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1 
Bir SUih Baıvekllini Anarken 

Baki kalan bu kubbede bir lııot -.da imlf.. 
R E F 1 K Merhum Bapeldl, el~ ~ ~ bom. 

,, ba aeslnden sarsılıp ',er 7S #ütü, ep ifitil. 
H A L 1 D memiş korlnmç bir sfb'6ldl devrinde bize bu 

KARAY hOf sadayı, sulh w hasar ACl•mm bırakmıya 
muvaffak olan bir bahıiJaı*: talihi, bnd.isıııe 

.... __ .... ve idare ettill memlekete .,ar olanlardı. Radyo. 
dan, ara nra duydutumuz tok ve içli 9İll daJma cenıe hazır 
bir halde bulunmamızı 9(;ylerken suDıta blmakıan da ne ka. 
dar memnun oldutunu, buna ne derece canclan ~tını da 
belli ederdi. Hükfımetin bapnda b~utu miiddetçe harp 
veya herhangi bir aebeple elini .kana " kal'lflk politika entri
kalanna bulamaması böyle bir dü.DJa karpphlı aırumda p11-
çekten övünülecek bir baht meridir. Biç filphe yok ki iflerin 
o tarzda gidifinden de en fazla kmıdW memnundu. 

Çok dürüst, temiz yürekli. iJi aiJetli devleı wlamJan ıör. 
dük ki bütün bu faziletledDe n1r"9n, idare bqmda bulanmala.. 
n, ellerinde olmıyan .ebep]erle bir facia heııpmesine, lstllila
ra, inkırazlara rutlamJP· Bedbaht ,.pm'f)ar, iimitm ça
lıpışlar, vatan yobulu olarak ölmütlerdtr. Tarih boyunca acı. 
dıtım o kabil imanlar, bele fimdlki gibi kıyamet gblerinde pek 
çoktur. Ymıaniltan u 1111 miall verdi? Bu aebeplerledir Jd 
Haklan Rahmetine kavupn 8apetU, IUlb ve fH8fle dinç, eür ... 
büz blmlf vatan tucalm6, yarına claba ullam bir ümitle ba
karak öldOIO için 1p91'uttur. Tarih ODU, kurtulut umulmıvan 
bir altüst o1at clevriaıde, ~ ...ıhla JAfH ıörmek sa
adetine eren n.dlr rical anamda ~-

Ayna İstanbul tehri, bu btant;aJ çoealmnl, ı.tanbal haL 
lama refah ve huzuru için çabftıll ... .sa, bir batta1ık devamlı 
~tan 8DDl'a Dybebwmden dolaJI ona minnet hisle
rlJle hallı blacô ft bugün tüıataaaa &ltnde laf af dtzlldiii 
........ elbette bürmetı. el~<' 
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GLümDEN8ET 
No. 71 Yazan: MAHMUT YESARi . 

- Burada bir ıevgi ıcım var .an· - O zibidi herifi, ben sevmiyordum. 
mal Dıinyaya hıncım buradan baştu. Ama, kakavan Çerk:es knnsına ııiııbct, 

İri dalların 'kanat rcrdiii lnıyta 1ere cilveler yapıyordum. Bu, b:ına, ı;ok 
yan yana oturduk, o, bacaklarını D· pahalıya mat oldu. Herif, b;ı.ı;ırmrmh 
zattı: otelde, gizlice, iki gece kaldl', Epey de. 

- Oh! Dedi. Sen, iyi adama tırt.ıklamıı gibiydi. Hanımım, bay:-ağı 
ziyorsıın ama... açtı. Ama, herif, otelden ay iı kes-
Kaılanru çatıverdi: me4i. Görü bende! 
- Erkeklere cüveni!mez.. Doltıılihı, rözlcrJrne baktı: 
Sesiyle: Adani sende! diyorctia - O zaman, ben, yliıe ıüzelm!1fm, 
- Güvenilsc de ne olur? Atcı, clr· defil mi? 

mi kadar yakar. Burun kıvırdım: l 

Ben de sesimle fiskclcdim: - Şimdikinden biraz az .. 
- Atc~tcn ateşe fark vardır. Başını omuzuma dayadı, eliyle çe. 
Elime hoyratça vurdu: nemi oltıadl: 

Şehrin 
• • • 
iaşe lşlerı 

Dün 

- ScnJ hakikaten çok çapkınsın. - Peki .. Arih1orum.. -l tiyetl hakkmda alınııcak 
Kendini, bana. zorla ıevd1rcce1tsln, Eli, yanına iiuştu: ~,ıı .. ~a!ıl rT ~csbit e~nmt~!r. 

- Buna, muliakkak blrşcy löJl~- - ~ocakarı, bunu. ~czd'.· Zibidi e. El konulan kamyonlar 
c meklığlm lazım mı? rlfle bıç bir alııı verı&ım şöyle d'Ul'1'un. 

- Hayır! Terbiyesizlik edersin. dönüp bakmışlığım bile yok .. Koca 
Sağ yanağını çukurlataralıc cUiüm- lıcan, hıncını benden aldr. Beni, k~h· 

ı scdi: yaya soydurdu; deri kırbaçla dövrfür. 
- Daha doğrusu, bayaiılılıc ederiln. dü, Ne ailayor, ne de bağırıyordum. 
Dizime dolianCla: Sadece dfşlerf.ıril 11kıyordüm. Ölün.em, 
- Hanımım., burada, sc•si!lsl ile kurtulacaktım. Yaşarsam .. 

böyle yanyana otarmqtiı. Sevsillsl O ıün ıibl dis bileyordu: 
Ancak yirmi besinde idi. Hanımım, - Ya&arsam .. Kör, topal, sakat bl-
elliye merdi•en dayamıı da aşmııtı le ka!mış oltam, yine 1ntikamırnrala
Beni, onları römıi7eylm di~ ııem· caktım, Ben. çınl çıplak dövülArken 
sıycyi ;ıçarak otUrttalar. Demin otur- kocakarının kocası, patadak lc;c,,. ef:--

ı duğum dalın ön&... mez mi? Tabii sahne, mayna ~da 
1kl ehnin parmaldarıru açıp lr.apı Prens, şaıııra kaldı. Sonra, gözt; b:ı: Yeni ac;ılan 

yordu: na takıldı. Karısı, titriyordu: Bombay başkonıoloslağuna Uıküp 
- Şemsiyenin rotil, bu, imisf Adaya - NJyc benim daireme geliyor•uıı~ konşolosu Reşat. Bombay münhal kon· 

şemsiye ile girdim. Bu hatuayı U!UI· Çık chpn,. soloılaiuna merkezden Şemıettln A-
tamam. Prens tabut gibi duruyordu. Kaka- rif, Usküp kon!olosluftına mcrlı:ezdcn 

Yüzüme dolsun baktı: van Çerkea kansı, azıttıkça azıtıyoı.- Cemal Gönen, Basra ba' konsoloalu-
- Orada otunnıyacaksm, burada, dtı: ğuna Kabil büyük elçiliği müsteşarı 

oturacaksın. diye içime doimuıtu. - Çık dışan... Tahsin Rilştil, 'Kahtı bllytlk: elçillti 
Solukları darlattı: Bana tekme vuracaktı. Prens, t:ıbu~ müsteşarlığına Tahran büyük elc;!liii 
- Zaman!a insanlr, yerlerini defit- açıldı, içinden yaşından çok ıenç bir müsteıan Zeki Hakin, Tahran btiytlk 

tıriyorlır. Bundan yirmi sene evvelisi; adam çıktı. İhtiyardı, ama, safi k~- clç.lllği müsteıarlıiına merkezden Fet.. 
ben, senin yerinde iclimı ıea. de, be- ra~kil. Hiç bir ıey söylemedi. Karının hl Benli, Cldde ~lçilifi ikinci kltip. 
nim ycdmdeyclin, clınden kırbaçı aldı, başladı vurmı) "·· liğfne merk'!zden Hikmet Naclnln ta.. 

Omuzunu okşuyordum: Ama, lnrasıya, lnyasıya .• , Bir yandan yln!eri VeJ.lller heyetince brarlaıtr-
- Buna, ne bugtin, ne yarm, ue de da bana: rılmıştır. 

dün Jdmıe inanmaı:. - Git cly!nl Diyordu. Açık bulunan Tunceli Vali nraavin-
Dişlcrini eıktı. gülümsedi: Ben, cehennemden ~açar gibi fır- lifine Çankırı valisi Refik nakil Ye ta-
- Yıllar konuşuyor, oilıım •. Yıllar .. la~ım, .Pkbm, esvaplanmı buldum. yin cdllmiıtir, 
Başını birden omazuma dayadı: Gıylndım. İster aaray, ister konair de, 
- Ben, bugün, dalcadayım. S.ı.bılh· evde tıs! Yoktu. Kocakarı ağlıyrunı· 

, leyin viski, dn kantbraraJı: pmpaııya yordu da ••• 
çtirn. Sarhoş delilim. İçimin rüy.llıı- Prens, onun lııkdaşlıiııu duymuş 

ı riylc sarhoşum, Bundan yirmi yıl ön· muydu? Buna, anlamak Jstfyordum. 
ceydi. Yine ayni mevsimdi, tasan. İs- Batım, omuzumdan kaldırdr, hınç 
tanbul s;ocuiu olur da, kendi Geht'İnl dolu yapmacık bir kahkaha attı: 
bilmez. Hele adaları.. Sen de tıtan· 
bullusun. İstanbalun bllmedJfln kim. 
bıllr ne kadar çok yeri vardır. 

- Çoookl 
- Kımıldama! Batım, oauun~ ın 

hat ediyor. 
İç yorrunlufiyle ıoblyordııt: 
- Yirmi yıl önce hanımım, bıtrada, 

sevgilisinin OID%1lna baııoı da1amııtı. 
Aihyordu. 

Baıını dofrulltu: 
- Ben, rülüyordum, 
Eliyle, dur! Dedi: 
- Kendine bwtdan pay çıkarma H· 

lnn .. Sevgilisi, bana, bakiyorChı. 
Tekrar ba,ını omarama dayadı: 

(Devamı vmr) 

BUGUNKU PROGRAM 
7.so Prorr•• 
7.52 lp0r 
7.40 Haberler 
7.55 MIW)ı (Pi.) 
ı.zo Xvin uati 

12.30 Proııum 
12.U TürkQlcr 
J2.4S Haberler 
ıs.oo TllrlcUler 
18.00 Proıum 
18.0J Cihe fasıl 
U .00 1'onupııa 

19 J5 Daa. mll:dfl 
U 30 Habulu 
19.45 Türlr:1Ucr 
20.ıs Rad,ıro Gareteııi 
20.4$ Şarkılar 
21,00 Ziraat Tahlml 
21 ıo TilrkUler 
21 30 Kon.uıma 
21.4$ Oda musı 111 
Z2 ı o Opera aryalan 
22.30 Habcrleı: 
22.45 Kapan:ş. 

1 GEC' ~GEL'9M H+BEALER 1 
Bütün Vur 

ttif" Baştarafı 1 incide 
"- Ben kendimi milletime 

hasretmiş bulunuyorum. Şayet 
evlenecek olursam belki vazüe. 
mi hakkiyle yapamam." 

* }'akınlarının anlattıkları 

Ankara, 8 (Tan) - Daha dün 
en büyük memleket meselelerini 
halletmek için kafa yoran en 
ağır siyasi yükleri Türk ihtilali.. 
nin milli kurtuluşu hareketinin, 
ınkılabm örslerinde dövüle dö-

vinde bir saat kadar istirahat eder 
ve saat 15 e doğru demirleri aşındt
racak kadar hararetli olarak vazi!csi 
başına dönerdi. Bı.: bQtnn memleke
tin iç ve dış işlerini alllkadar eden 
büyük ve :yurda lu!.yll'.lı çı:ılısma saati 
i19,30 u kadar sürerdi. 

Bundan sonrn hakikaten yorulan 

Yakalanan Zenıln 
DilencDer 

DUn şehrimizde 37 tane zengin di
lenci yakalanmıştır. Bunların içinden 
Haıan oğlu Ham~ Kaymakçalanm 
Ustünde 20 beşi blryerde, 2 albn iki 
buçukluk, 5 tane beş lirallk, 15 lira 
bozuk para bulumnu,tur. 

Faydalı Yağmurlar 
İnebolu, 8 (A.A. ·, - Bereketli ve 

bol yağmur yağmaktadır, 

Altın Fiyatları 
Dün bir alt.ın 323.'i kuru§tan ve bir 

gram kCılçe 440 kuru$tıın satılmıştır. 

~ Ba tarafı 1 incide 
miktar esir almışlardır. Bomba 
av uça'klarımız savaş sahası üs
tünde faaliyetlerini arttırmuılar, 
ııkar yakıt depolarında yangın -
lar çıkararak düşmanın topçu 
mevzileriyle taşıt vasıtalan üze. 
rlne tarn isabetler kaydetmiıjler· 
dir. 

