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R. SAYDAM, ANKARADA 
TÖRENLE GÖMÜLDÜ 

Hariçte bu tayin 
ke}rf iyetinden ~ 
sitayişle 1 

bahsediliyor ı -

Saracoğlunu :ı er. 

Başvekil ve Harklye Ye klll Şükrli Sarııeo~lu 

büyük vasfı t 
Uzağı g6rea bir pollt'· 

ka adamı olmaıı 
t 
( 

Berlin, 10 (A.A.) - D. N. B. Ajan-

sı bildiriyor: 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ· 

!unun yeni kabineyi teşkile memur 

edildiği hakkında Türki:.·e Cilmhttr· 

reisi tarafından yapılan tebligat Ber 

lln gazetelerinin a!Akasmı çekmiştir. ! 
BUtiln gazetr.ler TUrklyenin yeni Ba.ş-

---------------------------- vekilinin fotoğrafını n9'retml9lerdir. 

1 Deutsche Allgemeıne Zeltung ga.. 

Saracoğlu 
kabinesi 

w.....-.-......_...._ __......_.....___...._...._. 
/Vıemleketteki bütün teşebbüs hızlarmdan, bütün 

imkanlardan, bütün yurt alakalanndan istifade 
ederek ferahlı bir işbirliği ve emniyet havası 

yaratacağmı umuyoruz. 

1 

zetesl Saracoğlunun slyui faaliye-

tini belırtmekle ve geçen sene ak
tcdilen Türk - Alman doırtluk pak· 

tının onun tarafından lmzalanm>ş oL 
duğunu hatırlatmaktadır. 

Berliner Lokal Anuiger gazetesi 
de Alman - Türk doatluk muahede· 
sinde ŞUkrU Saracoğlunun ımzası bu
lunduğuna ı,aret ederek yeni Türk 
Başvekili tarafından takıp edilmiş o· 
lan siyasetin, uzağı gören bir polı. 
likanın bUtün va~rflarını taşıdığını 

yazmaktadır. 

Yazan: Abmet Emin YALMAN 

Ankara, 10 (Radyo Ga.zetesi) -
Londradan yapılan netriyatta. Ttir· 
kiyenin yeni Ba.,vekıli Şükrü Sa.· 
racoğiu 1939 da Türkiye i~ Ingiltere 
arasındaki muahedenin hazırlanma

s:nda büyük rol oynamış ve diin_y&· 
run en .korkunç b r Mm&Rı~ laUkL 
met idaresini ele alm?ftır. Kendisine 
muvaffakıyetler temenni edilmektedir 

~ eni kt blneyl ŞUkrU Saraç.1 
Tf oğlunun kurması yurdda 

çok iyi karşılandı. Milli Şefin bu 
karaı·ındaki isabet bütün vatan
daşlar tarafından takdir edlldı. 
ŞükrU Saraçoğlu, sıyasi hayat· 

takt lmtihar.larının hepsini iyi nu. 
ımrra ile geçirmiş bir devlet ada.. 
mıdır. Halkın ruhundan kopmuş 
canlı bir parça d .)'e bayata atıl· 
ınıştır, ne memleketin yüksek 
mcktcplerlndekı tc:hsll, ne de Bel. 
çika ve lsvlçredc geçirdığı yedi 
tahsil senesı, halk ruhuna ol n 
yakınlığını azaltmamıştır. Hüku
met faallyetlerin•n ı-.~ndi başına 
bır ga~·e olmadığını, halkın lyıli· 
ğlrc yaraması Jüzım gelen bir va. 
sıtadan ibaret bulunduğunu h ç 

E/trtO o 

bir znmen unutmamıştır. Siyasi 1 

o 
'le/ez 

0 
Hıropoıre 

Sf.os 
•l.~betlİn 

y-.. WL 

Bielgorod -- . 
o 

sı~roby,ls 

hayatındaki yükseliş sliratll ol. 
makin beraber; iktidar mevkii ba· 
şına vurmamış, güzel neşesini, sa. 
m imlyetir.i, hlidiselerln tuhaf ve 
beşeri taraflıırını görınelt husu
sundaki kabillyctınl azaltmamıştır 
Mevki yüzünden kendi kendisinin 
yabsncısı olmamış, görüşünün 
berraklığı, duygularının tabilliğ1 
bozulmamıştır. Başvekillik mev· 
kllnln: bugüne kadar görülen scy· 
ri dcğişUrebilcccğlnc ihtimal ver
mek için hiç bır sebep yoktur. 

ŞOkril Saraçoğlu kabinesir.de 

~uôı",,nsk 
~ 

iki yeni sıma gorüyoruz. Bu degi· 
şikllği filanın yerine Cilan geçme. 
si diye karşılamak hatalı olur. 
Doktor Behçet Uz ve Şevket Ha. 
tipoglu gıbi ık! dinç ve kuvvetli 
omuza: bugun ıçin en mühim sa· 
yılabilccek iki v azifenin yüklen. 
ınesi, ümit vc!'lci bazı istidaUarın 
bir alamet dlr. 

~ v.,.,1,ı.ffl"ttlll 

Jtm;yadaki harekatı gösterir harita 

il il 

Taşınması lazım gelen yükler 

1 ASKERT DURUM il 
il çok ağırdır. Bunları taşıyacak 

omuz ararırk<'n; vıızlfc başınds 
en i,rl imtihanlardan geçcnlcr1n a
t·anması, bulur.ması en iptidai bir 
z<ırurciUr. Doktor Behçet Uzun 
TicaretVekcletine ve Şevket Hn
tipcğlunun Ziraat Vekliletine gc. 
tırllnıes ı , hUkumeUn bôylc tab!i 
icaphırıı uymağa hazırlandığını ap. 
açık göstcrınlfjtir. 

Don nehrini aşmak mı, 
Rus ord.usunu imha mı? 

il 

Yazan : İ H S A N B O R A N 
Şu düşiin"C hatıra gelebilir: e tıtıin Tlmo~enko ordularına 

Boylc bir ~ manda doktordan Ti. 
Volga nrhrlne doJi'ru rkat et

carel Vekili olur mu? 
Herkesten hersey olabilir, yeter mPyl ,.e Ruslara hükiunetı Kuybi. 

ki b r takım esaslı icapları yerine şcrten Ural clağlarına şimdiden nak 

getirebilecek vasıf ve mizaçta ol. ıetıneyl tuslyo eden tratejlerle lıeın 

sun. fikir değill1H Buna !.tratejl demezler, 
Bu 'vası[lar da; bildiğini ve bil- cehalet derler. 

n1ediğinl b.rbirlnden syırabl~mek, Alman orduı.u \'oroneş ile \'olsansk 
anlamııdım dinlemeden. derdı teş· d 

(De\•amı Sa. 4, su. ı de) araıtın a k~kı~ı Z60 kllometrellk 

bir cephede, fakat Rus mukanmetı 
dolayuıııe uzamış olan 500 kllomet· 
rellk bir muharebe hattı Uzerlnde 
taarruz etmektedir. 

Bu hattın ~imal rPnahında \ 'oro_ 
nes, ortasmda St. Oııkol \e <'enup re
nahında \'ol .. nsk ,·ardır. Cenahlar
da bulunan Vorones \e Vol&M111k şe
hirlerinin henüz R~Jar elinde olda-

(Devamı: Sa. ı • stı. l; de) )( 

Reloııi<'ümhurumuz :\11111 Şef lnönü C'l'naze töreninde ,.e mrrhıımun tabutu gnrdıı hu<ou11.i trenıl en alınırken ... 
---------~ 

MillTŞef lnönü, cenazeyi 1fiiô'~1 
takip buyurd.ular lbir taarruza 

lnönü'nün taziyelere teşekkürü J mı geçecek? 1 
r..-.~~· .. ~"1 ı 
l Voronej elan t 

Rusların 1 
1 elinde mi? 1 
IRossosunAlmanla-~ 
J rın eline geçtiği t 
1 iddia ediliyor 1 
J Alman uçakları ~ 
JKofkasya sahillerine( 

J hücum elliler C 

ı Baça• B•• llanetlerl 1 
J takip edlllfor 

Londra, 10 (A.A.) - Moskovada· 
ki Reuter husust muhabirinden: 

Voronej batısında Don kıyılarında 
halen tarihte şimdiye kadar eşi hiç 
görUlmemiş şiddetli çarpı~f\lardan 

biri cereyan etmekt~lr. Nazilerin bil 
tUn iddialarına ratmen, Sovyetler 
Voronej'i elan ellerinde bulundurmak 
ta.dırlar. Almanlar çok btl~·Uk bir kuv 
\•etten ba,ka hiç bir kıtalarını şlm. 
diye kadar Don nehrinin ötesine ge· 
çlrememişlerd!r. Pek az sayıda bir 
tank grupu refakatinde mot.örlU pi· 
yade ve hafif makineli kU\•vetlerle 
mücehhez a.c;kerler olduğu halde neh· 
rin öte yakasına geçmlye munffak 
olmuşsa da durdurulmuş ve kısmen 

(UCV&OU Sa. ~. iSii. ' de) •§111 

inönü - Ruzvelt 
arasında 

Ankara, 10 (A.A.) - Amerikanın 

istiklal glinU yıldönUmU mUnw;ebe· 
tile Reisielimhur Ismet lnönU, Amei 
rtka Birleşik Devletleri Reisi M. Roo· 
sevelt'e tebriklerini telgrafla bildir
miş ve Amerika Devlet Reisi de yine 
telgrafla te{!ekkilrlerlni sunmuştur. 

__........,........,.,.....w 
Sporcu Galip 

• • 
ıçın 

Galatasaray klübü .. 
müzün kodirşinos~ığı 
Galataı.ara~· idare heyetinin örnek 

olacak hareketini belirten bir )'a:ıı "·e 
yardım Ustesl ii(ünrü sayfamızdadır. 

~Almanlar takviye ) 
j kıt'alarını tanzim J 

ediyorlar i 
Bir Alman kıtasanınl 
tamamen çevrildiği 

bildiriliyor 

ılacbınıeclı'e darmaılaal 
takvlJe lmnetlerı ( 1 gellror ı 

Vtşl, ıo (A.A.) - El Alameyn cL 
\'arında faaliyet yeniden başgöster· 

miştlr. 

Londra, Rommel'ln El Alamcyn! nl 
mnk için yakında yeniden taarruza 
geçeceğini tahmin ctmcktedlr. 

Alman mareşali aldığ'ı takviye lu· 
talarını tanı>:ım etmekle mc.,.guldUr. 

Londra, 10 (A.A.) - El Alameyn 
mevzlınlıı en cenup noktnsının alt kıs 
mında kıyıdan kllomctrdcrce uzak_ 

)lerhum Ba .• vekllln Anka radaki renaze törrninde ta çölde Rommel kuvvctlerıne men· 

Ankara, ıo (Telefonla) - An· 'J kaç tanesi için. böyle kaç defa ya· ısup bir kılanın top ta.şıt \"asıtaları 
kaı·a, haz ın gi.inlcrindm birine rıya kadar l~ı? \'e biltUn malzemeslle lnglli7.ler tarn. 
daha başlıyor. Bulutlu bir ha\'a al. Sar.sılmaz u ır iradeye sahip olan fından çe\'rilnılş bulunduğu söylen· 
tında şcr!ncc bir rüzgarla, gün Refık Saydam da, vücudundaki mektcdir. Seki:ı1nci ordu dUşman kuv 
görmüş Ankara kale.sinin direğine son enerji)·i, kafasındak i son iıkrl \'etleri Uzerlnde devamlı bir baJ1kı 
yarıya kadar çekilmiş olan Türk Türk vatanı, Türk mtıleti için sar. yapmakta ve seyyar kuv\•eUerlnln 
bayrağı, dertli dertli sallanıyor. Bu ret tikten sonra, doktor Reşit Gn. 1 çokluğu nlsbetinde uçak kullanmak· 
bayrak inkılabın ilk günlerinden- llplerlr , Vasıf Çınarların, NecaU· ı tadır. Epey zamandanberl taze yi· 
beri, bÜyük Türk yapıcılarından (De\·amı: Sa. S; SU. 5 te) (/) (l>c\llmı: :-.a. 3: :su.. S de)X..X 

Küçükpazarda büyük 
bir yangın felciketi 

34 ev yandı. Yangın bir patlıcan 
kızartmasından çıktı. 

Dün Küçi.ıkpaıarda büyiık bir 
yangın faciası olmuş, kısa denile. 
cek bir zamanda 34 ev ve bir dük
kfln yanmış, 16 ev de oturul11ını· 
yacak derecede hasara uğramış 
ve 95 aile açıkta kalmıştır. 

Yangın Küçükpazarın Yavuzsi. 
rıan mahallesinde Leblebici soka. 
ğında mavnacı Hüseyine ait olan 
ve Cemile isminde bir kadının o· 
turduğu 4 / 6 numaralı evden çık. 
mıştır. icebolulu manav Hasanm 
karısı olan Cemile. talaşlarla pat
lıcan kızartırken yağ birdenbire 
ateş üıerir:e döki.ılerek ıılev almış, 
bir ,n içinde evi yakmBğa başla· 
mıştır. 

Ateş yanda bulunnn 6, 8, 10 

numaralı evlere de sirayet ederek 
felAketli bir hal almağa başlamış. 

(Del·amı; Sa. S Sü, 2; de) »·c Dıinkü yangın felaketinden bir sahne 



Yazan: Ziya Şakir 

S ehi rl 
Haberleri 

Elel<triksiz 
ev~ere petrol 

lase • miidürlüğü tevziata 
başladı 

Bôlg~ hı mudürlu u afın· 
dan el~ktrık tesisatı bulunmayan 

-ıı-

nun halındcn daima pheli oldu· 
gu Jçın, zihninde tasarladığı ceza
yı, zam.anına saklamaya karar ver. 
mıfti. 

Şımdi burada, Bizans surlarının evlere petrol t vzıauna başlanmı~ 
onunde, au ya harp tarihinde en. tır. 
deren ~orulmü olan buyuk bir Dun hemen hemen bütun kaza. 
kale h rbl cereynn edecekti. Ve, ı hır~~kl clektrıkslz evlere petrol 
ıısırlnrdanberi tam yl.rm sekiz ver m şt r. 
muhasaraya goğüs germı .. hatta .Bu defakı tcvzıııtta han ba ına 
bazan düsına.nlarına. tcslım olmak 1 kı litre petrol verllmektedır. 

Mart ayJnın son gunlerınc dog. 
ru, artık seferberlik hitam bul
muştu. Bizans surlarının karşısı. 

na, müthiş b r mücadeleye sahnt. 
olaeak o genıs sahaya llk kuru
lan çadır, F tlh.l:n (otat:ı huma· 
yun) u (1) oldu. 

mecburıyeıi de kaım sına ras- Galata köprüsü iki 
men, mevcudıyetınl o gune kadar •. 
muhafaza ctmis olan Bluıns kale. QUn açılmıyacak 
ı, lar hi muk ddcratını son te

Tepelerinde altın a mleı p rıl. 
da}lan bu muhtescm çadır, bugün 
tam ( taltepc) bnstan nı bu· 
unduğu yere kuru mu tu Etra-
fınd;ı. da. on lk b güz d Yeni. 
çeri le Oç bin Sı,pah bulunuyor· 
du. 

