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M iLLi ŞEFiN 

Bu haftaki 
At yarışları 

Lyazısı 3ürıcü sayfad 

MESAJI • • 
Dr. Saydam. üzerindeki vazıfe emanetlerini şerefle teslim etmekte mümtaz bir bahtiyarlıQa 
ermıştır. Millet nadimi büyük vatanseveri. Türk milletinin hatırasına hürmetle tevdi ediyoruz 

Acımız büyüktür. Türk milletini, büyük bir evladının 
acısından dolayı yürekten taziyet ederim 

nF.F1K SAl'DAM'IN AZİZ RATIRASINA 
Dr. Rt!ik Saydam'ı, millet hizmetinde vücudünUn son takatını 

tükettlktf'C ısonra kaybet tık. TUrk milletini, bUyUk bir cvlAdının acı. 
•ı~an dolayı taziyet N1erlm. Hakikatte hepimiz birbirimize teseıu 
\"Ume~ çalı~ak yerlndedir. 

l!a etmek için gösterdlf! temiz ve titiz dikkatle bUyUk muva.tfakiyeU, 
Türk milletinin kadirbilen vicdanında dalma ,Ukran yerini muhafaza 
bdecektlr, 

devrinin kemlle eriJti!"ditl bir evllduun h!zmetıerinden çok ı.ıtta. 
edeceği bl .. zamanda, ondan mahrum k.&lmI§tır. ACmlJZ büyUktUr. R 
metliye hizmet Ye lcadlrbillr <luygular göBtermek yaı.nız .borcumuz d 
ğil, yetl,ecek nea:llere k&l'fl güul örnek vermek için de, mtıabet 

Dr. Saydam, yirmi .seneye yakındır muhtelit icra vekillikler! yapı
yordu. Aldığı bütün var.lfelerf, nihayetine kadar, genç ve ateşli blr va. 
taneevcrln heyecanı ve 1.ebatlyle t.akibettl. Hizmetlerini teferrUaUyle 
Baymak güçtür. Fakat lilhhlye vekili olarak bu milletin bUnyesindc 
C&Jılı ve ebedt eserleri, dıJma hürmetle hatırla.nacaktır. 

Milletimiz iyi bır insan nilmuneainl ve devlet hizmetine blltUn 
mfvcudly,,tin• vııkfeden bir vatanseverin millet yolunda ölllnciye ka.. 
dar çalı§ma&ının müstesna bir muıa.Unl görmUştUr. Bu mlılal, heplnılze 
sevgi, hUrmet ve gıpte tı:lkin ctmekteı:!ir. 

cldcll vazi.!emtzdir. 
Hizmet A§ıkı vatan!everlerbı, eUerlDe ver:tlcn emaneti temiz 

~ıetll bir nthayetle tealtın etmeleri en u1z mnelleridlr. Dr. Sayda 
Uz.erindeki vaztte emant-tlerinl §erefle teallm etmekte mümtaz bir ba 
ttyarlığa ermiştir. MJııet h!dlmi bUyUk T&tanseveri, 'nlrk milletin 

Şllphe yoktur kl hemen dart seneye yaklaşmakta olan ba,şvelctletl, 
••Y1Ul1 Tazlfelerln en ağm idi. Vazlfeyi milletin hayrına ve saadetine 

Dr. Saydam. devlet hizmetinde her türlU gıahs1 ve husullt menfaat 
kaydından uzak olan tc1J'ız misallerden biri oı11rak da tarihimizde da. 
ırtıo yaş1yccaktrr tradt':.ıi ve sedye3i kuvvetli bir arkada.şımızdı. Temiz 

•ye ldoğru bildığı hareketlerde uğl"&§ma biasi zorlu; hiçbir menfaat, hiç 
bir nüfuzdan ürkmlyecck kadar gözü pekti. V&ta.n, uzun bir çalıgıma 

hatıramı& hürmetle tevdl ec:UyPru&. AnJuıira: 10 1-ııımıw• ı 
llll!ııll:'l' :tNöNU 

Yeni Kabineyi Şükrü 
Saracoğlu Kurdu 

Batftkll ŞUkril 8ara(ıollo 

Yeni hükOmet 
reisimiz! 

Şukru Saracoğlu 
'l'i azan: Asım Us 

Yalnız Zıraat ve Tica
ret vekilleri değişti 

Bqvekll, velllller lleretıaı Clmbarrelst
ae takdim etti, Milli ıet mavana11ıret 

temeaalllalle balanda 

Şükrü Satacoğıu, hariciye 
Vekaletini de uhdesine aldı 

Ticaret Vek!U Dr. Bebgeıt Uz ZJraat VeklH Şevket ~t Hatlpoğlu 

Se\•gUi Cümhur Reisimiz ,.e ib.iz 
Mim Şeftmlz İsmet lnö~ü yeni hü
kimı.etin ku.nılm1LS1 ,·azUcs1nl h. 
nılr mebasu Şükrü ~ğlu)·a 
~ Cönlhuril et rejiminin ye
Üfttrdtli de'let adamları arasıu
da 3Wau Saraçoğluyu Türk cmi-
11 111llumlye5ine tanıtmak 1çin ısetz 
&61ienaeğe haeet yoktur. O, Ata. 
tilrktiıı hayatında tsm~t tnönU'niin 

~!Jkil ettiği kabinelerin hepisin· K b l 
de kendb.lne Si arkadaşı olmuşt.ur: • • tes ı· . 
Sll'Uı ile MMrif, Millye, Adliye ,.,._ a ıne ıs --... 
V eklletJeriude vazjf e almıştır; 
Atattlrkün ölümUnden sonra İsmet 
la&att CUmhur Relc;liğf mak:uııma 
eeeildikten sonra da g('r~k Ct:lal 
Bayar, ~rek Doktor Refik Say. 
(laan hükfımetlerlnde llsriciye n. 
klU olarak bulunmuştur. Ve JK-. 
lllen h~ fasılasız denecek· surette 
devam eden büttin bu vazifeleri 
laaı bir mu\"affakiyet ile baş.v. 
~. Şükrü ~.oğlu son P.eflk 
Saydam hüktimetj içinde cu eski 
ve en ntU\":lffaldveUI bir Vekil ola. 
l'ak bulunuyordu. Bundan dolayı. 
dır ki, merhum Refik Sayd'1111m 
ıecen in§ itinde yorgunluk dol:lyı. 
ı.~ mezuniyet alarak Mersfne git· 
tıli sam. Bq\•eki.let vekilliği 
l'eMQm Şttkril S~oi;luya \"f: . 

rllmiıtti . Bu ltJbarla yeni Jıü
küıaet ~kili nzifesinin Şük0 
~ Saraço;tluys verilmi' olması 

la.im beklediğimiz \"e a.vnl F.amao
da ist.edlğlmfz isabetli bir intihap 
olrnu~tur. 

" . :'eab:ı httkfmıet te olan şahsi 
•iılildlk siyaset alımında bir 

:~ifllkllie Pebep olacak mı? Ta· 

b 
1 olal':Lk bu sual blrzı klmaelcrin 

atmna gelir. 
Bir bedahet oldağn ~ t.ekn.r 

;.' mek lilzaın<Juzdur. tlihi bir t:ık.. 
1r netlcal olarak lla§\'t'kiletin 

J'Deı"MJ& &ı . .L..Bü. 6 da) 

Ankarıt, 9 (A.A) - Yeni hükQmet qatıda cösterildlti surette le. 
~kkUl et'::Dlgtlr: 

&§vekil: 
Adliye: 
Millt Müdafaa: 
Dahlllye: 
Hariciye: 
Maliye: 
Nafia: 
Maarif: 
1ktıaat : 

Sıhhat t. Muavenet: 
GUmrUk ve İnhisarlar: 
Ziraat: 
MUnakalA.t: 
Ticaret: 

Şükr11 ~ıu, (İzmir mebuau). 
Hruıan Menemencloğlu, (Mardin mebusu), 
General Ali Rıza Artunkal, (lılanla mebusu), 
Dr. A. Fikri TUzer, (Erzurum mebu.su), 
Şükrü S&ra.çotlu, (İzmlr metnı.u), 
l<'uad A#J"alı, (Elazıl' mebuau), 
General Alt Fua.d Cebesoy, (Konya mebuau), 
Haaan All Yücel, (İzmir mebu.u), 
Sim Day, '(Trabzon mebu.u), 
Dr. HulQat AJatq, (Aydm mebusu), 
Raif Karadeniz, (Trabzon mebusu), 
Şevket Rafit HaUpoğlu, (A!yon mebusu), 
Fahri Engin, (SamlWl mebuau), 
Dr. Behçet Uz, (Denizli mebusu). 

.4nkarn, 9 ( A.A.) - Riyaseti Cuııı· Ankara, 9 Temnıu: 19t2 
hur Umumi kiıtipliJlnden tetJlil o- ŞIJKR() SARACOCLU 

lunmuşlur : 

Heisicumhur l!<met lnönü hül.ü· 

melin teşkiline Hariciye V~kili İz-
mir mr busu Şük

0

rü SaracoAluyu mc· 

mur etmiştir. 

RIYASETIC:IJMHUR TEZKERESi 
BaşvekiHitfı İzmir mebusu Şük

rü Saracoğluııun la) in cdildlillne 
dair olan Riraseticumhur teı.ker-c:;i 
ll)31lJUdUt !: - ' 

lzmlr mebusu 

Ankara 

Doktor Refik Saydamın irtihalin· 
den inhilal eden Baıııekllliğc tayın 
ol11ndun11:. Teıkildlr Eıo8iye kanu
nu muribince inlihab edecr.ğlni:: 
lcro vekillerini bildirmenizi ricn 
ederim. 

• J ~ Reisicumhur 
iSMET INONV 

10.-~BA '-CWv'4 _ 

Dol• cepbeslade Or. Saydamm naşı dün mera 
Ricat eden Sovyet s·mıe Anka a ki d·ıd· kıtaları kuşatılmak 1 r ya na e 1 1 

tehlikesinde istanbul, kaybettiği bu değerli evladın 
Alman zırhlı birlikleri Don 
nehri OOYJınca cenuba tlofnı 

ilerliyorlar 
Stokholm: 9. A.A.- Cephenin 

cenup kesiminde faszlasız on gilıı 
ruren muharebelerden sonra Star. 
Joskolun doğusunda ricat halir.
de bulunan Sovyd lkuvvetleri Vo
ı'Oncjin öt<'fiinde Don nehrinin i. 
ki kıyısı boyunca cenuba doğru 
r.Uratle ilerleyen Alman zırhlı bir 
likleri tarafından kuşatılmak teh
lJ"kceine m&ruz bulunmakt:ıdır .. 
Starjoskolun zaptmı Moskova dUn 
gc·ce resmen billVmiştir. Alman 
tebliğlerinde bahsi geçen ~k 
Voroncjin 80 kilometre cenubur:• 
da bulunan Usk.Sovooda kavai ol 
malıdır. Görilnilı;e gÖr<", Ruslar bu
radan nehrin öte larafma ge~me• 
ğe ça.lışıyoı"la.r. Şimalden iL:rlcyeıı 
Alma.nJarla cenuptan gelen Ruslar 
buraya ayni zamanda varmışlar. 
d:r. Alma.nlar burada Rusların 
:mlunu kesmek istiyorlar. Ligj,. 
Sovoboda•Kupiansk bölgesi ile Vo 

(Devamı Sa. !, Sü. 3 dt) 

son ihtiram vazifesini yaptı 

Dr. 81Q'oamm tabutu, trene konulurken ve trende •.• 

(Yc:ı.zısı ! nci sa.y/a1nı=dtl> 

l.Vıısırtl.a N 
Atman faali- ullm S8b8blD8 
. ".~ti azaldı dair dirt doktora 
ıngllızler muvaffa-
kiyetli bir taarruz •lşterek rapor 

hareketl•nde llertımn B&§vekll Dr. Beflk Sa.y. ' Ttmmuz 1942 saJJ günü ..... 
damm IHtlm eebebl baklanda llıeodl. yemeğini Tica.ıU: Vekili Kil' mtı.-ı 

d 1 
alnl muayene eden doktorl&r tara. Ökmen 1aşe lıı'dstcpr'J Şijk!lll S.-bulun U ar ftndan bir rapor taııztm edllmlftlr. men sUer. Başvekalet hususi 9 
Ba nponı aynen netreııl\J•oruz: lt:m MlidUrii Haı:;an ŞU:knl A 

<Xwı ı nci ~ ~1 nr. Be(jk s.;puı, 1 



- ·- Mısırdaki lngi!:z 
mukavemeti kırılırsa. .. Cenaze maaaslml Harp ni~ayet 1 

Ant bir ~ sonunda ve mağazalar kepenklerini indirmif • 1943 de bıtecek. 
hJç bc!k.'enmcdik bir zamanda güz,. ler, sineme.lar afişlerini kaltlıraı-ak Vaolngton, 9 (A..A) - MUınessil-
J..erini hayata knp:ıyan merhum Refik Saydamın ihtiram törenine ler meclisi asker1 encumen reiJıi M. 
Baı:vMilimf.z Dr. Refik Saydamın ietirflk etmişlerdi, May, Blrle~lk Amerikanın evli er. 
ccnnzcsi dUn 63.lıa.h Beyoğlu hasta Alay Galatasaray, Tepebaşt, Ban keklerle 18-1.9 yll.§ında.ki gençleri 
hanesinden bUyiık merasimle kal kalar caddes:ni takiben yavaş yg~ askere çağırmak ihtıyacında olmadı. 

