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1 Kurus re1efon: idare <:emo>. vaa <ZHUJ 
L ---· l't!lı;: lstaııbal \'akrt-Poırta lmtuo:46 

.. :.. Saym Bas\'e~dl Refik Saydamı ceğf hakkında maiyetine emirler 
~beklenmeyen bir znman '\e Şe• \eı'<1i. 
1 !lde kaybettik. Bu bUyUk kayıbın Artfü t tanbulcla hir gün da· 
~ bu günkli clhan sartla.rı Jıa lmlnc:ı.k \e diln ıı.k~am Anka
ithıde lstanbulun iztir:ııılarını tes- mya hareket etmiş bulunacaktı •• 
kin Gtıınek, gündelik ihtiyaçlarını Herhalde dünya \"aziyetinlıı çok 
gldennek ~in gC<'eJi gündüzlü uğ. nazik bir snfh~~a ginnekte oldu. 
!:8ıoanık muayyen !mrsrlara \ardı· ı ğttnu gördüğü için de\ Jet merkc • 
gı 8rrada. ölüs\i teessürümüzii ar- zln.e biraz acele gitmek i"-tediği an-
brtyor. bsılıyordu. 

Dokt.or Refik S~·dam, htiklı· Ne ka.d::ı."' yazık ki, ~cnçllğinrlc 
tnet re1s1 olduktruı ba ka. ayni zn.. tnhsil devre"ini bitirip te hayata 
!1'8nda İstanbul meb'u u idi. Bv atıldığr giindeoberi mtnn ve millet 
ıtiJ>ar.la dO\'let merkezinde umtımi Jılımetinclo tam bir feraj;nt, <lii
lclare l~lc.rl üzerinde çalr~ırl•cn c.•ğ ı ı·fü•tlük ile (,.-arpmı., olan kalbi o. 
l'afl Ve nutus taksimatı bakmıın- nun yorulmaktıın )"ılmaynn ;;ayre 
ilan hususi bir \"&Zİyeti olan tı.Uın- tine \"efa etmedi; geee yarı:.ındıı 
l111hın ilıtt~la.n ile yalmıdnn ata- gelen bir anjin lorizi nihayet Çe:f· 
~ gösterirdi. Geçen kı icinde re- rek sn.at içinde bu i:ı:iz varlığı n
kilen sıkmtııardan dolayı çok il'zül nµnızdan alıp ~ötürdii, 
1t16sttı. İkinci bir ~ içinde bu ı- Atotürkün ynnın<l& !\filli müca. 
knıWann ~errtir etmemesi lç~11 rlelenin başında ı~tanbnldan Ana
le\'Vel<fen tetbir almak n7.IDlnde idi, <iuluya ~eçmiş \ 'e gerek mül':ıA.lele 
• Bu d&fa. gelişi bu azmin bir ne. ,.~ ~ereli inkitap tarihinin her 

tıcesj lcU. ı-ıafhnsma i"tirak ehniş olan Uc.:Ok 
ıo:ayclam, de' lr.t adanır olmak mr. 

lstanbulda kaldığı ~ gün için- zlyetleri ite !\.filli Şefimiz İsmet 
~ ,§ehıin İa§e \'9.Z.İyettni, la5e te\'i• tnöniiniln ~·ük!'lek teveecüh "e nıu-
ili.tııu, §e)ırln qlık mahrülmt lıabbettni kauınmı~tı. \'e Milli Şe
~erinl derinden derine tct- fimbin CUmhur R.eisliğe htt.lhabın 
lilk etU. Noks:ı.nlan kendi gözü dan pek az zaman sonra hUkümet 
~e gördU, kulığı ile i~itti. Şehrin reisliğin~ !'leçilmi~. Doktor Re· 

1ISllSI yerlerine göre alman umn.. fik S:tydam, lıilklımet reisi otnrak 
ltıJ kararlanla bbı değişiklikler :h'Cndi hnklnnıla gösterilen bu yük 
Yapılınası 23.rlıri olduğu kana.atine sek itima(lıı ~cr<,:el<ten lRyik olılıı
'\'ardL EV\·elki gün sabahtan altSS- ğunıı d:ı fnzlletJj, temiz , .c bjl:_:f. 
llıa kadar son çah!i>mn.larmı yapt.ı. il çalıŞO\!\sr ile ishat. etmiştir. Ni· 
Alc§a.m dokuz buçuk-ta yemeğini ye tel<im evvelki ş:;iin abahtan ~ee<-
~l Qtinlerdcnberl Öe\-nm eden yor nin son antleiinc J<a(l:ır meın1~ltc 
gtınluğo neticesi f tihnsız olarak isleri içinde uğraştıktan onra bir 
PE.Sı: az blr §CY yiyebllcli. Banunla urife Sehldi gibi hayatının cıona 
herabe.r yine ~al15ma l!llyretini br- erml~ olması bu hakikati hlifün 
l'akJnayordo. Yemekten sonra er .. l millet önlinde en açık bir suret
te!j sabah fçln kimleri kabul ede- fe belirten bir delilclir. 

A. A. 
muhabiri 

Sivastopolda 
gördüklerini 
anlaiılJor 

25 ırüncle 50 bin ton topça 
tanesi, 530 ton bomba 

neler yaptı? 

Şehir taş, tuğla ve 
kül yığını halinde 
Mareşal Manste'in taarruz 

hakkında bir s<Jzü 

BcrIJn: 8. A.A. - Anadolu ~ 
j~ hususi muhabiri bildiri· 
~"Or: 

VR.k.i olan dn.vet üzerınc ya. 
~cı basm mümessilleriyle gitti
~~nı Sivast.opolda.n Berlinc dön
unı. Gördüklerimi bi.diri.yonım. 

5 'l'enunuz :saba.hı, kızgın bir gU. 
~ce alt.mda cmnibüsle ·Akmesçit • 

1 
ahçeearay asfalt yolu U7.erlndcn, 
854 seferinde 349 gün kuşatma• 
~a dayenan Sivastopola doğru iler 

Y<>ruz. Harbin yCT yer açtığı ve 
Mıırla§Urdığı volu kız, knclm ta.
~ işçileri doldurma~a çalış1yor. 
~ Hlç bir top ve silah sesi ışi. 

1 
Yor. Sivastopoldan dönmekte 

c; an Alman Romen krtnl:ı.rının 
gcçtiğ:i yolu beyaz bir toz tabıı.'l:n
~~ ~Plamıştrr. Ui.vanta çiçckleriy 
d Orl1:iJll nıcyvn bahçeleri ara.sın• Yoi Sh-astopola doğru ilerledikçe, 

UJ:nUZUn iki yanı ve kaI'§mıız
~ 18.l'nzi gittikçe daha arıu.ılı 
~§ekil elıyor, Bütün tarlalar ve 
la ~ler, hala tem.izlenmemiş o
Po~ ?naYD_ılarla doludur. Siva..cıto. 
ta ta.bldmat Çenbcrlne yap?lan 
B ~ ilk harekete sahne olan 

cü.IU..!t va~ geJiy_~ Alman 

ordusu burada, her 11oktasI eon 
<iereee tnhkim edilmiş ola.o Knm1~· 
lr sırtlarına karşı eni ve boyu 200 
yüksekliği 50 ll'..etre olan bir kö~ 
rü bıı§ını bütün kış elinde tutmuş_ 
tur. Beşgün süren topçu hazrrlık 
ateşinden sonra Sivastopolun dii~ 
n:csini intaç eden taarruz dn yf .. 
~ bu noktadan b.'.4ila.ınışlır. Al• 
man kumandanlığı, şimalden hü· 
cfun cdeııek körfezi zaptettiıkte:ı 
sonra limana. hBkixn olmak pıeı.n=. 
le harekete geÇmiştir. Baştwı 'ha
!'P- gn.yct ~.ok kazamatlarla tahklnı 
edilmiş bulunan K.n.m.işli sırtlan• 
nm zorlanaca.ğmı beklemeyen !Rus 
lar ise kuvvetlerini cenupta daha 
zAyif bir nokta olan Bsla:klavaya 
yığnuşlarc1ır. API' topçunun teksif 
edı:1miş ateş perdesi arkasuıdan 
hücuma geÇ8Jl Alınan kıtalan, göe 
ğü.s göğlise kanlı çarpışmalardan 
eonra , bu srrtları ele geçirmiş '\'e 
Alman tUmenlcrinden biri der1n_ 
!emesine dalmaya muvaffak olmuş 
tur .. AlıJınn t.o~usu diğer tamf
bın bu tahkimatın arkasında de. 
ğvya doğru denize ket.ia:r uz~ 
sırtlardaki Mak6im Gorki ka.lesmı 
bu taarruz için hazırlandığı söy• 
Ienen en ağır havan toplariyle, 
altJ hllometr emesa.fcden döğme
ite başlanu...<dtr. Gorki kaleshıclcld 
S0.5 luk 4 top tahrip edildikten 
sonra Alman ikrtıı.lan, ıSJrltaki düz 
lUk~ yukarı doğru kat ka.t dizil. 
miş olan kOıZ3.lllat tertip 1 erine de 
havadan ve yerden en ağır silBJ:
ls.rla hilcfun etmişlerdir. 