Bu suret! harp ordtısunun umu 
mi ltarargAnı tc ekku eunışu ... 

ce lıs ni gorecckt. 
Bız bu hlıdl eyı detha kuvvetli 

cani ndırabllmek içın bu kale mu. 
harebes nin adeta b r (harp cerl. 
desi) nı tanzime gayret cdeccgız. 
Cereyan eden kanlı h{id atı, ıw1ü 

gi.mune nakleylıye ~iz. 

6 1'i n 857 • 14'53 
cuma 

Ordunun baskumandanhl:ını Ciı- Bugiın. Turk ordusu, mevzllert. 
H!1'ı deruhdc eden CFatlh) Trak. ne yerleşt . Bu mevz lerle kale 
yadak kıtıılnrın da gclıp yerleri· hendeklerinın a M\Sınd.ıkı 11'\(:safe, 
ni işgal etmeleri için emtr ~on. her yerde . takriben _ fü; rubu 
derdi. m11 (yani, 850 metreye yakın) bır 

Fatih; maiyeti de btrçk s ray açıklıkta, ok. ve sapan taşlarının 
v hUk6met er Anı le b.r hayli. me zili hartcındc ıdı. 
iıllmler, yhler, derv ler m ne. Ordunun kuvvcı umtımıyeiil. 
vi yardımhırınd n tifade edile- 165 bın pıyadc 
cck kırnselerden murekkep, deb- 100 b n slıvar 
debeli lıı.ı: alayla nisan yı n 5 1 • rist trad oıarak u c hcti de 
cı pcrsembe günu g ld On kı bın arzedellm kı bu 265 bın kişının 

Yenıçcrı ile uç b n Sıpahır in par· ancak 150 bını talim ve !('rbıye 
lak selfım .alayı arasından geçerek, görmüş rıskerdl. D ğer kısmı, or
kalbı fımlUerlc dolu oldu u hal- duya g<JnulJU olarak ıltıhak etmış 
tic, otoıl;ı huma~ ununa gırd bir slirü başıbozuktan lbarcttı J 

Çadırın kuruldu •u yer-, vel. 4 kıt cesim top (84 top) 

Bu sabahtan 
koprusu, dubcıl 
layısıle 2 ı;ürı 

c ktır. 

itibaren Galata 
rın boyanması do· 
abu.hl rı açılmıya. 

Bu vaz yet cumartcsı ve pazar 
günlerine mahsus olmek Uzere iki 
hafta dev.ım edecektır. 

Asker ailelerinin tütün 
beyiyeleri 

Hcc yıl olduğu gıbı harp ma· 
lıillcrl ve ehlt allelcrıııe bu yıl da 
verilecek tt.itün bcy'lycsi his esi 
alakalılar tarafından tesbıt edıl. 
mlş ve listeler Askerlık şubelerıne 
gonderılmiştir. Öğrendi~ mlzc go. 
re bu sen<', birır.eı derece malul 
subaylara 267,5, tklncı derecelere 
248 85, uçuncu <krccclcrc 193, 
dordüncu dereceler 165,90, be· 
ştncı dcrecl'lcrc 138,25, aHıncı de
recelere 116 60 r ıra; birinci 
derece malul erlere 138 25 k1n 
cilerc l 10,60, üçüncüler~ '82,95: 
dordUnculere 55,3-0, beşınei 

0

ve al
tıncılara 27,65 ~r lirn verilecek
tir. Şehit ailelerine verllccek mık. 

cc bizzat kendi ı tayın etmışti. 14 batarya büyuk Ç'dplı 
Çiınkü bura ı o geni harp sa· top 
hasına tamamllc hAktm oldn bir 

ba-krr tarlar Askerhk şubeler tarafın· 
1 dan aynca ılan edilecektir. 

okta olmakla .ber ber, tasarladı

ğı son merkezi hucum çı 11 de en 
musa t olan bir yerdi 

MtthtclıI çapta cknttr 
14 batarya mancınık 

katapolet) 

tqpı-.ır <o' 22 kurusluk nohudu 
(baltst ve a.ltmış kuruşa satmış 

Artık, buyüK ordunun kıtaları 

aa gelmeyc- ba l mıştı Yerlerini 
bu ıp l'erlc6ffiCYe çalışan kıtalar 

asında, azçok b r koırı klık var_ 
dı 

Hafif sıl{ıhiar-
Kılıç • yatağan - ok - mızrak -

harbi • teber • yaba • b lta • sa
pan - buyük pta (Arglboz) t6. 
fekleri. 

R gı dı le· (Ferdi müdafaa va rt lnrı: Zırh.. 
r )eis e k lltleıı 1i oldugu halde, tolga • demir ve deri kalkaaJ 
B z ns urları uzer nd n bu mah. Hı:ırp cephe 1 nızam1: 
serı a-kcr kalabalı ını temasa Merkez - Kumandan (Sadra· 
den İmparator Kost t n bu ka. z m) Halli Paşa 

rışıklıktan silf ac etmek umldıne ı 15 bin Ycnıçerı • ~ bın Stpahı. 
kapıldı. Başta, (h a) a'ayları ol· işgal sahası· (Topkapı) dan <E-
m.ık uzcre, bir kı ım k rll'rıne 
h r huruç lııı C'kct ) aptırma~ dlrnekapı) ye. k dar (2) 

kalkı~tı. Fakat bu mecnunane tc- Sağ c nah: 

ccye 
bir 

Kumandan - 1 bak Paşa 
Mahmut Bey. 

Efrat adedı· 80 bin p yade. 
kcıpıla. İşgal abası 'MC'rkez: SBC Ce-

l nahından (yani, Topkaptdan) M r 
har ~j 1 mara s hıllnc kac1aı. 
b yuk bır b- Sol cenah: 
le uk '1 edin. Kumandan - Karac Pa a. 

h rck t, Efrat adedi· 5-0 b n piyade 
(Aı kası vıar) 

( ahra (1) Topl .. rın aactlerlnd htılaf 

cık 1 b r v rdır Eskı Rum tarıhçfler ndcn 
bazıları, 9 ve bazılar., 14 batarya. 
dan bah ederler Bunların arat;Jn· 
da top adetlerını on bine çıkaran
lar da vardır Bu mubalagalı adet 
herbl'.lde, pıyade kıtalarında kul
lanılan bu) uk çapta ve top gibi 
kullanılan (Arg boz\ tufcklerln· 
den galııt ol a gerek 

(2) Karı ık Bızan ısamlcrıl o. 
kuyucu! rımı yormamak lçın, bu· 
gu ku lanılan ıs mlcr! tcrC'lh ed,-
yorum 

Hasıreılarda 75 numaralı b k. 
kal dükkfmının sahibı Yorgi A· 
cemoglu 22 kuruşa satılması leap 
eden nohudu 60 kuruı:a satarkl'n 
yakalanmış V<? Mllh K<>t unn1a 
mahkemesine evkedllmi tir. 

Bir lokantacı evinde 
un saklaımş 

Beyoglu Ağacaml nde Öçler l<>
kantBtıı sahıb. Mustafa Serginin 
evinde, ihbar üzerıne yapılan bir 
aramada 32 kile un bulunmuş ve 
suçlu lokanta sahlb Adlıyeye ve. 
rllmiştır. · 

Dükkandaki yangın bir 
kast eseri mi? 

Üsküdarda Tabutçularıçı cad. 
desinde kunduracı Hamdının dük· 
kanmdan çıkan yangının dUkkAn 
sahibi Mehmet tarafından kasdcm 
çıkarıldığı zanmlc suçlu zan altı. 
na alınmıştır. 

At koşusu meraklılarına 
ınUjde 

DL vk-l Demlryolları to.ıı C!> • ya
rın baıılayacak vlan • y,uı lr.rı 
rnimascbeUle Ve ıcfenclıd ki koşu 

sahasına hususi bır tren lahs•s et. 
mektecllr. Bu troo, ~arı!: günle rl 
Sırkecidcn 14,30 da kalk&,{' k ve 
yalnız: yarı~ g d cek yolcu:arı a· 
lııcaktır. Akşam donuşünde de bu 
tren 18,40 ta yar~ mohall rden 
kalk caktır Bundan ha ·rı ) arış 
gü eri saat 13 ten itibar n S rkc
cldcn kalkacak bUtun trcnleı Ve. 
lıe:fondıyc ugratıl .. caktır 

Tarihin garip bir 

cilvesi 

Faydası yok tabii... Fakat kendi 
dm zc karşı daha namusluca, deha 

4 938 cnesl 'l' • nıartını1a un

U eak vlrml <brt ~aatllk bir 
fRl<rla ile il 1 ınlıhlııı t lrlhl h ıdl .. c ol. 

mcrtç h. a ım .• 
- f t mh orum Y nl bir şey yok kı ... 

A AN 

~D4a"1sı ...................... ~------
T ürk gü~I san'atlar tarihine bir baktŞ -.. ....... _ .... .........,......-:.%1-... 

Muhteşem Abideler yaratan 
güzel san' atlarımız canlanıyor 

r 
Genç SlJIJalkarkmn11zm. Süleymani~. renicami. Suf'tllnahmet camileri gibi 
abideleri yaratan, büyük Türk kültür kahraman/an ,t4imar Sinan, Mimar 
Da:vut ve Mimar Mehmet flğalann torun/an olduklanm ispat edecekleri 

fe ugun Güzel SanaUar Aka
u;al demisinln kurulu mun 
(80) Htel yddöniımudiir. Btı mu. 
nasebeUe soıat be e mektep e 
buyuk bir tören yapıl cıık ~ 

ayni aamandn Türk gcnçlcrintR 
~ rlnden mUrekkep olan ser· 
gı de davetlilere goster lecektır. 
Mlizelerirnlzle beraber Guzcl 
Sanatlar Akademisinin de kurw
cusu Gları merhum ressam Ham. 
d· Osrnanın namının anılmasına 
~e kıymetli gençlerlmızln eser· 
ler nin te6fllrinc ves>lc ota.n bu 
tOre i candan alklŞ!arla karşıla. 
rtz. 

1\lel"hum Hamdı Osman, guz l 
sonatlar tarihimizde heykel dl. 
kilmeyc layık cıdden büyük bir 
adamdı. Fllhaklka merhum 1881 
scnei'.ndc Muze mürlurlUcünc 
tayin C'dilınce. bugunkU b naları 
yaptırarak ılk Türk muzesınln 

tcmcllnı atm~ ve erh:sı sene de, 
Çinllı ko kiın yanında müze ohı· 
rRk yaptırdrgı hın dahıhnnc 

c&ınJıy!i nefise» mektcbınf aç
ma surettle de bugunkü ~U
:ııcl Sanatlar Akademls » ı;ıln 

esasm1 kurmuştu. O zaman açı-

n mektebin yalnız .. mimarlık, 
ressamlık, heykeltraş!ık• şuhele
ri vardı. Bu değeri sınat ve 
k121Ulr mıiessesemizln (60) ıncı 

yıldönümünu kutlarken bu ve. 
sile ile Türk güzel saiıatıarımı· 
zın gözleri kamastıran tarihi üzc
rınde kısa bir tetlttk yaprnagı dn 
kncllrşınashk ayıyoruz 

G erçl btı memlekette nttmış 
sene cvvehne gclınceyc 

kadar. hır güzel sanatlar meklc. 
b yoktu. Faka al ı bu 11k ır· 

danberl Türklycde ve bınlerce 
~nedenberl de sark TUrk iıle-

günler UMK değ.ildir .. 

YAZAN : Baba TANSEL 
~. Dünyarnn hattlı. bütün Avru. 
P.""nın medcnıyetçe e11 geri bir 
vaziyette bvlunduiu .ı S iiııcli 

asır• da Selçuk Türklerinin Ön· 
asyadd V(l Anadoluda yaptıkları 
saray, cami, tiirbe, çeşme ~ıbı 

binalar, Mili gözler kam::ıstıran 
bırer abıde halindedir. cıl4 üncü 

ır. da Anadoluya hakim olan 
Osmanlı Türkleri, bu sahada ~ös
terdıklcrl yerıı yeni muvaffak!. 
yetlerle, ataları Selı;uklan b le 
golgede bırakmıslardı. Osmaulı 
Türklerinin ul 6 ve J 7 nci asır· 

laı·» d Anadoluda v-e Tralı:yada 
yaptıkları eserler arasında oıl. 
hassa buyük kilittir kahramnn. 
!arı l\f mar Sinan, Mimar Davut 
ve Mimar Mehmet Ağaların ya· 
rııttıkları, Süleymanlyt'. Ycnlca
ml, Sultannhmet camileri &ıibl 
şaheserler, evet, bütün dlınyada 
c ı bulunmayan ayni zamandı• 

Ti.ırkun güzel sanatlar iılemlocte. 
kı kudreUerlnin bırer delili ohın 
bu şaheserler. bugün hala birer 
muhteşem sanı.t abıdesı olarak 
goklerc dogru yükselmektedir .•• 

Bu ı.anat abldelerıni ziya.ret et· 
Uçımız zaman, buralarda çördu. 

ğiınıiız kzyıtwt; bilhassa nak15, 
tezhip, oyma, kabartma, kakma 
gıbı eserler bize anlatıyor ki, 
1'ürk sanatk~rları yalnız mimar. 
lıkta değil, güze·! s:ınafüırın her 
şubesinde de asırlarca dünyanın 
ec;siz üstndları olarak yasamı ·lar 
\ e cidden harika~r yapmışlar· 

dır. Asırlardanberi oldugu g 'bi 
bugün bile diinya mimarlığında 

em alsiz birer örnek gibi tebcil 
<.'<illccck olan bu sanat eserlerınl 
;>aratan Türklerin, bu hususta 
medenıyet Alemine aptıklerı 

hizmetleri ve bu eserlerin kıy
metlerini belirtmek ıçın, ciltler 

dolusu kitap yazılsa, yine bu da. 
vanın kudret ve esrarını anlat· 
m&ia imktm yoktur. Bu vesıle 

ile şunu da u11uımayalım ki, btı 

harlkahırı yaratan Türk sanat
karları hiç bir mektebın mezunu 
ve lı\lç bir hocanın talebesi de. 
ğlldller. Onları TUrkun büyük 
san t ruhu. atalarının yüksek il· 
ham kudreti yetiştirmişt . Nitc
klm o zamanlarda üniversitelere 
V<? ~nat mekteplerine sahıp olan 
Avrupalılar bu ayarda eserlerin 
kopvalarır,ı b le ortaya koyama. 
mışlardı ... 

111(1 8 ine a.straan ıtıbııl'en 

U Turk güzel sanstın.da yine r 
bıc durgunluk ve gerilik goze 1 
çarpmaktadır. Bunun ı.ebeplerl 

çoktur. Fakat mlllctimiz'n kül· f 
tur scvıyc lnın, ııhHıkın ın bozul. 1 
ması ve mcmleketın fakirleşme. 

sı bu . eb plerin baı:ında gclır. 

