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3 CUMARTESi 
TIL: 2S • SAYI: 876S 

1 limanlarına gidebilecek <urus 
idare evt: 4.nkara O. Valat YOJ'da 

1 l'elelon: lds.re (24310), Y&ZJ (!HU) 

l l'elg: btanbul Valm-Poeta lı:u1Dau:UI L yazısı 2 r ci sayfada 

Reisicümhur Milli Şef l•met lnönü, Büyük Millet Meclisi Rei•i Abdülhalik Renda, Genelkurmay Ba§kanı Mareşal Fevzi Çakmak ve Vekiller cenaze 

~ "'l k · b • • REFiK SAYDAM ANKARADA 
JiJTiJCO(I u a ınesı D"ÜN TOPRAGA VERiLDi 

ilk f oplanfisını vanfı ~ok_ hazin _ol~n cenazemer 
.._,.., szmznde Mzllz Şef de bulund 

Ankara aoAdana a: 15 Yeni Ziraat vekili işe başladı !I 

TORKiYEDE NEBATi YAGLAR 
, ' Tek tip yağ yapmağa ç lı§maktansa mevcut nebati yağ 

Yeni 1 icaret vekili de bugün 
Ankaraga g.eierek 
vazif es~ne başi ıqor fabrikalarını devlet kontrolü altına almak ve liyatlcırı 

narka tabi tutarak resmi müeHeselerin ihtiyacından 
1--J l b cins yag .. istihıalatının dahilde ıatı•ını Ankara, 10. (\'akit) muhabi. l ''İnti hap ve inha etti~iniz icrn 
~a 0 !ln u :r • d ) R •...: il h 1s t 1 ·· ı · ı · · · · · l d d .. b • ld tın en - t"1»1C m ur me na· • l cı e1 ınm t:ı} ın <-rı tcsvıp u •il. 

~ serbest bırakmak aha ogru ır yo ur ı I ııil'nlin Başvekil Şükril Saraçoğ. f..ı tur. Hep;nıze ) üre hi1me l!cı 
~ , luna, kabiM lL<>tcsini tasvip etf. 1 ve lr.:J\'ll f ı'civ tler dileıını 

ğinc dair tezkeresi bugiln resmi l\~isiciimlııır: f..,mct İnönii. 
gazetede n-c§redilıniştir. Tcikere, tLIC '.l'OPJ. ':\"l'l Yazan : Asım 

• ebati ynğlnr memleketlmiıfo 
uıUhhn tubii servetlerinden bir 
"UbeJ i teş'kil ediyor • 7..eytin 
tanelerinden Zeytin yağı çıkanı.. 
oığı gibi p:ı.muk çekirdeğinden pa. 
ınuk lnğı, yahut çi!:rf<l yağı, ~il-
amdan Susam yağı, keten t.ohu0 

rnundnn ze)Tek ynğı, ny çiçeğio
<len (güne bakan) Turnosol ynğr, 
lfindJcıt:ın oe\irlnden \'ejctalJn ı;ı
knrıbr. Ru muhtelif nebati yağ. 
lardan yıılnrz \ 'ejct.nlinln ilk m.'\d• 
<lesi olan Hindi tan cc,i zi müstes
Ua olarak diğerlerinin hepisi mem. 
leketimlı.de yeti~ir ve yalımı zcy. 
r.ek ~ağı (Bezir lllb'I) mUst.csna 
01ara:k sanaJi'1e, yani bol ncılı'kta 
ktıllanıldığı halde lliğer nebati yağ. 
lar gıda nınddcsiclir; zeytin ynğı 
gibi heııisl yemeklerde kullnnılır. 

Onun fı;in memleketimizde gı
da maddesi olarak yağ konu n ile 
tnesguı olurken mutlııkıı. ncbııti 
Yağları dikkate almak zarur<'tl 
'"ardır. Memleketimizde hayvan 

Uclünclen ı;ı1.anlan adc yağlar 
Umumi gıda ihtiyacını;. küri gel
in.ediği irin. pamuk yağr, su a.m 
Yağı, :r.el tin ynğı, turno ol yağı 
<lenilen nebati yu~luln mnlılfıt, 
~~arak kullanılması lifetlenberl ı. 
•Sat haline gelmi~tir. Kıınunlan. 
~~'. terkibi ıhhnt 'ckfıletince 
ellı olmaic ve hu usi mUsna<le al. 

inak . artUe mahlfıt ;\ağ imalini ren etmiyor ise de bu türlü l ağ. 
:~ imalini kontrol etmek ınüm
. Un olmadığı irin süilstimiıllerin 
i'~iiııe .s~mek çok giiçtür. Onun 
~lh lıukumetçc te1• fi ıı :m~ ya.v· 

ll•ak lec•rübc<ıine girişilmi<otir. 
U ~u itibarla. hi.it Un nıenılel•et ih
~acına kar • gelecek surette tek 

tıp J - -~ ag l apmııga ı•nlısnınktnıı ise 
ıne\cut b • - • 
(l ne ah yag fnhrlkalıırını 

etj t k · rı e ontrolU nltma alm:ı,, 'C 

111 
atlan nnrka tfihl tııtarnk r esmi 

ol ııesse<>elerin iht ivarııulım fnzln 
lıi~; bu dııs yn~ lstiho;alithnın dıı. 
] e satısını serlıc t bırakmak 
( rı lııı. ı -c ognı bir l oldur. 

bunu fikri bi1.e teli.in eden şey, 
İMilseııc nebati lng fubril.nlarının 
111 

ısalatnu lıti1'iımctçe el konul. 
,. .. ~ \'e satıcıların ellerinde olan 
ıtıa ara beJ an nameye tabi tukı. 
40 ~ \herine kilosu fabrikalarda. 

Uru~ olan .namuk lail:Innnın 

karo piyasada 180 kunı-.a ka,1ar 
satılmai'.,ra baı-lamı~ olmaı-ıdır. Jlü. 
Jd'ımetin tetkikatı, ayni neticeyi 
\'em1iş olmalıdır ki, son bir J<a. 
rar ile neb:ıti yağl .. nn satı~ ser. 
be!<ıt bırıı.kılmışhr. 

(Devamı Sa. f, Sü. 6 da) 

A.nlmra. 10 (ıt.ıt.) - Amcdknnın 

istlkliil giinii yılrliinünıii münaselıc. 

t ile Rehiriimlıuruıııuz İsmet lniin:i 
Amcriku Birleşik ıl c \ k !lrri rrisi M. 
Rıısvcll'e tl"hriklcrim felı:ırarıa lıiJ. 

clinni5 ve Ameri ka dcvJel reisi dr 
Yine tclgrıı rıa le~<'kl,iirlcrini ">ı.,ı · 

muştur. 

aynn şöyledir: 

Dola cephesinde 

Rosoş şehri 
zaptedildi 

Almanlar böylece M oskova : 
Ro•tol yolunu kesmİ§ 

oldular 

Voronej 
düşmemiş 

Berllıl, 10 (A.A) - Alman ordula. 
rı başkomutanlığınm tebliğinde bil.. 
haasa şöyle denilmektedir: 

(Det:amı Sa. f, Sü. S de) 1 

Ankara, 10, (\'akit ınulıııbjrjn. 
~en) - Şükrü Snrnçoğlu k at.ine· 
si bugiln sa'.Lt on beşte ilk loplar.. 
tısını yaptı. 

Yeni tics.ret vekili Dr. Behçet 
Uz yarın (h:ıgUn) §ehr.imize gele. 
cektir. (Devamı Sa. f, Sü. 4 de) 

Mısır cephesinde 

Harekat 
durgunluk 
devresinde 

Iki taraf da hasmın takviye 
almasına ımani olmağa 

çalıııyor 

(raztsı ! nci sayfıı.mızdl!) 

Küçükpazarda büyük 
· bir yangın oldu 

24 ev, ı dOkkAn tamamen, 6 ev kısmen yanarak 
bir kadının patbcan kızartmasına kurban aıtt! 

Dün öğleden sonrn saat 14,15 
de KU!;ükp:ızardn büyük bir y:ın. 
gm faciası olmuf, kısa biı zaman 
için<le 31 bina ) anmıştır. 

Ateş Demircilrr caddesi üzerin 
deki Yavuz Sinan mahallesinde 
Ampçcşmc sokağında lncbolıılıı 
Mavnacı Hasanm s:tlıibı bulundu. 
ğu 4 numaralı evden çıkmıştır. 

Buı-nda, iist kalt:ı oturan Crmi· 
le, patlıcan kızartmak için bir 
ınıkt.nı · talfışı tutuşturmak iste
miş, bu s.mıdn zeytin yağı ani o.. 
!arak parlamıştır. Alev, nhşnp o
lan evi biran i<:inde sararak <;l'l'1. 
gibi J nknrığıı baslamışl1r. 

Ate~ hep ahMp olan yandııki 

6, 8, ıo, numaralı evlere de slr:ı
yet cdere'l<: bir 3lldıı. korkunç bir 

(Dell._amı Sa .. ~ .. Sü. 6 da) ttful:re atesi &ündllrmeio ealısırktuı-

Dr. SnJ damın <-cnn :ı:•'til Bnı>' ok!Uct ününde. (}'azısı .J net say/ amı::d~ 

Milli ŞEFiN YURDDAŞLARA 
SAGLIK DiLEKLERi 

Dr. Saydamın ölümü münasebetiyle Joat devlet ve 
hükumet reislerinden taziye telgıralları gönderildi 

ıinkara, 10 (.\..1.) - Riynseı1ic:m l Bulgnr kral ı, Romanya devlet rcıil 
hur umumi kiıtiplij:{inden : ve Ş:ırki Ür dün F..Jlliri tarn!lon nil :ı 
Reic;i cümhıır lsnıct 1 •ıiimi, dok•t)r Rcisicümhur İsmet fnönü ye tnziJlllf 

Refik Saydamın :ıni ,.c C"lcm vc .. ci lelgr:ıflnrı gondcrilmişlir. 

öH;:ıı ii miin::ı~<'brtile yurdun hrr 'l- ŞCKRÜ SARACOGLUNA 
rofınd:ı n srlrn t :ı1h r'lrrc le '' ,.. TAZiYELER 
!er in in "e yurdd:ı~lnrtı sağlık dilek- Ankara, 10 (A .A.) - Başvekil Dr 
!er in in ibliı~ı no Arınılolu ııjan ı ·ı Rcrik Saydamın vcfo tı doln v:ısilc l· 
memur etmiştir. lnlyn lıfiktımcı rcio;i, Portcki; b:ışve-

Mlr.Lt ŞEFE T A7.1YE kili ve hnric~e n:ızırı, Trnk b:ışYc-kili 
TI:J.G n \ FT.ARl · Mısır bnşvekili \"C hariciye nazırı 

l vc Roman ya h:ııiciyc nazın tnrafm 
AnT:ar<r, tn ( \.A.) - B:ış· rkil Dr. clon hariciye vcld li Şükrü Saracot' 

11 ··· k Sn) damın vefatı ılo1:1', 
0

IC' luyn 1:ıziye 1clgm0nn tıdkilmişlir. 

Saracoğlulıükiime
tinin iki geni vekili 
r 

Yeni hükumetin, Relik Saydam hükümetinin bir Deva-
mından ibaret ve iç, dı.t politika•ının milli siya•etimizin 
devamı olduğunu tekrara bilmeyiz hacet var mıdır? 
Ziraat politikasının ve geniş mana•iyle ticaret politi
kasının ehemmiyetli bir surette göz önünde tutulmak 
istendiği el~ göze çarpmaktadır. Büyük Şefimiz lnönü'-

nün direktifi ve Saracoğlunun bilgili nezareti altında 
yarına emniyetle bakabiliriz 

Yazan: Sadri ERTEM 
ŞUkrti ara~oğlu kahincsini, iki ı ve ziraat \'el.illeri ' 'Kifeledn&a 

yeni vekil atmakla i<uN'tu. hiı "°" I aynl""' bulunuyorlar. Yeni h• 
retle Refik Saydam kabine incleki kiımete ticaret vekili olarak Dc-
i~ arkad&_5la.n arasından ticaret. (Dowm.ı S Uncilde) 



-!- V A Et 1 T '•., 

Küç"k m ·türlerin tcnebi liman· 
arı a etmelerine izin verildi 

üoğu cephesinde 
( B<ıflaraf ı 1 inci sauf ada) 

Şark ccphu!nln cenup kesiminde 
Alm8.D '!.'il uı.ıı.t.efık kuv\•tıtleri gen~ 

bir cephede, kaçan düşmanı takip et. 
mektedirler. Mevzii mukavemeuer 
kırılmıştır. 

Haziranda 
İtalyan zayiatı 

Balkanlarda 466 ölü, 496 
yaralı 

Refik Saydam Ankarada 
dun toprağa ver.ldı 

Ankara, 10 (A.A) - Baovckil Dr. 
Refik Saydamın cenaze törenl bugün 
oğleden evvel bUyük meraslmle ya. 
pılmııtır, Ccnaııeyl ve birllkte geUren 
zevatı taıııyan hueuııt tren saat tam 
dokuida Ankara garmcı glrml§ ve 
Büyük mlllet mecll.al relel, AbdUlba. 
llk Renda, Bagvekll ŞUkrU Saracoğ
lu, Genelkurmay bafk&.ıu Mare§al 
Fevzi Çakmak, vekiller, meclls rela 
vekilleri, gurup rela vekilleri, parti 
geneı sekreteri, rlyaaet1cUmbur ba§ 
yaveri ve yaver, guru;ı idare heyeti 
Azaları, mnıtakll gurup reis veklll, 
Ankara vali ve belediye reisi, garnf. 
:ı:on ve merkez komutanları, emniyet 
dlrektıırU taratmdan karşılanmıatır. 