Ma.kshn Gorki tahkimatı, sırt 
içinde ve Ma.ginot tertibinde 20 
metreden fazla derinlikte bir kaç 
kat olarak inşa edilmiş, sırtın e
teklerine kn.dar her istikamette · 
ve hC'l' ta.rafta dehlizlerle gözler 
a.çıla.mk, ka.I ağır ve hafif sılah· 
ll•ra mahsus kaza.matl.<ı.rla teçhiz o 
lunmuştur. Ancak bu tahkimat, 
daha ziyade denizden yapılacak 
1Ar tecavüze laı.rşrdır. Şimal • do 
ğu tal'afmr yalnl2 ısır! tan, kaidesi 
Uzcrinde he ristikamcte dönen ·ve 
iki zrrhh kulye y<?rlcştirilmiş olan 
4 uzun mcıızilll 30.5 hık topla a.. 
teŞ nltma almak dü5ünülmilşt.\ir. 
Nete.kim bu 4 top, lkale dtışünceye 
kadar Belbek v8disini ve bu viı.di-

• {Devamı Sa. !, Sü. 6 dcı)..:t. 

' 

Merbum ıtcflk Sa~«lamm Tttrk baynı{;'Tll& &anlmq tabuta ve na•ı1 
füıllnılen lbtlram!a ~lerden bir gurup 

Na'şı önünde ihtiram 
tıııhwbul, 8 (A.A) - lrtlballni bu sabah derin bir teeııııürlc haber 

\'erdiğimiz B.'l§Vekil Doktor Refik Saydam'm na•ıı erkenden Perapal&a' 
dan Beyoğlu ZUkCır hnetahaneBl.ne nakledllınlşlir, 

Hastahanede saat 11 de hUB\1.Sl merasim yapılmış, do.stıan ve tak.. 
dlrktırl<ırı :tnerhumun na'şı önünden geçmişlerdir. Bu meraııimde İltan. 
bulda buluuan bUtlln vckl!1erle mebuslar, komutanlar, vall, vUAyet "fe 
belediye ve partı erkAnı hEızır bulunmuşlnrdır, 

Şehrjmizde bulunan Vekiller 
Ankaraya hareket etti 

Bir müddettenberl şehrimizde bu.

1 

kıll MUmta.z Ökmen, mU.staldl gurup 
lunan meclis rclsl AbdUlhalllt Renda reisi Ali Rana Tarhan Ankaraya ha. 
Maliye vekili Fuad Ağralı, Hariciye reket etml§lerdlr. 
vekili Sıı.raç oğlu ŞUkrll, Tie:ı~t ve. 

Mısır harbi Alman - Rus harbi 

~ 7 Günde 
Şiddetli çarpışma- 300 Kilometre 
lar devam ediyor ilerlendi 

Kllhire, 8 (A.A.) - Or~ark 1n. 
giliz kuvveUerl karargAlıınm harp 

tebliği: 

ElAlemeyn aava.t c;evroal.nde 
devrlyelerlmizle seyyar koL 
ıarnnız hava kuvvetıerlmlzin blltUn 
gün trlddeUı bombardımanlarına ma.. 
ruz kalan dilşmanla çarpışmalar yap 
mışlardır. Cephenin şlma.l kesiminde 
devriyelerimiz blr takrm dUşman 
tanklarını tıa.ıırlp etml§ler ve bir mik 

(Devamı Sa. f, Sil. 13 de) 

Müttefik kafilesine 
yapllan hücum 

32 

20 gün sonra V olgaya 
ulaşmaları ihtimali var 

Moskova 
Voroneçteki duru
mu vahim görüyor 

Berlln, 8 (A.A.) - Alman or. 
ch!l8.'rl baş komut.anlığının tebliği: 

Almen ve müttefik krt'ıılarr.ı 
harkof'la kursk arasında açdrklan 
gedın ccnuOO. doğru önemli bir 
surette genişletilmiştir. Düşmanın 
Voroneş b şimal bfıt.ısmdaki kar. 
EJlik hücumları akim kalmıştır. 
Çevrilmiş ve dağrt.Ilmış ola.n kuv. 
vetlere lmrşı yapılan miicadelede 
çok büyük miktarda gar.lmet alın
mıştır. 

Bugün iç sayfalarımızda 
Sadri Ertem - Hakkı Süha - Fnllh Rıfkı 

Atayın Refik Saydam hakkında mıı.kBleleri 

Şehrimizde ve Ankarada 
yapılacak merasım 

Saym Baııve.klllmlz Dokt.or Refik 
Saydamm acı o11im haberlnl dıin t.e.. 
~ltle b .. dlrmlşttk. Vaı.lfe b~mda 

hayata. gözlerfnl yulD8ll B&,veklllml. 
7-ln bu beJdeoml;t·en kaybı btltlin yurc1 

ela derln bir tees.stlr uya.ııdıraıı,ıır 

Reıt1k Saydam, bugün ~ bir t 
ttnle Anka.raya. kaldrrılac:w:tu. M 
raslm programmı aoafıda okuyacak 

nnız. (Devamı 3 r&ncü sayfada 

Refik Saydamın 
hal tercümesi 
MiLLET VE VATANA 
UNUTULMAZ HiZMETLERi 
Merhum. Dr. Refik Saydam, 

22 ı1lktcşrin 1921 dcnberi keOOisi
ni bu yurdun hb.metinc vakfet.mi~ 
bulunuyordu, Merhumun yüce h§.. 
brası önünde 1azimlc eğilirken, 
hal tcrclimrelni de a,ağıyn. koyu. 
:yona: 

BABASI 
Ç'&nktrı sanea.ğm.a. tAbi Mllln 

(~imdiki Çerkeş) ka.zesmm Kara.. 
cav:i.ran n:.a.hiyes.i.nin Dolap köyün
den Uzunömerli oğlu Abdurrah• 
man Ağannı oğlu, lst.anbulda Bal. 
kopanmda 21 numaralı dükkAnda 
yağ ticareti yapan öl:ü Ahmet E. 
fendidir. 

ANN'F .. St 
Hayriye tilcca.r1armdan Kemah.. 

lı 1.bralıim Efendinin küçük km 
F&rtma Nefise hannnla bunun ~ 

(Detramı Sa. f, Sü. 3 dt) 

Veft Partisinde J 

Nahaa paşanın en eski 
arkadaşı 

Genel sekreter 
azledildi 

Refik Saydamm gençliğine alt 
resmi bir fot.ogm.fisl 

Belçikada 
idam 

olunanlar 
Harpte ölen Belçiltalt

lardan çok fazla 
Nevyork, 8 (A.A.) - Seyahati eL 

nasmda kolundan hafifçe yaralanan 
Belçlka ba§vekW Plerlot gazetecllo. 
re deml§tir k1: 

Almanı.ar tnra!rndan Belçikada 
idam olunan Belçlka.lılann sayısı 

194.0 da AI111an lstllAsma karşı ha?'p 
edftlrken ölen ve yaralanan Belçika. 
lılarm .sayısmdan fazla.dır, 

Gemi 
batırıldı 

Kahire, 8 (A. A.) - Dünkü aa. 
lı giliıü saba.hı MISJl'da.ki V cfd 
r.arti<iliıde bir ihtillf çıkmış, par. 
tinin 15 senedenbcri genel sekre. 
teri ve başvekil Nahas paşanın 

sağ kolu olan Makram paşa vazi • 
fesinden uza.klll!itınlı&ıııtır. Unın 
bir içtim3da.n sonra neşredilen 
tebliğde bu kanınn sebebi izah e
ciilmektc ve Ma.kram ÜCeyd paşa. 
nın Vefd prensiplerinden uzaklaş
tığı, pa.rti liilcrlerile azalarmı, 
vazifelerilli irma.llc itham ettiği 
bildirilmektedir. Partinin en eski 

(Devamı Sa. !, Sü. 5 de) ıı:zasmdan ol3ll Ragıb Hanna bey 

Hiç ~ğll.ae Beilçlkadald çocuk1ar 
lçlıı. yiyecek gtlnderllmesl hususun • 
da eııki reis Huverin plA.ııma. benzer 
bir plAn kabulllnUn mUmklbı olabile. 
ceğinl Qmlt ediyorum. 

de keza partiden çıkarılmıştır. le. 
ra komitesi yakm<la tekrar top • 
lanacak v-= Vcfd prensiplerinden 
t•zaklaşmak töhmeti alt..mda kalan 
parti a:zaln hakkında kararlar ve. 

