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(Bu Akşam 
Yeni Bqveklllmlz 

k'azan: SADRI ERTEM 

D OKTOR Refik Saydam yazı re 
1>a,ında haya.tının 80D a:ınl. 

)esiaJ aarlettl. Onun m otodlu, onuıı 

le tJtWlğl, vaz.ıre uğrunda katlandı. 

tı fedakArlık beplmlz.o gclooek mil. 
leııere cb<'dt bir örnek, olacaktır 

Onu bir vazife kurbanı tolikkl eder. 

ken va:r.lle ahlAkında onu bir ôrıı •k 
'a.cldedoocğlz. Jtertler !Aııl, d r \ 'll'I e. 
btıctıdcr. Ebedi olan Türk mlllııtlnln 
~lmlyctlnl aı>nuna kıı :h.r muh.Lfa 
il.& etmek onu ya~atın!l.l< va.:ı:ll e.mlz.. 

tir. Nobeıt basında ha.~atını ıcrkcdeıı 
Rellk Saydamın yerine hiikfımet r" 
lallflne Saraçoğlu Şükrli g e l ni-ıtlr 
8&raç0ğlu Şükrü, kürtlırllı), I< ır.ı.k. 
teri ile ma:t.181 Ue Türk cu ıı ııırh· .. ı 
l'eJlmlnln l~lnde yetişmiş, onun mub. 
teıu idare aafbalarınd:ı çalı:>m•~. Us. 
Ula kaliteli bir münev' er dr.\1et a • 
claınıdır. 

8a~Jhı ŞUkrii tanzlmat devri • 
illa pek anlamadığı, karaktcrilıi hav. 
-.ıa..na ıufdırnıa.dığı b3.ll!i bir Türk 
Qallaenoer tıptır. O zaten bu vasfı 
~ Ötf'denberl orljiıtl\I blr Şl\hslyet.. 
tir. Polltlka3a l:'lrınl'd n llııec> Öde 
11llıt 6'tlarmchı nmu7:11'1d:ı filinta 
ftl'jman nrkıuıındn kcı ':!ıtrl,en da böy 

_.- Dcvanu 2 ncJ sayfada 

Tir piç 
zırhlısı 

torpillendi 
35000 tonluk 

zırblıya 

Bir Sovyet deniz
alttsı iki torpil 
isabet ettirdi 

~losko\ :ı. 9 (.\.A.) - Pra'."ad:ı 
g azetesi, Von Tirpitz zrrhlısmm 
Sovyetlere gönderilen m:ı:zcrr.eyf 
~şıynn önP-mU bir müttefik kafi. 
les ini avlamak ma.ksadiylc üç bü. 
~ük kruva1.ör refakatinde bıı:un. 
ciuğu sıralarda torplllcndiğini bil. 
ci irmcktcdir. 

So\ryet denizaltısının attağr tor. 
pil'er Von Tirpitz'i yol değiştir. 
mek zorunda brrakmrştır. Alman 
7rrhlısı ve refaknt gemileri denize 
nc;ıldıklarr Norvec fijoruna iltica 
t.lmis lerdir. 

_... ue,amı 2 ncl aa31ada 

memur 
edildi 
Ankara, 9 (A.A. ) - R l3 a.aetJ 

cıümburdıt.n tebliğ olulı tn.ıoti.lr: 

ReiıılcUmbur :t.met 1nönU bUkO.. 
meUn te§klllne hariciye vekili tz • 
mir mebusu ŞUkril Saraçıoğlunu 

memur ctmlıttr. 

• • 
Şükril Sara.çoğlu 1887 de Öde. 
m~ dotmU§tur. Saraç JıkhJM1. 
Uata isimli bir zatm oğludur. Öde. 
mi§ iptldaJ ve rüştiyelerinde ille talı 
slllnl gtirmu,tUr. hm~rde orta tah. 
alllni bitirdikten sonra MWklye 
mektebinde ve Cenevre Unlveraiteııl 
aiyasl ve lkUaadl Ulmler ıubealnde 

yükaek tahsilini tıunaml&mI§tır. 

Avnıpad&n döndükten llODl'& lzmlr 
maLyet memurluğunda, tsmır u..t 
riyaziye muaJlimlljtnde, bmlJ' it • 
tihat ve terakki mektebi mUdlırltl.. 
tünde bulunmuıtur. Btlytlk millet 
mec:Ualnln b4r1Dcl dnrealndenbert 
İzmir ~buau bulunmaktadır. Ka. 
Jiye, maar!t ve adliye vekUlLklerin. 
de bulunmuıtur. 939 aenefll 12 teı. 
riniaaniaindenberi hariciye vckllly. 
di. 

• • 
Yeni b11JVekll Şükrü Sa.raçotfu 

nu tebrik eder ve yenl vaziteatnde 
başarılar dılerfz. 

Alman tellll~ ı 

Donun 
cenuhundaki 

yarma 
hareketi 

Sovyet mldalaa 
cepbeııaı 

500 kilometreden 
fazla bır genişlik 
dahilinde yerinden 

oynattı 
Berlin, 9 (A.A.) - Alma.il oıda.. 

lan bafkumaldanlıfınm tıeblltl: 
Şark cephesinin cenup keaiminde 

yapılan yarma hareketi Donun gar. 
bmdakl Sovyet mUdaiaa copheslnl 
M>O kilometreden fazla bir değişiklik 
dahilinde yerinden oynatml§tır. Bll. 
tün sahalarda Alman ve müttefik 
kıtaları hare.ket halindedir. MotörlU 

_.- De\"llmı ! n<'I eaytada 

istanbul At yanşlarınm birinci 
haftasına hangi atlar girecek 

Istanbul at yarııılarının birincisi 
önUmüzdckl pazar gUnU Vellefendl 
koşu alıınında yapılacaktır. 

Bırkaç gün evvel tıA.n etUğiml.z 

gibi koşuların programını bugün ve. 
riyonız: 

BtnlNCİ KOŞU 

Uç yaıında yerli yarımkan 1nrillz 
at ve kısraklara mahsus, meııafeal 

1200 metre. 
1 - Ceyll, 
2 - Tiryaki, 
3 - Acar, 

4 - Menevl§, 
tKL~CI KOŞU: 

Üç ve daha yukarı yayta'ki sarkan 
lngi.liz at ve kısraklara mahsus. Me. 
aatm ıaoo metre. 

ı - Umacı, 

2 - HUınahatun, 

3 - Şenkız.. 
tlçONOll KOŞU: 
Dörd ve daha yukan yıt,takl saf 

kan Arap atıanna mahıuı, Me•ate. 
Bi HOO metre. 