·m-... i~·~ e ~el? ~ti 
yağlar 

. < Başlarafı 1 inci 8flf!faiJa) 
Adanadn (Glledo) fabrlkut is

minde bir nebati yağ fabriltMı 
\'ardır. Bnndan ba~ka Morslnde 
biri l'uryağ, diğeri t~bak, tzmir· 
de Turan, hkenderunda Kepfü 
isimlerinde nebati yağ fabrlkala. 
rı bulunrnııktadır. Yani Bakir kö
yündtki fabrika ile beraber mcm• 
leketlmizdckl nebati yağ fabrika.. 
lan altı mUcsse etlir • 

Bir müddet evvel, görUlen lUzum Diğer taraftan alAkadarlar, ecnebi 
Voronej'ln glmall garblalnde dü' • 

ıcıuun tankların himayesinde yaptığı 
taarruzlar ağır kayıplarla geri pUs. 
kUrtUlmüııtUr. KuvveUi hava tegkl1le 
rl harekAtı dcateklemlııler, gcrl çe • 
kllmekte olan ve tahrip edilen geçld. 
terin önünde biriken Sovyet kollarını 
bUyUk bir muvatlaklyetle bomb:ıla • 
mıı::ıtardır. 

Romn, 10 (.A.A.) - İtalyan 
ordule.n baekwnandaıılığı Haziran 
içinde İtalyan kayibl:ıriyle bundan 
evve-llti listelerde lıildirilmemi~ ol
un kayıblrum yeni bir listel!ini 
r.cşretmf8tir: 

Uzerlııe ecnebi karo. sularına seter e. ıulara sefer edecek motör kaptanıa. 
dccek gemllerln seyahatleri. yeni bir rma denizaltı g!lr.ıiükleıi takdirde na 
lt'ara kadar oıenedılmltU. Haber al. aıl hareket edilmesi lAum;eldlğlnl 

dığıı:ruza göre bu yasak kaldırılmıı; 1 öğretir tebligatta bulunmuJlardır. 

ve ~O tona kadar olan Türk motıır. Buna göre herhangi bir de.nlzallı gö. 
!erine, mutad tormıı.!ltclerl tamam. :en motör, hUvlyeUnl belll etmek U. 
landıktan sonra ccnebt sularına sefer ı zere bayrağımızı gösterecek ve mUm 
etmek mUsaadeıl vcrllmlştlr. Bu a. kün oldı.ğıı ~ sahlldcı.:ı seter ede. 
rad:ı mot!lrlerlmlz:, Bulgaristan liman I cekUr. 
larına da lgllyeccklerdlr. Orel'ln ııımall garblalnde dll!Jman 

bUyük piyade ve zırhlı kuvvetler kul 
!anmak suretiyle taarruzlarını tek • 
rarlamıııtır, Du taarruzlar çetin mu. 
harcbelerden ıonra geri püskürtül • 
mUııtUr, Bu hareklt neticesinde tah
rip edilen tankların sayısı 300 ı bul. 
muııtur. 

Ordu ve gönUllU mlliN kayrblan~ 
Şimali Afri.kada: 849 ölU, 1399 ya
ralı ve 868 kayrb, 

Rusyad:ı: 9 uncu liııtc o' arak: 
60 ölU ve 186 yaralı, 

Adanada bulunmaktan istifade 
ederek (Giledo) fahrlkasmı geı
dlm. Bu fa.bn"ka en ~ok p:unul< 
yağı fstlhsAI etmektedir. Normal 
zamanlarda fabrika, senenin on 
bir ayında i)er. Günde 4 ton yağ 
~ıkanr. Demek oluyor ki, bu fab
rika yalınız bıı:;ma senede bir 
milyon kilo kadar pamuk yağı 
~ıkarabifmektedJr fd, diğer neba .. 
ti yağ fabrlkalannm istthsallerl 
de gözönüne getirilirse mf!mleke
tin gıda lhtJyarJ OOkmımdan ihmal 
~dflemlyecek bir yekCiıı te~kil et
til;-lnl gö5t.erir. 

~ısır mu 1arebesi 
Balkanlarda: 466 ölU, 496 ya

ralı: 

J(ahire: 10. A.A. - Ortn Şvk 
İngiliz kara ve hava. kuvvetleri 
umum! ko.nrgft.hmm mU§terek •.tb 
liği: 

Pasifik harp 
konseyi 

Ortatark askeri durumunu Rjev'In cenubu garblslnde çember 

Bahriye kayıpları §U BUretle he 
ab edi'meıktedir: 30 ölü, 245 yar
nh \'e 826 kayıb. 

Hava kayıblan da. eunlanbr: 35 
ölU, 66 yel"alı ve 178 kayıb . 

Tabutun bulllnduğu vagon bayrak 
larla örtUlmUttü. Tabut blr bayrağa 
sarılı olarak ukerln elleri UstUode 
cenaze o t o m o b ı ı i n o ko. 
nulmu§, arkasında protokola dahil 
zevatın otomobllleri olduğu halde 
Büyük millet mecllıl ve climhurlyet 
halk partlat yolundan bafvekAlet mey 
danın& getlrllml§ ve burada top ara,. 
baııına nakloıunmuvtur. 

Cenup kesi.mindc seyyar kuvvet 
lcrhniz dllşma.n kuvvetlerine ve 
tanklanruı. hUcQ.m etmiQ!er ve tun 
Jarı şimal istikamet.inde çekilmek 
zonınd:ı b!'ra!anr~lardır. Diğer ke
eiml erde normal bir topçu faali .. 
~eti olmu,tur, 

Bo:mba \•e av uc;:aklamnız dil!\. 
man ~U1.l'Inı bombalamışlnrdır. 
5l' den fazla .krunyon tahrip edil. 
mi tir. DUş!Jl.ruUll ha.va faallyeU 
nıahclut bil· ı:ilçiıde o'muetur. Ak:le 
?·iz üze-rinde hnrekıUt:ı bulunan A• 
meri1~an ordusunu mensup ağır 
bomba tayyareleri keldile • 

rini ö:ılemegc te!Je>bbU;ı; eden iki 
dücmı~n nvc!SI!lı dill}ürmüşlerdir. 

8 • 9 Temmuz gecesi düşman u• 
c;:akln.n Haltay:ı kn'?'flı hücumlar:
ı•a devrun etlnl~ler.:lir. Avcılarımız 
üç ve gcee avcıbrmuz'a uçnksa_ 
''arbrmıtt 2 dlinnan U<;ağı du .. u~ 
mfü;J.e!'dir. 

Biitil.'l bu ha .. eklittan Uç a.çağ·. 
nuz dônmemi.stir. 

SON \' AZ1l'ET 
Londm: 10. A.A. - Reuter A.. 

j:ınsmm a.sker! muharririnin aldr .. 
ğı bi · ha.bere göre, diln .Mısır ~ı:
h inde sUk\lnet bükfım sürmüş.. 
tllr. 

Fruıliye! Gattarn milnhat ara. 
zisin.in f}lırnı.Jinden başlsyan dfü:. 
man hatlıı.rmaı cenup kı.smta. in.. 
Jıis:ı.r etmişdr. kıgmzıer burada 
tank bf rliklc1i de dahil olmak ü. 
zer~ d~ kollarına taarruz e
d~rc:.t bunhn gerilemek zorunda 
lbıra'km.ı;}lardo-. 

. HakiJuıtte ·'Hs.t., tab!rlni §imdi 
iki vatiyet ha.kkmda kııllanm:ık 
doğru dc~ldir. Çölde iletiye doğ.. 
ru uznnmıs btr ınra noktalardan 
ahsetm.ek halrika.te dnha. uygun. 

dur. Bunların bir ka.çr iyice ta..1ı.. 
:kim eclilıni§tir. Digerleri gnlib bir 
ihtimalle tamssut lçn lruHantlmnk 
tadır. 
1NGtr.ız TAl'YARELJmlNlN 

FAALll'f<:ft 
Kaltre: 10. A.A. - İngiltere 

muhareobeamden beri gl.irUJen ha. 
\:a mu:barebeleıinin hiçbiri mütte
fik hava kU\'Yetlt-rinin Mrsın hıı .. 
en aturtarmış buhınan f&ıliyetleri 

aereocsmcle geni!'! ölçUde olma. 
mrştır. Pılotle.r günde yüzlerce çı. 
kış ynpıruı.k suretile büt.tin gün 
lıavaua dolıışmjl.ktadtrlar. Gece 
T ilotb.rm fn:ı.liyetini hiç sekteye 
~ğraıtnuyor. Nil vfı.öisiM.e harek4-
ta d-evı:ım bnliru buhmnyan Rom. 
mel, Elatamoyn önünde tutunma .. 
ga çalı.smnktadır. lnı:üliz muke.ve .. 
nf.etJııin ne kadar devam edebi. 
leceği ha.va kuvvetlerimizin gökle. 
re haklın olnuısnuı. ve dli~rn:uım 
ikmai işle-rhrln ~aslı surette sek .. 
teye UJ:,"lıtı.t.:llruU!ıa bağlıdır. 

Marsama.truh yolunda lskende. 
rlye fstikam~tinde ilerilemeğe ~
Jışa.n tank ve 7.ırlılı otomobil ko~
larnu durclur.ınnğa muvaffak olan 
\lt:aklıırnnız eırcy bir müddei.ten 
brl> topçu mevzilcrlni '\'C dü§lllan 
8S;!kler tophili.ı!klarmı hırpalarn~k. 
tadrr. ll'eaa>..ar pilatlırınuzın bun 
d:ın soma da oynrynC8k mühim 
roHeri vardır. 

Dl~l.\1Z (J.f<~HF.siNDE 
1.ondra: 10. A.A. - Amiral. 

lik lll"cica.mrnm t-:!bEği: 
Dcn-=..z:ııtrl!umıız Akdenizde düş 

ıınu.vas:ı.L.'l lhatlnrma zarar .. 
lar verme ~e devam etın~tedir. 
le?'. 

TeC'men M~n.zienin kumnndn 
Em.da bulunan bir denlz:ıltmnz 
lJ~s gitmekte olan iki dUr. 
man gemisini tahrip ctınl§tlr. B~ 
dcnimltr Libyaya mal~e nakle
den Ve kuvvcUi bir himaye nı. 
tında gklcn kafileye dahil orta tc
najd:ı. 1bir tlcarc:t gemisini torpi'. 
le~·et'ek b:ı.tı:rm~111'. 

Daha sonm bu denizaltı orta 
tomjdn bir muavin geminin, yok
nu ~erek 'taaıt"llz .etmh;tir. C • 
l'.llba doğra gitm'C'kte olan bu gc .. 
:ını ~ :i torpftle yımıJ:ına.rnk batınıs.. .. 

IPAJ..YAJIJ 'l'P!nLt(lf 
ftoma, 11 ( A • .\,) - f tal yan or. 

luhn 11mumi karargnhuun 774 
nuınıJı tebliği : 

te•Lkik etti içinde bulunan Sovyet kıtalarının 
yaptıkları bir çıkı§ tcoebbüsll aklm 

\'aılnofon, 11 (.ıı.A.) - Pıısirtk kalmıftır. 
harp konseyi diln haftalık toplantı Dün avcılarımız ve hava batarya • 
sını ) ııpmıştır, Bu lop!nntıd~ enrl ıarı 78 Sovyet tayyaresi dU§UrmUa. 
n orlaşorI< durumu fol.kik edilmiştir. ıerdlr. Bet Alman tayyareaı dönme. 
Konsey ıdurumu on hr..ş gDn evveline ml§tlr. 
nnznrnn ı:o'k hi hıılmuşlur. Tayyarelerle denizaltılar kutup de. 

nlzlnde taarruza uğ'rayan bllyük ln
Y crı 1 Z.el:ındn elç!'ii M. Ynlter Nu· 

glllz _ Amerikan kafilesinin baklyye. 
lopl:ıntıd:ın onra şunları söylemi~ lerini ke§fetmlıılerdlr. Uç muhrip ve 

tir. · iki muhafaza gemisinin himayesinde 
Jfonı;ey l\lı51r muhıırebelcrini in. giden ve Uç vapurd:ın ibaret olan bu 

ccdcıı lnreye trtkik etmiştir. har;cJ. l:a!ile bu Uç va,puru da. kayootml§Ur. 
im hir müddei devam edcceiliııi Bunların iki.si denl..zaltılanmız tara. 
ı;ôyl,,ycbllirfm. Fakat ne ohırı;n o!-, tından babrılmıııtır. 
sun durum hundnn hir koç giin e;·. 

2~0 kilometrelik cephe 
veı .. hııkış çOk iyidir. Mosko'\-ıı, 10 (A.A) - R6yter ajan 

Kıınııdn <'!çisi i\[. Lcic:thon M:ı smm husust muhabiri bildiriyor: 
cıırhy şöyle demiştir. Voronej'den Ros~'a kadar uzayan 
Kono;ey Mı ır v~zi;\ elinden bn~'<n 250 kilometre boyunda az çok fasıla. 
Almycn ndolıırınclııki trlurumu dJ aız bir cephe Uzerinde cereyan eden 
tetkik elmiş ve M, Ruzvelt nin bu kıyasıya meydan muharebeıılne blr 
gölgede vaziyet hnkkındıı \'erdiği h- milyona yakın asker iştirak etmiftir. 
ahııti dinlemiştir. Von Klelst'ln kumandasındaki ' n. 

ctt Alman ordwrunun külll kısmı Don 

Sıhhat müdürleri arasında 
terfi ve tayinler 

Ankara, 10 (Vakrt muhabtrlnden)
:Mnlatya sıhhat müdUrü l\ılufat Din. 
cer, :Balıkesir sıhhat mUdürU Saffet 
öney, Trabzon sıhhat müdUrU ŞUkrU 
Göksu, Denizli sıhhat mlldUrU Remzi 
Baıkan, Kayaeri aıhhat mUdUrU Ah. 
dllJhallm Ergln, Erzincan mhhat mü 
dllrU Naci Kansuay, Sinop sıhha.t 

müdUrU Fethi öner, Bilecik aıhhat 
müdUrU Hamz& Kökten, Bolu sıhhat 
müdUrU Ahmet Kemal Unal, Amae. 
ya sıhhat mUdUri.l Hıı.llt Barbaros, 
Kastamonu aıhhat m!ldllrU t.man 
Hakkı Erkun, Malatya ııhhat mUdU 
rU Ahmet Tatat. Gaziantep 8Ihhat 
mUdllrU Mustafa ZUhtU Ergin, Mar
din aıhhat mUdürU :Mahir önbllgln, 
seksener Ura maaııla. üçüncU aırut 