• rccektir, 
(Devamı Sa. !, Sü. 4 de) 

Manş sahillerinde 
Uzun toplar arasında 

düello oldu 
Lond.r&, 8 (A.A.) - Bu aabah 

!'.lanş Uzerlıı.de İngiliz ve Alman uzun 
menzilli toplan arasında erkenden 

"': 

Japonyada neler 
gördüm? 

Japon ruhunu ve Japon ka.ra.kterlnl 
bütUn ın~llklerf ile belirten bir yaıı 

Yarın V akıt sütunlanntla 
okuyacaksınız 

Bekir Sıtkı Kant 
bir topçu dUellOBU olmu§tur. j Gen~ ııeell antolojisinde Said Faik 

Sahil ve· civar ,ebll'ler inllllk.larla hakkındaki tahlil öbQr &1lll blttyw. 
sarsıl.mrpa da basr ve te&left habe. Cunıartöııl günü Bekir Sıtkı Kant~ 
ri verllmiyor. lnglllz topları, lfga1 bulacakınmz 
altmdaki Frana?Z aa.b!Unl ~ d6ğ • ._ _____ , _____ _.,... 

.muttur. 



Vatanın 
evladını 

bDyDk b 
kaybettik 

Yazan: rlllll .... A'IA'f 
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ÖIÜm Vü Refik Saydam .ŞEHiR HA~E 1 
- Başvekiifmili kaybettik 

1 Refik Saydam 'ın ölümü fedakar, kendine hizmet 
edenleri d:ıim·, tebc'l eden milletimizin hatırasında 
yer edecektir. Refik Saydam titiz, itinalı idareti ile bu 
mütki.:1 günlerde iç ve dıs politikaımda açık alınla 
tarihin imtihanını vermis bulunmaktadır. 

Yazan: SatrllBTIM 
Oakar Vayld der ki "nekadar ç•,k 

nayaı yapnak o kadar çok öli.lru•e 
Ölllrüz.,, Gerçe.kt.eıı, ne kadar Of', .t-

11 hatıralara ııalalp tıek bu bahraıa. 
rın 1&blplerlnl kaybettikçe ölO:n, 
bir buhar glbl, ıeoe glbl. bir deni& 
;lbl etrall'll>lıu kaplar nı •lb•Tt"t 
>izi botar, batır:ılarını içinde ıa,ı. 
.ıiraıa. la.a.ılann birer, birer *· 
<l'a UZak1aftaklan, yahut bu hah. 
ralarmr&ı bir 11ervl göJcMl ve bir 
ınez.ar taeı ile birlikte abattu.re 
llatlaclıtınız zaman gö&lln!Ulln yıl
cbaarı ğflrmMIDl,bu burnumuzun bir 
'-lıar banann teneffüs 4'tın&8lıral. 
~UnllsQn yumuıak ve ıhk bir 
beden1a hararetini nakletmM1ne 
"-ltnen ata. blır yarı öl~clen baıtıa 
blt tey dettlalnlzc!.lr: 

QlakD blrlkmlı, afdalatmıı ..._ 
hralar 7t1k0.aıa olan p.lıslyetl•rl. 
llldale bö7leee yavaı, yav&f bir bltt
lıa &leme intikal etmlı oluywuı .. 
Blrlece bayatla ölllm bellrala lrlr 
lekllcle blrlılrl ile dtttt'mlenlyvr, 
llem ya1170r, lıem ölllyonıs. ~t. 
lana. Ye eD Clbel batıralan,, -
C"-1 kaydflhn las&n, yeni blr lla.. 
liralar )'ekbtl balkedlnoeye kadsr 
n.uıı bakllllUldaa muhakkak 7• • 
tar, fakat ba Jal&Yl'° burul.Ula OL 

lata sokarak dllDyayı bir demet oı.. 
iaa 1 .. ret ...... blr IJktlzlln Myı1tı 
'-tltmdan lleflla bir teY del'ihllr. 

aı...nıa Mlldinl bulabu.alr l
ota llladen arar stbl m~ 
~ kumata macbur kaldıitf 
ır.a••lvda keadlnl kendi .. tine 
ka ........ lltr muar ıa,ı aaaaa fe.. ....... 

Olıaktl d'""""lse celecek IHır llft. 

alla enabmı Mr mezar taf.ı ftn.. 
OllrUr. 

Me kad., - tanryoNak, 'ne ka... 

dar çok aevlyor•ak, o kadar çok Ô· 

lecr~lz. Her öJU blru da bl:ıJ öl1U. 
rUyor. 

Yalnrw ba dUfllneeler aadecıe bh 
insanın ruhunda lı.ler barak:ın doııt 

luk, akrabalık, " aevp bl51erlnln 
maverA.I Mr bal alverma.laltl ifa. 
deeld''·· Fakat, hayatı millet yo. 
hında, büytlk vazife hudutları ltln 
de feda edenler için bUkmllmth. hiç 
ele Myle olmayacaktır. Çlııkll 1(1· 
mlzde ya,ayan acman yananda mıl. 
lete alt hizmetler, millete aıı hıL 

tarlar bizden yel.5 değil yeni hlznıı>t 
ler, yeni vazifeler belde:nektecllr. 

Bu lllzmeUert, bu vazifeleri ba'3-
nrken biz, atlz ölUlerlmlzln batara 
ları, karakterleri, tarihe mal olan 
azimleri bize rehber olacaktır. 

Kertil 158Jdamın ötnmU tedakAr, 
ve k"Utıne blzmet edenleri dalın:. 

relk:ll ll!den milletimizin batlraııJi. 
da, yer edecektir. Onun d6rt aene. 
Uk batveklllltl dtlnyanın en mliş. 
kttl anlanna teudllf ettl. Ba m!lş. 
ktıl anlar itinde cUmburl1"t hU!ı~. 

mf'tl Blly\lk MIJU şer lnönll'nlln 
rehberllt1 ile dalma muzaffer, dal
ma emellerinde muvaffak olclu. Re. 
tik Sa)11am titiz, ltluah idaresi "' 
bu mötkUl gtlnlf'rlll iç ve dıı polltl. 
kasında açdc alınla tarihin lmtlhll. 
aını vermlı bulunmaktadır. 

Belik Bayclamuı ölilmU memleke. 
t1mlz için oldot°J kadar bizimle 
mllnuebetıte bulunan devletler l~l:ı 

de bir kayıptır. 
Dlnyanan en mUıkDl prtları 

blnblr mtltktllAtla meınleltetlerl ve 
nıhlan 1&rarken o, bllyUk bir te
yakkuz. ~ bir itina ile baklka. 
ti ve aklı aellml kurıımuttur, BU. 
ytlk bir devlet adammı kaybettltı 
için mlllelttmlzt ve clllnyayı taziye 
f'clerls.. 

Yurdda büyük teessür 
( B(Jflarafı l inci sa" fada ) 

ı.taıl)Mııda yapılacak merasime ya 
rın •balı aaat ond& Takalm meyda 
nmda b&tlanacaktır. Kera.sime lftl 
rak edecek savat ıaat on<la.n avv\'! 
l:Deydana gelip kendilerine ayrılar 
Yerlerde mevkilerini alacaklard r 
Bundan aonra ıoraslyle teıekkQI e 
den alay ıaat onda Tak•lm meyda 
nmdaıı harekeUe İııtlktll caddHln 
takiben Galataaaraya ora.dan tram 
Yay )'Olundan Karak!Sye inecektir. 

1 

Af&tıdakl aıra De cıenue.re lfttrak 
edecek zevat: 

1 - Kerhumun aUesl 
1 2 - Vall 

B&§vekA.let mllsteıan, kaleinl malı 
sus mUdllrO, BS§vekAlet yanrt, Ha. 

; rlcl~ vekt.ıeti protokol umum mQ.. 
· dUr muavini 
1 a - Mebuılar ve ordu erkim 

l Onifonnalı blr polll m•muru 
~ - Konsoloslar 

lstanbul kurlub•!unun 500 nci.i yıldönümiine hazırlık 

RUMELiMiSARI KALELERi ı 

TAMiR EDiliYOR 
Jstanbulun kurtuluşunun 500 iiıı

cü ) ıl dönümü münas~' !ile F:ııf. 

hin İsl nnbuldaki tnrihl r .. erlr.rl ıes 
bit edi'eccl:, hnlbn 7:lyoretine :ı· 

ç ı 1: tııılun::cnkhr. 

Jlilh3c;ı;n htanbulun iı.ğntıncte mıi 
him rolii ol.,n R ıın•elll1 a rı kale!"-

rl ft .llnrınıı hıılel g~lmC"mck (ize·· 
tnr.ılr <-dilecek, kale lcerlsindc:.i 
e~~rler istimlfık edilerek yıkıl:ıc •. k. 
lır. 