..... DIJıt'WI 1 - .... 

Merhum Relik Saydamın tabutu Haydar. 

pa1ada hu•u•i trene konurken ve trene 

konduktan •onra 

Bellll Saydama yapılan 
bazla cenaze merasimi 

Tabut sabahleyin Beyoğlu hasta-
1 hanesinden alınıp 
,Haydarpaşaya geçirildi Mısırda 

Saat 13 te kalkan hususi lngılizler 

trenle Ankaraya götürüldü Mihver 
1 mevzileri

ne karşı 
Muvaff akiye.._.._ 
li bir taarruz 

yaptllar 

ı-uu: BJR MUHARRiR 

A TATtlRK gibi İat&nbolda ö • 
len ve ccna'Z.68l bugU.ıı aaa.t 

ıs te Ankara trenine blndlrllen Re. 
tik Saydamın ebedi ayrılığı, bl)t(ln 

memk'kette, bllbaNa kendlalnl ya. 
kından t&!lıyanlar Ustllnde, bir b&. 
ba, blr kardeş, \'!',lalı bir dost ka.yı. 
bının aeı tclilrlnl yaptı. 

Onu yakından tantmı, olanla.r, 
memlekete yaptıl'ı bliylik hlsmet. 
lerderı ba~ka insan taraf11tı el& bUl. 
yortanlı. Bu a:9';n.bkl ga.uıtelerlml • 
7ln hepsi Dr. Refik Sa.yda.mın dlit. 
rüstfüğünü ve ahlA.k tc.ml:r.Uttol, aIA. 
ylşten nefretini, hudutıauz neızakeU. 
nl ve erendlllğ'inl t.ebarilz ettiriyor • 
dıı. En ı;lnirll anlarında bile dudak • 
larmda.n tebessüm eksllmlyen ve öf. 
kesine dalına fren yapmaemı bilen 
~,·ekil, gerçektoo, kelimenin tam 
manasUe bir centllmenc!I ve tanııtıtı 
adamların kalbini derbal fetlıedenll. 
Onunla tema.A eden Türle baenn er. 
kt.nmm hepsinde de mll,tenık latı. 

ba. bodur. 
Ba§vekll olmııd3n evvelki -..Un 

betvekil oldukt3n BOnra elnilmmılf, 
lıa* erUnrttı: ttcaı •ıtt ma~ 

o k l!d tr yakı:tıl • ·Ju ki bu tevazu 
onun bil~ UldJğlln in ve ruh :r.en;ln. 
llilnln tecdllıılndeıı ba..,ka bir maına 
da görtınmu~ nrdu. Halis kı~·nMttll'rln 
ad tmı olduf;u için de n~lla servet. 
lenlc.-ı , debdebcle:-ılen, alA;) l,ıerden 
nefrrt etmesi tabiiydi. Hekimlik ona 

tablatıc '"" c~yanıa aırlarlle toma.u 
gel~fl iSğretml,tl. Ha.klkj bir fi. 
l<lr lt'Jamı \'uınanna sahip oltlutu 
için ımıdde kıymetlPrlni.'t peıolnde ko, 
maıtı ve ahlikça tert nlı. kaldı . 

Ona herkese bu kıl.1 t • !13\' llren 
de, etrafımızı çl'vlr11n ahll\ksız.lık çir. 
lu•nerl ortasında mllli varlılt'Lmız. 

ho!:lbına bU~11k en11Jeler geçlrlrk n 
Rf>flk Sayd unrn bir fıııUet heykeli 
ı:-lbl yüksdmesldlr. Şliphe81z o bir 
l1<thmıı teşkil etmiyordu; fakat ttkA. 
nııı, lradl"nln ve abllkın bir ad~'TI :la 

böyl~ mesut bir ahenkle yan yana 

lnglllz k8fll 
llollan dlşm•nı 

1Urpab1or 
K*1re, t (A.A..) - :Ne§redileıQ 

bir tebliğde kaydedildiğine göre, 7~ 
temmuz pceııri Alm&n mevzllerlDe 
kal'lı mtrntfakiye'Ut. :tıtr taarruz 
yapılınlftJr. Bir mUtt.eır top talırlp 

~ 9evalDI s Del.-~ 

Alman bollan 
ingiltere sahüinde 
~f r kalll8J8 lılcam 

ederell 6 vapur 
batırdılar 

BPrlın, 9 (A.A.) - Alman seri llll. 
cumbotıarı diln İngiltere aahlllcrine. 
dll§manın sahil nıUdafa.uma mey • 
dan okuyarak, cUreUl bir akın yap. 
mr§Jardır. Botlar lngillz donıı:nı uı. 
na mensup birliklerin rcfakn llnd~ 
giden blr çok orta ve küçük tonaj. 
da gemilerden mUrekkcp bir it ıfi~c. 
ye taarruz etmişlerdir. H cpsl 11> b :
tonluk altı vapur b:ıtırılmılit1r. b!!. 
tiln Alman bollan sallme::ı U,.~rl 

ne dönmUştllr. 

Mlttellk lıallle 
Murmamılı a \'ar~ı 

Mo<ıko\'a, 9 (A.A.) - Tas a . 
jıınsı bidiriyor. 
Munn:ıns!m doğru i!n·I r en bir 

müttefik l:afilesini önlcmegc ~alı. 
tan 3 agır kruvazörle 8 d(stroycr 
r.ir Rus d:.-nizalt.ısı tarnfırıd !l n g ö. 
rUlmfürt.ür. k:ıfilP salimı:n Rusya.. 
ya varmış ve düsm an fılo;1u clağ1. 

tıım~. 

J:'Cll,ı d!' öyle b?l ve be~lln l;'Ör.U~ G •• • 
t.-"ıti}fiPrdt"n detildlr, orıng 

ölümiinden duyulwı büyük ıee.ü. 
rü• eebebten araı .. u .... a111&1ı1 Himlere akm bir nif&tl verdi 
YMtfta,..a paq MI' ,_ .,....... ..,_, 1 (A.A.) - F:.o:na .. adyML 
ve lı6tttn haya.h gibi ebedi hatrrMr nun blldlrdltlne göre mare3al 03. 

• a-cllte bir .flıııı8et fıWi w.. rtnı Geetacı.o ~ı Hlmler-e h&va.cılık • 

1111r. " • T ' i' Mımıllftt · · assa ı *'· 



Mahkeme Salonlarında 

:Jüyükada cinayeti 
" Bak tlpkı kahveci güzeli fılmindekı çoban kızı gibi
ylm. iyice bak ve ne güzel bir metresin olduğunu 

anla. Fakat beni yabancı erkeklerm 
kollarmda gördüğün zaman ... ,, 

t1'ilnktl llbh&daa devam) 

-2-

Evet, Fatma beni çember içine 
almrotı. Agkmıa mağll)ptum. Bunu 
ltlrat etmeliyim. 