11hhat mü<lllrlüğllno; Ordu sıhhat mu 
dUrU Muhlls Konar, lçel mUdUıil Tuv 
!ik Dcmlrol, Burdur mUdürU Emin 
Esat Sagun, Aydın müdUrU Nazmi 
Özbek, Afyonkarıı.hlııar l!lhhat mlldll.. 
rU Bakı BUgln, Kütahya sıhhat mil. 
dUrU Ce!Al Bayııun, Kan sıhhat mü. 
dürU Eaat Bengi, lepnrta sıhhat mU. 
clUrU Cudi Sune.l, Siirt sıhhat mlldlL 
ıil Nedim Gözen, Urfo. &ıhhat mUdü
rU Kemal Gulay, Çoruh sıhhat müdü 
rU Sa.bit Emek, HakO.rl sıhhat mUdü. 
rU İzzettin özden, Kıklarell sıhhat 
mUdürü A.ııat Aydonat, Bliıgöl ınhhat 
mUdürU Naci Tuna, Niğde mhhat mü 
dUrU Cemal Başer, Rize sıhhat mU. 
dUrU KAzım Alplııcın, Yozgat sı'hhat 
mUdürll Saml Orer, Edirne sıhhat 

mUdüıil Rauf Tuçtekln, Muş 81hhat 
nılidUıil Rıfkı Uygun, Van sıhhat mü 
(UlrU ZekAl Erkun, Erzurum sıhhat 

mUdUrü Alt Rıza Bnkay 70 oer Ura 
maaııla J8rdllncü amıt sıhhat mUdür_ 
lilğilne; Giresun sıhhat mUdllrü Cemil 
Şencan, Sivas 81hhat mUdürlUğUne. 
dördllncU sınıf 81hhat müdürü Hilmi 
Tamk Giresun sıhhat mUdllrlUğilne, 
Aftrı sıhhat mUdUrü Şerif ÖZbek Kır 
~hlr sıhhat mlldürlüğüne, Bitlis sıh. 
bat mUdUrU Abdullah Tarım Tokat 
sıhhat müdllr!Uğüne, Tokat aıhhat 

mUdUrU Vefik Giray Ağn sıhhat mu 
rJürlUğtlne, Urla tahaffuzhıınesl mü • 
dUru Hilmi T\ıı:ıa GümUşhane sıhhat 
müdllrlllğüne yetml~cr lira ıncıaşla 

tert'inn tayin kılınmıştır. 

nehrinin batısında zıı.ptedllmı, bulun
makla beraber Almanl&r §imdi neh
rin doğu kıyısında bir muharebe ve. 
reb!ımek için Voronej bölgesinde 
Don•un sol sahilinde k!.tl miktarda 
asker bulundurmaktadırlar. Şlmdl bU 
tUn tiddetlyle devam eden eava.g, Vo. 
ronej'ln nklbcUnl tayin cdecektir. 
Almanların zorla geçit temini için, 

yaptıkları kuvveuı hücumlarla T,!mo 
çenko Don nehri hattını ıs gün tut • 
muştur. 

Don nehrinin batısında Kursk ~ 
Voronej arasındaki çevrede Alman.. 
ıar, birkaç kes1mde Sovyet mtıda.tal\ 
hattına birkaç noktadan gfrml,şler l· 
se de uçlarmı e88Jllı surette genişle. 
tememt.şlcrdir. 

Rosoş yaktninde durum, Timoçen. 
ko için de c!ddJdir. Ruslar, sayı ba.. 
knnmd:ın Usttın kuvvetlerle karıılq 
mışlar ve nehri terketmek auretlyle 
Almanların llıloskova..Rostov demir • 
yolunu kcameıerlne Jmk!n vermtıı • 
lerdlr. 

Vorortf'j dütmedJ mlf 
Londra, 10 (A.A.) - Moskovndakl 

Röyter hususi muhabirinden: 
Voronoj batısında Don kıyılarında 

hıılen tarihte !fimdlye katlar eşl hiç 
görülmeyen en §lddetıı çarpıomalar
dan bJrl cereyan etmektedir. Nazile. 
rfn l>UtUn iddialarına rağmen, Sov. 
yetıer Voronoj'u el'an ellerinde bu· 
lundurmaktadırlar. Almanlar çok bQ.. 
yük bir kuvvetten ~k& hiçbir krta
lannı §imdiye kadar Don nehrln!İl C'a 
tesine geçlrcmeml§lerdlr. Pek az sa. 
yıda bir tank gurupu refakatinde mı>
U!rlll piyade ve hafif makineli kuv. 
vetlerle mücehhez askerler olduğu 
halde nehrin 6te yak&mıa geçmete 
muvn.f!ak olmnıs& da durdurulmu§ 
ve kısmen yokediJdikten 80!lr& neh
rin doıfu yakasına ul&§&bilrnlştlr. 

Ankara barosundan çıkan 
bir avukat 

Ankara, ıo (\'akıt mubabtr1.ndenr
Her avukatın kayıtlı bulunduğu baro 
mmtakasında blr yezıhane tesis eL 
meal mecburiyeti dolayfslyle Anka. 
ra barosu, suikast muhakemeaind" 
Abdurrahmanın vekili olan Şaklr zı. 
ya Karacana tebll~tta bulunarak yn 
zıhanesinl tayin tçln mühlet v<ırml§. 
ti, Karacan tebllğata uymadığından 
hakkmda baro levhaamdan sWnme 
karan verilmiştir. 

Amerikada 
Seyyar bava butaa 
haneleri yapılyor 
Vaşington, 10 (A. A.) - llaı• 

Wye naız:rn Stimson, Amerikan 
c.ıduswıda yamlılarm muharebe 
bölgelerinden luuıta.nelere nakli ı .. 
çin en az kırk yaralı taşiyab1len 
büyUk seyyar hq.va hastanelericin 
k u llantlacağını bild irm 4itir. 

Saracoylu kabinesi 

Sabahı.ıı erken saa.tından iUbaren 
merasime !§tırak edecek a.akert kıta. 
lar yerlerini almış, blltUn reaml ve 
huııuat mtieaseaeler bayra.klarmı yıı. 

nyıı lndlrml§tl. Cenazenin geçeceği. 

caddelerde intizamı temin lçln lkl ta.. 
ra!lı polis ve jandarmalar yer almı!J
tı. Kesif bir halk kütlesi mero.slmln 
yapılaca.ğı meydanı, caddeleri lkl ta.. 
ra!lr doldurmu§tu. Saat dokuz buçu: 
ğa doğru büyük mlllct me<:llsl reisi, 

(IJa~larofı 1 irıd sayfudo) ba§vekU, genelkurmay ba§ka.nı, ve • 
Yeni ziraat v~kili Şevket Ra"il killer, mebuslar, büyük elc;Uer, elçl

Hatipoğlu, bugün öğleden evvel ler ve eıçlllkler crk1Uu Ue komutan. 
Efıki vekil Muhlis Ertmenle bera• lar, vektı.ıetler llerl gelenleri, vali ve 
ber zira.at vekaleti:ıe gide'l'C\c veka iktisadi müesseseler müdUrlerı baf
le t erkP.nile ta.nı&mlŞ , tebrikleri vekllet meydanında. kendilerine ııy_ 
kabul etfi§tir. rılan mevkller! almış bulunuyorlardı. 
TlCARJt~T VEKİLİ ız~IİRDEN Merasime ba§lamadan az önce rel. 

Al'RILDI ıdcUmhur ve MUU Şet İsmet lnönU 
İzmir: 10. A.A. - Ticaret ve. geldiler, 

kili Denizli mebusu Doktor Beb• Tören tam saat onda. b&§ladr. Alay 
çet Uz dün gece 24. • 10 Aleıa.ncak. rlyaııetl eümhur bandoeunun matem 
tan kalkmı trenle Anka.raya hare- havasiyle yürUytlşe geçti. Önde bir 
ket etmiş, istasYonda vali, beledi süv&ri bölllğU, sancakla.riyle bir piya 
Ye robıi, em.niyet mildUrli, parti de alayı, riyaselicUınhur bandosu 
ttkfi.n.r , matbuat mUmessilleri ve ba§ta relBlcUmhunın ve diğer devlet 
bir9(lık dostlan ta.rafından uğuı. 1 ve hUkQmet relalerinln oımak llzcre 
l:uunışt.ır. ıııo ye yakın çelenk bulunuyordu.Muh 
tzl\ltR GAZETELJ<.:Rt \'E SARAÇ te;cm 51Unlln tabutunu ta.~ıyan top 

OGLU KABİNESi arabamım arkasında da baııvek!l.let 

(Glledo) fabtikMmda bana mli· 
essese için lmele bulmakta zor. 
luk ~kildlğtııden bahsedildi. &. 
bebi hmelenin ketıdilerini doyu
racak urette etmıek Te yemek 
araması, fabrikanm da kame ile 
muayyen olan mlkdardan ba'ka ek 
mck \'enneğe imkan bulamaması 
imi~. 

(Gifedo) fabrlkumda i"mele 
gündelikleri 150 den 850 ye ka· 
darclır. Bununl:ı. beraber U.mel~ yt. 
ne fabrikada ~alıı;maktan i•e ba. 
mallık etmett, yahnt ista!lyonda 
vagon yüklemek Jgibl 1!!1erl ter• 
cih etmekte imi~. Zira. Amele bu
ralarda gündelikle değil, balye 
ba ına i~lne gö~ para alıyor, bu 
suretle günıfollği b~ liraya ka
C!ar t;ılnyonnuoı. Yalınız !mele, 
devamlı olma.yan bu türlü i'ler. 
den bo ta. kaldı.6'1 zamanlarda fab
r:ikalara mUrac:ınt ediyorlannı • 

Adana.da 1'"uh Naciye nit olan mil 
li menc;ucs.t. fabrfüa ı ,Yemek iz 
ilmelc bulnnamryn<'al:ını ırnlayııı. 
ca işçllerine pirinç \'e nol'tıt ile 
1ıi5irilmi clonek iz yemek ' 'er. 
mcğe bıışlamı tJr. 

Atlana e-"'kiılen 60 bin nlifuslıı 

bir ı;ehlr iken hari~ten gelen mn· 
hacirler ile tıehrin niifmm 82 blne 
knılıır ~1ilcselmfstir. Ve fakir i~tl 
tabnlmya mensup halk artmıştır. 

ASIM US 

KUçUkpazardaki yang· n 

İzmir: 10. A.~. - Gazeteler humıs1 kalem müdUrU lle ~vektı.let 
~ hUkCımetm Sam!:oğlu tara.. yaveri etlerinde merhumun siyah bir 
fır dan kunılmasmr müttehiden aJ yaetık Uzerloo konmuş lııtlklM ma. 
krşlamakta, Bn§vekilin temiz dU· dalya.sını taoıyorlardı. Bunu Saydam 
rU.st, çalışkan ve daima yu-rd biz- &ilesi erkft.ru ve ha.rlciye protokol u
mctfndc ön !:afta yer almış bir mum müdUrU, relslcUmhur .Mll11 Şef 
vııta.n evlM:x olduğunu kaydeder. !smet trKSnU ve maiyetlerini teşkU 
ken onu "yaratıcı, te,kilAtçı, hal· den baııyaver eeıa..ı öoor, hususi ka- fDaşfarafı 1 inci aauforln} 
kr ıseven ve halkm sevdiği Başve.. ıern müdürü Süreyya Andellman ve ha1 alm!§trr. Ateş gittikçe bUyU· 
kil,. diye tavsif etmektedir. diğer yaverlerle Orgeneral Salih o. ycrek ve g~ruşliyerek bu sC>kağı, 

PARTİ GF.SEJ, BAŞK.,1"' murt.ak, Ankara, lstanbul vali ve be. leblebici SQknğıru ve Değirmen 
VEKtr.LJGt tediye reisleri, Ankara garnizon ko.. sokağmr bir knsrrga gibi yalannş 

Ankara, 10. (Va1<it mnha.hirin. mutanı, emniyet ve matbuat mUdUr. ' ve 24 C\'i tamamen, 6 evi kısmen 
den) - Partimizin değişmez Gc· lerı. b&§vektl, gencrkurmııy baı:ıka.nı, 1 dükkA.nı da tamamen yakmıştır. 
nel Başkftnr Milli Şef hm.et ·tnönU, vekiller ve daha. geride de kordlplo. Bu evleroeki bir çok klnuıeler 
merhum Dr. Refik Saydnrn<lan in- matlk, mebuslar, komutanlar, vekO.. c.şyalarmm büyük bir kısmını kur 
hilal eden C. H . P. G<.nel Başko· letler ileri gelenleri cenazeyi yaya o. tnrruuamışlardır. 
r.ı ve-killlğine bu günlerde tensip ınrak takip ediyorlardı. Civnrdıı:lti ha~k da telÜ§a dil.5-
buyuraca'\tlan bir e.:8.tı tayin ede • Alay Ulus meydanı, AtatUrk buL mU~, birkaç sokak öt.ede oturanlar 
ecklem:r. varı l'olunu ·takiben Sıhhat ve tçtı. bile eşya.la..rıru 1.a§mıcığa baş'anu~-
AJ .. MAN GAZETELERl1''tN SA- mal muavenet vekA.leU önüne gclml§ lnrorr. Bu yUzden mUthl§ bir e.ro• 
R.o\ÇOGLU J{ABİNJ<~~t HAT<. ve burada merasime son verllmlşUr. ba ilıt.iltfı.r. 1>%göstermiı;tir. 

KINDA XEŞRIY,\TI Tabut tekrar cenaze arabasına ko. Yangm:ı vnH, muavini Ahmet 
Berfin: ıo. /\,A. - D. N. B. nulduktan ııonra Asrt mezarlığa gö. Kınık ile belediye reisi muavini 

a~a:ım bildirlvor: tUrUl~rek hazırla.nan ebedi lsllra.haL LUtii Ak&:>y gitmi~ler ve icabeden 
Hariciye vekili Şükrl1 Saraços• gAhma tevdi edllml§tır. tertiilxıtJ almışlardır. Yangmm 

Junun yeni ka;blneyi tegldle memur Rahmetlinin aknbalarlyle mecllı söndUrUlmesine itfaiye mU.di!rü 
edildiği hakkmıia Türkiye Cüm- reisi, baııvekil, vekiller, mebıuılar ve Jhsa.n blzzat ç:ılı.sınrşlır. 
hUT Rei!!d tarafmdan yapılan tet. diğer pek çok zevat otomobilleriyle 31 e\in açıkta kalan 502 ııaklni 
liğat Berlb gazetelerinin alikast• cennze arabasını asrt mezarlrğ'a ka. arasında kimsesi olmayanlara Be .. 
nı ~ekmiştir. BütUn ~azeteler Tür dar takip etmek suretiyle bUyUk ıııu. lcdlye ve K'Zl'hy yemek vermiş 
kiyenin yeni Bal!Veıkilirtin fotoğnı. ye son hUrmet vazifesini yapmı§l&r. Ve Js•irr.hatl:ırmı teml.ne çaJı§mIŞ.. 
fını nrşrebmşlerdir. dır. tır. 

