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Rahmetli Dr. Re I i k 
Saydam'ın Başvekillik 
devreaine ait üç intiba: 
Dr. Relik Saydam 
halkçı devlet adamı ti
pının ta kendisiyd i. 
Solda onu, haılk araaın
da büyük küçük her -
kesle samimi bir §ekil -
de konu§urken, sağda, 

k e n d i • i n i alkı§lı -
yan halka, sevimli bir 
gülümaeyi§le mukabe -
le ederken görmekte -
yiz. Afağıdaki reai~ ise 
bir aeyahat aıra•ında 
Adana'dan tren hare -
ket edeceği sırada alın
mıştır. 

Rahmetli Doktor Ref·k Saydam'ın 
naaşı yarın Ankara'ya getiriliyor 
Kara haber karsısında 

..:> 
,. 

bütün memleket derin ve 
büyük bir teessür i(indedir 
Dün binlerce yurttaş BO}rük Ölü'nün 

n~aşı önünde saygı . ile eğildi 

Vatanın büyük bir 
evladını kaybettik 

<j 1 teıı ı r) 

e..,_._~ v"'-cı ") .....ı ~ <-- Falih Rıfkı ATAY 

Bütün Ömründe yalnız bu vatana ve halka yaramak için ça· 
1l§an Doktor Relik Saydam, evvelki gece, vazife başında ölmüt
tür. Hatıraaı önünde ola nca &aygımızla eğiliriz. Çünkü en iyi 
vatandaşlık f aziJetleriyle o kadar yüksek devlet adamlığı va
•ıflal'tndan yuğrulma bir ıa.hsiyet, i t ve mesuliyeti kendine 
~vk edinen müstesna bir Türk idi. Milletine bapağlığı dile
l'İ:z . 

19 Mayıs 1919 d a Atatüra'le beraber Samsun'a çıktı. O 
~de.nberi, ihtilal ve inkılap tarih inin çelin yıllarmı, asla 
!11nıaluızm, duraksamaksızın, vatana ve halk,C faydalı olmak 
Ugt\inde b ir §ere f tanonaksam ve hizmet ehnekten gayri bir 
amaç gütmek sizin, çalışa d idine geçirdi. Bir n izam rejimi 
deyince, adı en bat ta hatıra gelen i smet İnönü, kendi devri
nin hük ürne t reisin i aradığı vakit onu bulmu~tu. insan teş
h islerinde yanılmıyan M illi Şef, bu takdiri ile, Tül"k milletine 
hir maddi m a nevi buhranla r dev ri Bat vekili kadar, Doktor 

( Sonu 2 nci 'a}.fada ) 
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İSTANBUL'UN 
BÜYÜK YASI 

İııtanbul, 8 <Husu.st surette ccn:ızı!')'f ed :yor, dlnltyor, eks\kleıi ve aksa.k:ık
takilıed~ arkadafımız Kemal Zakt G<:n-\ ı.an tetkik ccl t.yor, ve ıozwn &<>rdtitece 
COEıına.ıı teıeronıo.. blldlriyor) _ !stanı,uı- mesclelcr1n pek 111ce teferruaU üıerınoe 

1uıa.r aöztert:nı bu sabah b r )aslı hnlıc:-- cıc meşgul otmaktan aerl durmuyordu. 
e &ct.&lar. ~ gilndenbet1 mlıia! rl •11 lstanbulla ot.un arasında kanılıklı 
bulunan Baıvclcll Doktor Refik Say- acvıı:ı vardı. öyle ki, bu son a<»'ahatındıı 
ctanı·ın ırocc ronsı vctat etti~ ıı ıLun i:CCelJ gündüzlü blerlne ratmen n~~.nı 
::Cl.(ılcrcıe bllrtık siyah bael.ık:larla ha· 1ı1c kll)'betmcm1$U. 011.imUnden uç saat 

verııwnıu. Bu acı htı.vruııs oULlln ev\el yapLı~ı son dcmcctnde l&t.anbullu. 
~ )'Jldınm aürattylo )11.Ylkh ve bll· lan kendisine yardıma catırdı. Ve arka· 

YÜZlerde blr anda ölcllılüz bir tee (J. ctıısıanna kalbin n ferah <>ldufruırıu IOY· 
: ctzı:ucrı lıcllrd.ı. Doktor Refik c:;ıı,y. lcmekten c:eklnmedl. 
t dünyanın en buhranlı bir devresinde Istanbul, Doktor Renk Sa)'Clam'ın ıah· 
,anı üç buçuk K"tledc-nbcrl CUmhur,yet swı<la yalnız bir mebusunu deıtıl, kt>ndl· 
'"!üküm<ıt'-'-
S ....... basında bulı!rıuyor ve ~t 111 sını cok seven ve kend mln <X'k &evdi~ 
n:':,. ~rtnde hür ve mu takti TUM\ıYe- bir dostunu da blrllkt.e k&Ybet.mlstlr. Clu 

ns ıılynS<!Unl do.re edlyol"du. rtızı1en bUtUn memleketi sannıı bulunan 
İstanbul, teessür duymakta cok bıı klı yo$1a 1sta'nbul'un payı bÜ)'UktUr. 

idi Doktor Ret k Sa) dam hilkUın t.tn Her yurttaı bu acı kaybın tes&llı~lnl 
bm btr le ve <l1' m(!Sele5! arasında bt n- ancak sunda bulabiliyor: bu vatan evı.'ı
bulluta.rın .. _t ...... nı -nndc dlnlemft ' 6 k .......... "' • "~ ~ ~ dının dürüst ve tenıl7. hayatını bir o!T'e 
: Clarc!ll'?l'tnı ıırarnaj\'a lı'Clmlstt. ~cl1 olarak almak ve onun ıı'l.bl halk ve 

nd11zıu caıııı:rordu . Han.: ve esna1 he- ml"m~ket 1'lerlnde yorulma nedir bil· 
1etlerını, ıne&ul !da.re a.damla.rmı ka~ul mernck! 

1 
(Husust surette cenıu:eyi takibe • 

den .arkad~ımız Kemal Zeki Gen • 
cosman tele fonla bildiriyor) - Ve
fatiyle bütiın memleketi sonsuz bir 
ttessur ve nıAttm içindi" bırakan Raş· 
vekil Doktor Re fik :5.ayclaın'ın naaşı 
yann aaat 13 te hıısusi trenle Anka
ra'ya nı<klolunecaktır. Bur:ıda ya • 
pılacak merasime ait hıızırlıklar 
bug;lın vali ve helcdiye r ı·isinln hu -
hıncluğu nıi.ıteaclılit toplııntılıırda \k 
rıınl edilmiştir. 

Diln ı:ece qat 2~ te Pcrapala<ı ott
linıle kenıfülne blrdcnhire bir fenalık 
gf'lmf'si Ur.erine rnhatsıılannn ve bir 
k ç daklkı< sonra ha)atıı. guzlerinl yu· 
ınan Bttş\ekll Doktnr R.-fik ~aydam'
ın ctnaıesi bu nhah ~aat il 30 da 'a.11 
\C helecli) t rei'i l.(ıtfi Kırılar, Örfi 
iclare ve İı;tıınbul koııııılıınlnrının hıı· 
z:uriyle otcldf'n alınarak Re)t>illu Zu
kı"ır h11stancsine nnklnlunıııustıır. Bu· 
raıh hastıınl"nin birinci katında bir 
oıtaclıı merhuma hir rahat dıı ş elii ha
rırlanmıs huluntı)ıırclıı. !"aaşın ustüne 
büyük hlr 'l'ıirk bnyrıı.ii:ı (ekilmişti. 
Cl"n11ze akşama kedar bu ba) rağın al· 
tında kalrıııŞtır. 

Haber Ankara'ya 
bildiriliyor 

~1erhıını Refik Saydıtnı'ın ve fatı 
haberi dlın ıret'e Doktor Liıtfi Kırdar 
tarafınrbn Ankara'\•a hlldirılnıiş ve 
bu a<'ı hl\disrclen ı;ta nhııl'rla bulunan 
vekiller de hıtbrrdar l"rlilıııiştlr. Vali 
s11b11ha kadar Pernpalaı;'ta kalmıştır. 
Cenaır.nin başuctında iki sUngUlll a&
kt r, subay \'e poli& ihtiram nobrti va· 
zife~i alını~ la rclır. Bıı sahHh ıaat on
dan itiharr.n, şehrimizde bulunan Ha· 
riciye \'e:O.li ~i.ıkru S~raçojHu , Tiea • 
r et Vekili Mıımtıız: Oknıen, ~taliye 
Vek ili Fııat Aifr lı, Parti Mu~takll 
Grup Rf'lsi Ali Alına Tarhan, P.arti 
Meclıs Gruıı ReiR Vekilleri llnsan Sa· 
ı.a ve llilıııi Oran, lstanbul'ıln bulu
nan bııtun mehu l.ır ve hnlvr.r~itt 
rt>ktoriı vilayet &ivil \'C Rskerl erkAnı 
hastaneye gclmlşkrdir. Hr.yoji;lu hu· 
tanesinin unıl teess!ır i(inıle bulunan 
yiızlcrce hnlk tarn fındnn erkenden 
clolclurulınıış hıılıınuyonlu. Saat 11 
dl' tıa5tn Vekiller \'ali \'e komutan -
!ar ol<luRıı halde r.lynrct(ill'r Doktor 
Refik Sayclnrıı'ııı etrafınılıın saygı ile 
l!'f'ı;oıııişlc-rılir. Bu ziynret MRt on iki· 
ye kadar hiç durıı111nııştı r. llıılk akın 
akın vnzifosi bnsınd:ı ebedi haynta 
ka\ U~an RaŞ\'t'killnin Cf'nııı.csi nn11n
de son tliılrn vaı.ife,ini varmıştır. 
ilğ!l"drn sonra Doktor Hr.fik Say • 
daın'ın ıııııtehas ıslar tarafınclan yil. 
ziınlln mıılı\.iı alınmı'1 bundan sonrıı. 
c-r.,et tahnit olunmuştur. Cenaze yarın 
sahalı tahuta konula<'nktır. 

Merhumun •on günü 
Doktor Hc·fik Sııvrlanı lstnnbııl'a 

,·anıncla Tıcurrt Vrkih .!\l ıiıntaz iık· 
;ıtl'n ıılclıı~ıı hnlrlr ıı lt>mmnı cıımar
tf' i ~ıınü ırclrnl~ti. Merhum htanhııl 
mehııw icli ve fstanhul'u ıHccll"nhen 
ı;ıık ~eHrcli. II.ı) ıı.tınrln Aon \ ol<'ııluk 
olan hıı son ~ey hatlni f t:ınhul'un 
ia e işleri~le yakından mi'! ırııl olmak 
i(İn yapıyordu. Tttklklcrıne hemtn 
.R'cldli'i ıriın ba~ladı ve bu ml"~J::uliyttı 
cliın ak<am ~eç vakte kadar de\•nm 
etti. Refik S3~daın diln sabah uat 

(Sonu 2 inci &ayfada) 

Başvekalette 
111111111111111111111111111111111111111111111111111 

açılan hususi defteri dün 
birçok şahsiyetler imzaladı 
Raş"ekil Dr. Refik Sa}'dam'ın, dün ~abaha kar,ı alarak derhal okuyucularımıla 

bildirdiğimiz ölı.iın haberi, yalnız yurtta değil, dış meınleketlerd!! de büyük bir 
teessürle kar$ılıınnuştır. 

Dün Başvekillikt !! bir imu defıeri ııçılın ı$ ~ >~rli, yabancı yüzlerce şahsi}-ec 
defteri İmnlıyarak. memleketin bu temiz ve değerli "l.Wına kar~ı ~n:ı vazi
felerini }l'rioe geti rmişlerdir. 

Diğer tarafııın, cenaze töreni için fstanbul'da "e Ankara'da hazırltklara ~· 
lanmı~ bulunmaktadır. 

Baf\"ckillik Mu~ıeşarı B. C~al Ye5il ve Hariciye Vekilliği prot.-&ol müdürle· 
rinden Bıilent u,aklıgil dün ~aat dörtte hususi bir tanare ile İstanbul'• hareket 
etmi•ler ,.e lsıanbul'da, Yali Dr. Luıfi Kırdar'ın rei~li(:i alıında toplanarak )ann 
rapılacak cöreni teshir tdcn komisyonda hazır bulunmuşlardır. 

C.H.P. Genel Sekreteri geliyor 
İzmir, 8 (Telefonla) - C. H . P. Genel ~ekuteri B. Memduh Se\'~,;ct F.~endal 

küçük ~fenderes kanlarında tetkıklerini bitirmek üzere iken hu.ı;ün sabaha k~ı 
otomohille Bandırma'dan ~ehrimiıe gelmi} ve Ankara trenine yeıi,erek doiruca 
Ankara·ya hareket wniştir, 

Devlet adamı - • ve ınsan 
Dr. REFİK SAYDAM 

• 

Arkada1ımız Burhan Belge, dün ak§am Ankara 
rodyo•unda, ölümiyle bütün Türk milletini derin 
bir acı içine atmış olan rahmetli BCJ§vekil Dr. 
Relik Saydam hakkında bir konuşma yapmıştır. 
Devlet adamı ve insan Relik Saydam'ı bariz 
çizgilerle tasvir eden bu konuşmayı, olduğu gibi, 
•Ütunlarımıza alıyoruz : • 

Konuşan: 
Doktor Rcttk Saydam, artık aramız

da d!'Qild T. 

Arka ından bıraktıtı at esi. acı kln
dcd -

Burhan BELGE 
ula blrl5l vard:.r ki, bu blris~ ~ mll

Berııber çalııtıtı kab ne a.ı1tada~ları. ıettc11r. 

acı çtnded r önce ı;aydıklanm Doktor Refik Ssy-
Onu içinden çıkaran Mecl ve on ~am·ı ya.kından ta.nı)-an. ona aaruı bir 

Baıveklll vazıt nl te~'dl eden Milli gev~! Ue b:ıtl butunanlardır. Bunlar, 
Saftmlz. keza, ıı.cı le ndedlr onu kt'fldi kcmd lcrtne de :vadl!d p, duy. 

Fakat Dok-tor ~ Sıı.,'dam'ın bu duklan acı ı 4J bile b..'lea kalabilir • Z1· 
.aydlklarımdan , acı içinde bırak· ( Sonu 2 ııci sayfada ) 

Ankara ve İstanbul' da yapılacak olan 

programı 

Tören bugün Taksim meydanında boşlayıp 

yarınki cuma günü Ankara' da sona erecek 
A nkara, S a.a. - BeşvcklJ Dr. Re- f • 

t ik Saydam'ın cenaze merruıımlne ait D 
program : 

ISTANBUL: r. Refik 
1stanbul'a yapıl:acak merasime 9 

temmuz 1942 perşembe gUnU saat 10 
da Taksim meydanında b3§lanaoak
tır. 

O $?;Un merasime iııtirak edecek 
zevat saat 10 dan evvel meydana a-e
lip kendilerine ayrılan yerlerde mev
kilerini alaoaklardır. 

Y ollanacak çelenkll'rin saat 9 dan 
ISnce meydana gönderılmlı olması 
lA.zımdır. 

Saar 10 da prntokol ~ır~~iyle te•tk· 
klll eden alav Takııim meydanından 
hareketle Beyo~lu İstiklil cacldeslni 
takiben Galatasaray'a oradan da 
tramvay yolundan Karaköy'e ine -
cekrir. 

Cenaze bir top arabasına konacak 
ve bu top arabasina alay sancak -
lariyle bir piyade IBlayı, bir !'Üvl\rİ 
bölü@, v e bir jandarma taburu ve 
pofü; r efakat edecektir. 