Kole fçl.'rileri ~eşil saba 
konacaktır. 

haline 

Ozerinde beşibirlik! 
bulunan dilenci 

er 
Emniyet altıncı şube memurları · mıt. llurl arandığı zaman slh1l .Ortı 

dilencileri takibe n eopıamag-& c.ıe. betiblrllkler ve altıniarla bir hayli de 
1 va.m etmektedirler. para bulunmll§tur. 

Dün de, çar§ıda dilenmekte olu Hamdi Dllf~Unler evl.uı ıönderil -
Ha~di adında bir ihtiyar yakalan. ı m!ııtir. 

Sınlf geçen 
kitaplar 

talebelerden toplanan 
dezenfekte ediliyor 

Janrif Vek:'ılctinin karoı1Te oku!-
lıırda sınıfarını geçen taebeninl kl-

1 
ıı•JMarı toplanmakta idi. Şimdi)'e 
kadar şelırimiıden 300 bine yakın 

1 
kil:ıp lopl:mmışhr, 

Bu kilaplar dezenreklcedller-~ k 
saklanacak ve gelecek yıl talebele-
re tevzi eıiileceklir, 

Buliin viliiye.ılrr toplnndı'klan lcl 

Sabahat bir aşk 
macerastna mı 

atıldı 
16 yaşındaki evlatlık 

kaybolcJu 
Bllytlkadada, Nizam caddesh:ıde G 

numarada oturan Mehmet admd& bL 
stnln 16 yS§mdakl evıa.tlığı Saba. 

b&t eararengi.z blr ıeldl.de ortadan 
kaylıolmu~lur, 

Genç kızın bir qk macera.sma a.. 
tıUlıtı pek muhtemelse de zab!ta 
tahkikat yapmıığa ve lzlnl araıtır. 
mata girlıml§tlr, 

10 yqmda bir çocuk 
tramvay altında 

parçalanarak öldü 

top miktarını ayın 20 sine kadar Ban 
rif Yekilliği neşriyat f~lcri mildilr
liijlüne bildirecekler •e ona «ö-~ 

~e11i ders yılı icio kitap baskmn:ı 
b2~lanacaklır. 

Hu ıene kitaplarda hiç bir dc~iş· 
mc olmadığı i"in ~uratle buılmı~ a 
haşlanıılıilec<* lir. 

• 
Beşik taşta 

Bir randevu eYİ basıldı 
Bef!Jttqta, Tıldtz h&ıııaım .eokL 

fnıda oturan teynet adıiıda bir Jca. 
dmnı randevucWllk yaptığt haber a. 
lmarak !\ırmu meşhut hatlnde yaka. 

• lantDJfllr. Z.ynetiıı ayni zamanda 
Mehmet adında blrlalne de hastalık 
qtladığı atı..ı&§tld1tmdan, hakkında 
bu noJı:t&dan da takibata gfrlfllmt,. 
tir. 

Sus a&tıfı hak:kmda yeni 
bir karar · 

Şehrin bul uıışı etttfınt'ta met· 
bııha ıdirektörn Belt'ıtlYeYe bir tek
lif yapm13tır. Bu le'klire p-öre, l i\. 
ttın ku:ıltıH but nnlcll belediye 'it • 
ra ve dnniz nttlcfl vımtııtar-lle yatn 
lncaktır. l'7.ak semtlerr' ki hn'"ilere 
ayrıcı erime r>ayı -..erOeeekUr. 

Daylltte •erilen Hr nlshell, 50 
paradır. Buı her ;,ere. 5 kuruşa 

a:w: 

Onu it batında görenler. vazife hayatını yakından 
bilenler. r.aıd b"r de~erden mahrum kaldığımızı dalıa 
iyi ölçmektedirler. Refik Saydamın çalışmasında uzak. 
la!! da takdir ~dilec~k bir olgunluk vardı. 

Yazan: Sakkı SC!ıa u~~C~N 
Bu Mhah, ansızın b!r kara ha~ 

berle vurulduk. Baıt~·eldl Refik 
Saydam, kalbi durarak tilınüc. Bıa 
tlirlll ölümlerin, ilk tese!lht, ı,'(j. 
nüllerde uyanan lnanmamıı.!c, 
duygusudur, IDHR, biraz enci 
dtpd!ri görtJUltt, alh l!Mt süren 
heyecanlı Mr mlllake~y~ başkan 
Irk ett..lilni itlttiğl gayret ve 
caaWıkla dola bir a<lamm, ölü. 
-ııllne ko'ay kolay ran olamıyor. 

Fak:ı.t, kara haberler, nt;uı

ıııaz gerçek1,..melerile m~hfırdur, 
Avanmanm oıc,ay13ını henl\ı ta
darllen, ldrlkin •ltr topuılle yer 
1ere 11erlllr!z. 

Ref:1' Sııydam'm, flünya c1e
~ttlriti ka~nda da, ııı. bu 
~mtıyı duyduk. Yaramız da. 
ha sıcaktır, Ra~rıda hayretin 
enıemllği nr. 

Ona iş ~nda gtil'f!lller. , ... 
;lfe bayotmı yalandan bitenler , 
•asıl bfr değerden mahmm kal 
'ığnnm daha iyi ö1~1rler. 

Ben, dedet makinesinin ~ark
lan ara.tıma gtrmı,, değUtm. "GiS
lişlerhn,, ~ "l"ler,, 1 dalma epe.. 
i büyült mesafeler aynmışhr. 

Karar \'e hükltm sahibi olamam. 
Fakat İ1er1emiıt yaJtna ra~e•, 
Refik Sayrlamm ~abcıma.oıında, •· 
za1ctan da taktir edilecek, bir 
olğunl•k, vanlı. 

lja 10D iç )-ıkla çok Mtytik 
etdlltelıer g~ rdlk. 1'1nJrleri ta-
.-t-.ı.. '\".. "'fü"f\" nfn~hn it"'" 

Kitapçı Rıza öldü! 
Jk1Urt lıltapçılarmdan Rıa Naa. 

nıllah'lll dUn kalb Dyıfltltnd&D &l. 
cnlğürıt1 tHHtlrle haber aldık. 

bir ~i) et bnnlann üstundcn o
nun kadar üstaUıkla athyaımu ... 
dı, 

Zaman oldu, diinyayı k»ıp 
ka\'Uran kan \e ate~ kasırgası, 
f'I im 3 hımtızon ı ':ırını d 
Yrst1. Ale\ Jerdt'n bl:dm sa<'alda
larmur.ın 1.-urtulaeağtnı um~tan. 
n..11. azdı. 

İ~te, bu ağır luı\"'ah günlerde, 
dl'\let gemisinin karıtan korrll 
ııilncle o ,·ardı. OnUmtlze bir t.e
\iye çık'1n torptı 11ürltlt.rinden 
dflğ gibi d:ıl~ab:.rdan, dibi gö
rünmez uçurumlardan ka7.ssa, be 
ll4'ft o getirdi. 

Sağdan soldan lirtttmli7.e çal. 
la.nan harp eJd.erluwma yurdu
mman itap Iıınnı kapayan bıiyttk 
temiı ve ~h emekte onun da 
payı çoktur. ve Yarm tarih, bu 
emeif altm satırlarla nza~ 
ur. · 

Batvekntmiz, beM hlc aJdm
dan ~e(!lrmcljği bir elemde ımırrı 
le kıu~l&§h. Belki alh saat sL 
~ heyecanlı, yonıMI didinme ı. 
lr bu ~el ba,kmı ara mda, bir 
yakınlık da 'ardt1', Jl'akat l1bl& 
inanıyorum !<!, eğer Refik Say. 
•lam, ö1ttm melei1nln ~·akl&§bp· 
nı, 'tttandıftnı sı;örseytll de, )in 
tıu kadar dhin bir surett::: ruha
'"' talim tıdectkU. ~rka~ıt.. 
hltftktığı hayir, ona bu son mu.. 
kRfatr elbrtte bal'rşlardı. Tanrı 
da IXSy\9 ktı'larmdan rahmetini 
.. : rf!..mez • 

Vilki Çine 
yardım istiyor 

Rıza. çekirdekten 7etl11mlf bir ld. Nevyork, 8, A.A. - Cllmhur. 
taPÇI idi. Kapalı Ç&r§mın Ha.kkt.kla.r ttiai seç!D!inde Cümhur :yetçiJt:tin 

e&rf111 mwciballne be.kan taratmdald namzedi olan .M. Vendell \ ılUr:e 
dUkkt.nmda ç&lıpp kltapl&n aıaddl Nvyorkt.a ot uran Çinli erin bir top 
" mt.nevt def9rlei1yte tanıyan •11- lnntamda töyle demiştir. : 
h tılr ldtapçımm da ıma ldt. İki ay Himlyatrm fhndi)e ka.dar Çj. 
kadar ene\ ka)"betlltl bir o~unun ni fllSr.lıe kurtannağa ~tığımız 
arkaımıdan yatağa 41.\§en R.ıtanm m~z:l.ndedir. HUkümttimm Çini 
ölümü bu meslek için cldd! bir ka.. I kurtarmak M:ln yapı en yatdmıa 
yıptır. deha fa.aJ bir Şl'!tilde iştirlk ~ 