Bir memlekette .. dogruluk., u gı.ı. I 
zcll k •, ..!yllık» sevg lerlnln a. 
zaldıf ı ve halkın millet nl , men., 
fa tinden ziyade kendi hırs \e 
nıenfaatlcrlııc, mldes ne düşkun· 
hik so terchgı zamanlarda, o 
millette btiyuk <ıdamların ve bu
yUk eserler r doğmadığı tarihin 
tecriibclerilc sabittir. Diğer ta. 
raftan eski 2üzel sanatlarımızı 1 
gözden grıı,;irirkı-n. ı:u noktayı da. 
tcbarilz ettirmek lazımdır ki, eş· 

ki samıtkfırlarımız allı r.sır bize 
(he~·kelcll k) ve (canlı mahluk 
resmi) sahasında h~ç bir eser 
\lcrmemi terdir. Bunun ebcbl 
de, bu asırlarda Türk ulkelcrinı 

saran taassup neticesi olarak bu 
nevi faal yetlcrln gtinah sayıl. 
m ı idi. Yc.k a Selçukiler zama. 
nındı; ve daha evvel yetişen 

(Oc' aını !"a. 4. ~i.ı. 2 de) 

minde muhteşem b r Turk sıın·----------------------------,--
atı v.ardı. Türkiın asırla.re sı • ı 
mayan büyük tarıhl, bu sanalın 
en parlak sayfnlarlle doludur.! 
İlk za.manlıır tarihine bir goz a
talım: İşte, milaltan dort bin se., 
ne evvel Mezopotaınynda yaşa· 

yan (Sumer Türkleri) nln yap
tıktan ve bugün dünya muıcle. 
rır i süsleyen heykeller. i te A· 
nadoluda mılattıın 1>nce iki bın 

Geda.~ 
Yaşasın halk birlikleri 

re=' kınck karnl'lcrl halk birlikleri ,\ııwrlkaiılur, '.\Tlln ~-riıı harb! ınıiın
~ ııırııfındnn dağıtılııııya ba~la-ı ~un .'~l.ıhığıı k_:11l~r '-Uratle bitirmek 
dıktan oııru gtindıı 2.'iO Nt\al 1111 tu- ıstıııhgınl hlll~orlar \e harıı mıtlLC· 
arruf edilnıl:-. mcı:ı lstll~salinde mmaı:ııı hii~ ilk lılr ı 

Höy!P. htr tasarruf kahil okluğuna ruhı olılııgunun ııılh\l"rı e hesaha Jrn. 
gör .. hu iki ~uz rJli <:11\0I 1111 C\'\elce hldıj.lını e;o11len uzak tutnıu~orhır. 1 

ne olu~orılu? Her halde t:ısarrııf e. Rıl'lkucmetlnl kırmıya te..<:cbb!\5 et
dilıııcdlğiııe göre ta~l'.rufuıı ak-.1 ne ınryln, kırar .. nnıı: lııırıı uzar, lıarhln 

ise o oluyordu. uuma!'.ı dfl sizin Jtle~·kinl:r.e olur •le· 
Gıinılc !!50 ÇU\al a~da i500 \'U\ıtl rnek istiyorlar. 

Mecaz ve hakikat 
T ramvay c\unı#ında bektiyor

dtık, Şi man bir adam ~'il· 

ntl\düi arkadaşına ne söyledi b!L 
mcm. rkadaşı kızdı: (Al beylml 
rafa koy!) dedi. Bir an için fl~an 
adamı rafa yerleştlıilmlş fan.ettim. 
Rıı.f bu Blklete katlanır mı katlan· 
maı: mı, o başka mesele... Fakat 
manzara ge~ekten enfes: vtşko &ır
tııu duvara dayamış, göbeğini dı· 

rı fırlatmış, baeaklannı sarkıt· 

mı , rafta oluru)'Or. 

* Her dild oldugu gibi dlJimlı:de 
de, hakiki mi.naları UstUnde biraz 
durulursa, insana 1Ml garip gelen ı· 

fadcler var. Raftaki şişman biblo, 
aklıma ra gele sözler geUrdi ve bu 
sözlerin Usttlnde durdum: 

dt ... 

Karın kumaşı beyemiı mi? 
Beyendl mi ne kelime? Bayıl· 

DUşUntın bir kere: bay kumaşı 
gôsterıncc bayan şırak diye yere 
serillyor. Aman: Limon, eter, ko· 
lonya •••• Ne o 9 Kumaş bayanın ho· 
şuna gitmış .. 

* - Soylıyecekl-erimi tyi dinle. 
- H~ merak etme, kulak kasll· 

dlm. 
Bakıyorsunuz ki hıtap ettiğinız 

1.70 boyundaki adam, karşınızda 

l,70 ~·Uksckliğinde koskoca bir ku· 
lrık olmuş. Oyle bir kulak ki şehrin 
herhangi bh meydanına cdikkat> 
lıbidesı diye dıkileblllr. Artık kork· 
ma)•ınız, böyle bir kulağın tek ke· 
lime kaçırmaınna bnkA.n yoktuı. 

* Bızın dit ektörUn burnu Kaf 
dağında! 

Kaf dağının yuksckllğı malOm de· 
ğ{l ama dağ denilen şey en aşağı, 

en aşağı, en aşağı yUz mctrC' var· 
dıı· ya! .Adıını dırcktör değil, burun 
hamalı! 

* - 8öyledıklerlm bir kula~ından 
giriyor, obUr kulağından çıkıyor. 

Kulaklaı ın kafadaki tf'ilrıhl duru
mu aldıında değil ama, bu söze ba· 
kılmm, kulnklar di.imdüz bir boru· 
nun iki ı.ıcuna takılmış demektir. 
Bır nefes sigara çekip le kulağın hi· 
rıne lifledlnlz mi. duman ohUr ktt· 
1 ktar çıkıyor B ye:ıdın mı, ya Zati 
Sun.,..uı ! .. 

* . . Aklım başımdan gitti. 
Eyvah gördlınUz nıU işi? Akıl ka· 

pıyı açıyor, sokağa tırhyor, adam 
da peşinden ... Akıl tram\'aya bini· 
yor, adam da tabanlan yağlayıp a
rabanın arkasından koşuyor .. Nlha· 
yet tllnclln kapısında aklını yakalı· 
yor \ ' e başına ycrleştırlyor. Geçmiş 

o!tıur.! .. 

* '·e odur. katalı herıf! 
Mecaz m nasına bakılınıa iyi bir 

kafa değil, fakat 'hakiki mana alı· 
nırsa bu zamanda bundan değerli 

kafa zoı bulunur. 

KOR KADI . 
70 lik ihtiyar düşüp öldii 

senelerinde devlet kura9 EtL 
len ın, ıtFırikyalılar» ın yaptık. 

hırı ce müzelerimizin haz neleri· 
ni teşkıl eden heykeller ve ka
bartmalar, b na temeller . .. Bl . 
trın bunlar yalnız hcykelcilıkte 
degtl, ressamlıkta vr- mimarlıkta 
da Türklerin asırlı!rca bUtün d!ın 
yaya üstndlık yapıp, ılk etiıd -.ı.ı· 
munelerlnl verdıklcrlni ~ö::>tcr-
mektedır. 

eder. Btı 1-;lıı hir koç a~ hıi~ le de- t:,., ıu HAFLERI~ .\ZIZl.HH 
Bodemllkapıda odun mahzenin. 

. on Telgraf l>ir ha\'ıtdi .. ın ha~Lı- de yatıp kalkan Mustafa Hasan 6 • 
'am ettiğini ıllı~ıınlırtoek a<'lna<·ak bir 
rakkuıııcı 'ttrınz. iyi ki halk hirllk· 

ğınıla: cllarıı ı:et~ll'ri Triye,,tc llma. dınde.. 70 yaşında bir ıhtlyar biraz 
nına glnnlşlcr» dl~·or. gtine§lennıek için o dvardakl hat 

lı•rl loırulnıııo: ta aı·ınaı·ak rakkaın, 

O rtaasy:nıın ve Anadolu. ağlanaı·ıık rakkıun haline \armamı~. 
nun ortaçağlard eç rdı· GJ;t,U :HAK:'lA1' 

~: buyiık • tıliılar netlccsıl'!clc,ı Rıııı Aıııc.rlkulı a-.keri nılitehat.>11ı.. 
Turk güzel sanatlarının asırlarca hıra ı.:-ore. '" ırda.kl lnı;lllı ıııukaH•. 
so i.ık bır dtıı unida kaldı~ nı go- metı kırılırsa hnrp on seRe ıııarnu'i: 
rtıyoruz. Fakat ortaçağlarııı son kırıhn111~n hu ı;cne, nrtıayet gelecek 
ci<'virlerlr>•.ıe> •thıı«sa Sel,.ukiler ı;ene ona ercrml~. 

Hı.rrı ı;ete .. ı de nedir. dl~e n~rllka boyıınıı doğru çıkmak istemiş ve 
dti!;mıl~r. llumıı ~oh.. Bu line e~kl oracıkta kendisini kaybederek 
harfleriA bir uiı:liğl ııetke hllr. ı:~- dUşmlış. ölmüştür. Ceset, Adliye 
ki tıarnerle ~-a7.ııon «Sırp» 1 dizici doktoru tarafırdan muayene edil

miş ve defnmc ruhsat ver lmiştlr. 

zcımanınd.ı :.,u sonUk Türk san. Ben hunu <•iddi bir oz olarak te
atlar, birdenbire parlayarak tek· lııkkl etınllorum. Bunda g-lıll hlr 
rar biıyük rık~aflar costf'r•nlş. mak:s.tt ur. Bu mak at .lldur: 

«Harı> <ille okumuştur. 1) i ki lıarr 

in kıla hıınız oldu t1a .\ raı> h:ı rflcrile 
yazılttrı bir yazQ·ı uç beş türlü oku· 
Mak lhtlmallııden kurtulduk! 

Tathsert 

\'azan: Andrc l\laıırols Çeviren: lteüi&n A. •:. YALMAN 
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takardı, bu kordelfıların üstünce de ba
zan Peri ord'un meşhur şekercisinin s. 
ınl eözc lli5irdl. Bundan başka koca:::•nı 
y .. z ~ış güne5in battıgı saatte yatmağa 
meebur c<krek bu suretle mum iktısat 
ederdi. 

- Ya.tak~ btıı kadar erken ne yapar_ 
ınız? .Herhalde uyuyamaıı;.ıntz diyenle· 

re iU cevabı verirdi: 

r TAKVİM) 
11 TEl\l. IU;t 1942 

CU IARTESİ 
A \" 7 - GÜS 19'? - Hızır 67 
RUl\Iİ 1358 - HAZİRAN 28 
Hicri 1:161 - Cenıazlyelfıhir 27 
VAKİT Zl-:VALİ EZANİ 
GÜNEŞ 5,38 8.56 
ÖGLE 13,19 4,37 
İKİNDi 17,19 8,37 
AKŞA:\1 20,42 12,00 
YATSI 22,41 2,00 
İMSAK 3,23 6,41 

B k, Mndaın ne diyor. Colctte hep.sini 
< k ele b ı c h ç bah ·ct
tı mi? Ne kadar meııut yaşadık. O haldl' 
durup dururkc ı ı havu.yı dcgl -
t r ccğiz" H ~ r Ga ton bunu fstemıyo. 
rum Mert k b.Lan luwmsuz zararlar do 

b :ıı ynr tur v rdır k sukönetlc 
dı r B 11 m f krım boylc, belkı 

)' ı ı oru n 1' .ıkut oy le mesıoı her 
h ı ie ı tcmı~orum 

Lozaldaştırılması mutlaka lazımdı. Kom- ycrlıycrlnd duruyordu. Liızunumz mas· 
raf etmesınl • vmcyen Sııvinlac ıeni 

p rka ı;ıçek dlktiı mıyordu Burada sc. 
nede yalnız rkJ ay oturduğu için bu gib' 
masraflardan kaçınıyordu. Bahçcnın 
yolları dlizelmem1ş. her tarafı otlar bü
ı Umu tU. Hnttfı fazla agaçlı taraflar iıdc· 
ta ı,ıeçılmcz bır hal almıştı. 

- Ne yapacağız? Tcsbih ~·ckeraz. 
Bütlın eyalet halkı kadının hudutsuz 

hasislığı ıle alay ederdi Bahçesınde YC. 
tl~n çileklcrı sepet sepet satar. sebıele
rlnl kasaba v<ı fırıncıya nı ve ekmek 
karşılığı olarak verirdi. 

;iyn et adamı d 'lrt r ı 1 f" Ilı işti. 

1 te bu Rlll\ eli 1 mart WSS taı Ilıln· 
de, öğl den sonr ı dc\ lct re 1 ıfahnı 

fillen ulını~ 'f' 1 ı ha lamı .. tır. 

6 Mart 1988 tarlhlnılc de g('Ce )B· 

rı.,ımmu blrıız Hel Alııı n Rn)ı:tall' 

medlr.I, \lnı 11n unııı ınuk ddcratııu 

mutlak bir ıırt>tte ılolf fiillerin o- ı 

llne t Uın ctmlııtır. 

'lıulhln bıı 11'1 lı ıtlı ı 21 ı;antlll< 

bl r znnıan j ine ı dınmısı f'Jflden gı:ı.. 

np bir clhoolr. Uıı iki ha i tth l· 
\et. ilk zamıınlardıın b rılı~nr k bl· 
rilılrlcrJlc çntı111111,ı r \C d ima '\ nrış 
halinde kalmı lnrdır. F,ker <& mart 
11.1&3 tıı.rllılı:de ı\mcrlk d::ı Ruu C'lt

if' 1 başka bir d m d"' lct r!"I llğfne 
geçm ol ) dr, Hltl r'ln nldızızıın 

bil:.bUtUo tıaşlm bir ekllde p rl > B· 

rağına , Upbe edllenı T# 

Vnl ntlne, bu sözlerı kendı ınde bek· 
lenmez bir ı rarl söyfemt ti Uzun za
r.•an tl'\lı k ttl r, f kat kendisi ı 
ndırmak mümkün olamadı 
Madam de la Gulchardcr e hem Savl· 

niae'le.rla goru meğl üzerin~ aldı, hem 
de bu ın !.'leyi bir daha annesilc baba. 

ı n çmamağ: Col tte'c soyliyeceğ nl 
\adetti. 

s vınl c larln aorusrrıl.'k bir mesclcy. 
ı Ka ı k c yı bir arada "bulup ikısınc 

b rden iş nç!! her •y arpa arabıllrdi. 

Bu11ların her bir n yola gettrmc>k için 
avrı •rı \ ıt v ll;lh nr kulla .nak 
llızım geliyordu 

Ne yapıp yapıp Madam Savıntac ile 
kocasından ayrı olarak .konu mak ve 
lkonce kadını yumu nt.mak hızımdı. Bu 

m k atı oa kocanın bır tıun ıçin evden 

u u Marcenat'y ı bu ış ıç n vasıta diye 
kııllr.rmagı mUnıı ıp çörtiu. Kendls•nı 

çagır.ırak, Sa\ ınınc'ı nva d vct ctmesıni 
r ca lt .. 
Savın ac'ın meraklı bir avcı oldugunu 

bilıyordu av mcvblmındcki böyle bır 
aavetı mutlak~ kabul edeceğine emindı. 
Av ak,.amın beşınc kadıır sürecek ve 
donuşte de n.,.·cının, zaten yolu fizcrınde 
oıafl Guichardcrie atosuna usraması te· 
ınin cdilecekU. İhtiyar madamırı arzula. 
rım emır bil n Ma.rcenat'nın blıtun bu 
planı aynen totbık ed ccğıne guvenile
bll reli, çunkü komşu u olan Madam 
de ı Gulche rdcrlc'yc ta gençlı{pndenbc
ı zaafı vardı. 