Karakoy'de Deniz Yollan tara • 
tından tahsis edilen bir vapur cena
zeyi ve merasime ıı,urak eden ze -
wrı Haydarpaşa'ya nakledecektir. 

Haydarpa~a'da cenazeyi bekliyen 
hususi tren saat 13 te hareket ede
cektir. İstanbul V alisi. Başvekalet 
MUıııeşan, B a•vekA.let Hususi Kalem 
MUclUrü, Başvekı\Jet Yaveri ve Ha
r iciye Vekaleti P rotokol Umum MU· 
dUr Muavini trende cenazeye ref'a
kat edecek ve birlikt e Ankara'ya ı:-e
lecektir. 

Merasime i~tir k edecek sivil ze· 
vat için kıyafet jaketatay ve silin -

( Sonu 2 nci 51.).fa.da ) 

Say m 
Kemal TURAN 

İnönü safinın baş eri Refik 5ay
dam, dun sece 'a fe baeında ha ata 
goz.lcr ni yumdu. Saf bo$ kalmıya
cakur. An<:ak onun öl'llmünden son
ra bUtiln memleket n vicdanında ka
lacak öyle asli du) gular vardır ki 
her b rlm z bunun b r ı>arcasını ı! oo 
etmekle hem men E>kete hem de a
zız ö lUye karşı va i!enuzl yapmış o
luruz. 

Refik Saydam, hayatını hizmetine 
hasreu.ığl yurdunun en y t.r:sek ve 
&uphesız en at:ır 'azlfesını yaparken 
öldü. Seflne ve memleketine kıtm 
üç buçuk yıldanberl taşıdığı büyük 
mesul yetın vekan ç nde aramızdan 
ayrıldı. Sayılan ve sevıle-n Refik Say
dam'ı kaybetti{:ım.zc her zaman acı
nacağız. Ancak bUtiln enerjıslnl, ınr 
askerin büyük bır vuruşma ıc nc!e 
kanını akıttığı glb , iş başında tüke
ten Re!ık Saydam'ı da her vakit gıp. 
ta ne anacağız. 

Onun tem z ve t z çalışma t'ZI• 
nı bir örnek dı>e vasıflandıranlar 
çoktur. Ve bu, b r m~,.k ve ld.-ıre 
adamı ldn her zama n Ustiln blr ha,s. 
let sayılır. Ancak Refık Sa)·
dam'ın bilhassa :ı:en Türkıy,.'nin ku
rulıi~yle başlıyan bir rJ~tj hayatı 
da vardır ki inkılfq') tarlhlmizh u~· 

(SOnu 2. lnd 18,Ytada) 

Bir vatan evladının 
ardından ... 

Mümtaz Faik FENiK 

Bir millet, ona h akiki hizmet eden evlatlarının b irbirlerine 
zencir olmuı kudret halkalarının eseridir. İtte Re fik Saydam 
bu zencirin bir halkasını vücuda getirmek şerefine mazhar 
olarak öldü. Onun şerefle ve muvaffakıyetle d olu olan haya
tı, ölüny:rle silinmemİf, bilakis gözle rde parl amı•tır. 

Arka dan sade göz yaşını değil, gıptayı b ir &el halinde akıt
mak ve yanın asırdan fazla b ir haya ttan M>nra en genç bir 
imtisal Örneği olmak büyük b ir mazhariyett ir. işte Refik 
Saydam gözlerini bu müstesna varlık içinde h ayata kapadı, 

fakat tarih ve istikbale açtı. Onun yolu en zor şartlar içinde 
hepimize bir düsturdur: Türk olmak ve bü tü n meziyetleriyle 
tam, olg un ve T ürk menfaa tlerinin şuuruna va ra n b ir T ü rk 
k a lmak. O t imdi hayırl a ya d edilmesi l azımgelen bir ölü ol
makta n çok ileridir. Çünk ü bütün millet onu M illi Şef'i
mizin d irektiflerine tam uyg un bir şekilde, Türkiye'yi bu bü
yÜk düny a cehennemi içinde bir barıt cenneti ola rak tutabil· 
diği için canlı olarak da ima hayırla yad edecektir. 

Bir milletin §ükranından büyük b ir m er siye t a savvur edil 
bilir mi?. 

(Sonu 3 uncu P)i~ 
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Devlet adamı • ve ınsan 
1-: L,L 

Dr. REFİK SA YD M 
( Başı l inci ~ayfada ) [bir mllletJn daha yuka .. k bir tııkultesı l.Azımdır. 

ra. Doktor Reflk Sa~dam"a tıı1ıs1a ede- bunu oır mllletin takdır hal6.'l~ı. veıa- Bunu da, b ze, ıns.nn Reflk Sa:Yd<tm, 
oekler.l aon aJflka ve sevırt vakte.s.ını nem kA.rlık h!Uw.l&ı, vJcdanlılık hıı.s&a.<>ı tut,ır. ızan ediyor. 
loe\Y!lyet hem kemi;ı;et bakmund.ıı.n, dile- Ve euur hassasında ounlar, top:anm In.s.an Refık sayrla.m'1 siıe benim 
alkleri cibJ uuın edebUlrıer. Ve duyduk- cemoıu.r. anı ... ımama liı:ı:ı.m yoktur. Onu aize, 
l&N acı, bu suretle kC'1l<lllertnı, aralan,- Bu vasıfta blT sıcıı ııahlbl olmak ıcın. hadı.se, şu ölilmıyle tamamlanan ha
dııUl a.y:rılıp irt(lcn sevlımll arkad.ışın ve bir ın.sanın yalnız mHlek ~e daıre lmtl- 1..ı.:se anlatmd.Ktacıır. 

d<ıGwn harız.uara ı:ecml$ haUrosına bat- hanlarından ııeı:ıı. u. ıl ve her ıeydt'n on· JJr. ketık :::.ayuaın, Başvekildir. 
J.ı.).'acatında.n. ~nl de bcrabeı1ntl.ı ce btiyuk tarttı va.kalarının tmtl:hanınd ın, Memleket, ~orulmemı§ 1'<l1:ıalar öl -
ı;ıetirlY<>r demektir. hem cıe muvaffakıyetle ıı~mesl ltııım· çusune çıkaıı bır harpı en uzak. kal. -

Fakat, 0 bııhsetUA'!m b.trıls1. ki, Tür!< dır mıwını bılmış ıse de, bu harbın bır 
· de ıkusadı tesırlerınden uzak kal -

mlllet1dlr, o, Doktor Retlk Saydam'ı an- D<>ktor Refik Saydam ya$ın<la otan 1 mak imkanını, tabıaııyle bulamamış _ 
CAk htzmetleı1 ile tarumak ve bu nlz- Türkler h:ln, bu lrnUhanlar & lsUesl .ME)· tır. 
metlerde kı)'ltlet ve tcdakA.rlık olcl.i.ııti tıu- rutıyet hareketi - Balkan harbi - t>Uyıık Ve başta gelen sıkıntılar arasıncta, 
y;)k »e, onu sevmek ve onun o.cısını harp ve m!Hareke - Milli Mücadele ve in§e meselesı, hususi zorluklar ar -
d\Q'l118.l< mc~·k dedir. Ve Doktor Refik Cumhuriyetin kurulması - Ataturk ve zetmıştir. Bunların arasında da İs -
F.a:Ydııım'm da km~!n bu en bü;oük aile tooniı devirlerinin bll1ıblrtne ı>erclnlen- tan bul un kendıne mahsus zorlukları 
ve en büyi.lk dostu olan mil! tınln sevııı- mel ırlbı ııaChalar kaydeder mevcutıur. 
~ ve acısına !Ayık nJıma.k kin. eıt:nde. Bu sathalardan her b rı. blrcok kı~- Fakat Dr. Refık Saydam, muşkti-
bu millet u~na vcrdlftl hizmetlerden metler !cin bntıhan olmuş ve bu .mtl- l{ı.t karşısında yılı:;-ınlık ı:osterecek 
be.ı;ka, ne blır vesllc, ne bJır yarrtımcı hanlardan her defasında dönenler nu_ bir insan de(;ıldL 
kuvvet, ne de bir deJal mevcuttur. Jıınmuştur. Bu, böyle olduA'una .ıore, ler~:-1::~~ 1~1:ı1;~~~~a b7;t~~~1;:ıag~l~~ 

Tilr'k mtıleti, öyle bir m llottıır ki, C'ir- Meşrut.lyet hareketinden ırunumuze ka- İstanbııJ'un iaşe dmumunun çerc;e _ 
ııda blrdinl.n cenıızest ııôturü.lrlüğünü de dar, devletın takat dcvlelt.e-n de ztın..w vesini çızerek, vardığı neıicclerı, A
&'()l'IM!, acıt' ve &'ldeni Tanrının rahmettne ve bU:haaıa ml.Jlet1n ve memleketm hlı.- ııadolu ajaıısının muhabirine not 
emanet eder. metinde ka.lmıık sebatını &'otıtermi~ ol- ettırml§tir. Bu notrıı, lazım gelen e· 

Fakat. DQ!ct()t' Retlk Sa.)"dam'ın Ieı- mak, devlet adamı payesine y\tkl!(.'l:m'e b:r mirlerın verildiğini bildırcn nokta.
ml.%de bıraktığı acı, b!:r miiAHlm.a.n ö!Us\1- Türk evl.a.dı ıcın. kı)'tnet ve kıdem :ı'ikı· nın hemen yanı baııında, kadroları 
ni.11ı bir müslüm:ı.n oemaa.tinin satıann- m:.ndan fyJ oır sıctıdlr- Ol<UY\lnuz •eıcü· doldurmak içın adam bulmak sıkın-
& bıraktıl':l acı mıdır? me!haltnl, ııöreceks nız k1, bu dlô 1lı! ııı tısından bahsetmektedir. . 

Doıct_or :Rclil< S.-ıy<tam, bundan başka, ı:!ı!nc kemttrı.e vertlcn tşln baı;ında ?lmiı.> Bu onun. o ıemız, çalışkan. mıl -
öle.n blır Başvek'.Jdir. o!an Doktor Rcrll< SaHtam. bu şcrefıı si- leU~e, devlrtine ve şefine ~aılı~ Dr. 

Til...,. mtlleti, 0 kallat' ebedt bir varlrk- il ilk ol 1 roa bırtd r Ret ık S3yılam'ın bize son bır hızme-
'"' c e ma an a n . 1 t!dır. 

br k1. blrcOk sadrfzanıların öldütünll Meerutlyet stajını üçüncü orduda yap- Ölmezden bır kaç sa.ıt önce daha, 
eoroütü a1bl, bircok b.-ıısvcklllertn de ~tır. O UçüncU ordu ki, b rc•lık kıyır.et- kıymet kıılıf\'mclan şikayet elmiş • 
öixlU{Cimü i:QrecekUr. Ve on.la.ra ıM:ıdıiı ıertıı tldanlığını t"kll etmiştir Balkan 

1 
tir. · 

gtbl, bun'!a:ra <ta acıyacııktn-. harbi onu, cephedeki kolera ile mü91- Memleketi için. gerek devlet ada-
Fa:kat, Doktor Retl'k ~am'ın 1<:1- dele ederken bulmu tur_ BUyUk harptr..

1 
mı, gerek imıan olarak, önıek bir 

m'ı:?.ıde bımlct.ıjt'ı acı. acaba btr hukümct satıra sıhh!yestnl idare erlcnlcrd~n hlıi· kıymet olaıı Dr. Refik $3yclam'ın, 

retslnm kendi milleti uzerlnde bırakt.ıfı'ı d.ir. Milli Mtiradelcde. At:ılunk'Un y nır- ı bu mliş'lhecleQinden, tam istifade er
e.cı mıdır? dadır. Cumhurzyette, once, uzun sene l"I memi:z:, memlr,keı islerimizın rle bir 

YoKsa, bizim bugün dıızymakta oldu· ve tnönü Başvekfıletl~n 15t1ra enln<'l.Yc bakıma göre halterlilmiş olması de
tumu:.ı: a.cı, bir ba&kA türlU, bir ba.tka kada.r Sıhhiye VcklH. ve nihayet •o'I w· mektir 
nevld~ acı mıdır? manlarda rtn, 'Türklye'nln lhşvekıll llr. ZirR, bıı memlckeı, Dr. Refik S·~y. 

.,.,_·nu kim bıl61n, bunu kim s<ıylesln? dam gibi kıymrtlcri yaratmak ve 

.,.... Faıııl:tsı:ı: b r cıı.ıı,,ma ve Meşııutlyetten çor,-altmak ımkanını bulursa. htı mem 
Ve eğer ruhu, fU d.ak1ıkada heplm1Zle ırUnümüze kadar, mf'mleketln hlçhlr :-.. ıh- leketin iııleri, başvekilleri iş h'lşın 

bf!nlberse, hepimizle, yam t8< tek blıı· rarılı deVTesl onu >,l<lınp bir kenara o;ln- da, vekilleri en taze yaşla öldiirccek 
lt:?'r, ~aıcta devam edeı Türtc va.tan. dlrememlş, h~blr tehllıkc korkusu .• ıreol pi kadar giiç olmıyaoaktır. 
da~le t>e?abenıe ve bl9.leorl, a~l!llı:ı:· bir &'Un mlllctinln bir Baavoklbt olması- Dr. Refik Saydam'a milletin şeref 
da:ld ve fçlmlz(leld düşüncclerle d!n.llyor· na engel olmamıştır. sicılirıde vereceğiniz yeri kendi hiz-
lfl. b1Zlm e.cımızın ne Wrltl ve ne nevı- Usulüne ve m.ıd'1eslne tE'vClıkan anla- met! kadar sızin t,ıkdiriniz, ıakrlir 
den bir acı olduj:ıunu, nca.ba Doktor Re- eılan kl>meı ve kıdem slclllnln iYi oima. edecektir .• Şunu unu•mayınız. ki, y~l· 
tik Sırdmn'm kcndls1 na."11 t."\.Ytn etaln? sı 'tek baeına bu keyfiyeti izah edf'm<'z. nız. o, dann uzun !'leneler tçı.n, arka-

Iıte bu sorııuıan s:ırelaYlP onların ' · sınclan ağlatacak dPğll. emrınde se-
k&r$ısmı1a vicdanlı bir mllletl.n vıcda!llı Doktor Reti.k Saydam'da ona 0 t>uyUK 1 ve seve çalışılacak dinç, temı;z; ve 
meonsuplan glbl düıununce, millet dedi- kıymet ve kıdem esasıru1 • da morr ale· ı hem insan hem de devlet adamı ol~ 

!er katettllnnls olmak !cin bır baııka ta- rak k<'maline !'::elmiş bir TUrk ev -
tımız ebedi fakat gayri mu6ahhas var- rafın, b r başka vas!ın mevcut olmıı~ı !adı idi. 
lı:klll 0 milletin lcJındcn cılon14 dcğerd 
ve müı;ahhns bir evl:'.ldını, &0n bir t<"Zlcl-
yede, son bir l.ant$mada, son blt' vetaklr· 
lıok ınıtlhnnında karııılaı;nut ııöti.IYoruz. 