Deut.sclı All~emeine Zeitung Gö~'DERILEN ÇELENKLF:R Alev, saat 18,30 sularmda Leb-
gazetesj Sa.nı.çoğ·unun siyasf fa;. lebici SOkCo"mm nihayetinde tev· 
Jiyetini ibclirt.meiite ve geı:en sı:· Ankara, ıo (A.A.) - Ba~vekll Dr. kif odilchilmf§tir. 
ne aktedllcn Tilrkl'· ı\lman dost!uk Rrfllc Sa.ydam•ın cenazesi münaaebe- Hadiseye el koys.n mUddehrmU
pa'ktmm omm tarafmdan imzalar- tiyle günderilen 150 kadıır çelenk a. mi musvlıılerind""n Ali Kemal ge;; 
nuş olduğuu luıtırl:ıtmnkt.adır. ramnda relslcümhur 1smet lnönU, bil. vakte kadar tahkikata. devam et-

Berliner Loktıl Anzei<>er gazete.· yük mlllet mecllsl reisi Abdlllhallk :miııtir. Ziyan henüz teSbit e~i'• 
si de·Almar-Tü!'1{ dostlt:lk muahr- Renda, başvelcit Şükrü Saracoğlu, mie değildir. Ysruın evlerin bir 
desi::ııde ŞU!crli Sar~ğhınun imza U:ı.rcşal Fevzi Çakmıık ve bUtUn ve. kısmı sigortalı ise de milhfm bir 
sı buhmduğıına işaret edeTek Y'~!l'li killer tarafından gönderilcnlerıe ~eh. krs:nr sig'ortsısızdtr, 
Tilrk Ba§veldli tarafından takibe· rlmizde bulunan bUtUn büyük elçilik. Yangm anııımda :telılşa dUşcn 
dilmiş ollln a1ynsctin, uz:ağr gören ler ve elçlllklerln çelonklerl en başta hnlkm gn.fletinden ve o'l"talığm kar 
bir ı»litikanm bU.Uln vasıflnrmı kayd~ §ayandır. Ayni zamanda AL gaş:ı.ltğmdıırı is1ifadc ederek eşyn 
taşıdığmı yaz:ına.ktaclır. man ve İtalyan bUyUk elçileri Alm!lll ra'mak ist:yen 7 açık göz y:ıb· 

ya devlet reisiyle İtalyan hUlct\ınet lnnmLcıtır. 

Eski Framıız dahiliye nazırı reisi ve Almanya, İtalya hariciye na. 
zırlnrı nnmına da birer çelenk g6n • Mısır cephesinde topçu dUellosıı 

olmu.')tur. Düşn•anm hafif zırhlı 

birlik'eri t:ırafmdan geri hatları.· 
ınıza yapılan birkaç akın neticesin 
de bi .. k.-ı.ç kamyon tahrip edilm~ 
veya kl!lla.nıbnuz bil' hale getiril. 
mlıltir. Ba<>lca düşman kamyonları 
tayyuelerimJz tarafından makine. 
li tlifok ateQinc tutu'!nıılfJ ve yakıl· 
mıatır. 

kaçtı dermek kadirşlnaalığında bulunmuş • 
Yunaniıtanla Amerika Londra, ıo CA.A - Parlsten ha- !ardır. 

ber verildiğine gGrc, llıl. Mandel, iki MERH~u~- ~ZARI TA,.....,.1,.1 

Yeni çeşit lngiliz mayinleri 
Melboııl'.IU", 10 (A.A) - Anıstu. 

rnlyn auııırmıı yeni çeşit mayinler 
dökUJmektedlr. Bu maylnlerln ya • 
nmdan ftQÇen gemi, havanın yer de· 
ğlştırmcslne sebebiyet vermek 1ttre
tıyle mayin! kendine cezbetmekte -
dir. 

İtclyc.n ve Almnn avcılcın Afri· 
knda 2, M:ılt:ıda 6 c!üşman tnyye. 
r"~i dli«ünnü.<:k'rdir. 
:Mikn~ havn mcyc:mı ~·er:i.•kn 

bcmtb:S..'Ullnr~tır. Bir tnyyaremiz 
dönm(".miŞtir. 

Şal'kt Akdeni!de refakat Rlbn. 
dn ı;id~n btr k:ıfilc~·e mensup 
t:ınk ve di{;er tnşıtlar yUklil 5 ttn 
den bi.rinln taaruzuna Ub'Taynrak' 
batınlmıştır 

arasında anla•ma • v ... • .T ..... ' .,ı,,, 
:s ay evvel Rlom'dan kaçmııJ olup dah'\ EDİLECEK 

\'8alng~n, 10 (A.A) - Reis Ruz.. !azle. gtzlencmedlğl için Vl§l makam. Allkars, JO (\'akıt muhablrtnılen)-
velUe Yunan Kralı Jorj tıı.ra!ından lanna teslim oımu,tur. Merhum Dr. Refik saydamın bugUn 
neııredllcn mU~terek tebliğ, Yunanlı. ı;:elenklcrle örtülU mezarı yakında l1u 
tanla Blrle3lk Amerika arasında cu. I 1 mUsteıına vatansevere lAyik §eknde 
ma gtlnU bir ödUnçe verme ve kira.., Ne dememeli 7 tıınzlm edilecek, bir kalde konula. 
lama anlaşmaaınm lmzala.naoağmı ı-~~-.... ~--------.., caktır. 
bllc!tTmektedtr. Tebliğ, iki memleke. (Zıman) Ttlrkçe bir kelime değil. 
tin harp gayeleri bakımından tam <Ur . .Arapçada. da böyh!ı bir kelime 
bir anlatmağa vardıltlannı Ulve eL yoktur. LO.gatler (zarar ve ziyana 
mektedtr. kat'§ı kefalet) anlamında. bir kellme 

Dtln akşam Beyaz sarayda ıu teb- kaydederler, o da dün • Son Telgıra. 
lif nqredllmlıUr: fm bir makalesinde gllrdllğllmUz gf. 

Yunan kralı .Torj ne be.§v~ldl Tsu. bl • (ztma.n) değil, (1.aman)dır. Bu 
deros devlet işleri sebebiyle Amerl. kelime bu mAnada kullanılmak iste. 
Jt&dakl ikametlerini luaJllmaJt zorun nfidlği zaman (zaman). demeli, (zı. 
da kalmı§Je.rdrr. man) dememelL 

lngiliz tayymelerine yardım 
eden Franıız köyliileri 

hı1$, 10 (A.A)- Pa.rlate bir harp 
dinnı bAlen 30 kadar kadın erkek 
Fransrzın muhakemesiyle meşgul • 

dür. Bunlar. lngtllz tayyarecilere 
yardım etmlş olan Br6t.anlar köylü_ 
!erdir. 

Zıya Pa,a'dan: 

Görmeden Asar-! nf!An'nt lıel9ar ' 
elden gider, 

GUllcr ıUur r4m olur &mm& bedol 
elden gide& 

IJ'ı'e'\cÜ\'nn scvmckU:ı ben plrln'ı 
t4)1b eyımıenı: 

nu.m olur hlm seyr ederken lhttyal 
elden rhtcr. 
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~i1~1~~~ 
Saracoğlu hükOme
tinin iki yeni vekili Kok kömürO tevzia 
1 • <Baştaratı ı inc1 llaııtaılu) na dQn başlandı fedbirfer 
~~ıll ıntıbusu Dokt.or Beh~et Uz, . • • • 

iş yerleri~ sıhhi 

-s-

[~ t "?:~ 
Reisicümhurumuzun mesajı 

OümburreJslmiz lıwıet 1nönU'nUn den biri ol trak da tarihimizde daim , 
""tik Saydam için neşrettikleri mc.. )"n§U;)a.caktar.,. 

•
1raat h.'.tl,i olarulc AJ ·on ınebu. .. . Talımatnamenın tatbıkı 

ı.u Şe\kct :r.a it Hatl ~ • 1. D~n snbahtan lllbaren kok :kô· emlleriııc kok kônıürli nakledecek belediyece kontrol edilecek 
ı ... ,. :: pog u gırm :- nıiiru almak üzere doldun 1 n J J .ı. " 13 1 d · ı · 
C·uır. Bu iki \'el•iliıni7Jn olitik ı ı ın 51 0 :ııı ar vusun e 0 lyc ktısnt Js yerlerinin \'e işçilere alt ika 

t>aj, "mlllet hlldlrul bliyük vnta.nsc'"·c.. "lradeııl \'e soclyesJ kun·euı b r 

rf, TUrk mllJetinln hA.tı:r:ısına hUr. ıırkndn~ımızdı. Temb; \'C dQğru bil.. 
motle tovdl ediyoruz.,, cümlesiyle bl. dlkf hareketlerde uı;rn.,ma hls ı zor. 
tlyor, Reısn:d dllln, clddlyet ve \'aknr. lu, hlpblr menlaa.t, hiç.bir nllfıızd.uı 
la kolalanmL' tıey~n ız katılığını Urkmeyooct. kad:ı.r göz.ü pektl.,, 

heratıer , - a atsı ı rııosmıı \'e gelırılen tll'vun Jordır 
1
• 

1 1 1 
k \' 

hayatları yeni baslamıı:; ol~nalila ~cc~u!\ 'tul:ın bc~uıııı~ıı~clrı in ı.aı müıliirlii~ünde bir topl:ınlı yopncak .. , meİ.;:.h ,.e ınüştcmiltılın haiz olm·ı-
J.;•i •- d • • o ı ıııc c ıstıycıı ere ·,,. fopl:ıntıdıı muht ,ı-r ti . • • on.arın ı:imdlye kadar ıınıne muk b"ı· 1 . . 1 ·k- j , · sı nzını gc en şart ar ıa ·kın11a <' 

"\:r ıkl~n fıuıliyct ~arın itin - . 'lı 1 • .. . c 1 sem er<' n:ı- kıllcr llc)clı tarafından karnrlaşl:rı 
de bU~ük iimitler \'8.dedeeek bir :nur ~~rı ne~ ne__ bn~l:ı~ııı'.ştı_r. h\·.. _k~l .ue_:<'IJ~-ı, burnl!ırın kömllr nnkli lan lıılirı:ıtnnıne mcrıyct me\·kl!: ~ bilenler, bu hitabenin satırlannda Cümleleri, gtden lçiıı bir alkı~ \l' 

damıır gibi duran sıcalc samimiyete kalanlar irin do bir det Ur, tııahJ)ttedir clcedc ,\ozıldıgı gibı ılılıy:ıçlnrı ışını uzerıne nl:ıeoklnr ıe hll cdıle-' E( 
1 

Li B 1 r · t h-kün 
1 "'-kt • ııı yanlış beyan cdcnJcrin kömfır·' ceklir. 1 ırm ş - . u ıı ıın:ı name u ı l • 

. ""' -0r Behçet Uz ·enelerdenbt- . . . . 1 ... rıne sorc; sari ''e mes!ekt hn<>tıılık tı e:'4ırııımumiycııi~ takdirioi ka- J :~rı ~;~rılılsla~cre cclılcce~ı gıhı ~ıı~lu-, honıiir satı~ı lıa) ilerinin mikta• ı l:ırn knr~ı tedbirler :ılınması iş ko-
zannıı .. tır "' . k .. ar, J ı ı..orıınn:o kaıııııııınıı ıslıııw 1 ıırllırıhwııktır Yeniden bayi olm ı· 1 k hh. 

1
' t d 

b - • :!>ın.ıs an, yapıcı mıı ' I den ın·ıhk .1 ki' 11 M • 'j z::ı arımı arşı sı ı Ye cmn ~·et e · 

hayran oldular, ÇilnkU dünyada pek Bu cümlelerde, cümhurlyct da\ ı. 
az de\•lct ıı.d~, .. resmi bll;)illdükler nw blUQrla:ımış umdelerl ~a,ayor . 
t.arn.fındarı .. bu kadar randan bir be.. Memlekette hakkın, doğrulu!;"tın, hll8.. 
11\ğatla takdir edilml:ıtlr. blUğln, seciye ııağlamlığınm birine! 

et 1· lerde mah;rct sahibi bir be e\·c iız~mt c;~:~;c ~e~ ~~e · "ır: . "r ;•:r.~rc 111.ürac~at cdcn~erin dilekte· hirlcrıııin tnmnmlnnması ico;ı etmek 
~r.cliye rl'isl olorn'k onu bütün Ttir: lecektir, ı on o omuru 'crı- J~k~ı ''.'ılhkık .ct~ılınct~cdır. 20, 30 hali- l~ idi. Pıünt aradan bir yıl gcçınc-

Ruh, tanrının ba~sız. ve !!Onsuz; nu. pUUıda değerlerden sayıldığı bllm<'m 
rundon kopmll§ bir demla nur lae, dAha nasıl eöyleneblllr? 