Alman resmi tebliği 
Bertin, 8 (A,A,) - ''Tcblli": Mısır. 

da lngill:ı:lcr, Alman - İtalyan cephe
sinin cenup kanadına yaptıktan mlt
vaffakıyctsi.1. blr hücumda aitr kayba 
uğramış!ardır. 

Maltada hava me14an1an ve donan
ma üsleri &ündüz ve ıcce bombalan. 
mıştrr. Düşmıın, hava 11vaşlannda 14 
uçak l:aybetmişt!r. 

Berlimiı mütalaası 
Bcrlin, 8 (A.A.) - Yarı resmi bir 

kayn:ıktnn bildiriliyor: El Alcmcyn 
mevzii etrafındaki milharebe haklan. 
da tncillzlerin son günlerde biraz da
ha itimat Yeren haberler yaymaları 
Bertin askeri kaynak!arını hayrete dü. 
şürmüıtür. 
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Yazllk Sebze 
Ve Meyva 

/'!.... DIKKA T: .... , 
1<iracılarm da Bilmesi 
İcap Eden Noktalar 

. 

Milli Cenaze 
töreni 

rak bayraklar 1anya bctar çlcilecck· 
tir • 

Ankaradaki merasim 

Şehre Bol 

Gelmiye 

Miktarda 

Başladı 
Ege ve Marmara balgel~rinden pi

yasamıza bol mlktarda yazltk sebze 
ve meyva getirilmektedir. İlk tiırlan

,da QzOmlerle karpuz, domates, pat -
hcan ve bamye biraz daha bollaş -
ı naktadır. Yerli seb:ıelerden domates 
ve patlıcanlar plya~aya getlrllmişUr. 
:Sebze halinde bütün bu mahsuller 

! tuptan ucuz fiyaUarla aatlldığf halde 
perakende utıcrlar ffyatları istedik -
teri gibi yükseltmektedirler. Toptan 
ve perakende sııtt$1ar ara!nnda ytl:ı:de 
48 - 60 nlıbetiDde farklar görül
mektedir. 

Memleketin Büyük 

Kay.bı 
m- Baştarafı 1 incide 

tuğuna derhal emniyet ve itimat 
telkin ederdi. ~ 

Ayaapaşada, Ma"zara sokıöın· 
da 7 numaralı evde oturan oku· 
yueularımızdan Hayri QOlman 
bir mektup yazıyor ve dfyor ki: 

"Ev sahlpferl. klracılan evden 
çTkarmak için yeni bir usul bul
dular: Klraeılırl" bOtUn 11rarfı· 
rına raömen ev klruını almıyor· 
far, sonra da mahkemeye mOra· 
caat edip: 
- o~ aydır kir• vermiyor, kon• 

trabn feahlnl fıterlm diye dava 
açıyorlar ve pek tablf olırak (fa
vayı da kazanıyorlar, 

Ev uhlplerl klrıyt almıyınca. 

klrayl götOrDp notere vermelly· 
mlJ. Halk, yani klrıcılır bunu 
nereden blltlnler!' Kanunun ga
yesini gerçeklettlrmek latereek 
bu gibi hllelero meydan verme· 
mcllylz.., 

Okuyucumuz, kiracıların notere 
para yatırmayı aktl edememlı ol· 
malarını tablf glSrmekte haklıdır. 

Fakat, klrıcının hilınD niyetini 
lıbat edebllmeal, yani klrayf ver· 
dlöl halde ev sahibinin almadıöı· 
nı teablte lmkln bulabllmed için 
de bundan baıka çare yoktur. 
Hiklml: 

Şehrimizdeki merasim l>ugiin 
saat !O da Twim meydanında 
başlıyacaktır. Merasime iştirak 
ede<:rik zevat saat 10 dan evvel 
meydana gelip kendilerine ay
rılan yerlerde mevkilerini ala
caklardır. Yollanacak elenkle. 
rin saat 9 dan önce meydana 
gönaerilm!ş olması lAzımdır. 

Cenaze ile refakat eden zevatı ha
mil olan hususi tren 10 Temmuz Cuma 
günü saat 9 da Ankara lıı.tuyonuna ıi· 
reccktir. Gnrda Bil . ...:ik Millet Mecli
si rcloıl, Genelkurmay başkanı, Vekil
ler. Meclis reis Vekilleri, Grup relı 
Vekilleri, Cümburiyet Halk Partisi Ge
nci Sekreteri, Müstaki! Grup reis Ve
kili, Ankara Vali ve Belediye reisi, 
garnizon komutanı tarafından karııı
lanan cenaze bir cenaze arabasına ko. 
nularati otomobıllerle Bfiyülıc Millet 
Mccl!sl ve C. H . P. yolundan Başve
kllct meydanına ıetirl!ecck ve orada 
bir top arabasına nakledilecektir. 

"- Ben parayı verdim, fakat 
ev sahibi almadı" demekle ikna 

Refik Saydamı son zamanlar. edemez, Halbuki elinde bir noter 
da en ziyade meşgul eden mese- makbuzu bulunul"9a lddl1aını ko· 
le memleketin iaşesi meselesiy- layc• tsbat lmklnına mallktlr, 
di. Bir gün bize düşüncesini ŞÖY- Her ,eyi kanunlırdın bekleme· 
le anlatmıştı: meli, biraz da kendf ldrlklmlzl 

kullanarak, kınunlann tatblkıb-

Saat 10 da protokol ıırası ile te
$ekkül eden alay Tak'sim meydanın 
dan hareketle Bcyof lu İstiklal cadde· 
ıinl taldben Galatasaraya oradan da 
tranıva1 :yolundan Karaköye lnecek-

"Refik Saydam hükumeti ile ' "' kolaylaıtırmallyız. 
geçen harp içindeki :Meşrutket 1. I 
hükumeti arasında benzerlikler '•••• •• • • ••••••••• ••• •' 

Ur. 
Cenaze bir top arıbasına konacak ve 

bu top arabuma alay ıancaklariyle 
bir piyade alayı. bir süvari böliliU ve 
bir jandarma tabura ve po!is refaht 
edecekttr. 

Karaköy<le Dcnlzyollan tarafından 
tahsis edilen bir vapur cenazeyi ve 
merasime ittlrak eden zevatı Haydar· 
pa,aya nakledecektir, 
Haydarpaıada cenazeyi bekllyen hu

suıi tren saat 13 te hareket edecektir. 
İstanbul valisi, Bnşvekllet mllsteııa· 
rr, Ba.-vekilet hususi kalem mUdUrU, 
Baıvekllet yaveri ve hariciye V ckl
letl protokol umum mUdür muavini 
trende cenazeye refakat edecek ve 
birlikte AnkaraYS cidecektir. 
Meraılme itıtlrak eedcek sivil zevat 

için kıyafet jaket atay ve aitindlr ,ı P· 
kachr; kara, deniz ve hava kuvvetleri 
için büyük üniformadır. 

Burün. lstanbula münhasır olmak 
üzere ,ehrimizde bayraklar yanya in. 
dirilecektir. Hükiimet merkczind :ki 
merasime tesadüf eden 10 Temmuz Cu.. 
ma rünü 1ıtanbu1 dahil olmak üzr..re 
bütün Türldyede matem alametJ ola-

Mcra'limc Başvckilct meydanından 

baş \anacaktır. 

Sivil i~e jaket ntay, silindir şapka 
ve karı, deniz. hava kuvvetlerine men. 
sup iııc büyük üniformayı ltbls teıı
rifata dahil ııevat saat 10 darı önce 
Ba vekalet meydanına gelerek: kendi
lerine krokide göıterilmiş o!an mev
kileri almıı bulunacaklardır. 

Çelenklerin daha evvelden ıönderll· 
miş olması llzımdır. 

Kroki mucibince teşekkül eden ce
naze alayı saat 10 da atay sancaldari,.. 
le bir piyade alayı, bir süvari bölütü, 
bir jandarma taburu refakatinde Bat
vekalct meydanından hareket ederek 
Ulus meydanı. Atatürk bulvanm ta
kiben yaya olarak Sıhhat Ye İçtima! 
Muavenet Vcklletl öniine kadar gele
cek ve burada merasime nihayet verJ. 
lcc ektir. 

HUkQmct mcrkeıindc cenaze mera
siminin yapı!dıiı Cuma günü bütün 
şehirlerde bayraklar aabahtan ruruba 
bdar matem allmeti olai'ak yanya 
indirilecektir. 

bulmıya çalışanlar aldanıyorlar. 

O vakitki hUkCtmetle Refik Say
dam hüklımeti arasında hiçbir 
münasebet yoktur. Bizim iki ga
yemiz vardır: Biri halkın gıda· 
sından, iaşesinden, giyiminden 
çalarak zengin olmak istiycn 
vur~culara ve devletin hazi.. 
nesinden para aşırmak isti •en 
hırsızlara göz açtırmamak, ikin. 
elsi de halkın ia!'le derdini her 
çareye ba~ vurarak halletmt."k 
onn açlıktan ve !!efaletten kur
tarmaktır, hiikumet bütün kud· 
ret ve enerjisini bu iki nokta~·a 
toplamıştır." 

Filhakika Refik Saydam mem
teketin iase derdine temas eden 
bütün me'seleleri kendi elinde 
toplamıştı. Bunlarla b!nat ken. 
disi meşgul oluyor, halkın 1a
şesinl temine çalışıyordu. 

Ve gariptir. İstanbulda da ia. 
şe işleriyle m c;gul olurken son 
nefesini vermiştir. Bu itibarla 
denilebilir ki Refik Saydam işi. 
nin başında ölen bir vazüe kur
banıdır. 

.· .- ŞA.RK CEP E i·-·.:·1 tıeşredilen resmt tebliğ, Voronez'ln v f 
işgal edildiğine dair Almanlar tara - e t 

. d fmdan v<!rllen hı: beri eri teyit etme-
Partisinde 
ihtilaf t?f" Baştarofı 1 incJ e mektedlr, Çarpışmaltir Don nehri ya-

Orel şimalinde e şimal batı• kmlartn4a <'ereyan etmektedir. Al -
sında düşmanın hücumlan de- mantar, nehri kauçuk sandallarla gec;
vam ediyor. Kuvvetli hava t~ş.. ~iye ve RUB u~akl~tı _!Bra.rmdan tah-

kill rini d stek1enmesiy1e yapı- rıp eanmıı olan koprulerı tamı~ et- G. Sekreter Makram e .n e .. mlye çahşmaktadrrlar. Bu kesımde, -

Paşa Partiden 
Uzaklaştırıldı 

lan ~~t~ s~va~~ar~a bu hucuı!1- I bir noktada Almanlar 40 tank ile bir- 1 
lar puskur~m_uştur. Ya~ız ~.ır kaç ka~mı nehirden geçinniye 
kolordu kesımınde, son uç gun muvaffa olriıuŞlardrr. J'akat Rus 
içinde 75 düşman tankı tahrıp kuvvetleri nehri geçmiye muvaffak 
edilmiştir. olan Alman teşkillerini çevirmiş ve 

Rijev cenubundaki cephpnin ıerl imha etml§lerdir. Kahire, 8 (AA.) - Dünkü Sah &ii-
çevresinde, büyük bir kesimde kuv- Cephenin di~l'r kesimlerinde iler - nü aabııhı Mısmfaki Vefd partisinde 
vetli dli$Yü n ını,plıın ~vrllmlştli", lernekte olan Almanlar bazı yerlerde bir ihti!lf çıkmış, partinin 15 sene. 
20 Sovyet tankı ~ geçlrilm~tir. açtıkları gedikle;-i gml~letmiye çalış- dcnbcri rene! Sl'kreteri Ye bıısvckı1 
Doğu cephesinin ılmal kesimhıde maktadırlar. Nııhaıı paeanın sai kolu olan Makram 

dU~man muh elif noktalarda muvaf- Ç d d' Obeyd pasa vazlfe~lnden uıakla,tınl 
fakıyetsiz hücumlarda bulunmuştur. arpışnıa evam e ıyor mıştrr. U7'.nn bir ic;tfmadıın ııonnı nct-

Uzak şimalde, Kola körfezi kesi - Moskova, 8 { A.A.) - Neııredilen r"ı'lilen tcbliğd" bu kanır•n , .. bebi izah 
mlndekl düşman hava ve deni:ı: üs- Sovyet ek tebliği, \'oronej battsmda eollmekte ve Mıkrım Übeyd ııaşamn 
!eri bombalanmıstır. Kanin yarıma - &lddetl! bir muharf"benln devam et - Vefd prenılplerlnden uzaklasbft, par. 
daı:;ınm şlmallndekl deniz kesiminde mekte olduğunu bildirmektedir. Al - ti liderivle ualarınr, vazifelerini ih.. 
bir düşman devrJye gemisi bomba ile man kuvvetleri, bir Sovyet tank bir- ma!le ittiham cttiii bildirilmektedlr 
batırılm'~trr liğl tarafmdan mildrıfaa edilen bir p rtinı· iri d 1 R · ~ · . a n en es azasın an o an ı. 