Tarlh ki, bir mUletın ya.aamıe <*!U#U 
hayatın. oı.naen.ııleyh, bil:Y'ı.l:k ve kilcük 
ha.mı.eıermın btr Mk,ıycsldir, tarını, o mll
ıeun btiyıj.k evlaU" n ıçı.n, d.:Llma ıı.cık 
tut.ulan bı.r toref liısV'Si 1ht1va eder. Ve 
n.aaı.ı. bls- memurun !rendi datreııııi ta.Ta· 
tından tutulan sıcıı. o ı;dclldeıki mtizam 
vt'- o sldldelct di.ırUsUti!k:, o d.alrC'nln mu
""-tf:lkt~U:nm esuım ~ eder, akai 
takdıme o daire blr tczcbzüP ve 11tlmu 
ocaıtı otursa, Wr nrtlleL de. ta.rihlııUn ıe
ret ~. b~ gtnne~ lAYlk olan-
1111.n ııoıanaıcta. asla. .:ecllan001e11ıı:IJ.T. Ak-

81 takdlrdıe kn.brtstanlar, &illik. 1cmk ya
hut :yana dtiş{ID( k!tabclerin gtrdabında 
ve o musıavatçı öKlmun korJrunc lın6af
sı:z1ı~ ile, kJoYt1\-0Ucrm rnaktellet1 olut'
ve kıYrn<ıtli oliiler.lni ;vasatrnıyan m!Jlet, 
kıymetler :yaratmaktan, &'eri kallr. Ctln· 
kt1 .k.LYmetlerin zaman ve mel<l'ın temde 
?JE'n&lenmeslnde. ııt<tenln ııctcnc bir ör
nek olmaııı etııısı, kıymet yaratma ve 
kıymet cofcııltma a.mclıtYeısl:nde, :l.hmal e

dtlm• 4e1neıctAr. 
boo blzlcr. ıu d.tldkada, aramızda ar

tık ooıunmı.:yan Doktor Rdlık SaY'dı:ım·m 
e.eun:m bu eet>eple ve bu bakımdan duY-

malctAYJZ. 
DEımi:n a.rzettiğlm ııtbl, onu yakından 

ve şaluıen tan1yanınr, onun ac.ışını, daha 

~un mUMet duymak len, blnblır ımka· 
na ma.lılld.tr. ~umhur tnonti yahut 
ııı-n Inontl 1<:tn; Tüıık!ye Büyük Mlltet 
Mec!!si yahut onun tek tclc mehuslan 
ıçın; Doktor Refik Sa.)ldam kAblne6i ya
hut onun tcl( tek ve.killeri 11."in. .>'ahUt 
blzleı" ııı~bt. omın seve ıııeve eınrındt: ca
lısmı& olanlar ıc-ın, acımızın hem re.ıml 
hem tnsan\ tararıannı b11lr> net5lrnlze e
manet etmem z, kolaydır. Ve bunlann 
ht'-P."1 bir araırn gelse. ıı:cne, m!llettn Dol{· 

tor Rt>flk Say(lam do!ayuılyle duyduAu. 
yahut rtayma.aı lAıım.:eıen acıyı meydana 

ıııetremez. 

:Mll.lct.m duyacaıtı acı mevzuubahllı o
ıu.nca. Doktor Renk Sa><IAm'ı şahsen ta
nl.Yan!a.r da dahU olmak uzerc, her.kes, 
bu temiz ve caıış1<an memleket evladını 
a.nınaok l&bıt nnrak, onun bir > urttaşı ıı
taLl,)llc yn.pablllr. 

Hani onun buradan &U m!krotonun 
başından. huktimet adımı mıı.:.ete, ner 111 

dU5Lllftti yahut derdi blr:.ltll{:! zam~n 

''&cvııU! vat.anda~ıarım" d!ye h tabettliı, 
b.r, kenıL1nln de ııörmcYlP sadece olldı~ı 

vatandaş suuru.nrtıı yaşattıltı he~betıl b:r 
v.<rlık var ya, yanı ;,lz!er, yıın l>.:>:ler, 
yani hPp mlz 1$Lc, Doktor Refik S:ıy

d11rn'm öli.Lmi.ı .kareısım1a hep bt'rıı ber a
cı duyanlar, onun, kf'ndılcrlne "se,·ııııı 
vatandaı;l ırım" ı11ye hltııbetllğl zaman, 
bu sesi, tA. ~leırln<lc r!u3ınakl.a, vatan
ılaşlık riıttıcslne tıpkı onun gibi, on.ial<ı 

kuvvet ve ınantıı erlşm!$ olanlarılır. Çok 
eükUr, Türk m!Hctl, bu rütbenin veril
moo nı tahrl de<ltlmlıı gönnektcn, &lmılhe 
kadar masun kıılmıstır. 

Bu suretle. "dovlet adamı" Do:<tor 
Refik ~ayrtam ve "lnSa.n • .Do!Ctor &.'!k 
$aydam a s;elm ş oluyoruz. 

Devlet adamı ucrbk Saydam, Basvi'kA
let ~andalycslne, kıymet ve kıdem dcre
cel,.rı1nl alarak gelmtııtır_ Eter t.ercüm~;_ 
h.ııltni okudunuz yahut de-mln, buradan 
dtn!Mlnl:.ı. yahut, kendini tanıdınız ise, 
sızce de maJOm olması 1Azımı1ır ki; it!Y· 

met ve kııır.m d<'nlnc-e. 'u hf'r memurun 
ve meslek adamının hayatınıla rol oy
nıyıın takat bUrdd ı ııncnk lklnd pl1nrta 
mi.ltaleıı eo.1l!mlsl ltızım basit vl' usulüne 
ve madr!es111e tevfikan nnlrışılan kıymet 

ve kııl<!fn tarafı rla rtahll olmak Uzere, 
Doktor Ret k Saydam, arkasından, nlı. 
1'f're, yani ılPV]Pt'ne ve milletine "ıl•:bt~ 

oorç bınılcrnamıstır. 'Bllha~. ote>kl kıy 

met ve kıdem PSası. hüyU5< ve ıren!s kıY· 
met ve kıdC'ITl l'MSI bakımıntlan .•• 

Bu ~teki vr> bUyi}k ve ıren!e Jcwmı-t ve 
kıdem ~!Ol. ıı'<' dıılreleı1n ~ldllrırt~ n
lıan ve sıcUmde t11lulıın dctlldlr. Bunu, 

Vatanın büyük bir 
evladını kaybettik 
~ c::,.,.....,.-,. jL, C'1..) <Bası 'Linci MYtartaı 

Ref ik Saydam 'a da uzun bir hiznıet ve fedaka:-lık hayatının 

en yüce mükafatını vermiştir. 
Ba§ p rensipi çalışmak, yalnız vazife kaygısı ile, vazife af

kr ile, vazifesin i yapmış o lmaktan başka bir hırsa kapılmak· 
sızın, çalışmaktı· D ür üstlükte titiz, n amuskarhkta çetin ve 
zorlu id i. De vlet itini mukaddes tanımak, ve Devle t elini te
m iz t uhnak ta, sarsılmaz bir irade ile, Milli Şef'in ahlakçı da-
vumı yürütmü~tü. 
Başvekilliği Türkiye Cum huriyetinin en güç zamanların ll 

rastladı: Atatürk 1938 de öldü, ikinci Cihan Harbi 1939 da 
çrktr. Doktor Refik Saydam, jnkılap rejimini, durlu ve &ağ
lam, m e mlek e ti barışta tutm.ak idealinde Milli Şef'Je ve ken
disine h er vakit gönüld en itimat gösteren Büyük Millet Mec
lisiyle bir ve b eraberdi. Ba h tiyar im.iş ki gözlerini kapar.ken 
muvaffakıyet üsıtü~Je idi. Muvaffakryet devam edecektir. 

Ö lümler, k alanlara göz yaşı döktürebilir , fakat bu d evle tte 
gedik açma z. Doktor Refik Saydam'm kayıbı derin bir boşluk, 
fakat hizmet hatırası, kendinden sonrakiler için bir azim ve 
kuvvet kaynağıdır. 

Yıllarca süren Sıhhiye Vekilliği, Doktor Refik Saydam'm 
t
0

e~kili.tç1, uğra~kan ve yalnız işe bağlı hükümet adamlığı k a 
rakterini; Kuvayı Milliye'denberi geçen büyük imtihanlar , 
onun yüksek inkıl5.pçı vasıfların1 göstermiştir. Başvekilliğin· 
de ise, Doktor Refik Saydam'ın sayılan, sevilen ve bağlanılan 

şeflik meziyeti tebarüz etti. Yarın fani vücudu toprağa karı· 

şacak, fakat adı Cumhuriyet devr i tarihinden siJinmiyecek 
olan bu devlet ve hal·k emektarını hayırla analım. Misalini 
kendimize örnek edinelim-

Millete onun gibi faydal ı olmağa bakalım: asıl olan odur. 
O, gi denin arkasından getirir, ölenin arkasından yetiştirir · 
En yüksek şeref, ona Öz evlatlık edebilmektedir: Doktor Re fik 
Saydam bu terefi k azanarak aramızdan ayrıldı. Saygı kad a r, 
gıpta ile de anılmıya değer. 

Falih Rıfkı ATAY 

Rahmetli Doktor Refik Saydam'ın 

naa~r yar1n Ankara'ya getiriliyor 
(Ba4ı ı. inci ı;a,ytada) 1 mişlerdi, fakac Ha,vekil devletin binbir 

9.40 da vilAyett' ı;:elmlş ·ve ııaat 13 ışı ducurkcn bu i~ıirahacı kendisine çok 
e k:ıdar alıiknlıların da iı;ıtırak ettigı bc.ıri.ıyorc!\ı. 
hu toplantında Şl'lırin iaşe ve ııı~hru- Doktor Refik Say<t.ın< belediyeden Ve· 
kRt i~l!'riyle nıeşı::ııl olmuştur. Üğle - k llcr ve yanındaki dllter zatlarlıı. bera.bel' 
elen fiOnrı ı;aat 15.8•1 dn gene beledi· ~ıı.t 21,30 a doğru aYTıklı ve hep blrllkt1: 
yeye gı•lnıi,, cv\·cla clniıııl encilıııen o. Tak.~lm belcd!Ye gaztllOSuna akı!am ye-
dRsına çıkarak hlr saııt kadar bııraıl.ı mcglne ırtô.lldl. Renk Saydam :rJ de 
kalmt' ô.z ılarl..ı koııu•ıııu , bıınclrııı d 
~onra 'bt'h·rli~ e reisinin nclıı~ınıı ine _ oturduitu sofrada cok neşeli 1 1. Bir ara-
rek ·ı ıc ıret \'ekili, ia e ıııiıstt'}arı, va.. !ık soz Yıldız sarayı bahcesln<lc )'Upıl.-ıcak 
lı ve diğer nlakıılılnr da hnıır hulun- tesis.; ta int lml ed :rıre merhum bu saray 
dui!:ıı hnldc dl'l"İrıııencilf•ri, fırıncı\ ırı. munasebetlyle hatlrl,ıdığı Abdülhıımlt 
ithalat ve ilırncnt hirliklcri irlare devrine gccm s ve ııu ha.tırasın,J naklet
heyellerinl kııbııl elmiş, kentlileri> lı: mlşt!: 
nyrı ayrı goru~ın üş ve notlar alııııştı. "Gartptit', Abdi.llhamld.J rüyamda ııcir-

Bu çalışma saat 19.30 a kadar de - mL'lk bana dalma be<emet ıı:etlrm!:;tlr. llk 
vam etmi~tir. Bundan ~onra merhum, İs- görüsü.mde mektepte Jdlm uc hl'ta izln
Lanbul Valisi Dokıor Lutfi Kırdar'la iki 
saat kadar devam eden bir görüşme yap· 
m15tır. Bu görüşmede şehrin iaşe vaziye· 
ti hakkında alınacak tedbirlerin hemen 
çarşamba ı;ünuııden (bugün) iıibaren 
ıacbika başlanma, kararlaştırılmış bu -
Junurordu. Merhum hütün l(Ün devam 
eden bu }'Orucu çalışmaya raj?men be -
Iediycden ayrılırken hüıün neşesini mu· 
tıafıua ediyordu. Doktorlar hir müddrı· 
ıenberi kendi,ine yemeklerden <0nra hiç 
olınaz)a bir ~a.ıı dinlenmeyi ıav)i)'c et· 

siz kaldım. Tes.ıı..dUf olacak lıldncl ııoru· 

ı;ümde lzin.-mzlcrın Ra.Yı,.ı dön-le cıktı. 

Kend!;;lyle rwıada ilcüncu temae;ım mu..ı· 
yenehane acm:ık için lstlıia verdlltlm ııi.ln 
oldu ve o ırun evim $0)-Uldu." 

Re!ı.k Sa,)'d.-un bu kısa hatırasına ıunu 
!IA ve etm ştıT: 

"- Bu al<$8.111 mı ı:rık IAruıı ettfk rü· 
yama. ~lnne<1nden ve hlr ı;eamet &'et!r· 
meslndl'll korkanın•· Merhum otomC'hllle 
otele clônerkcn hızlı gk!en to!ore de ıu 

Ul:US 

Türk Milleti, 
başın sağolsun ! 

Büyük evfülarından birini daha kaybe
den Türk milleıi, Refik Saydam'ın 
acuiyle, bir kere daha canevlnden 
vurulmuş, yaralannu~ bulunuyor. 

Acı, gene milli bir hal aldı. 
İnanamıyoruz_ Onun bütün kalbini dol

durarak ve göğ~nü şişirer~ radyo • 
da, "Sev_ı:ili }'\lrctaşlarım !" hiıabını 
büıün uğulıusiyle hala kulaklarımı:r
da duyuyOl'\17- "yurtta$larım" dan 
evvel gelen bu "~evgili" kelimesini 
ne büyük bir ihtira.,ııı, ne derin bir 
aşkla, ne içten SÖ} terdi o esnada 
büriin Türk milletini bağrına bastı

ğmı sanırdınız: sevgili )ı..ırtıaşlarım ... 
Milli mücadele ba} rağının çekildiği Jriin

deoberi Ebedi Şef'in ve Milli Şef'in 
daima yanı başında, ve her mücade· 
lenin içinde gördüğümüı Refik Say 
dam'ı kaybettik. 

İlk örnek Vekaleıi kuran, modern sıh -
hi1'ciliğin remelini aran ve Sıhhiye 
Vekilliğinden bamhaşka bir hava ya
ratan büyük teşkilatçı ve ~'apıcıyı 

kaybeuik. 
Şarkın 7ekisi>·le garbin miLl.bet kafası

nı bir arada taşıyan ve uzun ıecrü -
beleri>·le her muvaffakıyetin sırrının 
millerin sev,::isinden alınacak Kun·ct· 
te olduğunu bilen devlet adamını 
karberıik. " 

O de'°·let adamı ki, çalışmayı, feragati. 
dtirü,ı.Jüğü, açıklığı '°·e millete iıi

madı politika hayatının remel taşı 
)apmışıı. 37 yılmı millet ve devleı 
emrine vermıştı. Yüzbaşı Doktor 
olduğu Jriinden, Başvekil olauk öl · 
düğü ,::üne kadar bu milleı ve nı va
tan uğrunda bütün varlığl ve benlı

~i ile didindi durdu. Ha>·ata,götleri· 
ni }'Ufllarkcn de ı.on ,öderi ~ene ~er
di ve şahsi değildi. O anda l,ile ka
fası İstanbul'un iaşe meselesini töz· 
miye u~ra~ıyor ve direktifler ve•i -
yordu. 

Onun için aSll olan temİ7lik ve açıklık
tı. Milletten saklan.an, dolamhaçlı, 
oyuncaklı politikadan nefret edi>"Or· 
du. Politikası, dürüstlük samımı}•eı 

ve açıkJığa darandığı için ba~arılar
la dolu idi. Hakikati o lduAu sıihi 
söylemekten çekinmiyordu. h·hi de, 
acıyı da bütün ı;ıplaklığiyle milletin 
g~leri önüne seren bir medeni ce~a
ret sahibi}-di. Harp yıllarının en ağır 
yükünü omuzuna aldıı';ı ~nlerde 
devlet te,kilaundaki teşhisini açıkçıı 
"A dan Z ye kadar dejiştirıneli" di· 
yecek kadar bir irade kuvveti vardı. 
İşte bu devll!t adamını kaybettik. 