ıye halkı tanır D' cJ, n kuı ulacoktır. sınc roğmen henüz bir çok miles c· Jzm· • ıflcr tnrorton şehrin ınulılclif 
hl ır gibi, 'J'ürkiyenin en ınii- selcrin bu tedblrlerl almadıkları st-

bakJdlr \'6 timdi bu hl~1 o da J. Dofru blldij'lmlz, lınk belledlğ'lma. 
ıııtmekle mes'utıtur. işlerde, kendi menfaatlmlz.ln, öz hın-

11 rn bir ticaret limanındn kurul- M"' h l d l rillnıiiştür. 
1 ıu~ bir ~ehrin idaresi ba..jında. un a oçent ik / Oğretmenlere ikmal imti- Bclccllyc Sıhhat l~leri ınilclOrlil 1Lı 

Evot. resmi hayatın, kenıllne mah
sus gönül l<anunları, değer tera:r.lııl, 

kıymot hükümleri var. Neteklm içle. 
rlnden bir çoğunu, de,·ıet adamları 

değil, bu tezgtUuu dı~wda kalıwıl&r 

ihnı.Uş, hb.mctlerlnl onla'r unutulmak 
tan lmrtannı,ıardır. 

eımızı:n, ıııı.bst davn.Janmı:r.ın, nüfuz 
korkusunun blz.J durdurmumdan, 

yıldcrmasından, _ bir ııefcsllk iğrenç 
raha tn. mukıı.bll • , bUyUk şeyler kıl,)·. 
bcttığlmlz.J anlamak istersek, bu &.'1. 

tırlan zaman zaman okumalıy17~ 

•azandığı bUyUk munffakiyetler , . . imıtihanları hanlarına kadar izin verildi ne Jıu hususta şlkdyeller artmış ve 
~~un kablli~·etl, ıs gcinn e, ni't~im Cn n·~rsı 1en1 n ınıılıtclir f:ık illtclr- vazi~ et teftiş heyeti tarafından te•. 
' nıa kablliyetl hakkında bir filiir rinde açık Jıııltınıın döçcntlikler iç;ıl İlk, lise ve ortıı okulların bütun kike lı:ışJanmıstır. 
o c.rmeğe kAficlir. Diğer taraftan imtlhaııl:ır lcşriııisaıı!de ynpılacnı..· imtihanları to.mamlanmtş bulundu_ Slirntlı: gerchn 1edbirlcri nlınıy . 
~un Jl:lrlimcnto i~inde bıraktığı tır. Bu ıscne muhtelif fııkliltclcre :.!:ı S"undan Maarif vekilliği öğ"retmenllk müessese sahipleri cczalandırılncnl:· 
hllrn, Pa. ~!";c lntib:ılnr, iş görme kıı- cJoçent alıııc:ıklır. yapanlara ikmal 1mtihanlarma kıı.. tır, 

l et dar izin verml§tlr. 
Yen· ın~ zam eclildlğj takdirde E ak Öğretmenler adreslerln1 okul Jd"-
u ı '"ekilin p0rtreslni kısmen ol- rz tevziatına yakında ....... 

' b tayine hizmet eder. Behçet 'Tz batlanıyor ıerlne bmıkmak suretiyle yurd için .. 
"eni - de ge:dlere çıka b!Icce ·terdir. Okullar 
~rıı:~a:~:e~:Ce:ı~r.muhakkalc Halka pirinç, fasulye, yoğ gibi yl. her sene olduğu gibi, u sene de p:ı .. 

Ağır işçi karii 
Jtofik Sayda.m, o tallh5hler arası. 

na slrmedl. Kendisine en ağır t,lc.rl 
omnnct eden c.n bUytlk me,•kJ ve mo
t1ullyeı snh.lblnden, IAyfk olduğu tak. 
diri aldı. 

Refik Saydama ne mutlu, ki Y&ea
clığı müddetçe, ~·atana ettiği hlz.mot
lerl görerek bahtiyar olmuımı. ÖIU.. 

mll ne de hatırasını örnek haline ko) 
do, Denler, tcraptıarla dolu bir ör. 
nek. 1amet İnUnü c-lbt bu memlckc. 
Un en bUyttğ{l tarafından, )ilkııelU.. 

len bu takdir eesl, memlekette nele.. 
re, hangi seclyölere, kimlere deler 
vorilıUğlnln bir senedidir. 

~. l'
1 

eni ziraat ,·ekilimh: Ştwket yecck maddelerin temmuz nyına nit zartest ve per§embo gUnlert 9 dan 12 
bfr' d HatJpoğluna gelinre, onıı teniatı 15 temmuzda hnşloyncnktır. ye '<adar yapılan mUracaaUIU' için 

Yand bl Tc\';r.iıılln ekmek krırlları esas t;,:· aç1k bulunacaklardı.r. 

Yapılan müracaa'dar sekiz 
bini buldu 

Yeniden ağır işçi ekmek knrtı a:. 
ınak ü~crc müracaat edenlerin sayı· 
sı 8 bini bulmuştur, Dunlurın hnl.i
kalen ağır işcj ekmek kıırtı alnın~ 
nıiistnhnk olnnlnrını tesbit etmek ii· 
zero çnlışncnk komi, yon nıcsnisini 
l6 temmuzda bitirecektir. 

Bu meeaJın içinde çok dlklmtıo o. 
konacak başka ıtoyler de g3w çarpı.. 
yor: 

l't .. ~ an r kBylU çocuğu, bili t ı k ı · J'k B"-• ><11-retmenler ve okul direktör-''"-lllll d """ 11 b' 1 •. l u acn · ve nr ı ·ler vasılnsilc yapı. _,, vo 
'1ılif4'.lea ~~:;t1< ;:::~~İ~~r 0 

arak !ocaktır. !eri ancak birer ay yerine bir vekil 
ı.,_Jfayatının ilk !!afhRlan açık ta.. bırakmak suretıyıe okuldan ayrılabl. 

''Refik Saydam, devlet Jılzmetlnde 
her ttırlft ph!t ve huımst rnf'.nfaat 
kaydından u7Ak olan temiz misaller. HAKKI SUHA GEZGiN 

.,._t k T k t' kk b leceklerdir. g &tfısında toJtrakla b~t..aşa e ıp aya a ı 
k e;en Şe'"ket Hattpoğlu, meml~ nümuneleri ----<>----
:V: te en yilJ<Sek r.lraat ihtisasını &lediye memurlan ceket.8iz 
d f'lhktan Mnra Avmpanm en mc- Tek tip nyakknbı nümunesinl An- çalı§abilecek 

Kitapçı Rıza için 
,,;~n IU~ mllesses~lerinde dr. yük. karaya götürecek 'heyeı, yann şehri· 

z· kUltUr se'iYe"ın.e erf.ı;nıl5tir. mfaden Ankarayn hareket edecektir. 
I'-'< ll"aattt Ve lkti attı olarak me-m.. Heyet, dört ki~iliklir. Bu niimunı· .. 
>1 etin sayılı gfü!delerinden bl. ler, İktısat YekAletlnce beğenlldi~l 
İlct~lan Şevket Ra}icl Hatlpoğlo, takdirde yakında tek tip kadın \C 

ı.aQ .. a~ kUrsUstinü t.erkedelJ he. erkek kundurası yııpılınnsınıı başl:ı 

Havaların fazJ& Bicak gitmesi do
\ııytslyle da.imi olo.rnk bürolarda çıı. 
tışnn belediye memurlarına ceketsiz 
olarak çalıomalarınıı izin verUmlşUr. 

Yüksek mühendis Ekrem 

Kazım Çclikyol'a 

Be.nim garip bir tccclllm vardır. medlk.. Haddinden fazla bUytlyen 
But d08U&rımız ölUmU haberini hep kalbi sanki onun hayat mecrasını, 
hula yatağımda duyanın. Süleyman tenettüs yolunu tıkamış, boğm~ 

Hakkı Tarık Us'o. en ç-:ı.buk bir Nazt!ln ölUmU merasimine, o va.kıt Rıza (Kitapçı oğlu kitapçl) idi. 
\'asıta ile adresinizi bildirmeniz rica 
olunur. tahrir heyetinde bulunduğu (Yeni Kitapçılık hevesi ona. bUyUk babaam.. 

Ses) gıı.zetealne bir yazımla l§tlrak 1 dan, ced mlraSI gibi gelmlştl Değer. 
edebllml§tlın. Şimdi Kitapçı Rıza.da il ve misafir 8even ve uzun btr ömrU 
da böyle oldu. ne§ell ve re!ahh ~en babam iyi 

k• .. hır yıl olmaını.ştır. l'enl \'e- nacaktır. 
1 •lhnl~de milli hayatı yakından 
e~'' ''e nazari ma1ftmatr ihata 
d "1ek gibi e!IU 1ki mühim vasrt' 
\' er~al göze ~rpu. l' eni zira.at 
tkıUnıtzln parJlmenfo hayatı kı· 

:- oJnıakıa beraber daha tik an. 

Tütüncüler kongıresi 
toplanamadı 

Diln toplanması mukarrer olan 
l'üliincüler kongre.si, Ziraat, Ticaret 
ve İnhisarlar Yekôleıtinden gclcc<:k 
mümessillerin gelmemesi sebebı:l 
toplanamamıştır. Yalnız bu ı~ünaı; ;;. 
belle tacirler, kendi aralarında ih· 
znrJ görüşmeler 'y:ıpmı~lordır. 

f zmirde bir lise daha 
açılması düşünülüyor 
hnılrden blldlrlllyor: 
Orta mektep olarak Jrnllanılan ve 

8t'lnede 2JOO lira kira \"erilen JCıırııya 
kada ellld Dı\Pl dü Slyon olrulu buın .. 
mıın lstim1Akl itin tnaAl'U mlidU~ü
ğU, te§ebblise girlşml§tlr. Burada b r 
erkek 1'9est ~dması mııtıt.omeldlr. 

Vellelendlye 
tren seferleri 

De\']et Demiryolları idaresi, ö. 
nUmilzde:ki pazar başlıyn.caJt olan 
at koşuları münasebetile Veliefen. 
di koşu n:.ahclline hu:nısi bir tren 
talısis etmiştir. Bu tren Sirkeci• 
den 14.30 da kalkacak ve YAinız 
Ve-liefendiye yolcu alacaktır. Ak.. 
~~m dönüste de Veliefendiden 
18.40 da ?ıusu.si bir tren taht"ik c. 
riilecektir. 

Memleketin matbuatına, kUltürUne bir adamdL Fakat iyi bir kitapçı de.. 
hizmet edenlere ayrı bir kıymet ve_ 1 ğildJ. Kitap bulan bir ajan, bir VSJ!ı 
ren Vakıt gazetesinde Rızanın ınu _ 1, ta idi. Rıza kltapçılıkta babasına ta 
münc alt fıkrayı yüksek bir hararet çıknnrdı .. 
dereceai lçlnde ya.takta. inlerken ço.. Rıza, Fran.sız mektebinde okumu •. 
cuklanm okudu ve ben ıztırabla din. Fransıacayı konu§Ur ve yazardı. Fa
lcdlm, Üç gün evvel zaten onu yata- kat bir gün Fransızca bir kitap oku .. 
ğınd:ı. bitkin blr halde g!lrınU§tUm duğunu g!lrmedlm. Rumca, Ermenl 
ve bu ka.ra ha.bere esasen intizarda ceyi de, o mllleUerln avamı gibi ko 
idim. Zavallı Rıza o da bakilere ka. nuşurdu, 

U•ıı İtibaren Şeflerin nazarı dikka-
ıı· 

id 1 ctlbctmi , C. H. r. umumi 

111 lll'e h"Yetlnde faal bir nzife ai
le 1'tır. Bunun ifade ettiğt mi.na 
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1
aca hliyük bir ltfmathr. Bo n .. 

~ &rt haiz olarak iş ba5ına rreJen 
İzmir hapishanesinin 

yeri değişiyor rı§tı. Bir vakrt .Almanyaya da gitml~tl 
-..ev)c t o 
ır.--e Raşit Hatipoğlunun ayni Gazinoları kontrol 

ediyor 
devam 

--uanda memleket mün.en·er 
~l!!ıtUğtnfn bir mümessili olduğunu 
k~· hatırlamak gerektir.. Genç ,.e- Gazinolar ela imi surette kontro 

d
!rnizJn mu\'affak olacağını ümit edilmektedir. Şimdiye katlar ya;ıı~ 

lzmlrden yazıldığına göre: Şehir 
içinde bulunan cezaevi, ıı.dllye vekL 
letlnln karariy1.e karantina.da inşa e. 
dllmekte olan yeni ceza evine nakle. 
dİlecektır. Eski ceza evi ise belediye. 
ye terkcdUecek ve belediye burasını 
yıktırıp park haline gotlrocekUr, 

32 kilo ıun saklamıt 
Bölge iaşe müdürlüğfi konırolör 

lcri, Ilevot!Jıırda A(iıthnmnmında (). 
~üd sokağındaki Üçler lok:ıntnsınılo 
hlr :ırama y:ıpınışlorclır. Aroma ne 
liceslnde 32 kilo ıın hulıın muş, ıı · .. 
snd Te eclilmişlir. Suçlu Adliye '"eri' 
lcc<'ktir. 

Rıza ile dosUuğumuz tam otuz be§ Oradn.kl kitapçılığın geni§ saba.ar kar 
ııenellktir. Onu, babası kita:pçı Nu. §lSIDda duyduğu hayreti lstanbuıa 
rullahm, o vakıt HakkAkıar çaroısL. kadar getirmlşU. O zamanla.r Umlt .. 
nm yukarı kapısı dibindeki dUkk!\ .. lere dll§mtı§, bUyllk bir ktlttıphant> 
nında tanımı§tım. O zaman gençti, yapacağmı sanmı§tt. 

e ıyoruz lon tertişlcrln raporları riyaset mıı· 
ll Yenı ~e.klllerlmizin bu vasıflan. kamına ''crilmlştir. 

Evlenme 

~ l5a~et ettikten sonra yeni hü. Bu raparlara görl', yıldınm cez .. 