Madam, s t uçe dogru Silviniac'ların 
Br-0uılh şatosuna ~ltl . O saatte' Madam 
s, vını:ıc.ı "Yalnız bulacağına emindi. 

Çokttınberı burııya gelmemişti. Ba". 
tanbaua her tarafı şoylc bir gözden ge. 
çırdı. Adetn buralarını ıertış eder gıbl 
bır halı \oardı H ç hır y de(;lşmemış, 

Şatonun içh de de; gosterlşten ho lan. 
ma) an sade ve basit ınsanlarıo bur'lide 
yaşadıgı belli ldı. Haltiı bu glbı lhnuıllcı· 
ucs llcrdcnbed devam edegelmişti ve bu 
t&Y de Savinlac'lar gitgide zergınleş.. 
mlo::lerdı. 

Mermer doşclt g.cn1ı; ıwluda ııcaip şc· 

kilde ha.lı parçaları göze (.'arpıyordu . 

Bunlar Savinıoc'ın annesi tarafından ya. 
pılınıştı koca•anı:ı e:ıki elbiselerinden 
kcsılerek blrb rlnc eklcnmış parçalar
dan ibaretti 

Bu luıdın yırmı scne evvel bütün Pe· 
rlgord eyaleti içinde ha lslljılt> me hur. 
du. Yazlık şapkalar üzcrıne sağdan, !el
dan devşinhnt renk renk kordelAlP.r 

Öldilktcn sonra ne derecede :ı:cngln 
olduğu anJa51lınca herkes çok hayret 
etti. Fokat herşcyc ragmen alemin tak· 
dirini ve hilrmetinj kazanmıştı. 

Bir giin bir dliğiine ayağında başka 
bafika ayakkabıları olduğu halde gelmis. 

, tı. Bu kıyafotsizlığine rağmen yine hıı
l;ndc kibarlık ve asalet vardı. Diıgüne 
ne hediye verdiğini sordukları zı-.man : 

ı Blı hediye vermeyiz. Allemizırı an· 
ıınelerlne ykırıdır11 cevabını vermişti. 

İ tc Madam de la Guichardcrie, şato. 
:.a girerken bütün bu eski hikayeleri 
hatırlamıştı. Kendisine yolu gösteren on 
uç yaşlarında kadar bir uşaktı. Glrdi~ı 
salondakı eşyalar pek eski, ortada du
ran geniş mesanrn ortüsü ise yırhktı. 

(4J'lrMI 11U') 

Domates' i yumurta 

H f'r gUn et ahnak imkfını ynk. 

S.k srk ~ omurtaya ba..')varıı· 

pıruı. Bırgiın bir kilo dornateı; \C 

bolca yuınurta ıtlılını. Dometeı<lf'rl 

ılo~rıı~ arak birnı yağ M_.-lnde 'i()ndbıı.· 

ıliiın. iizeriııe ;ı uııııırtalıuı kırdım. 

K~Uk trlr tf'l'hi ff;ind~ yemı>k sofra-
ınu \'ıkurıhnı. Çok "ad<', kolay "e 

nislıetcıı 11<· 1.ı.ı bir yaz yemeği ... Çnk 
11'%.zetlc ~endi. Daha a.z domate le 
,.e biraz ııcynlr 'e ma~·da.noz .kata. 
rak omlet ekHnde de pek ıil& Y•l'I· 
labillr "e domatesin ıçine soğlln da 
katarak bunun üze.rine yarmrtta kı. 
nhrsa Mı da bir kat daha lenetll ... 
lur. 

J!:V &ADiNi 
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Galatasaraylı ·ıdarec·ııer·ın ~ı;n~~~:aon (~~~u:ıy::: o;; terki ~ mha~~t:l= ~Ç. ~::;~:~~7ıenin ilmiılden g~ç· 
Jtalyan limanı Triyesteye inerek po. Uklcri yoldan aeçiyor. Ankarada bulnıııı bfrtıin ırter ' 1 

( 

1 

Yazan: 
İbsan BORAN 

)is karakolu ve milnakall\ta taarı uz Ankaranm vckal'ı bö tc ZfJl nta,emtllter •e a~nnalhırlle bir· 

dı il k b • h k ı• etmişlerdir. Bu haberi Ameı ikan fs. ı;unlerde daha çok göze ÇRrpty0r. hkte ccnazeyı hlirmetle sclt'lmlıyoı. Doğu cephesin e: o rn e 1 r a re e 1 tlhbaratı ve.rmcktedır. Buyük nıformalarını ~tymi 9U- ıar \."e Başvekalet binasınm yanmd. l< 
{Başı 1 

jnalde) ){ ' baylar, caket ataylı, ıUndirl y\lk· meydanlıkta toplaruyorlar. 
ıwunu '· almır; Ru ka,-naklan detU Vi. .. li V • R } d k d 1 t 1 ·· •-- d · ...,.. 
fi "' Cazcb'mf n yaptığı hayır teşeb-• bir zat. FenerbehÇeti rhtm .ifl • Oroftej US ar a Be eve memur arı, yuı~·in e Jilli Şef teşrif =•~ur 
')I radyosu da haber 'eriyordu. Or· büs, Hacıbeklr Zade Ali Muhıtun ve bin rnezarıru yapmak ıçin, onun Gıı· derı.n bir mana ıle caddeleri dol. t ona iki dakika ala, Büy\ik 
tııda bulunan st. o kol'un Almanl:ır C1tıılı9' 1 ~ T d A dd ,_ 

eskı MıJH takım kaptanı Zeki Rıza latasaraylı arkadaşları da kUçlik bir uruyor. na ca e1t:ıin köşcbaş. Şef R"i8icllmhur ınönünun arabao; eline gl'Ctlğlnl n tar kendileri bil- dl yok edıkiıkten sonra nehrtn doğu ya. 1 b pol 
11 

" 
Spoı-elin y{iksek alı\kalarile, ıdeal yardımda bulunmak kararını ver • arını eyaz il et pohslcr tut· sokağın başında gorünüyor. Bır he· 

dlmıhıl~rdlr. sporcu :tn{'rtıum Galibe btı" mezar 'ler. Bizım için de 25 lirayı kabul et. kasına ula.şabUmişttr. ~uş. Onların arkasında halk bü. I yecan dalgaslle kımıldanan hal-k 
Demcl< lsterh: ki, Alm n ordu~mnun cd ı Stokholm, 10 (A.A.) - Kres.. yuk b!rlkı Ul 

\"orona; ile cenubunda Don 11ehrlnl yaptırabilmek için bugiin açtığımız menizi rica ederız, d ı er. . n er yapıye>r. onun çal!ik bir halde arabed n lnı. 
,ıırka J:'el}tlğl hakkındaki haberler yolda mtlsbet bır netiee elde etmiş Galatasaray idarecilerinin bu insa- naya Svezda gazetesı Alman ılerl Garda "ntnar ,ıni ve sert adımlarla yUrUyfişllnll 
henli't. tecy\"iit t>tmL'llllstir. Don nehri bulunuyoruz. 1 gt hareketi biltUn sproeulara örnek mıitrezelerinln Rossos şehrir\C> gir. Gardayız. Ankara Valisi Nevıat sevredivor. BUyUk Şefin yUzlerfnoo 
''o1'0nes't;. İki dfn;ek teşkil edert'.k şl· Sporou her feydcn evvel ka-dlrşi· I olacak bir kadirşinaslık tezahUrtldür. d.klcrini bıldırlyor. Tandogan, Emniyet müdürii Şina- hl;sedlHr bir teesııüı Un u:leıi var 
maiden ceımbn doğru genl"lliYerek a- nas olmalıdır. Bilhassa Galip gibi, Fenerbahçeyi yükSeıtmelt için c:alış- Bcrlin, 1-0 (A.A.) _ Alman oı·· 1 Turgo vaz:ifeJeri başındadır. I Cenıızcnrn önUne geldığı zamıın şap· 
kryor. Almeıı ordusu en ileri kıta. hayatını memleket poruna vakfet- lığı bir zamanda, Galıı!asaraylıların duları başkumandanlığının tcbll. Saat dokuza beş var. Birkaç 

1 
kasını sallıyor, eski dostu, s:~h ar

lıu·ııe Voroneı; garblndedlr ,e bu u- m~. son dakikasına kadar kendisini .Almıınyaya yaptı~ turneye iştirak tinde bilhassa şöyle dcnUmeklc- mıınga asker, hat boyunca, lufek· kadaşı, kıymeUi Başvekıl nıf!rtıum 
Z;tyette ffmal batıdan Rıı rnukabll bu sahadan ayırmamış bir insanı e., ederek, yabancı memleketlerde sarı dir: 1-crı omuzlarına ters astimı oldu. j Refik Saydamı sellimhyoı-. Cilmhur· 
taarnızuna nğl'Rmı ,tır. Voroneo; ile bcdiyen unutmamak lb m geldiği kırmızı formayı mtidafaa eden o le· Şark cepht'sinln cenup kes!mın· ğu halde saf tu~tular. Saat dokuza l reisi. :ea~ekA.letin 0nUne geldlkleı i 
Llnni nnısındıı. bir tank m<'~dan ımı· gibi, ona hiç olme.zs:ı. btr mezar ta- mlz sporcuya bu{;1lr. gösterilen bu de Alman ve müttefik kuvvetleri iki kala, garda~i şeref salonunun zaman, kordiplomatiği de llimla· 
ha.rebesl olmaktadır. şı yaptırmak arkadaşları için bir kadirşinaslık eseri, belki de o gtln. geniş bir cephede, kaçan duşmanı kapıları eçıldı. Önde Meclıs Rci ı ı dıktan Mnı·a B:ı..şvekaletin merdi\ el'. 

Rusl r bu taarruzla, lntaıı tı0l ce- vazife ıdl. Biz bu vazifeyi defeatıa Jerln pek yennde bir karşılığıdrr. Ga- takip etmektcdırler. Mevzii muka. Abdülhalık Renda, Ba5Vekil ŞUk-ı ıerint çıkıyorlar ve kendilerini onı· 
nahını "orones öntinde durdurmu • bu sUtunlıwda hatırlattıktan sonra, lata.saraylı ld recller, bu örnek ola- vemetler kırılmı n;.. rü Saracoğlu ve Mareşal Fevzi da kar ılıyan saraeoğ'hı ŞilkrU ve 
tu, fakat merkezdeki Atman ku\·. böyle hayırlı bir işe gıriştlk. Bugün cak harekeUcrile, hiç Vophe yok ki, V.Oronej'in ş mal garbısinde Çakmak olduğu halde kabine aza· vekiller heyetinin eHerlnı s kı or-
'ct•-...&..ın ~"'ntıp dolln• ktlkametlm'le bu gayey varmak sevincı içindeyiz. ayni zamanda hukese bir spor ceıı· ları, Parti Genel Sekreteri M~m. lar 

""~"" '" b.. ş · .. _ ' ~dular dü~anın ttuıkların himayesinde d h ş k t Es · yani Ostrogo~k r. Jobod.) demiryolu unu da kaydetmeden gcçemlyeceğız tilmenlığ'i dcrsı. ...., verım • u ev e endal, Meclis grup Saat t. m onda, tekrar bando b ı 
dönüm nol.-tastna doğru taarnıı. et- ki, memleket sporuna hızmet edenle- Dün yapılan yardımlarla JıstcmL yaptığı taarruzlar aı:ır ka)iıplarla e reis vektUerl, generaller ve cenaze 111aı-şı çalmıya ba lııdı. 
ınelerine mtınl olnmanu!!lardır. Bu re saygı gÖSl.erel\ler. onu unutmıyan- ·n son şeklini okuyucularımızın dik- pu~kürtühnüı;tur. mebuslar dışarıya çıktılar. Top arabasının arkasında Refllt 
l!ıe1.a-ıe Ruslar ortada ısı. Oskor«htR lar tereddüt etn. leden bu hayırlı işe kz?at ,nazarları11a arzediyoruz. Orel'in şimali .. arblslnde düs- Sa t tam dokuzda, Refık Say. h sus! kalem 

....., atak .wı..•- d 1 .. damı istanbuldaı1 getiren hususı· Saydamın başyaveıi ''e u ı:ert ccldlml !erdir. Çekilmeı>elerdl 1 a b""'°"r 
1 er. · man bfiyük piyade ve zırhlı kuv• mUdilrli Hac:an ŞUkrU Adal ~·er al· 

imal 3'llnhu'ından klM!atılırlardı. Bu 1 Uç günlük b1r hareketle 300 lira .._....t::ıJ9ııl.11~~ vetler kullanmak suretilc taarruz. tren ~ara girdi. Yava~ yavaş, ha· dılar. Uzerınde Refik Saydamın ls· 
vazf.}"t:tte J)on nehri sark Jılllne gı"bl bir para temi~ edilmiş oldu. Fa- Lira K. !arını tekrarlamıştır. Bu taarruz- zln bir tempoyla ilerledi ve Refik tiklfıl mııdulyası olan ynstıltı bir ta. 
ıtoğ-ru ric-n.f f!debilirkr. Ru sayede kat bugün takdMe kaydetmek mcc. tar çetin muharebelerden sonra Saydamın tabutu bulunan vagon rafından başyaver, diğer tarafından 
'eni bt'I" mlid faa ootıhesl t~tabilc- buriyeUnde bulunduğumuz bir hare- Eski yekun 300 gerı püskurtUlmtiştur. Bu harekat Vekiller heyetinin önüne geldigl hususi kalem mlklürU tutuyor. On· 
~eklerdlr, ketle karşıla mış bulunuyoruz. Galatasaray klübll 2ij netıcesinde tahrip edilen tankların zaman durdu. ıarın srkasmda Refik Saydamın al· 
Alnıan ordu unun sı. Oskol'dan CC· Galata araylı ıdarecılcr. Fencrbah· Mahmut .Baler 10 sayısı 300 ı bulmuştur. Tilrk bayraklarına sarılmış olan lesi cfrııdı ve derınlemeslne :Milli Şef 

nup do~u 1 tllmmetlnde Uerlem()"i çdi 8l'kadaşları mcrhuı~ Galibin me· Haydarpaııa. llsefli muallim mu- RjeW'ın cenubu garbls;nd çcm vagonun camlarından ıçcrisi seçi. InönU, Başvek~let meruıuplan, "Mat· 
Ru lar lclıı hakikaten b '·'tik Jılr telı· zannın yapılışına yardı etmek ka- avlnlerinde.n Muhtar Seneer 2.50 ı llyor: Tüfeklerine süngü takmış buat Umtım MUdürll Selim Saı per. 