Cenazesi 'bug11n ~leyin !'mdılllı n esini gönn~k isterim. 
ne tı"ırusat& araaında ve tnısntı mek. 

teblnln kaJ"fllttldakl Uncıyan aPart.ı. lneboluya bol yağmur -tdı 
manmdan kaldırılacaktır. ~ -

Kendlılne rahmet diler, allealne İnebolu, 8 (A.A.) - Bereketli 
.,. mealekt.qıanna tazt.yetıerlmtzl bol yağmur Yatmaktadır, 
blldlrlri&. Oeılue bir top arabasma kona~lc 

ve bu top arabuına bir piyade alayı 
bir dvarı ı.ölutn, bir deniz 'bölllfU 
bir hava bölQIQ (alay sancaklarlle) 
bir Jandarma taburu ve polis refakaı 
•deoaktır. Kataköyde devlet diniz 
Yollan tar&tmdan tah.31a edllaıı bir 
\"apur cenuayt •e merulme lfllrak 
edea .. vatı Haydarpapya naltlede. 
cekUr. 

Oniformala bir poU. memuru 
Onlvetelt.e rektörü, dekanları ft 

profesörler 

Akaarayda, Horhorda Hacı Ra\lt 
sokağında oturan sıvacı Nurfnln 10 
yaımdakl oğ"lu Demir, yeni bayat 
şekeri satarken Aksaray& doğru ırt. 

den bir tramvaya aUamıf, içerideki 
yolculara teker Mttıktan sonra ar. 
kumdaki romorka atlamak uteilllf. 

satılacaktır, Daimi EnrOmen tekti- ı .. -------------• 
fi kabul eh'rılşlir. 

•!~==::n•H!Ecnnıımr-::==:: ~- .:::::s:::• 

Ha7darpa ... a cenazeyi alııcak bu. 
IU.t tren ... t 18 de hareket edecek 

3 - Vil~et, belediye, parti erkt.
nı ve vek&leUer umum mUdUttert ve 
mutettlflen 

6 - Kllesaeae ve cemlyeUer mtı. 
dl1r ve mllmeaalllerl 

Bir piyade kıtur. 
Ankaraı 

Cenaze ile refakat ecıen zevan hl. 
ınlı olan hueua'l tren 10 temmuz cu
ma gQnU 11&at 9 da Ankara ı.tasyo. 
nuna girecektir. Garda bUytlk mll!et 
meclial relil, genelkurmay ba§kam. 

Ur. Fakat romorkun çıkmt.Jsma car. 
parak arabanın eıtma dtıııntıt ve le. 
kerlekler aıtınd aol bcağı ile sol kıs. 
mı parçalanmıştır. Çocuk kaldımı.!J. 
ğı Cerrahpaga hastahaheslnde ın -
mtl§Ulr. 

Vakaya mOddelumumUlkçe el kcın. 
mug, çocuğun ceııedlnln gömülmff'.ne 
ımn verilmiştir, 

Pansiyonlu talebe 

Pansi:ronlu ilk okulhtda okuyaft 
roklr '~ kimsesiz talebeler 'tatil 
münasehefilc Kilçük} nlıdaki p11nsi· 
yontu okula naldedllmiştir. Nakle .. 
dilen talebe miktarı ildir. 

Kömür bayileri çoğaltılıyor 

100 kiloya bdar maden ltömiirı\ 

UITANBUL BOBSASINDI 

8-7-941 Fiyattan 

Açılq ve Kapan" 

Londra ı St.erıln 

Nevyork 100 Dölar 

O.nevre 100 ı.vec; n. 
Madrii! 100 Peseta 
Stokholm 100 1eveç Kr. 

t:sBAM VE TA.BVIJA'I 

~ e Tuarruf bonolan iM-

Ur, latanbul Tallal, BatvekAlet mtaa 
letarı, Bqw~et hususl kalem 'mU
dUrt, Bqvalc.&let yaveri ve bartclye 
•eWett protokol umum müdür mu. 
•vtııı trende cenazeye refakat ede. 
oek 'ft birlikte ADltaraya gidecekler -
dtr. 

vektller, ım!Clia reis vekmer1, gurup al 
reis vekilleri, cumhuriyet halk p&r. Fazla fiyatla m 
tisi genel sekreteri, mllstaldl CW"UP satanlar 

sııtaeak olan be)ilerin teshil edil 11-----.,.--------••ı 

ı.t&nbuldald mıenalme lluwat tre 
ntn hareket aaau ola.n 18 de nihayet 
•nllecektlr. 
lleruıme lft!rak edecek ılvil ze 

'l ltlD ~t otltat alay n ili 
~ f&pkadn'. Kara, deniz n bava 
k1lneuar1 tem bQ)'8k Unlfonnadır. 

C'el• nklll, ADllata valt \'e bieleiUye Atnavutltöytlnde bakallık yaran 
rtlal, garnlıaon komutanı taratınd&a Yor-ai faal& ftyatıa yoğurt, Aksaray_ 
karvılanan cenaze bir cenaze arab&.. da helvacı Ali helva, Kalyoncu kut
sana kODular&k otomobUlerle bll)'\lk tutunda Şarapçı Tanaş ııarap, Ba. 
mnı.t mtclld ve O. H. P. yolundan latta hurdavatçı Sara da kilit ut. 
bapekllet meydanına geUrllecek ve maktan 111111 konınma malllte1119•i 
orada bir top arabasına na~ledlle • tarafından beıer Ura para, yedlfer 
.::ektir. gün dükkl.nlannm kapatılmaaı ceza. 
ılerulme Bapekl.let meydanın- ama Carpılmttlardır. 

dan başlanacaktır. 
Stvll ise jaketatay, silindir ıaplta 

ve kara, deniz, hava kuvvetlerlM 
Saat 9 dan evvel Takalm meydL 

menaup tse bllytlk Unlfomıaya 11.bU 

IBTANBULDA YOLLANACAK 
ÇELENltL&R Amiral Vaııfın evine 

giren hırsızlar 
lbna gönderilmlt bulunacaktır. le;ırılata dahli zevat saat 10 dan öil.. 

Yarın 9 Temmuz ~ PeJ118mbe •· 
babı nıam lltanbulda baJl'f.klar ya. ce Baıvek!let meydanına gete~lt 
rıya lndlrllecekttr. kendilerine krokide gösterllml.§ olan 

mesi işi etrafında ıqe1df)e letkltı:· 
lere b:ışlamıştır. 

BuRDn hnlen hu işle me!j1tı,ıl ot11n 
muhtelif knzalarda 43 bayi Tardır. 
Yenfrlpn h11vilik ıılmrık ilzcre her 
St1n mntACllRfrer yatıılmaklnilır. Tia 
,; miktar.. 60 " cıknnlnr:ıktır. 

Buldan ltallıeuincle (Parta) 

tem.il .Jilecek 
Buldan (Vakıt muhabirinden): 
Halkevı göaterlt kolu Necip ~uıı 

Ktn.tt11reğln (To~um), <Btr 'a<!am 
yaratmak) va (Par&) piyeelerinl tem 

----------~~~------------

~ı avvelkı Yakıt 1 
9 Temmuz 918 

Ruılar Almanya ile 
ittifaka mail 

Peteraburgd&n gelen habarler Rus 
ga.tetelertnln ltlW devletıert Ue m'.I. 
&bedatı yeniden tetkik etmek lUzıi. 

munu mevzuubahs eyledlklerltıl ve 
~lmanya ite ıttı!ak akdetmek arzu. 
sunu açıktan açığa izhar eyldlk:e 
rl.nl bildiriyor. 

llllk1lmat merkemdelıd meraaime mevkileri almlf bulunacaklardır. 
ta1t1ı11Q1 edea 10 temmu Hl cuma Çelenklerln daha enelden sGnde. 

'O'skUdarda oturan Amiral Vas•fm 
evine, dUn gece Mehmet, HUaeyln ft 

Recep adında Uç bırauı g1rmlf ve 
rut geldlk~rl eııyayı atrtlayarak a 
c;arlarken, çıkardıkıan gQrlUtU Uze. 
rtne fak&l&nn:ılflardır. 

sfl e<iecekdlr. (Para) piyeslnln roııe. 1 •• ---~----ı------: 

B11nn de l•tfa'bul dahil olm&lr 0se... rilmif olmuı l&zımdır. 
bUuııı Tllrklyede matem allmeU ola Kroki mucfblnca teıekldll eden ce
hk baYtatlat J&rı1a tnd1rtlm1f o!a. naze alayı aaat 10 da alay Ane&kl&.. 
C&ktır. nyle bir piyade alayı, tıtr dvari t6. 