11
• rnetın Reflk Saydam JıUkiımeti. sına rarpılnn miie<;seselerin sayıo;ı 

~ın bir de\'amından ibaret olılo. 50 ye yakındır, Bir kısmı <in ihtikür 
'!»nn. iç \'e dr5 polltfkasmm mtlll cıuçundnn mahkemeye verilmiştir. Bay Adnan Tüfekçloğlunun karde. 
~'Yaaetimhin de,·aını olduğuna Kontrollere şic!detle <lc\'nm edile· nı Bayan Muazzezle Bay Nizami Dl .. 
d!~eyiz ki, td<rara hacet nr mr~ cektir. BHhn~:ı;ıı p:ııar günleri hiitiiıı ren'in evlenme t!Srenierl dUn gece 

gürbUzdU. Oraya bisikletle gelir, ken lçlml:zde Rıza kadar ellnc1en Türk .. 
dl tAblriylo yazayım, babaamdan man çe ve Franmzca Çe§IUI kitnp geçmiş 
rtz uçlamr, arkadaoıo.rlyle gezmeler, 1 bir kitapçımız pek azdır. Ahmet ve. 
turlar yapardı. Gözümün önünde fim tik pqanm uzun mQddet bo.n odala .. 
dl kuvvetli bir genç olarak, öyle ya.. nnda kapalı kalan, o muazzam kU.. 
§ıyor. tüpba.neslnln bir kısmı bunun elinden 

Açılı§ töreni 

Bu dfnç sporcuyu, almaaını bllme.. geç~ ve acelesi yüzünden yıok pa .. 
dlğl alkOI yirmi 8enede c;ökerttı ve hasına. ve yad ellere satılmı,ştır. 
aldı gtltllrdU. Evvelce az miktarda Memleketin, 'bazt mUırtesnal&n dış 

' nıiicssc-seler göz.den geçirilecektir. Harbiyede Orduevi salonlarında ya... 
ıı \'<:'11 hUkfımetin ıırensipal faa.- pılml§ ve iki tarafın akrab:ı. ve dost. 
,,/~tı hakkmda umumi dll5üncele- Albn fiyatı ıarmdan seçkin bir daveUl zUmreıl 
sın ıfade ederken, draat politika. Diin bir altının fiyatı 32,20 lira geç nkta kadar neşeli bir hava lçln-
P<JI~ '"e genfıı m:lnulLe tl<"nret külçe oltınııı bir gram fiyatı !se de yeni yuvayı kuUamıotır. 
r tt tika.!lrnm ehemmiyetli bir ı;u. 43!> kuruşlu. Biz de kendilerl~e sa.adetler dileriz.. 

d~fl • g6zönttnt'le tutulmak isten- ·===============================================================--

SUmel Bank Yerli Mallar Pazar.. aldığl bu zehirli suyu 80n zamanlar. ta. kalmak Uurc, Rıza da kJta.p oku. 
lnrmm 1stanbulda Aksaray §Ubeslnln da, her alkolik gibi artırmıştı. Elle.. mayan kitapçııanmızdandı. Halbuki 
açılı§ t<ırenı dün sabah mlldllr mua_ ri titrek olmuu, cUmlei aaablyesı bo- bir kitapçıya kitabın içl söylemelidir 
vlnl Bay Ziya Arif Siret ve umum zulmuştu. Meğer onun daha evvel ve meraklı bir kitapçı kitabm fÇ1n1 
satıo gefi bay Sadi Altny•ın huzurlle bozulan bir uzvu, gizli bir derdi var.. söyllyebilmelldlr. Bununla beraber 
icra edllmlııUr. 1 mı§.. O da bilemedi ve biz de seze - Rıza elinden geçen bir kitabı bir da.. 

Yük de .C
8!.e r:arpmaktadtT. ım. Japon yağınuru bu çakıl taşlarım deıı harlın b.l.rbirine bi~emez. Bu 

S 5efıtnız tnönUnUn direktif ~ &iırükleyip götUre<:ek kadn:r kuv. J A p o N YA o A G O" R o U" K LE Rı ı M evler alçaktır, iki katlı olanlarına .:~ro~nnon bllgfll nezareti aı. vetli değildir, ve Japonyada yol- çok nadir :rasgelinir. Kanda tc. 
r• a Y1Lrına annlyetle ba.kal>ill. la.r en kurak mevsim olan Sonba.. pesinden ba.krldı~ vakit Tokvo ı:ıı. c• .,, 

harda yapılır. Acaba bunu mahsus koca bir k5y gı'bl dUz ve a.ltsk 
Sadri Ertem mu yapıyorlar? Hayır; ta§ ç.ckar• Yazan: G. \Venlerase Çeviren: Muzaller Esen görünUr, bu bir katlı binalar ara• 

mak için nehirlerin sula.rrnm az !ında yeni §Chrin tuğla veya taş. 
Ce-· ·ı olduğu mevsimi bc-kJl"orlar da on - 2 tnn birl!aç binası ~vıilir. Tokyo • ... .ıcı er birliği toplantııı 'Y 

cian. Japon yolcusunu timitslı:l;ğe dn hav:y-M doğru iki §ey yUkseli-
l'~ ı. d nıb•,.:mda d,.;;.,,eklenne· dayanarak Uzerinde vürUmeyı· adet edinec•k t ek ba ko ur,. semicller blrlillnin yıllık ü11üren bir nokta, daha var, mü. ....,, ~o·· .,, ... yor, sanayi semt nin ten e ca 

6111
nsdre5i 23 tennnuz --em.be güıı ".ı Jıendislel" caddenin bir noktasmd 11 giden körlerin çaldıktan fülilt SC'• olurlarsa bunu boylannı uzun gös-- lanndan ylik3elen duman ve yeni 

n~ e en sonro Galat~,..,~~lcu Hk- ki tqlan fazla ~iğncn.mie öbür t,n. si de vardır, Bazen bu körleri ev. termek jçin y:ı.pm.:ıyacaklardır; ~ şehri-r. merkezinde-ki koca Rus 
~llda topJanacolctır. uı.fian 6ivrl kalm~ görilncc; fki lerckn çağrm-lnr. fa.kat bunu çağr- kaklarda kaldnım olmadığı için kilise!inin çan kulesJ. 
~- rıırırça a.r:ısmdnlci mfüınva.tr temin ran .zengin ffilütünU dinlemeyecek ı:nmur ortasında yUrUmeye mec- Her ev hususi bir ikametgruıtır. 

[25 ~ıı evvelkı Yakıt 
nıa.ksıdile yolun ~ gcçUnıl@ kra yorgun vilcudür.U köre oğdura:::ık bur olan Japonlarm evlerine girer Dl\>nrlar ahşaptır ve temelsizdir. 
L'lnlm etrafına kazık'l'ar öikerek ve trr. Bu gi'ln yalnız kuruma.yalarla, ken kunduralarını çıknrmalan bir Bu tahta. duvarlar topmğa kon• 
ipler gererek buradan geçllmesinl an'ane ye bağlı bir kaç ihtiyann zarurettir, yo!ısa. A vnıpalılann muş iri taşb.r Uzer.ine oturtulmuş.. 
m~ ediyorlar, giydiği bir şemsiye kadar bUyük gözünde göründilğil gibi faz!a te• tur. lç takslmnt sadece tahta per 

Bu yollar bir hUkflınet mer. {apkalarm Yerine, silindir şapka• mizliıctem ileri gelmiş bir Met delerle aynhn.Iştır; dam tuğla kap 
11 Temmuz 918 kuine yakışacak kadar kalabalık- lal", melonh.r, yumuşak şapkalar, deyildir. Japony:ıd:ı. sokaklar çok lrdtr, çatı dört köşede konulmu~ 

Pariı bombardımanı ttt; fakat Avrupa ~hirlerir.ileki kulaklar üv..r.ı.ne eğilmiş vizlyerli Pis olduğu için e-vlere serilen ha. tahta cliMkler üzerine daynnml§.. 
Partıin bo ba derece akış halinde gidip geliş, bı.rrada kasketler göıil1Ur, Fa.kat nynkl!ı- srrlar temizdir. Yine bu maksat. tır. Reçineli kerı-ste ile YaptlmtH 

§ldcl nı rdımanı 0 
1o .. lrd. .n 11 r :ı....ı.ıntz· Kundura fotin ve "'Z. in Jnpon clu'"kkA-lan kendı'elrı'nl l bu t k 1 euı olınu§tur l\i bUtUn teıgrat r.ö.U ır. ou yo al'dan tramvay!ar a 'UllA • , "' ..,, f> an ev gnye o ny yanar fa. 

~erolerı kosıııntştlr. ve omnibti.sler de ge<;er: fakat na me Yerine tahta sandallara ras çamurdan korumsk içln ycttlen 20 kat yı:kıldığı vakrt alt.roda kalan• 
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Oumartesı PAZAB 

srl bir yUrUyUşle ! tmm.n bunla. gelecek.siniz. 30 83.ntimctre alçskta yapılır. Fa.. !ardım biçhlrisini incitmez ve yn. 
rm yürüyfünlnü görUn~ zAylf bey. Kenzaya açrlruı yan yollardan kat bir müddet sonra dükkll.n yi· l"alnmsz. Her evin eşjğlnd<' iki bı. 
f.'irlerin çektiği eski zaman 11osta yahut Tokyonun başka büyük cad. ne scltnk ~iye-siyle bir olur. ne geniş fıçı konmuştur, damdan 
a.raoo'armı hamlar. deleri olan Nipon•başi veya Ueno çUnkU yürüyen her yolcu soka. E;elen su olukları burada bin1tir 

11 Temmut. ı• T- ıı bi · · ğ ""'- k "' --~mu7 Bu yollarda çalğıcrlnr da dola· ya aç an sokaklardan rısine gı- m UlC ısnımı çamur halinde san.. ve yangın tehlikesi için ihtiyat su 
-----ı---- §tr, bu çalgrcılar gUnUn bUytik eğ- tivere'im: Derhal eski Tokyonun dallarm altma tnkara.k evine gö. deposu va'!:ifes!ni gl5rUr. Biraz da 

lence yerlerinin reklimmı yapar. göbeğini bulmuş oluruz. Bunlar ti:rür ve sokak' ynvaş yavaş alça• ha kib:ı.r evlerde bu fıçt yerine U
lar, fa.kat bu ~kllmı davul çaln. bir t..iknn karma.ka.rışik sokakL'l.I' ln- • zer.! boyanm~ iri klipler kullanı. 
rak geçen bir Budist 6.yini sanmak veya sokakcıkl:ı.rdır, dar, eğri Bu eski mahallelerin ev1erl an- lrr, daha Z'!ngin evlerde ve ma. 

C. Ahır: !7 
B~rr: 87 

O, Ahır: 28 
Hızır: 88 

\'a..aa Ez.anı \'ua~ kan da mümkündür. Bu caddelel" yazm bilğrli yılankavi sokaklar; köşeler. eak bizim kulübelerimiz bUyUklil. bedl<!J'dc ise fıçıJar çok bUyUk 
korkunç tozundan kurtulsun fü. y.!ııe köşeler, mütemadiyen köşe. ğüdür. Bimı.lar birbirlerinden mu. bronzdandrr. Zengin fa.kir her e-

8.M ye sulanır; fa.kat burada Arözöz ler; bu kö~elerde kunıına.yalar b. hakkak ayndır, aralarmı eksen- vin damında mini mini bir balkon 
yerine dibi delik bir fıçı kulla. le kcndiled:ıi ka;}1>ec1M"ler. Bu Yetle geni"çe bir bahçe ayırır, fa. vardır, geceleri bu balkonda aile 

'·
16 

mhr, bu fıçıyı bir adam çeker, ve sokaklırın ve sokakcıkla.rm zemi• knt bahçesi olmayan evler bile hiç fertleri srrası1e yangın gözetle-
8·16 bu adam yilrllıiiikQe delikten akilli ni topre.ktrr, daha doğrusu klldir, o'mnzsa 10 santimlik bir mesafe mck ~in nöbet beklerler. Her ~ 

12.00 

Ut s.a 
U.19 •.13 
18.11 8.13 
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ll.19 
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19.0 
ıua 
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su yolun üzı3rinde camurdan bir kurak havalarda bu topraklar Ç3t• ile birlblrinden aynhmştır, Ru ay vin içinde çarm.r do1ıı kuru deni. 2
·
00 ~izgi br.ra.lm·. Burada Amerika gL lak çatlaktır, ufacık bil" yağmur :nlrş kökünfl eski dint fikirlertlen len kovnhn· Yardır, bu çamur ynn. 

9.s~ ı bi fabrika düdiiklerl 111k sık ieiti. yağınca yap:şkan bir çamur clur. alır. Japon dinine göre aile ocağı gm z-.!.hurunda pencereleri sıvama 
.ır. fakat bu düdük eeıılcıioin ya• Japonlar gilnün birinde Eşaşlar ayn ve mukaddestir. fki mukad. ya yarar. me'.mmı rıar) 

ha WlUtmazdı. HA!ızaamda bir ç0k 
kitap isimleri, mOelll!lerı yığm ha.. 
llnde eakltydt, BugUn birer vesika ha 
llnl aımı§, bulunmayan nllslıalan w 
k~ tabı olduklarmı hep bllirdl. Me.. 
aell, İbrahim Müteferrika kitapların. 
dan (Ferbenk..ll oum1) nln ve (:Mc. 
nenskt iOgatl) ntn kaç tabılan var, 
tabı seneleriyle ııayar, dökerdi.. Vel. 
hasıl zamanunmn en d~erU kitap .. 
çıUı.rmdan biri de Ru:a ldl. 

Bu otuz be§ senelik dostumun ve 
zevk arkadaonnm ö!Um merasiminde 
bulunamaYI§ımm teessUrUnn, öiUmU 
kadar acı duyarak, fil ııatırlarla tes. 
kin ve mOşterck elemlerlmlzı bu ve· 
kilde olsun tadll etmek istedim. 
Vakıt'da yazıldığı gibi Rımnın ölU. 

mUnU ta'cll eden bir sebep de genç 
oğlunun lilllmU olmuştu. Hakikaten 
yetfomtş ve yiğit oğlunun ayrrıığı o 
nu ezmlgt1. Hassas ve zayıf kalb " 
bu da ayrı bir darbe olmuştu .. 

Kitap meraklıları, kitapçılar ve Rı. 
zanm dosttan birbirimizi taziye et .. 
meliyiz.. ÇUnkU memleket yetişkin ve 
kitap llmlnl bilen bir kitapçı, bl.z ki 
tap muhipleri de bir dosttan olduk 
Rızanın ölümünden ziyade TUrk k. 
tapçılığtndıı. (Rızaıar) yeUimeme 
daha. çok ellmdir. 

Bazı kısır sahalarda a.çılan gedik 
ler, yerlerine yenllert konarak kap 1 

tılamayo. Ölenler ycrıertnı hep bas 
bırakıyorlar.. (Kitapçı Na.srullah 
bir (Kitapçı Rıza) verdf. Kitapçı Rı 
za, kitapçı bir oğul yetiştirmeden ıeı 
dt, geçti Bir asırlık kitapçı bir al! 
için ve Türk kitapçılığı ıçtn, en çek 
es.:!!e ve tcessllrc değen l§te bu ci 
bettir .. 