Dr. Refik Saydamın 
ölümünün hariçte 

akisleri 

Yeni kabineyi ŞUkrU 
Saracoğlu kurdu 

(Baştarafı t inci ıa11/ada)ı 
VEKİLLER MlLLl ŞEFE TAKDİM 

EDiLDi "' 
Ankara, 9 ( A.A.) - Başvekil Şfik· 

rü Saraco~lu yeni icra veldllerl be
yelinl Çankayada Reisicumhura tal; 
dim etmiştir. Reisicumhur icra ve· 
killerini ayrı ayrı tebrik etmiş ve 
hepsine muvaffakıyet temennisincl<' 
bulunnıuşutur. 

Harp on sene 
uzarmışt 

BükreŞ: 9. A.A. - Romen ga. 
zeteleri evvelki gece ölen Türk.iye 
Br.ır;ekili Dr. Refik Saydam h~ 
krnda çok samimi ma.kalele.r ne§ret 
m~ktedir, 

Amerikalı askeri mütehas. 
11ıların kanaati bu ... 

dırılmı.stır. vaş Kara.köye ~elm~tl. ğmı söylemlıJ, harbl.D muhtemel ola. 
Cenazeye iştirAk edecek olan ÇELENKLER rak 1942 de ve muhakkak surette 

r.evat ile merhumun nkraba~n sa- Cenaze alayında en önde 19•S de biteceği tahmlnl.D de bulun. 
bahm erken saatinden rtib:ıren Ordu Mlüettişliği , Büyük Mil· muştur. May, bu tahminin L!ıtinad et. 
Beyoğlu hastahanesine gelmeğe Jet Mecli"'i Reisliği, lı;tanbul tigi maltimatın son Rus mağltiblyet
~lamxrua:rdı. Nihayet saat tam l<omuLı..nlıih . Parti Genel ::;el<- ıerinden sonra alındığını llA.ve etmiş. 
10 da, Başvekilin ııaruı, T!irk bay.. reterliği, Dr. Lütfli Krrdar Sıhhi~e Ur. Birleşik Amerikanın sadece 5 
ı'ağma sarılrru.j olı:ın tabutu, hem.. müdUr'üğü, İstanbul vilayeti, ~m- ınllyon mevcutlu bir orduya ihtiyacı 
f.İre zil.desi Osman ve Orhan Say. razı akliye hastahanesi. beledıye, olduğu tah.'1lin ednlyor. Amerikan 
damla sevdikleri ve dostları tara• Üniversite, Limanlar, Orman fa.. milleti 19t2 yılı sonunda 4,800,000 ne 
fından eller üzerinde taşınarak kliltesi, Slimer bnnk, Heybeli suna fere sahlp olacaktır. 

Üniversul gazetesi bu Türk 
devlet adamının katl bir anda yal• 
nız Tilrkiyenin menfaatini gözö. 
nilnde tutarak ve Cümhur Reisi 
U.m~t 1nönli ile tam mutal>akat 
hıılinde bulunarak , me:nleketirıin 
1 itar~ığmı korumağa muvaffak 
oldu~u bilhassa tebarliz ettir~ 

TİCARET VEKİLİ ANKARA.YA 
G1TI1 

tzm•r, 9 (A.A) - 'l'icaret vekilli. 
ğine tayin edilen Dr. Behçet Uz, gew 
ce saat 24 de ekspreale All!lancak is. 
taayonundan Ankaraya he.r.eket et. 
mi§ Ur. 

Vqlngton, 9 (A.A) - Bazı Ame. 
rlkan askerl eksperlerinl.D kanaatine 
göre :dıeırdakl İngiliz mukavemeti 
kırıldığı takdirde mUtteflklerln bU -
tUn sabalarınd:.ıld p!A.nla.rı alt Ust o. 
ıacak ve harp on &ene kadar uzaya. 
caktır. 

hnstahane:len k:ıldmlmı~, cadde.. tcryomu, Vakıflar idaresi vesaire - - ~ ·----
Ye l'rknrrlara.k burada be-kliyen top olmak üze.re allmış kadar çelenk Dola cepbestnde 

yor. • 
ALMA..~ GAZETELERİNİN 

NEŞRİYATI 

BAŞVEKlLlN KISA HAL 
TERCUMESt 

Başvekil ŞUkrU Sar~oğlu 1887 de 
ôdem~te doğmuştur. Saraç Mehmet 
Usta isimli bir zatın oğludur. Öde. 
mil iptida! ve rUgtiyelerinde ilk tah
silini görmüştUr. tzmlrde orta tah.. 
sili.Dl bitirdikten sonra Mülkiye mek. 
tebinde tahsil etmiş, 1909 da mUlki_ 
ye:ien mezun oım~t11. MUteaklben 
evvela. Belçikada yUksek tahsil yap. 
mış, umum! harp sırasında. da Ce. 
nevrede okumuş ve üniversite siyasal 
bilgiler ve iktisat ıubesl.Dden mezun 
olm~tur. 

Ayni mUşa.bltlere göre Paalflk mec 
IL!ılnln son toplantısmm Mısır vazı. 
yetinin tetkikine tahsls edilmiş ol .. 
mas rpek mD..nldardır. Mısır vazly-etl 
benuz bura.da ctddt telA.kkl edilmek
tedir. Halk ve devlet a.damla.rı orta 
şarktaki tngillz mevzilerinin sUratı.e 
takviyesi lazım geldiği ka:ıa.atınde -

arabasma konulmuştur. Bu sırada vnl"d.I. 
b:mdo mli7.ika matem havası çaİt• llAYD.\HPAŞA~A GEÇİŞ 
yor ve birçok k!mselerin ağladığı KöprUnUn Aadalar iskelesinde me. 

<Başlara/ ı 1 irıci ıaufada) 
roncj arasındaki bu1unan Ruı.=ıl~ 
rm vaziyeti gUçle§miştir. Orel ke• 
siminde Rusların karşı hücumları 
1>;ra.z ierlcme temin etmiş gibidir. 

fterlln: 9. A.A, - Berliıı gd. 
zeteleri dün ölen Türk.iye Bu.5ve
lili Doktor Refik Sa.ydam'ın mezi 
yetlerini belirten uzun ya.zıl:ır neş 
retmişlerdir. Bi.ıtün gazeteler mer 
bumun r~ ilk sayfalarına koy 
muşlard:n-. 

dlrler. 1, 
görillüyordu. raslme tahsis edilen Suvat ve Bur. 

Selahiyet.li Almun kaynaklan 
Rusların muvakkaten biraz arazi 
lıauuıdrklarmı bildirmektedir. 

Hür Fransa. 
hareketi 

Önde inzibat motosikleti, daha saz vapurları b~l<lemekte idı. Suvat' 
sonra bando milz!ka olduğu halde m tuıt medhalinde koyu kırmızı ka. 
Cfnaze alayı hastahane önllnden düe urttilil blr katafalk hazırlanmıg. 
harcl:et etti ve Stra.serviler cad.. tt. Tabut, eller üatUnde Suvat'a ge. 
deı:;i:cl takiben 10,20 de Taksime tlrilo:ılş ve katafalka koıım:ışt•1r. 
St'ldi. Tabutun ç~vresinde ihtiram nöbeti 

Mera5-me i1'tiri.k edE!cek diğt>r tutulduktan sonra vapur 12,25 de 
zevct ve kıtalar s:ıat 9 dan itiba· köprUden bnreket etmi~tlr. 

VOROSE.JDE 
Mo-;kov:ı, 9. A.A. - Voron<'jde 

kıtalarnnız yeni mevzilerinde dıi~
n•anın çok şiddetli tank, tayyare 
ve motörlü piynde taarnız!B!'ma 
mukavemet et..-nektedir. Alman• 
lar devamlı ols.rak yeni ihUyatlar 
getiriyorlar ve va.rclıklan nehri 
geçmeğe ça.l~1yorlaT. Bilha.'lo'38 i!ri 
gün içinde Almanlar bu iki kesim 
de on binlerce asker ve mnlzcme 
kaybetmişlerdir. 

Deutsche Al~meine Zeitung, 
Refik Saydamın , Türkiye devlet 
Rclsinin prensipler.ine uygun ola. 
rtk, giı.ye&, bizzat kendi.sinin de 
Uıvsif ettiği gibi, Tiltk.lyenln PTY • 

r.) etini temin etmekten ibaret O

lan dilrii.st bir ciyaı:;ct ta.kip eyle• 
diğtni belirtmektedir. Doktor ll~. 
fik Saydam, bir sene evvel B. M. 
M~clisinde söylediği bir nutukt:ı 
Türkiye Cilmhuriyeti ile Almanya 
anısında.ki münasebetlerin inki;:a
fmm, ta.:.ribettiği politikanın ba~ 
Jıc~a muva.ffakiyetlerinden biri '>l• 
dı ğunu söylemişti • 

Amerika tarafından '1 askeri 
bakımdan,, tanındı 

ren Taksf.n meydıo.ıımda Snııser. Hazin blr batıra olarak şurasını 
viler caddesinde kendilerine avrr- kl\ydedelim ki merhum başvekil, 3 
lan yerlerde mevkilerini n!~t"- temmuz 1942 cuma gUnU şehrimize 
k:rdı. Kıyafet, jaket atay, ve si· geldiği vakıt, Haydarpa.oadan emir. 
Jı.ndir şapka idi. Deniz, hava ve terine tahsis edılen Suvat va.p:.ıruna 
kara genem!Jerl ile askeri Unu:m raklbcn Galıı.tadaki Dış hatlar yolcu 
büyük Unifor:nalnrınr giymişle'rdi. eaıonuna geçmişlerdi. Suvat•m mu. 

B..ışhı. vfili ve belediye reisi Dr. rettebatr, bu acı ve unutulmaz ha.tı.. 
Lütfi Kırdar ohnak üzere mera.~. rayı, dUn, tekrar tekrar anarak bu 
me i.şti.r!k edenler ı:ıöylcydi: defakı bazın vazifcelrinln verdiği tees SOVYl!.'TLERİN RlOATt 

Londra, 9. A.A. - Reuter ajan 
sının husust muhabirinden: 

Avrupa.dan döndUkten sonra Ay. 
dm vııa.yetl maiyet memurluğunda., 

tzmlr lisesi riyaziye muallimllğlnde. 
tzmir İtti.hat ve terakki mektebi 
mUdUrlUğünde bulunmuştur. 

Mütareke sıralarm<L:ı. 1stl.nbul 
meclisi mebusanmda İzmir mebusu 
olmuş, 1923 de BUyUk millet mecllsL 
ne İzmir mebusu seçllmi§tlr. 

Nevyork: 9. A.A. - Trans raıi• 
yonun verdiği bir habere gôre, 
Birleşik Amerika Hür Fransa ha.. 
rek.etlni askeri bakımdan tam bir 
şekilde tannnxşt.tt. Bu karar, De 
Ga.ulle'li diplomatik baıl.mnda.n ta.o 
n.ımsğa muadil olmamakla be~ 
be'r , bu yoıda attl.ıruş büyük bir 
admı telrudti ediliyor. 

Yeğec.1 Orhan Saydam ile bir sUrü glzleyememi§lerdir. Vapur, bire 
ltadm ve bh- erkek akrabast , ve çeyrek kala Haydarpaşa l.ııkelHlne 
Doktor Adnan, Ba;vekti.'et kalemi yıı.nll.§rntg, cenaze burada da muaz. 
h"ıa.h9U!I müclibii Hnsan Sllkrü Ri- zam ihtiram merasimiyle kal'§ılan • 
:lSSCtıicilmhur umumi kAtJbi K~ııl mıştır. 
Geddeç eski vekillerden Cevdet BAYDARPAŞADA 
l<erlm 1ncedayr, Ali Çctinkaya, ts.. 
tnnbul Baş müddeiumfuntsl, :tstan. 
bul Üniversite RektörU, !Etanbul 
Parti ~k .. 'UlI, t1ehrimizdeki me. 
btııılar, Orgeneral Fahrettin Altey 
gen.era11er ile askeri erkan, vila. 
Yet ve parti er<k!nı ile doktorlar, 
Ecnebi dev'let mümc99flerl ve kon 
ı!.IOloshJdar, Ta.ksimd e alaya il ti.. 
bak ederek Haytlnrpa.şaya kadar 
son teşyide h8.Zir bulunmuşlardır. 

TAKSİMDEN HAREKET 
Merhum Başvekilin top araba • 

mnda.ki cena2'JeSi Taksime yaklaş • 
tığı zaman, meydanı çepe çevre çe
viren a.lay, hareket etrnış ve Cüm 
htırlycl. 8.biCksinin etra.fuıı dolaşa• 
ra.k lstikUU cadd~ doğru yfırü• 
meğe ba.şlaıruştır. Alay şöyle te • 
§ekklll etmişti: 

Meraslnı komutanı olan Merkez 
K<;mutam başta obnak üzere. tir 
irızrba.t kı:t:.am, bl rsüvari bölliğU, 
jr,zrbat krtasr, bir süvari bölüğU, 
l'ir hava bölüğü bir ajndarma t:a• 
ln:ru, bir polis mUfrcze!Ji, bando 
müzika. 

Kıtala.1"dan sonra, caddeyi ·dol • 
duran ylizleree çelenk ve tüfek 
namlt!a.n 2.Şağıya çevrilmiş ik: sım 
er ile sağında solunda Darilşşafa • 
318 taiebesinin bulunduğu top ara• 
l<einda Tilrk bayrağına sanlı Baş 
~limizb tabutu geliyordu. 