Atkara merall161 tılllhıre bent G. ıqu. bir jandarma tabunı refak& -
\acaktJr. tlııda ba§vekllet meydannıcSaD hare. 

YURC~ idRA VE nBTIBI ket edenle Ulu. m•7dam. Atattlrk 
Muaatt. komutana: :Merkez komu bulvarını taktben yaya olarak llh
~. bir inzibat 'krtan, blr 8'1varl hat " tçtlmal muavenet nkAlet! 6. 
bölUfU bir plya<te alafl, bir deniz bö. ntlne kadar gelecek ft llOtada mwa.. 
ltl~. bir Jandarına taburu, bir po1lll a1me alıb~t verilecellı:tll'. 
lrll\freaeaı, bando ve Qelenkler. 1 BtıkiUnet merkezinde cenue rat -

1'nfeklertn namlulan yare mUte- raelm.J.nln yaptldılt cuma g11Dtl "1.. 
:.ecclh lltt mra er aras1nda top ara. tlln tehirlerde tıayraltlar ab&lltaD 

11 "nlertn aag v.a aolunda dara, pnab& kadar matem &JAIUU Olal"ak 
f~taka talebeal. 1&JV& IDcllrilaoakUr. 

Rlnıalat adıtyaye nrllmiflercllr, 

Sahte ekmek kartlan basan 
Vaıil mahkOın oldu 

Oalataa& JCA#l~hk 'H M:atba!\CJ. 

rf teni edllmif ve ç&lı§JlmaY& baJılaıı 
mt;ıtır. 

Gençıer ara111nd& tiyatro beV't!lsi 
gQndea gtae çotalmaktadır. Malk 
g'Uzel va elddS derlere flt1a ratbet 
etmektedir. !t1t TOrk ADohlDl -'rketlnde mtır.t 

ttptlk yapan VUU, ekmek kartları. \ 
nm aynlnl dlzmlı" bir ftrsatmı tu.. 
ı~ matbat.da ytı.lleree Jı:ut 'bU. 
DlJlttr. Vatn bu kartları mub~.ı:tt 

Jı:lnıeelere para ne a&tmJJ, nlha~t 

ıevenJerd• ,aka1-n"kftk 1ı11m korun. 
ma mabkemelllne nrllmlttlr. 

"' --------, 
Toplantı 

1 • 

KulObtımllzlln tenelik toptantm ıı 
7.92 Pazar gUnU aat '(10,30) da Sa
matya C. R. P. nahiye kurağtnda ya. 
pılacafmdan O)'elarln gelmeleri rıca 

• PwtemlNı 

> 
9 Temmuz 

aııı: 
c O. Uurc J6 .... Hızır: 85 

ııaauu. w-1111.zaa1 

U1iMı119 
t..M 8.59 

do tatil 
Otte 12.11 '·· lktdl 11.19 U5 
Akpm 19.« 1%.00 
Yatsı zus 1.00 
lmaak uo 8.15 

~UMA 

10 Te~ 

O. l.lur: M 
Rnır: fit 

\'-C: 11.UlD 

f.M 8.M 

l!.19 '·· l&.18 8.lti 
19.U 1.%.90 
11.41 1.00 
ı.sı 8.1~ 

VUlllD me'fkUfen l&'Q!en mubah. 
mea dan llltlrtlalf, .ı ... ' ay mDd 
detıe _.. .......... ~. 

o&91l91. t~------------------------· 

AŞK 
Oyuncak 
Değildir! 

Genç ktzlarm, cenç kadm••rm 
IJeTkle olmyacaldan bir s8ntll 
romaaa 

l 2T emmuz Pazar gDnD 
BAllB Sutunlarmda 

Bu romanı takip etmek ~ 
tmı kaorraalar kaJ'IPlarmm 
büyük olclofunu okuyanlardan 
6trennıl!J olacıaklardrr 

Talllp etmeJ'I 
ihmal etmeyiniz 

•::====·n::im==· ===::: ··'-····=-
Teıelrlllr 

Ağır bir ha.atalığa tutul.ırak Ud 
ay evvel bOyUk Usta.d Ali E§refia ba. 
zakatlne teaJlm olduırı Ger k am 

yatta, gerek tedavide gösterdiği 1U 
na ve muvaffakıyet tetekkürlerin y-. 
Upöllft~ğl yUkllek bir mertebede 
dlr. ~kml! muavltılerlnl de mlnııat.
ıerle yad ediyorum. 

O\irı1JI ve Hltıen ziyaretlerde buJua.. 
mU§ olan gayet kıymeUi zevatı .. 
aralık dola,,mıya maadeten 

bulamadığımdan haklaruıd& qda 
ğum ıınkran ,,. &t.ntla&ll ıaı.ı 

muhterem gazeteniz vuıtulyle ar. 
zeylemeğe mllaaade buywınala 

rica ederim. BayclM' Blfll 



Çeviren: Muzaller Aca1 

Kel~men ve.ziyeti hic:setmı~ g i- ı du .. Diğerleri ise yeni tekliflerle 
bi bıyık altmdsn güldii ve işte muttasıl cıç kurtlar gibi etrafında 
1:,iıyilk menfa.at olacağını taktir e~ dolaşıyorlardı Kadarın artıık Peş
tiği cihetle hlç le fıiziıli ihtiyata tede kalmak için bir bahane içıı.t 
ii.Lzüm görmeden ertesi a.k~m için t.tmesine sebep yoktu, fa.kat bu 
'rand<.vu \'erdi .. Bu sözleri söyler- 1 ndamları bilhassa oyalıyor, onlara 
J.en sanki : cıakin ol derdini çok hHhassa ümi.t veriyor ve böylece . 
ı.> i anhyoıum, sana onu kendi r. hem onlardan, hem de Yoliden 
Hmle teslim ed<.ceğim .. Demek ie- intikam aldığına inanıyordu... • 
t13ordu. Bir gün Kelemen bu adamla:-. 

[Bugünkü radyo 1 
7,30 Program 7,32 VUcudilmüztl ı. 

şltelim 7,40 ajanıı 7,56 K&rJJık prog. 
ram Pl 8,20..8,35 Evin aaau. 12,ZO 
Program 12,33 Şarkı ve tUrkQler 12, 
45 ajana 13,00-13,30 Şarla ve türkü. 
ler programmın devamı. 18,00 Prog. 
ram 18.03 Çifte fuıl 19,00 konU§mn 
(Dış politika icmali) 19,15 Dans mü. 
zlğl (Pl) 19,30 Haberler 19,~ Yurt 
t a nsesler 20,15 Radyo ga...etesı 20,45 
Hüzzam makamından tal"kıl&r 21,00 
Ziraat takvimi 21,10 Karışık şarkı 

ve tUrk Uler 21,30 konuşma 21,~ O. 
da musiklllll 22,10 Opera Arya•ıarı 

Pl. 22,SO Haberler 22,45 kapanfJ. 

AlkerUk işleri 
Kadar da: Ke]em~ berhalc!e dan bahsolunurken Kadara ihti. 

pezeve11k, diye dilşündU. Onunla. yatlı hareket etmesini tayaiye e• 
a"ıkr.a konu.$Ill8.k , p:ıra teklif et.. decek olmuş o zaman Kadar .. 0··y· ... • ., Eminönü yerli Aı. :Ş. Bafk.daa: 
n:.ek hE'r halde da.ta doğru olur.,. 1 cevap venni~ti: 
Fa.k:ıt dü.şlinccler'ııin bu noktası• - Nami flıtiyat mı? .. Yoba 
na g t'lincc durdu: "Yoksa hasta benim bu adamlann değerlerirJ v e 
mıyım,, ak:nnı mı kaybediYorum .. ,, ne istediklerini anlamadığımı mı 
niye tlılşilndti . zanncdh·orsu:ı.. Hepsi eşek onla.-

Ertesi akşam Yolinin t:ize, rm ... Varga da dahil olduğu hal. 
ilhenkta.r sesini duyunca mütacl. de hepP.i eşek .. 
dsn fazla heyecan.13.ndı .. Fakat bu Zira o kadar-· kıı:"bar, zengin 
ses kendisinden o kadar uzak idi Varga da bir glin <;ı:ka gelmişti.. 
ki: Kadar, Varga ile otelin salonunda 

- Evet diyordu. . .Ka.rtmızt at. karşıla.~tı.. Ç'rp'ak be.şlı, göz. 
cll!D. Bize kadıı.r gcldiğinh:i de ltik.lü Vo.rgs. artık servet ve ~öh
biliyorum .. Fakat çok meşgulliın.. ret ile P~nin mtlhim şahsiyet• 
Hmı canım hiçbir şey istemivor. J(•ri arasmda sayılıyordu, Gelmiş, 