d 1 ~..o ,, ös•--mi" bulunu ... ·or bcr "-inde bulunan Sovyct kıta s- 1 lik" t~klJ .-Jml~tr. Çünkü daha et'. ırş n...,,ı.,ını g ı.cc y "' - .... asker er, _vntan va~l!esi başında sağında Başvekil, solunda Mart'.şal 
nnpta Volsuı k ~kınt ındakl Rus kı.r. Yekt'.ln 837,50 rının yaptıkları bir çıkış teşebbU. caı. :vcrmış _olan buyuk J:3aşvekıL olduğu halde BUyfik Millet Meclisi 
km etlerinin ima iden kuşatılm -."t Dlh1 telefonla m tbıHımıza mUradca- il akım kal mı tır. lerınc son ıht ram nobetıni tutu· ı Reisi sefirler mebuslar, askerl ı O· 

hnklinı \."8rdır. E •er Almanı r Kup- '- - - - - - - Tayyar.ılerlc denıı:altılar Kutup )or r. • . . e a. protokole da'hll ytıksek dt'vlet 
at eden Galata IU'llY ıd re heyetin en ı ...,r-ev--v-v--·v-ww kı 1 . • 

jansk'daıı da şimal doğu tikametJn- Ku" çükpazadaki Japonlar bir şehri ?enlzindc taarruza ugraynn buyuk Ceıuue ılldırllı)er memurları bulunuyorlar. 
de llerlemly~ b slarlarsa işte o za.. lngihz • Amcrıknn klılfıleslnin ba- Tabulun bulunduğu vagondan En öndeki süvarilerden sonra Re. 
nıan rJd Cl!n htan bir ka tme mey- n geri aldılar 1 klyyclerıni lkeşfetm!şlcrdır. üçl ilk ~e.fa. İstanbul Valisi Lutfi Kır. fik ~alrdamı gotürcn top arabası, 
dana gf!IP.hlllr. Rıı lhtinıale karşı .Ras. yan gt Çurrking. 10 {A.A.) - Neşredılen muhrip ve 1kl muhafaza gem si. ı da~ ındı: Onun arkasından _Bıışvc- bl\yUk ve s~kin knlabıılık hnrekel 
lar Kupjıuı k • hyunı ltethnda RMt· <Ba9' 

1 
incide) - Çin tebliği, Çin kuvvetlerinin doğu 1 nın himayesinde gıden w üç va· kılın ıkı yeğeni ve ailclerı basa.- ettller Caddeleri dolduran on bin· 

kahil taarruza gecml~lerdlr. br. Bu suretle Arapçeşme sokağı, Çin eyaletinde Nan~angda önemli purdan ıbarct olan bu kaflle bu n~_aklarda goründUler. Hepslinln 1 lere<ı ~işi, bu muazzan1 cenaze ala-
Blitt\n bu 17.ahattau Çlkarılacek Değırmcn soktığı ye Leblebid so- bir şehn geri aldıklannı blldlrmck. iıç v<tpuru da kaybctmişt r. Bun. yuzlcrı sapsarı. Bcllı ki. Rer k yını st1kf.ıt içinde takip ede ede Ata· 

,tratcjlk netice !l'ldıır: kağ1 alevler içınde kalmıştır. tedtr. lardan ikisi denizaltılarımız tara· Saydamın tabutunun başında., Re. tUrk bııh·arını bitirdi ve Smlıat Ve-
'larr.şaı Fou iBock, 1Mı hareklttı üe Vali muavini Ahmet Kınık, Be· Ote yandan, Sınkan Ue Çang Şan fından batırılmıştır. fik Saydamla son gecelerini, cöz- kAletinm önünde durdu. 

Oon nehrini geçmekt~n zi:vade Don lcdıyc Re!s muavinleri Liıtfi Ak- Çen arasında Kan Irmağı boyunca Berli~, 10 (A.A.) _ A eri bir lerini hiç kırpmadan gcçirm.~sl~r- Refik saydamın tabutu, Ttirkıye 
nehri garbında \'C ''ornnes He Vnl- soy ve R1fal, Emınönü kaymaka. kuşatılmış bulunan 30 bin kişilik Ja- membadan blldlrılıyor: • Vekiller heyetı, mebuslar, büyuk Ctlmlrnriyetinin ilk modem testsk. 
,aıısk ara ındnld R.u ordusunu imha mı Agah, Polis müdurü ve polıs ı devlet memurları ordu erklını 

erkanı "c l(üddelumumi muavini pon kuvvetinin iki b n telef verdik- Karadenizın sahıl bölgesinde • • rinden biri olan Sıhhat Ve'klıletlnhı 
"tnılle gayret ediyor. Vorones isti· ten sonra geri çekilmiş bulundukları Alman bomba tayyareleri Kafkas- askerler, polisi-er herkes selam du· onUnde tekrar cenaze arabasına alın· ;ıl. .... ~ t derhal yangın mohalline gelmiıs. 
kametinde )apanıadı.ı;ı -..,.a mayı, lAk d 1 1 d . bildırllmektcdır. ya sahHinde bulunan Tuapsc li. ruyor. dı. Cilmhurreisi ve Mareşal. burada, 
·imdi ortada t. Oskol'dıı tekrar 1ee.. ler ve a .. a artıra cap e en emır manının tesislenne taarruz etm S- . Türk bayragına sarıhnı~ olan bir defa daha Refik Saydamı selAm· 
~ılbcye glrlşm'ıştır. Eğer ıareşal Jo"on lerl vererek tertibat almı§lardır. M. Mondel feslim lerdı"r. Bır petrol gen•lsı· ciddi ha- tabut, yirmi beş neferin elleri üs. 

rd k k " rdık Ya.ngıııın sondurülme.slndc İtfaiye • t·· d d lı aarı ladıklan oonra, alaydan ayrıldılar. 
8ock Ru o usunu şar 1\ ·a,.,ı • O 1 d U sara u rııı.ılmrş, (!aha kUçllk to. un c \•acon an a nıyor ve • M ec!Ls ReNıl ve Başvekil ŞUkrO S • 
tan O~ nnn nehrini a"an;a cmu n müdürü İhsan bız.z:at çahşmışUF. dı=rısında bekleyen cenaze oto. k u bfltll 

·~- najda bir ticaret vapurunda yan· ,,.. raeotlu bıulta l>lma zere n nazarında hu mu affakı~t Ahmın- AÇ1kta kalan .halk Vılfıyet v.c Loııdra, 10 {A.A.) - Par· ten hn· 1 t mobiline bindiriliyor. Askeri ban- vekllleı·, mebuslar ve dostları otomo· 
, 8ri • ıud ııarll.\k olmı)acakhr. Fa- Belediye tarııfından bulunan boş ber veıildiğine göre, M. l\landel, iki gın çıkarı mış ır. do b r cenaze marşı çalarken oto. blllcrlne binerek Cebecideki Aıırl me. 
kat na ordu unu kuşatı}ı imha et- evlere yerlcştırilmlş ve bunların ay evvel Rlont'dan kaçmış olup daha Başka bomba tayyareleri Ka- mobiller hareket ediyor. zarlığa kadar cenazeyi tak~ ettiler. 

k uretlle Don nehri şarkına J. iaşesi temin edllm 1~tir. Hiç kimse· fazla gizlenemediği için Vişl makam rcıdenizin sahil bölgeler.nde haki. Refık Saydamın cenaze otomo-
ıne · "ti ı· t · t kl idil cenaze alayını takip ed n kam· tcrlf'rb6 hu Kont lllfin'ln Kan adlı si bulunmayanlnr civardaki ca. larına teslim olmuştur. mi~ e 1 emın e mc e er. blllnl Vekiller heyetinin arabaları 

.. r k ıo (AA) Re t r A •.··onlar, çelenkler\e doluydu. Bu çe· kitabında tav l)e ettiği ldl'.al bir im- mflere yerleştirılmlı:lerdir. Orta- •uos ova, • · ~ u e • takip ediyo
1
•• ·' 

v Rommel yeni bir lenklerin arasında, Alman Hükumet ha 11111lıarebcsi cıla<·a.ktır. G&ünllill hktaki karguşnhkt.ın ve halkın jaıısının hususi muhabiri blldirlyor: Taşhana çıkan caddenin iki la· Reisi sıfatile Bitlerin. :Mussolininin, 
, e varlyetin inkişafına. göre, Ahnıuı gafletinden istifadeye kalkışarak taarruza mJ Voronej'den Rosoş'a kadar uzayan rafını doldurmuş halk, Başvekili. Kont Cianonun ve Von Rlbbr.ntro· 
taa rruzundan anladığımıı. budur. ihtikğr yapmağa kalkısan arabacı· 2.;o kilometre boyunda nz çok fasıla.. nl muhabbetle anıyor ve ona son 

1 
·· a pı 

D ı h J ? u :rnın kocaman çelenklet" goze C r • Onun ~il meydan muharebesi on lara polis müdahale etmiş ve eşya azır anıyor sız bir cephe Uzerinde cereyan eden selamlarını veriyorlar. yoı·. 
nehri garbındakJ sahada <·ere:\'aıı et- çalmak isteyen yedi hırsız "aka (llefıı 1 inılıWe) XX kıyasıya meydan muharebesine bir Büyük Millet Meclisi. Divanı k t 

d V vo:ı 1 " · cena21e mezat indirilirken, dik ·a ınektcdlr. Cenahlar 8 Mones. • lanmıştır. Yangın sonunda açıkta yecck nuıddeierinden, sudan mah· milyona yal<ın asker iştirak ctn1iş- Muhasebat~ Parti blnalarmdakl 
ıan!ik 'e merkez keı;lmlnde 05tragosk kalan ailelere Kızılay da el uzat- nım kalan ve istirahat etmlyen Al- tir. bayraklar ~-arıya indirllmlş, göz- ediyorum, bUtün kabine azasının göz 
me\ kilerinin duo:mt'SI veya Ruslar ta· ı mış ve dün gece kendılerlnc sıcak man kıt.alan yoııgunluk alfunetlGl"i 1 i sl 1 h d 1 )eri ya.şarıyor. 

t neldh" Von Klcıst'in kumallda.cıındnki • Un 1 er ya,. ı memur ar, a eme er, 
rafından bo,oltılma ı moh eı • çorba ve k tık dağıtmıştır. gö termiye başlamışlardır. Gece ln- eil Alman ordusunun mUhım kısmı ihtimal, daha birkııç g!ln evvel, Mezar kape.Wdıktan so9'ra da or. 
Uman tuarnıwnnn inkişafı ksrş•- ı Bu meyanda Ani olaı ak evlerinden giliz devriyeleri ani baskınlar yap· Don nehrinin batısınd zaptedillt\lş dudaklarından hiç eksilmtyen tc- du, merhmn Başvekile bir mangasl
~ında Rmı ordu,.unuıı Don nehri şar- çıkan halkın çoğunun ekmek karne- makta ve düşmanın mUhimma.t, sn bulunmakla beraber Almanlar şimdi bessOmile buralardan Refik Say. le son 11\Uram atışım yapı)'Or. Bu 
kına rlcat etmesi 'l:e yeni bfr ~utla· ı lari yanmış, vaij muavini. yangından ve yiyecek depolarını tahrip etmek- nehrin doğu kıysında bır muharebe damın geçtiğini hatılıyorlnr. 
•ruı cephcsl tatması mUmlmndllr. çıkanlara ekmek karnesı verilmesi tedir. vet"ebimck için voronej bögeslnde Do- Cenaze arabası, Başvekfılet bl
Bundan ilerisi için öylenen ta1Hnln- için yangın yertnde emir ~rmlştir. DUnkU tebliğ, bir gece akını esna· nun sol sahilinde kafi rnlktardn as- nasının önünde durdu Askerler 

manganın ilahları, ftç defa havaya 

boşaltılıyor. 

!erin hep!!I, şhndllfk mlinakaşaya de• Yangın hlılen sönmüş vaziyettedir. sında fazla sayıda Alman toplarının kcr bulundunnaktadırlnr. Şimdi bil.. arabadan tabutu aldılar ve orada 
ter ıo.evler ayıtamaz. Sirayetine wıeydnn vermemek için tahrip edildiğini ve bir ÇQI( eslr n_ ~·rabasına 

Şllpheelz ki, Refik ::>aydamın ru
hu mesuttur. Çünkil böy~ kanşık 

bir zamanda. kendisine btitlin dev-

" tUn o:lddetile devam eden savaş, Vo- hazırlanmış olan top .., itfalye çatışıyor. NUfusça zayiat yok. lmdığ"ını bılclirmekte idi. General Y 

Türk -Alman 
tenis 

karşılaşma ıarı 
İstanbul, ıo (A.A-) - Şehri. 

ııtzde bulunan Alman tcntsÇilerl 
ilk mu bakalarını dün saat 16 da 
Bölgenin Taksimdeki khrtlıırrnda 
yapmıı>Jardır. 

l\IOsabakalar seçkin bır meraklı 
itütlesi tnr~fından büyıık bir ah\
ka ile takip edllrnist r 

Alı nan neticeler: 
Koch • Hasan Akel kar~tlaşma. 

sı: 

G-3 6.1 Koch galip. 
Es:erst - Suat Subay 

ması. 

kr;rşılaş. 

e.ı 6.2 E erst g hp. 
Hunn Akel • Fehmi Kızıl ç ftl 

ile Nişan • Melıh çifti karııılaşma
sı: 

6·3. 3-G. 6.3 Hasan Akel • Feh 
mi Kızıl çitli galip. 

Koch • Egcrst çifti ılc Suat 
B•rkurt • Ene!! Talay çlft.ı karşı
laşması: 

6·0, 6·1 Koch • Egcrst çıft ga. 
ip. 
l\'lusabekohıra yar~n da 

d ilecektf r. 

devam 

Eğlence ye rlerinin 
konlrolü 

Yann bütun c1:lence yerlcrı 
umumi b.r kontrola ~bi tutularak 
belediye talimatnam ınc rıayet 
edtl\p edilmediği tcftJ& cdıleoek
tır. 

ronej'ln akıbetini tayin edecektir. naklettiler. tur fakat yanan evlerden ""k -ya ıl'\uchinleck'e duıınadan takvl= kı· ı ı i ,,· ,· 01111·· ndı• ıı ' ·t .,..,. --Y .r~ Almanların zorla geçlt temini );:in Knrdip oma t k eenuen n kurtarılamamı,,Uf". ta.ları gelmektedir. ıetıerın &efirlerlnden dostluk tı-ze

M1ı"leri arasında çelenk getlrtebile. Yaptıkları kuvvet'li hlicumlara rağ· gf'çiyor 
Yanan evlerin bir kumu ka.,.ır ve Londra, 10 (A.A.) Reuter ajan- s _. k 1 d itlb kor 

" men Tiıııoçenko Don nehri hattını aın. ona on a a an aren, 
çoğu ahşaptır. Yangının çıktığı ev sının askeri muharririnin aldığı bir ------ ----------------=====---
de ahşaptır \>C sigortasız bulunmak- habere göre. dün Mtsır cephesinde 5 sün tutmuştur. •mİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİmmmm••••••••••••••-.. 
tadır. sUkfinet hUkUm sUrmUştUr. Vi i, 10 (A.A-) - Alman kuv· f? o E N ı 
Yangına sebep ot n Cemile yaka· Faaliyet Gattara mUnhat arazisi- vetleri docu cephesınde ilerleme- A Ç 1 L 1 Ş T R 

tanmış ve sorguya çekllıniştir. HA· nin şimallnden ba_,lıyan dUşman hat- lerine devam ederek Rus mukavc. 
disede ka t olmadığı ranııedllmekte- larının cenup kısmına inhisar etmı,. 
dir. Ur. lngilizl<'r burada· tank birllkeri metini bir çok noktalarda kırmış· Umer Bank l'crll ~tallar Pazarla rını n ı .. tanbulcla Aksııra~· ~u· 

bcslnln ~lrş töreni diın sabah mudıir mua\"ini RMy Zi~"tl Arif ~lrel 
\."C Umum ~atış ~efi Bay ~adi !tayın huzurlar ile icra edllml~tlr. 