Top arabasmm arkasmda Başve
apimtan g6zle'l"l yaşb aile efradı 
:tle>ooam tü:iben vali ve Başv~ 
~ ;mtıst.eşan, BaşveldUet hu.s1ısl 
~ müdilrU, Ba.şve1r!let yaveri, 
~l uuıuın mUdUr muavini, 
ıbe'ba8lar, konsoloolar, bUyUk ilnl • 
~ poJ:isler, üniversite rekta • 
~dekanlar, p'l"O!esörlcr, vilayet, 
hd~ Parti erkam,. \'ekaletler 
umum müdfirleri, müfettişleri, ba
a;n mensupları, müessese ve cemı. 
~er müdtlr ve mümessilleri yn. 
rimekteydiler. Hazin alayrrı arlaıı 
smda yine biİ' piyade kıtası yavaş 
Y&V&fl geliyor ve runayet alayı bin• 
Iercc hallt takip ediyordu. 

Mlı:Y, önde nlay m.ncağr oldutu 
halde ba.ndaıun çs.ldığı hazin ma• 
tem havalan ile büsbütün kalplere 
liOKan ver~ ve herlterln gözlerio 
rıi yaprta.rll yavaş yavaş tetik• 
Liil caddesini gecrniş, Gafatasara • 
ya oratla.n da. tramvay yolunıı ta• 
ldben KaraklSye inmiştir. 

Doktor Refik Saydamm tabutu, 
vapurdan eller UstUnde Haydarpll.§& 
garına getirilml§, hususi katarın 

mUntehaaındakl vagona konmuştur. 
Tren 13 U beş geçe ve göz yaşları &.. 

rasında Haydarp~adan hareket et
miştir. 

Haydarpqada mera.stme ba§mda.n 
bert l§Urak eden zevattan ba.§k& &e

ki Dahiliye veklll ŞUkrU Kaya'nm da 
l§tlrak ettiği görUlUyordu. 

Merhum Ba.ovekilln na'§mı ta.şıyan 
vagonun arka sahanlığında İstanbul 
vau ve beledly-e rel.ııl doktor LQtfl 
Krrdarla BaovekA.let kalemi mahsus 
mUdUrU Hasan ŞUkrU Adal, aya.kta 
durmuş, son teoylde bulunanlara ya§ 
ıı gözleriyle bakıyorlardı. ValJ.ınlztn, 
bugUn Ankara.da yapııa.cak ceııaze 

merasiminde hazır bulunmak üzere 
ayni trenle Ankarada gitmekte ol • 
duğu da öğrenilmişti. 

Diğer tara.ttan bugün Ankarada 
bulunmak ve merasime iştirak et.. 
mek Uzere §ehrlmlzdeki sefirler, dUn, 
kendilerine tabsts edilen trenle H,30 
da Haydarpaııadan Ankara.ya hare. 
'<et etmi§lerdir. 

Mısır cephesinde 
Kahire, 9 ( A.A.) - Çölde dünkü 
~ gene sakin geçmiş, düşman pek 
az faaliyetle bulunmuştur. DUşman 
mevzileri üzerine yapılan bir müt· 
ü,!fik akını esnAi'iında ele geçirilen 
bütün toplar, sahra toplaTı idi, 

lNGtLtz TEBLlGl?-.ı'E GÖRE 

Ka.lılre, 9 (A.A.) - Neoredllen 
bir tebliğde kaydedildiğine göre, 7.8 
temmuz geceıri Alman mevzilerine 
kal'fı muva.UaklyeUI. bir taa.rruz 
yapılmııtır. Bir miktar top tahrip 
edilmiş, bir k~ d~man öldUrlllm~ 
~ esir alınmıtıır. 

lngillz keşif kolları " avcıları 
cephenin bilhassa cenup keel.mlnde 
bUtUn gUn d~manı bırpatamrolardır. 

'Toz geni§ lSlçttde hava harekA.tı ya • 
pılmuma meni olmuşsa da bomba 
v~ av 'tayya.re~r1 Elda.ba inig mey. 
danlanna muvattakiyetli taarruzlar 
yapmı,,lardır. Bu meydanlard& uçuş 
halinde bulunan tayyarelere tam 1. 
sabetler kaydedtımıştlr. 

VIŞlNIN YARDIMI 

Berliner Lokal Aıtzeiger gazc. 
frei, merhumun, başardığı bir c;;,k 
i;;ler a.ra.smda 'l'üıiciyenin sihbi du 
rumund:ı. yaptığı istalıstm bliyük 
lir yeri olduğunu kaydetmektedir. 
Doktor Refik Saydam Cümhur Re
isi İnönı.i.nıün en yaltm dootlann. 
dan ve jş srka.da§larmdandc-. Şe• 
fine kıı.rşr şahsi ı:ıeda.katini en na. 
zlk Z3J'08.Illardo. bile muhafaza et. 
n iştir. 

Ayni gtı.zete, merhumun harbin 
en buhranlı zamanla.rmda devlet 
f:İya.sıclini a.zhnk§.ra.ne bir .surette 
ida..."C ettiğini bilhassa. teb!ı.rüz et• 
tinnekte ve şöyle demektedir: 

Doktor Refik Saydam Alman. 
yaya ka.reı her zam.9.n ruılaytşlı 
hir e.iyaset takip etmiş ve b-.ı. harp 
te memJ e1tetinhı tam bitaraflığmı 
temfa etmelt ıçin ço'k çalrşrnrştır. -----

VO'l"Onejin batm;nda ve Staryos 
kol bölgesinde durum Timoçenko 
kuvvetleri i<tin ciddiyetini muhrı.f:ı. 
za etrr.cktediT. Almanlar, ııay1 üe• 
tünlüğUnü ellerinde tutuyorlar .. 
Ve adeta famlesız hücumlara v·
çiyor'ar. Sovyet kıtalan bir çok 
kesimlerde rioa.t etmi,lerdir. Bu 
~:rada dilşmanm efne daha başka 
u-~ün mahaller geç:ıniştir, Star 
yos.kol şehri terkedilmlştir. Zirn 
Sovyet çilcmt.ısı burada yan hUcum 
!arma pek fazla m!ruzdur, Alınan 
lar Don nehrinhı batı kıyısını la 
ke~erini bir parça genişlet.mc
ğe muvaffak olmuşl«r ve şimfıle 
doğru ilerleyerok sahil boyur.ca. 
yu'karı çllulıışla.r, müteaddit mes
kiın noktala.'"I işgal etmişlerdir .. 
Sovyet mukavemeU artıyor. Kızıl 
ordu tankla.rı muharebeye gitgide 
e.rtan mı1tta.rla.rda sl.i:rlllmektedir .. 
ışoAL E»tt.EN şEHtRLER Doktorların rapora 

VJ!!i: 9. A.A. - Ofi Ajr..n .. 
mr.nı öğrendiğine göre, Voronc- (Ba,ıarafı 1 inci sauf ada) 

jin cenubunda Alman zırh~T kolla• Yaver Abdullah Önhon, Ticaret 
n Jelanska va.nnxşlardtr. Diğer bir Vekaleti hususi kalem müdlirn Fa 
l:ol da Bon-~fe vardıktan scmra zıl Asal ve Vali Dr. Lütfi Kırda. 
cenuba doğ'ru ilerlemeğe başJamı~ la bit'likte Tahim Belediye ga.. 
tır. Volça.nsk h!i.HI. Sovyetlerln e. ::inosunda yedikten sonra saat 23, 
lindedir. SO da otele gelmiş, yattıktan V"= 

Şa.ştrf.ınısç luı.reketlerinde bulu cın beş dakika uyuduktan sonra 
ı::an Sovyet kuvvetleri Timoçet'ko kalb n.ahiyeeinde gayet şiddetli 
crdula.r guruıbunun flağ k:madrnı bir ağn ile uyamnış ve kalemi 
konmıağıı. çalış1~·orlar. Dün ge<.'e• mahsus Mlidürll HB8all Şükdl A
dt"n beti Liv!linin ll:n.tı.~da rıek dal'x Çağırarak kalb nlh.iyesinde 
tüyük bir bmk meydan muharebe ~dotli bir ağnd.an mUztirip o1 .. 
si olm.akta.drr. duğunıu ve et.rafa tel~ vc'rilmeme-

Nihayet haıber almdığma göre ı;ini tenbih ve fakat hiraz w:ı:ıra 
Svoboda domiryo1u kayBflğt ile O!· htr hekfım c;ağırrlm:ısmr emt'ctmiş 
trogosk şehri dün gece şiddetli ve hekim gel1iğl zaman kullanma_ 
nuluı.rebelerden S01Xl"a Alman kuv sx için, içinde kalb te<!avmin-e ya. 
vetleıri. tamıınd:m. zn.ptedilrn.iştir. • raya.n iIAçlsı" lbuluna:n kutuyu h~ 

ALMANLARA GÖRE " zır~. 
Ber'lbı: 9 (A.A.) - Alman tebli- Gl5nderDerı polis motörU va'!i• 
ğmde kaydedildiğine göre §8.rlt tastle en yü::ın hastahane olan 
c.ephe~de Sovyet müda.f~ınnm Beyoğlu hastaha.m!Sinde celp edi. 
wwp kesi~e Don n'eMoinll,!. §:iar lfn ~be~ tabibi..Dr. Avni Yahya 
l;~nde ~ kıh:ımetre ~gi.nde oğlu S88Jt 24,40 da hastanın neT.di. 
bır g~ ~lım:ştır. . . ne geldiği zıaımaaı 80n nefesini •!er .. 

Orell!l şı.mal garbisindckı ~: nıek Uıere bulmuştur. Buna 'l'ağ· 
de düşmanın, cenup ~emnd~ men kafur, kafeBı şnıngalan yap .. 
yfikü hafifletmek w ~ııdiyle fört mı:şbr. On dakika sonra Beyoğıu 
gtinden:berl yaptığı Qe'lm muhare- bıstaha.nesi i:ıe.ş ta.bibi doktor Fik .. 
beler neticesbıde geri pil"Jkü't"blilall ret OooıraJp ~ d.ahüiye mtlt.ahaı-. 
vıe bu ara.da 280 tanık tahn'b edil sisi Dr. N~ttin hmirli ve he
füği tebliğde illve edilmektedir. men atab~ Pttıteeör Do~trır 

• Tevfik Sa~ ~.er ve yaı: .. Vlttye alt bir ada tıkıan maayıenedc ve teneft 

1 al dildi füsiin tamam~ dunnuıg olduğunu 
111 8 ve hakı'llt ötOm allmet!erinin mev· 

CeI13Ze alayı 1.stiklfil caddesin 
dm .rken. bliliın dUkltAnlarla 

Londra: D. A.A. - tngfüg k1W eiıdiyet.ini. te.sb!t etmışlerdiT • 
vetierl, 2 Temnmzda Madapskar• Kale:mf ma.b8U8 ı::ıildll.rü. Hasan 
m batı şiır.A'tinde Com<Xr talom ada Şü.krft A<hk1an alman milumsta 

Ncvyork, 9 (A.A.) - lyi bir kay. larmdan Frane:ız1e.ra dl Ma.yett:e;, göre Başvekil Dr. Ref'Bc Saydam, 

tık defa 1925 de Fethi Okyar kabl.. 
nesinde maarlt vekAletinl Uzerine a.
larak vekil olmuş, bllAhn'e bu kabl.ne 
ıstl!a edince Muhtelit mübadele ko. 
ml:syonu TUrk heyeti reisllğine getL 
rilmlş, 1927 de tsmet !nön\1 kabine. 
sinde Maliye vekili olmuııtur. Be.rem 
ve teke.Ut kanunları, Türk para.sının 
fllU l.stlkrarı onun Maliye vekUUğt 

zamanında yapılmlf, Cümhurtyet mer 
kez bankasının teessUsllne gene o. 
nun zamanmda muva.ffaklyet hasıl 

olmuştur. 

Jııte.Uye vekAletiDden iırtıtumı mll
tealdp bazı tk:t15ad1 işler içl.D me
muren Amerlk&ya gitmiş, Osma.nlI 
borçlan meeeleslnl mllzakere için 
Partırte bulunm~, bu huSUl!ltakl an.. 
laşrnayı 1933 de imzalamıştır. 

Ayni yum mayısında adUye vekili 
olmuştur. Bu vekA.letın başında bu~ 
\undujtu zam&Dla.rd& da hAkimler, 
avukatlar, meşhut suçlar, icra., ceza 
evleri kanunları gibi mUhm kanun.. 
lar b,azırlatmıştrr. 

193S de CelAl Bayar kabinesinde 
hariciye vekl11 olm~. bu kabineyi 
lırtlhla..t eden Refik Sa.ydaın kabl.ne. 
sl.ııde de hariciye vekAletlni muhafa. 

za etı:nl§tir. 
YENl VEK1I.U;RDltZ 

Doktor Behçet Salih Uz, 1893 de 
Buldan'da doğmuııtur. Çocllk hasta.. 
tıklan mUtehassıaı olan aaym mebua 
tzmır belediye relsllğlne verdiğı bJz.. 

met yıllannda ne bol ve güzel ye. 
ml§ler vermlotfr, okuyucutarnnız pek 
iyi bilirler ve da.ima saygı ve ta.kdir 
ile anarlar. 

Geni§ ihatası, mllf&hede ve nııtuz 
kudreU ve usullll çalrşınaaiyie &meıt 
hayatta kendtsl.De dalına muva.tta.ld.. 
yet yolu çizen yeni veklll bugUnUn 
mUstuna ıartıarı arasmda da bUyilk 
ba§a.rılar beklediğinde ~he et -
miyoıruz. 