• tepeyı ele ıeçlrmlye te~ebbils etmiş - ı rıp Hana be de keza artldc k • 
Sovyet tebliğı terdir Yapılan savas esnasında Al- t Y • • P n çı a 

1 · 100 k d b k rılmıştır. crı komıteıı yakındı tekrar 
M k 8 (A A ) Sovyet ıs~le man ar a ar su ay ve er ay- 1 k v d • 
• oa ova, · · - 6 b t 1 terdir top anaca , ef pren~ıplcrlnden uzak· 

tebUli: 7 Temmuz gecesi kılalartmız, e m ş · ıa,mak töhmeti altında kalın parti a-
Voronez'in battsmdD \•e Staryoskolun Staryoskol cenup batı.smda Alman- ralan h1kkında kararlar verecektir 

Sıvastopol 
Taş Yığını 
Halindedir 
Şehre 50 

Mermi ve 
Ton Bomba 

Bin Ton 
530 
Yağdı 

Berlin, 8 {A.A.} - Anadohl 
Ajansınru hususi mu!le.birl bi!d 
riyor: • 

Vaki olan davet üzerine y~ 
bancı basın mümessıı,criyle gı 
tiğım Sivastopoldan Berline döt 
düm. Gördüklerimi blldirJyO' 
rı.ım: 

5 temmuz sabahı, kızgın b 1 
gi.ineş altında Jmııibusle AkınC 
cıt - Bahçesara.v asfalt yolu iW 
rinden, Sivastopola doğru Uer' 
yoruz. Harbin yer yer açtığı ( 
çukurlaştırehğı yolu kız, kad 
tatar işçileri doldurmıya çalışı 
yorlar. Hiçbir t p ve sılilh se! 
işitilmiyor. Butn.'.l tarlalar v 
bahçeler, hala tP.ıni7lenmerniş < 
lr.n maynlarla doludur. 

Ağır topÇUA"lun teksif edilrrı 
ateş perdesi ark.ııs•ndan hiicuıi 
g€çen Alman kıtaları, göğüs S 
ğiıse kanlı ı;a.!'p .şma !ardan SClil 

ıa, bu sırtlan ele geçirmiş ' 
Alman tümenlednden biri dt 
rinlemesine d:ılmıya muva!fa;lı 
olmuştur. 

Buradaki boğuşma son dere' 
çetin ve inatlı geçmlştii'. Kii 
içinde barınan ve teslim olmı 
yan müdafiler, Alman fenci ktt
lannın tahrip edilen zırhlı kul 
lere yukarıdan dinamit yerle! 
tirmiye çalıştıklarını sezince a.f 
ğıdan bir cehennem makinesi! 
patlatarak hem kendilerini, he 
de yukarıdan taarruz eden } 
manlan yok etmişlerdir. Do 
gün ~onra, biri kadın olmak üf 
re müdafilerden yalnız 4 kişi 
kıp tesUrn olmuştur. 

vüle bükülmez bir bale gelen i. 
radesini ve omuzlannda taşıyan 
doğruyu yalana iyiyi fenaya, ça.. 
lışmayı rahata tercih edip ve 
{dünyadaki tek istirahatin diki
lı ağaç Türk vatanı, Türk varili 
Türk milletidir) diyen Refik Say 
dam da fanilerin Akibetine uğ
radı. Artık bugün fiilen aramız.. 
da bulunamamasıdır. 

Harp fecaati hudutlarımıza dayan -
dığl bir anda bu yanımı hudut ta, -

l lanm!za bile dokundurmıyan o ya -
1 man insan bugün yalnız milletin ha

fızasında kalan katı bir hatıradan 
Re!ik Saydam tabutuna 20 milyonluk 
yekpare ve kuvvetli bir milletin sev-

Refik Saydam biraz dinlenmek için 
i!ünyada ycgine eflenccsi olan bezik 
masasının başına geçerdi. Her akınm 
19 30 den sonra Analolu ltlübünc gi· 
de~ Orada arkndaş!arını bulur. Çok 
oy~adıfı bezik partisine dllardı. Bu 
bezik partilerini seyretmek için klüp
te bulunan herkes etrafına dolardı. 
Saat :n den aonra ya evine gider, ~ 
mefini yer veya Mllli Şef Inönü ta· 
rtfından çaftnlrnışsa Çankaya köşkii, 
ne ıider, Büyük Şc.f tarafından soru· 
lan memleket meselelerine dair .cevap 
verir. Ve en geç saat 24 te yatağına 
rircrdi. Memleket meseleleri hakkında 
Vekillere Yeya alllcalı memurlara Vct· 
diii dirckilflcrl not eder, onları mun
tazaman bu notlara bakarak takip bu~ 
yıırurda.) 

Yukandaki maUimatı verenlerden bi. 
rl cöz yaşlan içinde bana Refik Say· 
damın takip fikrine misal olarak tu 
olmez hatırasını anlattı; 

Bcrlinde kaydcdildiiine söre, tecrü· 
be göstermiştir ki Rommel Şimali Af. 
rikadaki taarruzlarında müteaddit de. 
fılar düşman için biç beklenmedik du.. 
raklamalar yapmıı ve gene hiç bek
lenmedik tarzda tekrar taarruza &CÇ· 
miştir. 

batı cenubunda çarpışmışlardır. lar, uğradıklart büyük kayıpları he- · 
Oephenln öteki kesimlerinde esaslı saba katmaksızın savaııa durmadan ihtilafın sebepleri 

hiçbir dellılldlk olmamısttr. taze ihtiyat kuvvetleri sürmekte ve 
Uerlemiye çaltşmaktadır. 

Voronez'ln doğusunda Kalinin ceplıulnde 
Ankara, 1 (Raclyo Gazetesi) - Don 

nehrini ıenlt bir cephe üzerinden ıe
çen Alman kuYvetlerl, relen bazr ha· 
berlere röre, Voronez'ln 60 kilometre 
doğusunda Tugyc kasabasını iuat et. 

Moskova, 8 (A.A.) - Kallnln cep
hesinde Alman taarruzlarmı bildiren 
bir ek tebll~de deniliyor ki: 

Kahire, 8 (A,A.) - Adliye Nazırı 
~abri Abualem Wait partisi yani mil
U parti sekret~rliğine tayin edilmiıı
tir. Mumaileyh men May11 ayında 
Nahas Paşa, :Makram ıPaşa hariç ol
mak ilıı:ere yeni kabineyi kurdulu za
man Pasnnm lstifasTndan sonra Waft 
partisinden tekilmlştl Bununla bera
ber Mııkram Paşa Watt'a mfizahere
te devam etmeyi taııhhüt etmişti. f
kl gün evvel Nahu Paşa ~rtlyl top
lanmya davet etmişti. Makram Paşa 
da 1fu arada davet cdi1mişse de top
lnnttya ıelmeınlşUr Bunun üzerine 
Paşa kendisi gibi davete g~lmiven 
parti Aıaı:;ındıın R11r>na ile birlikte 
o:n1lden çıkarılmıstır. 

Tablatin arazi durumu ile her til 
mildafan imkfınınt verdiği Slvasto 
kalesi. 25 günde !50 bin ton topçıı 
nesi, ~!10 ton bombadan pa:ymı al 
tan ve bu harbin en kanlı savaııJs 
na sahne olduktan sonra, bugün 
taş, tutla ve kül yığınından ba. 
bir ~ey deltildir. Tek bir yapı ka 
dığı gibi, sivil halktan da eser 
tur S!vastopol şehrini bir !SlOm 
sizlİll kaplamTşlır. Bu ıssız harab 
nin blr kenarnda ynlnız bir cami 
onun minaresi, bu!'ada bir zamatl 
bir &ehrin ve insanların bulund 

~ gislni çelenk yaparak )tendlslni ebe
l dilestiren Tilrk bil:yilklcrinden biridir. 
> 'Refik Saydam. hE'r Tilrke örnek o-

lacak bir vatana bağlılığın, vatan 1-
/ çln çalışmanın sembolll olarak daima 

antlacaktır. Bugün Anknmda bulunan 
dilnOn en yalunlaı1 :itan canağına dö
nen gözleriyle gözlerime bakıp, du -
daklan titriyerek §Unlan anlatıyor: 

- Bana bir ıün bir it havale et· 
mitti. Dikkat ettim, not e'mcdi. Ara· 
dan birkaç gün geçmişti. Sabahın er
ken saatinde telefonum çaldı. Açtım, 
ince olduğu nisbette ton bir ses: 

- Alto! Diyordu, 
Derhal tanıdım. Baııvckil, 

Alman askeri Jraynaklannda. Mareşl 
Rommcl'in niyetlerini ~iz!cmekte üs
tnt oldutuna ve İngilizlerin Slmal Af. 
rlkada kesretle Rommel'in pl{ntarı 
hakkında aldandıklarına işaret edil
mcktl'dir 

Roma, cephe vaziyetini 
nasıl görüyor? 

mis1erdir. 

V oro1ıez'in işgali haberi 
teyit edilmiyor 

Londra, 8 (A. A.) - Moskovada 

Topçumuz düşmanın yedi taarru -
zunu püskürtmüştür. Dilşmanm bir 
taburdan fazla asker kaybettiği tah
min edilmektedir. İki topla birçok 
mitralyöz ve baık:ı harp malzemesi 
tahrip edllmi~tir. 

V oronez'i.Jı ehemmiyeti 
.Berlin, 8 (A.A) - Voronez'in Al

man krtalart tarafından i§gıı11 düş -
manm ehemmiyetli bir harp ekono
mi merkezini Almaııların eline dO
'ifirmQştfir. 

na delAlet ediyor, 

Bir Sovyet amirali anlatı 
Moskova, 8 ( A. A.) - Sivast 

kalesinin baş kumandanı Artı 
Ktiabsk pravda gazetesinde Y 
bir makalede şunları söylemekte~ 

1 

fi 

1 

- Çiçeklere çok düşkündü. Bahçe 
ile ui;rnışırdı. AlA~i sevmezdi. Va -
tanmı yaygara etmeden sever, vazi
fesini lstiycrek yapardı. Sabahları çok 
erken kalkar. sabahın atlısı onu mut-
laka elindeki bir fincan kahveyi içer
ken bulurdu. Kahvesini bitirir bitir
mez yerli ve ecnebi gazeteleri, slyast. 
ıkt!mai, iktısadi, zlrat ve her türlü 
meseleler hakkında kendisine verilen 
raporlan, gelen teıtraflan okum17a 

- Kardc~lm, dedi. Geçen gün sana 
verdiğim işi not etmemişim, gece ril. 
yama girdi. ~alUma o işin mühleti bu 
gün saat 17 de bitiyor. Tabii bıına ne
tfceslni bildireceksin. 

Ankarada herkes müttefiktir ki. 
memleket Refik Saydamın şah!ında 
yalnız büyük bir siyaset adamı değil, 
ayni zamanda iyi bir vatanda& da kay
betti. 

Bern, 8 (A.A.) - Trlbun de Gen~ve 
gazetesinin Roma muhabiri telefonla 
bildiriyor: İtalyan matbuatt El Alc· 
mcyn'dcki mukavemetin çetin olduğu· 
nu yazıyorlar. Alınması rerckcn de
rinliğine tahkimler her ba!de ;ltfarsa 
Matruh'nn düşmesinden sonra yapılmış 
şeyler değildir. Bununla beraber Ing!. 
!iz mukavemeti her feydcn önce İngiliz 
kumandanlığı tarafından mUthlş havı 
kavvetlcri yığılmı~ olmaaiyle jzah e
dilmektedir Hava kuvvetleri çöl har. 
binde bi!ha~sa önemli bir rol oynuyor. 
Keza lngllizler bu cephedeki 1nıV'f'el 
!eri için iaşe fü;lerinln yakınhf'ından 
da faydalanıyorlar. 

Ve o yandan kaçınıyol'. Fıkat Auchin
!cck, Rommel'e hiç nefeı aldırmamak· 
tadır Rommel, ı~tıi rece gündüz Al 
man ·kolları üzerine yağan Yeni Ze
landah, Cenubi Afrikalı ve Hintli ba. 
taryalarının destekledikleri tnglli:r. ha. 
ıaryalan seyyar ıruplan tarafından 
mütemadiyen hırpalanmaktadır. Cöl 
bö!relerindc yapılan bn topçu muha 
rcbcs! ıimdiye kadar yapılan muharc
bcl~rin en ,iddettl!!idir. Fazla olarak 
kuvvetli tnıillz kolları El Alemcyn'in 
batr cenubunda Mihver kııvvetlerlnin 
külli kısmını kuşatma suretiyle hü· 
cumlara tutmaktadır!ar. Bu İngiliz 
kolları Et Alemeyn ile onun SO kilo
metre kadar batıııında bulunan Elıaba 
arıt!lında birleşiyorlar. Orada İn~liz 
kıta!arr, tank kullanmadan 15 librelik 
toplar ve c;ok milcdarda tanksavar top. 
!arla liarekete reçiyorlar. Dil$11Un o 
cihetten zayıf bir mukavemet cöste. 
riyor. 