Yan=ın l3tıklkatına mtıddelumuml de dahil olmak Uz re dll9man kolla- !ardır. 
l'ftUa.vinlerfnden Ali Kemal el koy. 1 ına taarruz ederek bunları gerile- Don nehrı bir çok kesımlerde 
lnllf, tahkikata başlanm19tır mek zorunda. bırakmışlardır. aşılmıştır. 

~-------------"' 
ne dan a, ne de brıçe vurgun değildı, 
kendıstndc herşcyden zıyade bir mıa 
sevgisi, bır kıılp h ssnshğı zaafı vardı. 
Bu zaaf, yalnız ahhıkında değildi, sıhhB· 
tine de tc ir etmı ti. Krizli zamanların
da, damlalarını almaya, sırtfü.tü yatıp 
hiç kımıldanmamnya mahkum olduğu 
günlerde k msenin gelip kendisini sör. 
mcs nl lı;temezdl. Kendi yasında ve ken· 
dl glbi ya yan diğer birçok kadınlar 
ı:ıbı, daha yl m ksatlar için harcanma· 
ya dc~cr bır ces retı vardı. 

SozUn kı ası, bu kadın bir kahraman 
ruhuna, fakat ondan ev..-~l de bir ana 
kalbine malıktl. Hayatında iki evlenmek 
fırs tı çıkmış, tallplerı kafi derecede 
scvınedtğı ıçi11 evlenmemişti. Asıl can. 
cian scvdlğı odam kcndtnı sevmemi tı ki 
bu yirmi be sene evvel geçmiş bir vak'a 
dı. Bu sebeple de kadın izdlv~çtan nef. 

ret elliğini iddia eylerdi. Bir çocu~u ol· 
muş olsaydı h yatı dbrtba~ı mamur bir 
hal al caktı. Bu saadete nail olmamakla 
beraber, kendıne başvurar birçoklarına 
karşı ana glb muş(ık davranır, alaycı 
ve kayıt ız tavırlarını h~ketile tekzip 
ederdi. Bundan dolayı dostları bazan 
alay ederler \C kendısinl hiç ciddiye al· 
mazlaı·dı. Herkes, ondan: cıİyi ve ne eh 
bir mnhlukcuk!ı> diyip geçerdi, fakat 
ruhunda olup bitenler n kimse farkında 
olmazdı. 

Meı.r.ı a tnc men up akr$bala..n \le 

GüMüS MiSKE 
BOYOK HIKA YE .--

Yazan : 
Bagl .Vaı,eae - 3 

en yakın dostları, hepsi zıyafet sofrala· 
rmdakl deliklel'i doldurınak, Londradaki 
işlerini görmek, işler fena gıttigi veya 
başkalarından zarar gôrdfikleri vakit 
dert yanm:ık için kendisinden istifade c. 
derlerdi. Tek bnşınn, kimsesiz bir kadın
dı. 

Genç hırsızı, on beş giln sonra ikinci 
CJefa gordü. Bir akşam, yemeğe gelecek 
mtsnf rleri için hazırlanırken hizmetçi o· 
dasına girdi: 

- Genç bir adam kapıda sizi istiyor, 
dedi. 

- Genç bir adaın nll? Kim acaba? de. 
d , ama derhal anlamı!Jtı. 

- Bilmiyorum, Mis, i mini vermek ıs
temiyOl"· 
Aşag1 ındı ve genç adamı, elındc s ga· 

ra kutusıle sofada buldu. Üstünde temiz 
bir kat eiblse vnrdı, ama yine aç. ş !!kın. 
b tkln ve tnanılmıyacak kadar guzcld · 
Gmıç adamı. ilk defa oturduklaıu oda~a 

Çevireı\: 
Bebla lrglwn 

aldı Adam l~ara tabakasını uzattı, gôz. 
!eri gümüıı maskeye dikilmiş duruyordu: 
-Tab:ıkanızı rehine koymu5tum, dedi. 
- Ne ç rkin bir hareketi Ya şimdi ne 

çalmak flkrindesiniz? 
- Bu son harta karım biraz para. ka

~andı. Kısa bir müddet ıçtn bıze yeter. 
- Kuzum, ya siz kcndin.z hiç ı;alı5· 

maz mısınız? 
- Biraz resim yaparım, ama levhala. 

rımı kımse satın almıyor. Çok m odern 
d ğillcr de onda.n •.• 

- Yaptığınız resimlerden b r ~nı 
bana göstermelisiniz. 
Kndın, bu özlcrı soylerken, ne kadar 

z yıf davrandığının farkına vardı . .Adn· 
mm kendı üzerindeki bu tesir ve nüfu· 
zuruı ebep, elbet gilzelllgi değildi. Ha
yır, buna sebep f&reslz ve şaşkın haliydı, 
tıpkı anneslndeı kaçan ve ylnt' ciairna 
l ardım ıstcmck lçın ona gelen bır çocu~ 
ıu anchrmasJydı. Adam; 

Yanımda bir kaç tal)(!si vıır. dcd . 
Ve sofaya giderek bir takım paketlerle 

döndü. Bunları açtı. Resimler gerçek çok 
;lrkindl. BGllandırılmı:;; ınaıızaralar, fazı 
..Jsli çehreler .•..•• 
Kadın kanaaUn gızlıyeınedi: 
- Aınan ne çirkin şeyler .. • 

- Evet, çok yazık ki Ö\•le ••• S11rıat 
zevkimin çok ince olduğunu. farketml~
slniı.dlr Sıgara kutunuzu, bu gQmilş 
maskeyi, Utriilo'nun şu levhasını, bıt c;lk 
odadakı en güzel şeyleri takdir ed ım. 
den belli ..• Amn kendim resim yeparken 
oncak bu ç rklnlikleri yapabiliyorum. 
Her nedense çilemden çıkıyorum .•• 

Ve böyle söylerken de kadına cülerck 
bakıyordu. 

Birden sordu: 
- Bunlarctan bir tane atın aht~az mı. 

ıaınz? 

Hayır. olamaz. O k:ı<lar çirkin ı;cy· 
lcr ki, a&mak &ğıl, b>r t&rafa gizlemek 
lazım .•. 

- Bir tane tdın, canım, ne olur? 

- Hayır, .kabil değ ı ... 
- N olur, y&lvarırım. 

Kadını ) anına yakiaştı. Yumuk YU. 
muk aözlerile, yalvaran b•r çocuk tavrl
le ytizüne bakıyordu. 

- Peki hatırıntz o~un, fte kadara ve· 
Nrainiı? 

manzara 
Y- : ._ B. Mı. 

JA.,, ,,,.upada ~~ i faaliyetler 

~ !1\fflmuştur. Söı. if:ii.hlarındır. 
P••t rol im) n. klnrma 't'e O. ıı:rl>a 
h;ıklııı olmak için Alnıan onfuhırı. 
nın bir tarnflıın doğu ~ph in~. di· 
•f'r taraftan l\tı~ırdn girıştiklerı ta
arru7~ il\ ııl hedetc doğru iki kold n 
~aııılıııı'1 bir tek harf'ket demektir. 
Rlitlln 'rupa ile ş.imalı frtkıı 'e 
Orta .nrk bunun 'l:tıreceği neticeleri 
he~ ecan 1"1mle bekli~ or. Rühll\ ha 
ahantn llnsı fıuıllyetlr.ri, hareke· 

tin netlc-eleriııc göre gollsecekttr. 
1 kat RuSJadıtkl tıart'lket, kat 

kat ıığır blç\ide olmakla bora~r her 
halde uzıın \ ıMleHıtir, lısırcta ;.;e. her 
şey son hadcle \8Ntuşbr, u \C)& 

bu istikamet doğru belirecek lnki· 
şanar pek fQk gl'!Clkt'.nıez. Va Rom. 
mel hılUın lrun etlerin; toplıyarak 

z rnnıanıtn kar!lısındakl muk&\e• 
metJ kırnMk "'la bunu yapamı~ -
eafınn aklı k erse ter lst<'mez. 
geri cek\lect'J.·tir. 1'' )erinden bu ka 
dar uzali lerlercle, geri hatlarını U· 

:ıuıı müddet tehdit aM~ bıraka· 
mnz. 

Orta<la l\111 l'Cljal Rcıııınıel'in -.ah~ı 

bakımından iblr tarihi \aPlı.k mel!c· 
lesi 'ardır. En oğukkonlı, en feda
l•ür bir ı.ııınandnn bile böyle hir 
ııokıııda şah<J dfö:UnceJcre tfihl ol
ınokta.n ikendlııl ııbmaz. Fakat me· 
ele, Almanya hesabı na bir Jttb~r 
mesl'lesindmı ve Rommel lı~abınır 

bir şerl'f \c ı:uhret me .. elc--.lnden 
baret ill'~ldlr. , bsırın lstlJ "ı mlh 
\'C~ hesabma mtihim bir pyc ol 
makla beraber lı ır. Kaftias)a, ]. 
rak 'e Iran petrollerine ,·ıırmak \C 

bu nıllhlnı halarda hakimiyet kur
mak lc;lıı ilk miilıim merhaledir. 

ln~llizlcr Mısırda durgunlu!< lıa

"ıt olma..,ında.n ve Rommelin ._imdi· 
lik nılidafaaya gecmcsinden dola~ ı 
liııılıle dıi-;;mcml,lerdlr. l\liıc~dele 

hltnıeml~Hr 'e çok \'et1n safhaları 

olacaktır. Teltlike ihtimali de hal:i 
\ arıtır. 

J"aka.t ı~ııanen bir dakikada .M ı

"'rııı Jmrtıılması ıwıcak bir mıırl7C 
ıli) e tefükkl edilirken, şimdi h iç nı. 
nınzsa mil ,·~·ıı yakın bir ümit ',., 
lhtınıal şeldlnl ahnıştrr. Bunan bir 
tarafınıla lr.ıınn ka)'bedilmesl te1ı
like!il hlil bulunmakla beraber, di· 
ğer tarafında d Rommel ordu~nun 
imha edilmesi ihtimali eksik değil. 
dlr. 

1 hııe6 gazetesi, 3 teMMUZ tarlJıli 

ayı ında ç;rkan bir başmakalede 

uyl • cll3or: «niz.lnı tabii hedcflmly. 
1\lı ırı kurtnnnak değildir, Rotnmel 
ordusunu mahveılerek şlınali Afri· 
ka \'e Akdenize hakim ı»maktır.» 

cek dUnyada kendisinden başka kim· 
e bulunmamaktadır. •• 

loonlinün teşelildlrii 
Ankara. 10 (A.A.) - Rlyasetı

climhur Umumi Kil.tiplığinden: 

RelııicUmhur lsmet lnönil, Doktor 
Refik Saydamın anı ''e elem verıcı 
ölilmü mUnasebeUle yurdun her ta. 
rafından gelen taziyeUere teşekktir
lerinln ve yurttaşlara sağlık dilekle· 
rlnin fblliğ'ına Anadolu Ajansını me· 
mur etmişlerdir. 

taılye telgrafian 
Ankara, 10 (A.A.) - Başvekı.; 

doktor Refik Saydnmın "efatı dola· 
yıslle Bulgar Kralı, ,Romanya devlet 
reisi \;"f' Şarki Erdün Emıri tarafl:ı_ 

rından Reisicumtıur Ismet lnönU'ye 
taziyet telgı afları gönderilmiştir. 

Ankara, 10 (A.A.) Başvekil Dr 
Refik Saydamın vefatı dolayıı;lle l 
tıılyn hl\kQmet reisi. Portekiz BaŞ\'e• 

kili ve Hııriclye Nazırı, lrak B • 
\•ekili, Mı ır Başvekili ve Hariciye 
Nazın ve Romen;ı.o Haı1ciye Naz.ırı 
tarafından Hnrlclye Vekili ŞUkrü 
Saraooğluya t.Qziyt> telgrafları çekıl· 

miştır. 
Londrn ıo (A.A.l Doktor Re 

fık Saydamın cenaze merasimınln 1n. 
glın yapıJııcag-ı dün akşam Londrada 
öğı enilmlştır Tllrk mıllctinln, Baş· 
veklJinl son lkamt'tg{thına götilrUr
kl'n his edeceği acı ve matemine ln
gllt~re bUtUn kalbiyle iştirak ctnıek. 
tedır . 

of~ada akblrr 
Sof~a. ıo (A.A ) Bulgar ajansı 

blidlriyor: 
Türk Başvekili Rctık Saydamm \" • 

fntı haberi bUttlıı gazetelerde r.eşre
dilnılş ve umumi bir teCSl!ür U)an
dıı mııjtır. Kıral tnzly tlerinl Re! ı

oUmbur lfimet lnönüye bildirmiş ol. 
dıığu glbl Ba.&\'ekll Fılov da TUrkl· 
ye Başvekilı Saıacoğluya bir tazıyc 
t 'grafı göndermiştir. Aynı veslle ile 
s:ıray Nazırı Pomcnay ve Protokol 
Şeft, TClrklye maslahatgtlı.arınn gı

derek kıratın \; e hük\'.lmetin tatiyet
lerini blldırmlşlerdır. 

Kömür nakil vasıtaları 
tarifeleri 

Kok kömüru naklıyatı yapan 
kım elerın 1 t.ırakllc Belediye lk. 
tı al mUdurlugunde bir toplııntı 
yapılacak ve sonra da bu senekı 
nakil vasıt ları fı~ atları mıntaka· 
lara göre tesb.t cdlleeektir. Bu c· 
ne fiyatlara geçen seneye nısbelle 
yUzdc yırmı Qir z m yapılması 
k\l\."lletlc muhtemeldir. 



ASl'vfAT" AL.EDEN 

lJ E ·v ,l\. M 

Saracoğlu 
kabinesi 

(B~ı 1 lııeide) 

HASAN KUVVET ŞURUBU 
Terkibinde I YOD TANEN ve Gfisere Fosfat vardır. KANSIZ~IÖA, 
VIDBEME istidadı olanlarla ve SİN i B hastahklarma karsı kullanılır. • 

his etmcd~n kararlar vermege kal 
kısmamak, kttrarlnrının mes'uliye. Eczanelerde bulunur. Küçiik şişe 80 - Büyük şişe 150 kuruştur. 
tinden korkmamak. her yr.pılan "•••••••••••••il"lıWlllmlM•••••••••••••••••••••••••n,.. 
işte bir hata ihtimali bulundl.iğunu 1 
lptldadan {!Öze almağa ve hesap Türk G .. el Sanatler 
etmcğe cesaret etmek. sal~hlyet tl Z 

Usküdarda esrarlı bir 
cinayet 

BULMA CA 
vereccğ ı adamları ışın ıcr.bına go· tarihine bir bakış 
re seçtiğ ne inandıktan sonra on. 
lara emniyet etmek ve kendi saha
larında tam salAhl~et \•ermek, ga
yenin ukıısını bırakmayarak \'e 
her zorluğun çar~o;lni derhal bu. 
larak ışi sonuna kadar takip et
mek ..• 

Doktor Behçet Uz bu esaslı va
s1flara sah p olduğunu İzmir Be. 
led y~ reisi sıfatllc isoot etmiştir. 
Enk:zla dolu bir yangın :verini; 
parasızlıktan, vasrtasızlıktan, im

kansızlıktan yılmayarak Turkiyc
n ·n en mod<?rn, rahat ve güzel 
ııchrl haline koymuştur. Bu nevi 
bir ç21ışm11 tarzına, azme, cesarete, 
ebata ticaret ve iaşe ışlerlmlzde 
·ok ihtiyaç vardır. 

