın bir Koordinasyon \'Ücude 
t etirmektir, filvaki Başvegalete 
bağh bir Koordinasyon Heyeti 
"ardır. Bu heyetin asıl vaı.ife-
~ Oe,·amı "·' 2. Sii. 6 

Jngilizlcr di~·orlar ki: 

V k'IJ' ... "Refik Saydamın ani vefatı 
Parti Genel Başkan e 1 ıgıne Londrada derin teessür uyandll'· 

S "I T . · B ki · mıştır. Re!ik Saydaın liyakatli araçog unun . ayın 1 e enıyor ve dirayetli bir insandı. Cümhur. 

Yeni Ti~net Vcldli Beh~et Uı 

Ankara, 10 (Tan) - Başvcıtil reisi İnönü ile tam bir samimi
Şükrü Saraçoğlu, bugün c:aat 15 yet ve birbk içinı:le çah~arak 
de B~~vekalette Vekillerin ve dünyanın en korkunç zamanla. 
Vekaletler ileri gelenlerinin teb. rında Türkiyenin emniyet ve ~e· 
riklerini kabul etmi ·tir. Şükrü refini korumıya muvaffak olmu~ 
Saraçoğlu, öğleden sonra Büyük tur. Bu arada Türkiye - lngiL 
Millet Meclisine de giderek ça. tere muahedesini imzalamış:ır. 
lışma odasında bir müddet me:j· Refik Saydamın ruhu daiına bi· 
gul olmustur. zimle beraber yaşıyacaktır." 
. Öğrendigimize göre, Dr. He- Amerikalılar diyorlar ki: 

f~k Sayd:ı:nıhn ~çı~ar. Cümnu- "Doktor Refik Saydamın ölü. 
rıyet Halk Partis• g~ı!el başkan mü Amerikada buyük teessür u· 
vekilliğine bugünlerde Şükru yandırmıştır. Saydamın, 'l'ürk 
Saraçoğlunun tayinı haberi bek· milletine hizmetleri büyüktür. 
lenmcktedk. Amerikan mUleti, bu acı kayıp

Diğer . taraftan yeni kabine a. tan dol.ayı Türk milletine tazL 
zası da bugün öğleden ~onra yetlerıni sunar." 
Vekaletlerine giderek makamla· Almanlar diyorlar ki: 
cında tebrikleri kabul ctmi.-ler. "Başvekil Doktor Refık .Say-
rlir. Ziraat Vekih Şevket Raşid dam devlet reisi Jı:;met lnönünün 
Hatipoğlu, Vekaletteki çalışma prensiplerine uygun olarak, o. 
odasında umum mi.ıdür.erle 1.ıır ııun kendi tabiriyle, .Türkivenin 
tanışma toplantıst yapmı~tır. emniyetini temfrıden ibaret dü-

r.!lr Denmı Sa z. Sü. 3 t:if'r Devamı· Sa. 4, Sü. 4 

K üçükpazlir Yangını 
23 Ev, 1 Dükkan Tamamen, 5 Ev de Kısmen 
Ya.ndı - Yangın, Pathcan Kı.zartmak İçin Yak.tan 
Ateşten Çıktı • A~ıkta Kalanlar Yerleştirildi 

90 kıclar ailenin yersiz kalmasına sebep olan dünkü Küçükpaz!lr yancrrnnıdan iki ıörünü5 
<Yazı::;ı 2 nci ı:;ahifemizdedir) 

, 1 • J 

Kaybettiğimiz l;)eğerli Devlet Adaminı·n: Son 
lstirahatgahına Teşyii Çok . Hazin ~ldu .. , . 

~ "" " ...,. . 

Cenaze nlayı An karada B:ış\·ekalet bina. ı öuii.nden ha r<.•kf't edcrJ..en '. 

---, Ankara, 10 (Tan) - Ankara. Saat dokuza be~ · var. Bil''.ka~ 

t~flı'lll~1 .. :ı·•ı!lıiııll .... llllgfflf!llll:Mılllll._.~~Wıı 
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~:;:~·~r~n~~{~~;n b}~i~:::~~ ~;~ ~~~:~ ~~~~ .• ~1~ta ~~~~~;c:;,ı!~-
C...-.~~il ... S. da scrmce bır ruzgarla, gun gor. olduğu ha(de s~f tuttular. Saat 

D M d 
müs Ankara 1talesının .dırt>ğ!ne dokuza ikı k<ila, gcırdaki şereJ On ey an yariya kadsr çek.ilmi~ olan Türk salonunun k.iurl?.lı ·açıla•. Onde 

· · . bayrağı dertli dertl i sallanıvor . Meclis Reisi / Abdülpalik Rcnd~ 

Muharebesi Gard~yı~. Ankara. Valisi .. ~~v .. Başvekil Şükru Sarar;oğl\ı ve 
zat Tandogan , Emnıyet Muduru Mareşal Fevzi Çakma1c olduğu 

C •ıdde'tl'en' •ıyor ' Sd1ı 1n.ası Turgo \·azifelerı başında· l<abinc az:&lar.ı. Partj •Genel Se
1
k. 

~ gzr Devamı Sa. 2, Sii 

Berlin, Çekilen Sovyet 
Kıtalarsnrn Takip 

Edildiğini Söylüyor 

Ruslar Orel' de Yeni 
Taarruzlara Girişti --
Bir Fin Adasına ihraç l 
Teşebbüsü Püskürtüldü 
Berlın, 9 (A.A.) - A lman Ot· 

dulan başkomutanlığının tebh. 
ği: Doğu cephesinin cenup kesi
minde kıtalarımız ve miltt~fik 
kıtalar ric'at eden düşmanı gen iş 
bir sahada takibe devam ediyor. 
tar. Bazı mev:cii mukavcmetler 
kırılmıştır. Düşmanın çenberin. 
den kurtulmak kin Voronej'in 
~mal b:ıtısında ~zırhlı .teskiller 
himayesiyle yaptğı hücumlıır 
püskürtülmüştür. Bu hücumları 
püslfürten kara kıtalan çok e
hemmiyetli savaş tayyare teşkil 
leri tarafından tesirli olarak des· 
teklenmiştir. Bu teşkiller geri 
cekilmekte olan düşman kollan. 
nı bombalamışlardır. Bu dü~mttn 
kollan bazı geçitler hav~ faali
yetleri yüzünden kesilmı!'; oldu· 
ğundan kaçmak imkanmdan 1 
mahrum kalmıslardır. 
~ D~v~ıtmt Sa. ~. Se. '1 

. 
Bir Kır Düşm~nı Ağız~ndcin 

e Kır hayatı bitıneı. tükenmez bir bekleyiş. 
R E F 1 K l ir: Bl·k1ersiniz ki ay çıksın, &'1.ice~ bat.sın, ,kir~z.. 

lar kızarıp buğdaylar sararsın, uzumler olup ın· HAL 1 D cirler ballansın, fa.suly•lar yeti~ip patlıcanl~r 

KARAY 
mora.rsın! Gözleriniz daima ~okte,. ağaçta, yerde· 
dir· sonsuı; b ir bekleme halı,ndedır. 

' e Ağu~tos boceği , ötmeyip de ne yapsın? 
Belli kı can sıkıntısından patlıyor. 

e Kırlarda uzun uzun dolaştıktan sonra bir yere çöktüğüm 
z.aman geviş getirmek ıhtıyacı duyarım. Geviş getirme yalnız 
fiı;iyolojik değil, pstkoloJİk bir ihtiyaç da ols" gerektir.' 

e Kır manzaraları zihın açsa ve fikri harekete getir~e öii. 
hler çobanlardan yetişirdi . Kaval, bence, can s1kıntısının kamı:a 
üflenmi~ en manalı bir Icryadıdır. . 

e Eşeğin gozıcrnıdek ! o kapkara ve çok derin bezginligi 
iiırtında ta~ıdığı yükden mı sanırsınız? Hayır ; k ır yolhn ın n 
biteviyelığindcn, t.:ıbiatın yoruculuğundan ilen gelir. 

e Kırda tek başına kalmış hır ağaç kudar ınaluun dünyada 
ne vardır • . 

• Karıncalan seyrederken sanırım ki bu mahlıikcuklar bl. 
raz da can sıkınt,sıııdan kurtulmak için o dert:ee fa.ıla .J.iıılh~r~ar 
ve lüzumsuzca yiyecek biriktirirler. • 

e Sehirden krrlara dökülen insanların çok fiirültücü olma
sındaki sebebi vücudun ve ruhun tepkisinde aramalıdır. Suna.. 
hp kalmaktan korunmak için fazla ses çıkarır ve· durmadan hare
ket ederiz. 

e Çıçekler, galiba, sıkıldıklınndm dolayı çarçabuk solar· 
1ar vı? yemişler mütemadiyen uyudu.klan için semirip olg:.uıla. 
şırlar. 
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- Dıırdum .. Dinledim •• Prens, me 
~er kocakarıyı kıskanıyormusl 

Birden ~1.-;a kalktı: 
lçerl girdim: 
- Hayır Diye bağırdım. Hepsi ya 

lan,. Dostu var. Çamlıklarda buiu c 
yarlar. §)ıze takt~nyorlar .• 

t ti)·ar prens, mosmor olmu tu: 
- N kisin ıôrlediii doğru mu? 
Genç kadın, o gün bueıinmUı G°lbl 

kendini ayıplıyarak n&zım kapadı: 
- İsmimi biliyor 1 

- Değilt 1nsan, insan kazanmalı. 
Ben, bütün bu cahilliğimle bir tek şeY. 
öfrendim. PClra. saadet getirmiyor. 
,Prens ölünce, milyonlar kaldı bana .• 
Yirmisinde var yoktum. şimdiki ko
cam MünbanJ pa a hazretleri .• 

Oturdu, hoh!adı: 
- Mumya hazretleriı gençliiim ıön. 

mek üzere ik beni ay rttıl:ır. Bunun 
parası. prens n bıraktı~ndan iki. üç 
misli fazla ... 

Bıkkın bıkkın baktı: 

ok Kömürü 
nameleri 

Dünden İtibaren Halka 
T evziine Başlandı 

TAN 

Beraber Ölmeğe Karar ğır işçi 
V B. K K Karneleri 

eren ır arı oca 
Ç larken 

Vuran 
Gramof n 
Gırtlnğından 
Muhakemesine Dün 

Bugünlerde Kat'i 

Karısını Karar Verilecek 
Bazı müessese ve fabrikalar lşçl-

Kocanın lerine ağır işd karnesi vernmestnı 
fstemlslerdir. R•ı suretle bugilne ka

Bac.landdı dar yenfden sekiz bin a1?rr f~f kar-
s neSi tstenilml}tir. 1oııe MildOrlilğü bu 

İkinci ağır ce.,.ı mtıhkcmesfndP pek 
garlı> bir cinayet Mdb:enlnln dunıs -
rnaıı:ına baslanmıştrr. ı:>ııvan!n me\•zuu 
şudıır: 

Arif dunısmad::ı demiştir ki: 1 ırıtlracantlıirın hurust b r komisyon-

r .... DiKKAT: -
Neden Hamidiye 

Suyu Y oklu,iu 
Çekiyoruz ,7 

İyice sinmiş. muvaffakıyetlerln haz. 
z!yle ııiiziilmiiıtll: 

- Nerkisln ııoyled ğl, doğru .. 
Kolları, yanına duıtü: 

- Prens, dövmedi •.• Simdi. Mısıra 
donecekılnl 

Kocakan, ayaklanna kapanıyordu 
F yda etmedi. Prens, yatını gcUrt':i. 
Hep ber ber, M111ra döndük. t te cam 
I r altındakJ maceram budur. 

- Fakir, parası yoktur, yiyemez. 
Zfltgln de, parası niııbetinde ylyebi!lr 
mi? Hayır! Adi hlslsler dıean, in· 
san, bol para harcarken utanıyor. 
SonrL .• 

İki elimi birden tuttu: 
- Para başka kibarlık başka .• 
Ellerini ellerimden ağır atır çekti; 

Hususi mesken sobalarırdıı yakıla- l 
c:ılc kok kömnrO icln ihti nç beyan
namelerinin dağıttlmıısma dlinden i
tlba,ren başlanmıştır HaU< bu beyan
nameleri Tophanedeki stttıs b?ro iylr 
Kadık8y itfalyt'SI kP.r~lsındakl V<1 Ye
dikule gazhanesindekl satr.: bilrola -
rından ve şclıfbı mu ~lif semU&ln
deki 45 bayiden tedarik edebilecek -
lir. Beyannamelerde isim ve adres -
ten başka sobanın cinsi ve adedl ve 
tSJttlacak oda ndedf ga!rterflmekte ve 
alınacak k8milriin miktarı yazılmak
tadır, Bundan sonrn beyannameY.f 
dolduran aile reisi, beyananme muh
tevfyatıntn doğru olduğunu fmı.aslyle 
tnsdlk etmektedir, Beyannameler men 
sup bulunduklaı1 halk dağıtma blr
lrıtlerl tarafından da tasdik edilecek
tir, Bundan sonra beyannnmelcr ııı -
raya konulacak v•· herkes semtinin 
Myllnden resmi fiyat füerlnden ve 
tesblt edilen ihtlynet kadar kl!mür a
\acakttr, 

4 "Nisan 1941 gi~il Çatalcanın Ö
merli köy{lnden çiftçi Arif knnsT Sa
fiyeyi çitte ile ğırllıığlndan vurarak 
öldQrmOştO. GOrültOyı- kosan köylQ
ler bir tarafta gramofonu çalar. diğer 
tarafta da Arifi karısının OstOne yı-

"- Ben bir gllo hastalandım, üç 1 da Incelenmesiril muvafık görmilştOr 
ay yattım tyl olmıyacağımı sanıyor- Birkaç güne kadar bu komisyon top
dum B - d k l b ö !anacaktır Bu avtn on ııltısına kad;ır 

. u y:ız en ı:r m ana; sen - · h l · ·ı ı »t ı ı 
Jcceksln bari beni de öldür, beraber bunlardan ang ışcı er n a,. r sc 
ölelim, dedi ve çifteyi bana verere'k o1abflcceğl knrarlaşhruacaldır. Bu 
haydi bunu doidur ben bir plflk ça- tarihten sonra artık hiç kimse alır 
layrm. PIAğı çalmı~c basladı, yanımo işçi telAkkl edilmlyeccktlr, 

(eldi, çifteyi grrtlağtna dayadım, ates Sadeyağ işi 
ettim. Fakat ker.dlml , vuramadım 
Sonra benim hastal~ım da iyi oldu. Yağ tipi hnK:kmd:ı yapılmakta olan 

karıştırmalardan slkftyeUer başlamtş
trr, tnsc MUdilrlü{:'l bu siktıyetlerl 
dinlemektedir. Mahlat sade yağlamı 
da iç yallar gibi şlkflyet mevzuu o
lup olmadtğı arastırılmaktı:ıd1r. Sade 

§ehlrde tn•ıttlla eayu b11Jmıık 
gOçleftl. •klıerlyet terkoa auyı.ı I• 
çlyor, fakat OıkDdar cihetinde 
terkos denll•n §lrket ıuyu da 
ınunta:tam 11kmiyol', Su yoklutju 
çekmek, dört ta!'afı ıal'ıl ıarrı su 
olan koca §ehlrde susuz kalmak 
doftrusu acı gellyor. Geçenlerde 
bu sütunda yine bu bahse temas 
etmiştik. Belediye cevap verdi. 
Diyor ki: 

"Hamld'7e 111:vmıtm mllı:an ardır. 
Mevcut cesmelerl idare etml70r, bu 
ac~un buz fabrllıasrııa bile lta· 
midiye suyu vuemlyoruı:. Oraya tr.r• 
koı •UYU nrmlye baıladılc. lluııldl· 
J'C ıu:vu u olduiu lcln :eımcıeu 
mua~n saatte •crı> mua,.,.en saatte 
kapamak nruret! var. Oırlc eünOn 
•• ııecenln her ıaatlııda •u \'Ctmel< 
imklm role." 