Türk mitll!ti, başın uğolsun l 

Sabaheddin SÖNMEZ 

İstanbul 
at yarışlar1 

On hl\ft& devam edecek olan İstan
bul :ıt yarışları önümi.lzdeki pa.ar 
günü başlıyacaktı r. 

ı\nkRra halkının bu spora veTdlii:i 
önem p;ozoniınde tutıılar,qk şehrimir.de 
hir hıırn açılmış ve nıC!'raklıln.rı n uıüş
lerı•k bııhsc iştirak etmeleri tcıııin e· 
dilnıişlir. · 

10 leuııııuz 19t2 cuma ıciirıii intişar 
t'clecek ol.on ,\nkıtra,pur ıııı'<·ıııuıısın. 

ela bir pragram her ı,aııı;ıııki ır:ihi çı
knraktır. Gazetemir. ele ~ehriıııi?.tlrki 
koşularda ulclııKU ıı;ihi kaı.ıınnı:ısı ih· 
timali olan lııı,•vanlıırı her im fta cu· 
uıa ıriinleri okı; rlarırı:ı bilclircc.-kt i r. 

Şl'hriınizden hvınbııl'daki miiştc • 
rck bahse işlirnk etmek btiyenler 
,\nkar.ı,ı>eır ıııt>cmuıı~ırıın hu~ıısi ku
ponunu ıcişclcrc ibr.u ctıııek ıııcc • 
lıuriyetinı.le olıırııkl ırılır. 

Gi~cler .\tlı Spor Kululıündeki hu· 
sus! hir ıuahaldl'dir. l'ro>rraıııın inli· 
~armdaıı y;ınl cıınıa gılnunclen itli>" • 
reıı bilet alınak k.~hil olncaklu. 

::;ıehlrler arasını.la tesis edilen bu 
uııi~tcrck bnhıs nıcmlekeliıııiule l.'llk 
ıılıika >:üren ve kiikleşrııc~e bıı~lı~·an 
ıtt sıınrıına rağbeti bir misli dııh.n. ar
tır~caktır. 
Ankarnmiıda. ilk olıı rak bnşlı rncak 

olırn bıı işin muntaııaman devam ede· 
ceğine Şi.lt>he yoklur. 

ihtarda bulunmuştu?': 
"- OJrlum bi'raZ yavaş, bu akşam Ab• 

dtilhamlt'ten eok bıı..hBe~Uk! Ba.tı.nuza olr 
kaza ııelmesln." 

Poktor Refik $8.)'da.m, neeeli ııeçıtrdlfıl 

bu yemekten kalkart<ll."fl yarundrakUere 
"ırti;z;el lstanbuıuınuzöıı.n yann ak•am 
krubıım sen ve ferah kınde a.vnıaca~ım" 
dcmi;,tl. 

Merhum Peı-allaıas·a aaıtt 23 te dün· 
mUetü. Bu eenada yanında huwsı kalem 
mlidi.lrü Hasarı Şükırü Adal, Yaveri Y7.b. 
Abdullah önha.n buhınu.yQl'(ju. O<t;ı~ına 

ııtroı, ıstırl\hata ccl~füti. Bir mliddıM son. 
ra otel ırarııcnl6rı BaııveıldMn odasındnn 
ısrarla ı;alına.n acı zH ııeslct"I duydular 
ve k~wıa.r. Başve<kıll hususi kalem mü· 
dürünü emrediyomu. Blıraz evvel Basve· 
kll!nden yarmıkıl. (bu~nkü) emlrlerJn1 
tebt>llüt ede11 :mı.san Şi.lkrtl Adal derhal 
kottu. ~vekili kencllslcıe blnı.z rohataız 

bulundutunu, otele bir doktor eaQırmn· 
ııını emretti. HuliPllsl kalem müdürli odlı· 
ya girdiği zaman Basvcldlin tek sözU eu 
old'll: "t~ım." buınu d<uYan Ha81ln ŞUk· 
ru ve yüzba$ı Abdullah derhal en yakın 
hast.-ıne olan Be3"0ltlu hastanesine tl"le
fon etU!er ve hastanın b::ışı U<"lll'l<l11n ılrtk· 

torlar ııellllc:We kadaT ayntrnadılar. bu 
arada Doktor ~ti'\< Sa~am ıta.atmı eline 
almı' büyük biır sükOnetle nalı7.ını ımY
mış ve hlçblr bH:'k!ınlllk ~ ıııöo;tcrmc· 

mwttr. Şldıletli buhran EOe>kt.ı: dllkl'ka de· 
vam etmlştlır. Bu mtıddet llOllUında Bas
~ ııözlerl'fl.1 fOll defa kapamı4'tıT' Bu 
sırada hastanenin bashell'lml w ıllıter 

doktorları ve dah a blııWk doktorlar haıı
tan ın odasına koomu~ bu1umzyortar<tı, ta· 
kııt maııie<:cl te !sten i'eQITl°kJt.I ve ıııö~le• 
r!IE'Tl bütün ııayret ve ıııtımamlar bosa 
r;lttl. 

Büyük 
kayıbımız 

• • 
ıçın ••• 

K&Ybıomı; peıl( b1iYilık, acınw: ı>ftc de· 
rmd!lor. Türt\c'Un bıı.ha yetmez bl.r otlunu 
zalim öLünı, aıı6lzın, eLlmJzden aklı. 

GöfııJUmi.lıden ııessıı ve haA>en;J;z;, ce
k Hen bu cevhere Ebedi Şe!, tam ce\'he
re yaraşan bir aocyadını venn1$lJ; Say· 
dam. (feffal). 

Onun atzmdan kaç de!a lşitmletlk: 

"Boo ona nioeln SaYdanı ded.Jm? o, !el, 
d.ı~ı bl!r, tertemiz blr msan pırlantası dır 
da ondan .. " 
~ bu iruıan pırlantasına, eşı;!z :t-Uııt 

ŞerJml'ı:ln de en bi.lyüık sevııi.sint ve i'\IVe· 
nın.ı ta•ıyan bu kutsa.ı kayt)ımıza ka~ı 

ne kadar atlasak, a.cı c:tu~ak ııene az. 
dır. 

Vatan sev;oı.1, vazife askı ııözlere ııö
rünmez; yalnız içerilerde y~ar yi.lk~ek 

duYQ'Ulardır. Calı~u1ken olen, ölürken de 
çahf8.JI ra.h.metM Basve'klltmtz onla.rıı 

dışarıda da, b lr madde ıtbbt. varlık ve
ron, on,lıan ııözlerln önUnde ~. bir cıslm 
11111>1, ff'l<HılenctlTen bUırük bir devlet ada· 
mıydı. 

onun, her biri b1r adam tçtn baelı ba· 
enwı Mr deter ııayılacak. yüksek özellik
leri~ bırJ de: yaptıkll'lrını söyl~e

mek; fil.kat Miylerli~erml yapmaktı. O, 

yurılu 1c:ln l'lllarca ve ı·orulımadan ca
Jıı;tı; Onu en yakın<ian tanıYRn b!zlı:-r 

bile Onun yaptıklarında.il hepsini belki 
de heni.iz, b!lmlıyonn. 

Son &ünlerde blr Parti toplantısınııan 
uvınc ve .:ururJa çıkarken ıılizlerlnıden 

tasan memnunluk dalgalannı sezmls ~1-
bl, bana sormuştu: na~nı? 

İcl'f"lmdekf minnet dunıuıarımı zorla 
deı;en bu sorııu karsısında şun tarı söı le
m iştim: 

"E.o•klılen kablneleT1m1z politLkalarına 

tUrlu adlar veriyorlardı, onları bılmem; 

fAıkl'lt ı>lzl 'n bu apaçık ve saPS&ıtlam pr, • 
Utlkanıza ben: (Saydam slıYset) demeyi 
P\.'lk yeriııde bu ı uyoru m." 

Da.ha dün, ona ldmtn en riyasız 'lkl~· 

!('t'!lıl sunan bu s&zıerıım, kim derılı ki 
bugün, göz ve ırönül yasıanmı serpen W 

f'<ttırlanma kıınşaca.k. 
İnanılmaz bl'I' rib'll 8'1bi de olAA Ret!k 

Sn:Ytlam, O büyük adam dün ııece, apan
Rızın, aramızdan ayrıldı; sünmlyecek lı

Jeriyle arlık. b!Zl bıraktı. 

Ulu Tann. bıJyü'k öl'limUzU ııen ~-a.rll· 

tıı: yaı;lı muıetlantzi ba.~ka acıtıırdan ~el 

koru! 

Naim ONAT 

Dr. Refik 
Saydam 

( Başı 1 iııci sayfada ) 

r a5aeaklar omın 'ou şa}ısiyeti üzerin
de saygı ;ile durmak lüzumunu du

yacaklardır. 

Atatıürk'ün ka.rargAhında Anado· 

lu'ya geçen, Enurum, Sıws ko~· 
!erine iştirak eden DoMor Ref.ik Say
dam , Büyük Millet Medisine ilk g\i-
1\ünden mebus olarak girmişUr. 1920 
baharından sonra Ankara'da bulu· 
nanlar, ha.ki renıkıteki tin . l'ornıası 

lolnde c;evtk hareketıleri ve ince de· 
neceok endam.iyle onun Meclisle Mılll 
Müda!.aa Vekii.leU arasında nasıl sü
.rekll blr .iş hayatı geçirdiğini hatır· 

larlar. Memlekette yeni idare kökle· 
şip iş bölümü mümkün olunca Dok· 
t.or Refık saydam, Mıll1 Müdafaa 
Sıhhiye Reisliğinden ayrılıyor ve pek 
aı. sonra Sıhhıye Vek.lli oluyor. Cum
huriyetin sıhhat ve içtimai muavenet 
ı>0litıka~ını tahakkuk ettirmek işi 
1937 ılkleşrtnine kadar ona bırakıl· 
m.ıştLr. 

Dr. Refik Saydam, 1939 yılının 
90nkiinunundanberi Bnşvekildı. Av
ruııa harbinin artık uzak sayılmadL
(tı bir sırada baştıyan bu vazifesi dün 
geceye kadar arası;ı: devam ettı. Mil· 
il Şefin yilksc-k önderliğiyle memle
ket harp dışında kalmıştı~ Ancak 
dün ya cidallnln ekonomik tesirleri 
gün gecttkce artıyordu. Böylece Rc
flık Saydam HükU.m1:1tlnln başlıca işi, 
her ihtimale karsı memleketin mil
dafaa kudretini artırmak ve bu ara
da harp halinin yarattığı sıkıntıları 
imkan nisıbetlnde hafifletmek olmu:;;· 
tur. 

Merhum Refik Saydam, bir harta
dır lstanbul'da iaşe işleriyle me;ıgul· 
dü. Günlerce süren bir tetkikten son
ra aldııh kararlan gözlerini hayata 
j•ummadan bir saat öoce bütün mem
lekete bildirmişti. Ağır hizmetlerle 
yüklü bir günün gec; saatlerinde ~c
fıne ve memleketine karşı vazıfcsınl 
yaptığına inanarak yatal!:ına haı.ır -
lnndığı bir sırada ö!Um onu buldu. 
Kim bilir yarın icin ne tasavvurları 
vardı? Onun bıraktığı işler tamamla· 
nacak memleketin yaşama ve Jlerle· 
me k~vvetıı ile dünya harbinin tf"sir
lcrlne mukavemeti artacaktır. An<'uk 
bu arada Tilrk milleti, son nefe!'line 
kadar en ağır yurt hizmetini hıuıa· 
ran evlA.dını unutmıyacaktır. Onun 
öJU.mlyle temiz bir vatandaş, dcl!:erll 
bir ldareol, tecrübe11 blr devlet ada
mı kaybctıtik. Ancak mllletirun ve 
yüce $f'f'inln güvenlnl taşımak bah· 
tlyarlıl!:-ı lc:inde bizlerrien ayrılan Re· 
C4k Saydam'ın aziz hatırası her za· 
mfl.n y>aşıyacak, bu yurda hizmet 
erienlere karşı Türk milletln&n besle· 
dil!:! kadirşinaslıktan o da her zaman 
hissesini al acaktır. 

Kemal TURAN 

İzmir' de ekmek işleri 
üzerinde görüşmeler 

İzmir, 8 (Husu.si muhabirimiz • 
telefonla bildiriyor} - Bugün vA.li· 
n in baıkanlığında bir toplantı ya -
p1lmıııı ve İzmir'deki ekmeklerin l · 
mal tarzı üzerinde uzun nıtiddet ko
nu.şulmuııtur. Bazı fırıncıların ve • 
rilen unlar Uzerinde hiyleler ya -
pıldıjı iddia edildiğinden muhtelif 
tırı nl•ardan nümunelik alınan unlar 
tahlile ~nderilmiştir. 

Batve'kll Doktor R~tt;c !':aydıım Mylf! · 

ce va1an ve mm~ hlmıetınM ~ 61 İnebolu' da yağmurlar 
Vlltık llmrüonü Peorepalaa ot~llnln 'btr <Xfa-ı 
sındıı. ıMıraıı duymadan eona erclirmlt b°'J· İnebolu, 1 a .L - Bereketli ve bol 
ıunu)'Ol'du. t•ğmur yajmakıadu. 
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Bir sehidin 
j 

arkasından sözler 
Kelimenin bücün şümulünü düşüne

rek merhum hakkında şehit söz.ünden 
daha iyisini bulamadım. Kendisini ta

nıyanların hepsinin yüreğinde büyük 
bir sevginin >•anında sönmez bir acı bı
rakarak giden Başvekil Doktor Rt"fik 
Sa}dam'a, bu sözden daha çok ne yakı· 
şır. A~keri Tlbbiyeden çıktığı zaman, 
kuvveı.li ktilıiiründen ayrı ve mü~takil 
olarak, iki bü}'Ük hasletle hayata il\,; 
adımlarını am: asker sıfaıının verdiği 
kuv\'etli \•atile hi'>si, tabip ~ıfatırıın ver
diği em,ahi~ bir ruh neı.akeıL Yani her 
olgun in..anda bulmak i~tediğimiı, her 
zaman hulamı\dığımız için daima hasret
le aradığımll bu iki bü)ük va<fı, ha}a
cının her safha\rnda ve her merhalesin
de merhumda deği}me:ı: bir şekilde, ana
dan doi:ına bir ı;ıuıellik, hılkaıin kıy -
meıli bir armağanı olarak hol ı-.oı bul
duk. Si> ll5İ ha} aıa aııldıktan sonra her 
yeni basamakta bu va<ıfların da atbıı~ı 
beraber > ıikseldiklerine kendhini taoı
ranların hep~i ~ahlttir. Son üç dfüt yıl· 
!ık hayacında vatiiesi için birçok defalar, 
bi dhiri üzerine birkaç Ktcelcr U) kus unu 
feda eden bıı mübarek adam tam şerefli 
ha)',mna layık bir şekilde, tıpkı erlik 
meydanında düğü,ürkcn can veren miı· 

harek bir a~ker gibi, iş başında ,·,ııife 
başında döğ-üşürken, milletin kendi,ine 
verdııH e>mancti }'erine getirm~k için çar· 
pışırkcn, l~tanhul halkıoa, kalbi milkı 
'e memleket ,cvı:isiyle dolu bir Devlet 
adamının, sörliyebileceği sözleri bir \i
l a<i vasiyet ı:ibi söyliycrck hayata ı;:öı
lerini yumdu. Artık ışıkları sönen gö,. 
!erinde ve çarpmaktan kalan yüreğinde 
hala milleıc ıapm;ıy1 düşündiiğü halde 
harauan ayrıldıjlı için bitimli> e muvaf
fak olamadığı hayırlı hi7metleriıı hasre
tini $İmdi gfüümle görür ı;:ihiyim. 