Doktor Profesör Şevket Raşid 
Hatıboğlu aon devrede A!yon. mebU
su seçilmeden önce umumı muraka
be heyetinde Aza. idL 

l.898 de Menemende doğan prof&
sör Ha.ıkalı ziraat mektebl.Dde ta.hsL 
Uni blUrdikten sonra Berll.D ve LA.yp_ 
zig Unlversitelertnl ikmal ederek zL 
raat ve iktisat alanmda derin bir ih
tlSBB Ue yükselmiş gençlerimlzden
dlr ki memleketin fikir ve irfan mu. 
bit.inde adı dalma hürmet uyandır

~ır. Son zamanlarda Ulus ve Ol.. 
kü'de dlkkatı çeken ne,ıırlyatı vardı. 

Hariciye vekt.letJniD b&fVekll uh. 
desinde vekil srfatıyle bulundunıL 
ması bunun asıl olarak aıc;ık mebua
luklardan birine namzet gösterilecek 
bir zata verilmesi dllşUnUldUğllne btr 
.ljlll..ret sayılmaktadır. Bu zatm Nu. 
man Menemencloğlu olacağI da söy. 
lenmektedir. 

Yeni blkllmet 
reisimiz 

, • ~ '(Başlarafı 1 inci ıa11fadti1, 

bir elden diğer bir ele geÇDle8i ı. 
le htikô.metln dı' siya.'letinde hiç 
bir değişiklik olmayacakta; Nite. 
kim bil gün Hariciye V ekiletl veo 
kil sdaWe yine Saraçoğla ahd.8. 
sinde balundoja gibi, an<"a.k İ9 si' 
ya.set bıı.kımmdan Ottmiıurlyet 
Halk Partislnln ana programında 
hiç biı' değişiklik olmamakla bera
ber tatbikat noktasından bir ta. 
lnm yenlllkler beklemtlı de tab1. 
idlr 

Esasen n.lımetJi Başvekil Dok.o 
tor Refik Saydam, bu defa İataa. 
bula gelerek yaptıp tet.kiklerden 
sonra bu tarzda bir taknn deif1'U.. 
lnder ve yenilikler yapılmuı 1L 
zfımuna kam.at getirdiğini öllbnthı 
den evvel Anadolu Ajansı vasıta. 
sile eMn umfuniyeye anettlll 
beyanatı ile bildlmıilti. 

Cttmhuriyet Halk Partisinin &. 
na siyasetinde Doğmatik prensip. 
tere daya.nsıı hlc; bir nokta yok. 
tor; Bu siya.setin bti.ttin hedefi 
memleket ve millet men.faatldir. 

O menfaatin kesin olarak IU. 
zum gösterdiği bir değişiklik ve 
yenilik yapı.lına.!iı daha tabii bir 
tJl/!JY olamaz. 

Bu mühim veıw.ıett btr mUct. 
det vekiletle idare etmek lsteıDe.. 
Ieri de bo vazifenin öteden bert 
hariçi işlerinde kendisile tam ve 
liatl bir noktai nuar birHğblde 
bulunduğu tebarüz etmiı, bir IÜ
slyete tevdii için lmkA.n bamie
mak maJ<ıwhna hamlohmabillr . 

Bununla. beraber iç siyuet .,.. 
lamından bizim Deriye stirdllğU. 
müz bu mtlt:J.lea flmdlki halde lll
dece bizim kendi g<>riiıftmls, .... 
dtişttnttşlimtlıdttr. 

Bllytik Millet Meclisi U~ Aptı. 
tosa kadar ti.til karan vennlt oL 
doğundan yeni hllklimetin teşkillh 
e!>&.SlYe ka.nunu muciblnoe meclis. 
te okuyacağı programın tehiri lb. 
tbniUi kuvvetlidir; Bonnnı. ben. 
her ar.ula geÇeD zaman 1.,.-inde 
Şükrü Sa.nM;".oğln kablndinln mern 
leket ldarefll noktasmdan huaııi 
görUı, ve dUşUnttşlerlni efkln u.. 
mfunlyeye az (Gk belirt.et-ek bht 
t~ttrlere şihit olabllirlz. 

Şim<lillk ha t.eza,httrlerl bek1~ 
yenleri hlLldı gfuıterecek hf.c1i11e 
J eni kabineve Ziraat ve Tİt'1U'et 
İşleri l(ln ·iki yeni vekil almmı~ 
o1mn~ndır. Bu gttnkli vaziyete ~ö
re memlelcet b;ı1erinln en &temli
lerint iizerinde toplayan bu iki 
veki1et.e :ıit bA.n tatbikat farktan 

~~ 
• Gerço mes'udlyet limidi çok de.. 

ta mu'udlyetin k~dlsinden to.tlrdrr. 
Ama bu harpteki bal'J§ ümidi dahl 
ha.rbl.D kendfsi gibi uğursuz olur. Be... 
l'J§ olsa bihı o dahi hflrp gibt dağda.; 

naktan öğrenlldiğine göre, bu son aCa.enu işgal ctı:njşlerdir. Hiç bar' telı:riben beş eq e'VVIC'l gündüz bn· 
battaıar içinde Tunusta.n Romele mukavemet gösteri~. He~ nıa bıenaıeı- 1mf1t ~ çabuk g·~~en; 
haftada yüzlerce Fran.mz askeri kam iki tarafın da kaytbı yoktur. "·e yine ~-tıir ay evvel gece , 

yonu, yedek aıa.t ve malzeme ve akar l===============tı:~ ktrvvetll bir nöbet daha 
yakıt gönderllmiftlr. Fransız A!rt • 

1 
geçinııfş ve Ollıdm sıonra iki g!ln 

1ra111 ıimallndeki bQtUn 11mımtarm 1 Ne dememeli 19 ~inıılı.ı?t .etırıiQ oıduğu an1a..,rım~. 
kuUanıimuı lct.n Almanlan. çok bil. 1 ı.u-

Almanyaya gidecek 
gazetecilerimiz • nı öt.eki1crden en·et Vlrtt ıı;lJrmr.k 

DıtimiUI da.ha km'Vetle mevcut .. f!. 
yıJablllr. Şimdilik Saraço~lu ve 
kab1ncSine mHli davabtnmtz111 bal. 
li yolnn<bı. b:ı~nl:ır <lilf'm_.klr. ik.. 

:Almanya h!llr<\metince Alml\ll• 
yayx ziyarete dA.vet edilmiş ol!IJl 
Tüdc gıizeteciler heyeti ayın 161 .cı 
akşam? tiren.le yola çrlaıca.ktır. 

paı olur. 
• Dedikleri gibi. blr clslm h&t't.J 

•tDva.d& daha az ağır l8e heryerde 
okJıa 400 dirhem değil demek olmaz 
mı? 

• 1naanıarm 043reftııo ne kadar 
mgtıaııt; ~ kalnuş ~I ha.yvanla.
rm ldk:ımllan 1* har.ptekllerln hUcu 
mm:a nJsbeU. Ha.er B&kir tekeri gl_ 
1*1llıl 

yUk kola)lbklar göetertımiıtJr. Evveloe a.ym tarzda iki nöbet· 

MISTRLif..AlUN lNGfLIZLERE 
İTİMADI 

Kahire, 9 (A.A.) - Britanova : 
Hnrp clolayı5iylt\ şehri ter:kelrn~k 

isfiyenler için iki tren harekete ha· 
:ı:ır bulundurulmakta idi. Bu '1reıo· 
Jcrdc iki hin kişilik yer hazırlaıı· 

mışlı. Bu ıtt"Emlcre anca"k 200 :kişinin 
hinmiş olması Mısırhların ııckitinc~ 
onda.ıra itimatlarını g~ermektedlr. 

Refik Sayda.mm ölilmAi dol3-~ olmaamıa. ve lbu geceki nö 
ymile yaıztl.an ya.z;ılııu- l:üe bol°h.'>1 beti öNim hiaıile ~ik ka1b 
Ckniz) kelimeeim teıkrat~ 'A• :na~ı9b!t:: şiddetli l:ir.,ağn ve 
z;adolu ajaııs bumm ~ (:ooh- beniz ııok*'u~ soğuk ter--le"m3;lt.' 
ran) diyor. kirlz gebnedıen ~. tasıf ol ..... ~ pek 1ma. J»r W• 

kullanılm.I§ btr keliıne... manda. öl•m!ıe ııet~lıi!ınmiş olma· 
Hem (kuiz) okuııacek surette e:na. :nammn Başvet:ll. Dr. Relilt 

(ktrjz) yazmaktan l:ıiD k!Jl1.a.nr, Sayd2mI11 C'\'VeTden ölilmiln.ü intac; , 
hem nisbetcn bmlcn ıbtr lk.elimcınln eden ~ gayet şiddetli bir 
tervici dernek olur. (ibuhran) de. .A:ngoın..Pektoris nöbeti dduğunda 
!l'.ıe:Ji. (biz) demenııetl. ~ bDdilıen m.Gı!te. 

Heyetin seyahati bir ay kadar 
t.ür~ti.r • 

rek n.pormnuz ~anzim ..-e takdim 
krfmdı • 

~lu hııstanesi baştabibi 

fJr. Fikret Onuralp 
Prof. Dr, Tel'fik Sağlam 

Beyo~u ha.-;tane~i nöbelçl tabibi 
Dr. Avni Yahynoğlu 

BeY<>Alu ha!ltanesi dahiliye müteba~. 
sısı Dr. N~cmetlln lunlrll 

t!fa ediyonı:r:. ASIM US 

Zıya Pcqa'dan: 

D&menln tutmak lotn cftl9t61r98 
~rm p&yrna 

RelJ«Ud.r .ı deetJme kendi sirt~ 
nan gelir; 

E;r Zıyl, elbette kurtulmu zebı\. 
nmd&111 fel"k• 

BcıD &ideraem mecU..ı devrin& 
41ftlırm geliri 

r 
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Sara.coğlu HükU- IŞEHiR HABERLER~ 
metı kurulurken I[ J , 

Yeni h;.:kümetin durumu Türkiye cümhuriyetinin yirmi 
yıldır tezaJıız bir §ekilJe Jevam eJen "yurdda ıulh, 

GDnde 600 çuval 
· cihanJcı ıulh,, prenıibinin talıakkuku için hizmet ola. un tasarruf edildi 
caktır. Türkiyeniıı arzu ettiği ıulh iıe lıtnpten daha le. Bu ay, elunek ke.rtiarmm ha1k 
na ola!'? bir ıulh değildir, istiklali ve toprak bütünlüğü. dağıtma birlikleri tarafmdıa.n ıe .. ·• 

nü muhafaza eden bir mllıtur zl edi:dlği malümdur. Bölge ia e 
~--------- _________ J 1 müdürlüğü ta.rafından t.utulan he-

y azan: Sadri BBTlll 5Upla.rdan bu yü~~ günde 2w 
Refik Sa~·«lam'ın , ·11zlfo boı,ın. nin temeli bu suretle Mla bir ta

da ölümü ile milli ufku kaplaj·an halllf \"e ~aruz kaydetmemiştir. 
hiızn~ Şükrü Saraçoğlu gibi o!- Rejimin, bütitn imkAnlan, büttin 
gun bir devlet adammm lstlhlif tarafsızlık r.nlıL,malan, do!!thı1da. 
ttmesl ancak teselli olabilir. 1'.~nl n dalma bu esası t.akvlye etml11--
kabh~yl ~~kfle Reisi Cllmhflr t11- t fr. İç pol{tlka için de yapılan ha-
rnfından, Refik Saydam kabine- raketler yeni; bir vat:ın ysratmD.k 
ı,lnıle Hariciye Vekili bulunan Şük. inklllp partisinin ideal olarak ta&ıw 
rU Sa~oğiu tiyln edilmiştir. \'Ur ettJğl \·atanı halketmek e!ia• 

sile hulisa edilebilir. Dış ve iç llO-
Sa.raçoğlu Kabinesi Refik Say. litikada şaşmaz prensipleri işaret 

!;UVal un tasarruf cdjldiği anl<:.· 

fılmrştır. Evvelce temin e<lilcn 

Garip bir 
dolandtrıcıhk 

Darlacezeye çocuk 
yatırmak için para 

almıılar dam kabinesinin yürüdüğü milli ettiğimiz bu Ana hattın tefe.rrildı 
siyaset hattı üzerinde yürü~·ecek yirmi yıldır her gtin bir pa~a d.ıha 
hır karakterdedir. Bir defa Şük- üzerinde işlenerek tahakkuk !>:!ha Beyazrtta oturan Hanit'e adır:• 
ıü Sara~oğlu'nun !Jlmdiye kadar ~rna gtnnl~tlr. Anahatlan itibarile da bir kadtn, bir müddet evvel 
tecrübe etlllmi, olan mizacı, ru- Sarı::~oğlu hUkiı~ti böylece Cüm- gayri mesrü bir münasebet neti• 
hi temayülleri bakımından ta'k;;ı e- lıurlyet hUkümetlerlnin etıi olacal;.. cesir.de bir çocuk doğurmuş, ve 
<Jileeek siyasetin anahatlannı ye. t bunu da.ıillacezeye ys.UmıaDt üzt• 
nlden izaha )Uıziım yoktur. Bn s!- ır.De\•Jetfmldn iç ,.e cfoı Ana ı;i- re ötekine berikine ha§ vurmağn 
yusetln milli olmasından ve <oimdi. YMCtlcrl hakkında böyle ohfoğıı 1-u.şlamı:ştrr. 
~·e lmda.r güdül~n istikamet bari- 'b" bu ün bizi k 1 1 Hsnı'fe oo'ı.rle ,,;;.,.,,~ken, iddı·a-• · d bl lık ,_ · · ,_. gı ı, g ap amış o an ., -..·-s-
CJD e r ,·ar nrzew .. esı ım .. a. 1 ar hidis teri ka d l ya göre Fikriye ie Şeküre admda 
nınıJ:ın !JÜplıe edilemez. Bu <li:. 