Beyaz dilleriyle kendi tnUlne gülü. 
yo,.dıı: 

- Prens, çıp?ak vUcudüme varul
muş .• Kocakarıyı, az bir ceza ile ka· 
rılık bırakacaktı, 

Dif biliyordu: • 
- Sırtımda, yemeden, f~eden ıu 

çumun kırbaçlannın morartılan d:ıh~ 
pembeleımemlıti. Prense, dirsek çe· 
11 relim, bafırdım, hastalandım. Ve nJ. 
ha yet ... 

Yoruldıı, elini d"ztme vurdu: 
- Karıya pasaportu verdi.. Ben, 

prenses oldum, Gclgelelim, bu, pren
~ n pek lirına dokunmuıttu. Yataklrıra 
du-ştı.i. lflih olmadı. Zaten cansızdı .. 
Gıdiverdi .. 

İki elimi birden tuttu: 
- Bugiinkü gibi ... 
Elleri ateş gibf yanıyordu: 
- Ne demek istiyorsunuz? 
Ellerimi bıraktı: 
- Bunu da sonra konusacağız., 
Baı;ını tekrar omuzum;ı bıraktı: 
- E ir halayık QlduğUmu iyice an 

!attım değil mI? İn!anlar, yok mu. ş;;ı 
moloz ınsanlar, paradan başka eye 
trrnak attıkları yok. Ben, hizmetçi i· 
cim, desem; blnbir estağfurullah! Pıe.n 
ses hazretleri 1 Halbuki züğürt titr 
prenses o!up da şayet, yanılıp pıen

ı;esim diyecek bctbahtın, vay haline! 
D;ı.vnnamadım, söyledim: 
- Guzel konuşuyorsun 1 
Eliyle d zime wrdu: 
- Ben cahil kadınım. Gel gelelim; 

para. beni okur yazar e ti. Mısırda A.. 
rapça, Avrupada Frensıcza, Almanca, 
İtalyanca öğrendim. Hepsi a~ızdan 
k pm:ı. 
Doğru!du, katıla katıla glilüyordu: 
- Saray, kona~, bırak; evime gelen 

profesörlerin. &!imlerin de benden c;ok 
fazla bir !jey bilmediklerini anladım. 
Onlann ilmi, ağızdan kapma .• , 

F..llerlni avuçladı: 
- Para. insanı. !llim bl!e ediyor, 

bak küstahlığına 1 
- Hakkı deiil mi? 

yorıun durdu: 
- İnsan para i!e her sey otuyor a 

ma kibar olamıyor. Klbarlaş1yor, Bu 
muhakkak. Gelgelcllm. Klb:ır~k13 ki· 
barl:ışmak arasında çok fnrk var. Sen, 
hakllcaten b!r Arnav,ut prensi değilsin. 
~ma, kanında yine bir efendilik. bey. 
lık, paşalık var. Benım kanımda, an
cak hizmetçi ıirretllgl dolasıyor Bn 
nu bi!iyorum. Bildiğim için de U~tüne 
vuruyorum. Çünkü lrJbar görünmek ıs.. 
tedikçe gülünç oluyorum. İyili mi, 
kendi kepazellğlmi kend m satın alı
yorum.. Para. bu • Tenekeci yahudl, 
fabrikatör olııru, tcnekecU Diye ça· 
ğırabllir misin? 

- Hayır .. Hılnnet ederim .. Elleri~ 
den öperim 

Doğruldu'. kollarfyle beni dolgun 
göğsüne b:lstırdn 

- Canım herif. Sana. llşık olacağa 
benziyorum ama. günü defi!. 

Kollan gevşedi: · 
- Terbiyelisin. 
Artı1', ben de isyan etmiştim: 
- Hayır! 
Şaşaladı: 
- Neden? 
- Senin kokunu bir erkek nasıl bı 

rakır değil mi? 
Duruldu: 
- O halde ne sin? 
- Ben sadece zam!lnında seven, 

zamanında sevilen ibir erkek olmayı 
isterdim! 

Yelpaze gibi tok.ıtladı: 
- Çok asilzadesln 
- Beni tahkir et~eyiniz ! 

<Devamı var') 

BUGUNKU PROGRAM 
7.so Proııram Haberler 
7.32 Bedri Tcrblyr Sdbest 
1. c O ,fbbcrlcr l nce au 
7.55 Mı.ııUc 'Rad,ıo Caıcte 

13 30 Procrım Sarltılar 
ıs 33 Şarkılar Koı>U\m 
U.45 Haberler Iaıd:lcr 
14.00 Baııdo 21.45 Koııu1ma 
18.00 Proırnm , 22.00 Orkeaıra 

Beyannamelerde hlJAfı hakikat be
yanda bulunanlar veya aldığı klltnO
rU kendi ibtiyacına sarfetmiyerek 
başkasına devredenl<:r hnkkmdn Mil
U Korunma kanunıı h0kilm1erine gö
r takibat yaptlacaktır. 

Nakliye ücretleri 
Kok kömQrll tevziatını yapacak 

nakliyeciler bugün Belediye 1Ktısat 
Mildürlilğünde toplanacaklar ve muh 
telif semtlere gör nakliye ücreUerl
nin ne olması l~tm geldiğini bildi
l"C<.'eklerdir. Belediye İktrsat Müdtir -
lüğü bu fiyatlar üzerinde incelemeler 
yapacak, geçen yıl tesblt edilen nak
liye ücretleriyle bugünkü hayat pa
baltlı~mı ve iptida! madde yoldutu
nu gözl5n0nde tutarak yeni bli' nak-
liye Ocretl tesblt edecekUr, Bu fiyat
Tarm geçen y.ıla nfsbt:tle en ru! % 30 
ne % 50 arasında bir fazlalık göste
receğ"t umulmaktadır. 

ihtiyar Bir Kadın 

Kuyuya Düştü 
Kadıköyilnde YeldeğlrmenJnde Fe

rit sokağında 29 numnrnlı evde otu
ran Angeliki isminde 60 yakında bir 
kadın dün gece sabaha karşı çamaşır 
yıkamak için kuyudan su çekerken 
kazaen 20 metre derlnlil'ndekl ku
yuya dilşmUştür. 

Sabahleyin mutbı:ğa !nen ev halkı 
kuyunun ağunt açık, kovası düşük 
\le kenarında Angelıklye ait iki ter
lik bulunca, vaziyetten şOphelenmlş -
lcr ve kuyuyu ııçıne:ı da kadıncatızm 
cesedini bulmuglnrdır. MOddelumulik 

rtılmiş ağlar vaziyette bulmuşlardı. 
Bu e<!kllde yakalanan Arif mUsnhede 
altına alınmış, fakat bir şey görQl -
memlş ve duruşmııstnıı başlıınmıştır. 

ölmedim,,, 
Duruşma sahitlerln dınlennıesI için 

b:ı!>kn ı:rOne hırakılrntrlır. 

K • • • • k y yaft lşinJ ele alan f ııse MtıdUrHlğO b!r 

Uçu Pazar angını kııc gilne kadar bütün yal:ların ma-

l ~~:ti~ltr ~:~:n:fü~~~~~~lr~e Ankn-
DOn saat 15,20 de KOı:ükpazardn ı Yangm çıkan sokrıkların dar ve 

bir yangm çılanıs. 23 ev, 'bir dükktın evlerin ahşap ve sl!c olusu, ate.sin ça-
tamomen, 5 ev kısmen yanmtş, iki buk genişlemesinde Amil olmuşt1.1r. D R fik S d 
evin de catısI tutuemu;ı1ur. Bu arada 'Eminönü kaymakam! Agflh Unkapanı r. e 1 ay amlft 
on kadar ev de az cok harap olınus- ve KOçükpazar mıntaknsmda cami ve S v 1 v d 
tur. medreselere evterı yanan balkı yer- ag ICJlft a 
Yangın meyva blllJ, Unknpanı ve !estirmiş, Beledlfe ve Kızılay da hal- v •• 

KQçOkpa.ıar caddeleri arnsınd.ıı bulu- ka ekmek. peynir ve zeytin d::ıı:tta- YaptlCJI Teberruler 
nan Yavuz Sinan mahallesinde Leb - rak ıstıraplarını a:uıltmtya ça1ışrnış
leblcl sokağında m~vnacı Hasanın 4 tır Yanan evlerin lıf'r katında ve her 
numaralı evinin üst katından çıkmtş- od~smda bir aile oturdulundan. 90 
tır. Bu evin üst katlnda kira ile otu- l<:adnr ailenin açıkta kaldıi:rl anbışıl
ran Cemile patlıcan kızartmak üzere mııktadır. Yııngtn srrasmda ekmP.k 
talaş yakmış ve ates etrafa sirayet kemeleri ynnanların d::ı te~bltlne b:ı~ 
etmiştir. Alevler ilk hamlede bu ev~n lanmıştır. Bu !;Ur~tle müteııkıp giin -
üst katıru ve çatı!;ınf sarmış ve bı- l~de kimı:enin ı-km~ksiz lı:almnsın:ı 
tlşik 8 numaralı eve yayrlmtştır. meydan bmıkTlmrvııcaktır. 7.nhıtn ya-

Evlerin sık ve pek çoğunun nhş:ıp nan ~.ıhnnm etrııffnıi:ı ~('niş bir kor
ve çürilk olması yüzünden ateş bir - iton çevirmiş, esvanır kurtartlmıısr sı
denbire genişlemiş, Arap çeşmesi ve rasında h:ı71 uy~nsuz kim~elerin !e
Değirmen sokaklarına kol atmıştır. lAketzedeleri zarar:ı u~rııtmasmn mll-
Yangına evvel~ İstanbul itfaiye n! olmuştur. Bu aradıı y;ınJ.!ln s:ıha

grupu gelmiş ve ateşin genişlemekte srnda dolaşan altt kııdar sab•knlf ya
olması fizerine, Beyoğlu ve Bakırköy kalanarıık buradaı uzakin6trrılmL<;tır. 
itfaiye gruplariyle Haliç deniz itfaiye Maddi zarar hentlz. tesblt edilmerni,ıı
grupu da get!rilml~tlr, Yangın lkt se de evler kUçllk cldui!undan mühim 
saat bOtün şiddetiyle . devam etm~. bir yek11na balll olmamaktadır. 
fakat itfaiye gnıplarıntn sistemli ça- Saat altıda ate$ tamamen ıöndürül
lışmaları neticesi olarak daha geniş mUş ve blrka.; itfaiye ekibi ihtiyaten 
bir mahiyet almasına meydan bıra - bırakılarak gruplnr dönmüşlerdir. 
kfimadan önlenmiştir, Nüfusça da bir z:ıyiat olm;ımıştır. 

Tahkikata müddeiumumi muavin - Zabıta ve adliye tahkikata devam et
lerinden Ali Kama\ el koymuş ve a- mektedir. 
teşin yakılan talaşten çıktığını ve bir 
kaıııt olmadltını te~blt etmhtlr. Ynn
rm yerine vali Muavıni Ahmet Kı - Karadenizde Sefer 
nık, Belediye Reis muavinleri :DCı.t!i 
Aksoy ve Rifat Yenal. e · niyet mü - Bir müddet evvei. Karadenizde ec-
dllrü Klhnlran Cuhruh ve Emlnönu 
kaymakamı gelmis, [erek söndürme 
ve gerekse balkın e•.yalann.ın kurtıı
rılmast işinde altıkalılara direkt.iner 

nebi limanlara seferleri tauı edilen 
elli tona kadar hacimdeki mot~r ve 
cernUerJn yalnız Bulgaristan limanla
rına gidip gelıneler!ne müsaade olun

Ankara, 10 (TAN) - Bugün ebedi 
istlrahotglihma bırakılan merhum 
Raşvekil Refik Snydamın insan va
~:r!ları halen k~ndisinl yakmdan ta
nıyanların dılle!'indf' dolaşmııktrıdır. 

En yaktnlartndan biri tarafından söy
lendiğine göre, Bcşvekilin kendisine 
alt mnlkü, ailesi tarafından kendisi-
ne bırakılan bir evle Atatiirkün he
diye ettiği Anknrad:.kl diğer bir ev
dt'n ibarettir. Merhum snğlığmda bu 
evlerden !stanbuldaklnl DarOşşafa -
kaya, Ankaradakinl de Krzılaya ver
miş ve evlerin teref: muamelesini 
yaptırmıııtır. Bazı kimseler Başvek.l
Un bir de vasiyetname tanzim etliği
ni söyleme:tte iseler de, bu vasiyet
namenin nerede bulunauğunu geç 
vakte kadar öğrenmek mümkün ol
mamtşt1r. 

~------6--------

Böcekçilik Kursu 
Edirne, (TAN) - Şehrimizde açıl. 

dıjtını blldirdifim ipek böcekçilik kur
!;Unda yapılan nazari ve ameli imtil 
handa 33 talf'be muvaffak olmuş ve 
bunlar araıında fevkalade derece alan 
bir kaç talebeye de böcekçiliğe ait ba 
ıı:ı ilet vo kitaplar müklifat olarak ve
rilmiştir. 

Böcekçillk istasyonu bu sene n;ıuh· 
taç böcekçilere tevzi olunmak Uzere 
1000 kutu tohum istihsal etmektedir. 

Doöruıu biz bu cevıbı kAfl 
bulmadık. Bize 8yle geliyor ki, 
bu ııte bir lıletme bozuklulju 
vıırdır, Hamldlyo ıuyu kırk bu 
kadar aenellk sudur. Birkaç ıene 
evvel civar membalar da Hami· 
diye suyuna kı:ırı,tırıldt ve su ço· 
Oalttldıydı. Hamldlye ıuyu ılm· 
diye kadır neye bol idi de timdi 
azaldı? Azaldıysa çotjaltma çare· 
lerf aranmılı, herhalde ıehrl au· 
auz bı!'akmamtya çalıımalıdır. 

OıkDdarda SelAmıız civarında 
ıtrket auyu klh akıyor, klh ke· 
alllyor, ıtkAyet para etmiyor, I· j 
riz:alar tamir edl!mlyormuı. Ne· 
ye? Bu llkaydinln de bir baha· 
neıl mi bulunacak? Mevcuda bir 
ıey lllveal lmklnlarına malik ol· 
mıyablllrlz. Fakat mevcudu iyi 
ı,ıetmek ellmlzdedlr. Herhalde a· 
llkadar olanları bu bakımdan l· 
kaz etmell ve auyu pek bol olan 
bu ıetılrde hılka hiç olmusa •u 
ııl<ınti11 çektlrmemellylz, 

\.. ••••••••••••••••••••• .1 
Şakir Ziya araçayı 

Kaydı An 
dan • 

1 aro 
Ankara. 10 {TAN) - Almanynnın 

Ankarn Büyük Elç!ı;i Von Papene ya
pılmak istenilen suikastın fai11erin -
den Abdlirrahmanr~ avukatı Şakir 
Ziya Knraçay'm kayöı Ankara baro
sundan silinmiştir. Bu hususta maül
mat vermesini lstedijpmiz. Ankara ba
rosu reisi Hayrullah bize şunları söy
lemiştir: 

"- Bu, tamamen dııhilt bir işimiz
dir. Avukatlar kayıtlı bulunduklar! 
baro mtntakasında bir yazıhane aç
mak mccburlyetindeclirler, Şakir Zlya 
Ankaraô ki yazıhanesini kapamış ve 
yenisini de nÇll):ım•5 olduğundan ba -
romuroa kay:ıtıt avukııtlar listesinden 
ismi çıkanlmıştır ,, Tukurur gibi gUldü: 

111.03 Dans orkcnru 22.30 Hoberkr 
ll.45 Çocuk kul ıl 22.45 Kapanıı muştur. tahkikata bnşlamı&tır. 

----------------------------------------~~-----------------------------------------~------------~~--------~ 
vermişlerdir. 

tnrafı 1 incide 
reteri Memduh Şevket Esendal, 
Meclis grup ve reis vekilleri, RL 
yasetictimhur baş yaveri, garni
zon ve merkez komutanları, ge. 
neraUer ve meb'uslar dışarıya 
çıktilnr. 