Kadar, Yoliye baktI: Yalan Kadum oturduğu mase.nm öniln-
6Öylilyoı-, diye düşündü .• Konuştu. de dumıuş haftfçe eğilerek: 
ğu mma.a da, sustuğu zaman. da, - Sirı Kadar ddil misiniz. de
bir hareket yaptığı 7.8m8ll da hep mjşti .. Oh ne mesut tcsadif .. Se. 
yalan eöylüyor .. Hepsi yalan._ ya.. nin Pcşteye gelce.eğ-ini duyduğum 
lan! ... ,, zmns.n buluşm:unrzm bir f:esadif 

Ve oodan 80llra srk sık bul09- eseri olm·unnsmı gelip beni ara. 
mağa ba§ladrla.r. Kadarm gikıleri manı ibek.1cmiştim .. Oh hay:r .şim• 
Yoli ile saatlerce 8İ.İren otomopil di seni kılxıhatli çıkarmak istemi· 
gıezlnt.iJeri veya. Margerit ada.sm.. Y~ .. :Mil.saade eder isen ecnebi 
da gine Yoli ile lirl~ ~Tdiltle. n:Jea.fiı1.erlm gelinceye kadar be.. 
ri güzel saat'lıe!rlc geÇiyoı-du. Solı. rabr otunı.lun. 
ra yal~ kaJmce kafasmdan Yoli Ve Varga bir iskemle çekerek 
ııiııı söylediği son 9Ödl lblr filrlU çı- Kadıı.nn ma.sı:ıcnna oturdu:. 
bnp atamıyor ve yeni bnlUJjmSla.. • .. 
rmr 88Jbmml1k.la beklemeğe be.şlı.. -Buradaki muşterdt doetları.. 

1 - ~9 ~.oğumlu eratın Uk ve sor 
yoklamaları blr arada yapılacaktu. 

2 - Yok!sma b temmuz 942 pazar 
teel gUnü saat 9 da başlıyacaktlr. 

3 - Yoklamaya gelenJer muhak . 
kak ikamet sent>dile 5 adet "8:1ka 
lık fotoğraf n nllfu8 c11Zdanlarlle 1 
geleoeklerdır. 1 

f - Yoklamalar eaat 9 dan 12 ye 
kadar devam edecetmd• af&lıda 

yazılı gllnlerde !Sğleden enel 111beyt> 
gelmeleri gelmi~nler h&kkmda ka. 
nunt takibat yaprlaca.ktır. 

15 - JllmlnönU merkez nahiyem: 1 
6,8,10, H, 16 temmuz 9'2 gODle rı 

Alemdar nahlyeıı1: 20, 22, 28, 30 
temmuz 942 günleri., 
Kumkapı nablyellt: 4, 6, 10, 12, 14 

18,20, 26, 2S temmuz 942 g'Jnleri. 
Şelırcmini Askerlik Şubesi Ba~· 

kanlığındon: 

1 - 339 doğumlu ve bunları~ 
muameleye tabi mükellefierin ilk 
ve son yoklamalanna 6 temmuz 94!! 
pazartesi günü başlanacaktır. 

2 - Yoklamalara pazartesi, C-1"' 

şamba, perşenbe n cama giinlerı 
her gün saat (14) de bıaşlanacak ve 
(ı7 ı de nihayet Terilec::ektir. 

3 - Yoklamaya gelenler, nüfus 
hilviYet cilzdam, ikametglb ııeneıd i 
ve (6) adet vesikalık fotolrafı be· 
raberlerinde bulunduracaklardır. 

yordu. Odaf;.mda yatıyor, cadde. nmde.n ve eski. mektep ~aşı... 
la'dc dolaşıyor kenıd:isinl. mubak• 'Mım'Zdan ~ şayanı taktir ~b
Jı:ak yontmuş ~ile hlilA gelen LUıılere girmek ü~e olduğunu ve 
a.ıbdaşlarf1e ~ Fakat Peşt.eyf de ihya. edeceğini öğrene
·-,_ ı y,.x..,•. d" nn-, '!'ek cidden sevindim Eşer haltı'ka ,,. .. "'"'ıma ya ırmca --,,ı ilquuL ten böyle bir ~ va.nıa ~ 4 - 33~ dol'umlulana son yokla. 
)"Cl"dlı. memlck ttcn iş cutcıdaşlarmt masıncla Slhht vulyetlerinden d<>"' 

B~ det~.~ bir c;o. mek i~ çok dildm.U hareket ~t: layı ertesi seneye bmıkılanlar 339 
euık 88.fiyetı ıle: Oh Allahmı ben ,A_ 

1 
w e c 1 dolumlu erlerle muameleye ta'>i 

tık h :t.mzlandmı na d n~ .oaz.ıı:u o duğlmu habrlatmaıı: a.r ra a: •• ne en r,jr dostluk boa-cu bilirim.. T:ıhil tutu1mayacaklardır. Bunlar 340 do-
ben.i bıraJct.ı? N~~en beni ya~ya1.• bizim mUeeF.~ Ye biltün bll'l'O ftuınlulann son yoklamasına ça~ı-
nız bmı.ktp gitti ..... Diye ınledi. ,___ ~ A-"d a· H nlacaklardır. 

Kaf da doğan tabakkuk:u wı:n.UU;z"O entı:ıuc >Um!. e ır. er . 
imklnsız :rlerle mtlcadele edi- tllrlll bo.ntm munmel<.'lerlni biz y~ 1 5 = Tiahsılde ol~~~anl nnldan 3d3o..9 

. panz.. Bir gün muhaldmk banka- ayı '<'nes seneye uana;ı,ı a ar 
)'m'du · • mm zi.y3rct etmeıni beklerim Ah doitumlularla muameleye tabidirler. 

Ona para '?"1'• para, lıirleotlrfr ~ F'm.nSl2 d tJa eld:· Bu 11 - 339 luların 111011 yoklamast 
v~ her 8C!Dc gıder bir müddet ya.. k öa 09 mn g 1

• 29 ağustos 942 tarihine kadar de-
mnda !lı::almm . Be.na sMık kalmam 

8 
r trz:tıı\tl d ~lson'l'a tekrar vam ed~ektir Bu miiddet zarfın-• mı d ~ ~ı. ·ımı Ban& ras a. ıgmı ıç n mesut oldu. • 

ı<. e 1""."' '>""' }Y.U"a. ven :!.' ğumu ~ tıekrar edelim. da yoklamasını yaptırmayanlar hak_ 
, Ve blı' aarlıog gmi gfiluyor: Kadar· · kında As. mükellefiyet kanununun 
'Banlar !:ok aptalca dilşUnceler, · cezai ahkamının tatbik edileceği 
d1tba iybl alır katibem olarak (Devamı 1Jf1r) ilan olunur. 
Port Elinbete götürürUm. Ha.tt:A 
daha doğrusu kardeŞ!nt de bera.. 
ber Mrmı .. H"ıç '.kimaenin ştlph~ 
Jıeıırı•f1*!eğ'l bir ye~ yerleştiririm. 
'VtJ dlayct bir gUn nA vA~ti öğ. 
-*'6e o !E8lll8.D da. .• ,, 

Artık o k:ıdar düışmllştU ld hL 
Hile He mficadek edmfyoı- da hl!. 
cJjse?Wı 1Ja ta.rafmdan öğren»me. 
8İ lhtlm8.l&ne k:aı..,r alacağı tetbirle 
rl tfüRÜnÜYordU. 

''Bu arada bir de :ml}ş1dll ııuallc 
~Ilastr: '·F'.!Jcat bıı ne zaıımma 
bdar devam edeeelı:? Her halde 
ebedıloyen deYlllD edim ya! Oh 
ebeayet! Ne gU.lünç 1rıelime .. Ha. 
,.. <lllda.n b1ktığım mmen. kend~·

~ hlıı- istlkl:ıal tıeımin ederek 
pd ~ Bıkmak ım? Fa• 
bf dur .. HenQs lıaşlamadık bile .. 
Blll mutta.111 bsyır .. hayır .. dL 
)U' .... 

Ke1emen f,ften ~ .• Ya ~ 
11111 ~ ~tı. Artık her 
giJırı :zıi\'nrctine geliyor, telefon e
füyor, fakat Jıi<; bir şey iBtem.iye>r-

Dıki ismi Ntmett hlld& ~nl Gtmel 
Kat mo~rOnOn 1~1 numaralı mua... 
yene f"badetmamealnl zayi ettim. Ye 
nlel:nl alacatmıdan esklaln.ln btlkmll 
yoktur. 

Rrfılıt Mıırtaaa ( '°446) 

* • * 
~tih nutuıı ldarealıı<len almq ol. 

dutum n<ltua cUzdaannla aakert Te

lllkamı kaYbettim. Yenilerini çıkara.. 
catmıdan eskDerlnln bilkml\ yoktur. 