Doatumun hatırasını bUrmetle ana.. 
rnn ve ona., pek ba~h olduğu haktan 
rahmet dilerim. A . Hamdi TBn,l'll 
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. . ıso lira için • j Prens of Vals r Acele satılıll baz dolabı 
usküdarda hır hl d 1 (Ga1f>rat Elektrik) marka. 6 gözlü mükemmel i3leme1'tr 

zır ısın a bu:r. dolabı acele •tıhktı:r. Görmak ve konuımak lstlyenl r 

kahveci öldürüldü 1 ilen bahriyeliler ,\ bide l'&dde51 35 nmnam,a m11nw.atla.n. m:zaıı=--1 

olın 

Yazan: Franmoo Körmencli 
-114-

Çev i r en: Muzalfer ACOJ 

bir kahveci parasına tamıı.an tecı bır 
üskUdanJa 63 yaşlarında ıhtlyar ne kadar ? ~ 

Eger ~·:ı.lnız ben istemiyo'r .. ' ri baı:;ım hiç böyle ~ğnmnmıııt~.. ~ekllde oldUrUlmil!JtUr.. Londar, 10 (. ~. • ) - ln~ltere 
1 özüm.il gC'ri :ılıyorum. Dlve düşünme;e ba"'ladı .. Baş ag. Cinayetin kurbanı, üskildarda lb- amirallık dairesi. '-;clazyaya ka~ı 

Sincm:ı.d:ı. Yoli: nsını d::ı hi:- sevrrıem Bugün !'a.. ıranıycde oturan ve Yenıı;cşmede 85 ,•apılan Janon uıaITUZU sırasında 
_ Ne zaman gidi) orsunuz? pılac:ık hiç bir ısım vak .. Akşama eayılı kahveyi l~lctcn l<cmal Akgllr. ge~en tik !ie.nl!ll<la batırılan Prens 
Diye sordu. k·ıdar otP11e k:ılınm. 1'a 1'111 .. nyet dllr. of Ve lcs zırbhsınd:ı ölen, ynral!ln-
- Bunu henüz kati olarak ben gelec•":. Tamarr. iki buçuk aydrr l<emaı Akı;Un. evvelki gece saat an v~ lto~·bolanlann bir li~tesinı 

de bilmiyorum. kendi 0 ini 2örm'-'dim. 23 e doğrı• dUkk~ını kapamışı evi• neşretmistir. Zrr!ılı 2Uvari'•l L~ch 
_ Git:neniz muba.kkak lazım Akşam ,·avac: \'a•·aş çökiivor• ne gitmek tizere HüsnUpaşa mevkl'in zırhlı ile beraber hot'.-ulmuş ve ö!-

ms? du. Acaba <!aha ~ir müddet Pc• · de ki tenha arsadan geçerken bit müı;tür. Amiral ıctir 'Ihom Philips 
_ Evet., İşimizin ba~ao ay_ tC"de k:ılac:ık mıyu., Muhakkak ki kaç kişinin hucumun ı uğramıştır. knybol.snlar arasmdıı.riır. öldüğu 1 

rılalr rok za.m.3.D oldu. Jln bir g!ln b;ı:ı:ı Peşte<leki ic:l('. Mec;hu\ mutaarrızlar. ihti:>ar kah sanılmaktadır. ~ka bir sub:ıyıla 
- Peki yn. ben ııimdi size der• rımin ne vaziyet a ldtğmı sorncnk \·cciyl alaşağı etikten sonra üzerin ölmü~ ve diğer l 8 ~uba\" olmfüı ve- j 

8t'lll ki... Evet bun•.ı bana rr.ul,akkek gtiuün d~ bulunan 150 lira parayı almı§lar. ~-~. ~.?..y~:m11slıı.rdır. Eı-1,.rde~ ~ 
Sözünü bitirmeC.i. Sustu, Kader birinde sorma~t J{ıznn .. Sormazsa, sonra -ıa biçare adamın balJına kalın ıu~ olmu.-, ve yaral::uıanl :ırclan uc;u 

hic; alıi.kadat' oh• a~:ı, ı st.c. o zaman blr d mir parçnsı \•urarnk a~r su . • 1ı ac:. :ıld~1 'lrt ~aralnnn te!'i~le ~1-
:"i:e .... ı-s:-niz 1.. çok feci .. Sorsun, ltcnclisiııc nosı!- rette yııraıamışlıırdır. ~u~.lerdır gt'rı kalonlardnn .,oonun 

HJç .• hlc;.. bir yal n uydurabilirim. Acaba :tbtıvnr kahveci baygın bir halde olduklerl '"ey:ı. kayboldukları san-
Ö:ılerlnde perded fi- ya·nn söy'üveceğimi evve'ıdcn bili· lnlltisınc ko an bir polis memuru ta· ıim:ı.kt..".dır. 

Jmı oynu) r, h reket'er, renkler vor da orıu:J icin lan:ı hlc l:ir şey 1 rRfından h•ıstancye kaldırılmışsa da -----~---------
gozle"ine se .ıcr kulnklnrına çar. eormuyor? A.::at>:ı derhal gidecek bir ınüdde soıırn ölmU tur y 1 
ımordu. !<~:ı!·at Kadnr bunların miyiz? Nihayet ben dn~a bir mUd Hadlscy~ Müddeiumumi muavıni<'. ug- S av 
. ' ·~: ... i ö • ' ..,r I' <' hirini ı_ det burada kalrrıamrzı ıster.:ıem a- rlndcn Lütfi ·ropkaç el lrnymuştur. 
ıtmı 0 rt '· caba ne olur? lki kişi zan altına alınmış isede çeteleri 
Sonra. a\idet ederken Yoli, caı.1- Odanın iri tnmamen kararnııF.. he.nUz bunların katil olduklarma dair 

c!enın dı,.,er tarafında gördı.1ğü en.. tı "Bu gU'lıim çok boız gcçU .. Çr- elde bir dc111 mcvcutdeı;ıldlr. Trlyesteye akın 
tere n bir ey ile :ılfıkadar olu- kıp bir öineınayıı git.:ı:.:m hem bi· ------ _ _ 

rrıbi bru;t!!l c;ev·rdi tekrar: raz eğlenmiş olu:um... Diye d;l-

1
_ ' ettiler 

vorrı bÜndU. _Bugünkü radyo Londra, w (,t.A.) - Yugoslav 
ı .. g.:r gitm('ğe, muhakkak Fakat tam bu sırada kapı a.ç:ldı 

mecbur degı··ı iseniz .. Eğer gitme.. ve Kadar kaptdan sınn korido_ Çeteleri İt alyan h u d u d u n u 1te-
7.3o P rogram 7,32 Hattanın beden çerek İtalyan topraltında ilerlemiş. 

niz şa:rt değils:: .. Diye aynı yanın run ışığı sayesinde Yolinin kölge- wrb!yesı programı 7,40 a jans 7,5ıS _ 
Cümleleri söulemi!'lti. sini tanıdı .. gen" kız·. ler ve Triyeıste ~ehrine ginni,ter. 

J ,. 8,alS Senfon ik program Pl 13,30 prog d. r-•~i] · d .. ed _ Kapıyı iki kerre vurdum ve ır. ......,~ ~r gerı onm en ı><r 
Kadar günlerden beri Yoli ile cevap a lama.""'Aa ara'r'ak "'eriye r am 13•83 TUrkçe ptWa.r 13•45 ajan.a lis lı:arakollanna ve münab.lAta 

b• ..._. ka+ı· bı·r dıvar J-- "' ' "' H ,00_14,30 RlyaaetıcUınhur bandosu. h - · 1_... B b.J...... A 
arasına ır U1·war, • gfrdhL .. Dedi.. Lütfen clektfriği ucum etmı~ crutT. u ....,..,r, mc. 
çekmek i~ln uğrnşmış, fa.kat genç c~s.r rnrnmz? 18•00 Proglam 18•03 Radyo dana or_ rikan istihsallt idaı-e.-;i 1ararından 
kızm sinemada söylediği ve tamam Kadar derhııl m"rayarok yen·~ kcstrası 18•45 Radyo çocuk kulübü duyulan bir r adyo neşriyatından 
1 d ğı b\ ..nmı lini Kada. ,. 19,30 Haberler 19,45 Serbest 10 da - ö"'-i ...ı Yi b ama ı r cu e ve e den kalktı. elektriği açtı,. Yoli eı•vu lml9 ..... r. ne u r adyoya gö-
rm avu"la- ·ı"lnd"n "ekmcyı"...t bir klka 19,:'i5 lnce aaz fa.atı 20,115 Rad.. _ h -'-n ayında bir y .. ,...-.1....~ tre-

,. •• ,.... ' "' 9 ' yavna V!>vna odıınm ortasına. tı.og..'; .... ~.... ...,vaoa . -
d b d .~ .... tI ..,, ~ ~ ..,, yo gazetesi 20,415 Hicazkl.r maka.mm • kılım --'· ...... 1 en u ıvnn J~&Mii • ru ytirUmlllitn. t':zerinde koyu ı n. nı ya ış, cı ac-. er öldürulmüş, 

Ve O g"Cesı· de rahat olmuatu •• ı.. dan p.rkılar ıı,OO Koıltlfm& 2l,lı5 k-..ıın -c çocuklnr -ı·r kampına ... " · · c~vert bi?- mu~am.ba, başmda da ay• uu • "~ 
Bu De ha"l 'L.~d~ ne 1·stiyo ... ? Df,. n1 Dinleyici iateklerl 21,415 Konuşma oakledı·lmı·şte-- • 

V\,;il Q&• ' • renkte bir bere vvdt. Elektri. u.uc 
d ""Ü u rd v-..ıı-A artık mn 22,00 Radyo aalon orkestraaı 22,80 Ye ""il n yo u .... "-~ u. ğin IŞI;;.. 3.ltmda vu. ··ztı clah a. be,,,...,. 

A-ı • ti nldıg-:.m.m farkında b. J - Ha.berier 22,45 _ 22,50 ya.rmki prog. uwaa vazıye ,.... görilnüyoreu. 

Ballıkta dolaşan 
Rus denizaltıları 
Bunlardan yedisi 

mı? l"ILm n ka.panq. 
- Müsaade ederseniz bir daki. 

Artık ondan kurt.ul.ııınk istedi
ğımi hissediyor mu? Yoksa bc
nimlC' eğleniyor mu? Bu şekild~ 
beni az mı peşinden kOŞturdu. 

Bu hMiSc lla ile telefonda ko. 
nuştuk1an cumartesi gilnfi gec; .. 
mişti. Kadar Roma telefonunu 
kapadıktan hemen iki Uç dakika 
sonra Kelemen hendislni telefomı. 
~ağmnış v~ mlltad sözlerle konuş 
rrı'lğn başhmı:ştJ: 

- Nas•lsm Kadar? Ne var ne 
yok? 

- Teşekkllr Pdeıim.. Biraz be· 
şım ağnyor o kndar. Az evvel te
lefonda kamı ile konuştum. önü .. 
müzdeki hafta baam.da gelecek ve 
mllst.8.cclen derhal hnteket ede-
ceğiz .• 

Kel emen ile konuşması b f ttikten 
l!CllD'm divan 1lzerlne uzandı. v e 
başım e.ğnyor .. Urı.un zamandanbe. 

SPOR ....... ____________ _....__ 

Tenis maçları 
tA.lman JSmPİyonlan dün 

de kazandılar 

Şebrlmizde bulunan Alma.n ten.la. 
çlllr1 ilk mtlsa.00.kalarıru dtln saat 16 
da b&genln To.kafmdekl kortlarmda 
~rdır, 

Jıımmbakalar seçkin bir mera.k.lı 
ldttleal tıını.fmdan btlyllk bir alllka 
ne takip edD~t1r. 

.Almtı.n .ııettcelcr ounlardır: 

Koch _ Hasan Akel Ka'!'Şllqınası: 
6-3, 6-1 Kocb galip 
ı!!)gcrst _ Suat karşılaşması: 

6-1, 6-2 Egenrt. galip 
Hasan AkeJ _ Fehmi kızıl çifti ile 

Nl§ıı.n • Mellh çifti karşıla§maaı: 
6-3, 3--6, 6-3 Hasan Akel _ Feh 

mı Klzıl çltU galip 
Koch _ F.gerot çitti flo Sunt Bar_ 

kurt _ Enes Talay çifti ka~B§mast: 
6 O. 1 Koch _ Egerst çitti gıı.-

lıp. 

:Müsabak lal'a bugUn do devam edt 
lecıoktir. 