Saat tam dokuzda, Refik Say
damı İstanbuldan getiren hususi 
tren gara girdi. Yavaş yavaş ha
zin bir tempoyla ilerledi ve Re
filt Saydamın tabutu bulunan va 
gon Vekiller Heyetinin önüne 
geldiği zaman durdu. 

Türk bayraklarına sarılmış o
lan vagonun camlarından içerisi 
seçiliyor: Tüfeklerine s~gü tak
mı§ erler vatan vazifesi başında 
can vermiş ola,n büyük Başve· -
killerine .son ihtiram nöbetini tu· 
tuyorlar. 

Cenaze indirüiyor 
Tabutun bulunduğu vagondan 

ilk defa jstanbul Valisi Lutfi 
Kırdar indi. Onun arkasından 
Bnşvekıliu ık' yeğeni ve aiiclcri 
basamaklarda göründüler. Hep -
sinin yüzleri sapsarı. Belli ki, 
Refik Saydamın tabutunun ha· 
rnıda, Refik Saydamla son gecç.. 
!erini gözlerini hiç kırpmadan 
geçirmişler. Vekiller Heyeti, meb 
uslar, büyük devlet memurları, 
Ordu erklinı, nsk~rlcr, pofü;lf r 
herkes selam duruyor . 

H.+BE. 

i 

Yeni Hükumet 
iş Başında 
l:lJr Baştarah 1 incide 

Yeni Ticaret Vekili Behçet 
Uz, yarın (bugün) saat 10 da !z. 

bü Ü fi 1 
mir treni ile şehrimize gelecek. 

bulunan t n se r er, tir 
ataşemUiter ve ataşenava?leriyle bir. • 
likte cenazeyi hürmetle selamlıyor ve Gelen taziye telgrafları 
Basvekalet binasının yanındaki mey- . 
danlıkta toplanıyorlnr. Ankara, l O (A.A.) - Başvekıl 

1'1illi Şef teşrif ediyor ~~l~~~iy~=f~faıy~ah~~~~etv~~~!~. 
Saat ona iki d:ıkika kala. Büyük Portekiz başvekıli ve hariciye 

Sef Reisiciimhur İnönü'nün otomoblll nazın, Irak başvekili, Mısır ba~
sokağın baııında görünüyor. Bir he· vekili ve harldye !'aztrı ve Ro. 
yccan dalgasiylc kımıldanan ha?k manya harlctye naıJrı tarafın • 
onun çalak bir halde arabadan inJş!. 
ni ve sert adrmlnrla yürüyüşünü sey dan hariciye vekili $ükril Sara-
rediyor. Büyük Sefln yüzlerinde his. çoğluya taziye telgrafları ~ekil· 
sediUr bir teessürün izleri var. Cel\'l· miştir. 
zenln önüne geldlfi z:ıman şapkasını _______ ......,+ 
!allıyor, eski dostu. silah arkada51, 
kıymet!i Baııvekil merhum Refik Say· 
damı &damlıyor. Cümhurrdsi, BP.&· 
vekaletin önüne geldikleri zaman, kor. 
diplomatiği de selSmladıktan sonra 
Başvekaletin merdivenlerini çıkıyorlar 
ve kendilerini oradln karşılayan Sara. 
coğlu Şükrü ve VekiJ!er Heyetihln eı 
!erini sıkıyorlar. 

Amiral Nimitz Bir Tayyare 
Kazası Geçirdi 

Vaşington. 10 {A.A.) - Pa,ifilr fl 
tosu başkumandanı Anılral Cheıter Ni
mitz'in batı sahilinde geçlrdiii bir 
tayyare kazası neticesinde airr ıuretr 
te yaralanmasına raınak kaldıiı bugün 
bahriye nazırlıfmca haber verilmek.. 
tedir. Bu kazada tayyarenin ikincl pi. 
lotu ölmüştür. 

den biri olan Sıhhat Vekiletlnln önün
de tektar cenaze arabasına alındı. 
Cümhurrelst ve Mareşal burada, bir 
defa daha Reflk Saydamı selamladık· 
tan sonra. a!nydan ayrıldılar. Medls 
Reisi ve Başvekil Sükrü Saracoilu 
başta olmak üzere bütün Vdtjller, me. 
buslar ve dostları otomoblllerine bL 
nerek Cebecideki Asri mczarlıfa kadar 
cenazeyi takip ettiler. 

Cenaze mezara indJrllirken, dikkat 
ediyorum, bütün kabine azasının g8:r
leri yaşarıyor. 

Hariçteki Akisler 
~ Baştarafı 1 incide 

rüst bir siyaset takip eylemi~, 
ve memleketin mukadderatını 
en buhranlı zamanlarda büyük 
bir aziınkirlık ve kiyasetle ida. 
re etmiştir." 
Diğer radyo ve matbuat da 

aynı hissiyatı belirtmektedirler. 
İngilizler, Şükrü Saraçoğlu • 

nun Başvekilliğe getirilmesi mü.. 
n.asebetiyle diyorlar ki: 

"Türkiy.?nin yeni Başvekili 
kıymetli bir devlet adamı, İngil
tere ile Türkiye arasında imzala
nan muahedenin hazırlanmasın 
da büyük bir rol oynamış bir 
devlet rücülüdür." 

Amerikalılar, en korkunç bir 
zamanda memleket mukaddera
tını eline alan Şükrü Saraçoğlu
na bu yeni vazifesinde büyük 
muvaffakıyet temenni etmekte -

dirler. 
Almanlar da Saraçoğlunun ve 

Türk.iyen.in siyasetini belirtmek
te ve Türk_ Alman dostluk pak
tının, Saraçoğlunun imzasını ta. 
şımakta olduğunu .söylemektedir 
ler. 

Akdenizde Dört Saraçoğlu Başvek·ı 
~ Baştarafı 1 incide 

si, iktısadi işlerde muhtelif Ve
kaletler arasında bir işbirliği 
vücude getirmektir. Fakat tat.. 
bikatta öyle olmamış, Vckiılet
ier istiklitllerini muhafaza ede
rek Koordniasyon Heyet sadece 
bir tebliğ dairesi, bir kalem, bir 
kitabet odası haline gelmiştir. 
Zaten bugünkü teşkilat ile Koor
dinasyon Heyetinin bütün Ve. 
kaletler üzerinde nazım rol oy. 
namasına imkan da yoktur. 

Mihver Gemisi 
Tahrip Edildi --
Mısırda Bazı Mevzii 
Muharebeler Oluyor 
Londra, 10 (A.A) - Bir denhal

tımız Llbyaya ~tmekte olan ikl dilş
man gemisini tahrio etmiştir. Bu de
nlzaltt Libyaya malzem~ nakleden 
,.e kuvvetll bir hlmnye altındıı giden 
bir kafileye dııhil ortıı tonajda bir 
ticaret gemisini torpllliyerek batır -
mışttr. 

Dnha sonra bu derıizaltı orta to -
najda bir muavin gemiye, yolunu 
keserek taarruz etmiştir. Cenuba doi\
ru gitmekte olan bu gemi iki torpil
le yarıılıımır:ık bııtmı~tır. 

Jl evzü muharebeler 

l.t1if' B:ışt:ırafı 1 incule 
Orel'in şimalinde \'f şimal batısın

da dü~man ehemmiyetli piyade \lC 

ztrhlı kuvvetleriyin tııarruzlarını tck
rorlam!Gtır. Bu taarrurlnr çetin mu -
harebelerden sonra püskürtülmil$tür 
ve dil"monın mevrilcrlmlze girdiği 
yerlerde bu mevzu girişler hemen 
çevrilmiş ve karsı ta:ırruilarla tasii· 
ye edilmiştir, Bu muharebelerde ka
ra ve hava kuvvetlerinin fşblrll/tl sa
yesinde tahrip edilen dilşmnn tank -
larınm sayısı 390 nı bulmuştur. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskovn, 10 (A.Aj - Sovyet öğle 

tebUğl: 9 Temmuz gecesi kuvvetleri
miz Voronez batısında vo Roı;ı;ogh 
şehri clvarmda düsm&na taarruz et -
miı;lercllr. Cepher.f,, başka keslmlc
rindP. önemli hiçbir de~işiklik olma-

Halbuki hükumetin harp eko
nomisi sahasında aldığı tedbirler 
böyle bir Koordinasyona şiddet
le ihtiyaç olduğunu göstermiş. 
tir. Vekaletlerden herhangi bi
rinin kendi salahiyet saha~n da
hilinde zannettiği bir mesele 
hakkında ittihaz ettiği bir ka- mtsttr. h b • 
rar, tatbikatta diğer Vekaletleri Voronez mu are esı 
de sıkı sıkıya alakadar etmekte. , Moskova, ıo (AA.) - Pravda ga

Kahire, 10 (A.A,) - İngiliz tebli- dir. Mesela zonguldakta kbmiır r.eteslnin cephedeki muhabiri~den ge~ 
ği: Cenup kesimindE' seyyar kuvvet- istihsalini arttırmak için 1ktısat len bugUnk~ .haberlerdı- d.erıliyor kı. 
terimiz düşman kuv\'et1er!ne ve tank Vekilinin karar vermesi ve ted- ~?n nehrııun ~.ah sahllınde Voro-
larma hücum etmişler ve bunları şl- b. lm k. f' d ğ"ld . O k nez ın batısında duşmanın tank ve mo-
mal istikametinde çekilmek zorunda ır 8 ası 8 1 ~ 1 ır: ca. - törHI taşıtlıırdan mürekkep büyük kuY. 
bırakmışlardtr. Diğer kesimlerde nor- !a!a l~zım ola~. dı~~lerı :tell'!ın Vl'tleri birikmiştir. Sovyet tanklan ve 
mal bir topçu faaliyet! olmuştur. ıçın Zıraat Vexiıletı ıle, komur. piyadesi Almanlann şldd~li hücum· 

Bıdgar gazetelerinde Bomba ve av uçaklarımız dUsman lerin istihlAk bölgelerine sevki i.. tnrınr karşı!amaktadır. Düşman tok 
Sofya, lO {A,A.) _ Türk Baı;ve· t:ışltlıırmı bombnlamışlardır. çin de Münakalat Vekaleti ile büyük kayıplar bah:ı.sına nehrin G:ırk 

kili Refik Saydam'ın vefatı haberi bü.. l işbirliği yapmıya ihtiyaç v ard1r. kıyısın:ı iki nokt:ıdnn ulaşmıya mu-
tün gazetelerde ntmedilmiı ve umıımi 1 Buz Denizinde AJman ar Bu misali iktısadi hayatımızı a- vaifak olmuştur. Yü:terce tank mes-
bir teeuür uyandırmııtır. Kral. tui. ı ~ Gemi Daha Batırdı l.ikadar eden bütün meselelere kOn bir mahall? dogrıı yol almı~lar· 
yet!erinl Reisisümhur bmet lnönil'ye . teşmil edebilirsıniz. .Bu<1im Zi- sa de Sovyetlerın tanklarla yapttkJıırı 

B k'l Filof "Ber!ın. 10 (A.A.) - 10 Temmur. İk . :... hir kıırşı hücum!A dıırdurulmuslardır. 
bildirmiş olduiu gibi aşve 1 1942 de hava orduıiyle isbirliif yapan r~at, t~sat, T~c~ret v~. Mu~aka- Dı"ıcman belli basit kuvvetlerini nehir. 
da Türkiye Başvekili Sarac;oğluya bir l • V k Jeti t k J le ~ • Alman deniz;:ılhlarr Arkangel,k'e git- aı. e a ennın mus a 1 11 .. '- !"İn neticesiz terebbüeler 
taziye tel~afı ıönd~rmi!;t!r. Ayni 1 l k d"' V k• l tl . h b ııen nsırm::ı.. " ., 

P 
me'kte olan 38 «emiden mü?'. e.kk.ep A.. ça ışara , ı.ge. r e .. ·a e .crı a . er y;ıpıyor. Nehrin seclt noktalan Sov. 

vesile Ue saray nazırı omenav ve d "' protokol şefi Türkiye maı;lahatgliTarı. merıkan kafilesinin üc; ıemııını daha ar etmeksızıı:. ~ustakıl tc~bır. yet toyı('osnnun ve Sovyet tayyarc!e. 
na ıiderek Kralın ve hükumetin tıı- bBtırmışlardır. lcr almaları y~unden tatbıkat- , rlnln kesif atesi ııltındadır. Sovyet 
zlyetlerinı bildirmi:ıı!erdlr. Bn ıuretle tahrip edilen ıemilerln ta birçok kusurlar ve nrızala1· 'kıtalarr Voronez'ln batısındaki battı 

sayısı 35. 1 bulmu$tur, Kaf\!e~e ile; görülmektedir. Alınan tedbir· inatla tutmakt::dırlar. Ve h:ıttı aıJan 
Gazeteler Refik Saydam'ın bu ani 1 l<ıtl vef•tı hakkında tafsillt vererek rah· n.ı 1-'(errı ,., mrctır --. !erin beklenilen müsbet netıce düşman gruplarını vok ct:rj§lcrdir. 
.. - . . b"' ü.k b 1 * metlinin re.Umlerlni v,. h:ıl tercüme· zin ilerde dl' iyi bir tarzda devam e"le- vermemesuıın en uy • se ep C.. • 

Türk bayrağına sanlmış olan tabut, 
yirmi beş erin elleri üstiinde vngon. 
dan almıyor ve gnnn dı$arsında bek
Jiyen cenaze otomobiline bindlriliyor. 
Askeri bando blr cenaze marşı ça
larken otomob"ller hareket ediyor. 

Refik Saydamın cenaze otomobi!ini 
Vekiller Hcyetınin arabaları takip e 
diyor. 

Tören tam saat 10 da ba~ladı ve a. 
lay Riyaseticilmhur b:ındostınun ma
tem hav iyle yürüyUşe ge i önde 
bir süvari böliiğü, ,ı;ancaklariyle b ir 
piyade alayı, Ri:V setlcıimhnr bandosu 
ve ba$ta Relslcümhurun ve diğer dev. 
let ve hükumet reislerinin olmak üzt. 
re yüze yakın çelenk bulunuyordu, 
Muhterem ö!unün tabutunu taşıyan top 
arabasının arkasında da Başvelı:llct 
hususi kalem müdürD ile Başveklilet 
yaveri ellerinde merhumun siyah bir 
yastık üzerine konmntş lstikliil madal
yasını taş1yorlardı, Bunu Saydam ai
lesi erkanı ve hariciye ve protokol u· 
mum müdürü. Relslcümhur Milli Şef 
İsmet İnönü ve malyet!erlni tcşkfl &

den Basyliver Celili Öner, hususi ka 
lem rnlldilrü Süreyya Andcriman ve 
diğer yaverlerle Orgeneral Salih O· 
murtak. Ankara ve İstanbul Vali ve 
belediye reisleri, Anknrn garnizon ko
mutanı. Emniyet ve Matbuat umum 
mlidürlerl. az arkadan da Meclis Reisi, 
Başvekil. Gene'kurmay başkanı. Vekil. 
ter ve daha geride de kordiplomatik. 
mebuslar, komutanlar Vı:kaletkr ileri 
gelenleri cenazeyi yny.:ı. olarok takip 
ediyorlardı. 

Meznr kapatıldıktan sonrn da ordu, 
merhum Bnşveki!e bir mangaslyte son 
lbtiram atışını yap1yor. Bu manıtanrn 
silahları, üç defa havaya boşaltthyor. 