Fatma Haya~ birkaç gün ıonra 

blrdenblre durgunlqtı, Her r.ama.n 
göRerı bJr noktaya dalar uzwı ur;un 
dQfUnüyonl•ı. Bu bal beni çok uzu. 
yorcı.. 

- Ne oluyor.sun, btr derdin mi v• T diye sord\lğum zamanlar, evve. 
1& cevap vermiyor, aonra: 

- Elbette, diyordu, b1r dU,Uncem, 
bir derdim olman böyle ya.par mı. 
)'Un? 

Fakat derdlııl bana lf'JyleınJyorxlu, 
bu vaziyet karoııında kendisini &l • 

dım., evveıA Buraaya sonra Yalova. 
ya götürerek pzd(rdtm. Dönüıte 
Yapurdıuı BUyUkadayı görmll§tU: 

- Aman ne gilzel yer. Ne olur, 
belli buraya götür, dedl Ertest gü. 
ııu kalktık ve adaya gitti!(. 

Burada Akasyapalu otelinde bir 
gece kaldık. Fatma yemek yom:lyor. 
~rgunluk, atalet içinde vakit geçi • 
rii)'Ordu. Dttnmem!d aöyledlm. Fakat 
ka.bal etmedl. Böylece Adada dört 
gfuı, dört gece kaldık 

Vak.a gtlnllı hava sertti, ılddeW 

l:ıfr rllzgft.r eafJordu. Fakat Fatma, 
bir gezinti fçlıı ıarar etU. Arabi. 
a.rattım, yoktu. Ylirtiyo ytlrilye gtL 
~rcıtnllğe kada.r geldik. 

- Kayalıklara d& çıka.cağız! 

dedi. Blr hayli g1lç1Ukle buraya d 
tırmandık. Fatma en yllkaekte bfr 
kayayı G"5trtererek: 

- Ba.ua, dedf. ben. buraya çıka.o&. 
tını. Hnklka ten ka:tannı tızarine 
Fktl. lW2fGAr ea!yor, ııe.çlarmı, etek. 
kri:Di uçur1170rdu. <ı1tma, 6te.etnl be. 
rblnl eç&t'ftlc kendlalnf tamamen 
r~ ftrdi '.\le: 

- !Bak, Sedat. tJlJıe 'belirdi~ tıp. 
kı .kahveci gQzell:ııdeld Jm ıgtbi)'lm. .. 
Bak. fyice bak n ne glbııel metreafn 
oldu}ımu g6r. 

~ 

AJ!ll zamanda, k&hved &11Hli 
fllmlndeki 9Qb&n lı:ı:zmnı aöyiedlği 

• oarlnyr 8!S_ytttyordıı. BugUu k6ıtme _ 
nln tam maııune mesudum. Hlalya. 
tım ııeterber olm~. Ha)'l"~ g!Sz • 
'"rle llteııdts1no balnyordQm. 

Birdenbire durgun~tr. 8Ur!tu ve 
lerin bir dU§tlnoe lle He,-beliye bak. 
tr. 

-Ne oldun Fatma ? <!fye !!()'"ı!~-m. 

Bu amıda bir vapur kalkıyordu. At. 
lamak istedim. Fakat aonra 'fazgeç. 
tim ve otele geldim. Daireme çıktıaa. 
Traı oldum yık:and!ın ft yemeğe in. 
dlın. 

Bu hareketim belki aoğukkanlı g8. 
rülebillr. Fakat makaadmı 1k11tk. 
tan blrtıılni tercih tçl.n aama.n kazan. 
mıılttı. Ya polise gidip ~~ oıaeak, 
yahut. diğer !lkri t.tblk 64ocektım. 

Ycı.mekte plai 'balığı ile ı•ra.p var. 
dı. Balıktan blrkag lokma ıara.ptan 
da blrk~ yudum 19tlm. E>nel!. gar. 
sonu merkeze göndererek polis ~;ı : 

8'ırtmatı dıı,thıdUrn. Fakat otelde 
tevkif edilmem birkaç gece evvel 
aamtmı bir toplantıda ta111Jtıfnn a. 
Ueler aruında kötU bir tealr bıraka.. 
cak:tı. 

Garson rengimin .sanlıtuıı " teu. 
.UrtlmU farketmı,tı. Sıhhatimi 80rdu. 
Bir ,eyim olmadığını söyledim. Son.. 

ra: . 
- Hanımı nerede brraktmıs! do. 

di. 
- Haıum htanbula siW. dedim 

ve mUt~k.fben kalklp karak~a git. 
tim "" •'ben Fatma H.ayntı öldDr • 
dUm. Ceııedt gtmrctnliktedtT. GeH • 
nJz, ~tl!reyim • ., dedim. 
~nç katlim maccruı, mahJt.eme 

aalonuııu o:lolduran birçok ktmlfelerl 
derln bfr teeeetır !Çlnde bR'&k'llı:ştı. 

- Bundan «mra da birkaç deta • 
lar Fntma Hayatm yanmıı. gitmete 
çalıotım. Fakat Jıluvat!ak olamadım. 
Ah, ben haııtaymı, alnirllyim. Zayıf 
nıblu blr 1.tı.larunı. lleıe tfddatu btT 
aısk da 'bunlara inzimam edtnce ken. 
dlml k&ybettlm.., 

ADLtrZ 1Mt111..mtıd 
(Sona yana) 

lıtaaltal.at. Jarqlan 
-- Baatuab 1 nd ea)'f&da 

1 - KMmet, 

l1F' BAttadlı ı 1ncl •Jfllda 
J - KQgll W ,,.... ~ -

a - s.rtm vm. . 
' - YUUel. 
G - Tuna, 

e - Tar:ua ~---.--
DÖBDONoU KOfU (R~) 

'Oç Ye daha yukan yqt&kl ~I. 
.ua a.tıanne. maımuı. lıfea&fe.st 1800 
•.metre. 