350 bin nüfuslu elan bu şehirde 
Bol~e\•lkler t>lrçok askerl mektep, 
tayyal'e ve tayyare motörO fabrika -
lan, <;elikhaneler, slllh ve cephane 
Cabrikalan, klmy:ı fabrikaları ve de
ml.ryolu atölyesi kurmuşlardU". 

Bu ,ehrln .iktrsadt ehemmlyeti coğ· 
raıt mevkllle belirir. Voronez nehir 
yollan üzerinde ve şimale, battya ve 
cenuba doğru giden ~mendifer yolu 
kav~ağındadır. 

Bu tst!falar Waftm hU1«1met kar
şısmdaki vaziyetlnt sarsmamış ve 
harlct vaziyet üzerinde mOe!!slr ol -
mamısttr. Şimdiki ahval ve <Jıırtlar. 
eskJ şefine mühıil.efe~ etmek istedilji 
takdirde Makram Paşaya serbestçr 
hareket etmek hnkAnmı vermlyeeek
tır. 

"Almanlar Sivastcpol etratma 
auam kuvvcUcr yığmışlardı. Gi1 
15 - 20 taarruza knrşı koymak 
runda kalıyorduk. Hava taamı 
rtnda 100 kiloluk 125 bin bombl 
Uldığı tahmin ediliyor. Yangın 
bnlarmın mfktan hesaba blle sı 
Almanlar şehri 84" milimetrelik 
larla dövüyorlardı. ttlmanlar, bu 
barciımanlar neticesındc şehirde 
şıyan kimse kalmadlğm! sanmışl 
Fakat ölll gibi duran piyadcl 
-Almanlar hücuma kalkınca o 
müthi6 bir atesle karşıladı. Eli 
deki kuvvetler, Almanlara nas 
beste bir nisbetlr.deydl. 25 gQn 
cında Almanlar 150 bin insan 
bcttikleri tahmin edilmektedir. 
Slvastopolu terkettlk. Fakat bu 
görlllmemls şavaııten gal:lp olarnl' 
rıldık,,, 

1 

1 

' 
başlardı. Saat 9 d.a bu işleri bttlrlr, 
y rrm saat kad::ır dinlenir ve 10 a 
doğru Başvck~Me gelir, resmt işle -
rıyle uğrıısır, Se!irleri. Vekillerl, Me
huslan kabul eder, türlil meseleler 
tnerlnde türlÜ !iklrler yürütürdil. Bu 
1t l smıısı da snnt 13,30 za kadar SÜ -
r<'r. 13,30 dan sonra yemeğini yer, e-

.. E. Ş, 

Riom Davasına Başlanıyor 
Londra, 8 (A.A.) - Riom davasına 

önümüzdeki ay devP.m edilecektir. AL 
manlar, ba hususta tazyıkler yapmıŞ
lardır, Da!Adicr'nin, Bloom'un, Game
lin'in ve diicrlerinin harpten tamamen 
mesul olmak ııaçlyle mahk<lm edilme
lerini istemektedirler, 

* Londra, 8 (A.A.) - Görüniiıe cö-
re, Auchinlcck. başlıca taarruz be-defi 
olarak Rommel'in ıol yanını tutmak
tadır. Ahnanlann bir rlcat yapmıya 
hıızrrlandıklarını cöstcren hcnUz hiç 
bir em~re yok Sse de Rommel, ıol ya. 
mndan muharebe vermek isfemiynr. 

Alman kttalarmrc taarruz hareket
leri muvaffakıyetle ilerlemektedir. 

Fransadaki Alman 
kıtaları azaldı 

Moslfova, 8 (A.AJ - Cenevre'dcn 

resmt Sov,.et ajansmn çekilen b1r teı
~fa göre, Rus cephesindeki Alman 
tı:ayıplarl, Ahnanyayı işgal altmdakl 
memlekeUerde bulunan Alman gar -
nlzonlarını son dı:ırece azaltmak zo
runda bırakm~ttr. 

Fransadaki isga1 ordusunun baıltca 
iklncl, Oçnnctı saf kıtalarmdan mO -
rekkep 80 ill 100,000 askerden ibaret 
olduğu söyleniyor. 
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A • O N il BllDllLI 

~~t~).~~'..]Ş.1· Talebe, Z~bit, lnkilipçı Ve 
1 
Şark Cephesinde 

' yazan: M. ANTEN 

A iman resmi tebtiii Voronez ı•-
rinin z.aptedildlii. Don nchrlnlıı 

ieçlldiğlııi, Moskova - Rostof demir
Yolumın kesildlii ve pek çok mikdarda 
esir ve harp malzemesi iitinam edH
dığini bildirmektedir. 

Müttefik kaynaklardan celeıı haber· 
ler ise, Voronez'in rarbinde, Storyo.. 
Pot civarında çok çetin harplerin ce
reyan ettiğini, Almanların Don nehrlıü 
ieçmek için yaptıklan teşebbüslerin 
aklın kaldığını ve nehri ceçmlye ma. 
vaffak olan 40 Alman tankının tahrip 
edildiğini, Katinin bölcesinde Almaoı
lann şiddetli bir hücumlanrun kendi 
lcrine ağır kayıplar verdirerek püs. 
Piiskllrtilldüfünii Almanlann diier ke. 
simlerde de çıkıntı teskil eden nokta
larda taarruz teıebbüslerinde bulun. 
duklarıru gösteriyor. 

Çindcld ıazete mııhabirlerlnden al> 

Memleketin temi~ ve dUrüst bir 
evlldı olan Refi le S.ydam'ln ölU • 
mu. halk araııında derin bir teeı· 

sUr uyandırmı~ttr. Hıılk rııdyo ve 
gazetelerden bu aeı habnl elınc;ı, 

tee•Ure kapılmakt. çok hakhy.lı. 

ÇUnkD Refik Saydam ti ııenc;ll • 
§inden ltlhııren t.trkrste uyııı ve 
ıevgl hisleri yıoretmış, lstlklll 
MUcadeleslnde llkönee Anadoluya 
geçenler ar-a•fnda bıılun;ır-ak va· 
tanf vulfeslnl t.;;kklyle yapmış, 

zaferden •onra yııpılıın tnkllftplar· 
da AtıtUrk ile 1 nönU'nUn en yıkın 
meuı arkadaşı olarak kalmıt ve 
bu uilurda uhdeslnl'I terettüp eden 
itlerle bDyOk rol oynamıştır. Nf· 
hayet Mlllf Şef'ln RelıleUmhur-lu· 

ilun.lan bir mUddet ıonra Ba•v• • 
kllete getirilmiş. dOne kadar bu 
vazifeyi geceyi g0nd07e kat.rak 
çalışmak suretiyle hO!!nO ifa et • 
mlye ve Mlllf Şeftı-n aldıöı yUk -
aek dlr!'ktlflerle yurdu •ulh için• 
de tutmıya muvaffak olmuı bir 
phılyettl. 

J 
• 

nan telgraflara cöre: Almanlar Har. 
kof _ Kursk cephesinde pek çok mik
tarda tank, tayyare ve p~de kuvvet
leri ile taarruz etmekte ve kat'i netice
alnıak için büyük gayreUer sarfetmek.. 
tedirıer Katinin Voroşilof tipindeki 
llıuazza~ Sovyct' tanklarının bu taaf'
ruztarı yavaşlatmak ıuretlyle kızıl or. 
dunun intizamla yeni mevzllerine çe. 
kllnıelerlne büyük yardımlan dokuo.. 
maktadır. 

BütUn bu hfzmetlerlnden dolayf 
gerek bugOn hemen herkesin, ge· 
rek yarın tarihln kendisinden ıl· 
taylıle bahıe.leceOI doktor Refik 
8ıydam'ln mektep, mealek ve hu· 
ıuıi hayatıariyl!' lnkıllp ve hUkO• 
met l9lerlndeld rnllerl hakkında 

topladrlirmız: melOmııtr aıafiıda il· 

rıaiyle okuyaealcı;ınız: 

Refik Saydam Milli Şef ve eski Milli Müdafaa Vekili 
Saffet Arıkan ile birlikte Başvekil, MecDste nutnk snv1-.-rkeu 

Mektep ve Meslek Hayatı: 

yük zevk duyardı. Müstakim, dürüst 
ve namuslu idi. Evlense ve bir de ken
disi gibi hayııülhalef bıraksaydı çok i. 
Yi ederdi. Kararlarında tltiz ve ha· 
reket!erinde enerjikti, Arkııdaşlrk his
ler! çok kuvvetti idi, arkada, canlısı 
idi. Harbı umumide kendisi sabra sıh.:. 
biye umum müfettişi muavini idi. "Be:~ 
de beıincl orduda menzil sertabibi. 
O vakitler temaılanmu: pek resmi :l-

9abası, Çerkeo lı:azasmın Karac:ı- di,,. 
viran nahiyesinin Dolap köyün. Doktor Sani Yaver de diyor ki: 

Son Vazifesi: 
Milli Şef İsmet İnönü"nün Basve· 

lcillikten ayrılması üzerine Sıh 
hat ve İçtimaı Muavenet Vekili bal3· 

"- Aman ölürüm, borçlu kalrn:n, 
hernıırenin mezar işi de tamamlan
sın ... diyerek inı:ıaalın çabuklaıtırıl
masını istemiştir. 

Basvekll son zamanlarda muhtelif 
vesileler!e ölümden bahsetmiıtlr. 

Son Günü: 
Refik Saydam; otelde sabahleyın 

Sark cephesinde büyük Alman ta. 
arruzunun başlamı:ı olduiuna artık 
şUphe edilemez. Fakat bo taarnu ce
ten sene o?dufu ılbi bütün cephe bo.. 
Yunca umumi bir taarruz ıeklinde in· 
kiıaf edememektedir. Almanlar evveli 
~crçte sonra Sivastopolda yaptıkları 
iibi &imdi de Harkof • Kuralı: cepbesıo. 
de muvakkat bir adedi üstünlük temln 
ederek bu cepheyi yarmak, Don'n 11-
1?\ak, Moskova ile Rostof, merkec or
duJariyle cenup orduları arasmda~ 
irtibatı kesmek için büyük cayretlet 

Jı' liarfetmcktcdirlcr. 

den İatanbulda yai; ticareti yapan Alı. ,"Temlı, hüsnü tabiat sahibi, dofru ve 
met Efendidir. Refik Saydam 8 EyltU prensip .sahibi idi. Hayatının birçok 
1881 de Fatihte Çırçır caddesinde doi. safhalarında tecellüt göstermiştir. B~n 
muştur. İlk tahsillni burada mahalle IU iki hasletine bilhassa meftunum: 
mektebinde yapmıt 1308 de Fatih al- llirlncisl namustu ve temlı oluıa, i
ken rüştiyesine cl.rıiıiı, 1312 de Cm· kindsl de kendisinden ve etrafınd'ln 
gelköy askeri tıbbiye idadisine ceı;miı P>k memleketini ve milletini sevme-

mutadı iizere erkenden kalkmıo 
hafif şekerli bir kahve içmiş, trat oL 
ınuş ve banyosunu atmış ve dokuzda 
günl!ik resmi i:'llerine başlamıştır. 