<ılnl •ıearetmekte ve vl"fatiyle Türk!· •· il h t · B'" ··k blr rinden biri de bu olmustur. 0- Moskova, 10 (A.A .) - Reuter 111an. • .. cegıııe ş P e e mıyoruz, uyu · • • .. •.. .. . . sı muhabiri Voronez'den Rosos'a kadat 
yenin u~radıiı büyük kayıha işaret df'vlet adamı olnn Rclsldlmhıır İsmet 1 nun içın Saraçoglu Şukrunurı ikı 50 k., t rk h .• 1 
eylemektedirler. T ~ !"' il h · 1 ba h t b"" iic senelik t rübeyi göz önündt: azayan 2 ı .omc re 

1 
cep e uı:er n-~on bı in n şa. Rdıyl et us us a en u· b • ı d eck 'kt d. . 1 . 1 ~ de cereyan edeıı kıyasıy::ı meyd:ın mu 

Zora gaı:eteal ba~makalmnde &(>yle yük r za~ın r... • • u un urara • ı ısa ı ış erı a a· harebesine 1 milyona yakın asker işti 

Tashana çıkan caddenin iki tarafını 
doldurmuş halk, Başvekllini muhabbet. 
Jc anıyor ve ona son selamlarını ve
rıyorlar. 

Büyiik Millet Meclisi, Divanı Muha· 
sebat, Partı b'nalarındakl b:ıyrak!ar 
yanya indirilmiş. gözleri yaşlı memur
lar. hademeler. ihtimal. daha bir kaç 
gUn evvel. dııd:ıklanndan hiç cksilml. 
yen tcbessumiyle buralardan Refik 
Saydam'ın geçtiğini hatırlıyorlar. 

Cenaze arabası Başveka!et b1ruısrnın 
önünde durdu Askerler arabadan ta. 
txltu ldıl r v~ oraıla bazırlanmıı; o
Jan top arab sına na lettller. 

Saat onı on k:ıladan itibaren. kor· 
diplomatik cenazenin önünden geçmiye 

Caddeleri dolduran on bin!erce kişi, 
bu muazzam cenaze alayım sükQt için. 
de takip ede ede Atatürk bulvarını bi
tirdi ve Sıhhat VekaleUnin önünde 
durdu. 

Tabut tekrar ce11aze 
arabasına alımyor 

Refik Saydamın tabutu, Türkiye 
Cümhur!yetinin ilk modem tesislerin· 

Gönderilen relenkler 
Ankııra. 10 {A.A.) - Başvekil Dr. 

Refik Saydamın cenuesi münasebetiy
le gönlerilen 150 kadar çelenk ar11ın· 
da Reisicümhur 1sınet Tnönü. Büyük 
Millet Mecllsi Reis{ Ablülhalik Ren· 
da, Başvekil Sükrü Saracoilu, Mareıtal 
Fevr.i Çakmak ve bütün Vekil!er tara· 
hndan gönderilenlerle şehrimizde b11.. 
lunan bütün bUyük elçnikleT" ve elçi
liklerin çelenkleri en basta kayda şıı. 
vandır Avni zıımanda Alman ve ttal
yan büyük elçiler! Almanya dc-vlet 
relııiyle tuılvan hülcQrnet reisi ve Al 
m9nya • İtalya hariciye nazırları na· 
mına da birer çelenk ıöndermek hatır. 
sfnııslri?ınıfa bulunmnşlıırdır. 

yaımaktadır: Yarı resmı Vec;er gazetesı de ~u:ılan kadar eden Vekaletler arasında r:ık ettlflnl bildiriyor 
"Türkiye meşhur bir devlet adamı. y~z~~kt;adır: . . , tam bir Koordinasyon vücude • • • •ı 

nı ve azimli bir po!itikacısını kaybet- 'Turkiye Başvekıli Refik Saydamın getirmek istiyeceğine şüphesiz Sovyetleruı bır ltlraç 
mittir. Şüphe yok ki Reiılcümhur 51ümü komııumuzu derin bir kedere .. Ü 1 k t bb.. ·· .. k.. ""ld ·· 
kendisine yeni bir yardımcı bulmakta düşürmektedir. Bulgar mllletl bu çok goz Y e ba ıyoruz. . eşe USU pus ·urtu U 
müoküllt çelmıiyecekUr. Çlinkü. Tür- vekırh hükilmet reisinin vefatlyle bil· Bu Koordin~syonun r:ıc. şekıl. Helsinkl. ıo (A A.) - "Teb I~"· 
kiye, 011rların tesiri altındı lr:unılmııı, yük ve muktedir bir devlet adamını de yapılm8;51 lazım geldığı me e- 8 Temmuz gecesi dfüıman mühim kuV 
kendine ıöre telkinlere ve ıörenek- kaybeden Türk milletinin yestne isti- lesi ayn bır davadır. Her şey- vetlerle Sonerinsaart adısını zaptctm~ 
tere malik mlikemmel bir idare maki- rak eder, Rahmet!i. Bulgar milletine den önce prensibin halledilmesi ic;ln bir teşebbüste bulunmuı, iki ~ür 
nesine sahiptir. Bunun içinden Say kartı olan hiirmet ve ıcmııaU biıtrr lazımdır. devam eden ılddetli bir çat'J'TşnıAdıtı 
dam'a en ziyade llyik bir halef bul- ı-fnl btr çok defalar bclirtmlı ve iki Bu temenniyi ileri sürüşümü. sonra bu bilcum püskürtülmüştür Dil~ 
makta güç!iilc çelcmiyecektir. Biz doı· komili millet ara~ındaki mUnasebetleri zün sebebi, Saraçoğlunu, şimdi- maron 16 karakol gemisi ile seri bott 
tumuz ve kom~umuza kartı bütün But. derlnleıUrmek ıçln çok çahsmıştır. 'ye kadar olduğu gibi bu yeni ve ve Moskova sınıfından 1 topçekeri b'ı 
gar m!ltetinin bir temennisi mahiyetin. B0ulgarist:nın her sınıf.halkı yem Tü~- mühim vazifesinde de muvaffak tmlmıstır, Ada müdafileri S ı:",..,ı 
de olan bu mütaleayı ileri sürerken kıyenfn vucude gelmesı hususunda bil ld ğu .. k • t • imi d ' ve hava topçusu bir karakol F:e..,ııı 
yalnız bir ıulb mııahedeıl ile deill. yük hizmetler görıniiş olan rahmet!iye 0 u nu gorme ~ 1~ eyış z ı.r . 've b!r toııtekcr b3tırını 'ıırdır. Biri de 
ayni zamanda dostlukla da bdh ol. karşı tazim hislerini bildirmekte müt. Onun muvaffakıyetı me?11ckctin ni:ı:altı olmak üzere iki duşman gem1

11 

duiıımu.ı Türk!t'rl,. miinasebetlerimi- tefiktirler. huzur ve refahı demektır. de hasara ufratılm1ştrt-
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Yazan: M. ANTEN 

mr cephesine alt gelen haber
lerden 'lngllizlerin harekat t~ 

Sebbüsünıi ve hava Ustilnliiğünli elle· 
tinde tuttukla.n, Mihvcrcilcrln müda
faa vaziyetine geçmiş o!duklan, cep. 
hede nlsbi bir sUY.11.aun hüküm SühlU.: 
ğU, fı:kat yakında biıyllk çarpı ma.. 
larrn vukun geleceği anla§ılmaktadır. 

Berlln askeri mahfilleri bu cephe 
hakkında İngilizlerin nikbinllklerinl 
carip bulııuıl:ta ve Rommel'in icseb
bus!erlnl gizlemekte mahir olan, za
ınanında dunn:ıııını ve ı: manmdi ta
arruza geçmesini bilen bir .lnıınandan 
olduğu hatırlatılmaktndır, 
İtalyan matbuatı ise: El Alemeyn'· 

de İngilizlerin evvelce hazırladıkları 
çok kuvvet li bir müd fon hattı ile kar
şılasıldıiuu. hav.a iistüıılü ~ilmin ve ia. 
se üslerlne y kınlığın İngiliz müdafa
asını kolayla tırdığını yazm lotadırlar. 

Öyle hissediliyor ki iki taraf da ih. 
tiyat kuvvetlerini top!amakta ve ye. 
ni hamleler için hazırlanmaktadır. 
P.ommel'ln Trablusgarp. Binıtazi ve 
1'obnık limanları vasıtaslyle pek çolı: 
takviye kuvvetleri aldığı haber veril'· 
Yor. Nevyork tel~rafına ıtöre: Tunus
tan Rommel'e yllzlerce Fransız askeri 
ltamyonlarıyl:ı çok mikdarda yedek fi. 
1at, malzeme ve petrol gelmekte ve 
Almanlar Fransız Afrika~ının şimal 
1 mantarından geniş ölçüde istifade 
elmekted 1er. Diğer cihetten Alm nlar. 
tfısırn. ihver h izmetinde çalışan 
rtı~hur Kudüs mliftüsil llc Rfışit Ali 
Gey!Sni tarafın&n yazıhnı5 olan ve 
1.!ıstr?ılnrı lngiltereye katlı isynna 
teşvik eden beyannameler atmışlardır. 
Aimanlann, Vcft partisinln sağ cena. 
hııu temsil eden Makram paşanın par. 
tidaı çıkanlmıısı h"dis!'Sinden üınlt. 
lendikleri hisııoluntn::?ktadır, Mısırda 
ha?a akınlanna karvı ihtiynt tedbirleri 
atınmnktadır. Bütün ev s:ıhip'eri 15 
gıln içinde sı~n:ık yapmıya mecbur 
t'dilmişlerdir. 8 inci orduya durmıı.dan 
lr:~n ve harp malzemesi takviyeleri 
gelmektedir. Yeni taarruzun hangi t:ı. 
raftan ve hang· istikamette yapılncai'J 
hakkında bir şey söylenemez. G~nc
ra( Auchlnlcck'ın kllfi derecede tııkviye 
aldığı takdirde Mihvercl!crln hazırlan
ıtıalarına lm!din btrakmaksızın taarruza 
lteÇmesi iht"mali olduğu gibi bu taar
ruza Mihvc-:ciler t arnfmdan başlan
ınası Rommel' in İn · ':ı; vvetl ı'inin 
BahiJ boyunc;t Uer!cmelcrlne mil aade 
e~iktcn sonra onları arkadan çevire
rek sahile sıkı tırmak istemesi yahut 
Kattaran'q, cenubundan d ha geniş bir 
!:evirme hareketıne tcıebbüs etmesi, 
Kabireyi hed f tutması ihtimalle,ti. de 
tnevcuttur. D'ğer bir lht mal de Mih
verc'lerin Fıl!stine ve Surycye k ı 
taarruza geı;melerldir. İngillz?crin 9 
Uncu ordudan bilyllk kuvvetleri Mısıra 
ı;~kme i Mihvercilcre böyle bir teşeb
bı!sü ilham edebllir. Fakat lskenderiye 
ve Kıbrıs ve hnva üstünlilf,ü İn~lizle. 
rin elinde bulundukça, lngiliz donan. 
tnasının büyiık u"niteleri Akdenizi terk 
<!tnfiş olsalar d hi, böyle bir teı;ebbü
sün muvaffakıyeti şüphelidir. 

Amerikanın Kar rı 

K ralard Etmek için, Önce Denizlerde Kazanılması 

Akıl Erdirmeleri Lazımd~r · 
Geı;en harbin başından sonuna 

kadar, denize_Jı~Jdm olnn tıı- -,·- y a z a n : _, 
raf, bu hu u ek % 'Cn ı eye düş. 1 1 

den müstakll olaralı: vücut bulmuş 
sayılabilir: · 

1 - Amerika. şimdiye kad:ır ki 
tecrübeleri göz önilnde tutarak, ken 
dine, yeni prtlara uygun bir donan. 
ma ve bunun da yanında, keza yeni 
ııartlara uygun bir hava ve kara 
kuvveti hazırlamaktadır. 

ıııüıtür. Gerçi, o zam o da, deniz- 5 1 
altı ıilfilu, 6eni~c le lı:b llsyonuna : URHAN BELGE i 
bir hay!I ter döktürmüştür. Şu var ki, f i 
sıkı bir gay eU , d niza~ tehlikesi --------------· 
önlenebilmiş \fe büyük denizler tt.. 
zerindeki münakalSt umumiyetle ak· 
samamtştır. 

Bunun en baıta gelen sebebi, o 
zamanki deniz kovvetlerine bir ke. 
re mikdar itibariyle, dahn az iş düş
müş olm3sıdır, Japonya, beraber 
narbefüğinden, Pasifi!; ve Hint ok
yanuslarında hemen yapılacak hiç bir 
i:ı yok gibiydi. İkincisi, ltalya mHt· 
tefik bulunduğundan. Akdeniz tmni
yetteydi. "Üçüncüsü de A!man donan. 
ması BaltıEtan çıkamadığından, de
nizaltıların çıkıı Uslcri aaha iyi kon
trol edilebiliyordu. Bu harpte ise, 
biitün bu unsurlar demo1fra lerin a
leyhine dönmüş ve son bir mıılUar 
olmak üzere de, Fransız dônanması, 
her ne kad:ır "zimmet" hanesine geç.. 
memfSse de, "mat!up" hanesinden 
çıkarak "me:ıldlk matlubı'ıt" hanesi
ne geçmiştir. 

Fakat, bütün bunlardan baaka ve 
işin en kötüsü, donanmalann bizzat 
teknik bünyeleri, hava-ııilihr ka~ 
sında· eskimiş bir manzara arzct
miştir. Bu sebeple. büyük gemiler 
serbestçe dolaşamaz olmua. küçük. 
lerln de istenilen ve 15.zım olan mlk
darda olmadığı görii!müştür. 

Bütün bu mülahazalara. bir de, bu 
harbin cih:ı.nın her Jntasında cephe
ler yaratmıya muvaffak olduğunu ve 
bu cephelerin demokrasiler için an
cak denizden beslenmesi ihtimali 
bulunduğunu iliive ederı;ek. Denizci
ler dünyasının ncı kad~l'. sı)tıntıda o'U 
duğunu az çok tas vvur etmiş olu
..ruz. 

Ha?bukl. bu sef ki denb;altt teh 
llkesi, geçen harpteklnden, aynca 
daha üstün blr "pusu ku ma" tekniği 
ile ortaya çıkmıştır. E kiden deniz-' 
altıları tek tek dola ırken, bu sefer, 
hem böyle hem de grup halin6e do.. 
lasmakta ve gemi k filclcnne bu fi 
kilae h 'cum etmektedırler. 

5on Rooıevdt - Clıurchill .konuş.; 
masın& deniz ve deniz nakll.l 

yatı me!le!esinin-ba3a ahnma!lı, bun
dandır. Demokrasiler çünku, bu har.; 
bin, denizlerde kazanı! cağına kani. 
d rler. ,Kendi varhkl:ırı den' lere bağ. 
h bulunup, JJYrıca. -Oe "zlı:-re hakim 
olmalan kendi kudret'erlnf f.t' kil et. 
Uğinden, yani ~endi var ıkfan ile dc
nlzler arasında gayet yakın ve l::ıreı.. 
lıklı bir nıiln s bet b 1ı ~uğundan, 
denizler tehlikesin{ ö cdıkleri tak
dirde. davaıı111 kendl!i ınilen halledi
leceğine kanidir er. 

Nitekim, Vaşlngton ve Londrada, 
ayni zamanda olmak il ere yapılan 
beyana a, k rad"kt h re ta dair 
şöyle bir cümle vrdır: 'l.Rusn ve 
Cinin k hramanca m.u'k vem tlerinl 

kazanılması icap ettiğine akıl erdir• 
meleri lazımdır. 

Denizler emniyette o!madıkça, d~ 
nlı: aşırı cephelerin tesisi kadar ik· 
mali de tehlikede demektir. Mihve
rin ikinci cephe meselesi karşısında 
güvendiği budar. Fakat başlıca dc
nizyolları üzerinde esaslı bir emniyet 
teıcln edildi mi, o zaman dllşmanı 
herhangi bir 'lt!Oktada ve karada vur. 
mak, kola1la mış olacaktır. 

'f., * u mütalea1ara göre, demokrasi

2 - Zafer, sal!ıınan ve mlldafaa
ya mecbur edilen bir eski biçim do
nanmanın yerine yeni ıaMlara uygun 
en büyük donanmanın pe:ıi sıra ıc
lecektlr. 