1
• hP .. , • te· .,~':'ın T8 

•• <k~ yej. . d' w • nı t.: mme ın nzı e111 ur ıyey iki kadm bunu haber alınış v<! 
~ünce)i tak\lye eden ıger bir b. fılh --ı h"ı· d h f ken<lı· sın· ~ rnUracaat -"'erek: be tf" S ;t.J !Ufik ı;: ır s ı ..... ıssı a m c mu :ı 1178 _ çu 

sel P
1 

b,' arai c;lo,.. un
11
un. . ,~~~- etmek end1şeslnden banka bir Şe~' Biz Krzılnyda memunız. Sen 

< am <a ın~ ne e arıcıye t: ·a· 1 gv ....., __ " r D:ırlil:lcezeye va• 
letin'o me uliyetini deruhte etme. 0 amaz. • çocu u IJu.c e • • 
f!!lcrr Şüphesizdir ki. TUrkiyenln anu tıralnn. ~'a.k..'l.t şu kada.r lcinı istc-

1 • ettiği ideal tellkkf, ettlil sülh riz. ! demişle!'dir. 
Samçoğlu hükumetinin fç ve harpten daha fena olan bir sOlh Hanife derhal kabul etmiş ve 

dı" politi'kada bir aynlı' yapma- c1eğildir. İstfklil '\'e toprak büttın. i~Lcnilcn para ile birlikte çocuğu 
sı bu ~berten ta.san·ur eclllme7.. IUğilnü muhafaza eden bir siılh- kendilerine vermiştir. 
Bu düşünceler hatıra gelmese b'. tör. İki kadın çocuğu a.Jdtktan son. 
le Cümhüriyet rejiminin ''e Tür. YenJ httk6metJ bu prensipler ra Fikriyenin Beşiktaştaki evinin 
kiye Bily\ik Millet Medhıi:ıin bir ifaire"fnde kurma~ o!an Sar:ı~oı;. kapısm:ı. birakmı§lar ve karakola 
auaneSI \'ardır ki, Devlet slyueti in Şt!krU'ye baş:ırılar dl!emek \'a. kO§arak: 
oahrslara değil anr.ak milli llren:ıip 7~femizdlr, - Evimizin k>pısma. bh' çocuk 
Jere \'e Büyük Millet Mecliı;inin brrakmışlar! diye haber ver.mişloer. 
tasvibine tAbidi.r. Bu sebepten :re- Tütüncüler kongıresi lir • 
nl hük6metio de rolil Tlirklye Ciinı t ·Fakat tnhkikat sonunda iş M 

hôriyeUnln yi.nni yıldır te7.atsı.ı: bugün toplanıyor leşılıruş ve her iki kadın yakalana· 
bir ·~ide denm eden "Yort· Bu gün mmtrka ticaret mu. ıak asliye birinci ceza mahkeme. 
ta sülh, Cihanda sulh,, prenslp1nln dürlilğün~ tütnnciller kongr.ıısı sine verilmiştir. 
tahaldndc tı:ln hizmet olMaktrr. yaptla.ca.ktır. Kongraya alA.kadar 

tacirler, müteh~lar işt.irik e. 
decekl.erdir. • 

Uç ton kalay 
dağıtılacak 

Türkiye Cümhüriyetinln kuruL 
dağa günden beri ,.,mayan siyıı. 
~t, ku\'Vetli bir i~ polltika~ın'.l 
<layanmıştır, Dı~ poJitika dalmn 
tç politika için bir me~net halinde 
tcllkkl edllmi~tlr. Ttlrklyenln bu 
e&aslı görüşü Atatürk ,.e Milli ~ef 
l11met İnönü tarafından en itinalı 
bir suret~ muhafaza edilmi!J bu 
liOn harpten evvel ve bu harpten • 
ıı;onra da ayni esıuı k~kan~ bir tıe· 
ldlde korunmu~ ve Türk siyasctf. 

[ 

Bölge iaşe mUoü .. lüğU emrine 
S ton kalay verilmiştir. Bu k :. 
l:ıylar yakında tevzi edilecektir . 

Bir adam ıokakta 
dütÜP öldü 

Manifatura eıyasına 
zam 

Flat mUTa.ka.ba komisyonu d Ur.. 
kU toplant!da istihl&k vergisine 
yapılan zam dolayısiyle manifa .. 
tcra eşyuma dıa. fam yapılması i-

KQçUkpazarda San demlr mahal- hşi görüşUlmü!ftür. Yeni zamlar, ga 
Jeelnde oturan AU adında birisi, dlln ~etelerle i1An edilecektir • 
yolda giderken, birdenbire felç lea.. 
betiyle yere dU§mUş, k&ldırıldığ'r 

Cerrahp&f& hastahanealnde de OL 
mllftilr. 

Allnln ce.edt.nln defnine ruhsat 
nrllmfştır. 

Celal Arkun jübilesi 

Niıant'lfı kız enıtitüsü 
Nl§ant~ı kız enstltUatınde yenJ bl • 
nasmm görülen ihtiyaçlar dah!Unde. 
bu tatlı aylarmd& geni§letllmesine 
ve tadiline karar verilmlııtır. 

Ekmek kartı bcuan 
'mürettip mahkum oldu 

G:ıl:ıt.aua Kağıtçılık ve Matbaa• 
cılık TUrk Anorıim ~irketinde mü• 
rettiplik yapan Va.sil, e!untk kart 
Iıınnm aynını dizmiş ve bir .fU"Sa• 
tır.ı bulara:k m.athaa.d.:ı. kart b9.cınuş 
tır. VasU bu ka.rtlan nı.uhteUf k;m .. 
&clere para ile satmış, nihayet gc• 

1 çenlerde ya.ka1 nııar:ık Milli Korun• 
ma mahkemesine verilmiştir. 

Vasilin mevkufe..-ı göriilen muha
kt'mesi dün bitirt!Imi".j, ı sen.e 4 ay 
mUdde-Ue hapiıS ceza.sına çarpıl • 
ırıl§trr. 

Bir kız kayboldu 

Büyükadad:ı. Nizıam caıdd~..n:le 
5 numarada oturan Mehmed.in 16 
~'l!ŞD'lde.ki evh\U1ğı Sabahat, esra • 
l'er.giz bir şekilde ortad8l1 b.yb,,1• 
muştur. Za.b!ta., genç kızı aramak· 
üı..dir. 

:150 c;uvallıık ta.sa.nııfla beraber 

r'md:i!kl halde her gün 600 çuv&1
-

lık un t.Marruf cdioldiği meydana 

~Smıxştır. 600 çuval unun ise !ıer 
gUn yüz bin elancğe bedel olduğu 
h~pbnmrşt.U'. 

Okuyucu 

1

Ba1Jan Saf iqe 
Radyosuna ruhsatname 
almadığından mahkUm 

oldu 
Me§hur okuyucu bayan Sa.tiye 

radyosuna ruhsatname almamı§ ol.. 
doğundan birinci aallye ceza mahke. 
meslne verllml.§, dUn de muhakeme. 
si ııonunda ı ay hapla 26 lira para 
ceza.sma mahktun edt.ıml§Ur. 

Çocuk Bakıcı Okuluna 
talebe alınacak 

Ankara Çocuk Esirgeme Kunımu. 
nun yatılı çocuk bakıcı okuluna ta
lebe kaydına başlaııınqtır. 

En az ilk okulu ve on ııeklz yaomı 
bitiren baya.nıarın kuruma mUraca.. 
atla kabul şartlarını ötreıımeleri lL 
zımdır. 

• 
lft!••••• 

:====·:a:::::!lı. ==== .... -..... 
AŞK 
Oyuncak 
Değildir! 
Aık ve Macera Romanı 

Geno kıdann, l'ell9 kadmlann 
.evenJerln, aevllealerla zevkle 
olmyaeaklan bir roman. 

Romandan kUçllk bir parça: 
- Aman bu ne! Şakağtnmd& be.. 
yas bir tel! dorunos, kopu'8yım.. 
Ve ml8aadeelnl beklemeden l,e 
be§ladı, Sabri, blr an alnmda, 
ghlerLnln üatUnde beeorikll ve 

tıa.ru bir elhı dolaıtıomı gördü, llOIL 
ra ,.katında, J'ttıyada duşu.lan bir 
acıı SiM, ~e& ba.flf bir IUI ıJ.. 
wettl 

• • • 
-Onılt, mmaffer bir tavrrla, ell. 
nl ••tın geldtğl tara.fa kaldll'a. 
nılrak tıa.ykm1ı: 

-&eyu llllÇlllrz& balmus •• 
- Yanam bu beyaz -o değil. 
renxtnı ka)'betmıı, hasta bir teL 

12 temmuz pazar günü 

BABEB Sutunlarmda 
.::::::li:::::::•;.;n!====~ ::::::::: 

lııtanbul Sanayi mekteblllde kırk 
ııe.nedenberf muallimlik ederek on 
binlerce aanat.kt.r ve teknisyen ye.. 
tl§tlren CeW Arkun terefllle TUrki. 
ye Sanat mektepleri mezunıan cemi 
yeti tara.tından bir jUblle tertip eclll 
mi11Ur •• Cumartesi gün~ saat 17 den 
itibaren Sultanahmettekl Sanat. o. 
kulunda bir çay ziyafeti verilecektir. 
program ve ksp&nf§. 

TOKYO 
Bir buçuk milyon nüfusu ile 

aüı.yanm en bUyük payitahtların. 
dıın biri olan Tokyo bir şehit de
ğıMir. B•ınua, nakil va.ntslarınm 
ysvaşlığı yüzüntlen çok öaha geniş 
[;'i.bi görünen 200 kilometre kare• 
lik bir sanayi kaplamı~ geni~ bir 
vığms.lı.tır· Bu gl"niş ev birikint·. 
İni ar:ısı~da irsan Nr birinden 
ayn üç ı;ehir sezer : Yarı Auupa. 
•ıınşwi§ bır şelıir, garbın te (ı le
r r.d~n rr>k az müteessir olmuş b:ış 
ka lir ·gehir ve İmparatorun şeh· 

JAPONYADA GÖROÜKLERiM 

25 yıl evvelki Yakıt 

10 Temmuz 918 

lngiltere Habeşistanı 
ilhak edecekmiş 

Rot<-ırdıım, 10 (M. A) - İngiltere 
hUkdmctl Habeşi.atanın ilhakını Uı .. 
ı..ar etmektedir. 

~ 
CUMA CUmut..ı 1 - 10 Temrnu7 11 Temmo1: 

> 
~ 

1 
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, ri. İlk iki şehir biri 1-irlne knrı~
' nııstır aralarm-iakl hudut muay. 

-.·rn ckğild!r, birlncen atekine ge_ 
' <:fi derhal hissedilmez. !mpıırat<.."' 
~-n şehri ise, öteki iki şehirden 
t:ımami1e ayndır; burası dünya. 
nın en eskt !DtesiJe en t?enç şeh
r:ni bir arada toplayan bir hali.. 
ladır. 

Yokohamayi "Şarkın payitahtı., 
dan ayıran 30 kilometrelik me• 
safeyi kıı.t-:tmek ie;ir. Ug c;eyrt'k sa
atlik bir fiÜmend11Ier yo!c\:luğu 
'fi:ımıdır. MuYakkaten yapılrrış, 
sonra bırakılarak eskitilmiş b:r 
Una.ya ben7:yen m'lğmum gör!!. 
r.lişlü pis, tuğla ve ahı;ap bir is.. 
tasyon bina~n; Burada kendisi Av 
rupanın un•ıtulmuş bir yolu üze
rindeki kU1:ilk bit' gar da zenne
debilirtıiniz eski ol:ın yalnız kal. 
dırımlar üzerinde tarta avakkabı 
lrı.rını takn-1at..'n köylı:.lerdi. Ge. 
nişc;e. fakat mtizam.sız, ı:amurlu 
ve tozlu bir merdan, bu meydan . , da pUs pUala.r. :an.donlar, tramvay 

Yazan: G. Wenlerue Çeviren: Mıualler Eıen 
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lar aurur; t>:ınçeıerının etrafı par 
roakiıklı iki veya üç katµ evler 
ise otell~r ve lokantl.llardır, üzer
Jeri lngil.i~ yahut Fransrzca Ya• 
zıh kocaman levhalar ve ilanlar 
bu bimıln.r•n Uzerini kaplar. İşte 
Tokyonun ilk görünüşü. 

Dö~C'IDesi parlak granitten ve 
pa.rmaklılda.rı demirden kil~ bir 
1'.öprll bizi, A vrupahlc..şmış şehrin 
t:n bilyük C-2.ddesi olan Gcnzanm 
başlangıç no\dıu>ma gfitiirür. Kc. 
r.aırlan ince söğüt ağaçlan ve ka.. 
1m te1gr>J direkk-ri ile kaplanmış 
rt nil! kaldırımlar boyuunca, yük• 
Eek ve dert.:ı m.:ığazalar; tavanla
ra kadar yükselen bölmell}ri iW, 
hir tek ~adan <'a.m vitrinleri i. 
le, ve ince bir ze-vk göster.'.'n rek. 
lamlan ile bize tir garp şehrt veh 
n.ini verir. Bunda ''Japon paz1r
lcn Parise nazaran dah:ı. çolttur: 
tıarkm garip h&yatma ~amI!J ve 
çabuk dönmek zarureti~de bulunan 
ı.e-yyah, buradan ayrılırke~ not 
or.fteri.ne eski Ja.ponyanm ıcaybol· 
duğundan acı acı şikayet eden 
n<>t.!ar ya.ı:ı.r. Zs.ten eemlnin gU. 
vcrtesinden, yahut iskele yolu U. 
zerindeki otelden gördüğü Yokn-
1.amA. şehri de garpli seyyahta. a
cmıı.cak derecede :baynğı N.r mem 
ltkette bul~uğu i,ntiballlı uyan. 
c:hrmştır. 