ı - Dandı, alklet 7' 
2 - Komtsvj 67, 
s - öaaemtr ·eı 
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Bir, iki nokta 
Şehir tiyatrom 
Sanatkiirlarına verilen 
lıtiralıat ve Muammer 
Karacanın hareketi 

Ş ElllR tlyatıoon aanMIEArla. 
rından Muammer Karaca., 

tiyatro dııında blr revade b~aldo 
oynuyor. .Muammer revUde oynaya. 
dunRın Şeb~ tiyatrosundan ç.ıkarıL 

dıtı .bakkmda dır. carotelorde yazılar 
IDtfp.r .edip duN70r. 1kt glln evvel 
cie Haberde Şehir tı~trosu rejlıı.l> 

,.röaüa çr'kan ahllır1ndeo &nlattldığı. 
-. söre de. uammer Uyatrodall çı. 
karılmıt delildir. Ancak barlçto 
Jııaoka bir hlımet Jtabal etHğlnden 

dola:rı ~ tallm&tna.ıneeloe 

~re tıttlfa etmlt te1A'kk1 o4&leoek • 
tlr. 

Vaz.Jyetl blt&ral btr gö&le tetkik 
edenıek Maamuwır Ka.raca • baj;lı 

oldalu mlleaııeııeıaiıl kendlshıe verdi. 
it mun btr ı.-"8bet ıılevreafnde • ha 
riçte, bir k&ıı.aıttı :milM8e8tlısl nMn ve 
•flll&bıııa Mh~e oıkm•kla ha.ta 
e1mlfttr. 

Şehir t1yultroea ııenonln ancak altı 
&)'lada ll(:ıktır. DiJ~ altı ay da. M. 

natı<ülar lfit~t f!t'!ııLaler diye ti. 
yatTo llapenır Te ~ ııyatrosu olan 
tllt&nbut halkı ela bütün llkb:..lıar ve 
ya;r. d~re.ııln.de ,açık hava. sı.a.lıntmn. 
de ,etMJr görmektea mahrum kahr. 

Şcll1r ti7atroeo ııanııtkA.rları ma • 
dem kt tatil den-Mlnd~ tu.nıP-lere gl. 

~. !1h'>1~ btıSltr!ll ,revUie.rde rol 
af~·o!"- O halOO. lı!lt raııato Jlıtlyn.!:' • 
lan yok demektir. ücretlerine bir 
miktar r.am y1199rak kendilerinden 
Mtt&n Mr 1• df1Vreai-~ de ııedeın it' 
tffade edllmeeln? Bo tetkik edllf'lCCk 
bir nıeeeledlr. 

Yekta. Ragıp OS'JllN 

Mısırda 
_.. .Baftaratı ı inci aaytada 

edilmlf, bir ka.ç dtışmıı.ıı öldUrülmU§ 
-ve e.slr alınmrt§tr. 

ln,giWı ke§if koll&rt ve avcılan 
ceplıenln bllhau& cenup keslmlnde 
b!lttbı gtln dl1fmanı hırpaıamıglaraır. 
Toc geni§ ölçO'de bava harekAtı ya • 
pılmasma mani olmllfSa da b:ımba 

n av 'tayyMcleri Etda.bo. ınıı ..:.ey. 

danlanna. muvattaklyctll taarruzlar 
)'O.pml'Ştırdır. B:ı ımoydanlarda UÇU§ 

ball.nde bulunan tayyarelere tam ı. 

abetıer kaydeıti4mi§Ur . 

!TALYAN TEBLtGt 

~ 8 (A.A.) - İtalyan ordula. 
n umumi kararglhrnm 772 numarn. 
lı tetffJ1: 

ı:taleme111 bmgeabıde muvalfa • 
klyeUl çarpıımala.rdan sonra Alman 
n l~lyan mot&lll mMre?Jel~rı dllş. 
man urısurıannr kayıplar verdirerek 
reri çelı:Omek sorunda bıra.kmıtılar 

Ye blrk~ mlllıtm mevzu zııptetnıı,, • 
~rdtr. 

IB Ak · 11 Cenaze meı·aaiwi u şa m 1 Beklenmedik blr zamanda gözle. 
_ _ rlnl hayata kapa.yan merhum ba.,ve. -.... eaıtarafı l ınd aayfada 
loydl. A i,rupa tah lllni muva.ffakl • 
yetle oo,aran bir Avrupalı kafMı 

vardı. l"a.ka.t kalbi her z.ama. ber an 
TtlrktU. MlW DIÜC&dAle ullannda 
ltarakter bakımından bir :11eyb~ltte11 
fa.rkedemcu.UntL.. Faka.t llafasınsn 

loleylı;J bakımmda.n en modern Av • 
ropah mllnevverdl 

MUU mücadelede çete kumandan. 
lığı edeın Sar&9C>flu bu k'\r~'<t3rle 

Büyük Mllle.t Meclliılııe girdi. Poll • 
t.lk tnklı1ntı Düylil< MJl.lot Mecll!ln. 
do, Ödemiş da.ğlar:ı.tıda oldu;u glbl 
blr yandı&o milli kat'aktere, blr yan. 
dan ATI11paJ görüne dayanıyordu. 

K\ilttlrıe medeniyeti blrblrl:ıe bu 

k dar aııll bir şekilde ıneı-:eden \n • 
ıııın bllhat!IS& bldm osyotmlzde pek 
kıttır. Sa.raçoğlo Türk me!rJ5U ve 
dı.:vlm adamı ola.rBk dalma 'bu a ie. 
barü zettlrı:nl~r. 

Saraç.oğlu rf.'jlmln kurulu1unda.u • 
b<'rl .muht~llf vekAletıı:-J& çalı•tı· 

MUlet onu maarif vcklll olarak. ma. 

ıı,e ''eklll olıwalr, adliye voltlll o. 
laralc, hariciye veklll olarak dl\l:na 
movatfak b& deYet adamı VMflle 

Mn'di. 
O bütün bu vekı\le-tlerdo dalma tek 
b!r haUı hareket takip etti: 

Türk karakterli kalmak, 
mQdenlıyete lntırok tınek. 

muıuıır 

SM dört sene içLnde Tıirk h1'riel. 
resinin ba:ıında mesul vektl olaraıt 

çalr,,tı. Memleketin en bul • .ınlı glln. 
ll"rlnde harld poUUka nır.da •rıirkl. 

yenin Bllyük Şeü tnönlindera llha.. 
rmnı alan ve daimi BiıyUk Millet 
Meclblnln ta9viblne mazhar ol:ı.n 

e.uJ.Jı~u ııtyasmtııı tebarüz ettirecek 
faaliyetle~ buhmdu. 