3 - Amerika, yeni donanmayı 7a_ 
pacak Yedne memlekettir. 

4 - Amerika f ng !terenin elinden 
düı;me tehlikele~i gösteren deniz hft. 
klmlyctlnl, İngllterenln elinden da
ha 'bu harbiri içinde teslim alma· 
bdır. 

ler, gerek harp donanmaları 
gerek saöece deniz taşıtları için, bü· 5 - İngiliz deniz hiklmlycti, üıle. 
yük ölçüde bir tensik davası peşlndt'. re vo donanmaya dayanıyordu. Ha· 
dirlcr. Harbin şimdiye kadarki tcc- va kuvvetini ne denizde, ne de ka. 
rübelerinden istifade edilerek, hem rada, layik olduğu ehemmiyette h~ 
harp donanmasına hem ticaret donan- saplamıştı, Amerikan deniz hakimi· 
masına, gemilerin nevi ve biçimi ba· yeti, kıtalar aras1 muvasa!a ve emnt. 
kımrndan bir yeni düzen vermek za. yeU, deniz - hava - kara kuvvetleri
rureti mevcuttur. nin hareketli ve seyyal bir terkibine 

Eski don;ınma ta!'ıavvuruna göre, istinat ettirmelidir. 
bir donanmanın vurucu kudretini 6 - Bu harbin lcap etUrdill mU.. 
"zırhh!ar + fisler, formlilil temsil dahale, Amerika İçin, deniz • kara • 
ederdi. Hava si18hı '.ye bunun karaıia. hava kuvvetlerinin yeni bir şekilde 
ve denizde yaptığı fnkıllip, bu for. tasavvurunu müstelzim l!ıe, bu ta· 
nıülü belki yılmıamı • fakat ve her savvurun harp içinde gercek!eemesJ 
halde, &öyle bir tadile tabi tutmuş- de, otomatik olarak yeni denizler 
tur: hakimiyeti ile kıtala

0

r arası muvasa-
Vurucu lı:udret = (zırhlı + ha- ~~YI, 

1 
~merltı:amn eline tevdi etmiş 

va) + (ilıı + hava). ma 1 ır. 
Misal verellm: : ı;-
Malaya açıklarında batan iki büyilk T . 

İngiliz zırhlısı. hava mildafaaları ol aş Kömürünün Kül 
madığından batmıştır. Dünyanın en • 
büyük aenız üssu sıngapur, hava ve Rutubet Had!eri 
müdafaası olmadığı için düşmüştUr. 

Buna mukabil. donanmalarını hava Ankara, ı 9 (TAN) - İktısat Vekil.. 
muhafazasına tevdi edebi!en Ameri· Jeti taş kömürünün kü! ve rütubet had 
kalılar, hem "Mercan denizi,, hem terini bir cetvr.lle ilan· etmektedir Bu 
"Mldland" deniz harplerinde, Japon. cetvele göre llive kömiirler için· tes
lnrı rkate mecbur etmişlerdir. bit olunan fivatlar hu kömürlerin nor. 

Bu sebeple. demokrasiler, harpteki mal olarak %3 rütubetli ve 314 kli' 
bugünkü durumlarını deniz sllih!a- lü bulunması eslsına mlistenlttir L;_ 
rınm eski bir tasavv~ra göre yapıl· ve .kömürlerde % 3 ten fazla riltubet 
masrna atfediyorlar. Ve. yeni tasav- tenzil olunacaktır. Lave kömü~Jcr a 
vura uygun yeni deniz .silahında, ken zami .% 16 küllU olabilir. Bundan faz· 
eli zaferlerinin en mühim ınrtrnı g8- !a kül Jcln müşft>riye tazmfmıt verile
rüyorlar. Bu görüş, sadece, doğrudur, cektir. Bu tazminat % 19 küllü Jave 
Deniz ve hava sanayii bakımından kömürüniln fiyatındıın % S, % 16 kiil
dicerlerinden çok daha ilerde bulun. lü lave kömürilnden % ıo tenzil edil. 
duk!arma göre de, hatalanru tamir mek suretiyle hesaplanacaktır. ey,. 16 
edip, yeni deniz hlikimlyeUni yeni dan fazla külü ihtiva ede,n kömUrler 
deniz sillihlııriyle yeniden tesis ede- Jave ııayı!mıyacaktır, Tuvenam kö 
cek bir vaziyettedirler. mürlerinde '"{, 3 ten fazla rütub .. t ten 

Ancak. acaba bu harbin bitme mi. zil olunacaktır. % 25 ten fazlıı. küllG 
adı, deniz ıılUihlarının böyle bir 
"yeni döküm" üne müsait midir? A- bulunan bıı cins kömürln- emrar e-
cııba, bu iş, Çin ve Rusyanın muka· dilmiyecektir, 

vemeti kırılmazdan önce bitecek mi. --------------
dir? 

AÇILIŞ TÖRENi Bu suale, ancak zaman ve hadise· 
ler cevap verecektir. * * Sümer Bnnk Yerli Mallar Paznrla-

rınm fstanbuldn Aksaray şubeslnln 
Aşağıda 11ıralıyacafım12: noktalar nçılış töreni diln s;ıbnh Müdilr Mua-

ya!nız. bu harpten ve bu har-ı vinl B:ıy Ziya Arl4 Si eı u 
arttırmak kin, bunlıırın üzerindeki bin §U ynhut bu sahadaki neticesin. . - . r v; mum 

Günür. en mühim siyasi h:ıdlsesl, A· baskıyı azaltmak çırelt>rlne bakıla- ~attş Şefı B~y . S~d. Altay ın huzu -
ltlerik:ının Hür Fransız milli komitesi- cakbr •• , Bu cüm!e, kendini lhUva e-rr ,_ nvfo icra edılmıı;tı.r 
ili Fransanın mllmessill olarak resmen A -
ta den beyanatın ışığında trhlil ea·ıe v l 

llım:ısı ve Amiral Stark He General 
lliu•ı General De G:ıullc ile müzakere. cek olursa. demokrasilerin, başlıca Kad k.. O p E R A Sı"nemasında 

cephenin denizler cephesi olduğuna 1 oy 
Ye nıemur etmesidir. Amerika hukQ. 

ve Japonyaya karşı Çin, Almanyaya z • 
l?ıcti General De Gaull'c gönderdiği karşı da Rus cephesinin, ancak birer A T 1 S U N G U R 
lllulıtırada: Amerikanın bütün mese!c. müdafaa ve (ta:ırruz için) vakit ka. 

Her Üçü de Mühim 

Ve Heyecanlıdır 

~ 

Bu Ha~a Yapıla~ak 
5 Koşunun Favorileri 

Hareket yok diye yazın ancak ara sıra çıkmıya başlıyan haf· 
talık spor gazetelerinin ahı tutmuş olacak ki, bu pazar, spor bakı.; 
mından müstesna giinlerden biridir. Hemen hemen başlıca spor. 
tarın hcveskar ve meraklılan :zevklerini tatmin edecek hareket
leri görecekler ve spor hntırnlnn arasına yerleşec<::k acğerde mü. 
saba.kala-: seyrececeklerdir. Bunlar da at yarışları, tenis maçları, 
deniz sporları, atletizm birincilikleridir. Şimdi birer birer bun
lardan bahsedeceğiz: 

Tenis maçları: 
Günün en mühim hadiselerinden 

biri dünden ltlbaran ba11lıyan ve 
Alman oyuncularının d:ı iştirak ettiği 
tenis turnuvas1dtr. İtiraf etmek lli
zımdır ki, bizde tenis, uran nman. 
danberi tanınmr o?masma raimen tam 
bir spor karakteri tafımnr, 

Gerçi bu spora heves eden, ciddi su
rette çalışan gcnc;lerimtz olmu,tur. 
Fakat tenisle asinalrfımız o kııdar es.. 
k[dir ki. tenfsc;ilerlmfzin bir kısmı bu 
gün beyaz saçlı emekli sporculardır. 
Nihayet bir iki genç tenisçimiz de bu 
ı:tin mevcuttur. Ancak ıimdlye kıdar 
gelmiş gec;miş sporcu tenisc;ilerimizi 
bir araya toplasak adetleri o ak aaç!ı 
eski sporcuların spor yıllarının yanır 
kadar tutmaz. 

Sayfiyelerde. elinde raket. ıortlu te. 
nlsçl gruplarına gerçi çok tesadllf e
deriz. Fakat bütün bu kalabalık, te
nise spordan ziyade ovun dlye ballı 
dır. Spor diye bağlı olsa bile en k(). 
!ay spor addederek raketi eline ıılmıt" 
tJr, Halbuki hak!katte tenis en ıtilç, en 
yorucu ve en çok idman isteyen spor. 
!ardan biri haline girmiştir. 
Nefeıı, dayanıklık ıürat ve mehsreti 

blr araya tophyan bu şık ve güzel 
sporda ciddi maçlar, heyecanlı turnu.. 
va!ar yapmamızın zamanı çoktan gel 
mlştir. Bu itibarla, bizim gibi dü11ünm. 
tenisin hakiki meraklıları bugün ve 
yarın Takıimdeki teni' ve dağcılık 
kliibünde gayet ~el maçlar seyre
deceklerdir. 

Dünkü maçları.n neticeleri: 
Misafir Alman tenisçileri 1stanbu~ 

tenisçileriyle ilk karşıla~malannı dün 
Taksimde bölge kortlarında yspmıt
lardır. Neticede Koch Hasana 6 - l, 
6 _ 3, Eı:ent Suat Subay·a 6 - 1, e - 2 
galip gelmiştir, 

Çift erkekler maçında Fehmi - Ha
san, Nişan • Melihe 6 • 3, 3 - 6. 6 • 3; 
Koch _ Egerst çifti Suat - Ens çiftlncı 
6 • O. 6 - 1 ga!ip gelmişlerdir, 

Turnuaya bugün ve yarın da devam 
edilecektir. 

Delliz sporları: 
Bir Temmuzda yapılacak iken, ha

vanın müsait olmaması yüzün
den geri bırakılan deniz yarışları ya. 
rın yine Modada y:ıpılacn.ktır. 

Günün eğlence tarafından baska b1r 
de klüpler arasında son gilnlerde epeJ 
dedikoduyu mucip olan Skif yarııları. 
nın heyecanı vardır, Bir kaı; seneden· 
beri çekişmekte olan Galatesarayla 
Taksim (Eski Gilne~) in yanında bu 
sene su sporlarına verdiği büyük hız 
dolayıslyle Fenerbııhçe de yer almak
tadır. Sarı • Lacivert~ilerin rekabet 
sahasındaki td,ditlerl henüz çok ba
riz hnreketlerle olmasa bile, uzun ıe
nelerln hatrralan altina gömdlilı:lerf 
eski muvaHaktyet giinlcrlni tekror ya. 
~amak istedikleri ve bunun için hilm. 
malı bir faaliyette bulunduk!an an. 

At yanşları: 
İstanbul at yarış'arınm ilk hsCta 

koşuları bu Pazar günü Veliefendide 
saat 15,30 da yapı!acaktır. 

Koşular hakkındaki tahınln yazııı 
aşağıdadır: 

emmcı Koşu 
Ue yaıında :verli :ıoanmkan Inrlllr ta7Jan 

uu.rtubdır. ?oleufe: ı ıoo metreıllr. 
l S M l BINICI!IJ KiLOSU 

Ce71l11 Ahmet 54.5 
Menevlı Sokolay 54,S 
Tiryaki 1ılusıa(a ~6 
A~r B~a U 
Koıunun fnorl•l Menevhtir. Jlclncllt:c 

T1ryaltl Ue Ce;vltn ara•nıd•dır. !!uad Kara• 
osman ahrrının blrlnd Ye flc{nciliii kazan· 
maaı daha fazla mubttır.eldir. 

İKİNCİ KOŞU 
Uç YC daha :rukan ya•taki hall•l"n ln· 

ı:lllrler araatndadır. ?ı(uafe ı600 mtır•dlr. 
I S M I BINICISI KIL.OSU 

Şfnkr• Vehmet 53 . .S 
H!lrnabauın Davut H.S 
Umacı Ahmet 60 
Koıu 'Umacı ile Hnmahu'Jn arurnda ce· 

cecektlr. Umacr daha tan•lıılır. Şenlı:ızm da 
aon :nrrıanlarda çok dllıeldili rllrillmektedlr. 
lklncllilı lçhı ııclc ibm&I etmemelidir. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU 
.D6rt " daha J'Ulı:an J'•tlı Araplar ara• 

sındadır, JıfeHfeal 1400 metredir. 
ı s ld I BlNtcıst KiLOSU 

'---
Kısmet Arka dl 60 
KilçQk IHl.U Hasan 56.S 
Sevim (1) Baha Si,$ 
Ylikael Zeki 60 
Tuna Reıad 60 
Tarran Ahmet Si 

Nctlceıinl tahmin cibetind•n en nı!ltkDI 
koıu budur. Hor noktadan bUtlln hayvanlar 
mU•a•I ıa~•ta rlhUkmckleılfr. Sevim ve Tu· 
nanın ıansı dllerlerlne nararan biru fada· 

·~. . 
DRDUNCU KOŞU 

(Handikap) 

Uç ve deha yukan yaıh hallıbn Incllla· 
ter arnınJadır, M:ualui: 1100 maredlr. 
1 S M l J BlNJCISl KlLOSU 

Daııdl lhcld U 
Xomlurj Arkadi 117 
O•demlr Şandur 61 
Oonca Pilips 60 
Ya""r Davut U 
Alemdar Hor1&rt 5% 
Yanı Dandi ile Ahmet Atman ı!ıınna 

menlUP Oıdemir ve Gônca aruında uçe • 
etktir. Kılo dolavıs\yle Ahmet Atman alıın 
daha ıanslrılır. Yavus ve Kombarj da me· 
eafe n kilo dola1niylc :ikincilik ı,ın ihmal 
edilemcr. l1i bir atçı olan Sıllh Temelin, 
Alemdarı Ankarada iyi çalıştırdıiı s<iylen· 
mektedir. Salih Temelia met!ıur allrprizlc· 
rini bahaunüıtcrelt meraklılarının haurla· 
aıası fena olmu. 

BEŞİNCİ KOŞU 
iki :raılı h1ıliokan In.rili..r tayları arasın

dadır. Muafer.lı 1000 metredir. 
J 6 lıl 1 BINlCISl KiLOSU 

®n~ ~~ " 
DeatealU iando 45,S 
Pulat Ba,.ram SS 
Varad Ahmet &7 

Ko1unan fnorlltri Varad ile Ftb..U Sim· 
aaroflu a!ıındır. Gilrao7 h•nO• 7e11l tota· 
eak bir tay oldufundan tablati7le kuvveti 
belli defildir. DeıteıtOI Ankarada Varadi 
geçmlıtlr. Falıat Varad daha ı,.ı vaziyet• 
tedir. Ben blru da!ıı tandı a6rmei<nyfm. 

lldll bahis ı ı ı, 4, 5 !ııcl koıularda, 
Çl{ıebabla: 2 • a ve 4 • S inci lıoıulard•· 

dıt. 

Sabahattin AYGEN 
lerl harbi kazanmak gayeııine tabi tut. T 
tufunu; Fransnnm Nazizme karşı mu- zandırma cephesi teşkil ettiğine ka. emsillcri lHuvaffakıyetle Devam Ediyor. 
ka ni bu!undukları görülür. Yahut ve IJ 

1 la~ılmaktadır, 
Galatasarayın iki ı;iftesi, OUneain 

dört teki muhakkak ki bu~ne ktıdar 
baştaki vaziyetlerine halele! gelmeme.. 
si lçin oldukça hazırlıklı ve heyecan· 
!ıdır. Dört teklerin ara~ına son (Ün
lerde çok bJhımlilen Fenerbahçe eki· 
binin de glrme!ıl yarışı daha heye
canlı bir ~ekle sokacak ve neticede ıııı
yı hesabiyle verilecek bir kupa olmasa 
bile ekipler kendi hesaplannın dotnı 
çıkması için canlannı di~lcrlne talı:ll
caklardır. 

bale gelmelerinde baııtıca lınil olan tiu 
1erJnde ehemmiyet ve yakın alilı:adrr. 
Bu da yukarda işaret ett.iiimiz gibi 
rekabet hislerine dayanır. 