KÖŞ(' kaim granit ltayalanndRn 
yapılan ikinci köprü) il geçelim, 
be lköprii yerli renge hasret işta. 
humn.ı bir ~rec~ye kadar tatmin 
eder. Art.ık sokn.k daralmış, ya• 
ya kaldmmı hemen hemen yok 
o·mWJtur. Yekpare camdan vitrin 
lerin yerine ktiı:llk pençereli dük· 
kfı.ncıklar ka.iın olma.ya ~ ve 
biraz da.ha. ilerde açık havada yer. 
Jeşcıı satıcılar görilnUr. Yüz met. 
re da.ha :ilerledilcten sonra eşyala• 
n yere koymuş dUkklinla.ra. ra.sge
leceğiz. Daha bir kilometrelik yol 
almadan eski Tokyonun eşiğine 
val"'lık demektir. 

Bununla beraber Nifıoın.'Mlşi ma 
halleslni delip g~en ger.iş bulva.. 
rm iki Jtcıuınndaki kocs.man evle'r' 
ı1cnçeresizdlr. Kura yahut Godan 
&öıyla anıla.'1 bu binalar ahşaptan 
y:ıpıloış, üzeri kireçle sıvanmış

tır. Japon yangmıan bu binaları 
&man 8'}>1 yakar. Nipcm•başi Tok. 
~ onım "kenar ~l~.. di:r. Bu 
k2:rs.nlık ve ağır binalar bftyUk ti.. 
carethanelerin depolarıdır. Her 
lfri başka bir MSle ea.at başları
nı !bildiren blr ~ m"l.tler: köşe 
başbrmda, lir !akir kulübe~ni an. 
drran polil nolrta.!an, Samorainin 
c,ğull&rına çok yak1şa.n kıvra~ kl· 
hçlı ımbrtai' belediye memurları· 
Bütün bunlar eak1 TabmıiHI Jta) • 

M aha/le bekçileri 
Hırerdık ~·akalan ve S>oll.s kadro. 

latnnın darlığı, bb.& mahane b~:;;lie
rı Usıtünde ct.ırduruyor. L§kl '':uıııs,, 

lerin. "p11.Zva.nt,,l8f1a tehl.r a~n. 
de oyna.dddan rotu, hep Üllrlz. 
• BUıDlar, bütün tarih boyunca, kuL 
luJq;ul&rm, yasakçıtarb b>9taneı1ıı... 

rm ya.rchmc .. ı killer. Fakat o zaıtııa 
tar, ııkı bir yMa ile de\•lct k?ll!Lnna 
batlı olan bu tefkll6.t, ne yw.r.ık, ki 
10nraları be.fı bMukl&ftı. 

Bugün bite, mahalle bek~llerf, ge.. 
111'1glizel aeçllmektetllr. Eskld~n bir 
"gedik,, uıaıızaruı g65terlr, tir ata 
mlnaar gibi dikkati;, korıın:ırJ:ı. Şlrn 
dl blr angarya haline dli.,Ul'll:n!lftllı. 

Ne gti ıtarilarla bu vaıı.llaye ge. 
llrlllyoriar '? Blhn,tyomm. Ama hlt'· 
hlr J~ yaramadıklarına, bl~ yt'll'Slz 
'e tehlikeli bir gaveır 'e.rJll'<Iartne, 
bu ıuretıc fayda yerine :r.aır:ır geıt~-

diklertne inanıyorum. 
Bugttnkil mııba.lle bekç'Uerf, gttn • 

dh sakalık, kahvecilik ve da."ıa bir 
ıllril a.yıik tılerl,y'le uğra.,!D:t.ltt.a, g,._ 
celeri de ~ya uyuyan evleri, &eeız 

50kakları konım'.1kıt3dırlar. 

Halbuki glldU:r.llıı yonllan bu a4am 
lann çoğu gece kuytu ydrlerde uyu. 
ıms.ktan ve ancak devriye di.Ul»<leri
le gözlerini açmaktan ba:tk3. blrtPW 
yapmeyorlar. Uyanır uyan:na'& bı>l\'.'. 

rindt'ki dnıltlklt'rl öttürilrler, böylecfl 
vazife be~mda bolunduklarmı ls:bt 
ederll."r. Sabahçı devriyeleırln imza. • 
ladıkları dert<·ı·ıe!" de, ~ille bir uya. 
ntklık llcortası sıwdaına:r.. 

.Netektm ben, e\1mlu eoyuM:ıt'J. 

gece, malıalleml:r.la lkl bekı;>t91nl kah 
vede uyur bu~ 

Bu adamlar Dlcllı dlkka.~z ve 4a. 
ğQP.91tzdlrll.'!I": Aıı'&tay:mı: )in inlle 
bekoQlğl, 8ı)1dı:h bir vaatftı d •t:Uflr. 
Ka.u.lıı.r semüore bölunllrkt•:ı, tJlrı<aÇ 

yüz m·llk parçnla]"a ayral&ra. . birer 
~ gu.a~ ,·erıur. 

Bir bölgmhı kaı; b kçlsl vıı. , h ı 
blrkaç yil& eovden ala.::ık'.La.n p:u.ış ı 

bölllJUrlcr . .Buod:uı i>tllrilılilr, ki az 
o.damla mllmkiln ol~ğu kıı.dar çok 
ovi blrlcttlrmek lııt~rler. Çln;.cU ır -
JI: b~llJcHr. Meeelı\ ı lY t oo gelir 
~ lira ise, dört be'<cl~ d" se.:4lı: 
bek9lye de pay, ba:lıcb.n oıtaı,r. 

Ayda oı*t yirmi Kra.}·a el~ te 
gece bekçtllfl yn.pılıı.mu. Ge:.e uyu. 
yacağmı bU:Htl ~-;!n, gün:tth: a.tı r il). 

lcrle uğJ'llıltır, ka.'!3.nm-ığa baka.r. 
Hcrke.oı ayalQQ!. iken !JÖYle bir 4>1:1. .. 
ıırl ''"• sokak tm,.l.vında. k:ı!J <ln k!l8. 
kin ~ ,.ıarıa.. Sonra ya.vııı, ya.. 
,.a, her tarafı deıfn biT 11M!tlz.. 

Uk lıa.!ar. Kaç geco, "1."YMc gUriUt:ı~ 
4Udük 19lığı Clııynr.ıdan .a.atlar 

geçti. 
Belcrllere vaıdfe verilirken, eemt .. 

lttla bUyüklill\l. 80kalda.rm kao d ı... 
kikada Mr c\~re:llleceği hMa.">ln. 
nalr, bıitU 7ol'larm blrla,tl~ aokta.. 
IBıTa. ni>bet saatleri blnlanhdır. 

Bir ~ndaa Jllllkem'lael vazife lote. 
nlrken, tab!t bir yaniıt.n da m~"~"" 
be1c9lllt'nl ba.,ı b)Z[Jklnktan kurt.-.. • 
'rarak bir devlet i§l haline koy:n"\.k 
gerektir. 

Hakkı Süha Gezgin 

At yarışları 
Bu hafta Arap atları koşu

sunda bir sürpriz beklenebilir 
At yan§larmın ilk h:ı.fta. k<>§uları 

6nQmllzdeki pazar yapılacaktır. Sa,, 
~J:rrlmlz Akarada en bUyUkleriml.z 
dahil binlerce halkın al!ka ile takip 
ettiği k~uların , ııehrimlzde de ayni 

allkayı göreceği şUpheslzdlr. 

Veli efendi at yarl§lan mUdUrJIL 
ğU de bu sene halkın rahatını temln 
lçlD elinden gelen gayret! ıar • 
felml§, mll§terek bahlıı gişelerini ar
tırml§, balkın ko§U yerine rahatça 
gidebilmesi için bugU.ııkU tmkO.nla.r 

. dahlllnde olan her şeyi ya.pmıııtrr. 
Gelelim baltanın programına: 

BlRtNct KOŞU: 
Uç yaııında yerli saikan 1n~Ulz er. 

kek ve dl.§1 taylarına mahsus. Mesa. 
!esi 1200 metre. 

1 - Tiryaltl, 2 - CeylAn, 3 - A. 
car, ~ - Meneviş. Tiryaki, l\ılenevl§. 

bU'Nct KOŞU: 
üç ve daha yukarı yaşta, lnglllz 

at ve kısraklara mahsUs. .Mesafesi 
1600 metre. 
ı - Umacı, 2 - Humabatun, S-

Şenkız. 

"Oçt}NCU KOŞU: 
Dört ve daha yukarı yaşta sa!kan 

1 arap atlarına mahsus. Me.\'la!esi: 1600 

modern açılmtŞ bu bilvU.k yola ayrı 
:roa.dern b.i.r damga basmaya yar
dım eder. * 

Binalar caddenin gcniş1iğine 
ııaza.,"8.11 çok ~ıktır. Ve Amertkr . 
da o!duğu gibi yerin altında ı;iz
le-nmeye lUzfım gör.Ulmcmiş bir 
çok telgraf tele.fon ~ alçaJk bina_ 
Jan bir kat uata ezer. Bizzat ı,ı.o-
8e dahi garip bJr manzara göst(". 
rir: Ya~'lllur zama.nlıannda insan 
bııradan akan ~1UDurlu 6Ulan ve 
çakıl yığnıüumı görünce kendini 
blır bulvardan ziyade bir sel yatl'. 
ğmda fe.rzeder. Bu Japon görü_ 
~ünün gilzelliklcr:nden birisldlr.: 
Japonya.da bu geniş r.ad~ri dol 
durmak için oraya kmlmış ta§
laroan ibaret bir zeırlln döşemekle 
iktifa ederler, ve silindir kullan. 
mak adet olmadığı kin bu $ivri 
taş1arm toprağa gömülınecti i:Pni 
8C>kaktan geçecek yolculara hıra. 
kırlar. Bu ft.det hemen hemen l::ü_ 
tiin lmparatol'Iukta umumi'lir; Jq. 
ponyada hiç düşünmeden size: 
.. Eu yolu tutmaymız; yenidir,. di 
yen ins:ı.nlara ras gcilebil'rsinfm .. 
Tokyoda Puspus denf'n inSIUl ko
culu ~raba.Jan c;ekenler, yani Jn .. 
ponya.da denildiği gibi kurumaya' 
Jar ayaklarını bu yollarda yarala.. 
maktan korlmrak; hepm kendi'erin 
den evveDtilerin geçtiği noktadan 
taşlan daha sivri gibi ı;o:-ü.ncn yer 
lerdeıı geçerle!', bu suretle yolhı. 
rm Uurinde taşlan niabeten tor.
nığa drum fazla S.'lpl&nmış ince biT 
taknn yollar teşekkül eder. v~ n_ 

tan yağmur ırulan buralnrmı bir 
~mur ırmağı haline getirir. 

fDtJVaım var) 

metre. 
ı - Tun&, 2 - Kısmet, 3 - YUk. 

sel, 4 - Scvlm VIII. 5 - Tarzan, 
6 - KüçUk Hllll 

GUnUn en enteresan kOJU}e.rmdıuS 

biri budur. üzerinde hem lkllt bahlll, 
hem de çifte ba.h!JılD bir ayağı olaır 
bu koşunun favortslnl göstermek p 
gUçtUr. Anka.radakl vaziyete göre 
Tuna favori olarak gösterllebfilr. F& 
kat Kmnetln lhmaJ edilmemesi lL 
zımdrr. 

DÖRDV'NCO KOŞm 

Uç ve daha yukarı yattafıd Afkan 
İngiliz at ve kım'aklara m.ab9us. lılo
aalesf: 1800 metre. 

ı - Dancll: sıkleti 72 kilo, 2 -
Koml.n.rj: mkletl 67 kilo, 3 - ÖZde.. 
mir: mkletl: 61 kilo 4 - Gonca: mk.. 
leU: 60 kHo, 15 - Yavuz: ıııkletl 61 
kilo, & - Alemdar aıkleU ~1 lttlo. 

Favorisinin tayini en gUç ko§utar., 
dan biri de bu handikaptır. Ah'lMt• 
Atman ekUrlal ile Dandinin mUcade. 
le91 eana.sında ho.flt ld1o tqryan Go
IU 1ngtıiz atlermdan blrlllln ııürprill 
yapmuı da ihtimal dabIUAıiedir. 

BEŞtNOl KOŞUı 

lki yqmda aa.tkan İngiliz tayla"4 
'la mahsu.ıı. Mesafesi: 1000 metre. 

1 - Varad, 2 - DcategW, 3 -
Bulat. ~ - GUrııoy. 

Dart İnglllz tayının iştirak ettiği 
bu kO§Uda F . Simss.roğlu ekürisi ile 
Fikret Atımın Varadr arasında sıkı 
bir çekfŞQe olacaktır. Fakat tay ko
§Ulannda her zaman sürprizlere alı. 
pn koşu meraklıla-rı, tahmlD ederiz 
kJ Gllrsoyu da ihmal etmezler. 

Bu hatta k~larda mo,t.erel< ba., 

hisler §U §ekilde tertip edilmiştir: 

Çitte bahisler: 2-3, 4---6 ncl ko • 
§Ula.r üzerindedir. 