Öiileden evvel yanında Ticaret Ve
kili Mümtaz Ökmen ve faı,;e müste,arı 
Şükril Sökmensüer olduğu halde vill. 
yete celmiş, itha!.it ve ihracat tacir· 
teriyle g5rüşmüş, ith:ılltın arttrnlm~sı 
için bazı esaslar tesblt etmiş ve 3ile 
yemeğini yolcu salonunda liman lo
kantasında yemiştir. Yemekte hus.ıst 
konnsmalar sırasında söz 1-ir aralık 

!d' Moskova, bıı kesimde vaziyetin cid 
dl olduiunu uklamamaktadır. Fakat r 

ys- bundan vaziyetin vııhlm ve ümitsiz ot 
gıl duğu neticesini çıkarmalı: dofru ol
öt ınu. Moskova, ıeçm ıene A?manlarm 
f1 l\ıl.oıkovaya ve Lenhıgrada yaptıktan 

Y buyijJı: taarruzlar esnuında da vazı. 
YctJn çok vahim otdui'una blldfnnl,ti. 
Ruslar da tnırillzler 11ibi tehlikeleri ;. 

e •zaftarıtk d~cıl, daima çofaltarak ıa~ 
~ ternıek temııyülündedirler-, Muhakkak 
er olan bir ıey varaa, bu cephede ccrey.:ın 

f enen harp nasıl neticelenirse netice-
d !ensin, kızılordunun umumi mukavc. 

hşı metinin kınlmıyacafı ve Almanlımn 
et kışa kadar şark cephesindeki büUi.ı 

6 \fi kuvvetlerini muhafaza etmek ve hı~ti 
. (buraya difer cephelerden yardımcı 
Ş kuvvetler getirmek mecburiyetinde k.ı

lacakları muhakkak sayılmaktadır. 
ııtı:R 

81. Saydamda bir doktora ?hım olan 
nezaket •e zarafet vardr,., 

lstiklll Mücadelesinde: 

Doktor Refik Saydam, Ebedi Şef Abdülhamide fntikal etmlı, Başvekil 
Atattlrk'ün Samsuna ayak basa- bilahare yakın!arma: 

it 111aanberl onun memleketi lrurta- - Bu adamdan hiç hoşlanmam, ne 
racak tek adam oldafuna lnanmıı ve uman rüyamda onu cörsem mutlak 
ebedi Şefle 0 zamandan itibaren iş- arkasından can sıkıcı bir hadise olur. 
birtlii )'apnnf ve Tilrlıc Ciimhuriyetfnin 1 Başvekil Dr. Ref"ık Saydam itki d~fa tevkif ve hapıedil.~m, .~lr dc
kunıluıanda Atattlrk'ün emrinde mub- f~ evımlz .yandı; ~man ,ofcre soyley'n 
telif hfz:metlcr almııtır, Daha evvel nan Dr. Refik Saydam da kabineden dı~k~t etsın de bır kaza olmasın.,, dc
Erzurum ve Slvaa 1ı:oncrclerlnde "e ayrılmıııtır. AtatürJı:'ün vefatı üzerlnt mıstır. 
bulunan Dr. Refik Saydam 336 sene- yeniden kurulan Ce!il Bayar kabinesi. Son Tetkikleri: 
sinde Bilyük Mltlet MecUıinin Ilk ne Dahiliye Vekili olarak cirmiıtir. 25 
devresine Beyant mebusa seçllmis ve Sonldnun 939 da Celll Bııyann Bış
a~ni zamanda Mmi müdafaa VekilMi vekaletten istifası üzerine İltanbul -ne. 
sıhhiye reisliğine tayin olunmuş, bir busu Dr. Refik Saydam Mitli Şef ta· 
·sene bu vazifede kalmııtıl'. Sonra 1337 rafından kabineyi teokile memur edil· 
senesinde iki defa 339, 340, 341 sene· miıtlr. 

9a1Vekil evvelki ıün belediyede da-

başlıyor ve Urri ııilrillen tedbtrlei e9 

velce düsilndilfünü ve Wr çok ba· 
krrrıdan mah7.arlu sördCfU için tatbitr 
etmedifini illvt? ediyorda, Etrumdalıd. 
ter iizr.rinde fnandıncı vr hOmtet m'lt' 
biti yanıtrcı bir teırir bırakıyordu. 
Tcmaslarınr bitirdi~ftl ve birçok 

kimıPlt-ri dinledikten ıonra tıtınbulnn 
hastalıftnı teşhiı etmiş bir doktnrun 
ruhi hazr:ı içinde daimf eneilmaıden 
eılanıştr, Kendini sıhhatli ve dlnç bul
duğ-.ı için valinin J1ranna rafmen a
sansörle inip çıkmak iıtcml~r ve: 

"Çok yüksek deiil .. Konuta konuta 
iner,. çıkarız,., 

Diyordu. 
tı!erlne ve randevutanna itina c6• 

teriyordu. SHt 16 da belediye da1ml 
encümenine celecefi kararlaıtınlrmıtı. 
Fakat diğer işleri daha önce blttilf 

Merhum Başvekil ... 
Yazan: ULUNAY 

Diin sabah, cuetelerfn bir süta-
mında vazifesine ait tetkikler 

yaptıfını okııduğumuT Başvekil DT. 
Refik Saydamın, diier bir sütunda. ır. 
tlhali haberini biiyük bir teessürle öi
rendik 

Baswelrilin hayatından ıd79de •a.zi
f eıılne bailanarı bir Türk erinin Hf
lıım kanaatini, yükıelr ıecl:vesın; l:s
tırlatan ölümfindt'n bütün millet de
rin bir acı duymustur. 

Sarkın büyük şairlerinden birinin 
söyle bir lntası vardır: 

Yadrndı mı7 Dofduflrn nmınlar 
Sen aflar idin: cotrrdl il•• 
Bir 6vle ISmOr cectr lı:I, ola• 
MeTtlo Hnl banda. halkı matem. 

Bu ,,.kur. aftr ba~ı. mettn ve ce
sur adamın vefatı d:ı memleket bakı
mından halkı 7aslandıraca'k blr hadi
sedir. 

Dr. R~fk Saydam, iktidar makamı
n~ relt'rek devlet 5cfineşinln idarcsiru 
ele aldtiı .Undenberi memleketin da. 
hili ve harici sivasetint- emin bir tı
tinmet venn!ş ve bütlln dün"a hGktl
ml'tlerindt- CtPhl hisleri uyandıran h'r 
i.Urenin ikinci bir iıtlnat nolrtaıı ol. 
ma,tur. 

Relt •e fellket yafmurlan fnsa11-
!ann iiz:erine ate,ler yağdınrhn Re
fik Saydamın basında buluntfuiu hll
kilmet daima büyü1r bir "klylset" le 
siyasi ufuklardan cehennem bulutlan. 
nr dağıtmasını bllmisdr 

Memleket bunu onun başınd~ bulan.. 
duft> hülrilmete borçlu oldııfıınu hfç 
bir zaman unutmıyacaktır. 

Bıı itibal'la merhum, c:bedi hayat lle
mlne "te~yi" edilirken pek nlvi bfr 
meraıdm olaralr yapılan ıon tezki7e
ıılnde: 

- Ey ahalll Merhumu na11ı blllrsL 
nizP 
Saatin~ bGtün memleket bir aftıdan 

<"evap veriyor: 
- İyi biliriz. Ve fyf oldufuna da 

höyJec~ ıahadet ederlzf 
Ml'Vll ona rahm~t ets!n ! 

V!NI NEŞRiYAT: 

KIZIL TUO - BllyQlı: Ttırlr !'Omanr'Jn 
Abdullah ZiJoa Konnoflıı'nuıı eseridir. Dö;. 
dllnctı defa buılmıı. Tlirkfyc Ya)'lnevi tara
fıııdan lltanbulda neındilmiıtlr, 

AYIM TARIHI - Barekllet Matbuat U· 
m11111 Jıfı1dllr!Ofll tara!ından her ay rıeeredlllr 
&)'ın ılyaat ve iktıudl hld.isclerlnl lılllha e
der. ti inci 1&)'111 Anlı:arada ı;ılcmııtrr, 

SIVA.Si BiLGiLER MECMUASI - 12 nd 
yıln U3 ilnc11 ı&)'m Aatarada ..-ııtır. , 

ÇIGI:R - mm. fikir, un'at ınecaaaadır, 
111 llDc1I 1a71u Alılı:arada ııeıred!Jmlaıir. 

TtCA•t BIRLlK MECMUA.Si - 1S ırtlıı
de bir Gllı:ar ticari, llıtındf, malt, _, ıra
tcdlr. t uncu 1&7111 hıanbulda eü:mııtır. 

VARLIK - Mllllyet'l. memlelretct. fikir 
••cmuaıuhr. 21$ lnd ••:rıu ~da rııeı
ndilmlıtlr. 

YENI ADAll - Haftalrlı: fikir pntedo 
dlr. 2 U lrıd u:rrar Aıılı:ara4a •redU· 
mlıtlr. 

DISl KUi - Eocaıım nıaıl -balan 
edebll1nlnis 1 

U.nın bir llttlt '" ta.,..Jyeden rl"d• dıı
ıl uaflan tahlil, ıenç lı:u ,... lı:admla hH• 
blhal icin yar.ılmıı kllclll< bir kitaptır. Ya· 
un: Jıi:emaletti!l Tvfcıı. Y117anı Arli Bol&t• 
tır. 

UNlVERSITE JCONPERANSLARl -
lıtanbul Unlnrsltcsl yayınlarının 172 ncl 
••>"'lfft• teıkll ıtmektodlr. 1141 • 942 ae
lerlrıdc Uııivuıitede verlleıı konfarıııalan 
rtılın ve barfttlan havidir. 

uıt. us Strateiisi 
gı Sovyetler geçen sene bu seneki ile 

so~kıyas edilmiyecek kadar büyük tebli
\"keler atlatmışlardır. Öy!e zamanlar ot
d~tnu~tur ki 1ncillz pzetelerl Sovyet

ffaılcrın Volga nehrinin ve Ural dalları.. 
nın teşkil ettiği tabü müdafH battı· 

re<lla çekileceklerini yazmıılar ve bu !ut. 
KJ tın şarlandakl muaı:zam endüstri mer 

)tezleri ıayeslnde mukavemete devam 
~edebileceklerini ciddi olarak bahis mev 

Tabip yüzbaşı Refik Bey 

!erinde olmak üzere İsmet Pasa ta· Dr. Refik Saydam üç buçuk sene
rahndan kurulan kabinelerde beş de. denberi dünya ahvalinin aldığı fev
fa 11hhat ve içtimai muavenet ve~I. kılade karıtık ıartlar içinde Ba§vekil. 
lifine gctlrilınlıtir. Modern Türk Clim. Uk cibi mühim devlet vazifesini ve 

memleket i:>inl büyük bir feragatle ve 
dalma memleket sevcisinden enerjisini 
tazeliyerek Milli Şefin ytiksek irşatla- • 
riyle ifa etmistır. Bu yüksek memle
ket itinin ifasında Dr. Refik Saydam 
canla başla çalrımıı ve yine bu vaıJ. 
fenin ifası sıraaında vazife batında 

ölmüıtür. 

imi encümende yaptığı umas
lardan çok iyi intibala ayrılmıslt. A· 
zadan Avni Yaf,ız, kendisine İstanba. 
lun dertlerini anlatmıı, Batvekil de 
bizzat not~ar almış, takip edilecek, ü
zerinde duru!~cak mevzuları da iase 
müste5an Sükrü Sökmensüer ve koor. 
dina&yon heyeti umumi kStibi Hbım 
Atıf Kuyucak tesbit etmlıl. Bavvelal Sıhhat Vekili Jıefık Bey 

İ HAYATA BAKlYORUlıl - S.bu Ciilc1!· 
J'•ner'ia ..._ncaiaD tarcDme ettltf mlblm .. 
aerllr Mri8lahı a tlncll k.it.abıdır. Cılı:mııtrr. 

1 ~ ~u etıntşlerdir. 
. Alınantar 22 Haziran 1941 de 2.500 

rle4lciıoınetrelik bir cephe üzerinde taar
af ~uza ccçmedcn az blr zaman evvel 

esitb.lınannnın Moskovadaki konaoloııu 
be ~r arkadaşına ıunları söylemiıtl: ''Bl. 
p:~~ ~Ualarla harbe clrmemlz çok bü.. 

])(!~uf .bir hata olacaktır. Moskova altı 
iifta htada zaptedi!ebillr. Fakat Ruıya 

et edu ı k tti şi Al cmcz bir meme e r,,. • 
f tllaıı konsolosa -istisnalardan ur. 
ınaıar- hemen herkes cibi, Moık1>va. 

ını;ın altı haftada alınacağı kanHtinde 
fd:nılınıttır. Amerikan cenelkunnayı 

1321 ıeneslnde aıkeri tıbbiyeden D">k-
tor yüzba,ııı olarak çılı:mı,tır. 

4 Aiustos 1326 da Almanyaya ı:an
derilmiı, Bertin askeri tıp akadem1.1in. 
de kurs!ara devam etmlıtir. Balltan 
harbi üzerine ıstanbula dönmüı. 1521 
de Antalya redif fırkasına memur c. 
dllmiı, on sekizinci kolordu brar
clhlyle Balkan cephesine hareket eı
mi,tir. 

1329 da harbiye nezareti sıhhiye d• 
ireıi refakatine memur edllmiı, 1330 
da aahra ııhhiye müfettiş umumi ma· 
avinlliine cetirilmiıtir. Cephe 11bhtye 
teıkilltıru tetkik etmelr üzere 1332 de 
tekrar Almanyaya cöndcrilmişttr. Bu. 
radan Qaliçyada Türk kolorduıunıın 
ııhhl tctkilitım teftioe memur edll
mittlr. 

1335 te ı!olrunneu ordu sıhhiye mtl
fettiı nnıavin!itine tayin, 19 Mayıı 
1918 de Atatürk'ün maiyetinde An&· 
doluya ceçml:ıtir. 