Vemetınin canlı bir timsali olan ve ayni fikri bir başka şeklide ifade e er Akşam Seanslar Saat 9,30 da Baslar. 
Fransız ananclcrlnl devam ettiren Hür • 
F derck diyebiliriz ki. demokrasilerin Yerlerinizi hemen tedarik ed:niz. Tel.· 60821 

ransu: milli komitesinin de ayni ga· fikrnce. Rusya ve Çin, bu harbin ka. .. 

l'eyi 1akip cttifi. Amerikan esas he- rnlarda bitmek için. önce .:ıenizlerde *W* Yarın Saat 16 da matine ···----A 
~fi~~~m~~~~aJ~ ,~~~~~~~~~~ı·~~Y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~=====~r~ 
da bu!un:ın ve Amerik:ının mildafaası Yazan: FRANÇIS DE CROISSET 
İle alakalı olan topraklann müdafaa Çeviren: ULUNAY 
Ve nıuhafaznsı bulunduğunu ve bn 
ınüşterek gayenin tahakkuku için Hilr 
Fransız komitesine bütiln yardımları 
hpacağını ve harbin idaresi mesele. 
lerin.ı milzakere etmek maksaliy!e A. 
ntlra1 Strak ile General Bill'i memur 
etUğini bild!rm'ııtir. 

• 
1 D DİYAAINDA 

K,a,.l.!J Karış .. 
Tefrika N o. 36 

Atletizm birincilikleri: 
Bir Londra telgrafına göre: Avrupa. 

nın müdafaasını temine memur edll
rrılş o!an General Runsted, Anglo -
Saksonlann Frans:mın cenubundan as. 
kcr çıkanna ihtimalleri bulunduğuna 
\'e Fransanın tamamlyle işgal edilme. 
Elııin ·asker! blr zaruret olduğu ka. 
tıaatindedlr ve Nazi zimamdarları bu 

Gözlüğümü taktım. Bu ne hayvan, 
ne de çalI. Bu fakirin arkasına giz
lenerek siddcUc sarsttğı kalın bir dal 
parcası .•• 

t.l'rküp kaçan utak bir hayvan, ba
na onlarm 'YakloştıklnTınI haber veri
yor. İ§lel Sivri burunları çalılardan 
uzanıyor. Fakirin dalma salladığl ka
lın dala henüz saldtrınıyorlar· yalnız 
"ferma,. durup bir daire şekli,nde di
ziliyorlar. Endlııeli gözlerle bakarak 
ağızlarından ist<-k salyalıırt akıtıyor
lar. 

- Nasıl yoktu?., 
ne idi? 

Günün en heyecanlı müsabakato
rmdan biri de Fenerbahçe ıta

dındaki İstanbul at!etizm birinciliği 
O halde bağıran olmak llzım celir. Su ıartla ki atlc. 

illeri kabule mUtcmaylldir . .... 
Fransız Bayramı"' 

Dlicr cihetten Fransızlann milli 

Birdenbire aç gfü:lil, kahkahaya 
benziyen %evk iniltilerinin kestiği kl
sa kısa ne!es alışlar ••• Bu barikulAde 
hayyanl saadet, bu .zevk tndış o de
rece endişe verici bir hnkiknt, o ka
dar bchlmi bir isabetle yapılıyordu 
ki, ctrafımızdıı - ncı:'bn nerede .sak
l:ınıyorlarmış? - Birçok muhteşem 

tavus kuşlad müce\'berll ağır bir u
çuşla nğaclarn siğuıdılar. 

Jonnl, arkalannda liu çakaldan da
ha cilssell bir şekU gösteriyor Rengi 
san ve kızıl, sırtı kaviıı biçimlnde 0 _ 

lan bu hayvan bir sırtlnn. 

- Bağıran yine fakirdi, Bir rubye 
fazla alayım diye b!r de ekstra nu
mara yaptı! 

Bir Golf Partisi 

tizm sporuna layik olduğu ehemmiyet 
verilsin ve indi mütalealarla bu ıüzel 
ve faydalı spor!a oynanmış olmasın. 

Bir rivayete ıöre itirazlarla kaJ'1ı. 
!aşıldığı için puanıız yapılscafını duy. 
duğumur atletizm birincilikleri bu sa 

Sabahtn saat onu; goltteyiz. Sandık- hnda İstanbulun en mühim müsabakıı
larımızı hazırlıyacafonız için ancak landır, Bunların puansız olması klil~ 
dokuz çukur yapabileceğiz, Bu akşam !erde uyanmıya baıı!ıyan rekabt>t hh•· 
Udaipur'a hareket ediyoruz. !erinin geçici olmssını intaç edecek 

Atletizm ajanının pek tabi! olarak 
ho~lanmadıiı itirazların ıebebl tan· 
matname!ere söre hareket edilmemesi 
yllzündendir. Her sporla olduiu clbi 
atletlzmde de indi mütalealarla defil. 
talimatname hüldlmlerine ıöre hareket 
etmek llzımdır. İtirazlarm önüne re. 
kabetln esası olan puıuılarlı lta!dınnaJı:. 
la detll, işleri doi'ru yapmakla recmek 
llzrmdır. Bu ltirazlann bölcedeki a
llkab heyetlerce varit cörülmesi de 
bunun en büyük ve en meydanda biı 
delilidir. 

Unutulan Üstcıd 
Yazan: ULUN.4Y 

Şark muılkisine pek derin surette 
vakufa olduiu anlaıılan bir o. 

kuyueumdan mektup aldım; benim bu 
bahlı hakkındaki yuılanma büyük blr 
al4b göstcrdiiinl ima eden iltifatlı 
bir .. clriı" ten sonra ıöyle söylüyor: 

"Sark musikisi asırlarca çalışma ile 
vilcude getlrl!mi:ı bir gü.ıel sanattır. 
Mualkiılnas olmak, ve eski eserlerl 
elde etmek arzusiyle emek sarfeden 
musiki mcralı:hlannın bunları gayet 
ince eleyip sık dokumaları llzımdır. 
Bihuıus bu gibi eserler musiki tarı· 

hine esas teıkil edecek surette tes. 
bit edilecek olursa o zaman bununla 
meşgul olan heyetin d h:ı ziyade "güç 
beğenlcJ" olması icap eder, Bizde bu 
eserleri tcsbit eden "konservatuar,, 
dır, Bu müessesenin ne~rettiği mecmtı.. 
aların itiraz ve tenkit ed:lcmiyecek 
derecede sağlam olması tabiidir, Böyle 
o?duğu halde bunlarda .çok yazık ki
bir çok yan!ışlıklar göriilüyor. Mesela 
Hatipzadenin "kar -ı natlk" 1 ba§tan 
aşağı hatalarla .doludur Şöyle ki ..... 

Okuyucumun mektubunun buradan 
baıılıyan izahını •bir münakaşa kapısı 
aı;acafında ııüphe etmediğim- itiraz. 
lara saklıyorum. Zira "zeminden meya. 
na geçllen terennümdeki batota farkı". 
"bcrcfşan usulünde bestelenen nlha-
vend makamıma meyanında güfteye 
göre takti' yapılmaması". "saba bes
tenin meyanının (acem) perdesinde 
lcalncafına (hüseyni) de kalması,. gibi 
bir çok sunturlu ince!emeler var. o. 
ku1ucum: 

"On beıı makam ve ikaı havi çok 
kıymetU ve nadide tarihi bir eser o
larak tavsif edilen ve bir Umi heyet 
tarafından tetkik ve kabul edilerek 
neıredilen bu "kar" ın böyle yanlış. 
!arla gelecek nesle bırakılması nasıl o. 
tur?,. Dedikten sonra "Mecmuaların 
birinde de Bol&henk Nuti Beyin bütün 
eserlerinin beıı on ııarkıdan ibaret ol· 
duğu yazılıyor. siz ki şark musikisini 
biliyorsunuz; büyük üstadın hakkını 
vermeniz ltiznn gelir.,,. "" 

Ben konservatuar mecmuasında 
Bollihw!ı: Nurl Beye ait fıkrayı gör
medim Görmüıı olsaydım okuyucumun 
lriacbna lüzum görmeden bu büyük 
Türk musiktulnasmın hakkını müdafaa 
ederdim. 

Tophanede memur olan Nuri Bey 
merhum Eyüpte, Kızılmescitte otunı. 
yordu. Sark musikisinde kendisini 
Itri'lcr. İsmail Dedeler. Hafız Postlar. 
Zekli Dedelerle bir s:ıfta tutabiliriz, 
Hifızasmda yüderce fasıl vardr. 

Her cün evinden çıkar, yayan memu
riyetine gelinceye kadar unutmamak 
için 7olcli 11ra i!e fasılllan dcwedcrdl 
Nuri Beyin bir kaç şarkısı defil, belld 
bir kaç çuval dolduracak islrı var. 
dır, Ve 'bUtlln eserleri gayet enatkL 
rane yapılmıştır. Bilhassa 7ecih ma. 
kamından bestelediği: "Bl.is oldu •.•• 
diye bqlıyan şarkısı fevkallde sanat.o 
lıdır. 

Merhumdan fstifaze edenler çoktur. 
Acemiye meııketmez, ta!ebeslnin mut. 
laka musikiye b!r dereceye kadar vll.· 
kıf olmasını lıterdl. 

Nuri Beyin birinci ve ikinci beıte
lerl, nakııtarı, karları, ağır ve yörlitı: 
ıemailerfyle besteledifi fasılllardan 
bilhassa "ıevk •f. tarab" faslı musiki 
Aleminde bir "ııahescr,, olarak tanın. 
mıııtrr. Bundan maada "Buselik" ve 
"Ka.rcıfar'' makamlanndan bestclidiçi 
iki iyin vardır. Bunlardan bilhassa i.. 
klnciıdnln, makam itibariyle olan husu. 
slyetf, o kadar güzel lıılerunlştir ki, 
"mıtrıb" !arda bunu okuyııcak "iv n.. 
han" lann musikinin inceliğine vakıf 
üstat olma!an prttır; o kadar sanatlı 
ve :ıor bir eıerdir, 

Büyük sanatktrlar hakkında esir• 
ıenmlyen bir kadirşinaslık cümlesini 
merhum Bolih<'nk Nuri Bey hakkında 
da tekrar edebillrlz ve buna hiç şüp
hesiz konservatuar heyeti de i!ltink 
eder: 

''Mııkaud eıerse "mısra .;. berceste" 
lı:lfidlrl" 

' KOÇUK HABERLER İ 
+ TURK GEllHCILEU BIRLIGl -

Bu aym yirmi flı;Unde Yolcu Salonunda 
(~k Gemiciler Blrllfi) acncUlt toa~cle· 
nnı yapacaklardır. 

+ TOTON KONGZ:ESI - Ziraat. Tfea. 
ret ve lnbisıır:ar Vckillllcleri tarafıııdı:ı ı:on
derlleeek murahbular s:dmediii 1'İl1 tlitaıı 
konaresl dlln toplanamamrıtır. 

+ IS YERLERi - Allkadarlara yapılan 
mlıracaatlar, blr,ok lı J'Ctlcrinde lllzıımlu 
aıhhat tedblrltrlnln alııımadıfnu ıclhıermla· 
tir, Bunun Czeriııe bu kabil :rerlcrde bu ay 
ı,inde umumi kontroller :rapılacaktır. 

+ CIFTCI KOMiSYONLARI - Clltı;I 
llJlailarmr koruma koms:ronlan a:r baıma 
kadar faall)'ete ıı:c,ecektlr. Bu komisyonlar 
aa u haftada bir defa toplarıacalrtır. + GIZLJ UN - Beyoitunda Afa Ha· 
aıamı caddesinde Uclu Bakkaliyesinde otuz 
lkl lcilo ıılıll un buluıuııucıur, Bakkrıllye u 
bibi Mu•ııfa Scrkin lbtikir Mahkeme ine 
nrilmiıtir. 

t. KALB SF:KTESINOF.N OLDU - Mo
da Rııa paıa caddesinde Artln isminde 
bir l'•DÇ b!Tdenblre yere dıi,rnlit va ôlmllt• 
tilr. Artlrıl.n kalb acktcıindeıı öld!li(l anla· 
ıılmııtır. 

Sokakta Ölü Bulunan' 
Bir Adam 

bayramı o!an 14 Temmuz yakla&ıyor. 
Lond.radakt Hür Fransız milli komitesi 
Fransa.om içinde faaliyette bulunan 
tnukavemet teşkiliUnriyle mutabık o
larak bütün Fı1ansız milletine hita
ben bir beyanname neşretmiş ve bu· Bir insanın l:iıı sesi çıkarabilıneslne 
tı.ıı radyo vasıtasile tebliğ etmiştir. Bu imkı\n var mıdır? B<'nl aldatmadık
bcyannamede Iııgal altında bulunmı- lartnı anlamak için doğrulup bak -
~an Franııad~ki Fransızlann 14 Tem- mıık istedim: fnknt Holllcott elini o
ltıuzda, istiklftl ve kurtuluşlanna iman· muzuma basarak beni çökertti. 
larının bir ifadesi o!milk üzere evleri. Bir çakal soluya ı;oluya görfindü,. 
ıu donatmaları, 18 36 d:ı Marseyyezi Arkadan Jkl, ilç,. Bunlar snhlcller ..• 
Söylemeleri isgal altındaki Fransız!a.. Fakat bana hepsi "yelnncı çııkal,, gi
tın ise be;hude yere kendilerini teh. bi gclJyor. Sanlı:t tokllt yapan onlnr
lflteye koymamaları için daha ihtiyatlı mışl 

Birdenbire titredim, Sert, kısa ve 
korkunç bir havlama .. Bir kurt {lrQ

mesll Kalbim tlmJtıe ç:ırparak, göz
lüğümün arkasTndı gözlerimi dikkatte 
actım. Yazık! Bir şey yok .. Fııklr giz
lendiği yerd<'TI doğruldu. Etrafta kor
ktı homurtular!, nınhruınlyet uluma -
ları, karmııkarışık bir kaçış.. Arlık 
ormanda bir tek çakal yok, Dal üze
rindeki tavus, emin bir eda ile ren
garenk güneşini açıyor. 

Klubiln taraçasında Hollicott'u bek- ve altetlere neden sonra verilen 7e
liyorum. Bana minnettar olduğu için rinde ehemmiyet ve gösterilen yakın 
seyahate ait ehemmiyetsiz tefcnilatla ·alika yok olacaktır, Bir lld atleti ıe7. 
dahi o meşgul oluyor. redip ıahsi merl\k ve arzularını tat-
Kasırga gibi bir ufak otomobil iki mln etmeyi kafi görenler de blhneli. 

yan tekerleklerinin fizerlnde bir vi- ölr!er ki, o bir iki atletin bu fs1~11en 

Federasyon procrawında puanlı ola
caiı sarahaten yazılı bulunan Iıtanbul 
atletizm blrincil!finin puansız ve 1ru 
ru kuruya yapılacait hakkında henüz 
resmi bir teblifdc bulunulmıımıotıT. 
Fakat bu rivayet herkesin duyabile
ceii oekllde yayılmaktadır, Puanlı bir 
müsabaka Fenerbahçe ile Galatasarayı 
yine lı:arıı kareıya hararetle getirir, 
bılkl nJzamt vuiyetlert kontrol etmek 
!e alikadarlan biraz yorablllrdi. Pıı
ansız bir milıabab ise tribUnlerl pek 
de dolduracak kudrette delildir. Bu 
aldiı?e yine uhadaki atlet adedi se
yirci adedini geçmlye başlıyacaktır. 