Doktor Refik Saydam insan olarak 
inı:elendijti nman haşlı ba.şıoa bir alem 
kar$ınıza çıkar: insanlıita hizmete, bir 
Tanrı'ya inanırcasına inanmış olan mer
hum, ıstırabı nerde ve kimde görse ko
~ar, meslekdaşlarından yahut yabancıl.ır
dan herke,in maddi veya manevi derdir· 
le derılenir, ~a~detiyle se-inirdi. Yalnu 
lırn kendi hesabıma höyle neler ,ıtördionı. 
Neler bilirim. 

* Refi'k Sarda'll'ın D"lhilire Vekili ve 
Blşvel,iJ olarak gördüğü hizmeıleri da
ha <allhiyetli kalemler ~ıphesiz derin -
den derine inceJe.yip millete ve tarihe 
maledeceklerdir. nen bu sayısız bürük 
hi1metlerin yanında ıamamiyle onun ya
rattıı'!;ı bürük bir eserden, Sıhat ve İçti
m.1i Muavenet Vckaleıinclen bahsetmek 
i-riı•orum. 

Hu hih·i"ık C\eri birkaç satıra sıitdır
mak güç bir iştir. Yalnız ~urasını i,uct 
etmek İ\trrirn ki günün birinde Tiirki · 
ye'nin 'ıhhi teşki!.lt ıarihini ı·aırnak İs· 

tiıcn her adam Doktor Refik Sard~m 
adı \İit'rinde u>un ınun, ve iıina ile du. 
racakıır. 'hah cdt> irn. 

192f ıeı ;,_ S:hhat VckaJeıi kurulalı 

hir iki sene olnrn~. Ben taşra t~kiHı.ıın

dan, merkc1e ta) in cdi:miş bir hekimim. 
Yeni va1ifeme başlnma..zclan önce Sıhhat 
Vekilini 1iyaret edi,-omnı. hıanbul Na
ıırlarından hiç birini bö}·le ya.kından 
~örmü, deılilim. Vekil denilen zarlar 
hakkında kafaın<la hiç hir rneflııııın }Ok. 
Hahcr veriyorlar. O zamanki unvaııiyle 
Sıhhiye ve Mua,•eneti İçıimai>e Vekili 
Doktor Refik Bey beni kaimi ediyor. 
Ben miiteredctiı, yadırgamış hir taşralı 
ı:ihi ~üklünı pUldi'>nl yanına ııiriyntum. 
Daha ilk \Ö7ierdcn önce ferahlıyorum. 
Ginkii karşımda çevinıli bir insan var, 
ve yalnır adını ve işini bilip Ömründe 
~ iirünü f?fünıedi~ heni fll\}et na1ik ve 
ilıifatlı hir ra" ı rla kar~ılıyor. Öyle ki 
accmilif(im birdcnhire kayboluyor. Hu
ıur içinde <i)) liyeccklcrimi roytircbili -
yor ve e>mirlcrini rahat rahat dinliyo -
runı. Yıının<lan ayrıldıi:ım zaman, Sıh
hiye Ve1dlinin, "lıhiye teşkilatını bir 
aile, kendi\ini de hou ailenin rci'i sa)-<lı
j\ına inanmış bir ııdamım. Bir iki a)' 
sonra dof;rudan doğnı}a hu aile efradı 

ara~ına kırı~mak şerefi hana verildiP,i 
raman arıık ~üklüm pükliim, mii -
ıcreddit değil, başında kıymetli hir 
reiç hulunan. nrıcı raıltı yerinde bir aile 
ncıilına Rirer ı:ihi 'cvinçlc Ye emniyetle 
Vt'kıilet kapıçından giriyorum. 

O'manlı idaresi zamanında muhıelif 
inkılaplardan sonra nihayet Sıhhiye Mü
düriyeti Umumiyesi haline gelen ve Da
hiliye Ncnarctine h'1jilı hir idare var ki 
hunun senelik büıçe~i bir iki }-Ü7 hin 
liranın içinde. Anadolu'da kurulan Cwn
huriyct idare~i harpten ne kadar küçül
müş olarak çıkm•) ve nüfu~u azalmış bi
le oha böyle bir idarenin menılı:kctin 
sağlııiını yakından takibedemiyeccğini 

ve ı;:ereken ccdhirleri alamıracağını dü-
1i.inerck İşe Sıhhiyl! ve Muaveneıi İçıi -
maiye VeJ..aleti te~kili ile başlamış. İlk 
defa 1337 de Vekil olarak merhum Dok
tor Refik Sardam memlekette sıhhi>e 
ıcş,lcillıı olarak hükümec ve belediye ta· 
bit>leri ile ,ıhlıiye müdürlerinden ve bir· 
kaç hastaneden başka bir şey bulmuş ele· 
ğildir. H arektt noktasını bu vazirttc 
.r.:üre 3$ağı yukarı sıfır sa}-rnak tarihe 
karşı ranlış bir hareket olmaz. S1hhiyc 
Vekaleti bu sıfırı.lan işe başlamı~ıır_ 

Memlekette, birkaç tane şehir bas -
tane'i var. Devlet içtimai muavenet adı
na bir şeyler yapmak mccburiyccincle, 
Doktor Refik Sar<lam bu mecburiyeti 
ıtöriiyor, i~e !\ ümune hastaneleriyle ba~
lıyarak merhale merhale vilayet ve ka • 
za merkezlerinde beşer yataklı muayene 
ve ıedavi evlerine kadar varı}'Or. 

Memlekette sıtma korkunç tahripler 
yapt}'()r_ Doktor Refik Saydam sııma 
mücadele teşkilatını kuru}'Or, ve ilk ön
ce yollarda ~ıtmadan yerlere yatını~ 
adamlara .sık ~ık tesadüf edilen Anka 
ra'dan işe başlıyarak adım adım mem 
Jekeıin bi~ı4c yerlerini sııma,Jan kur • 
tarmıık işini ele alıyor. Sıcmanın oıem 
lckctıe henu:z kukiındcn kıuırunamı,. ol
ması bir kabahat deiiitdir. Zira hekimle· 
rin ve mune\'\erlerin hepsi ~ıtma ~ibi 
bir içıımaı fetin be$ on )ti içinde orta· 
dan ddırılma ı henuz dllll)-anıo en 
mutenık1.a e mutekimıl cemiyetlerine 
bıle nasıp olm~ bir oımet olmadığı· 
nı bılırlcr. 

Mcml ette 
elinde teda ı 
davi hekimin d rıne ve ıçtilıadınıı hı· 
rakılmıs hır ı~ur. :Ru ehlikeli bir ,eydır 
Hasıal$n na ema.m ıedavıo.i yuzuoden 

Yazan: Ali Süha Delilbaşı 
birçok vaıandaşı ha,talıi;ın geç ı::clen 
tehlikelerinden lııırıaramu. Bu aracl.1 da 
her zaman çok pahalı olan fıren~i il:.ç. 
lan bc}lıude sarfedilmij olıır. He ık ' y· 
Janı bunu gorii}vr, ıopl.ıd -ı hi n r~ • 
ha,~1,lar konıi }onunda fırc'l inin d•v • 
let eliyle te<la' i ini ;tanrlardİLc eım ren 
işe ha2lı)'arak ıııh.1)lt h:ıyırlı neıı< l 
ni herke in hıldiği firengi 
tcşl-.iliııına ka<i:ır sidi}or. 

Harbiumumiden sonra Hahom nla • 
bildiğine memleketin her tarafında ya • 
yılmıştır. Bazı şehirleri körler memle • 
keti di}e ıınmak mumkundür. Dokıor 
Refik Sa><lam bu yara)a da el ko} rak 
trahom mücadele ı kil'ılını kuruyor-

Ilunların h•ı>sinin ıemrlleri Sıhhi} e 
Vekillet inin Hacıba} ram •emrinde bir 
aralıktaki mutevazi" hirı ~ının ıçinde mu
tevaıi hir hüıçe ile, Doktor Refik Say • 
dam'ın mub.ırtk eli~le anlıyor. 

Aile reisi ta~arıuf ıarafıtuıdır. Bii • 
yü1.:. Millet Meclisinden istediği parayı 
alacaı:1;ına şiıphc }oklur. Fakat ,,.-ırfede • 
nıi}·eccı:;i para}'I neden alsın. Te,.1.ilaıı· 
nı hüyür~e hddm, kuçırk sıhhat nı~nıuru, 
ehe hulRmı}'ııcağıııı bili}1)r Buradan da 
işe ba~lanıyor: iste Le> li Tıp Ta lehe 
Yurdu, i)tl' Leyli Kıituk Sıhhat memu -
ru mekıeohi, iste r C} li Ehe mekıehi. i•ıe 
niharll Küy Eh.si ıncl.tdıi. 

Emrazı S'?ri}e l\ıucadcle ıcşkiliıı. 
llıfn5sıhlıa fmtiıü,ü, [mrazı Siri>e 
huıanelcri, V tre'll Mücadele Di•:>Jn er· 
!eri, Verc-nı san~ıorrnmu. Doj:um ve Ço• 
cuk hakımc,(eri Türk Kodck,'i, memle
ketin muhtelif } erinde açılan kml111 mii· 
e~5e,cleri. i,nnbul\ln~ h, $ka }Nlcr<le 
açılan akıl lıasıancleri, nih,ıyct Ankara 
Tıp r akülıesi ... 

Benim anl.ık bir k•,nıını ~a)ahildi

ğim bu eserlerin her biri ayrı ll}'rı mi.İ· 
talea edildiği l~nıan hunları büyük bir 
e~er dire ıaYsif etmemek için fa.zl:ı in.
sıhıx olmak lilzımclır. lhılhuki iqc Dok· 
tnr Rdik S.ı)J,ım hunl.ırın hep"1ni hem 
de Pn on hcş rıl ı;ilıi dır denilecek hir 
ı,ıman çerçc'e~i İçinde h.l':trınısıır_ .Mcr· 
hom o hiİ) ıik uıiidlife h~nz.iyor ki ül· 
düı":-ü nman hirı;oa- kiıap hırakmış, ve 
hunların hcp•İ birer şahesc:rdir-

İifc D ktor Refik Saydam arkasında 
hu ka<lar çok, hep i de hiıyük e'crler 
lııraknıı~ olduğu için Sıh"ıiye Vekili -0h
rak millere ve ıarihe kar$ı vazifesini ra
mami~ le ) apmış r.;ıyılır. Arka ından 
hö}le si'.)lenill'hilen bir zat ~ııphe"z fa· 
nilerin en habıi}arıdır_ 

Turk milleri: hüyu'< adamhır ~·cıiş
tirmckle tanınmı< bir millt'ttir. Bundan 
sonra cl:ıha hirc;o'k Refik ~h}'(l.tmlar ye -

ti<ıireceğindcn türıhe eımiyc kim,eııin 
hakkı )okıur. Ancak hu kadar kı-a hir 
nmanda memleketine hu kadn hayırlı 

işler gören hir ıtdamın kadrini lıilmek 

de bugün ya,ıyanlilr için nlduğu karlar, 

biıden <,0nra j;elecek nc,iller için tle 

milli hir horçrur. Milletin hu hUyül< ev• 

!adını, hu m~ut haclinıini, her nmrus 
hayırla, ıakdirle ve s<-v)!İyle an.1<11.ı:.ı~ 

Cenaze töreni 
(B.-1aı ı. inci sayfada) 

dlr şapkarhr, kara, fleniz ve hava 
kuvvetleri i<'in bıiyUk üııifornl'<ldır. 

İetanbul'ria lnerasım yapılclı~ 9 
temmuz l!H~ perşembe günü İ:>t'.;}n· 
bul'a mUnh•asır kalarak Bayraklar 
yarıya intlirilccektir. Hiiklımet mer
kezinduki meruı,ıime tesadüf ecten 
10 temmıız 1942 cuma güniı cte İs -
taııbul clahil olmak Uzcre bütiın Tür· 
k!ye'de matem liümeci olarak Bay • 
raklar yarıya Indirllmiıı buluuacak • 
tır. 

ANKARA: 
Cenaze ile refak.at enen zevııh 

hamil olan hususı tren 10 ıemn"UZ 
cuma ı;:-iınU naat 9 cta Ankara iııl 'lfl 
yonuııa girecekılr. Garda. Bliyilk Mil
let Meclisi lteisi, Genelkurmay Baş· 
kanı, Vekiller. M"clis Reis Vekil
leri, Grup Hl·is Vı-kılleri, Cıımhıı • 
riyel Halk Pıırı isi Genel Sekreı eri, 
MURtakil Grup Heis Vekili, Ankara 
Vali ve Belecliye HeiRi, Garnizon·Ko
mutııııı t~rafınrhın kar.~ılanan cena
ze hi r c•enaze ınra bıısına konularak 
otomobillerle D.M.M. ve C.H.P. yo• 
lıınclan Bll§vck5.let mey<'lanına geti • 
rllecek ve burada bir top arabasın11. 
naldcdil eceltt ir. 

Merasime l3aşvekalet meyi!anınıla 
başlaııaoakur. 

Sivil ise iııkctaıay, silin,lir <apkıı ve 
kara, deııiz, hava kuvvetlerine meTI• 
sup ise blıy!ik ilniformayı !abis teş· 
rifata dahil zevat saat onctan önce 
J3aRvckiilct nıeyılnnırıa gelerek ken
ılilerine kroki le gisterilmiş olan mcV' 
kileri Rlmıı, bıılıınnc klard1r-
• Çelenklerın daha evvelden gonde
rilmış o:maı,ıı Hl.zmıclır. 

Kroki mucibince ıeşekkiil eden 
cenaze al•ayı sa ıt onıla Alay San • 
cakları ile bir piyade alayı, bir sil -
vari böllığü, bir .ıandaı·ma tahııru 
rcfakatlncle Başvekalet meydanınctaıı 
harekeı ederek Ulus mcytlanı, At~ıı. • 
ıürk Bulvarını takiben yaya olarak 
Sihhac ve İçtimaı Mııa-..enet Vı::kaleti 
öntiııe kadnr gelecek ve burada me
rasime nihayet verilecektir. 

Htikümet merkezinıle cenaze me· 
ra.siminın yapıldığı cuma glinıi btitlın 
§ehirleı-de Bayraklar ı:ıabalıtnn grupa 
kadar matem alameti olarak yarıya 
indirilecektir. 

Hariciyede yeni 
tayinler yapıldı 

Yl"ni açılnn °Rnnıhny h~~kıın,nln•IU• 
ıhınıı dC'rl'<'eı;lylC'! Oskııp kıınsıılo~ıı ili~ 
He•ııt ıtnkkı l'nrahutl ı, ınıırıuıı k .. n· 
<ol~slııjZıına• nı«'rkezcleıı f'C'111·1I (jrııı·n. 
Basro1 lı.ı~ kıııı~olıı~lııl?ıına ılerN·r~I~ .. 
le Klllıil lııı\lık elrilil!:i nıii~te ıırt 
'l'ıhsin Hl! tu !hı;, K~lıil hil\ıık l'lçl
liifi mhsll'~ ırlıı:ın ı 'l ahrnıı hiı~ il• rl
<:iliğl mfı~te arı ZC'kı il ıkkı Kıır~lııııl • 
Tahrnn biıyıık el<;ilı~l nııbtr arlı/;iın:t 
merker.rll'n F,.thi Denli Ciıl l'lçillµı 
kin«'ı kUI lıı.-:inc n «'rkc1.clı•ıı Hikııu t 
~ııri ll 11 oglu ııakleıı ta.yin e<lU .. 
ıııiŞlcrdır. 