İklll b&hlııter: 2, 8, 4, 15 ncı k~lar 
Ü7lerlndedir, 

Alman fampiyonlarilc 
tenis maçlan 

Tenis nj:ınlığındnn tebliğ cdilmi 
tir : chrinıizdr. bulunan Almnn t -
nisçilcri~ le 10 temmuz cuma giınil 
yapılacak mü.s:ıbakalıınn prograı ı: 

Soat 16 da Kocb • Ha.,.nn Ake-1. 
S:ı:ıt 18 ıdc Hasan Akel, Fe;1mi J,ı• 
Saat 17 de F.gerst - Suat Subllv, 

zıl çir.ti ile Nişan, Melih çifti 
Saat 19 da 'Koclt, l-4Jerst çifti illf 

Suat Baykurt, Enes Talay çifti. 

Kır baıosa tabiri 
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Yazan: FTansuvo Körmendı Çeviren: Muzaller Acar 

- 113- Memur alınacak 
- Evet, diye cevap ve~tı .. 

ııv~ivcl rine her za."'Tlan tesekkiır 
•me~ bilirim .. Eğer hakikııten 
facaristandıı i.c;e gir'şir isem mü. 
ssese ile temas etmem cidden 
oğnı olur. işte. ba.nknnıı bir mcb 
ığ, kLiclik bir meblı'i. mesela bi.:
ngillz lil"tl!"r y:ı.tırrmi{a başl;ı,rı.? •.. 
.:U büyu't bir para değildir, mu
ıakka.k nmma, b:ızan çok i.Yi mü• 
nsebetlct in !.ıa~lııması için de kll· 
idir. 

Vru;anm )i1zu evvela kızaı·dı, 
~rn s:u-'lrdı amma ~inin neşeli 
ıe sevhrıli hl . h.iQ değiımıedi: 
-· E\·ot, dedi ekseriya en mii. 

nim mun ;ebetler. en ehem:rıivet 
!riz şeylerden doğa.r.. Bizde ·bu 
lir Jiroyr rnüı;t .rek i~erimizin ilk 
temel ta.51, bir sembolü olarak ka
bul ederiz. 

Vcrgn gitti. Kadar ynlnız k:l.. 
lınca. ne.)C'"inin !kaçtığını hissetti. 
Varganm 1,u tahk ri hnk etmiş ol• 
masma roğmcn hareketine nadim 
o!du. 

Nih'lyet Varga Londrada ken. 
di.ci'tC bir Jirn teklif etmekle fe. 
na nu ctnıff)ti? Oruı. d~ Vavri:ıeke 
olduğu ';"i.bi medyun df>ğil miydi? 

Fakat a'JJI nte$elc bu de~il. Yo. 
::?nin ımet~ olm::ı.ma!rta israr et• 
mesi idi. Ateşli gecelerinde vUcii
Uı.inü keskin lbir bicak gfü! yalap 
ca.nmı :ıc:ıtan sun.Her soruyordu: 
•41· oksa beni SE>vrrJyor mu? Sev. 
c.iği IJ.ıir ;m._c;k:ı.sı mı var'! Para mr 
istiyor? Ne istiyor." Her ne iıı.. 
~"t.'tSC benden ala:bilır .. , 

Njhayet tamamen ıpilünç mana 
EJZ bir adam oldu, bütün zekası· 
nı, inceliğini mıip etti, Yoliye sa• 
YlSIZ P,.'\T3.SUldan, :i.ste?'$e kendisini 
alıp dün.y:ının hC'r hangi bir kbşe-
6'.rrle v.ısatnbil"C'cğinden , !evkal 
&de l'rk ve zengin bir kadrn yıı• 
J-ec$ndruı ~etti. Yoli bu söz. 
lere: 

- R,.n kt-ndi kendi mi böle ar. 
tık tan"':""ıvorum.. Diye cevap ve. 
riyordu .. Eğer bir ba.5kasr ban& 
b·ı sözleri söylcmı.5 olsaydı onu 
coir ynb:ı.ncı'or tnrafma ge~hir, 
lııç tannn::ızdIT. 

Bunun ü.zerine Kadar otuz üç 
yru:ı'la raf:men tfcnya yalvıırma• 
r';:ı t•aşl.a1ı: 

- Slz,siz ynt;:ıyamnm.. Eğer 
benim olın:ı?k'UltZ mahvolr.lum de. 
rnckt.ir. Hiç kl)rkmuyormusunuz? 
Yn bir r•Un e'IVelô. sizi. . Sonra da 
kcndlıni ...•• 

Yalrruzca genç kızm kolunu 
tutmak için bile titriyordu Bu kü. 
~iık temas b:le içinde öyle taham.. 
rn· 'sili; öyle miithiş blr arzu uyan 
<lırıyordu ki. Oh a.rtrk kendi ken• 
c ~d~n. bu Udi yılı:J!k zampara 
hal.inden ute.myordu. 

- .Ben ki, otw: Uç yaşmn gel
~ ..... 

iYoJ! «tilerdc sözünü kesti: 
- Evet, siz!n gibi ağır ba§lı 

~ ıerkc~in böyle konuşma.en doh"
C'U değildir. 

- Dem~ ki benden nefret e.. 
diyor, bt-ni i:.3.trmiyoTSUnuz öyle 
mi? 

Kad::ınn bu süaline Yolf tekrar 
giildil: 

- Bun:ı cevap vemıiycceğim. 
Dedi, 

- Güzd övle ise tcşekkiir ede
<ım •• 

- Neye teşekkür .cdiyomımuz? 
- Madem ki benden nefret ~ 
~uz size tesckkür etmekten 
'lxı."k.!ı ne yapnbi&im? Öy1e değil 
ı:i? 

- Siu! bu hu.susta cevap ver. 
miyeccı';im. 

*** 
Son bahar ~e'ım.işti .. lla bir gü.n 

Roma dan telef on etti: 
Önümü?cle-ki hafta ortasın.. 

clıı ve :niha)Ct eonunda Peşteye 
mütevt-ecihcn hareket etmemiz 
kuvvet.le muhtemel, dedi. Sen de 
ııe v:ır ne yok ? 

Kersr hafta!ardaıı beri kendi• 
E'.'00 b'.ı süali sormamıştr, 

Hiç .. Deöi. 
- Pec,;tcdekl i.<>lerin ne vaziyet 

tc? 
- Bu ic; erden birşey çıkacağcnı 

1ıi<; tc zmm~tm' yorum. 
- Ah: !;Uz.el .. Kclcmen ve Yoli 

nı:sıl? 

- Herhalde iyiler ... Z~an zıı. 
man onbrı do. görliyol"llm. 

Hl\ftala.rda.nberi vaziyet kru-_ 
7ra kal'.D't~ idi.. ArW{ nasıi olncak 
he bir lto.r:ır verc"D.iy~r. içinde 
knti hlç t:r his duvmuyor bır i:· 
i:ırdcn <li~el' bir fı'<re at'ıyor, dt:. 
Şlinfı 1eri d.'\im:ı deği,ııiyordu. Ar. 
tık eski Ks.clar değ'Icli. Hareket. 
krlııdp ökU, incc-lik kolmamrş, kn• 
ha al~bde bir erkek olmustu .• 
Şimdi on bcs sene uslu. muntazam 
"a~..Dl3.llm ceZMnu çekiyoröu. 

T~rin evvelde ıh~ bir p<ı7~r 
~.ı Sen jerer köprüsü~ doğTQ 
cıkt.ııar_ Kelcmen do yaa:ıla.rmda 

jdi. Köprüniln Ust tarafına vardık. 
hın zaman demir korkuluklara da- 1 - Devlet Dcmfryollan lstaayon m:nıfmda latihdam edilmek Uzere nıtl. 

sabaka ile orta mekt.ep mezunlarından hareket memur namzedi aı-
yuıarok şehirin son bahe..r gilnc!'İ~ nacaktır. 
nin s:ırı ı~rklan altında yrkanışını 2 _ MUııab.lkada kazanwara 60 Ura Ucret verilecektir. 
seyrettiler. g _ Müsab:ıka imtihanı 18.7.942 curnnrteırt gllııll 8aıtt H de Haydar. 

Birden!>ire Kadarm içine bir pll§ıt. Az.:kara, Balrktslr, Kayseri, Maıatya, Adana, Afyon, lznılr, 
durgunluk bir ilzüntil çöktü ve ani Sirkeci. Erzurum ve Eskl§ehlr lşletme merkezlerinde Sivas cer 
olarak: atölyeıı!ndc yapılacaktır. Mürac:aatlıtr bu lşletmeler ve atölye mü. 

- Ye.km.da gideceğiz.. dürlUğU ve istasyon ,etllklerince kabul olunur. 
Dedi. Bu sözlf~r Uzair.e evv,,Ja 4 -· MUsab.:ıkaya tşUrA.k ~eraltl fUJliardır: 

Kelemen sonra dn Yoli kendisine ı _ Türk olmak 
t.üyilk bir dlklu.ıt~e baktı. Yoli 2 _ Ecıı~bl bır kimse ile evi! olmamak 
gözlerine dürbilnil çekmişti. Az 3 _ 113 ya§mı bitlrml~ ve so u geçmemi§ olmak "30 ~ dabll" 
f:Cnm otomobilleıine doğnı iniyoı- 4 _ Asl<erllği yapmı~ veya askerliğini yapmaama en az bir sene 
lardı. Kelemen. Yoll flc:: I<adan zaman kaımııı olııılll< ••emsalleri ıHMı altmda bulunan veya ceı. 
n'rltada brrnlaıra.k ilerlem~ş otomo he tAbl olıınlarruı.:. tah.sll veya sıhhi sebeplerle ertesi seneye 
r.mn vanına ilk olarak gelmişti. bırakılanlar lgtlrlık edemezler." 
Yoli de yakından karcleşini tiı.kip 3 _ Aslicrliğini yapml§ ve ihtiyata geçml.§ olanlar aynı derecede 
ediyordu .. Aya:'.cJarınd!l kısa topuk lmuınanlara tercit edllecekUr. 
lu kahve rengl spor iaknrpls-.ler 6 _ İdare doktorları tara!mdan yapııacak muayenede sıhhi duru~ 
vardı .. Ot.omobilin :·anma gelince tar: Demiryol ~ıerinde \'8.zlie ı;örmeğe elvc:rtııu bulunmak 
Kelemcn kapıyr ~tı ve kız karclr. :s _ MUracaet ıııtıdalaruıa bağlanacak vesikalar §Ulllardır: 
ı;ir.in kulağına doğru c:ğilerek 8~ Nüfus cüzdanı, diploma veya tasdikname, askerlik vesikası ~ aa.. 
ki bir şeyler söyledi · Dwlaklan kerllk yoklamaları, poliaten tasdikll iyt buy kAgıdı, çiçek ~ıeı kağt. 
oynrunrş fak:ıt s~si çıkmamıştı. dı "evll lac evlenme cüzdanı, altı adet vesikalık fotoğrat. 

- Ne.? Ne dlyorsun ?. 6 _ Daha !azla malQmat almak tat eyenlerin i~letme mildürlUklerlne ve. 
Diye Yoli Y:Jksek sesle sordu. ya ıatuyon ıcfllklerlne bizzat müracaat etmelidirler. 

Kel.emen arkas·na döndü ve Ke• 7 _ tstıdalar en 8'JTI 14.7.942 gtlnU aaat 12 ye kadar kabul olunur. 
öarm rtık c;:o'k ) :ık.l~mLG oldu- U.759-7032) 
ğunu göriıncc o d ) ükııck sesle: 

- Yavrucuğum, dcrii. Nerede 
oturmak iMediği,ni soruyorum. 

Ve cevap beklemeden geçti o. 
tcmopilin arlca tarafına oturdu .. 
Yoli de: 

.... inhisarlar U. Müdürl~j_ünde~: ~-1 

_ Hava serin, eledi k:ışki man. Ciru.l Mil..Wlrı Oilnu 
ı•aarlığUJ 

aaatt 
tomu aJm~ olsaydım. Beyaz yaldızlı etiket ktgıdı 

Avdette KPlcmen hemen h"· "70XlOO., eb'adında 
ınen hiç konuşmadı, yalmızc·ı ay- Veya ··sox10 .. 

3.000 tabaka 
6.000 • 

rılırken I<-ıd:ım ki keYrn iist tl~- Sarı yaldızlı etiket klğıdI 120 
te ve hiraz sert bir sesle: m/m genl§llk •'dı~ kutru 300.500 

- Allah ısmnıl:ıdık.. m/m 50 m/m iç K. 18 m/m olan l500 bobin 21,7.9!2 Sah 10,30 
Dedi. blr tahta :makaraya earııııcak., 
Ertesi '!'Un sabahtan Yoli otele sarı yaldızlı kft.ğıt"68X38,, eb'adında 100 top 

100 telefon elti, ve öğleden ııonra ser- Beyaz .. .. 
t~t olduğunu !:Öylliy€-rek Kaıla• Zımpara ta:Jı 500 adet 10.40 

" .. 
10.000 kflo • " 

11 nn k:-ndisinl sinemaya götürüp sut Kostik 
göturmeycce~iııl Mrdu. Karlar ll • 

ğ;'r bir l!san'a; 
- Siz istedikten sonra hay hay, 

dedi. r nP1'aJ"' flflT) 

1
- ' 
~ugünkü r advo 

7,30 Program 7,32 VUcudUmüzU 1~
ıetellm 7,40 ajans 7,1)5 Senfonik par. 
çalar Pl. 8,3~ Evin saati. 12,SO Prog 
ram 12,33 ajans 18,00.13,30 Şarktla.r. 