Hususi Hayatı: 
Refik Saydam cençllğindenberi ter-

biyesi, nezahati, tem~llğt ve :n
tizamiyle tanınmııtır. Gerek resmi ve 
cerek hususi hayatında terbiye ve ne
zaketi daima itina ile muhafaza et
miştir. işte intizamı üstün tutardı. 
Mesleki ve idari tetebbüü ıC<Yerdi Türk 
tanlıin.i çok ok\ır ve iyt bi!irdi. Kitap
lara ve kütilphnneye merakhydı. 

lki sene evvel büyük biraderi 1'!5~1 
İçel mebusu Hakkı Saydamı kaybet
miştir. Kardeslne büyük bir hürmet 

için encümene 15,20 de cclmiı ve 19,ll 
te Belediyeden ayrılmıotı. 

Akpm yemeiini Taksim ıuinoıaa. 
da büyük bir neşe içinde yenıiı. düil 
akp.m saat 18 treniyle Ankara:re d6 
ne<:eiini bildirmiş ve sHt 23,30 da 
Ta1'slm pzlnoıundan aynlmıı, J'Ol· 
ları ayn olanların elini ıdrarken: 

.._ t:ıte celdik, cidJyoruz. ıen o!stUI 
Halep §ehri I" demiıtl. Takıtm ıari
nosunu beienmlı ve İ!ltanbulu çok 
cüzellcşmlı oluak bulduiunu blldir
ıııiıt.i. 

Bı.ıradaki bütün tetkiklerini bitirmiı. 
alınması ı-creken tedbir!eri tesbit et. 
miş, Ankaraya ıider citm•z yeni karar. 

:ıar aldırac:aiını, bası tahsisat mesele. 
lerini b-alledeceiini vaadctmitti. 

Son Gecesi: 
Bayezid meb'usu Dr. Refik Bey ~e- muhabbeti olan Refik .saydamı tu . . Başvekil saat 23,30 da yatmı:ı ft 

CU ~ 0 zaınaolar bu kanaate tıtirak e
al tı. Yordu. Bizzat Alman genclkıırm3YI· Arkadaıalannın intibaları: 
&19 b~n :a böyle düsiindülderi anla1ılmı1- :ıi' !

olum sarsmıştrr. Bunu takıben de l:ıem - ı Dahılıye Vekili Refik Saydnm saat 24,10 da illi çalarak blt-
hariyetlnin kurulu:ıunda ııhhl 11labat şiresi vefat etml11tir. Şimdi yakın ak- mi mah9Uı mtidUrünli aordunnuıtar. 
işlednl üzerine alan Dr. Refik Say- rabası olarak hemprezadelerf Osman Istanbulun bütün ihtiyaçtan ibertıı'3e Onuo )'attıiıru ioiUnce üzülmüş, ke& 

fRt;hk1lr taraftan So'?'et Rusyanın ha
b_a~ • -arını gayet 111 ıaklamuı ve H· 

a~;en: kudretini olduğundan başka gr;:;.. 
Y'~enne • ,lıl d il, difer cihetten Finllncla har-

: en lttzılordnnun kıymeti hakkında 
ar111t PıllJı Yanlıı tefsirler ve tahminler 
tnl tı Yaııtış kanaati huıl etmlıtfr. 
ın;~ .. R°""elk1 harplerde olduğu gibi ba

~~ de Rus strateJlıt derinliğine mü· 
r aa •istemine dayanmaktadır. Rus 

tıl( ~ kuvvetlerini sağlam tatar--..k 
tAoe ,d Cerl!cre doğnı çekilerek Napo1eon 

Aft\~~ uı~ mailQp etmiı;Aterdir. Sta
ya 

1 id~ !e 'l'imoçenkonun taktiii de ay. 
tc r. ~uslar diilJllan&rmı tnail6p 

~~nıezler. Fakat -•tarlar, eritirler ., a o ı:_... .r- • 
Q{İ e Zwuu~, hdece düıınam içeriye çek~ 
k ~ k erıtntekle kalmıyarak, taarnızlar-

:nı ~ bulunmak kudret'e1de olduiunu cta 
ostcrmi:stir. 

mbt " 
bd: Alnıan:vanın Sovyet Ruıyaya lcarıı 

11iJ~rp •cmak!a b!iyük bir hata fşledi~i. 
k"lır çıkmaza airdiii bizzat Almanlar 

bu ifrafından, l\!ç olmazsa dolayısiyle ka
e ftıl ve tasdik edilmektedir. 

li~ D~s Schwarse corps mecm11asr A· 
ele> et'ıka harbe girmeden az ı:aman "-

o ~~·Al_man stratejisin! ıu suretle isah 
El!ıır •ıti: "Sovyet Rusya 20 sene müte
na:ııfc~~Yen harp fc;in bümmalı bir cay

n Jar e .!ıazırlanmııtrT. Anclo - Saksf'.\ıı
n l<lh. boyfe bir ccht ve ıraYT~t sarfede-
r. ~Y~eklerdir. Bnnun içindir ki Almaı>
u tetıe tıs:n~~ t~arruz etmlı ve hu sn-
n1' en guç bır fşi üzerine alını~tır • ., 

Kendi&! Almanyada ihtisasını ya· 
pıp yurda döndükten sonra da· 

ba ziyade aiyasetle uiraıımııtı. 
Mektep sıralarında arkadaılan an

ımda "Çırçırlı Refik" diye anılır ve 
o vakitlerden beri ciddiyeti, pek az 
şakalatmasr ve sözlerine, vaadJerl:ıe, 
randevularına sadakati nazarı dikkati 
eelbederdi. Sınıf arkadaşları arasında 
bulunanlar hep şu hükümde blrlesir
lerdi: "Refik ilerde doktordan çok iyi 
bir hilkilmet adamı olacağa benı:lyor ... 

Mektep arkadaşlarından operatör 
M. Kemal Öke diyor kl: , 

1'0, memleketine bağhhktan çok bii· 

dam Vekilliği esnasında tıp fakülte- ve Orhan Saydam vardır, durmuş, sualler sormuş, iaşe itlerinin dialne henb uyumadıit cevabı verilin. 
sinin ıslahı, sari bastahklarla müc4- Başvekn bu defalri tetkik ıeyahaU istediği fiekilde diiıenlenmediilnden ce memmnı ebnuı va mutadı hillftnı 
dele, sağlık müesseseleri kurulması, dolayısiyle lstanbuta celince biraderi ıstırap duymuş ve odun, kömür mese. c6rmek Jıteditinl ıö7iemlttir. Hatan 
Ankara tıp fakültesinin teşkili gi':ıl Hakkı Saydamın kabrini ziyaret et· lelerini behemhal halledeceiini, bu d• Sükrü bir fevlral1clellk eldlıiuma ıeztp 
sağhk davamızda büyiik bqanlar :e· miıtir. varun kendi davası olduiunu söyle- derhal pljamasi)"le Ba,vekllfa odaııu 
minin~ ve Türkiyede her bakımdan ör. Mezarda tamamlanan inşaatı cöz~ mişU, rirmlı. Doktor Refik Sari&m: 
nek bır Vekllet ihdasına ınuvaffalı: den ccçirmit. Vali Lu!fi Kırdardan in. Temaslan esnasında çok cıgara içi· - Bana bir feulık ıcldi, bir anjin 
olmuştur. ısaatın hesaplarını almış ve hemşire- yor, bir kaç saat içinde bir kaç fin- nöbeti beni aıkııtınyor. Bir doktor 

Btı arada n?larca Kızılay umumi sinin mezarının da umam!anmasını can kahve içtiii oluyordu. bulsak fena olmaz, fakat 1akın onahlı 
reisliilnde de bulunmuş ve ba ıefkat rica etmişir Kabri ziyareti sırasında Bütün noksan!ar etrafında sualler te!isa vermeyin! 
müessesesinin bugünkü ileri hale ıel· yanmda bul~nanlara: soruyor, ciddi ve titiz bir şekilde her Demlstlr. 
mesi emrinde de büy!lk mesai aarfet- "- Ben de mezarımı hayatta iken mesele üzerinde mescııt oluyordu, BL Hemen Be:10t1u Zillttr hutahan•i 
miş ve bu işlerde çizdiği programı yaptırmak isterdim. Fökat nerede ö- zan &örülen aksaklıklar için alınması 1 baı hekimi doktor Fikri Onuıralp'a 
büyük bir titizlikle daima takip •e iD· lecetım betli delil . ., demlı ve mü- Jhım celen tedbirler hakkında müta· 
taç etmi5tir. tealı:iben: lea yürütenleri dinledikten sonra söıc l2ir Devamı: Sa. 4. sa. 1 

..il. ,..~ 
~..-..!.. - , ..... ,,_,,. 
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Sıhhat Vekili Refik Saydam Ebedi ve Milli 
birlikte bir tetkik gezisinde 

i1eDk Saydam Emncan felaketinden sonra Emnean 
seyyar hastahanesinde 

Ba~,·ekil Doktor Refik Saydam Slv• 
Cer atclycsinde 

ı "" •• • s . . ,' , ~ - - ' . • ... . ~ ~ .w ~ - , · .• ")' 1 • • ---
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ADLiYE CERJDESJ - Adliye VıkUlili 
tarafından her ay neırolunur. S llııcl Mnı .S 
inci HJ'IU Ankarada cılı:m.ııtır. 

BULEDIYE DERCiISI - Bdedl,ye'er Ban
lıaaı tarahndan cıbnlrr arbanik. ekonomllı. 
finaoal ayhlı: d•&icllr. 111 • il ı.ct Uprııl 
Antarada cıkmııtır. 

YAR1MAY - Aile •• cençlilı: mecmua• 
dır. ısı ntl HJ'IP htanbulda ne.,edilmlı• 
tir. 

POTO llAOAZIM - f9 une11 aayın 81-
nema artiaUerlnin peni reaimlcriı'le beıenmiı 
olar•lı htaııbulda cılı:mııtır. 

KOYE DOC.RU - Bütlln lı!S)r me"1el•· 
rlndu bahseder ıs a;Unltık mecmuadır. 4~ 
uocu ııuı•ı Juanbıılda cılcmıııır. 

ULKU - MllU kDltUr dergisidir. 1S ctın
de bir cılcar. Yeııl serinin ıa inci ..,m Aı.. 
karada neırcdilmlıtlr. 

Y APl - G!Uel Sın'atlar flklr w kUltllr 
derclaUUr. U acı 1&;,r.ı btanbulde '1km11· 
br. 

ILX OGRıtTIM - Maarif Vckllllfl tara· 
fından neıredilb a r1Jn1Uk öfret- ve elit· 
men ıuctuldir. ıot uncu ta)'IH cıkmııtır. 

HAVAClLIK VE SPOR - Ttırk Hava 
:ıtunıeunwn dOıOnceeldnl J'&yar. 114 llncll 
aa71ar Aııkarada aaıredilmiıtir. 

MiLLET - lllm. fılciz, un"at -11&· 
udrr. s QnolS 187' .. Anlı.arada '*-Itır. 

<ASOMUAR) A-molr - Hilmi Klta• 
1>evtnln IOD urr dDııya neırtyaudır. 14er• 
ha• ı-•U Mllıtalı .lıhmon taralı~aa E
mil Zolad&a tercilmc edi1miıtlr. Bu-inci cil
di rıdb bir ıurett~ tabcdilmlıtr. 

- Kadıköy 

OPERA 
Sinemasmda 

ZAT 1 
SUNGUR 

r el'IQ/lkrl rnu'Daff alayd li 
demm ediyor 

Her akşam senmlar 
9,30 da ba!51ar 

'lerlerinm hemen t0 

ediniz. Tel: 60821 

7 7 g"' 

RAŞlT RtzA TİYATROSl 
Harbiyede, Eelvü bahçesinde 21,30 da 

HALiDE PltKI" Beraber 
aAÇLARINDAN UTAN 

Vodvil - ~ - perde 
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Devlet Adamı 

Dr. Saydam 
l:lfr Baş tarafı 3 üncüde 

eski arkadaşı Doktor General Tevfik 
Sağlama telefon edilmi5, Doktor Akil 
Muhtar ve Mim Kemal de aranılım~
tır. 

Bıı arada Beyoğlu zükiir hastahan&

sine bir motosiklet gönderilerek nö· 
betçi doktoru bulunan cerrahi asistanı 
Dr. Avni Yahyaoğlu getirtilmi!}tir. 