Füruzan T EKiL 
raj yaptı, İçinden bir golf torbası, =================:=======:::::::;;:::====== 
Holllcott, bjr de İran tazısı çtktı, Ar- ı·•••• 

Üskildarda Yenlç~edc SG numa
ralı dilkktında kahvecilik eden 63 ya
şında Ktımil, gece yarısı sokakta ağır 
yaralı olarak bulumnu~. 

Nnmune hastanesine kaldırılan KA
mil Dilzgün bir lhde veremeden öl
mfiştilr. Milddclumumllik tahkikata 
başlamıştır. 

da\>ranmalan istenmektedir. Konser genişliyor, Tıpkı bizde u-

Altın Fiyatları 
?>Qn bir tıltın 3220 kuruştan ve olr 

~aın külçe 439 kuruıuın sntılmı~ta. 

yuyan ktrlarda köpekler nasıl çift -
likten çi!tllğc havlıyarak blrblrlerine 
cevap verirlerse, ormanın dört köşe
sinden daveW çakallar ziyafet müj -
dcsinl şclfımlamıya iba§lndılllT 

Ben de çakallar gibi7bn. Yarıda 
kalan ziyafete acıyorum. Hollicott'a 
sordum: 

- Neden fakir çok çnbuk kalkarak 
bizi kurdu görmekten mnhnım etti? 

- Kurt yoktu kll.l 

kadaıırm tazıyı göstererek: 
- Bu hayvan Desdemona için! de

di,,ilç finolardan birini Udalpur'un ze
hirli arılarından biri sokmuf, köpek 
ölmüş. 

- Ne kıyak an lınlş but 
- Evet bir an •• 
Hollicott bana cevap verirken, ağır 

golf torbas!n:n altında lkl kat olan 
iskelet vücutlu "Kaddı,. yi itiınntsa: 
bir nazarla silzilyordu. . 

~Devamı var)' 

Mevsimin iki büyük filmi birden. Bugün •-~' 

. LT~!ı~ renkli s i r e mu~!~ .. ~~ a 1 
1 ·TAYFUN 2 . Prrtantalr Kadın 

1 DOROTHY LAMOUR - İSA M1RANDA -
ROBERT PRESTON GEORGE BREN1 ,_ ~ 

RAŞIT RIZA l'U tt..1 itOsL 
-iarblyede EelvO bahC'esinde 21 30 da 

HALiDE ı:>ltt<IN Berabet 
BAÇLARllllDAN UTAN 

\Tnd•-f - - n~rd" 

1 ASKERLlk ~-~.I 
BEYOOLt; 'ı'EKLl AS.t.:LRLIK ııUBE

'lNDEN: 
Yedelı 11lırade telmen Muut oflu Kemal 

(IOOS) in acele ıubemlzc mQracaatL 
Yedclı piyade asteğmen Ne.,.u Pu:ctnlıı 

(a0701) acele ııubemlze mQracaa., 



Pa7.ar günü bütün eğlence yerleri 
ımumi bir kontrole tabi tutulacak -
ır. Bu yerlerde yüzde an garson pa
-ı clmtp alınmadığı, temizlik mese -
eo:i, halka artık mel!e verilip veril
ı"l<!d ir;i, sabit yruo:tlarla yazılan tari
'c>lı-rin acık b!r yere asıttp asılma -
lıt:ıı plaj Ye deniz hc:manılarında sıh
'ı i tesisat !:ıulıınup bulımmadt,!O gtız

l•>n gecirilecek ve lüzumlu tedbh-ler 
ttıhaz etmiyenlerl~. talimata aykln 
1areket edenler cezzlandtnlacaktrr. 

--- --o 
lzmit Kız Enstitüsünün 

Sergisi 
hmit, (TAN) - Şı".hrlmiz Kız Erıs-

ıtüsiı ı;erıelik ser~~i Vali Ziyanm 
ıir :nutkiyle okul binasmda açılmış
"ır. Mearsimde şehrin bütün ileri ge
e'hleri bulunmuş \"e ser$d gerek da
•clliler, gerek halk taratrndan derin 
-ir aliıka ile karşılanmış ve takdir 
'dilmiştir. 
İzmit Kız Enstitüsl] geçen gene a

•11.mı~ olmasına rağmen büyük mu
va!fakıyetlerle bu çevrenin eolt bil -
yük hir ihtiyacına cevap vermektedır. 

S ·~Z • C :A:Z VARYETE 
Tftıiz haTa, rahat bltak, uetn meşrubat, iyi bir saz, gii%el bir . 
ses din1em.ek: Açık havada dans, yümte havuzlamıtta .5ftin1e. 
mek, deniz eğ~ncelerlni kahkahalada takip için B E Y A Z 

.._ ______ P A R R K' a gidiniz. , 

IZMIR BELEDiYESiNDEN 
Belediye otnb& idaresine 400 ton motorin 1ataı. alımnesl, yut fıler:.1 

müdürlüğündeki şartn~si veı;hile bir ay müddetli! pazarlığa bıraldlmış
tır. Muhammeı:ı bedeli 82000 lira muvakkat temtruı.tı 5350 liradır. Talip
lerin teminat1 f\ğ~den enel İş RankPsma yatrrarak n:;<ıkbuzlarlyle 13. 
7.1942 dahil tarihinden 2'1-7-1942 taıibine kadar hattanın Pazartesi. Car· · 
samlia v'e Cüm:ı rür.lerl saat 111 da Encilmene müraC"aatlar!. (70411) 

Ser~de bize güzel v~ nadirle ellş
"C'ri veren talebe ile öğrE"tmeıılen ve 
-·nstitüniin müdürü Bayan Hayriye 
>nanı tebrik etmeyi bfr vazife saya

· ız. 
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<<KAL)) 
Pirina sabunları 

için taşradan gelecek sipari,,ler 
süratle icra edilir. 

Depoıu : İat;ınbt1I, Ha11r i.ıc:eıest 

Fırın Sokak 24 No. 
(Tclgr-.ıf adresi : 

KALOLİVE - İ;;tanbul) 

~ ~ .... 
Muhasebeci 
Aranıyor 

Gaziantep 2 numaralı Dokumııcılar 
<:ooperatifi kin Lise tahsilini bitir -
'"*İŞ, asgarl beş :!'ene banka veya ı:air 
.... ııu bir müe~se.se muha~ipliğinde bu
•mmuş olmak ve usulü muıa'a1aya 
•akıf bulunmak şarliyle aıııkerlikle a
ikası bulunmtyan bir muhasebeci a
•nacak ve ehliyeti derecesine göre 
';0 liradan 250 liraya kadar ücret 
Qrilecektir. Taliple.rin bir hafta zar
nda evrakı mü°';bitelerfy~ Koopera
n,,...f7P rrd'i......,r.,-:1fl~.,.. *1~u·t nlnnur 

~-- " . TÜRK PULLARI 
KOLLEKS1YONU 

veya SF:Ilİ HA.LlNDE damgasız 
Ti.ırk Posta Pulları satın alınır. 

(htanbul 176 Po!ta Kutu!'tı) na 
(Pul) rurrıuziyle gönderilmesi. .. , 

Beyo!llu Üçüncll Sulh Hukuk Mah· 
emeelrıden: 94211609 - SeUnik Ban 
a"ı vekili avu°l"~t İsa.k Sages tara
ından, Beyoğlu İstiklal caddesi 187 
:o. lu Hacopulo han daire 2 de mu
·un Bay Sarıca zade Cemal aleyhine 
cılan alacak davastnm muhakeme -
ınde dava edilene gönderilen dave
)'e ikametgahı mec;hul olduğundan, 
ıla tebliğ iade edilmi,; ve talep v~
Uc 15 gün miicldetle ilanen tebliga1 
rrısma mahkemece karar verilmiş 
c muhakeme günü olan 27 /7 / 942 ta
hine mü~ad:if Pa7.&rtesi günü saat 

•O da mahkemeye biT.zat veya b1r ve
< il göndermesi, aks! takdirde davanm 
_ıyabında görüleceği, davetiye ma
"<amlna kaim olmak üzere nan olu-
1ur. 

Hasta Bakıcı 
Ahnacaktır 

Arzu edenler Teşvikiye Sağlık 
Evine müracatl.arı. 

iHTiRA ILANI 
"Yüne benzer sunt ipliklerin ima

lr"!e mahsus usul ve tertibatı .. hak
nnda alınmış olar: 2/7/940 etin ve 
'!lll sayılı ihtira beratı bu defa mev
{ i fiile konmak üzere ahere devrü
(<'rağ veya icar ec!ilı>cc;.linden talip 
olanlartn Galatada. İktr~at Hnnında, 
Robcrt Feı-ri'ye reüracaatları iliin o
lunur, 

KAYIP: 9573 ı:icilli şoför ehliyetna
'1enU ve nüfus cuzaanımı. ekmek 
arnesı, ;:;thht cüzdanımı ve 3583 pl~

\i:alı kamyont:tin fenni muayene ctiı
'ianı ve kamyonet.."'! <tit benzin karne
•ı ve No. 252 zayi ettiğimden yenüıi
rıi çrkaracağandan eskisinin hükmü 
<Jlmadığl ilan olunur. Galıta Arapc• · 
mi Sari Zeybek ıokak No. 24 Dur
"ıu' Üııtüner. Şoför ılcll 9573. , ..... , 

TAN Gazetesi 

ııan Fiyatları 
·. . Kr. 

BQ§lık maX."'lu olarak 160 
1 inci sayfa santimi 500 
2 ,. • ., 100 
3 " • ,. 150 

Bayanlarımızın Gizli Tuvaletlerinoe lmllani°eağ1 
Gayet Sıhhi, Ufak, Yumuşak Adet BezleJ14ir. 

B er eezane l'e itriyat mağazala:nnda 1 
FEMIL ve BAGLARlNI Aİ-ayanlz .1 

fstanbul rıraat Mektebi Satm 
Komisyonunda• Alma 

Muhamme" ilkte- . 
Mltr.tart badell mlnatt Ekılttme GUntl Saati Nev'i 

Adet Kilo Ku!'U"f Lfra 

40000 11 330 1317/942 Pazartesi H Açık 

Sadeyağ 

Zeytinyağ 

Sabun 

K. Calr fasu1)'e 
Nohut 
Yeşil merdmek 
Kırmtzı " 

Toz seker 

3500 

2000 

800 

4500 
2200 
2000 

600 

4000 

192 

122 

77,5 

30 
30 
24 
28 

504 

183 

46,5 

199,35 

93,25 279, '15 

.. 
" 

" 

• 

.. 
Mangal JıtömürO 6000 10 45 ,. 
---~~------------~~~~ 
Oaflıç lı:oyun eti 4000 155 
Sığu eti 4000 ı J 5 982,50 • 
Ku.u .. 2000 165 

Pirim; 6000 !511,12 281,54 
--------------~-----~-~~ 
Kunı ıOTan 41100 21 

Pata~ 8000 33 
• %68,87 

Zeytin 1500 73 82.12 

Mese ve g\irgen odun çeki 300 1015 228,37 .. 

.. 14,15 Kapalı 

• 14,30 Acık 

• 14,40 • 

• 14,t5 .. 

• ıs • 
.. 15,10 • 

.. 15,M Kapatı 

• 15,30 Açık 

• 15,40 .. 

.. 15,45 • 

• 15,50 • 

1 - Yukarıda cıns, miktarı yazılı mektebin 942 m:Jlt yılı yiyecek ve 
yakacak ihtiyaçları elu;iltmeye konmuştur. Eksiltme nev'i, ıaman ve 
saati hizalarında gösterilmiştir. Ek~iltme, Beyoğlu t~tiklAI caddesi 349 
!1umarada Liseler Muhasebeciliğinde toplanan kom!s:rtmda yapılacakttr. 
Isteklilerin vaktinde mezkur Muhaıı;ebe veznesine yatıracakları ilk te
minat makbuzu ile yeni ytl Ticaret Odası vesikaııımı V"! kapalı eksiltme
ye ait teklifierlııl havi, 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde haztrlıya
cakları zarflarmf yukarıda hizalarmda gösterilen saatten bir saat evveli
ne kadar komisyona, makbuz mukabilinde vermelerı; (postada olacak ı;ıe" 
cikmeler kabul edilmez.) Acık eksiltmelerde ise hlzalannda gösterilen 
"'aAtte yukanda zikredilen vesikalıırla birlikte komiı;yona mQral".aatlan; 
şartname ve evsafnameleri her gün Liseler Muhasebesinde ıörüp öğren
meleri; 

2 - El<:mek, sade ve zeytinyağ, sabun, fa"lulye, nohut, meTcimek: 
tOf! §eker ve manga1 kömürıi için müteahhide mal bedelinin tedi.yeııi.nde 

kesilecek kazanç, buhra~ vergileriyle mukavele, temir.sıt mektubu, tes
lim muayene masrarları ve damga resimleri bilAhar~ taahhüt bedeline 
ilave suretiyle müteahhide ı ödeneceğl. (6976) 

Yeni Fiyatlarla Eksiltme ilanı 
Beden T~rbiyesi lstanbul Bölgesi Baıkanhğından 

1) Evvvelıi eksiltmeye ve badehu pazarllğa vazedlie-r 29908 Lira ke
şif bedelli Beykoz Kayık\'ıane ve Spor salonu in~atına talip zuhur et
mediğinden pi.y"'ıııl ttlhavvtil5tı nllı:arı.itibara alınarak ayni İli değişik va
hidi fiyatlarla eksiltmeye kmımuştur. YenJ keşif beddi 38497 Lira 27 Ku
ru., •e muvakltat tt'İııinat 2787 Lira 40 Kuruştur. 

2) Ek::;iltme 20 Temmuz 1942 glinline ra1<utyan Pall'artesi giinil ~ıuıt 
16 da Taksimde Straı=:crvilerdc 57 numarada Beden Terbiyesi İstıınbul 
Bölge<:i binaı1ında müteşekkil husu~t komiryondıı yapılacaktır. 

3) Bu i!e ait htıı:\lı<t şartname, ke:ıif hülasaı:ı ve umumi e!!aslar htt 
tiln mefiai !'aatıeri d.:ıhilinde Bölge binıı<;ı Muhaı;ebe aerviıoinden 150 ku- · 
ruş mukabllinde alınabilir. Bu evr:ıka eklenmPSi lbmı ı:telen proje, Nıı
fia Vel\"~letl umum~ fenni şartnamesi, baytndD."lık i:ılerı genel şartnamt'si 
ise fa.1.la mtvoudu bulunnıadt~mdanı ayni binada Saha ve Tesiıder kLS
ırundan t;:ıleple her ı:aman tetkik olunabilir. 