Türk ıstlklallnl koruml\Ya matuf 
olan Türk harlcl slyasotlnl a.ula.,yış 

tarzı hiçbir f4ndımt.t dlplo n"tınm 
büktımet Bdammm ldrı\k edemlyece. 
fi ~l'teb6do UstUn ve ayrı bir ml!li 
karakt« taeımakt&dı!r. 
Sar~ojilu Şlikrü bu va.\ıfiarl" ve 

·ol&'Ul' bl r tecrübe Un iş 00.,ma g<'l • 
mektedlr. S:.uııç,,tln Ş!lkrU d vlotln 
ıt.nJvalanıu anlam&k1:a. olgun ve t.ec. 
rübeU olmakla beraber pJik lDJllt 
bttny~ de parlAmente>da ve ~eoı, 
kiltlel$' arMında ona aonscu: bir aem 

ruıU celbotmektedlr. Otton parl" • 
man.ter hUv1,-ettnt devlet &ıh:n\ı;-ı 

VMfını daha popolar blr ha.le k~ • 
ma.ktadtr. Rrllk Sayd":ıırn n'h'lllle 
hasıl olAn h~nlin tMelll"I onun 
muvaflaktyııtJ.I ldMuıl o1acaktır. Sa. 
mçoğbına bnşıırıla.r dllerlz.. 

lrplç zırhlısı 
~ Baıttarafı l ıncl ııııytadıı 

Pravda. gazetesi yukarıda ı.i~ri 
geçen müttefik deniz kafilc!:i::!n 
~aHmen Sovyet limanlannd:ın biri. 
ne ulaşdığnu i':ive etmektedir. 

ki\lmlz Re!lk Sayda.mm cenazeıl 

bugün merasimle kaldırılmıııtır. 

Cenazeye iştirak edecek olan 
zevat ile merhumun akrabası sa • 
bohm eı'ken saatinden itibaren 
Beyoğlu hMt.anesine gelmeğe baş 
~amışlardı. Nihayet saat tam 10 
da, Ba,,vekilin f,&D.lı, TU:-k ba.yrafı· 
ı.a sn.nlmış olan tabutu, akrabası, 
Orhan Saydam ve sevdiklen ile 
dostları tarafından eller üzerinde 
taşınarak hastaneden kaldrrıldı 
v~ caddeye çı:kanlarak burada bek 
liyen top a.ra.basm l:onuldu. Bu SI • 

rada b'>...ndo mil7ikn mcıtem havası 
çalıyor ve blr~ok kimselerin ağla· 
O.ığı görillUyorrdu. 

Ön'Cle lımbe.t motosikleti, daha 
ııın..,.m bando mtlz.ika olduğu halde, 
cenaze alayı ha..cıtane önUnden ha 
reket etti ve Sıraserviler cııddeSi• 
ni ts.kiöen 'fak.sime geldi. 

Met-esime iştlrfık cdc<ll'k diğer 
zevat ve krtalar f;aat 9 elan itibaren 
Taks!nı meydanında kendilerine 
a.ynl:ı.n yerlerde mcvki~crini almış .. 
lardr. Kryafct, jaket atay, ve si• 
iindir şapka idi. Deniz, hava. ve 
kara generalleri ile askeri ümera 
büyük UnlformaJarmı 19.bisti. 

Başta vali ve belediye reisi Dr. 
Lfltfi Kmi:ır olmak üzere meras!·· 
me iştiri..lt ed~n ler §Öyleydi: 
Yeğeni Orhan Saydam ile Osman 

Saydam ve onlann kız ka.rdc}!orl, 
doktor Adnan, ba§vekAlet kaleml 
mahsus müdUrü Hasan ŞiikrU, m .. 
yaFeticUmhur u:nınut katibi Kemal 
Gedcleç, Cevdet Kerim lncedayı, 
AH Çetlnk!ıya, şehrimiz.:lekl mebı·s 
lar, Orgeneral Fahrettin Altay, 
generaller ile askeri crkAn, vilıi • 
yet ve parti erlmnı ile doktorlar 
ve dlg-er ,birçok zeva.t. 

ÇELEl\"KLER • ,.. 

Bu :ıra.Os erkenden yollanan yUz 
lcrce ~lenk meydanı bir çiçe-k 
bahçe9i haline gn'rketmişti. 

TAKSiMDEN HAR~I{};T 

Merhum ~vekilin top arnba • 
::;ındclti ccnnzesi Taluıimc yak!~ • 
iığı zaman, meydanı çepe çevre ÇC• 

viren a!ay, hare-ket etm·ş ve CUm 
hıınyct Abidesinin etrn.fıru dolaşa• 
rak 1stikllil ca.dde!rlne doğru yiirij .. 
meğe ba.şlamıştlr. Alay şöyle tü • 
9ekkUI etmişti: 

Mel118lm komutanı olan 'Merkez 
Komutam ba~tıı olmak Uzer~, t.ir 
ıııvbat krtası, bi rsilvari bölüğü, 
fr,ztbat kıt.ası, bir silvari böıuı;u, 

lir )lavn bölilğll hir ajnda.rm:ı tn• 
bı nı, bir poli.5 mUfreze!Ji, bıuıdo 
miizika. 

- Bb; dodl, lıferalode kalan bir 
dı>.'!tumu hatırladım. Fakat sakm 
kızın& Sedat. Ben bu adamı unuta • 
mam. jHaataiıede do~rduğum .za • 
man çocuğum 61Unceye kadar bana 
baktı. Kendlslne mlnnettarrın • "'lmtft 
Men!tnde lokruıtacıc!rr. 

• - Kone& 60 
15 - YaTtm 151 

Hava kuvvetkrl bUyllk le§klllerlc Londra. 9 (A.A.) - Sovyet ge. 
,. gerilerdeki :tııgiliz hatlarının mer - ce ya.nsr tı-bbğincle de b: ldirilJiği 

keıalerine taamız etmlfler ve d!l~a. üzere Ba.ro.nlz oenizinde bir Sov. 
nı mühim kayıplara uğratmrşlıırdır. yet denizaltısı t.a.rrı mdan iki to'l'. 
Sekiz lngUis tayyaresi mihver avcı. ı>il isabet ettiril.en Tlı1> tz Alm:ın 
lan ile yapdan çarpışmalar neticesin z-..ı:h1.l3t Alımnnya.°nın sahih 0ıduğıı 
de yer& dtlferek parçalanını,tır. en ~ruvvetli zuhllardan b;r!nir. 

Krtn.lards.n sonra, cnddeyi dol • 
ciurn..'l yllzlcrcc çC'lenk \"C tüfek 
na:nlt'a..."l 3.§ağıya çevrilmiş ik.! aırıı 
er ile ~ağında ı;ııhında Darllşşsıfa • 
va talebesinin bulunduğu top ara• 
ı~smcla Türk bnyrağm:ı sıuılı Baş 
w·kilimizh uıbutu !?el:yordu. 