Doktor gelir gelmez Başvekili mu. 
ayene etmiş, şiddetli gelen bir anjin 
dö puatrin aksesinden iki dakika ev
vel yani 24,38 de vefat ettiğini tesbit 
etmiştir. Bu sırada zükiir hastahan:;ıi 
başhekimi Dr. Fikri Onuralp, profesor 
Tevfik sağlam da ge!miş ve 'Başvekl· 
lın maalesef rahmeti rahmana kavuş
muş olduğunu görmüşlerdir •. Başvekl~ 
lin hastalığından haberdar edilen Valı 
D r Lutfi Kırdar da bu sırada Pera
pal~sa gelmiş bulunuyordu. Dr. Refik 
Saydam on gün evvel daha hafif bir 
anjin dö puatrin nöbeti geçirmiştir, 

Başvekile Ait Bir Hatıra : 

cumhuriyetin ilanından iki yıl son-
raydı. Çırçırdaki evinde bir bay_ 

ram ziyareti srraııında misafirlerini 
hizzat ağn-lıyan Sıhhat Vekili Dr. Re
fik Saydam mem!ekette rejimin istik
rarı bahsinne izhar olunan tereddüt
ler karşısında şunları söylemişti: 

"Biz. büyük bir işe başlamış bulu· 
nuyoruıo:. Başladığımrz işin pek muaz
zam olduğunu da biliyor ve bunun 
memleketin yegane kurtuluş ve ilerle. 
me davası olrluğuna da inanıyonız. 
B•ında en ufak bir tereddüdümüz dahi 
yoktur. .. , 

Temeller linzı!rnış. inşaata başlan· 
mıstır ve bir dakika durmadan da baş
ladığımız işin başarılması için çalı
şıyoruz. Bu iş sıra~ıoda bize ortada 
yörülen intizams1zlıktan bahsediliyor. 
İnsaf buyurun; muazzam bir binanın 
kurnluşu için evvela temeller ac;ıhr ve 
tııbiidir ki ortada yalnız taıı ve top. 
rak yığınları görülür. 

,, ..................................... ımr_ 
KIZILAY CEMİYETİ 
UMUMİ MERKEZİNDEN : 
A fyonkarahisar Madensuyunun 

lstanbul vilayeti (Belediye hududu içinde) 
Umumi Bayiliği Müteahhide Verilecektir. 

Şartnamesi Ankarada Ktzilay Cemiyeti UmumJ Merkezinden ve 
İstanbulda Yeni Postane caddesinde Kızday Deposundan verilir. 

Talip olanların 15 Temmuz 1942 tarihine kadar yazı ile Ankarııda 
Kızılay Umumı Merkezine müracaat etmeleri ilan olwıur. , ________________________ , 

Gayri Menkul Satlş ilanı j 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden ı 

1 
Ahmet Şakir 13713 hesap numarasiyle Sandığımızdan aldiğı 8000 li-

raya karşı Galatada Bereket zade mahallesinin Cami sokı:.ğmda eski 13 
mükerrer yeni 9 numaralı aparttmanm yarnn hissesini bkinci derecede 
ipotek etmiştir. 

Tapudan gelen kayıt suretinde mezkür gayrlınenhılün (ayni semt 
ve mahallede CamU şerif çtkmazmda ayni kapı numaralı bir tarafı ma
rangoz Andon menzili ve bahçesi ve bazan 457 zira 18 parmak mahal 
bk tarafı Roz ve hissedarlart dükkAnları ve bit' tarafı 497 zira 3 parmak 
mahal ve dördüncü tarafı yeni açılan yol ile mahduttu• Haremeyin vak 
fmdan 69 arştn 11 parmak ve kulei zemin vakfından 52 arşın 11 parmak 
ve sırl mülk 499 arştn 11 parmak miktarında apartnnamn yarım hisse-
si olduğu) beyan edilmiştir. . 

İkraza esas olan muhammin raporu mucibince mezkO.r apartmıanin u
mum me..c:ahası 356 metre murabbaı olup bundan 338 metre murabbaı 
ktsmı üzerine 6 - .kat ve 13 - daireli tam kargir ve boyalı apartmıan 
binası yapılmlştır. Mezt..-ür apartımnntn 6 - dairesinde altısar ve diğer al
tı dairesinde dörder oda ve bir dairesinde 3 - oda ve umumunun her 
birinde birer koridor bil"er matbah birer hela bodrumda 4 - oda ve kö
mürlükler ve taraça ve çama~ırlık ve umum binada elekirik, terkos, ha
vagazl tesisatı vardlr. 

TAN 

10.000 Metre Gaz iyodofornt~ 
5,000 Adet Serum glikoz 

Yukar!da yazılt malzemenin paıadtltla eksiltmeotıl 101'7/94:! Cuıfta ın
nil ısaat 15 de Tophar.ede Lv. Amirlığl satm alma kotnisyonunda yapıla
cııktır. Tahmitı bedeli 12,550 lira, ilk teminatı 9U lira 2:' kunıstur. Ş~ 
namesi komisyonda görülür. Taliplerin belli '.'3kıtte komisyona ~lme-
lerl. ( 6& - 7230 

---~ 
Beher kilcısamı 90 kuruş tahmin edilen 3000 kflo savon nUTu alJ

nacaktır. Pazarlıkb eksfltmesi 10/7/942 Cuma günü saat lıi,15 de Top
hanede r ... v. Amirliği satın alma komiı;yonurıda yapılacaktır. ilk teminatı 
202 lira 50 kuruştur. Sartnamesi komisyonda görillür. İı;teltlilerin Mlli 
vakitte komisyona gelmeleri. (68 - '1235) ----Beher kuturun;:ı 350 kuruş tahmin edilen 300 diizine dis rontkes fl-
liml alınacakttr Pc:ı:ı:arl!kbı eksiltmesi 10/7/942 Cunıa gi.inü ıı;aat 13,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satm alma komiı:yonunda yaprlac:ıktır. KatJ 
teminatı 157 lira 50 kunı..~r. Şartnamesi komisyond:a görfılür. t~tekll-
lerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (67 - 7236} ,. ______________________ , __ ~ 

Kapllca ve içmelere Gideceklere : 
Mütehasss D r . RİZA RE1\1AN'm 

Şifalr Sulan K ullanma "1ni - Şifalı kaynak1arıpuz 
(610 sahife, 250 resim ve harita, 5 lira) 

Kaplıca Bilgileri (50 Krş.) 

'•••• Tavsiye olunur. Kitapçılard;n arayınız. ••••ıı1'"' , ......................... -..... , 

N 1 HAT 1Ş1 K 

9 - 7 • 942 

Sirkeci Hamidiye caddesi No. 37 
Posta kutusu 346 

Yeni Fiyatlarla Eksiltme ilanı 
Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesi Başllanhğından 

1) Evvvela eksiltmeye ve badehu pa7.arltğa vazediier. 29908 Llra ke
şif bedelli Beykoz Kııyıkhane ve Spor srılonu inşaatına talip zuhur et
medi~inden piyasa tııhavvU11'ıtı nazarı.itibara :ılınarak ayni iş deği~ik va
hidi fiyatlarla eksiltmeye konmuştur. Yeni keş.if bed;)li 38497 Lira 27 Ku
:uş ve muvakkat teminat 2787 Lira 40 Kuruştur. 

2) Eksiltme 20 Temmuz 1942 gününe rastıtyan Pazartesi günii. saat 
16 da Takııimde Sıra~ervilerde 57 numarada Beden Terbiyesi İstanbul 
Bölgesi bin:ısında müteşekkil hususi komisyonda yapılaC'akttr. 

3) Bu işe ajt }lususl şartname, keşif hülasası ve umumt esaslar her 
gün mesai saatleri dahilinde Bölge binası Muhasebe sen•işinden 150 ku
ruş mukabilinde alım;bilir. Bu evraka eklenmesi lazım gelen proje, Na
fia Vekaleti umumt fenni şaı·tnamesi, bayfndı:rlık işleri g(-nel şartnamesi 
ise fazla mevcudu bulunmadtğmdanı ayni binada Saha ve Tesisler kıs

mından taleple her zaman tetkik olunabilir. 
4) İsteklilerin tekliı: mektuplarını ve şimdiye kad:ır en az bir defada 

2QOOO Liralık bir taahhüt işini muvaffakıyetle yaptzklarinı te\•sik eder ve
sikalarım İstanbul Vilayetinden eksiltme tarahinden aı;g;:rl üç giın evvel 
al1nmış ehliyet .vesikası, 1942 yılına ait Ticaret Odası veoikasiyle mn
vakkat teminatlat'lm havi kapalı zarflannı muayyen saatten br saat ev
veline kadar Mchasebe Servisine makbuz mukabilinde vermeleri lüzumu 
ilan olunur. (7408) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan 

talebeleri için 970 çift terlik açık eksiltme-Leyll Tıp Talebe Yurdu 
ye k.onulınu§tur, 

1 - Eksiltme 10/7/942 Cuma günü saat 15 de Cağaloğlunda Sdıhat 
ve İç~at Muavenet Müdürlüğü binasında lmrulu komisyonda yaptla-
cakUr. . 

2 - Muhammen fiyat beher çift terlik için (330) kuruştur, 
3- ...:... MuvakKat teminatı 240 lira 07 kuruştur. 
4" - İstekliler şartnamesini çalışma günlerinde komisyonda ~örebi4 

lirler. 
5 - İstekliler l!l42 yilı Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanun

da yazıll vesikalarla bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektubiyle birlikte belli günde komisyona gelmeleri. (7378) 

Dürbin o?anlar meydanda olan şey
lere de bakarak ne yapmak Jstediği
mizi ve ne yapacağımızı kestirebilirler. 
Daha az kavrayışlı olanlar da belki 
İn!laat ilerledikçe, katlar yükseldikçe 
ve eser meydana çıktıkça bunu anlıya
ra 1<lardrr Bu herkesin görüş ve ııeziıı 
kııbiliyetine göre d,.itişir. Şimdi tm
k;t ve tereddüt edenler bu zümreden
dir. 

Vadesinde borcutı verilmemesinden dolayı yapılan takip Qzerine 3202 
numaralı kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satıl
ması icap eden yukarıda yazılı apartımanm yarım hissesi bir buçuk ay 
müddetle açık arttırmaya konmuştur. Sattş tapu sicil kaydına göre yapıl
maktadır Arttrmaya gimrtk istiyen (1375) Lira pey ;ıkçc~i verecektir. 
Milli ba~kıılarmızdan birinin teminat mektubu da k:ı.bul olunur. Birik
miş bütün vergiler, belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ile 
telliiliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma ı;artnamcsi 10/7/942 tarihin
den itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandtk Hukuk İşlerl servisinde a
çık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat da şart
namede ve takip do!;yasmda vardır. Artttrmaya girmiş olanlar, bunları 
tetkik ederek satılığa çıkardan gayrimenkul hakmda her şeyi öğrenmiş 
ad ve telakik olunur. Birinci arttırma 7/ 9/942 tarih"ne tesadilf eden 
(Pazartesi) günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye ka
dar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapllması için te~lif edilecek bedelin 
tercihan almmasr icap eden gayrimenkul mükellefiyetiyle Sandık alaca
ğmt tamamen geçr..1i~ olması şarttır. Akııi takdirde :;on arttıranın taah
hüdü baki kalmak ~rtiyle 23/9/942 tarihine müsadif (Çarliamba) gilnü 
ayni mahalde ve ayni s;ıatte son arttırması yaptlaca.ktrr_ Bu arttırma~a 
gayrimenkul en c;ok arttırarun üstünde bırakllacaktır. Hak_ları _t~pu ııı
cilleriyle sabit olmıyım alakadarlar ve irtifak hakkı sahıplerının bu 
hak1armt ve hususiyle faiz ve massrife dair iddialarını ilan tarihinden 
itibaren 20 gün i~inde evrakı müsbitelcrlyle beraber dairemize bildir
meleri laznndır. Bu suretle haklarmt bildirmemiş olanlarla hakları tapu 
sicilerlyle sabit omıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalrrlar. 
Daha fazla malUmat almak istiyenlerin 940/2193 dosya rıumarasiyle San~ 
dığnnı.z Hukuk İ:ılt:ri servisine müracaat etmeleri lüzuınu ilan olunur. 

11 Dl~!~~~rzed~~~~~!n ~c~!~BUJI 
1 Ecza Depolarında Bulunur. 

Fakat takdir ouyurarsunuz ki, eser 
meydana cıktıktan sonra bile ona ne 
kadar mükmme! olı1a kusur bulanlar 
bulunabilir. Biz modrn bir Türk dev_ 
Jeti kurmak. yolundayız .ve bunu ya
pacağız . ., 

işte Başvekil Dr. Refik Saydam i-
nandığı davanrn bu suretle başa

rı1 dığmı ve dünyayı saran ateşe rağ
men memleketin sulh ve sükUn içinde 
yaşadığını görerek gözlerini hayata 
kapamış bulunuyor. 

Bu mesut vatan çocuiu ic;in AUahtan 
rahmet dilerken, başta Mil!.i Şefimiz 
olmak üzere biitiin devlet ve hiikQmet 
erkanına; mebuslara ve bütün Türk 
milletine derin taziyctlerimizi suna-
rız. ... 