Mısır'ın 
''Ç ı ataca,, sı 
sır :';"1el kuvvetlerinin, Lı1ıya - Mı
k . ududurıu geçerek "Elalemeyn" mev-

h~ırıeh faynndıkları gündenberi aradan 
ır atada ı bir h f n azla uman grçmi1tir. Bu 

vetle ~ ta .uman ıarfında ingiliz kuv-

1 
rı, nııhver truırruı hareketine kar,ı 

ya nız mulc& ka vemct etmekle kalma.mı,, 

mi~~e:a~a da s;cçmişlerdir. Anık 
. cılenn Elalemq n'den kolay kola} 

8~ırecdd • 1 dı zi en an aşılmakta r. Bu n· 

ta.
Yeti e 8Ö~. "Ehılemeyn" Mısır için "Ça· 
ca haru" ·r · · sen h :vazı esını gönnüştur. Esa • 

meyn•~rtııya bakıldığı zaman, FJale
ca' ın <oftııfya b:ıkımındrn da Çatlll -
ni y;ılı: ~ediği anlıışılır: Flalemr)"n de· 
b~Ylsının üzerindedir. Kı)ının cenu
dır f ~.büyük Katara hıtaklıklın var· 

b 
'kngılızler, açııklırı bir kanal ile bu 

atı !ıklar ı · . biisbi: _ 11 < enız suyu nakletmı,ler ve 
Bu hıı~n ~en.iz haline .ı;etirmi,ıerdir. 
nuh..ı a e gore, Elalemcyn, şimali ve ce
iinde ~ olan altmış kilonıcıre .ı;eni~li . 
rın rrıüdı:f berı~~ halini almısıır. Mm
li hatt aası ıçın hazırlanın en 'kuvvet· 
dır. ın hu olduğu ~imdi anla,ılm~ta-

R.~ı·· kutıuı ın geçen çars:ımbı günü vu· 
in..:ı· ıın tlfJ>lJmadı Elalemeyıı'i aldığı, ... ız 0....ı.. •• ~ 
h.Jinde '"~DUn bozulduğu ve bozgun 

do" olan bu ordunun Nil nehrine 
e.ru ~ek rileıı · 

1 
tc olduğu hakkında ~e • 

iı /:ı~ haberlerinin doğru olmadı· 
lcnd·ıı • 1, ınl14ılmaktadır. ftalyanlar, 

ı ertnı Birlıak. 'd F.I . getiren ım en . alemey'll e 
baka ıafcrleri kolay kazandıklanna 
rt-(il:k ~1!sır Çaııkasının dı delinip 
kat h" eılıru ıannctmiş olacnk:lardır. Fa . 

111 
.~r haftalık dö~en sonra. Ela!~ • 

ın?:'mın kolay kolay geçilemiyeceğir,i 
Fınd ış olacaklardır L.; son gunler zar· 
,.; • 

1

1 
radrolarının dili de'liı;miştir. Gtr· 

"' ıta Yln .L~ _ rinin f t'llu.ruw, hill mihver kuvverle-
mekı~~ er kuanacağından emin göriiıı· 
idim .1r;, Fakaı ElaJemn'll'den geri çe
ha k~, ;•k hir ihtimal" ola ·ak h~a· 
dir n;a ta olduğ\!nu da gul<memckıc
ll'l~a 1 b er. tıı.rahıuı İngilizler, Elalc:me}'ll 
yatlı ~ csı. hakkınd:ı son derece ihti • 
lca Tob~I kullanmaktıdırl:ır. Filhaki· 

0 k d 'C Mctta Matruh in ilizleri 
a ar kork • reL . • uımuşıur kı Mısır muha • 
~ ının net" • ha ser go ıccsı kkınd:ı fıızla l)ım· 

mcl'in ~:nekten çekinmektedirler. Rom
bu ' mayısta hangi hedefi ele alarnk 

taarruza baş! dı,. • , . • tinin ı1 •
11 

• a tol ,,e ıngılız hezıme-
değild" mı erı ne olduğu hall malüm 
bakıldır. Rommcl in dindeki kuvvete 
tili . ~~ı zaman, 26 mayısta Mısır'ı is-

ıçın tcıcbh" . . . b d ~ nı ihti 
1 

u~c sırışmış ulun ugu· 
la&r~• vermek hata güçtür. Afrika 
ıebeti ~ ~'>ya'daki taarruzla müna· 

mel, M~ır'd~i ~ o!<!'-1ğuna gfü~, • Rom
~>l k ıngılız kuvveılerını meş
'- eı:me ve hu cef'hcye Ynkın-Sıırk'tan 
l<UVVet Çekmek ' • \... " 
olnl ı d ıçın '"' taarruza ı;iri7'JIİ• 

a ı ır. En ileri hedef' de k 
'J'ot.ruıc olabiHrdi p-•-ı ..!~L--'·' anca 
rarlı dohı · ..,.. • vunll' on C!I· 

dtnına olan sukutu, alman kuman • 
M'e cesaret vermiş ve taarnızumı 
da ~ Matruh, hattl daha ilerilere 1ı:a • 
it r görürmi)'C kırar vcnniıtir. Filhaki • 
~cna Mntruh"un su1cuto Tobruk'un 
b.r inden de ini ol.ımqrur. Bu .. n • 

•1tındı eler Mısır'ın önünde lruv· 
~li bi layd r "Qualca b:uu" bulunmamı' ol-
feıı~' ingllizJer Yakın-Sark'ta büyük 

E ete ui;rırarnldardı. 
tir 

1 
lalemcyn muharcb~lnin nuıl ne

~ e;e<tği henilı kesin olarak bilinmi
~l~yd~er. mihver ilk hamlede mUVıtffık 
İıııriJh' liu c~phe de yarılırdı. O zaman 
"'1 mahfıllerf, Elalemeyn rephe•İ 
tu ~k~ saat tutunursa, daimi olarak 

tunabıloceğini hildirm' !erdi. Şim<5 
~\_na •tliz ~aat de~il, bir haftadan 
te a ıt zaman tutunm rur. Bu nzfre
c\i g .re cephenin tutunmııst ihtimali bu
bun ıçln, ~lill gQrunüyor. Eğer Roınmcl 
'""9k~eyı yıınp gcçeml'7~c. Elalemeyn 
l'lh undc kalsa da Mersa Matnıh ve 
de ~ ~ Sollum ve Halfa~a·ya çekilse 
~ıs~gılız!crin Mı ır'daki vaziyetlerini 
tek 1 '!Ureııe sarsmış olamaz. Çok defa 
Ar~~r .~ildiği gibi, lngiliılcrin Simıl 
llr'ın a a hedefleri tcdafüidir. Yani Mı· 
ket M nıüdafıasıııd;ın ib:ıreııir. Bu hare· 
ınesı ısır'ın müdafaasını kU\·~ctlendir· 
derı ~ )'l}n.ıt da UJıflntmnı bakımın· 
hıftat k talca edilmelidir. Gerçi son beş 
bir ~ hareketler, mihverdleri M mr'a 
l'.lıleın 1~ dah~ yalclaşıırmı•tır. Fakat 
dafaı t>rı gcçılnıcdıkçc hu, Mmr mü· 

sıııın d •.a.: r 1 lu trıl ı o nı:oucttc ZB}l bmış odu-
f\ıfı'u n;;ına deliilet cunez. Mersa Mat · 
bir n 1 9ır'ı müdafaa eden eıı 'kuvvetli 
~cvld olduğu 'Lannedilh-ordu. Simdi 
'-~ 1.ıterlsindc Mersa Matruh"tan dı 
"~tı b' hnq ö~ ır Catalca hattının bulund\I • 
kında d l'Cl1ıııck, lngilizlere Mısır hak • 
~lid~ba büyük bir emni)et dursusu 

ır. 

A. Ş. ESMER 

VAFT 
Partisinde 
İKİ İK 

Genelsekreter Makram 
Pa1a azlolundu 

Kahire e ıı-rus1 d • a .a. - DCin sabah vart 
15 s!1n e 1klllk cıkmıştır. 

~rı v eden ben ı>artlnln genel sek
<Joaş1 oln~ ~ekllln en yakın ıs arka
tur. ıı.krnm ıınsa azlolunmus-

Uzun bl to lln ıe~b r rılantıdan ııoımı bu az-
te-blif:de, ~hakkında neşredilen bir 
larından n~ram ı>asaııın varı esas
ltaları nı a:vn dıf:ı ve ı:ınrtl reisi ile 
l'nakta ithuırcıerlnl lhmnl l'tnılş ol· 
dlr. nm eyledllU bHd1rllmekte-

Partını.n 
R1tnrıa ~Y e: eski tı.za!lndnn Ragıp 
lır. e nuıtıktan cıkarılmıt· 

Parıı dlv 
vatı etaal anı Yakında toplanarak 
aıa hakkı andarırıdnn arnlmıs olan d\ier 
-· da bir karar verecek· 

BERLIN'E GôRE 

Taarruz 
beklenmedik anda 

yeniden 
başlıyacak 

İngiliz kıtalarımn bir 
taarruzu püskürtüldü 

Berlln. 8 a.a. - Yan resmi bir 
'kaynaktan blldirlliyor : 

Elalemcyn mcvıii errafındal.i mu
harebe hakkında lng!lizlerin <10n glln
lerde biraz daha itimat veren haber • 
ler yaymnlıırı Ber11n askeri kaynak· 
larını hayrete dlişürmliştür. 

Berlln'de kaydedlldlltlne göre, ter· 
rübe gostermlştlr ki Rommel imal 
Afrlkadakı taarruzlnrında m tead· 
dit defalar dllsmnn lcln hl<: beklen· 
medlk duraklamalar yupmıs ve yi,ne 
hiç beklenmed k tarula tP.krar taar· 
ruza geçmiştir. 

Alman askerl kaynaklannda. 
mareşal Rommcl'ln nl)·etlerlnl glzlc· 
m,.kte llsdııt oldutuna ve lngll•zlrrln 
&imal Afrlkada kesretle Rommel'ln 
pltınlan hakkında ak!andıklarına 
işaret edllmektedlr. 

Alman resmi tebliği 
.BcT'Un. S n.n. - Bu&tinkü rcsmı teblı· 

te eure .lllısır'ı.1a, ln&Wzler nlnıan • nal· 
yan ccvtıesl.nln ccnuı.ı kanndınli )ııµUk· 

lan muvallllkllt.tt&lz bir hu~uııı<Ja a{ııı 

kllJ't>a uııramıalaroır. 

U~akların faaliyeti 
Berlin, 8 n.a. - D.~.u.: Aekerl ka,ı.. 

M.ktan oATenlld tine aöre, Şlmnl Atrlk.ı 
ce~TeStnde alman savnt ucaklan Feıdma· 
n:şaJ Rommel'tn zırhlı kuvveue.rtnt ..ıeıı 

teldeınlşUr. DU$?1lıırun taşıt kollan ve 
ıuıker toplAıluklan tesirli surette ~nbn-
1.anmııtır. Malzeme ve mUhtrıımat depo
larında mUteadd t yangınlar aörUımUs· 

tur. 

ltalyan resmi tebliği 
Romıı, 8 a.a. - 11.nİ)'Gll otd.ulıın 11116 

komutıı.nbfrının tcbl4{rl: 

Mwr rephesmde dUemanın ılddmll bır 
hllcumu, kcnd ~ ol<Juıkca ağır ıceyıp

lar verdlrUerek pll&kUrtUlınUıtUr. son 
ırünletde Uı.hrll>OO!lcn dUsmon tankl&r!Y· 
le zırhlı otcımoblUerlııln llt\Yllll !IS I buJ• 
muıtur. Düsmandan 
Od t.a.ra.t büytllr. b 
ttr. 

r ıkı alınmıwtır. 

raaıı~ aöet.emıls· 

Hava kuvveUerl düşman kollıl~nı 

bombardıman ederek ~ makl.nel1 tııtek 

at.<$1.De tutarak 1mra muharebelcrtrule mn 
eM1r olmu•tur. Muht.-.JU hnvn muh:ırebn
lcrinde 9 ınzlll:Z ucakl ctUııUrUbnUtUlr. 

lrlalta'da ahnn.n • lta1yıın uçaktan 
llava ve denlz Uslerlnl bomtı:ılıyarak l4 

Uı.Yl'8re dü$ürmllelcrd • Gündüz lıan:'kıl· 
Una itUrtı.k eden tayyarelcrlmlzdm ll u 
donm«n ur. Son Kilnl<!I'dc ko:rtıo~ucu 

blldlrlloo u~ımız iia!cr11W dörunlle· 
tur. 

D(lşmıın 8 tcımmuz ııe<"CSI Meslııa ve 
Reajla Culabrla ctvanna blrltnc tıomDa 

atmıııtır. Olen olmadııtı &:lhl haııar d~ 
yoktuc. B!r maltız tayyaresi uçaJcsa,·ar 
MürettebaUndan btT wbaYla btr c:-bıu 

bıı.tıı.ryalann ateeb'le dU1UrUlrnü5lür 
esir ed.llmlştlır. 

lngili;z; mukavemeti çetin 
Berne, 8 a.a. - Trlbune de Gcne

ve gazetesinin Roma muhnb rl tele· 
:fonla bildiri)or: 

İtalyan sazctclcri 1 lalemr)n'dcki 
muxnveme>Lln celin olduğunu yazı
yorlar. Alınması gereken derlnllğıne 
tahkimler herhalde Mnrsa-Matruhun 
dU5Jlleslnden sonra yapılmış §eyler 
değlldır. Bununla beraber ını:ıuz mu· 
kavemeti her şeyden önce ıngll!z ku
mandanlığı tarafından mlitlıiıı hava 
kuvvetlıerl yığılmış olmaslyle izah 
edilmektedir. Hava kuvvctlerl çöl 
harbinde bilhassa önemli bir rol oy
nuyor. Keza lnsillzler bu cephedeki 
kuvvetleri için ıase Uslcrlnln yakın
lığından da fa~'dalanı:ıtoılar. 

Havaı ajansına göre 
askeri durum 

Tunus, 8 a.a. - Havas muhabiri 
bıldlrlyor: 

Elalemeyn muharebe ı lklılcl haf
tasına a-ırmlşUr. lk.ı gUndcııberl du· 
rumda herhanst bir değişiklik olma· 
mışur. Yalruz ılddelli topçu düello· 
lan ve hava bombardıınanlıın oldu· 
ğu blldirllmcktedir. Bununla bera· 
ber salı ıı:unu l!:lalcıııern'ln cenubun· 
da ,l)lyade kolları arnsıııdıı carpışma· 
tar olmuştur. 1'uknt bu cann~mala· 
rın muharebenin unıunıl seyri U7.e· 
rinde tesiri olmamıştır. Rommel El
alemeyn'dcn bnşlıyaı ak &!maide~ ce· 
nuba inen cephe hat.tını zaviye te&· 
kil edecek bir şekilr1e bııtıva doğru 
çekmiştir. Bu, lngilla aavaŞ grupla· 
nnın mihverin snğ cenahına knrvı 
yapUğı hareketin ılddeUnl artırdığı· 
na delll.lel eLmektedlr. Almnn komu
tanlığı bu baskı)·a cepheyi cenuba 
doğru almak ve yeni haUa kuvvet
lerini toplamak suretiyle mukabele 
etmlşt.lr. 

Gazetelere gelen telgrnnardan an· 
lasıldıltına göre, lnglllz snvaş Jctıala· 
n mUtcnd<'llt defa ve bllha a pazar· 
test S(lnU Rommcl'ln mevı.llerlnl ı;:e· 
vlrmeğe cnlı~mıslarsa da sayıca ns
tün kuvvetler karşısında cckllmck 
zorunda kalmı !ardır. 