Top ar-ı ~s~rn arkasmd" Ba,,ve
kiliınizin gözleri ya.'jb aile crı=ndı 
ile onaTn takıbc>n \•nli ve Bnşve'kfi· 
let müsteşarı, Başvekalet hns•ısi 

k&lem müdUrti, Ba.çvekıllet yavc:rı, 
ı.rotokol u:num mildilr muavini, 
ıaebuslqr, kc.n.so:.OSlar, bUyOk üni • 
forr:ı::lı polilller .. Universi le reklö • 
ru. dekanlar, ı·r~fcsör·c .. , vilfıyct, 
belediye, Parti erkanı, vekaıctler 
mr:um rnürlUrJeri. mtifettişleri, ba• 
ı; ,n mensup!nrı, mliessesc ve cctr.l• 
yetlcr müdii.r ve mümı ~ llcıi \'ıl• 
rümekteydiler. Haıin alaym arka• 
mnda ytne bit p.iyade ktfaaı yavcııı 
yava!J geliyor ve nihayet a·:-,.'l bin· 
lt>rCI? halk takip c diyorıl u. 

Blnm bUyUk b!r l:eeıı.ar nkl&lt 
büttın ruhumu sardı. ll'akat bu ka. 
dar kıymeW olan 'bu kadını gene öL 
dUremczdlm. Ta, ki ou aon cümleyi 
söyleme.seydl: 

- !!edat. artılı: senden aynlacağım. 
Bu veda gllntlmUzdllr. Fakat sen ki 
beni bu kadar ıevenıln, bqka, ya • 
b&r.cı erkekl<'rln koynunda, kolların. 
da olduğum zamanlar buna nasıl ta. 
hıunmUI edeceluıln. 

DClşUnUntız bir deta, .her oeytml, 
her §eyim! bu kadının uğru.na feda 
etml§tim. Bu &§kım ebedlydl Göz.. 
lcrim kıı.rudı ve gayrUhtlyarl bir 
halde elhn. tabancama gitti. Sita.hı 
berine ~.uJtt.ıun. ateı ettim. l1k 
~ ~ aıxırarak g~tl 

6 - .Al6mdar ısı 
uşnwt xoşu: _ 

İki Y&flnd& a&fkan 1ng1lta tay'la.rı.. 
rıa mahaua. ~aaleat: 1000 metre. 

1 - I>estegtll, • 

2 - Pulat. 
1 .._ Varad 1 
4ı - GUraG1 
Möttıert!k ı.attla: 
İkili b&hı.: 2,8,4., 15 11\ct koftıtarl\a. 
Çitte b&Jda de 2.S, 4ı.15 inci kOfUlar 

~rtndedlr. 

llare,aı rraaı 
Deıpre ildi 

\°131, 9 <A.A.} - Maretal li'ranı 
Despre 86 yqmda olduğu halde 
ölmil§tUr. Mareıaı ayni zamanda 
Franaız akademflfnln azıalarındandı, 

~ıfıfidfıe bastın. !"&kat kur. 
...... .-.. etlen!~;;.::. ~r, btletmri ,.araladı. ŞaM.ka ~ kelMll keaıtlDe ko.. 

l ~ ....... tabM:ayı e.ılindeld ~' 1 
~--oeMne koyarak çabtrkla.. ı - Ne Uıı:lla bir ~ • • aksi 
ll tma, l1u etrada YJl.Dl.! ·.....-ıer .. dün talllılmılen ,..,........_ 

d&'"t'O.,.k11o atmlfmda 111 bir iftm. ~ "ftlCla eıttlJll 'dlyor. 
t@ \ aTttu; tıiına .tırıatmıp. Ô&ien, cbn. Bagtta dlQ'dalum ~er beni 
bu~. korkunçlaınııttı. Hemen )"ehe, tbnlt9lııllte dftlllrttyol'. 
~ttım, kayalıklara. trrmand•m ve mı;-ıbtr fe.J& aevlıun~t· plmlJ'OI'. 
~1:tıı;&Jpnı çekerek, TUrdQm. tık 8ololdeilla dedill ıllıl. her ..&deün 
dar~. yere dUfmUltil. Sonra Uurl~ petladea bir fe&Mle& ~or. Sanki 
ne~t'fıilım ve tekrar vurdum, vur • blrtıirine :J'l'Mlk llds JıtU'deıj&er gıbl, 
~dlnn... BlrMrlerial dalma t.tırJıoltar .. ye her 

~'kal1&&,yaza a.ot&tımı bi~mlyo • gttllderl ytte 'berab•r gdlyorlar. B&. 
1'\l~~nız ~iıron BÖZleri dQtl\nUyor, 11&11 blrt çolırealni söetertyor, dlfert 
onQn t.irile vunıyordum. Hl.çbtr za. gittikleri ye.e beraber ctcllTor1ar. Ba 
rnm{tre~:Hmde doltildlm. Dereler rL UJl lklılnln çehre9f11l de btranda ,u. 
h'i 8ka.n kanı bllo bent a11ltma.dı. nbtll:ronız. Saadet .,.. "1lı\kot kolko. 
Ni.tektm iki taş alm~ ilzerlne koy. la Yererek pUyori9r. N• p.rip tem.. 
muiUl?l buna sonra öğrtndim . ., dClfltt ! Gaya tabiat dentlea yenllmeıı 

Kattı bure.da biran durdu dll~llndU laınet, IDHnhtm IMlf.anl, MYincl 
ve gene hiç 111.rıı. Yıırmeden anla.t:YU. al ~flllllyor, Joskanıyor. K.iın l(Öıhle, 
ta ~dı: lelü_,. orada ltuır. Talıııia\ derhal 

-:'IED mukaddes vardlığımı öldür. )'Qmnığunu ilk.arak, g'tllen insanın 

tııtJiC!!m. Artık onu hiç göremiyccek n~e&lnl bo~ınata k070yor. 
Um. llslcaadım kendimi de 6ldQrmek 
ti. Fııkat tabancam patlamıyordu, Erk!til nw.tt.. '--A 
B'l'cağım da olddetıl Wnıflardan Fat Şatı1kA gClderlnl a('tlfı ır:a-m.'l. ""· 
ınanm vftcudund& lğTlmt,,ll. Vazife. 1 neıftnln 9e8iınl ctuydıJ: 

r.InJ göremesdt. R4tmen oradan ay. • - Ktt Pe"'1l .. iri)~ it-ona Jıa. 
r ':ırak ko,a lr• tılk•leJl'9 geldim. ber ver de ba~«'Y9 ln!!lıı.. k!ı.ln'altt. 