D I K K A T 

EMNİYET SANDIÔI: Sandtktan alm<ın gayrimenlrnlft ipotek göster
mek tstiyenlere muhammlnlerimizin koymuş oldu~ kıymetin "o •O nı 
tecavüz etmemek ilzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek su-
retiyle kolaylık gösterilecektir. (7404) 

SANATKAR ARANIYOR 
Ortak öy OrbanfyPdekı motarlO vasıtalar t amirhanesi için Qcretlerl 

imtihanla tayin edilecek ehliyetlerine göre tesbit Pd.llmek ve azami yev
miye 5 lira olmak ilzere, bir tesviyeci, ilti tornacı, bir frezeci, bir ma
rangoz, bir boyacı; clört oto makinisti; bir bononaj elektrikçi, bir aldlmU
lAtör tamircisi, bir dökmeci ustaya ihtiyaç vardır. İsteklilerin ellerindeki 
vesikalarlyle taırJrhane müdürlil~ne müracaatları (327-7096) 

• '" '- :, '' • • • I '' > • ' 1 ' ~' !"" •; _\. 

OSMANLI BANKASI 

T ÜRKİYE iş BANKASI 
Kü~ül< Tasa!1'uf Hesaplan 1942 lkramiyf' P.Uh~· 

Keııldeler 2 Şubat. 4 Mayıs, 8 Aitusto.s. 2 J)Jncitesrtn 
tarihlerinde yapılır. 

1942 lkrnmiyeleri 
1 adet 2000 Urahk-2Mn.- U•nı if ~adet 100 ltnbk-:-4000.- t,J.r, 
s • ıooo • -3000.- ı ııo • ao • -ı5oo.- • 
2 • 150 • - l!IOO.- • 1 
8 • 1100 • -1500.- • 200 • 25 • -sooo.- • İstanbul İkinci İtlls Memurluğun -' 

dan: Eyüpte bahanyede :fabrikası o-ı 
lan ve İstanbul B.ısiret hanında ya
zihanesi ve hali taııfiyede bulunan 
Altm Yıldız Mensucat Türk Anonim ı 
Şirketinin ifl~sı 1/7 /942 tarihinde a
çıltp tasfiyenin ad şekilde yapılması
na karar vcrilmi~ olduğundan: 

T'Ö'RK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 

ıo • 2!'10 .. -2!'1on - ıoo • ıo • -2000 - ~ , ............................. ~ ...... , 
1 - Müniste alt.cağı olanlarm ve 

ı. tihkak iddiasında bulunanlartn ala
caklarını ve istihkaklarını il~ndan bir 
a.y içinsie İstanbul ikinci İ!lfu; daire- 1 
s.ne gelerek kaydettirmeleri ve de
lıllerini (senet ve defter hülasaları ve 
saire) nstl ve ya musaddak suretleri-
nı tc\·di cyleme!eri. , 

2 - Hilfıfma hareket cezat mesu
lıycti müstelzim olmak iızere mü!li- I 
sin borçlularınm ayni müddet içinde 
kendilerini ve borçlarinı bildirmeleri. I 

3 - Müflisin mallarnu her ne su
retle olursa olsun ellerinde bulundu
ranların o mallar üzerindeki haklan 
mahfuz kalmak şarliyle bunları ayni 1 
müddet içinde daire emrine tevdi et- 1 
meleri ve etmezlerse makbul maze -

1 cetleri bulunmadıkça cezai mesuliye
tc uğrlyacakları ve rüçhan hakların- 'ı 
dan mahrum kalacakları. 
· 4 - 14/7 /tl42 Salt günü saat 10 da 
alacaklıların ilk toplanmaya gelme - ı· 
leri ve müflis ile mü~terek borçlu 
olanlar ve kefillerinin ve borcunu ı' 
tekeffül eden SRir kimselerin top-
lanmada bulunmrya baklan olduğu I 
Han olunur. ;J1.;.ı1111. (3769) I 

r-· - - . -
O r. NIHADiOZG 

Cild-Saç Frengi 

Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelena· 
mesi 2292 Numaralı 10/ 6/ 1933 tarihli \canunla tasdik 
"dilmiştir. (24/ 6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmt Gazeteı 

Sermayesi: 

İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS, MARStLYA ve NtS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR. KIBRIS, YUNANİSTAN, İRAN, IRAK, FILtsTtN 
• -·. · ve MAVERAYI ERDüN'de 

Merkez ve 1t1beleri: 

YUGOSLA"tlYA, ROMANYA, YUNANISTAN, SURİYE 
L"OBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 

muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapaı 
Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
'f icari krediler ve vcsaikli krediler küşadı. · 
Türkiye , .c EcoebJ memleketler üzerinde keşide sencdat 
iskontosu. 
Borsa emirlPrl. _ 
Esham tah~ilat altm ve emtaa Qzerine avans. 
Senedat tebsUata ve saire. 

!!!!!!!!!!!!!!!!~~-
En yüksek eınnıyet şartlarını haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piya3411ln en müsait ıartla.riyk (Kumbaralı 
Kumbarasız) tasarruf hesaplan açılır. 

--
30 afuıtoet• cviınlı ulonuada amatllr rıt•· 

ıunlar a.raınada bir resim ser r;W açılacalı
ttr. Resimler 15 ağustosa kadar teslim edil-
melidir. Bu acrıride b!rincilifi kuaıı..,.a SO 
ikindye 40, Qçilacü,.., 30, c!örı!Uac(lye 20, 
t>eınici:ve 10 lira miltlfat • Mllecrltti.r. 

ve diğer Zührevi hastalıklar 
ı ınıu~~ı sıım- MUTt.llASSlS ı 

Pazar u Per,embeden 11&111 "'•' • 
,,. .ren t7'.•0 • k•ür (reıetıuu ., • ..., 

veya SERİ HALİNDE damgasız 
Türk P osta Pulları satın alıntr. 

(İstanbul 176 Posta Kutusu) na 
(Pul) rumuziyle gönderilmesi. 

''t , KA y ı P: 2365 eaytlt ve 25/5/942 
günlü ihracat beyannamesini zayi et
tiic. Yeni:ıinl c;ık:.racağrmdan eskisi
nin hükmü yoktut'. Sabı•tt 'ı/llAy•• aoft9l1 d•rtt1 H&• ~uruMU k• ....-. t1 

~r.118"••'.- ı.aıwı. ••tt••,..., 

Sahip n Neşiiyat MQdQrQ: SaW 

tAtfl. Derd.ilndl. Guetedllk ve 
NqrlJ"at T. L. S. TAN matba&r 

' 

Le on v• Con Kaeapyan 

KARAR HÜLASASIDIR 
Kat'ar No. 84 - Buğday saklamak suretiyle Milli Korunma Kanu

nuna muhalefetten suçlu Beykozun Polonez köyünden Yani oğlu Yüzef 
Noviski hakkında Üsküdar Milli Korunma Mahkemesince yapılan du
ruşma sonunda: Bir lira ağ1r para cezasiyle mahkumiyetine ve gazete i!e 
neşrine ve ambarında çtkan ve teslim edilmemiş bulunan elli kilo bug
dayın beher kilosu on üç buçuk kuruş üzerinden hükumetçe satın alm
masma h ükmedllmiştir. 

KAR.AR HÜLASASIDIR 
Karıır No. 90 - Buğday saklamak suretiyle . Milli Korunma K"?u

nuna muhalefetten suçlu Beykoz.da Polonez köyüne Yani oğlu Novıski 
hakkında Üskı.id-,ır MHli Korunma Mahkemesince yapılan duruş~a ~o
nunda: iki lira ııı!n· para ce:ı:asiyle mahkumiyetine ve "azete ile neşrıne 
ve ambarinda çtkan ve teslim edilmenü~ bulunan 200 lkl yüz kilo buğ
dayın beher kilosu on üç buçuk kuruş üzerinden hükümetçe satın alm

hükmedilmiştir. 

KARAR HOLASASIDIR 
Karar No. 192 - Buğday saklamak suretiyle Millt Korunma Kanu

nuna muhalefetten suçlu Beykozda Polonez köyünde Todori oğlu Bolek 
Vilkoşefski hakkmda Üsküdar Milli Korunma Mahk~mesince yapılan du· 
ruşma sonunda: Bir lıra ağır para ceı:asiyle mahkO.mıyetlne ve gazete ile 
ne~rine ve ambarında çıkan ve teslim edilmemiş bulunan elli kilo buğ
da~ beher kibsu on üç buçuk kuruş üı:erinden hükılmPtçe satın all:n
masma hükmedilmiştir. 

KARAR HOLASASIDIR 
Buğday saklanıak suretiyle Milll Ko~~ma Kanununa m~ale!et~ 

suçlu Beykozda Polcnez köyünde İYan .;uıunof hak~m~a Üskudar Milli 
Korunma Mahkemesince yapılan duruşma sonumt~ Bır lıra ağır para ce
zasiyle mahlc0ntlyet.1ne ve gazete ile neşrine ~e ambarında çıkan ve tes
lim edilmemiş bulunan 75 yetmiş bc:ı kilo bugdaym beher kilosu on üç 
buçuk kuruş üzerinden hükümetçe satın alınmasına hükmedilmiştir, 

Fatihte Kırkçeşme mahallesinin Terzi çlkmazı sokağmda <•) No. lu 
evin hedın ve taha!!sül edecek enk:azm.m satışı artttrmı.ya konulmuştur. 
Tahmin bedeli (740) lira ve ilk teminatı (55) lira (50) kuruştur. . 

şartname Zabrt ve Muamelat Mi.ı.dürlü~ kalem_~nde ~örülebilir. , ı
hale 16/7/942 Perşembe günü saat 14 de Daımi Encumenoe yapılacaktrr. 

Taliplerin ilk teminat makbuz vey;:ı mektuplariy1e ihale gı.inii muay-
yen ısaaitc Daimi Encumende bulunmaları (7089) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın 
Alma Komisyonundan ~"" 

Mektebtmtze Jcapalı zarı usultyle 100000 adet ekmek allnacaktır. 
Narh fiyatt Ü%ttinden ilk teminatı 788 liradır. 

Eksiltme 21/7/942 saat 15 de mektepte yapılacaktır. (1211) 

TiiRKIYE CÜMHURIYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 .Türk Lirası 

Şube ve Aj ans Adedi: 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Biriktirenlere 28. 800 Lira Para 
IKRAM !YE VERi YOR 

Zlrııt Bınkaaındı kumbaralı Y l!I lhbıtnnz tasarr uf hesaı:>larında en m 60 
hlu eei bulunınlara senede 4 defa çelcllecek kur'a ile a§a~ıdakl plln• g5• 

•e ikramiye da~ıttlacaktır: 
4 Adl!lt t ,000 Llrah,,. 4,000 Lfra 
4 ,. 600 " 2,000 "' 
' " ~50 .. 1,000 • 
ıo .. 100 • ...ooo " 

ı oo " 60 • 6.ooo " 
120 • 40 • 4,800 ;, • 
150 • 20 • S,200 • 

..>IK KAT: ...,...plar lndakl para lar bir Mne !~inde 60 llradan qaCı dDtml• 

1 
,.enler• ikramiye çıktı6ı t al<: dirde o/• 20 faıı:laalyte verllccektll', Kur'•'•• 
ıenede 4 defı, 11 EylOI. 11 Blrlnclkl nun, 11 Mart ve 11 Hu lran 

ı 
tarihlerinde ç~klfeccl<tlr. ..............-- .-.....--

1 Muhasebeci \ 1 ASKERLiK i ŞLERi 1 
Aranıyor 1 

FATIH ŞtJBEsıNDE;-·--
Gaziamep 2 numaralı ,Dokum:ı.cılar Yd. Pinde Aıteğm. Ahmet oihı Refik 

Ytlincr (SOı71) çok .,ele Şubeye milra 
Kooper:ıUfi için L!sc tııhsilini bitir - cuu. 

KA y ı P: Ailem efradına ait ve Ka
dıköy iaşe memurluğundan aldığımı! 
8 büyük ağrr işçi ve 3 de çocuk Teı:rı 
muz, Ağustos ayla.rl ekmek karnemiz 
kaybolmustur. Yenilerini alacağnndan 
hükümleri kalnıamıştn-. Kadıkoy A· 
Clbadem Atıtb•y aoka~. 36 No, d• 1 h • 

miŞ, c:ısgarl beş şene banka veya sair 
mali bir mUessese muhasipliğinde bu
lunmuş olmak ve usulü muza'afaya 
vakıf bulunmak ~rtiyle askerlikle a
ltı.kası bulunmtyan bit' muhasebecl a· 
lınacak ve ehliyeti derecesine göre 
150 liradan 250 liraycı kadar ücret 
verilecektir. Taliplerin bir hafta zıt
fındıı evrakı müsbitelt:rlyle Koopera-
tifimize müracaat!an JlAn olunur. 1111 GOlteıt 