Rommel'ln batıya doAru bir cekll· 
me harek~U yapacat:ına dair ortada 
hiç bir ~mare olmadığı glhi İ!'lkende· 
rlye üzerine yUrüm"k pltınının sim· 
diden akim kaldığını gösteren bir 
alA.met de yoktur. 

Tersine olarak Rom.mel'ln bugün· 
kO durnklam:ıdan istifade e<lerek 
kuvvetlcrtnı toplamakta ve blrllkle· 
rlnl tamamlam11kta oldu~unl\ hllk· 
mettlrecek sebepler vardır. Alman 
nrhlı tUmenlcrlnln ehemmlyt>tll tak· 
\'lyeler tılamadılı sanılmaktadır. Bu· 
na mukabl" ltalyıınlnrın Llttorl11 tll· 
menine yeo.I ağır tanklar ıelm4Ur. 

LONDRA'Y A GôRE 

• 

iki taraf 
yeni taarruz için 

hazırlık 
yapıyor 

Son 24 saatte bilhassa 
hava laaliyeti oldu 

londra, 8 a.a. - Ro)ıer aian ının 
.\tısır'daki in.,>iliz ku\\ccleri umumi ka· 
rargilıı >•nıntla bulunan muhahiri hil· 
diri)or: b:ııı ı;oltinde ccre)an eden hare· 
katın halen bulunduğu safha ş.i> le hu· 
liısa ~lilebilir· altı haftadanl,crı gi'ıııeş 
;titanda lıartıeımekıcıı )·onılan iki ordu, 
hiıkin bir halde birihirlerine sım'll.ı <a· 
rılnıı$ bulunan ve fakat soll<lan hir ev· 
\elki ra\'unııa )eni ıhti)at cnerıi bulmı· 
ra muktedir olamı,.ın iki ooksi>rc hen1i· 
)or. Simdi son ra~unıtan önce her iki 
tarafın hiraz ndes almıuı llzımdır. llar
Lıin neticesini ta) in edecek olan ıki tara· 
fın bulnbileı;eği ihtiraı enerıidir. Vazi· 
)Clleki mu,ıaceli)et bakımından aunıai 
hiıdcdir. Muvasala hattımızın kıulığı 
sa} e,i11<le Orın-Şark'ta malak old~'Umu1 
kaynaklardan kıınlarınıızı ıakvi>e 'e re· 
~iden w;hiz edebiliri1. nomrnel'e gelince 
lıalya 'dan deniz )olu>l.1 )~ni ihıİ)'lll tÜ· 
menler geıirilind)C kadar elınde hulu • 
nan kıtalardan \e ia,c koll.ırın.lan >""i 
gayretler beklemesi lazımdır. CC"rhe lı~ı
ıına ıaze kuvı.cıler g<'tirımc,j \'C Nil va· 
di<ine doğru reni lıir ilerlenH•>e ıcşt'h • 
hus cım~i için mih.er umana muhtaç· 
tır. Hal'buki vazi)cıte rol o)nı)acnk olan 
a)·lar degil hafıalnrdır. 8 inci ordu şinı· 
di malik olduğu avaatııidnn Aıami derc
c~c İ<tifadc eımektedir. l'akaı mihveri 
bir ay sonra değil şimdi ı;eri aım:ık il· 
ıımdır. Rommcl'.e topçu perdesinin ar· 
kasında şimdiki mt'\-zilcrini ıahkime 
musaadc eımck ıehlikeli olabilir. Rpmmle 
ıanklarınıo 13 hazıranda kurdukları tuza.k 
bize bu dersi •ermi,ıir. Fıknı ııın~ us· 
ıünlütü şimdi mıhvcrın tcsb cımck uzc
re olduğu topçu pcrdc~ini ıt'llfı tde • 
mez. Bu perdenin teşkil etııği hilil 
Elalenıe)"n'in cenubunda 15 kilometre 
kutrunda hir ruhu ii:ıire şeklini alnıışıır. 

Kara faaliyeti yava§ladı 
l.on<lra, 8 a.ıı. - Son ı4 saat iı,:iııd<' 

Mmr'da kara faali}eli çok olmamı~ır. 
faa.li}'et bilhu'ı havalarda ~iirulnııiş, 
düşmanın iaşe hatları ve bir ıop mtHii 
ağır sureue bombalaıınıı,tır. Dilşman, 

devriyeler ve akınlarla devamlı surette 
hırpalanmakıa, sağ kanadına bilha' ı 
hücum edilmektedir. 

Londra, 8 a.a. - Londnı.'nın ifa • 
IA.hiyedı mahfillerinde blldirlt.ıiltlne 
göre. ıılmal Atrlk«ı'd kJ durum ırerek 
kara ve gerekse 1akenderlye deniz 
UıısUne taalluk etlen kısmı lıib riylc 
hundan bir hahn ewelkiııden çok 
daha az tehlikelidir. Deniz u~kları 
en iyi netice vadcderı hedeflere ynpı. 
lan hiicumlarda Britcınya hava kuv. 
vetlerine yardım etmişlerdir Bir ki· 
fileye tesirli hUcumlarda bulıınııldıı· 
Rı.ı hakkınrlakl alrrrıın lddialıırına ait 
haberler, bu hu1111!lt11kl raporlar a· 
lınmadan verilmiyecekllr. Almanlar 
bundan evvelki ka!lle hllcumlarındn 
ds çok mübalitalı iddlıalarda bulun-
muşlardı. ı 

BERLİN'E GÖRE 

Kursk'ta 
açrlan gedik 

• • 
genış ı o 
Herlin, R a a. - Rcsmt tebliğ : 
Alııııın \C müttefik lqtnlarıl\ l-!Ar

korı ı Kur k artsınıla açtıkları gedik 
cenubn doğru önemli bir suretle gc. 
nişletllnılştlr. Du~ııınnııı \' oronej'in 
şlıoııl batı ınd'lki kır ı hUc.uııılnrı a· 
kim kalnıı tır. ÇeHllııılş H d ıtılnıı ş 
olıın kuv•etlerc k r'ı ~ apılan rııllca • 
ddede Lıir ı,:ok e~ir 'c bıt) ilk mıktarıl ı 
gnnlaıet alınını tır • 

Orcl'iıı şııırnliııılc ve şimal b:ıtısında 
ılüşııınııın hııcuıııl ırı ıle• ıın ı•ıll} ur. 
Kıı"etll Jı ırn le klllerlniıı de" tekle • 
ıııe iyle ) aınlan çelin sav lıırıl l hıı 
hllcuııılıtr püskurtıılııııl ttır. 'ı lııız bİT 
lf'k kolorılunuıı kc iııı l rıdı., son ti gıııı 
lı;inıle 7!J duşııınıı tıınkı tnhılbedll • 
ııılştir 

it ijrfln ceıııılıunılakl cephenin ıçerı 
çene inılc, biı' uk lılr kcsiıncle kııV\et· 
il dil uı ıı ı;rupln rı ı,:enllml tir. ~O 
SO\) et tnnkı ele geçirilmiştir . 

J>ojhı •'eılheslnlrı im 1 kc lmlncll' 
dıl~man muhtelif nokt lardn ınurnff ı· 
kh et iz hucunılardn huluıımu tur. 

l'zak ıııınlde, Koln korfezı kr· 1 • 
nıindeld dü ınnn hn•a "e <h·niz il !eri 
boıııhıılnn ını•tır. 

!'anin ~11rınıadru ının şlmalln<'lekl 
deniz kesiminde, hir dü m n ele• rl} e 
t;ı•ıııld homlıa lh· hatırılıııı tır 

Mare§al Timoçenko'nun 
bir emri 

Rnrııa, q n..a. - ~lcfnni nJansının 
oı'l'rrrı<llğine gore, ınarl'şn l l iıııo~en· 
ko n•krrlerlııe gondcrcllğl bir glınllık 
eıııirıic "'her ne pıılt ısına ıllur n ol • 
sun çevrilml'ınr-ıie çnlışıııalıyız." de • 
mlştir. 

Karadeniz'de rus filosuna 
hücum 

Rerlln, 6 a.a. - D. :-\. n . nln a • 
kcrl kn> na klan ö~rendlglne g re. I· 
m~n &R\RŞ uçnklan Knrndenlz.'de Kı· 
rım'ın cenup ve doğu sularındn dll~
mnn filo unn hucum etrııl lerrllr l le
nliz mıu affnki> et haberlcı 1 Jlcrlln'r
gelıııeınlştir. 

Son alman ba§arılarının 
manaaı 

Stokholm, R a.~. - lln•as ınuhnbi· 
rı lııldiri) or : 
Voronej'in zııptı 'e Mo kıHn ile Hos· 

lof deıııiryulıınuıı alm~rılar ı.ırnfınılıın 
kr.silıııesi valııız K<'rİde kolan ıııühlııı 
•m)et kuH,•tleriııl kuşııtılın ık \C \'ok. 
rı!ilııırk tl'hlikesl kıırşısııırl ı bırakı;ıak. 
lıı. kıılınaıııokta ı :tla olıırnk rııs lııış· 
kıltııııtnnlığının hareket erlıe lllğlni 
çok grmlş bır ölçüde tehılldetınck~ • 
dlr. Fllhaklkn 'loskova - l!o tof de. 
nıir)olu a ker1 ihtiyaçlara göre, nıU -
hlm asker ve mıılıı:eıne 'ljiınlnnnı şl· 
mnl<lrn ecnııoo \'e u aksi ı~tik ınrte 
naklt"tmelt lıususundn çok rhcınnlyctll 
rol oyrııyun hlr münakale vagıtnsı idi. 

!'ıtııre~al Von Bock'un kazandığı se
ri ınuvııfftki)etlerden hakkiyle isti • 
fode edebilme 1 Don bölgesincle şlm· 
diden elinde bulunan kuuetlcrln e
he.nı.mlyetlne lmğlıdır. Sovyetlerin tnh 
mınıııe gurc, Don nehrinin hah kıyı. 
sınrln 200.000 nlınnn askeri talıııldl' • 
dilmiş lııılıınıııakt ıılır. nu sebeple nı· 
zlyr-tin vAhlm olduğu nçıkçn kabul ,.. 
rlilmrktPılir 
Tlm~ko k\ıvvctk!rinhı muhıılltlrıı 

P.dllm<'Sine mAnl olmak maksndfyl!" ruıı· 

lft.l', OboJav'dan ha.N>.kcte g~ alman· 

" ""' •'••·,..·-~--Kara haber ve , .. , ~ gazeteciler 

Bir gazeteci, me•leği dolayHİyle 1 ~~ 
hefecaıılı, acıklı hnherlere kaııık5anıış ~--•-- !--+.-+-., 
bir inwıdır. Çünkü güoclelik hayatın· ~..___.__ 

da, dünyanın dört hucağınd!ın gelen 
türlü haberleri yalnız mcslt>ğinin ob
jektifi ırka~ınc.lıın .ı:öriip ehemmi) cc 
derece•İnc göre haşlıklıyamk veyR re· 
simliyerck, ok'U)'UC11larına ounar. 
Onun çalıımasınn lılkinı olan ka)'Jll· 
lar, hJ.vodisin ehemmiyetini belirt· 
mek, okU)"Ucuların ollkasıoı ~kmck 
gibi şeylerden ibarettir. 

Dün gece, s baha karşı, bu çerçe
ve içinde talıı:ırak islerini hiıiren 
gazeteciler tıı.m evlerine gİtmi)c hıı • 
zırlandıkları ,ırada, birdenbire kara 
bir haber geldi: 

Dr. Refik Sa)'dam ölı;nüşl 
Gazrırlcrin ge<e sekreterleri daha 

biraz önce, onun f tanhul'da ia e iş
lerine dair )'ll(lttğı ıemRslıır hak\;ın • 
daki hal:ıeri, gazeıelerinin ilk sayfasına 
ko> mu,ıardı. 

- Acaba hir >ıınlıslık olmuın? 
Bir iki telefon kon~ası ne yarık 

ki. hahcrin doğrulıığumı mcyılana 
çıkardı. O ıanıaıı, hu kara haberi ilk 
öğrenenler arasın<la bulunan gınete • 
cilerin yürc~i tl\ içten 51zlaclı, ~nlı.ii • 
meslek ha)atlarında pek Se)Tek rast· 
lınan, ı;nk acı hlr haber karşısında 
idiler ve üstelik, teessürleri)• • 
le başba,şa kalamıyaro:k, bu haberi 
yurdun her tarafına ulaşurmıkl& mü
kellef buluııurorlardı,_ 

Yüzakıyle v~rilen 

imtihanlar 

Rahmetli Dr. RcFi\: Sa>dam, gaıe· 
tecilcrle daima yakındın te:ma~ta bu
lunur, halk efklrının aynuı olan ga· 

1 

zcteleri her vesile dıiştü4cçe ikaı tdn 
tav,iyelerde ·bulunur, dirckıifler ve : 
rircli. 

,, 
il 

Yeni bulmacamız 
Soldan sağa: ı. Zü.ıTa. ad. 2. iki de

fa tekror edll:!nıe peder olur, 1k1 l 
hı:.rt yan ynruı, nıs:ın. 3. mnna, duı; ı:u. 

4 tenıı h1Z1a akan su, at>.11 tutulması 
lcaöedcn IC>"leı', 5. ICrlk. mtı81kld tıır 

bil.ret, bir renk, 6. beYBZ. RJXyun bir 
koluna mC'llSUP sporcu. 7. bundmı Löyle, 
bk" soydan olanlar, s. lki &«;Siz hnı r 
ynn yana, attlu y0turt, ıtUzcl ııanıı t, o. 
Pli tıoımz, tskambUdc t>ll' kllAıt. dlin>-ıı. 
ıo. eeya, .hatırhımo.k. ıı. orı •ta. huy. 

Yukardan ıı.eal'ıl: ı. HR\'Ild n hatır 

bir eliz kuvvctb'le bovnlmınn ııc,y, Eıre 
havZ1U1ında bir k~mQr ya.ta~ 2. tetı;! 
kn.mı acıkm!f, asker, zntıtre konan )'{lr, 
S. bazan >1lztln<IC'!l1 ııtınıılt)ıı mal olur. 
aonunıı ş f!Avcs!)•le crtıs. 4. ilim, urok 
tefek ecYlcr Bil.tan cMlldr&.ncı, 5. mevsi
m~ ııtızeı btr meyvtı."'1, lk1 IUlrt :vıın Ytl· 

nıı. ayru sesli lıa.rt fk.I defa. yan ya na. 
6. lıskombUoo bir kllR'rt. )"tlSrt. 7. buyur, 
btr n~~1 Uzü.'TI kUtQğil, 8. terBI nota, yır
tıcı bir hayvan. b\r nk!n, O. sonuna A 

11Aves1yle cöl, iki -!;1 harf Ynn )'BOR, 

ııonuıın I W.veıttyle cıtıeUn~ 10 btl· 
Ylllc~. 91cn)'anlk ilzcrtndm ır~. ıı. 
umı."1111 bir kaJdeyc nümunc rum Uze
re eöylencn söz. z:ahtre. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmi• şekli 

Sold:uı ta. 1. Cömcz. haktm, 2 
IUla(f), arı 8 :n, kaval. 4 edn, 
aııı. aJa. ti kete < elti. emek. 6 ta -
rlk. 7 kavi. icar 8 ı , ekt, l'Zll, 9 a. 
rlz. !'&Vak, 10 akide, ıı.side, 11 Pamir, 
tazet (tezat). 

Clçcle kitap, 2. 