Şevket Hatlpoğlu erat işlerde 
henüz ger.iş imtihanlardan geç. 
ınemlştir. fakat tehsili, ihtısası, 
eclyesi, şahsiyeti, az zamanda or-

•gya koyduğu istidatlar; kendisin· 
-fe aranan cevherlerin bulunduğu 
'e Tı.irklycnin ziraat ve orman 
1 ler"nln çoktanberl beklediği a. 
elam olchıgu hissini ve ümidini 
uyandırmaktadır. 

ŞükrU Saraçoğlu, herkesten iyi 

b"llr ki bu mılleUn kabul etmiye-; 

ceğl, yapmsy&cafı fedakArhk yok

tur, yeter ki kıı.lbinln yolu bulun. 

!:U n, SeVCi \ "e llimEdl kazanılsın .•. 

Halk muUaka b ir sırdaş diye 

knbul edilmelidir, memurla halk 

arasında göreneğin kurquğu Çin 

·cddl yıkılm9lı ve (müşterek men

f:url) temelinin etnfında ahenkli 

b1r clblrJlğ l kurulmalıdır. İlaç 
el rdc göre, dağıtılan vazifeler, ta-

k lt he aplarına göre olmalıdır. 

l\:asraflı memur kadrolıırile ve 

«'rla ticarette meslek ahlAkını ve 

) t•rt menfaatini korumanın im. 

k. nsızlığı takdir edilmeli, bu va. 

z fc mürtcrek bir emanet ve mes· 
t 1 yet, mukaddes bir vatanı vazl. 

fc diye doğrudan doğruya Tilrk 

tti-:carınn, fabrlkacısına. 

verilerek h!ikümet bunun 

kııtını murakabe edecek, 

esnafına 

t.tbl. 

aykırı· 

lıklarını [arkedebilecek bir mev. 

!:ide kalmalıdır. Mevcut içindeki 

ıı r imkandan, her Jşe yara a-
c1 mdan istifade cdı lmell, benlik 

o ~ıileri yerine yurt ölçUlerı geçi

' 'melidir. (Zaman) denilen şey 

• a kıymet diye tanınmalıdır. Öz. 
lc>, söz; resmi ıddia ile hakikat t

r:ısında aykırılık bulunmamalı, 
""rild gı söylenen her çekin kar· 

. ğı olmalıdır •.• 
İ$le bu ipUdal şcırtlara saycı 

ı terildiğl takd!rde bu memle_ 
. ·tte y~pılmayacak ı~. elb "rllğ!le 

\ cnılmiyecek zorluk yoktur. Şük
ı il Sernçoğlu kabinesinin bunları 
yaomağı bileceğine ve yurtta fe· 
ı~hlık, holjnutluk, emr:iyet kura. 
ı:agına, herkesi kendi malının hır
~zı olmaktan kurtarac~fına ilmi· 
Jımlz vardır. 

Bu üm t içinde ŞükrU Saraco~. 
hı a ve nrkada3larına hayırlı ba.. 
~u·ı!'r diler. mcmlcketkkl bütün 
tc ebbils hlZlarından, bütün iyi 
niyetlerden ve yurt alakalarından, 
hertürlü kayr.ak ve imkAnlördan 
istifade edebilecek şekılde lc:c sa· 
r imalarını bekleriz. 

Alımet Emin YALMA~ 

r Radyo, 
B CGÜNKÜ PROGRA:\I 

S ABAH 
7,30 T'rngram ve memleket saat 

ayarı, 7,32 Haftanın beıien terbi. 
ycsı programı, i,40 Ajans haber· 
!eri, i,55 • S,3:; Senfonik program 
CPl.) 

ÖGl ,E 
13,30 Program ve memleket sa

at ayarı, 13,33 Türkçe p!Aldar. 
13.45 .\jans haberleri, 14 • ıt,:ıo 

RıyasetlcUmhur bandosu 

AKŞAM 

18,00 Program \•e memleket sa_ 
at ayan, 18,03 nadyo dans orkes
trasmın hrr telden programı, 19,15 
Radyo çocuk klübU. Hl,30 Memle
k~t saat ayarı ve ajnns haberleri, 
19,45 Sei-best 10 dakika, 19,5il ln
cesaz faslı, 20,15 Radyo Gazetesi, 
20.15 Hlcazkdr makamından şar· 
kılar, 21 Konuşma (Ana eserler), 
21,15 Dinleyici ıstcklerl, 21,45 Ko
nuşma (Şiir ve nesir saati) 22,0-0 
Rndyo salon orkestrası, 22,30 Mem 
leket saat ayarı, Ajans· haberleri 
\"c borsalıtr. 22,45 - 22,50 Yarınki 
Pro~ram \e kapanı~. 

(Haşı ~ n<"hlt') 

Türk sanatk'1rlnrı pckrtla canlı 
resım ve heykel yaparlardı. Es
ki Türk kitapları ve c:amı kapı. 
larında görülen heykeller bunu 
!~bat etmektcdır. 'l'ürklcrdc can. 
1ı resim, ancak « J!) uncu asır,. ın 
ortalarır.ckın sonra tekrar başla· 
ynb ilmişti. Gerçi Fatıh l\Iehmet. 
Venedıkten ressam ( Centıbclle 
Bellınl) yi getirterek kcndı res
mini ve bilstünü yaptırmış ve bu 
vadide bazı ressamlar da yetış. 

tirtmek suTct•Le ycnı bir çığır 
açmak istemişti. Fakat oğlu sof
ta kafalı •İkinci Beyazıt» ın tah
ta geçmes!le bu gi.ızcl himmet 
hamlesi de birdenbire soni.ıp gıt. 

mişti. Bundan sonra zaman za
man bazı Fransız ve İtalyafl rc<;
samlarının memleketimize gelıp, 

Osmanlı hayalını canlandıracak 

resimler yaptıklarını bıliyoruz. 

Hatt.-'ı bugün ecdndımızın hayat. 
larına ait olan ve bugiin hcp"ml
zin zevkle seyrettiğimiz tablola. 
rın, ecnebi ressamlarının eserle. 
rl olması çok acıdır. Nihayet biz 
de bu v~di.de ilk faaliyetler an· 
cak (188~) ser.esinde yine b r 
Fransız ressamının himmetlle 
baslayabllmlştir. Filhaknta bu 
tarihte (Giyime) ismindeki bu 
ressam İstanbulda Kalyoncukul
luğunda bir mektep açmış ve 
burada resmin her sahasında ta. 
lehe yetlştirmeğe başlamıştı. Bil· 
hassa bu zamanlarda (peyzaj) 
ve (natür mort) vadisindeki tab
lolara fazla merak sardırılmıştı. 

İ~tc bizdeki bugünkii ressamlı. 
ğın ilk tohumları maalesef yine 
bir ecnebi elile atılmış oluyor· 
du, memleketimizde ilk resım 

serglsinı açan zat da, o zaman 
Tıbbiye mektebi resim muallimi 
olan erAhmet Ali P.aŞB» dır. Bu 
sergi de yine bu tarihlerde •?.tek 
tebi Sanay i. binası d&hilindc a. 
çılmıştı. 

fEla vvelii • Sanayii Ne!isca 

~ mektebi iken bilfıhare 
cGüul Sanatlar Akademlsi1> Is. 

mini alan bu değerli sar.at mli· 

e&sesemiz, Cumhuriyet devrine 

kadar memlekete Icyizli eserler 
vermek imkanını bulamamıştı. 

Abdülhamit devr!n:n müthiş ls
tıbdat ve taassubu le lndc, bu mil. 

essesedcn bur.dan fazla biı·şcy de 

beklenemezdi. Bu devirdeki ta-

assubun dercccsir.c bakmıılı k", 

zamanın Maar f Naz:rı, bu mek

tebi gezerken, örıü ;;ç.k taş he.). 

kelleri görünce birde bire uta· 

nıp renkten reng~ cırmlş ve yıı. 

nındaki mektep muhasebcci6.ı c 

donerek: "Yarın birkaç arşın bez 

~I da, bu açık saçık hcyke!ler: 

ört, ayıptır11 demişti. Meşrutiyet 

devrinde bu muesscscyc karşı 

bazı hayırlı alt'ıkelar gösterilmiş_ 
sc de, Akııdemlınlzln bugünkU 

modern durumuna kavuşabilme
si ancak Cumhuriyet devrinde 

kab 1 oiabllmlşUr. Bilhassa bu 

devirde birçok yenilikler ara~ır:-

da, ctezhlpçıllkıı, cıciltçlllkıı, 

aminyatürei.ılük•, .oymacılık», 

«Sedefçilik , .çinicilik• gibi kı. 

sımlsrı ihtiva eden • Tczy,ni san· 

atlar şubesi• nin açılması tak

dirle ytdcdilccek bir hfldisedlr. 

Üskudardn Yenıçcşmcdc 90 nu. 
maralı dükkanda çok yı1lardanbe
r kf hveeıl .k yapan 63 yaşların

dakı Kemal evvclkı gece, hcniiz ' 
kimler tar.,fından yapıldığı anla. ı 't 

şılamıyan bir cınayetin kuı•banı 

1 

5 
olmuştur. Maktulün cesedi ba~ın- ~ 

dan ynrıılı olduğu hald~ evvelki 7 
~4-+--t--t--ı 

gece sabaha kRrşı mahalle bekçisl ,ı--4--+-+ 
tunfından Hil.~cyinpıışa arsrısır.da 

bulunmuş, hadıseye Üskiidsr 1\tiid 
de' umumiligl ıle zabıta derhal el 
koymuştur. 

Yapılan tahkikattan anlaş1ldığı. 

na gore kahveci Kemal, öldürül. 
düğü geceden bir gün evvel kim 
olduğu henüz tesblt edılemeyer 

b r tanıdığından ı 50 lira tlmıştır. 
Hüdiseyl müteakıp bu paranın 

üzerinde bulunamaması cinayet n 
bu yüzden işlendiği kanaatinin 
uyanmasrr:a sebep olmuş ve tla
kadarlar bu ihtimali gözönünde 
tutarek tahkikata koyulmuşlar-

dır. 

Üsküdar :Müddeiumumıliği, ci. 
nayetin para yüzünden ika edildi· 
ğıne dair henüz müsbet bir emctre 
elde edilememekle beraber şüphe 
üzerine tutulan iki k !şiyl, sorgula. 
rını yaptıktan sonra, göz altına 

e.ldırmı5tır. Tahkikat devam et. 
mf'kte, katil veya katlllf'r.n her· 
halde bugün bulunacas• kuvvetle 
t.mit ı:.:rilmekledir. 

Mahrukat ofisinin 
faaliyeti 

Mahrukııt Ofüinln kı~lık odun 
ve kömür tedariki üzerindeki ra. 
ı:liyctler ı müsbct neticeler verme. 
ğe başlamıstır. Öğrendiğimize gö· 
r e, Sinekli ve Çerkezköy civarla. 
rındaki ormanlardan tedarik edi. 
len kömürlerin İstanbula nakli işi 
bitmek üzeredir. Ofisin Midye ve 
havafölr.dc yaptırdığı tetkikler de 
müsbet şekillerde neticelerım iş ve 
o hav&llden c!e külliyetli miktarda 
kömilr getirtilebilmesi lmkfmları 
elde edilm ştir. Ofis, g. ttrtcceğl 
bu kömürler içın kara ve deniz 
vasıtaları da temin etmiştir. Bu 
kömürler Ofis emrinde buluna· 
caktır. Piyasada fiyııt yükselmelc. 
ri vukuunda derhal p yı;saya çı. 

karılmak suretile Ofis piyasad:ı 
v.fızım bir rol oynayacakt ı r. 

Terkos şebekeleri 
kuvvetle.1diriliyor 

Şehir sularının arasıra ve vakit
s z kesilmekte ve bu yi.izden hal. 
kın zaman zamsn su s;kıntısı çek· 
mektc oiduğunu gözönUnde tutan 
Vali ve Belediye Reisi doktor Lut
f ı Kırdar, bu kesintilerin önlen. 
mcsl lçın gerekli tedbir ıılınması

nı Sular İdaresine bildirmiştir. 
İdare, bu vaziyeU ortadan kal

dırmak lçin önemli tedbirler al. 
maktadır. Su şebekesinin şehir 

dışında bulunan kısmı, Kefeli kö
Yli civarından başlamak üzere ye. 
ni bir boru ilavesi suretilc, kuv. 
vetlendlrilcecktir. Bu ilaveler Ha· 
cıosmım bayırından başlanılarak 

Kefeli köyü sahtı yoluna kadar 
yapılacaktır. 

Şüpheli bir ölüm vakası 
Kocamustn!apa~ad!l Vıdln cad. 

desinde 26 numarada Kazım kızı 
Allyye evde birdenbire sancılana· 
rak biraz sonra ölmU5tilr. Ölüm 
sebebi ıınlaşılmak üzere Adliye 
doktoru Hikmet Nomer cesedin 
Morga kaldırılmasını lüzumlu gör-

' 

isten bu\ 
Soldan sağe: 1 - İstanbulun bir 

semti, 2 - Istcnbuldan başka yer
lerde oynanır ; İstanbulu işgal e. 
dcnlere İstikla! 5avaşından sonra 
böyle dem ştik. 3 - Türkiyede a. 
salet unvanhrına yer yek ki İs· 
tanbulda bu unvana müstahak bu
lunsun. 4 - istnnbulda değil, Gl. 
ritte bulunan bir tepe, 5 - f tan· 
bulun Sarıycri'ndc vıırdır; fstan
bulun baslıca köprüleri bu sayı_ 
rladır. 6 - istanbuld a da satılan 
bir yazı makinesi; İkinc i ,ve üçüncü 
harfler arasına bir (ı) ilave ecillir· 
se İstanbulda en önemllsi Taksim 
meydanındadır. 7 - Ağustosta İs
tanbul böyle olur; Tersi: bir çlrt 
uzuv, a - Yalnız İstsnbul müslü. 
mantarına mahsus değildir; Ycdi
kulenin ucu: Pot. 9 - İstanbulda 
bayram giir.lerlnde fazlalaşan şey, 

Kap9lıc:arşr kuyunıcul rının kul
landıklarından. 10 - Aksarayda 
bulunur. Galatada doğru, Balatta 
terstir; Yiizün kısımlı;rınd:ın. 11-
Zehir; Tersi: İstanbulda umumi. 
lerl birb"rile ;ıyıırsızdır. 