4) t~teklilerin teklif ml!'ktuplarmı ve $İmdiye kadrır en aı bir defada 
20000 Liralrk bir taahhüt isini muvııff::ıkıyetle yaptıklıırlrıı tevıı-ik eder ve
sikalartnı İstanbul Vilayetinden eksiltme tanı.hinden n~g;rf üc gün evvel 
alınmış ehliyet vesikası, 1942 yılma ait Ticaret Odası ve.:ika~yle mıı· 
vakkat teminatlarfm havi kapalı 1.arflarm1 muayyen saatten bT saat ev
veline icarlar M\!hasebe Servlsıne makbuz mukabilinde "ermeleri lürunıu 
llau o1\lnur. (7408) 

, nnrnnn1 ınnımnnı111 ı rmı ı nı nmnmu 1111nnm1111nu' 

~ Yeni Müşteri Bulmak Sanatı ~ 
; · · Dr. Ganon diyor ki.: : 
:E "Her tarir bu kitapta gösterdiğim tisut'leri tatbik E - -: etmek suretiyle bir iki sene g-ibi kısa bir zaman· ı~inde : 
~ miişterDerlnin adedini bir misli arttırabilir. Den bo § 
: kitabımda size bu sanatı 6ğretiyorum.,. : - -; Fiyatı 50 Kuruş ~ - .·· . . ' : 
: . , ~Sq~ yeri.: r AN rnnthnntn f Rfnnhul = 
\.ınrınrnı ı 1111111111111111111111111nnu111111111111111111111111111, 

"tahip ve·neşriyat tnüdürü: Halil Lutfi Dördüncü. 
Guctecilik ve nc~riyat T. L. ş. TAN Matbaası · 

P,ara Biriktirenlere 28,800 Lira 
VERIYO.R~ . iKRAMiYE 

Z l!'aat Baftkasrrıda kumbaralı va ihbarsız tauırruf he.pl•1'lftdt6 • .. a IO 
hl•eÜ b,utunanlara aenedt 4 defa 9•kllecek kur.'• tle aıaO.dakl p!l"fta 98· 

'" ikramiye daOıttta;~_ktJr: 
4 •, Adet • ',000 Llral~ '•4,000 · Llnı 
4 .. , 50()' • t.000 • 
4 • 250 " 1.00tt • : 

40 • 100 " 4.000 • .. • 
100 " 50 • • 5,000 .. 
11!0 .. 40 • 4 800 • 
1&0 • 20 • .ıuoo . • 

OIKKA'f : Heuplarh•dakl paralar bir une lçlntr• ~ llralfarı .... , dUt"'I• 
yenlere ikramiye çıktıOr takdirde % 20 fazla. iyi• verlleeektlr, l(ın'atar 
1enecte 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnctk2nun, 11 Mart va 11 Haı:lruı 

tarfhlerlnde çekllecektır. .........-........ 
.. _ 1 ~: ... i:Ş~n,hu( L,~v~iin· ·Amirliği . 
... • • • ~ ·, 1 ·~"""' t ... ;, ",.\, .. • . • ...... ,, • ' ı .._ 

;::.:_;·~·~~~hlm.a:~~ ~~m~syoniı ilanları 
. ' . .. 

50,000 adet port<ıtif çadir direk ve kazığı pazarlıkl11 ek~iltmeye kon 
ıyıuştur. İhalesi 14/ 7/942 Salı günü saat 14,30 da Tophen~e ht. Lv. 
Amirliği satın alrr.a komisyonunda yapılacaktır. 1'a)unirı bedeli 21,250 
lira, flk teminah 15113 lira 75 kuru~ tur. Niimunel~i komlı;yonda IÖt"Ü-
lür. iııteklilenn bellı vakitte komtsyoııa ielmeleri. (82 'HH) 

-
. Behe!' kutu..,tnrı 2~0 kuruş tahmin f'dilen 100 kutu lnnnbı veya 

pembe mum altnac .. khr. Paıo:arlıkla ek:-iltmeııi 1317/94~ Pazartesi günü 
saat ıs de Tophanl"d<? Lv, Amirliği l'atm alma kÖJl'liı<Yonunda yıpt111-
cııktır. K;ıt! tem.it.atı n lh-a !lO kunıstur. Ş:-rtnamesi kbmı!IYC)ndıı ,cBru-
lur. Taliplerin bellı vakitte komi,ı:yonıt gf!lnıeleri. • (S3 - '7%37) 

• - ·- · 
4 X 20 X 2 eh'admd;ı 24.000 adet anbaHll tahta<tt ıı!Jt'!'caktTr Pızarlikla 

ek,.iltmesi 13/ 7/ !-142 Pnıırtesi günii ~aat 1~.30 -ia Tophanede Lv Ami-rli
l!ı • satm alma komisyomırıda yap1laı:aktrr . Şartn<ım?"ri knm!~oı>da ~örü· 
litr. P;ırli parti te~limatı:ı tiıbi olan i5fıu kere~te icın j,ı:f.l''l.:ln•rin t~\nat-
lariyle belli saatte komisyona g~meleri. ('71 - 7282? " -

ı ~ .ooo Ampul A rTcırnl o. ı o 
10,000 Em~tin 0.04 
10.000 " Novokain O.O? " • 
ıo.ooo " " adrenalin' O 02 
10.000 " sır iknin 0.001· . l 

Yukanda ya;dı bf!$ ce:;.it ampul ;:ıltıı~C'aktır. Pc.zıı 1 ·hlr;l:ı @k-.iltı'rl~l 
13.'7/942 Pa,.arteııi r,\inli ı;ıı<"4t 15.15 d<! Tophanede T:7. Amirliği satın 
alma l<nmi~yonurır.;, y;:ıntlı:ıc:ıktrr Tarrnin 1•,.,dell 3.1%5, füit. ' illt ·teminatı 
256 lira 87 kuruştur. İsteklilerin bei!i vııkitte komiS,..->nt. · l!'elmel~ri . 

('in - TZ30) -
Behf'r kilosuna !l-4 kııru" tahmin ~Hen 10.000 ltiln 1.E-yt.iıı tane.;i a

lrnacaktrT Pa:ı:aTlıld::ı E"ksiltm~i 1317 /942 Paı:arte~ı ı:tı~u 'Mıtt 14.-,0 "d3 
To)')fıanerJe Lv. Amlrliıt: satm alma koml~yonunla !'aptla~rktır. ıtati te-
minatı 810 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyo~ glilmcltri. ~ 

(80 - 74«0) 

- . ' 
Hep~ine 44.7(1(} lh·r: tahmin edilen 21 ton be-vıy. pıatntı<klu kTmmtt ve 

fiO rf"Tlkli "kımP' tı ı-nttl;:ıraktır. Pnnhklıı arttırmaı:.ı 20/7/ 941 Pazartesi 
C!linil saat 15.30 cfa Toph~nede ist. Lv. Amirli;;:i satin almıı 

0

ltomisyonurı
da yapılacııktır fil< tı:minatı 3577 lira !10 lrnnıstur. Nilm\ll"lelt'T' l)e'fte!"· 

darda ve 1'1"1l"'h:>l'rn• dikim evlerlndf' eörülür. Taliplerin bıollf ,·ııldtt ... lco-
mio;yona gPlmeleri, '! - 7492) 

.....,_ ı . 

Adet 

r . 
2fi str .. " 
Ernmf' bıısnııı tulumba teterrüativle 

11 • 7 - lıt2 

SAZ~ 
Her Pazar Saat 14 den 19 a Kadar 

CA.la.LoGLU çtrrB &AB.AYLAR BAHÇEF.StND& 

20 ~ tlıs:alnm11 Bıayaıt ft Baylaraa.n mmkkep "Çl"E l'A8tL" 
Su Heyeti n. bMikte BitlbOl s.n 

MfJZEYYEN SENAR'ı Di,,=::=~1 

~ ba.a. Bol-. Wlnr .,.. etSis mıınztralr bahı:;em.iz 
Geleılerin iıtirahati tf'l'nirı edilir. 

· Glenlerin istirahati Temin Edilir. 

iç.ldai.zclir • 

Bch~ 8 .. ~ cıumartesi gütiö zengm programb bir 
Sünnet Düğünü tertip etmi~ti?'. Çocuklarını kaydettirmek 

istiy~le.r Dördüpıcü Vakıf Han Borsa Kıraathanesine 
· müracaat edebilirler. Telefon: 2230R 

,, .. IİİIİl,l~~----ll[m--lllİl)Iİlllll ..... __ .. , 

BULUNMAZ BiR FIRSAT 
Küçük . Ç~_mlıcada Sa+tllk Büyük Arsa 

Küçük Çamlıea yolu üzerinde fevkalade manzaralı 
Matmarayr gÖTÜr ifraza mfü~ait büyük bir arsa satılıyor 
· Emldk ·ve Eytam Bankuından 

YERİ Meeahuı I! ... Ne, l(!ymttl eıaaı 

T.L. '!f1 n ~ 
T~ıt ,..L. 

" Üsldidll Bu.1,fur- 2220I,..- An:d 5.'l5l{I _M.2 _ aaa.lııır
Ju Mah. Küçtik 
Çamlıt!a cadc3etıi 

~ No. eı;ki 1, ,-eni 
13 taj 6/lB 

Yukarda taf.silirtt yaıılı arazi ~ ım-a ile \~ a:('tli arltı1!!la ~:
li7le satılacaktır . • 

İbale 23.7.042 F~be glintl saat 10 dadtr, . 
Müzay~e ıııraMt:1da ~erilen bMe.1 mukadder kıymeti geçtiği ta~e 

teminat akcesi ' derhal arlt.1rt\mır.ınk ihale kimin uodesine iC'.1'9. edilirse 
arada~i far!; oııd1\n tahsil Milec.ektir. .. . 

iııtekliJf'rin nüfu!: tezker~i ten, inat akçesi 'lfe üç kıta fotog'!'af!a "'tilr
lnrte bildirilen ıün ve saate kadfr ıu_bemiz Enılak sen·isine gelmeleri. 

(708~) 

- ' 

T·ÜRK,1-YE iŞ BAN KAS ! 
Kürü~ Ta8anuf He~aplan 1942 tkramiye PlAnı 

' Keıideler 1 SUbat. 4 M•Y•· 1 Att.uıtcı!- . ı ftındtesrt 
· tarl)lt.-t..nd• 1•pılrr 

1942 lkr~miyeleri 
, I adet tMft H1'111tk:_.1Me,- ij; -ıl &O ad~ 
• • 1000 • -1000.- • 1 

t · • 750 • ' -11100.- • 60 • 
ı • · soo • -tsoo.- • 1 200 • 

. ıo • ııtn · • !...!!UMY - • 200 • 

100 ltrııılık-4fJOO - Lln 
50 • -2500.- • 

lll • -0000.- • 
ıo • -ıooo -

lstanbul GümrÜkleri Baş Müdürlüğünden 
İstanbul Gi.imrtiklerı Başm\ldürlü[tii ,kimyahane!'i k in yaptrrtlaca"k 

olan 81\0 liı-a keşif bedellı iki tonluk su deposunurı in~ası açık eklliltme
Y~ konulmu:ştur. 

JA 
10 
5 
5 7 Mf'tre i~oıral hortum ve 25 metre vericı hortum 

!10 Su kovası 
20 Yanı;ıTn kanr;ıoqı saplt • ~ • • j • J 

30 Ka:ı:ma ı;apl. 
ao Kür~k· .. ı1plı ' · ; ' · ·· · · · • • ı ;i • 

Muvakk;:ıt temınöt 63 lira 75 kUruştur. Mukavele, eksiltme, nafiıı 
~leri genel. hu~usi H' fenni şartnameleri, keşif hiilasa~iylc buna müte
ferr i difeı evrak te·,· gun Levazım Servisinde görıilebilir. 

htt>klileı in t:n az bir taahhütte SOO liralık bu işe benzer iş yapttğı
n:ı dıtiT ldarelerdeıı almış olduğu vesikalııra .istinaden İsfanbul Vilfiyet i
ne mtirat•aatla eksiltm~ tarihinden tatil gUnleri hariç üç gün e"lfvel alm

.. , . mış ehliy~t. ~e ,942 yıJ11111 .. ait Ticaret O~ası vesiknlaTiylf' b;rlikte 2717/942 
Pa.zs.rteı; ı:Unü saa! ltl da Başmüdürlük binasfndaki komisyona müra-
eaatıa·n. ' ('1488) Yukıındrı v:ı11lı ır·ah:f'mPl!'rin rı111,:ı1·1ıkl::ı rk~iltm,..lf'T'! Hl ''T/ 042 Pl!'r

E"mhe ·ırtınil ' siıat ' 15 de • Topharıl"fle r., •. Amirli~ı ı!'ahn ' almı ' ' kointı~ 
nund:ı 'vııpılacalrhr 'Tahmin b~dt>li fil !'14 Jir11 !'in · kun.ıs.' !l): ~mlnıtı 484 
1ira fi9 kurustıır, t•tf:klilerin kata lok ''" nümunelerıyl" · h"1H ' 111'·,.ft..-· !fo-
misvona- gelmeleri. . . , csı ,_ ~•93 ) 

,, ~ ': ~ı 

zo ' M;>trf!' Frortı.ırn: J~n~ · \'e rı-k.... · ·- ··• 
1 

50 " İki parÇa horluııı ,rMe-ı:ı~~r r•~01"\U 
•011 " Oört P.arcı:ı hortum rekorlariyle 
~ An~· Kıııır-a ('<aplı 

1 1 1 

8 " Fla ita sap lt 
8 " 1 K\irek ~apt ) :1 •İ : r • .. : ' 1 

YukarMa J'37.ılı malr.emelerin p:ı~ar)}k1 11 11kı:iltrıır-l~rı . 18{7'/ 9f21-Pel'
s<"mpt> ıniııü saat L'i de .Tophanerle Lv. Amirliği ~r..tm ,9lmıı ltomi~,Yonun
da yapıl:ıC'ııl}hr. T:ı!ımin . bedeli 804 lira. k:ıtt.temin;ıt• 120 lira 60· kuru~
tur. "isteklilerin k~talol< ve nümuneleriyle helli saa,tte korn lı:~·one gelme-
leri. (84 _, '149-) , 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden 
' ' ' ' t " " ' , , .,. 

Nafia Mtidürlü!ffi muva:r.eneyi hu~usiyle kadrctunda .20 lira uU,maaş• 
u btr ressamlık münhaldir. • '" , . . . . ı 1 • -

Güzel Sanatlar Aksdemisinden mezun o!an talip tercihan tayill olu-
nur. Akademiden m'"run talip olmadığı takdirde diğer tali))ler arutnda 
mUsabak<ı imtlh~nı y<tpılacakhr. 1 ~ • • ' 

' Memurin kanurııııun 4 üncü maddesinde qösterilen ertrfüırı hal?. o-
lan fsteklilerin veslk'ı.l;;riyle birllkte müracaatları ' ·: · '.I ' ' 7i91) · · . , 

I 1 ! -

i s tan b u 1 B e 1 e diyesi '. · İ I a n;'~ci"f:~ı 
~ . . ' . 

.P'.d.lroelc.apı Yeeilculf! :yolunun · Mevl.Anekapı - Yı=ıdikuie kısm.mtn ~e 
ın.fllatı kapalı z"ar;t usuliylf' eksiltmeye konulmuştur. Keş1 f bedeli a2215 
til'I 78. kunıe ve iik temmatı 53f!O Ura 79· k\ıru~tur. Mukavele, eksiltme, 
l'l&fiİı .° isleri u.İnıım~. huırust ,,. ft"nnt şartnamf'lerl, proje, k~H hillbasiylır 
buna mtiteferri ~lğP.t·"evra.k (4) Hra (11) kuru.ş mukabilinde Vilbet Na
füı 

0

Mlldtirlu~ndcn alın~cnktır". 
j İhale 2?İ7/U2 Paz:ntesl gilnU saat 14 de Daimi EnC'Ümende yaprhı· 
caktır~ • Talipleriı:ı ılk te~imıt makbuz veya mektuplnrı ihale Uırihinden 
(3) Y.ün ev,\·eı v; lftyet ~afin / Müdürltiğ[ine rn~racautlı:ı alacakl:ırı fennl 
ehU~t. ,imımlT şa;ı:tmııne \•esait"e ve kanunen ibrazı Hizım gelen diger 
vesikalndyle 24!t0 ~ No, lu kam;ınun tarlratı çevre:.:ıinde h•ııırhyacakl::ırı 
teklif mektuplarım ihale gUnU saııt 14 de kadar Daiml Encümene ver-
meleri' lazımd:r. I (7367) . ~ ' 

• J t' 

. _qR~ ~ HOLASASIDI~ 
, 

'J'ayi.n olunan fiyattan yukan şeker satmak-tarı mıımurı Cengelkö::ıı 
Halk cadd~si 27 No. d~ bakkal Yahyfl oğlu İbrahtm 1'-:thenı Eröıcan, tts
klld<tr Milli K~runma mahkeme,c;inin 20/6/94% gtin \E" 131 / ll7 c:ayTh ka
rarlyle on dÖrl llr:ı atıı· }'arft, j-irml bit' g(ln dükkAnını kı;patma ve bu 
müddet tıc:arettm men ceıı:alariyle mlı.hki.a edJlmistlr, 

l l • 
., • J 1 : 