Atle'&.İzm müsabakaları 
~ 

1st. Atletizm Apnlığından: 
12.7.942 pazar günü yapılacak olan 

Istanbul atletizm birinciliklerini fda. 
re edecek n a~dn ıs mlerl yazılı olan 
ha.kem arka~ıarm mezkQr gUn sa_ 
at 15,SO da Fener stadında bulunma_ 

n rica olunur. 
Hale Moran, Mübeccel Argun, Un

van TaJ:furo lu, Dr. Mehmet Ali Ay_ 
ba.r, &-mıh TUrkdo~nn, Ömer Besim 
Ko§alay. N ili Mornn, Nazmi Tilfek.. 
çl. HalQk San Ş t r Koray, Cemal. 
V'.a:ıç, Y. Sklndrl , A. Rız..-ı Sözcralp, 
Atopyan, Sudi Azlzı Nej:ı.t, Dr. SU.. 
eymao Et m Divana A. Klopostok, 
Ali B s m :ıkatak O-mil Uzunoğlu, 
lehmet M t ,. ili, naur Hasağası, 
l!Ş.'D Sel m Duru Sedat, Apod ya 

Kos. 1 rahım Kbım. İhsan lpekçl, 
r. 

ka oturayım, dedi. Bu giln öğledo;n 
snnra Ke!"'!'l.!lli gı.i."C:ilı:ı, bir daki
da bize uğramıştı, 1Ia'nm yıtkında 
ge!eeeğini haber v eT•li 

-- Evet, yalanda gelecek .. 
Diye cevap verdi. YoH susus• 

yordu. "Oh ıl.lla..lıım bu kadm ne 

Sünnet düğünlerine ve 
hususi eğlencelere 

KARAGOZ 
Hayali Mahmut Akçay 

istiyor ?., diye ~{adar t itriyerek Adre'!: Akaa~y Cııd. Bakkal Ömer 
kendi kendine sordu. "Bu kadın Ham. Tel~fon : 22413 

kat'I, 12 si mllbte. 
mel olarak batınldı 

bend en ne istiyor? Otelde ynlruz 10 - 15 ı;Un e"/W!I h aber vonuc11.,fr. 
llebinki, 10 CA .A.J - iki haftodır 

Rusiar BaftTk denizıne bir çolc derıi:ıal
hlor göndermi1lerse et., bunlann pek 
azı gecmiye muvaffak olmu1tur. 

olduğu.'"llu biliyor, şu halde ne ~. 
tiyor, n.i<in odsma ltaı:iar ~rkıyor? 
Şimdiye kadar hfç bfr zaman yalı.. 
n12 odama Çikmanuştr.,, 

YoH hiç konuşmuyor, önüne ba. 
kıyordu.. N ihayet b<>yaz yüzü bi· 
raz doğruldu, yeşil gözleri. odarm 
ııurasmda burasmda dola;mağ:ı 
l:-aşJadı. Milthiş, tahammUlsüz bir 
sükut odaya hiıklmdi. Kadar: ''Mu 
hakkak bir şey sölemek, sihhatini 
~rmak, ne var, ne yo:k, demek, 
hıç değil~ havanın d1'fln da. na
sıl olduğunu sormalı:, fakn.t muhak 
kak bu tahammülsüz siliti tü boz.. 
mak l!znn .. ., Diye düşilnüyordu. 

Bu sırada Yoli'nin dudaklmı: 
hafifçe oynuyordu ve lı:ıfifçe sor. 
d u: 

- Gidecek m isiniz? 
- Evet., 
y oli sustıı.. Drıleri üzerinde du

ran eldivenleri clile oynuyor, OOti 
ne baktyordu .. 

- Peki, d~. Ya. sizden git.me
mcnfzi istemem? 

' - Niçia. gitlniyecek mişim "· 
Diye Ka.d:ır (i()rdu. 
O ?.aman Yoli ibirdenl:irc yerin- ! 

den kalktr, bir tutam kızıl l!lfl!: 
beresinden dJ§anys fırlamıştı, yU: ı 
rfinde ölü renk:ıizliği vardı. . Ya· 
vaşçn başt11! lm.ld.ırdr, eoora na-
urlarmı Kıı.da.rın gözlerinden ıra_ 
çrrdr Ve ağır ağır ~nağa baş. 
ladr. , 

- Sizin oda.ru:ı:a şimdiye kadar 
hiç yalmrz gelmemic;tim değil mi ? 
Dedi.. 

RAŞiD RIZA 
Fin - Alman deniz ve hava kuw et

leri bu son iki hafta içinde tam 7 Rus 
denizaltısını battrmıılar ve beıini ağ ır 
hasara 1.1ğratmıılardır. 

TİYATROSU Hailde PJ5kla beraber 
S AÇI..4.BINDAN UTAN 

Vodvil - ,i - Perde 
Yar.an: Mahmut Yeeart 

8 hazirandanberi bahrılan Rus de
~·~~~" nizaltılanıun sayıtt 14 ü bulmuıtur. 

DOKTOR 

HAFJZCEMAL 
12 ıt.s denizaltısmtn da muhteme l 
olarak battığı sanılmaktadır. 

"LOKMAN HEKiM,, 
DABILtYIC ll'O'l"lcllA.88181 

Anstnlfa tebllll 
Melboanle, 10 (A. A.) - Anı!. 

a.ı,.. müttefik umumt kara.rgihı 
tebliği, miittcfik ~ Dilli. 
delci askeri hedefleri bombalailık• 
lanru ve birçok blna.Jara tam isa.. 
betler ~ bCdinnek • 
tedtr. SAHtBt : "911 us 

Barudılı yer: VA.ıT 111.ATR.V.SI 
Umnmt Neğab fdan edm 

R~fllt ~d ~noi1 

Şimal Doğu kesimin~ müt tefik 
11Ç8ıklıarmm faaliyeti keşif uçuşla• 
nna inhis'!ı.r e tm~ti:r. , 

Tlrld1e cambarlyetı 

ZiRAAT BAM<ASI 
ltmalal aarlld: 1811. - .._,.... 1 ......... -- ....... 

Şube ye Ajans adedi: 286. 

r.araaı &n&umda IWmbaJ'&b " ihbarsız tuarrut tıeaqunDaıa • u 
ııo l1ruı ınııunanıan emıede f det& çeldleoelr lruı"a Ue ap,_ıaıct 

plana pe lkramJye dağJUlacatıtll. 

• • 5M • 1,000 • iZCi • .. • 

t • 508 • t.eocı • Ut .. ,_ 
• • !60 • l,OOI ,. 111 • it • 

u • 100 • "°" . 
C.AOI • 
CJMM • ..... 

Benm bu hıfüm.i §imdi muha,t• 
k-ıık çolc ""a:rip buluvor, nfoin ge .. 
aiğimi .kendi k~dini~e oorııyorsu. 
nuz.. Bu güne kadar karınızın ni
Jlayct bir knç gün zarfında gele· 
ceğini ve sonra gideceğinizi bllm! .. 
yordum .. Bunu öğrendim ve nnun 
için geldim. Fn.ltat metresiniz olıı_ 
cak değilim. B~lki bir başka.sının 
kollarına atılabilirim, metre!! ola. 
bilirim. fakat sizin değil .. Biliyor_ 
musun niçin 7 çünkil si7..i scviyo.. 
rue. Güzt.'im, gencim.. Seni Uı· 
rıarcnsma seviyor ve yine seni 
hırp:ı.lama.ktan zevk duyuyorum .. 
Oh beni nasıl sevdiitini ibiliyoruırı. 
hatta bunu sen SÖ)leme'Tlliş ol~) 
dın bi° c ben y!ne co'lc iyi billyor· ' 
tl'ıım.. Fa!ı:'lt bını:ı rnğm.oo metrc
<-in olacak rJeğilirn. Sen benim hu 
güne kadar S€nden boitlcdiğim 
tek siizii söylemedin .. Ben büyük 
lir usrk. birinci smıf. fevka lade 
bir kadın tfeğilım. Fa.kat seni ga_ 
ip etmek korİrlls'.ıyln da mu ti.ası l 
ı:treme1>: istem;:.•onım.. Senin ıxı
ranı iatemiyr,rtunı &l'lünle beraber ı rtnd .. vapılD' 
gitmek istem.iyımım. •••••••••••••••••••••••• 

w~vamı var'}. 

Ol KKNI': Besapl&nndald paralar blı aeru ~ 5fl U1'&d&Zl a,atı 
dllfmtyenıere lkramlye ~tığı t&kd.lroe % 20 tazl&llJ1,e rerlleoekttr, 

Kefjdeler: U Mart. U B.azt:-an.. U ICytal. U Btrtnc11ıl.nmt tarfbJe 

TURKiYE iŞ BANK ASI 
1IC ıım.tUıllYELı:B 

K~IC rr~-saTniE 1 adet ıooo Llralıt - 2000,,- Ura 

Resa.otan 1. 1000 • -aooo- • 
1. fGO • -~ ti lta hnJ'A,lıltnl nAJn . 1. aoo • -ıooo- • 

~ı 1 IJallat, ' 
ıo • -" -~ • •• 100 • • &ooo,-. 

1afmt •• ,...... 1 bdıl- • .. GO • - ZM>O.- • ......... tarSlllerllMlıt -• • • - cıooo.- .. 
ırapılır. 300 • 10 • •2ooo- • 

1 
iiiil 1 Karar Hülasasıdır 

l(AYIPLAn.ıl ~:'.=ımnunona .,..., 
• fetten Slttlllcedo ray :m31ı.&11csıo' 9.7.-942 perr,mbe ı;!lnü ıa.bnhleytn . ..1 

F atihte fınndruı ekmek alırken nu_ 16 numıı.rada. kabveclllk tlcarePilj: 
fWI tezkcleml ve Haliç fabrika ve mcşrrul Ahmet oğla Ilıl.çı,n bakkJ'I· 
havuzlardan aldığım 26.6.942 tarih t trta.nbul bMacl mllll kornnma g; 
ve 563 aıra ve 9S37 sicil numaralı komesln'ie cer eyan eden :malılreııtİ 
hUv~t' var&kamı vo ekmek karne. netkıefilnde su~wmn IUll sabit otel' 
ml zayi ettim. Yenisini aıacatımdan tondan milli korunma kn.ııunlJlJ 
eaklıinln bUkmU olmadığı il!uı olu- 14-35 inci maddeleri mucibince ytr' 

nUI'. 

Bostancr, Cami 110kak No. 10 
Hayrtınrıa.a Tanyü (4.0461) 

••• 

• beft lira para cezası Memeıılne ~"' ti 
kllın kavtl50tlğlnde Ueretl uçluya 
it olmak üzere karar hllJAsaanun 
kıt p.zcu..lndo n~rcdllmeslııe li 
9U tart.hinde lı:al'ar verl:ill. (141' 

K.utmP&fll lafe memurluğundan 
almı§ olduğum 4 adet TemmUZ-Atua
t.oa karne mi zayi etUm. Yen1ıı!nl ata.. 
cağimc!an e sldslnln h UkmU yok.tor. 

H llse;>in Yetit Kaııınnıpaıta Silrurl 
mabanest Nohut eokak No. 36 

••• 
.Ankara. aakert Cebeci haatahımc

alnden almVJ oll!nğum kısa hizmet 
ra.porunu her na.ııılsa. zayı eyledim. 
Yenisini ala.cağımdan eakl.stnln hUk.. 
mn otmadıg-mı ilA.n ederim. 

Galata YatJcapanr kkeleslnde 2 
No. Ju kahvede lnebotonun Enen. 
yeli nahlyes9desı Haaa O. Hllııe-
ybl ( 4.().IM) 

••• 
H&ydarpaşa. GUmrUg11nden alman 

274t Sayılı ldbalAt beyamıa.meılnln 

lkincı nUsha.amm zayi edilmiş oldu
fundan yenleinl çrka.racağmıdan e'!l

kialnln hük mtl yok t lI!', 

lngtltz Ticaret Koporaııyonn 
(404:56) 

• • • 
İçinde EminönU yerli askerlik §U

besfnden aldığım askerlik tezkerem 
ne Taksim nUfus memurluğundan at_ 
,drğmı nüfus kA.ğ'ıdımı zayi ettim.Ye_ 
tı!aini çıkaracafımdan eskainin hUk.. 
mtı yoktıır. 

TaJadm Valide Çe,me cıtdde81 '74. 
No .el& Sf>rop Kadc.kçl (4-0,158) 

Mllll korunma. kanununa muhale. 
tetten Beyoğlu 1stik1Al caddesl •59 

uumarada gomlekçlllk tlcarctiyk 
meşgul Petro oğlu Nlkola hakkında. 
1atanbul birinci Mllll korunma mah

kemesinde cerey n eden muhakemesi 
ııetıceslnde suçlunun !illi sabit oldu
ğundan M Hll korunma kanununun 
Sl.!i9 uncu maddeleri mucibince bcıı 

1ir11. para cezası ödemesine ''e yedi 
gtln milddetıc de dUkkA.nının kapa_ 
tılmasına ve bUkUm kat'UeşUglndc 

Ucreti suçluya. alt olmak üzere karar 
hfilbumm Vakit gazetesinde ne§rc. 
'4!tmealoe 26.5..942 wlhlnde ka.r ar 

tM80t 

tstaııbal 2 net İcra Menmr~ 
dan: 

942/838 
Samatynda Sanetıktar mı.yre'tt' 
mahallesinde Sıı.ı:ıcaktar te~ 
sokağında No, 3 de mukim 9'İ 
hll.len ikrunetgtı.lıı meçhul buluıs'1 
Mehmet Kcnana: 

Alacaklı Didar Yıldırır t~ 
28.8.936 tarihti lpofek senedine ~ 
nadcn atacağı olan '(350) llramn ~ 
mtı.aarlf vesaire talıslll hakkmOIV 
13.S.942 tarlhli takip talebi UJıerl' 
lkamc4:a.bmıza gl!ndcrllc.n ödeme ~ 
rlnc verilen mc~tta ve zabıt-' 
icra lalnınn tahkikat& 

0

göro nıaın,ı 
gahınrzm mechul olduğu anll\§ıtnıı 
t.Ir. Mezko.r borcunuzdan dolayı u' 
tı hacze alman Yc~Uköyde Şevkettf 
malıallesinln 1.stanbul cadde&nde il' 
ki 22 yeni 104. sayıll arsantza. ehll <
kuf tarafından 10,6.9i2 tarllıln 

2150 (lklbln y{lzelı lira) kıymet tV 
dlr edllm~lr. Mezk1lr hacze ka 
ve konulan kıymete karşı bir rforl 
itirazınız olduğu takdirde icra JıAkl 
llğince verilen 7.7 942 tnrlhtı kara 
göre bir buçuk ay zarfmda meınurl
yetlmlzc bildlrmentz aksi takd~ 
usulen lcrayn devam olunacağı nt-
ncn tebliğ olunur. (40!l60) 

IST ANBUL BORSASININ 1 
10-7-042 FiyatlarJ 

Acılış ve &apnn 

Londrn l Sterlin 
Nevyork 100 Dolar 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 
Madrid 100 Pczeta 
Stokholm 100 İsveç Kr. 

ESH.All \ 'E TAH\ lLA'l 

Sıvas_Erzurum 2 7 19 il 
Mcrhcz Bankası 
Aslıı.n çimento 

153. 
9.90 

- İdrar l'olları \ 'C Teııasul 
bastnlıklan mUtcbM ı ı 

Dr. KEMAL ôZSAN 
A \ det vo ha,.talann1 kabule 
ba§lamrııtır. Bc~oğlu htı:kW 

Cad. No. 380 Bul'Ba ı•azıın l}&tU. 

: 41235 
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