Yukardan aşağıya: 1 - Büroya; 
Bir oyun kağıdı. 2 - Bir nevi ot; 
Bir nota. 3 - Sultannhmettc bu· 
lunan dört · harf, İmnn. 4 - Pa
şa b ahçenin üç harfi; İslanbulun 
yazlıklarında zevk olan hal. 5 -
Savuruk; İsta nbulda kullanılmıyan 
bir deniz teknesi. 6 - Beyan eda. 
tı; (Ceride) nln ortası; Yenlma
hallenln ı::onu; 7 - Bostancının or
tası; Uzatma; Yağkapnnı bsşlar. 
ken; 8 - Hakkaniyet i.izere; Ma· 
den kiri. 9 - Şişenin ~·arısı ; İs
tanbulda yenı temsil edilen bir pi. 
yes. 10 - B"r l"o1rı· Jı • 
Sirkecide ti.imen tümcndlr. 11 -
Çatladıkapıda ikinciden bcşınciye 

kRdardır; Ara bozukluğu. 

D tlNKÜ BULMACANIN HALLİ 
Soldnn sağa: 1 - Umacı; Şirın ; 

2 - Kısa; Peri: 3 - Ehil er; :t'lş; 
4 - İn: İta. 5 - Ata binen; An; 
6 - Tanen: La 7 - (Ç)ıma; Mcr. 
mer, 8 - İneclam (madeni); İle. 
9 - İrençiney (yeniçeri): is; 10-
Riznn; 11 - Aş; Ki; Kart . 

Yuknrdan aşağıya: 1 - Ukeclalı; 
fta; 2 - Mıh; Tamir;. 3 - Asi; 
Anne; 4 - Calibe; 5 - Enin; D • 
ri 6 - Er; Mani. 7 - Gelemez; 
8 - İp; Nar; Yak; 9 - R<'fi; Mi; 
Na. 10 İri taneli. 11 - Nişan; 
Reşat. 

1 
100 
100 
100 
100 

B O R SA 
10 TE:\l'UUZ 1912 

Stcrlın 

Dolar 
5,20 

130,70 
Pczcta 12,84 
İsv'çre frangı 30,365 
İsveç kronu 30,72 

ESH A:\I ve TAII\'İLA'l' 

Sıvas - Erzurum 2-7 
Merkez B!lnkası 
Aslan Çımento 

19,90 
153,00 

9,90 

Akademlmızln f1.. dakfır hocaları. müştür. 

HADEME 
ARANIYOR 

na ve çalışkan talebelerine mı.: · 

vaffaklyetlcr dilerken, lngun Askerlik iş' eri: 
yeni 

.. ttcvoğlu l'Prll Allk<'rllk "ubfoııl nden : 
ssııatkarlarımızın atalar.nın bu- • . d t ~ M. t ~ı 

t:e~hlr edilecek sergin,., 

Yedek pıya e e&men esu o& u 
yük ssrat mirasına la, ık olcluk.

1 
Kemal (l949.5) in acele şubemize mU-

Matbaamrr.da ~aıı.,tırılmak ü

zere iki hademeye ih tiyaç var

dır. .ı\ Iakadarların gautenılz.e 

müracaat etmceı. • 

larını isb~t etmesin• temenni 1 racanti. 
eder z. • Yedek piyade ruıteğmen Necatı 

Ba ha Te\'flk Tansel 

Kalaycı esnafının 
müracaatı 

Bölge ia~e ıııüdürlüğü emr.ne 
verilen i.iç ton kalayın tcvzlinc 
birkaç gün içinde baslar.acnktır. 
Öğrcnd.ğimiı:e göre, ııehrimızde 
bilfiil kap kıılaycılığı eden esnaf
tan bazıları Bölge lase müdürlü
ğüne müracaatla, bu kalaSların 
kendi esnaflarına doğrudan doğru. 
ya tevziini lslemisler ve bu suret· 
le bugünkü kap kntayloma fiyat
larının yarı yarıya düşeb lecc.ğin · 
soylemlşlerdir. Bu muracaatı mü_ 
saıt şekilde karşılayan İaşe miı· 
dürlugü vazıyet! tetkık etllrmck
tedır. 

Fincinin (30701) acele şubemize mil-

racaatl. 

J\adıköy Tapu ~lcll ;\tuhafıdığından: 
Kadıköy Hasanpaşa mahallesinde eski Ulusuluk yeni Hürriyet soka· 

ğındıı. eski 7 mükerrer ve slcillinde tahminen sekiz dönUm mlkUırında 
bir tarlanın dokuzda bir hissesi l temmuz 331 tarihile Emin oğlu Omer 
adına mUsecceldir. Bu gayri menkulün vaktile hls.<ıed:ırlar arasında 
haricen taksim edilerek Omerin 1/ 9 hissesine isabet eden mahalli 
mumaileyh Omer tekrar haricen ifraz ederek bır kısım mahallini Hamal 
Ali veres<'sine ve yine gayri resmi surette sattığı Haınal Ali de n ldığı 
mUfrez arsa Uzerine ev ln,,a ederek nizasız ve fasılasız bir ev olarak 
temellilklinde iken 332 tarihinde öldüğUnden bahisle veresesi tarafından 
mezk!ır eski 7 mükerrer, yeni 3 N'o. lı evin namlarına tescili istenllmekte
dlr. 1515 No. Iı kanunun tatbik suretini mübeyyln nizamname hükümlurL 
ne te\'flkan tescili istenilen me:r.k{lr gayri menkulün hulrnkl ve fenni va
ziyetleri tetkik olunmak üure 2S Temmuz 9:l2 tarihine mUsadlf salı günU 
saat 10 da mahallinde tahkikat yapılacaktır. lşbu tescil talebine karşı bir 
ıurazı olanların ve gayri menkullerle de tasarruf alakası iddia edenle
rin evrakı müsbitelerlle birlikte Sultanahmettc Kadıköy tapu sıcllll mu
hafızlığına veya muayyen gün ve saatte Jilahallinde bulunacak memu
rumuza müracaaUan ilAn olunw:-

, - e m: ol 
ldraı- yolları iltihabı, yeni ve eski BELliOGUl{LUGU, Idrar zorluğu 
Mesane ve Prostat iltihabı, Sistit \'C Koli Slstıtlere, Böbrek rahat
sızlı'klnrma karşı en mükemmel bir Utıç BELSA'MITOL'dur. BELSA
MITOL kullananlar yukarda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulur
lar. Bütün Ecz:ınelerde bulunur. Satış deposu: Sami Aksıı Bahçeka-

• • •• pı iş Bankası arkasında Rahvancılar sokak No 5 

IBM*BM' * ·~ 
Tllrklge Ciimlıuriyetl 

Zir Ban aSI 
Kurui~ tarihi: 1638. - Sermayesi: 10-0.000.000 Ttlrk lirası 

Şube ve ajaruı adedi: 26:'i. • 
Zira! ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikrarr.l~e veriyor, 

Ziraat Bankasında. kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hCMplarındi\ 
en a.z 50 lirası bulunanlnra senede 4 de!a çeld'.ecek kur'a ile &!}ağ:· 
daki pllna göre ikramiye dağıtılıı.caktır. 

• adet l,000 liralık 4,000 lira ](") adet 59 U:auk 6,000 lira 
4. lt 500 » 2,000 » 

ııo » » 4.,800 lt 

' » 
t O ıt 

250 » 
100 lt 

1,000 J) 

4.,000 :ıt 160 » 20 :ıt 

DIKKAT : Hesaplarındaki pnralar bır eene lçinıie ~ llradaıı aşa

Jı dü.şmlyenler .. ıkramlyc çıktJ~ı takdirde % :ıo fazla.sile verilec,,1'-tlr. 

Kuralar senede ~ de!a, 11 mart, 11 haziran, 11 eyltU. 
11 BlrincikAnunda çeklleeckUr. 

lstanbul Belediyesi Hanları 
Tahmin bcılell 

4550,0(1 

2100,0() 

ilk lemluatı 

'3U,2'i 

lrii,50 

Temiı.lik arabalarına koşum takımı 

yapılmak llzere alınııcal< 600 kilo sa
hunlıı kö~cle ve 100 kilo ince Vaketa. 

Daı üUıccze milessesesi için def aten 
tc>sllm edilmek ş:ırtile alınacak 300 
kilo zeytin tnne.::i. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler ayrı :ıy. 

rı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve muameUıt mU
dUrlUğU lmleminde ı:-örlilebılir. lhalo 27.7.942 pazartrsl gUnll saat 14 te 
Daimi Encllmende yapılacaktır. Taliplerin 1lk teminat makbuz \'eya 
mektupları ve kanunen ibrazı liızını gelen diğer \·eslkalarile ihale gU· 
nU mu&yyen saatte daimi encümende bulunmaları. (7513) 

* Selllml~eşme - Bostancı yolunun Katrnn tamiratı açık elcsiltmcye 
konulmuştur. Keı;;lf bedeli 8052 lira 75 kunış ve ilk teminatı 603 lira 96 
kuruştur. 

Keşif ve şartname zabıt Ye muaınclM nılidilrlüğU kaleminde görlile
bilir . ihale 20.7.912 pazartesi gllnll saat ı.t de daimi enclimende yapıla
caktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veyn mektııpları, ihale tarihinden 
(Uç) @ıı en·cl vilayet Nııfıa mlldUı lllğUne mliracaııtla ala<"akları fen. 
ni ehliyet ve kanunen ibrazı Uızınıgclen dığer veslkalaı·ııe ihale günli 
muayyen saatte daimi enclimende bulunmaları (7201) 

rrürkiye 1 Ş Bankası 
Küçük t~sarruf hesapları 1942 ikramiye plam 

JlEŞIDELER: 2 Şuha t, ( l\laym, 3 A~ 
2 lklnclteşrln t:ırlhlertDde yapılır 

19.t::? IKRA.MI YELEJU 

ı adet 20VO llralık = 2000,- lira ~o 
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KAT'iYEN 
IHTIYARLAMIYAN 

KADININ 
SIRRI 

45 yaşında olduğu haldc- ;)'i.lzünde h:ç 
bir çızeı, hıçbir buruşuğu yoktur 

Açık. yumu~'k. ve bır genç kızmkı 

eıbı kusursuz bır cılt. adda bır ha-
rıka dencbilır Fakat,,, bUllUrı f fenni 
bir ızahı vardır- · 

lşte, bu, Vıynna üniversitesC fı'ro; 
!esoru Dı . Stejskal'ın sayanı hayret 
ke~Cı olan ··aıocel.. ı.n : ncucesıdır. 
"Bıocel., her yumuşa\ ve kusursuz 
CJld ıçin elzem olar.'> ı gençleştıricl 
kıymetlı ve tabıi unsurdur. • Simdi, 
penbe renktckı Tokalan kPemınde 
"Biocel .. bulunduğundan/ sız uyur
ken cıldınızı besler ve gençleştirır 
Her sabah kalktığınızda çizgi ve 
buruşuklukların kaybolduğunu ve 
biraz daha 1 gençleştiğinızı . gori.ırsu 

nüı . 
Gundüzlerı için de beyaz renkteki 

(yağsız) Tokalan kremını kullanınız 
Bu sayede cıldınızı tazck!r, ı sıyah 
noktalardan kurtanr ve açık mesa
matını sıklaştırır. On yaş daha ı::enc; 
gorunünuz ve oyle de kalınız.' Yuzu
nuzün zayıflamış adalelerine nıha· 
yel verınız Bu c;ırkın tenden kurtu· 
lunuz. Mekteplı Juz olduğunuz ıa• 
mtnk.i taze, sıkı yanaklarınızı H ' 

tatlı ~ellıgınız.ı ıkbsap ediniz. Cil· 
dın gıdası olan bu ıkı m•.ıhte\if To. 
kalon krı-mının harıkulade nctıce· 
lcr.ndı-n !evkaladı- mahz.uz kala· 
tıı'k!lmrz Aksı takd.ırı:U paranw 
mcmnunıyetll' ıade edeceğiz . 

ZAl'I 
Fatih Nüfus dalrl'.sinden aldığım 

nlifus c!lzdanımla içinde kayıtlı as
kerllk tezkeremi zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmU 
yolclur. 

829 cloğıınılu nam oğlu 

Ibrahlm Anyığ 

Z.\YI 
Süleymnnlyc nlifus memurlu~n

dan aJdııtJnı hüviyet cUzdanımı. as· 
kerllk terhis kltğıdımı, ekmek kar
nemi ve yoklama kfı.ğıdımı kaybettim 
Yenllcrinl c;ıkartncağımdan eskileri · 
nln hükmll yoktur. 
Kumkaııı _ Knıganl Saıl ı mahalle· 

sinde Tabur ııokak No. 11 
Sr~·{c>ddln UlugönüJ 

K AR.\R JIUJ,ASA smm 
ıtıtıknr ,12/i:! 
Milli I<orunma lcamınuna muhall

feiten Beyoğlu Asmalımescıt Minare 
sokak 19 numarada manifaturacılık 
ticaretıtc meşgul Lui oğlu Tomas hak 
kında J tanbul Birinci Milli Korun
ma mnhltemcsinde cereyan eden mah 
ltemesl neticesinde suçlunun fiili 
sabit olduğundan Milli Korunma ka. 
nunıınun 3:? - 59 uncu maddeleri mu· 
clbince yUz lira para cezası ödeme· 
sine ve bir ay mUddetle de dUkkfı
nının kapatılmasına ve üç ay mUd_ 
detlc hapsine ve hllkUın katlleştiğin· 
de lh:rctl suı;lııya ait olmak llzerc 
lrnrnr huliLsa.sının Vatan gazetesine.le 
neşredilmesine 29.4.9U tarihinde ka
rar verildi. 1746:?) 

htnnlml A-.11,)C Birinci Ticaret 
:'llahkenııı inden: 

lzmir !imanına bağlı Oğuz motö
rUnün 28.6.942 tarihinde Burgaz iL 
nıanında aldığı hamule ile 1stanbula 
seyrederken yolda geçirdiği deniz ka
zasına alt raporun alınması mezk{lr 
motör kıı.ptam Omer Uzel tarafından 
istida ile istenmekle motör ve yiikle 
alAkalı ve bu işten 1..urarlı herkesin 
raporun alınacağı 13.7.9 12 pazartesi 
saat 10 cin mahkemede hazır bıılu

nabileccğl iliin olunur. 

VAT AN GAZETESİ 
İLAN Ph.'.ATLARJ 

Ba~lık 
ı inci ırayfa 

2 ncl » 
S Undl » 
4 üncü » 

Abone Ücreti 
,'l'Urkiyc dihlllndc: 
SeneJlk 6 aylık 

1400 750 
S aylık 

400 
uarlç meımlcketlerde: 

Senelik 
2700 

G ayhk 
uıo 

S aylık 
800K. 

Kuruş 

750 
600 
400 
160 

lSO 

Aylık 

160 K. 

Aylık 

yuktuı 

Gazeteye gön<lerllen evrak dere 
edibin edilmesin iMie olunllUl7~ zı

):amdan mes'uliyet kabul edilmez. 