N9'f7ortı. 9 (A..A.) - lyı bir kıty. Den.iz yıllıklarmda otw. beş bin 
naktan öğrenlldi#fne r~re, bu aon torilatolu'k olduğu l>'ldirilcn bu 
battalar lçtnde Tunu.tan Romele :zımu gerçekU: 40 hin tonilato 
b&ftadll yUıderce P'rllll.!ız aakerl kam gC'lm<.'lkte ve ağır si ıahlaxla mü. 
ıonu, yedek alA.t.,. maıume ve ake.r cehhcz bulunm '~·ndtr. Zrrhlı B!'nl 

)'akıt S6Jıdertlm1İtlr. Fr:uıauı Atr1 • 7~ma.nda kola)~ıı uçurulabilen 
kaer ıımaUncSekl blltUn 11manlarm 4 uçalt ta Uı f 'ml!k tadır. Tirpitı 
lcull&ıulmur loln A.lmaalara çok bU. ztııhlısı, 1ngi!U :rı.ıosu tarafınJnn 
yUk kolaylıklar göeterUmlftir. aıUa.nti'kte ~atmlnn Bimınıic A'-

Vifl, Kaaablankad&Jd Japon kon • ıııan zn·hlısmın e ·d·ır. Von Tirpit?. 
eo108luğunun tekrar attlmaBUla ve zırlılısı ::o:ı defa. ohuıık lngiliz 
Tunusta yenide b1r Japon kooso . keşif uçnlclan tara.Cmdnn muhrlb. 
losıutu fhdaama mUııaade etmı,,tır. Jer Tci'alt:atinde olduğu halde Tron 
Buna lcMf! öte yandan, Vi~ bUkO. lıci.m Jirna.nmdan <'rk:ı.rkcn Kl.ititl. 
mett merı!ada bulunan Yıına;ıtıtan rnüş ve torpil :ı tT"J ur:ıl:':ı.n' ~
Norveç Ye Holanda konaolo9iukla • 1 ;ı.rnızu ile yol değiştiımf"k zor,,ın. 
nnın hepıJinf kapatmı§tır. da bn-..Juhnı"tı. 

Mukaddes l:Jçur'-'m 
·79 • Yazan: i*ENDER F. SERTELLi 

•mı 1ıMıcede yapaıa. Bak ne taüı bir 
bava "*" bu.racla. , 

'8hlka yataktran. brladı.. 

EllAt, )'ÜZUDll )'lJtadı. \. 
~aya~: ·~ 
- Der IAID&ft kendimi fQ ~aynada 

girmekten utandım. n~r dMa --.ıı. 
lan IQtınıdan ka91:moa ckınlzo hakıi.. 
cafım. Ayna.ya bııktı.kca • btlhaMa 
bug1bıleNe • ilat.&y&rhğımc ır.rar J"I. 
bi olll)'Onım w fena .balt!e slnlrlMI. 
yorum. Tabiat &'&llba benden bu aıı. 
retle intflta.m ahyor. 

Perrin 00. knpnmı vuruyor: 
- KÖ(:Ük lıaaımcıfım.. kalktmız 

anT 
- Kalknm.. ıeıı.ronım_ 
- Bannudeacll ıld ba)lf&ı!e bek. 

Uyw da •• 
"alılka beeforM knra aküııii kea • 

ti: 
- Grllyomm d~ ya ... 
Pervin odanın kapı1tnd&n uakla. 

ıırken, yanı 

NeoiAnın eeısL yükaeldl: 

- Şa.bika" ıq.lktı11 mı k~,~de,lm T 
Şablka pencereden lııa§mı uzattı: 
- Bonj:ır NeclA! nonı mi soruyor. 

MIDT 

- Evet. Uy11nıluı mı diye sora • 
raktnn. Bu gooe hiç uywnadun. Şahi. 
kacritm. Sab&h:ı. kadın 'kMntslar L 
rinde bmtUdım kaWıın. 

- Gel9one bize. Çayı benı.tM:r içe. 
rlr;. 

- Blraz i,lm var. Gelemem elmrJi. 
- O lıalde •~nra kon113•ır1u. An • 

nem bahçede benl lıe.kllyor, 
1

• 

Şahika f&zl& kOilrllflDMlr.. t 
Babç~ye indi. 
NeclA Jyl ki ~'fe Jdmeml~I. 

Şahika az kaldı unutuyorcln.. o ~.a. 

)'DU içer içmez l•kl"l.eye kadar ine • 
cek, ve f.f!lpafhaneye uftıyacaktı. 

Sar:lylt hanım. knmı görllnoe: 
- Şnblka, dedi, bo ~e ıııbaha 

kadM- rft l1LJDda frt bayuozhı, ltor • 
k-!11'!l bir ~ara ~\-ıl& otra,nm dıır • 

Alay bandnu:ı c;aldıf,ı hazin ma 
tem havaıa .. ı ile bi.:sbütün 1 alplerc 
hüziın ver ~re'.t ve herkf'tin ı;C.zlerı• 
ni y:ıı;a"°tara !t ym·aş va vaş let.ik
nı raddc!ini gPçmlR, Gnlatasnra • 
yn oradan d ı tramv:w volun•ı ~a· 

duın. 

- Hayırdır in5:ıllııb .. 
Şııhlka kahvaltı mın:.l~ntn tn,nıa 

oturdu. 

Saraylı hanım anlatıyor: 

- Bir kere dah'l rily"mıb b8yle 
b!-r k"ra. öldlz görmüttiim. LUlebur. 
gaz:dal:i çtftllğimlz yandı. 

- Aman anne, ııen de bu rUyalı\ra 
ne kadar ehemmiyet verlrırln! hHtn 
<1&11ınt, mukadderatını rUyal:ı.r" bağ. 
layablllr nıll' 

- Ne dlyo""1n, kızım T Kara ıs • 
köz to1' ukıırsuzdur. BugUn yarm • 
ha,>,rdır ama • kabil defU, can-sıkıcı 
bir hl\b<ır alacatız_ 

Şahllmnın manevlya.ıt zaten bo • 
r.uktu. Bıı rllyada.n sonra. busb;it.lln 

canı sıkddı. , ~it: • 

('&J·Jıı 1'911 içlyorl&l'dı • ' 
Pervhı mıuanın etrafında d5n\lyor 

du. 
- Şaziyr.nln göndereoetı görUcU • 

ler ıre zaman gelecek btanbo\dan! 
- Buı;ün yamı umuyorum; eter 

bfr en~l'I çıkmazıın... 
nır en:el çıkmak lbtlmaU var 

mır 

(Dervaou nr) 

AŞK 
Oyuncak 
Değildir! 
Aık rJe Macera Romanı 

Gene kızlaruı, ceııç kadmlano 
seveıılorln, aevtlen'lerln zevkle 
okuyacaklan bir roman, 

12 temmu.z pazar günü 

BABEB Sütunlarında 

Alman tebllll 
gs-- ıs:ıataratı ı ınci ııayfada 

te~klUerle plyade kuvvetıerlnln Ut. 
ri mUfrc~leri dağuuk bir hale!~ {;'eri 
çekılcn dU,manı yakıııdarı sıkıştır • 
maktadırlar. 