Fatih Sinan paşa Hattat Nazif so. 
kısk No. 15 'Clfı 81'7 doğumlu Ratlt 
otta Kadri Yıldıran 

••• 
Şile limanına 305 bağ-lama num&ra 

•mda kayıtıı iki tonluk Ceyllnı bah
rt motörU Boğaz medha.linde 617.7. 
9'2 gecesi maruz kaldığı mUsa1eme 
neUceainde garkolduğu ve bu gark 
neticesinde motör evrakı mUsblt esile 
birlikte kaptan ve mak.in lat şehadet. 
ll&mele ri ile gemici tezkereleri ve 
Ştle maliyesinden alınan kazanç kar 
nelerimlz zayi olduğunu, yenllerlııl 

cıhl'llcafımızdaa bunların htlküm- ı 
,_! olmad?~ ll!11 ~ur. 

...... ı.apta111 MelımM özka:ı 1 

·(~35) 

1 Oll•pos 
Gazoz fabrikasından 

Son :uımıınlardıı plyaııaya ınbhata muzır aıltlerden yapılan gn,. 
zo.ılar çıkmıttır. 

l•'abrl'kamı.ı oo kabil uitlert kuDıınmayıp bllW. sal ve hallı 

meyva suyu, ıek~r k111fanmaktadır. Şltelcrin •tızlarıaa konan kap
süller yalnız bl;- defa kullandır. 

Ke,yfl)etl U)'l.D ulıÜfterllerlmbıe ll&tırLatına. 

Ollmpot1 G•TA>Z ll'abrlkMt 
Müdüriyeti 

Amerika dan 
ingilizce Radyo 

Neşriyatı 
Amerika Radyo Şirketleri 

. Türkiyedeki D in leyic ilere 
ı ngilizce Haberler Neşriyat 

Saatlerin i B ildirir ler 
Tt1rkfye Saati OQnJer Badyc Daıp ....... 

l 

18 : 00-18 : 15 

19 : 00-11 : 115 

19: ~19: 30 
20: 00-20. ~ 

20 : 115-'° : 90 
20 : 46-30 : 111 

20 : f:S-21 : 00 

21 : 00-11 ; 11 

Haberler 

• 
• 

Haberlerin TahllJj 
Rabeı1er 

• 
Haberlerin TahüU 

• • 
• • 
• • 

• 
Haberlerin TaJıllli 

• 
• ..... 

Haberler 

• 
• 
• 

• 
• 
• .. .. 

• 

ll&bel!wlıa TablilJ 

• .. .. 
ıı- : ı~ıı : 30 B& btıı!mn t&bliU ve mll.zlk 

• • 
• • 
• • 

.. 
,• . 

: . .. 
RatitrlerUltahlllf '" mblk 

lr: -...!S ~ GO 'Uaberlerlll tabWI 

Ra berlerin 
22 : oo:-n : 111 

2S : 30-23 : ,5 

2S: '6-2': 00 

.. 
• 
• 
• .. 

talll!lf '" mtbılk 
Haberler 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

· Haberlerin tahlDl .. • 
• • 

Merkezi &lıo.ud ..... 
Puarte.t, Qarp.mb&, WRCA 15.100 11.S 

cumartui 

• • WNBI 17,780 16.8 

• .WBOS 15,210 19.72 

Paar WGEA 115,330 19.D& 

Beıstm WLVO 115,250 19.7 .. wcw ıs.~ 18.9 

CmlartMl ~· 15.150 19,8 

• ;'WNBI 17,780 le,8 

H ;wBOS 15,210 19,72 

Pazar WGJ!lA 15,330 19.H 
Hergiln WLWO 15,250 lU 

• 'lfC'R 115,83() 18.9 
Paar WGJIA 13,380 llt.H 
Heısllt :wRCA 115,ll50 19.8 .. WNBI 17,780 18,8 .. WB08 13.210 19,72 
Jtual WGEA 15,330 19.156 

BqQa :m.wo 15,230 19.7 

• ~ 115,.SıK) l8.9 
.Puu "!NGEA ıuao 19.156 

P&arı.111, Ç&rpın~. WRQA. lf5,1:M> 19.8 
CUmarteai 

Paurteal, Çal'f&mb&, WBNI 17,'180 18.I 
eumarte.ı 

• • WBOS lAJlO 19..72 
Paur WLWO ıuıso 19.'l 
Pazar WBOS 15.210 19.'12 

• wcw 115.8!50 18.1 
P&arteıd UA. Cumarteat WLWO 15.260 11.7 

• • WB08 11.210 19,71 

• • "!NOW. 115.UO 11.9 
Puar :wRUL 11,TIO ... , 

• :ymuw. 1.180 .... 
• :'WRUl!I ..... ... 
• WRtı"li 11.790 .. , 
• WRUW 9.700 ao.• 
• waus 6,040 49.• 

• ~wo ııuıso 19.T 
&.rgQa WOBX lf5.270 19.• .. WCRO 'lf,880 16.8 

Paa.r WRUii 11.790 ... , 
• :wRUW 9.100 80.t 

• ~us •.40 ••• 
• WLWO uno 19,T 

Bwsta :wB08 115.no 11.fl 

• ~CBX 115.270 lt.• 
H ;wcac 17.830 16.8 

pazar . :wRUii 11.780 
.., 

• WRUW 9.700 I0.9 

• J\'RUS 9.HO a.e 
• WLWO lUBO U.1 

BergQD JVLWO l5.2150 11.7 

• wcw 1Ul58 ıs.• 
• :wı.wo ı~ 11.f 

• WBOB 111..110 19.11 

• wcw: lUIO 1U 
• WOD.A: 17,830 16.8 

Paartul Ul cum&Tteııl WRUL 17.790 215.• .. WRUW 9,700 30.1 • .. WRUS e.CKO ••• Puartea WRut; 11.790 ••• 
• WRUW 9.700 30.t 

• :wRUS e.MO ••• 
(Bu listeyi IOHen kesip 

saklayınız) 

Boks ajaiJ.ıiınclan: 
Bö)gemlsde boka hakemi yetitüril. 

mek üzeN bir kura açılac&ktıl". Bu 
kura i§t.lrak arzuauada ol&Dia.rm 
teralli ötrenmek tbere Ajanlıtmu-. 

mOracaatl&n teblif olunur. 

llulmk 

Beyoğlu Yenlfehlr :ntu 80kak 23 
No. da oturm&kta iken &en ı.tira.. 
c;l.çeııiD terekeıdne mahkemece eı ko.. 
nulmuttur. lıl.n tarUdDdea bql&mak 
lkzere alacak, Terecek Te .rr aurette 
al~kadarlarm bir ay m~ılarm tıç 
ay ~inde Beyotıu D8rdllııcl1 Sulh 
Hukuk Hlklmllğine mUrac&&t etme. 
teri mOddetmde mUra.caat etmıyealeT 
hakkmda kanQllu medenlnln 1561 - • 
1569 ncu maddeleri hllkOml•ri tatbik 
edUecetı lU.ıı olunur. (tO&lf) 

SAHiBi : ASlll US 
Raınldılı rer: VAm llATRAASJ 

Umom1N8'1'1Jabldal'aed1İt 
B.,llt AMNI S.ı-

latanbul Jandarma Satınalma Komiayonunclan 
lllkdıan 

adet Olılal 

776 Bel kaytfl 

77& Paluka omuz PJlfl 
778 SüngWllk 

Yelıb 

Tabmla bedeli 
Ura KD. 
2522 00 
116' 00 

620 80 
aoe ,,, 

ilk tem .. 
Ura .... 

- ı 
Chıal, mlkdan ve tahmin bedellcrtıe ilk teminatı ;rukarda :JU111 Go 

kalem malzeme 10.7.9'2 cum& gtllıtı aaat 1& de blanbul T&Utmde Komla. 
yonı.-musun bulundutu mahalde acık elaılltme De alm&caktlr. 

Ntımunetert her stln komt.yonumUZda görtllilr, ıartnam... ~ 

akim'. 
İllleklllcrln temtnat mektup veya makbuzlarlle eluıUtme g1ln n ..a. 

tinde komlayonumuza gelmeleri. (8RU) 

DO K TOB 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 

D&lllLtn ll"'1'ICBAl8ll 
~lM 

.....,... ........ t.1..1.'l'elı -

lnebobı O. MUffelıummllltladaa: 
Fazla fiyatla bensin AttııdarmdaJI 

dolayı :amıı korunma k&nunuııun P. 
59/3, 56 maddeleri muc1b1Dce Kan
denı. m&h&lıeatndea RlkılMt Kara .., 
mn 610 Jaıl'Uf ve lılebmet Yı1maıll9 

bet Ur& alır par& cezaalyle mahk6ıı 
mtyetıerble dair İnebolu A..ıt19 oess 
mahkemutııda .Uen kuv ırat'lt 
~ .('8111). 