18,00 Program 18,03 Fasu heyeti 
18,40 Hafif mUzik PL 10,00 konuş. 

ma 19,15 Daıuı. müziği Pi. 19,30 Ha. 
bcrler 19,45 klA.sllt Türk mUziği 20, 
15 Radyo gazetcsl 20,45 Şarkı ve 
tUrkUler 21,00 Ziraıı.t takvimi 21,10 
temsil 22,00 Radyo salon orkestr&!lı 
22,30 Haberler 22,45.2250 yarınki 

RAŞi D RIZA 
T1YATUOSU Hailde 1•1,kln beraber 

SAÇLARINDAS UTAN 
Vodvil - 4 - ~rde 

Ya;ı.an: .l\lııhmııt Yesari 

Dr. Fabrl Celil 
Slnlr ve ke.kell'!IDI! t.edavlG 

Her gön 4 te C-f'alojtln No. !l 

ı - Yulrnrı'.a clnl! ve mlkdarı yasılı malzeme pazarlıkla eatm alm&. 
caktır. 

2 - Pv.arlık hizalarıncıı. yazılı giln ve eaatlerde Kabata~ta Levazım 
şu~indckl 'Merkez lmı komisyonunda yapılacaktır. 

3 - B~yaz sarı yaldnlı klı.ğıt numunesı, zımpara ta§ı reııml ••·Sut 
Kostik ııar~o&mesl her gün öğleden sonra sözü geçen şubede görfileblllr •. 

• - lsteklilfrın pazar ıtk için taytn olunan sün ve aaaUerde teklü 
tdeceklerl fıat ıl%erinden % 7,5 gü,enrne parasiyle birlikte mezkQr ko. 
misyona m!lracaatları, (7316) 

Dev:d Demiryolları it le me;Umum Müdürlüğünden : 

Devlet Dcmiryolları hareket servisinde münhal bulunan mi!!etti§ 
muavinl'Jdcrlne yapılacak müsabaka imtihanı ile yüksek tabsll mezun. 
ıarı almacaktır. 

Mllsabakıı. imtihanı Ankarada 
sa.:ıt 14 de yapılacaktır. 

Müsabakaya girmek için: 

ı - 35 ya§ın: ~mlş olms.mak 
2 - TUrk olmak 
3 - F.cnebl ile evH olmamak 

25, Temmuz. cumartesi gUnU 

4 _ İdare hckımlcrince hizmete eiveriıll olduıtu tasdik edilmiş bulunmak 
5 _ FUD askerlik hizmetini yapmış olmak ve ihtiyatlık celblıe Ugla1 

bulunmamak 
s - Hüıınü hallol polisten tasdikli vesika. ile tevsik etmek ıarttır. 
7 - Fazla tatsilAt almak isteyenler işletme mtldürlUklorlne mllracaat 

ederek liğreneblllrler. 
Talipler \•eeikalarılc 2<1. Temmuz. 942 pıı.zartm gU:ıü aqamma ka· 
dar mıntakalarrndakl İşletme :Müdürlüklerine mtiraca.at etmeler! 
ll~n olunur, <~760-7033) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 4-7 
AKTiF PAS1 f: Un 

K.aaa: 
Altın: Sat! kliogram 

.Banknot 
72.806.213 

Ufaklık 

Dahildeki Mnhalılrı..s 
'l'tlrk Lirası 

Rar~teld Mabablrtu>: 

• • ... 
.... 

• • 

Altm: Satı Kilogram 23.919.528 
AJtnıa tahvili kabil serbest DOY. 
Diğer dövizler ve Borcıu Jdllrtna 
bakiyeleri , • 

UA:dne TııbvlDerl. 

Deruhte ednen enala aa.kd!ye 
karşılığı • • 
Kanunun &-8 !Del maddelertııe 

tevfikan Hazine tara!mdaı. vıı..1' 1 

tediyıı.t • • 
Seoed:at Ot1r4aıu: . -

ncnrı senetler • • 
Esham ve l'ahrll&t abclam: 

Deruhte edilen enala nak.. 
dlyenJn karşılığı esham n 
tahvllnt (!Ubar1 kıymetle) , 

D - Serbest esham ve tahvilAt , 

Avansları 

"'Altm ve döviz Uzcr!ne avam 
rahvtlft.t üzerine avan.e 
HazUıeyc kısa vadeli .svnn.ıı 

Hazineye 8850 No. ıu kanuna 
açılan al un ka!'§tlık.lı a vanıı 
Hissedarlar 
Huhtellf 

• • 
• • 
• • 

• • 
• • 
• • 

102.U6.ü6,8i 
6.666.688,-

21.:?.%21,37 

567 .S2 I ,f> l 

SS.GU.722,81 

-.-
61.759.Sl.2,96 

168.; 18.568,-

23. 790.%20,-

33lU70.8l2,88 

44.8~8.819,9!\ 

l0.289.U3,4~ 

8,I!l,22 
1.008.ızs,ır; -.-

:ı;o.000.000,-

Y elrb 

100.90S.!56,ll 

567.aıı,5t 

9.), IM.,035,38 

. 
ıauss.3u,-

383.4 70.812,88 

55.U%,003,~ 

!57.9) 1.M4,67 
Ui00.000,-
9.70l.M9.U 

1. 000.6"'1.1!6,92 

Sermaye: 
llıt1,at Akoeııh 

Adi • • teYkalAd
e:u.auıı1 

• • 
• • 

l'eda\1llclekt BaalÜlotlar; 
Derabte edil9ll evraın nakdiye • , 
Kımıımm 8--8 IDe.i maddelerine 
teTflkan Hazine taratmdan ftld 
tedJ.yat • • ' 
Deruhte edtlen enala aakdı:r• 

tıe.kiyem • • 
K~ tamamee aJtm olarak 
n&~ten teda...W. n.zedllen • • 
f'.eeakont mukabm DAnten teda. 
vQle vazedilen • • 
Hazlneye yaptla.ra aıtm karptıkb 
an.zııt mukabili 8802 No. b kaınm 
mucibine llhetea tedavtııe ya. 
tıedileo 

MEVDU&TI 
fllrk L1raın 
AJtm: San K&ocram 

ı • 

~· • • 
11U22 

3'4SO No. to KMI-. sOre ~ 
açı'an ava.na mattablll tevdi ohL. 
D- alı.ılat: 

Safi K!logn&m - M.Ml .934) 

[)(lvlz TaahhQdab: 
AJtma tahvili kabil dövizler 
Diğer dl5vtzıer n alacakD 
~ bakiyeleri 

lloltt.Mlf 

. .. 

• • 
• • 

Tl rklye Camllar lyetl 

ZiRAA T BANKA Si 
&unılUf ıarib.J: 18A. - Sermayelil: 1000,000,000 l'Wk WnH&. 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 

Zirai oe ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 U?'a ikramiye \f"U'IJ'OI. 

c.uaat B&nkaemda kumbaralı •• lhlıaı-ısn taaarrut neaapıa.rmaa • u 
50 ııru.ı bulunanlara eenede' defa çeldleıcek Kur'a l1a &f&tıdald 

plAna göre ikramiye aagıtııaeattır. 

• • 500 • 1.000 • • 1%0 • &e • •. &.800 • 
,, c.aoo • ...... t • sos • 1,000 • ı.ıo • .. 

ı • ıoo • ı.ooo • ı• • n 
&e • 100 • &,000 • 

ot::K:KNr: Beaapl&rmd&ld ~aralar blr eene lÇinde GO Undan &§alt 
c111pı.lyenJero ~ ~ taltdlrdo ~ 20 fazl&ıd)'le ftr'flıecektlr. 

KefkSeler: U Mart. ll Baz.1r&n. ll Eyl1U,, ll BJ.r1lıdk&ntm tarihle· 
rlDde yapılır. 

11 Dr. lbrahim Denker 

l 
Balıklı .Baatanesl DahUlye HUtc., 
haasısL Be.r gUn eaat 15 ten sonra 
Beyoğlu • AğacamU, Sa.kız.ağacı 

raddetıl ç.öplükçe&me sokak No. 13 ı 
••• Tele.fon: (2468. 

KAT'iYENı 

IHTIYARLAMIYAR 
KADININ 

İstanbul Asliye 9 ncu Hukuk HA-
klmlliinden: 42/99 

Davacı 1''atma Şayeste tara.fın:iıın 
kocaaı Mecldiyekby Likor fabrllcası 

4 No. da mukim iken seroll meç.hu. 
le gittiği anla~ılan Cenap Şahabcttln 
aleyhine açııan bo;ı3nma. dıı.vasınm 

yapılan muhakemesi nctlccsındc: Da 
ve arzuhali ve da vetlyc ve ı;ı • 
yap k a r a r ı ikamctı;IUıınm 

meçhul b u ı u n m a a ı n a bi. 
naen lllnen tebliğ edildiği bnldc lca. 
bet etmediğinden gıyabında icra kı •• 
hnan muhakemede: Karısı davacıvı 

06vdUCU \'e lll§eeine bakmıtdığı ve 
t.:r l!eneden beri cvını terkcttlğlndcn 
mUşte1·ek bayatın çekllmez bir hale 
geldiği şahadetıe sabit olduğundan 

medeni kanunun 134 ncU maddc!!I 
ne tevfikan boşanmala.rına \'C kaba. 
bati! olan M. alychln bir &ene mUd.. 
detlo evlenememestne ve 174 kuruş 

masarifi muhakemenin M. aleyhe 
tahmiline mlltcdalr sadır olan 17.6. 
!142 tarihli karar ber sabık mahke. 
mc divanhanesine talik edllml§ oldu. 
ğundan M. aleyhin onbc§ gün zarfm. 
da temyizi dava eylemediği takdir90 
llAnun kat'iyet kesbcdeceği tebU'g
maka.ınrna kaim olmak !lzere 1111.n 
olunur. (40450) 

SAH!Bf : ASIM US 
Basıldı~ yer: VAKiT MATRAASI 

Umum1 Neşriyatı idare ecltn 
Refllt Ahmet S~t.·~n11fl 

-942 vaziyeti 

9.412.185,7~ 

6.000.000,-

'58. 748.563,-

2S.790.220,-

lM.958.348,-

40.000.000,-

288.600.000,-

Ura 

16.000.000,-

ıs.-ıl%.1S6,7S 

I' -· 

SIRRI' 

-
45 )'aşmda olduğu hald:YDzQnde hl/ 

bir çizgı, hiçbir buruşuğu ~~ 
Açık .• yumuşak. ve bir genç ~ 
gıbı kusursuz bır cılt, Adeta bir ha· 
rıka denebilır. ı Fakat bunun feDal 
bir izahı vardır. .. ., "' 

Jşte, bu, Viyana Ünlversltesl Pro
fesoril Dı. SteJskal'ın şayanı ha)'?'et 
kcş!ı olan "Bıoceı .. ın neticesidir. 
"Bıocel., her yumuşak ve kusursuz 
cıld için elzem olan gençleştırici 
tı:ıymetli ve tabd unsurdur. Simdi, 
penbc renkteki Tokalon 'kreminde 
"Bıocel., bulunduğuıtdaıı, siz ~ 
ken cıldınlzt besler ve geıac~ 
Her sab<ıh kalktıtatm1a çiql w 
buruŞlt]dukların 'luıybolduğım9 w 
bıraz daha f gellÇ'~iz~IOılllıl· 
nüz 
Gunduzlerı !çın de ~z NnkVkl 

(yağsız\ Tokalon kremini kuHaDllUZ.. 
Bı.ı sayede cıldınızi taz~r. 9tr.tb 
noktalardan kurtarır ve açık snesa
matıru sıklaştırır. On yaş daha genç 
gorununuz. ve oyle de kalınız. YüzQ. 
nuzürı zayıflamış ııdalel.cnne niha
yet \'erınız Bu çıı'kJn ı.cidcn k~: 
!unuz Mektepli kız olduğuna sa• 
mı:nlti taze, sdct yanaltlanı:ıw •~ 
tatlı guulliğınıu ıktisap edini&. en. 
dın gıdası olan bu ikı m:ıhtdif To
knlon krcminın harikullde netlC'e· 
lc't.nden fevkal3de mahzuz 1 kala
caksınız Aksı t:ıkdırde paranw 
memnunıvetle ıadc cdeceğız 

YIPLARf 
118.500.000.-

US. l 63.S44,9i 
1.284.16-ı,O~ 

601.9S8.3iS,-

1.24.887.600,02 

İstanbul limanından 5 tonluk Sa. 
karya yolcu motörilne alt aldıftm 
11576 numaralı muayene fe}ı&detna. 

meslnf zayi ettim. Yenı muayene fe. 
hndetnamcslnl aıaca.~mdan eaklat . 
nln lıUkmü kalma.mı§tır. 

'78.12U67,9tı 78.12·U67,1>0 

25.892.024,59 
189,860.0!6,68 

l.000.8'4.126,92 

Sal<ıuy~ nıofür\l aaJılbl Mebınıeıt 

Tn~kcnt ('4»151) 

"' .. 
1883 numaralı §Oför ~hll)'etname. 

mi zayi ettim. Yenisini alacatund&n 
cakl.!ılnin hUkmU yoktur. 

Udell Şa.lr Haşmet eokak SG lfo. 
da !fOfor Ali Olllmt (CM48) 

• • • 
İstanbul liman idaresinden. aldı. 

ğım 8 tonluk Binnaz yolcu mol6rllne 
alt muayene şehadetııamaml n)'I 
ettim. Yenlslnl alacağımdan eakfsı. 
nin htikmU yoktur. 

Binnaz D:ll>ijiıil k.apia:Dı &n ... _. 