Birbirini takip eden dalgalar ha.Un 
de fanllyetto bulunan Alman hava 
kuvveUerlne meı:ıaup kuvveUI teşklı. 
lcr kara :ıtıuharebelertne iştirak ede. 
rek gece gUndUz taarruzlarda bulun. 
mu§la.r ve geri çekJlm'ekte olan d'41-
r.ıan kollannı tahrip etmlılerdlr. 

Orelln §lmaı ve glrnal ga.rbt b51ge. 
sinde Alman kıtalan cenup cephe • 
sinin yQkUnU hafltletmek lrÇln yaps. 
la.n dll§man • :ı.rruzlannı d!Srt gUn 
devam eden §lddeUt <: rpttmal&rdsn 
sonra geri plliıkUrtUlınUıterdlr. 

Pek müessir surette ha.va kuvvet. 
Icrl ta.rafından de!tcklenen A.1 'tlaıı 
kıtaları dUşınanı pek ağır kayıplara 
uğratml§lar ve 289 Sovyet t&tıkm: 

tahrip etmlglerdlr. 
RJjevin c:onup b8lguinde ~mber 

içine alınan düşman gruplarına her 
tara.ftan hUcum edllmlı ve bunlar 
sonra.dan sıkıştırılm 11tır. 

Volkof cephe.'!lnde dü.şmanm bir 
k!SprUba~ına k r~ı yaptığı bqka ta • 
arruzlar akim kalmıştır. Dtıınıan 

burada kanlı kayıplara uğraınıştn. 
17 ta.nk tahrip edllml§Ur. 

Alman hava kw.vvetlerl lıılurmans 
ka taarruz cdercl. bur da geni§ yan 
gmlar çıkarmqılardır. 

Berlln 9 (A.A.) - Sal!hlyeUi as 
ker1 kaynaktan öğrenildiğine g!Sre 
iki Alman tümeni Voroneı keılmln. 
de :?63 Sovyet tankını yok etmlgler. 
dlr. Bu §ehrln e.lmma.sı mllna.sebeti. 
le yapıııı.n ıa .. ·a çarpı~';?l!ll,nndıı. da 
35 dU;ıman uçağı dllşUrUlmt!ftUr. 

lUo kova, 9 (A.A.) - Voroncj 
<;ephcc:r:r.<W bir Alınan piyade <ılnyı 
Sovyet t:ınkfarı tarafıııdan pusu· 
ya dUş • 11 erek yok edihxıi~lr. 
Berlln: 9 (A.A.) - Alman t.ebli· 
ğ nde kaydedildiğine göre şark 
c.cph~cılnde Sovvet mUdafaamnnın 
l'<mıb kesıminde Don 'nehrinin 
nehrinin garbinde 500 ki'omr.tr:: 
grnişliğinde bir ked ·k a<'ılmışto-. 

O:e1i'l şlmal garbltıtndeki kesim· 
de düş..'llanm, cenup cPpht>slndcki 
yüitii h:ıfiflet.mek mı:ı.ksı:d"yie tnrt 
gilnue~ri yaptığı ç.etin muharc· 
be:cr rwtices!nde seıi pil<;klit't·ııdil 
ve bu ara.da 280 tank tılhrib edil 
ılığ'i te!l!iğd ... HA.ve edilmektedir. 

Mos/."01111, !J ( J.A.) - \'oroneJ 
şehrinin g:ırblndc şiddelJi Ye on .• 
danc muh:ırebeler olımıktndır. 

En son roporlora ı:ıore Alman
lar, Don nehrinrlen külliyelll b ir 
l..tn•\'et geçirememişlerdir. Yalnı7. 
nehrin şark kolunda bir nokta~., 
çıkarılan bir mıklar tank "e mo
türlü kıın-clin imha edilrliği bildi· 
rılmcklcdir. 

Jtus hııvn kuv\·elleri cephenın 
muhtelif kesimlerinde 50 den faır 
lu lllnk lııhrın clınişlcrclir. 

Hııslnr Orel kc!.iminde Slnryo•e 
kol ı;ıkıntısını lnhli~ı· elmlslerdir. 

i:ib~n Karaköye inmi§tlr. 
Cenaze ıılayı fstiklll cadd.:!sin 

ckn geçerken, bütün dükkenlarl:ı 
mağazalar kepenklt>rini ıncürrei9 • 
lcr. sinemalar afişlerini kaldırarak 
Refik Saydamın thtfram törenine 
i~tirfik etmi~ler-di. 

Alay Galatasaray, Tepe~. Ban 
kalar caddes.'ni takiben yavaş ya.o 
vncı Kara.köye gelmi.,tl. , ., ... 

KARAKOVDE . '-:-T' 

Cenaze, Kanı.köyde Denizyoııan 
tarafından, tahııls edilen Suvat vapu. 

runa 1"..onulmu.~tur. ':#:" 
HA YDA..RP.ı\ŞADA ı t ı. 

Hayd&rpa§Ada ld& bir kıta uker 
ıel!.m vazlfeainl ifa e<llyordu, Ta.but. 
vapurdan alınarak eller Q99rtııde 

trene gMUrtllmllş ve hu.usl vac0DA 
konulmu~ur. O&ıdertlen yiblerc• 
çelenk to tabutun etralmd& n YaCO· 
nundiğer yerlerinde 81?'&l&nmııtL 

Saat tam 13,05 te tren Ankara.ya 
harelret. etU ve hazır bulu.nanıa.r. 

merhum bagvekil Refik Saydamı 

~on defa aeıa.mıadıl&r. 

lıtanbul vallal, bqftk&let 
mQ.ııte§arı, bqvek4let buaud k•l•Dl 
mUdUrU, Ba§VekA.tet yaveri ve barl
ctye vekAleıtl protokol umum mUdllt 
muavlnl trende cenazeye refakat e.. 
<terek " blrllk~ Ankaraya gttmıı • 
lerdlr. 