MosKovA'YAGÖRE 1 Gümrük ve in isar ar 
V .1d Vekilimizin demeci 

o oneJ e z Şiddeti i bir arar ü~ milyon lira d ~il, 

avas var 
...::> 

Moskova, S n.a. - Bulf(ln ör:"le Uzer1 

neered len so~ tebll~: 
Ccc kı!Alnnmız VoroneJ'in b3.tısındn 

ve S!Aryoskol'un cenup batısında aıwııı· 
lam lttimk etm1$!erdlr. 

Cel>hMıln baskn kesMılerln~ maJ1~1 

hlcb r d<!{:Ulkl!k oımamııtır. 

Şiddetli muharebe 
devam ediyor 

Mookova, S a.a - Sovyet t.cbllC;lne 
ektir. Vo;on<>J'tn batı~ında &ldrlctll mu· 
hnrebo ck>vam etmektP.dlr. Alman kuv· 
vı>tlı-11 l>lr aovyet tank blrlltınln mlıd • 
tna ettlf:1 b r tepeyi zapta cnlıMnıe!J\rdır. 
Y pıl n savnatn 11lmnnıar ytız kadıır ıu· 
bn) ve Pr ka)'bctmlşlcnllır Stra)oskoı un 
c nup batısında abnanlar müthl1 lOYIP· 

lnra bnkmıuL'l n llerlCflll:Yc cahgıyor ve 
mu;ıarı-h<>)'e taze kuvvetl('f' ıürüyl)rlıır. 

B r n<•ktadıı 30 11 lman tankı tahrip , e bir 
al ~d ın Cnzla d'll&man Pb"ndcst )'t\kcc:m
ml4tlr. 

Püskürtülen 7 alman 
taarruzu 

Mo•kma, ıı a 11. - K:ılinin cephc\in
<le alnıan ı~arruzlarını bildiren bir ek 
ıelılij;,\e deniliyor ki: 

'l upçıımu7 duşmanın 7 taarruzunu 
llmkurırııüştür. l>üşınanın bir tahurdan 
f01la ıı ~er k:ıylwııiği tahmin edilmek . 
ıcdır. iki ıopla bir çok miıral)oz ,.e baş· 
ka harp malzemesi ı.ıhribcdilmi~tir. 

Ruslar lıer toprak parçasını 
alman/ara pahalı 

ödetiyorlar 
Moskmo, 8 a.a. - Voronci in baıı

sındakı muharebelere mareıınl Timo· 
ı;enko muaızam miktarda tank, uçak 
V•' P yadr kuvvetleri sokmustur. Bil· 
yük mcvônn muharebesi biltün şld· 
detilP ılevıım et.mektedır. Ruslar her 
toprıık Parçasını almanlnra çok paha 
lı IS<'letıyorlnr. 

Alma.nlar Don nehrini 
geçtiler mi ? 

Mn,kova, fi a.a. - fzvc~ıia ~ctesi 
ınulıalıirinin bu akşam çekıiği hlr tel -
grafıa şoylc denilmektedir: 

Almanlar l)..lD nehrini )llnız dar 
hir kesimde geçmİ)e muvaffak olmuş -
muşlardır. Savaş Voronej'in hatısındı 
> a('ılnıaktadır. Almanlar çıkıntılarını 
ııeni~leımek için hücumlarda bulunuyor· 
l:ır. 

lan durdul11Wlirn ca.lıııYcr.lnr. nu kuvvc~

lertrı Starjosk•>l'a u~klnn hn.ttA bu 

mevk11 2<?Ct kleı1 s:ınılrnııktadır. Blllnı1141 

ıılbl bu bölııede Uc srllndcnbcrl tlddctli 
bit" hınk muharebe$! ccreyım ediyor. 

OlğC'r taraftan öf:TenlMl,C'ln<' göre rua
ıar tlc ı:tın evvel J<'lcz'ln batısından ııı

Mot 1dcı1 hUC'Umdan ba&ka Kumıan5'k 

Mlıre!'tnd:c mareşal von Bortt'un it ka· 
nııftına karsı ikinci bir Jcart.ı taarruz:> 
!IC('!Jnişlerdtr. 

sanı kar,ılar gihi kar$tlamı,ıır, Onun 
rü:ı:ü. halk kalbinin a) nası gihi)di: 
halk güldü mü o da güler, halk dii
sün1:cli oldui:'U zaman, onun da alnın· 
da kırıııklar l:ıclirirdi. Fakat o, her
hangi hirimiL gibi, herhın,;i he.klen
nıiven hir hi.dise karşısında yalnız te· 
e~ üre du~ckle kalmaz, hu hldisC)·c 
en enc:rjik tedhi rlerle en kısa zaman
da kar~ı ko}mak çarelerini de arq • 
tırırclı. 

, fkind dhım harhinin ~ncü )"Ilı· 
nı dolduıı.ırkcn, dün)anın geçirdiği 
sar~uırılarıl:ın uzak kalmamızı dııima 
emrinde çıılışm:ıkla gurur d~uu"'.-u 
Jli.l} uk ı\f illi ŞcF'in çizdiği yolda )-Ü

rii} en bu de~crli clcvlcı adamına hort· 
lu dtğil mi)'iı:? Onun ha)"atı bir ~ıra 
imıihanlardan iharettir: Sıhhat Ve • 
killiji :ıamanın<la memleketin sağlığı· 
nı koruma imtihanından olduğu ka· 
<lar Atııtürk'ün ölümünü tıtkih«lcn 
aylardııl.;i imıihandan ve 1939 harbi
ni takibcden yıllann imtihanından da 
riizünün oki)le çı~mı}tt. 

Onun ölümüne 

gıpta edelim 

Öliime gıpta edilir mi? 
Adı geçtiği zaman, burun zahiri 

rafrafunışlu:klarımu.a rağmen bi7c 
için i('in urpermcler geçirten bu e~ 
rarlı hidisc, olum, muhakkak ki arzu 
edılcn, istenen bir şey dcsildir. 
. !. kat onun olümuoe milll."tçe, he

pımıı gıptıı ctmclİ)'iz: çünkü ölüricen 
dahi, ömrünün 37 }'llını vakfettiği bu 
milletin hizmctin<ie çalışıyordu ve 
et:el kaqı ına dil.ildi&i zaman dahi 
bu }'urda yararlı olmıuıın, daha fula, 
daha daha fazla yararlı olmanın çare
sini ıliişünuyordu. 

O, bayrağının ~refiııi koıı.ıyıın 
son nefesinde hile onun yere düşmesi: 
ne meytlan •errniyen hir er gibi öldü. 
An mu çok bü} üktür, fa\;at bir te· 
sellinıiz var: 

Tiayrak, onun sağlığındaki gibi 
)-Uk.ı~klerde dalı;alanmıy.ı devam ede
cektir ve bu, hizım için bir teselli ve· 
,n~ı oldu~ kad:ır, on ın ruhunu şa· 
deden en ulvi manzara olıcalctır. 

SA •• TIR. 

5 - 6 yüz bin lira ara ınd dır 
GUmrllk ve İnhisarlar Vekili B. 

Raif Karodenlz Samsun'da yanan ıU· 
tiln deposu hakkında bir muharriri • 
mize aıağıdaki demeçte bulunmU§· 
rur : 

- Samııun'da İnhisarların tiltün 
depolan, sı,.ara fabrikası, igletme 
evi ve lnrc binası toplu halde bır a 
rada bulunmnktaılır, Bunlar arasın· 
da.ki depolarımızın birisinden Uç 
temmuz cuma gilnii öğle üzeri an • 
sızın bir yangın çıkmııı. iki saat i • 
çlnde bu depomuzlıa bunun yaııında 
(Oatro-Türk} elrketlne alt bulunan 
diğer bir de-po içindeki llltUıılerle 
birlikte kimilen yaıımıııtır. Yanı::ı • 
nın fabrikaya ve diğer ılepolara si • 
rayet etmemesi için mahnlli iıfaiye 
teşkllı\tı ve memurlarımızla ioc;:llerl -
miz azami ı::-ııyret sar!elmişler ve b11 
sayede diğer binaları kurtannıya mu. 
vaf!ak olmuşlarc'lır. Yanan depo eski 
reji ldaresinrlen bize devrec'lilcn bina
lardan olup kA.rgir olmakla beraber 

Bir vatan 

kat bölmeleri ah., p idi. Yangının 
elektriğin kontak yaplll3Sından ıle • 
ri. ~ldlAi rahmin olunmaktadır. 
Bır taraftan Adlıye, dığer taraftan da 
müfettl§leriınizc tahkıkııta başla -
nacak .) ngının hakıkl sebebi araşn
rılnuıktaıhr. Hllıli e et verıc ma· 
hiycttedir. Elde eıl lecck neııceye 
göre SUÇ tesbıt edillrse f iller bak. 
kında ııUphcsiz le beden kanuni mu
ameleyi yapmakta Jt' clkmıyececız. 
Bazı gazeteler zararın Uç mıb•on li
ra olduğunu y•ıu:dılnr Bu rakamı ne· 
reden nldılar bilmiyorum Milb:ıUicfl 
eırnişler. Hf'nllz znrnrımızın mlkta· 
rını kati olarak tcsbit edemedik. 
Buııunln b rııher mC'vcut malftmata 
ve mukayyet kıynıcılerlmlze g6re ya. 
nan deponun hcdell ile kurtarma sı
rasında kısmen hns:ıra uttrıyan di -
ğer hinnlardakl z-ıvıaıımız rla d hll 
old•ığu halde ma<'ldi zararımızın 
S • 6 yUz bin ll m ar tunda bulundu
ğunu hesap etmcktcviz. 

evladının 

) ardından . •• 
( Raşı t inci sayfada ) 

Refik Saydam, fertler ıçın fani olan hayatı, vazife başında 
ölerek ve kendisinin dahi fi.ni olduğunu göstererek Türk mil
leti için <-bedileştirme çarelerini arayan, bulan ve bulduklal'ı
nı derhal tatbik sahasına koyan bir kahraman olarak gözle
rini dünyaya kapadı. 

Ona bir kahraman diyoruz; bu bir ölüye kelam rüşveti de
ğil, saf ve temiz bir hakikatin hecelcnmi~ bir mefhumudur. 
Kahraml\nlar bir millete hayat hakkı vermek için canlarl!lı 

tehlikeye koyarak çalışırlar. Refik Saydam aynı yolda bütün 
hayatı müddetince çarpışan ve bunda muvaffak qlan bir in
san değil midir? O milli benliğimizin en ·büyük timsali olan 
tek kuvvet kaynağımız, Milli Şcf'imizin bütün dü~üncelerini, 
direktiflerini bu büyük millete aksettiren sadrk bir ayna ol
mU§, Türklüğün hayat hakkını bir cehennem dünyası içinde 
bütün bir cihana tanıtmak için en dürüst bir vasıta hizmet-ini 
gönnüıtür. Türkiye'nin böyle evliitlariyle ovunmesi kendi 
kendisini Övmeıı.i değil, gerçeğin sadık bir ifade&idir. 

Bir Refik Saydam ölebilir. Bin Refik Saydam ölebilir. Fa
kat tarih, şu ihtiyar tarih, ki dnima Türkün emirlerine inkı
yadeden ve ona al~ıp ramolan tarih, seyrine devam ede<:ek
tir. İnsanların hayatı mahdutsa milletler hayatmm ebedi ol
duğunu nefsinde tecrübe ile bilen tarih ebediyet yolundadl1'. 
~e ~efik Saydam'm ölümiyle dnhi bir defa daha öğrenecek
tır kı, hele bu milletler arasında Tür!k milleti, onun gibi ya
~ıyan, doğan ve daha da doğacak olan evlii.tlariyle daima in
sanlık, medeniyet ve hayat yolundadır. 

Onun bir fikrini tekrar ederek sözlerimizi bitirelim: 
Tarih bu büyük dünya harbi içinde dahi Türkiyc'nin ne 

kadar insani bir rol oynadığını öğrenerek övünecektir. 
Bu .fikri ifade edebilmek kudreti bir insan için az bir ~ref 

midir? Ve bu ferefi kazanan bir in&an öldükten sonra bütün 
bir memleket gençliğine Örnek olması ne büyük bir mazhari-
yettir. · 

Refik Saydaın müsterih, ebediyet uykusuna dalabilir. Biz, 
bütün Türkiye ebediyet yolundayız ve &ağlamız. 

Kanada' da mecburi 
askerlik kabul edildi 

Denizaşırı yerlere 
de asker yollanacak 

Ott.awa, 8 tı.a. - Kanada avnm 
knnıartııı hUkiımete denluısırı hnrı> 
sahalarına mecburi asker giSndcrmck 
selı\hlyeUnt veren kanun IA,ihasını 
54 reye kal"6ı 158 rc»Jc 1.-ııbui etm s· 
Ur. 

A'-am Kamarası dcnizaJırı hizme • 
tinde mcdluri ı..Jcerlik usulünü ıaıbik 
i~n hükümcte nlihİ)Ct veren kanun liı
> iflasını 54 rc)e karşı 158 re} le kabul 
etmiştir. 

Haı,elı.il M. Mackenzic Kinı; salı ak· 
şamı Avam Kımara•ında bc}-anatta bu • 
lunarak, hükümetin Kınada harp g&)'rct· 
leri yükünü mümkün olduğu kadar h I .· 
kanir<'tli l:ıir ~urntte ıcni için ıedbirlc.r 
ıılacalını blldirmi}tir. 

İsveç kıyılarrnda. iki gemi 
mayine çarpıp battı 

Bertin, n.n. - Stoklınlııı'cl"n res. 
m<'n bllıllrllclljtine ı;örr., Uılcforlıorn ve 
A rjantlna ıreııılleri Nor\•eç kıyıl.ıırı a· 
çıklarınd CJırlstian~nncl ynkınlıı rınılıı 
mayna ça.rpnrıık lıntmı•lnrdır. \rjnn
tlna mllrettebntınclnn bir 1 veı,;li subay 
ve iki asker cilnıli~lcrdlr. nu ı::cınller 
<'Cnup Amr.rlkB'dıın Goteıılıurı;'n gc • 
liyorlnrclı. \ıC'mlll'rc pıımıık ,.e hnv. 
van ycny bulunnınkta idi. fuharlp 
devletler lııı ı;eınllcrln snhl'~tce gcç· 
mt>lcrlnl' mOsnac'le etnılşlerıli. 

r L KÜ(ÜK DIS HABERLER 
Tok;yo, 8 a.a. - Rusyanın ı.·enl 

Tokyo elclal M. Malik imparator tartı 
tından kabul edilmiş ve itimatname· 
sini vernıl&tJr. 

I.lzbon, 8 a.a. - Aoores adaların· 
dalai Portekiz kıtalarına yann Lima 
vapuruyle yeni takviyeler gönderile· 
cekUr. 

Vasington, 8 ı.a. - Amerika ile 
Hollanda ara ındı ödüne vcıme ve kira· 
lama mukavelesi bugün imzalanmıınr. 

Mümtaz Faik FENiK 

Amerika'da bir balon 
hangarında yangın ~ıkla 
Nevyork, 8 a.a. - Akrona'da Cood· 

scar kablllscvk bnlonlllnna mahsus 
muazzam hangarda dün nkşam blly{lk 
bir )·angın cıkmı tır. Ateş bir saat 
sonra bastırılmıştır. Yangının sebebi. 
blllnme~llil glhl hnsnrlann derececi 
de hcntız belli dc~'lldlr. 

Yangın neden çıktı ? 
Nevyork, 8 a.a. - Akrona'dald 

kablllııc\ k balon hangnnndn cıknn 
yangın hnkkında ltfnlyc mlldOtil de· 
mi&tlr ki: 

Yangının bir lsclnln nsetllen lam
bas le ı;:nlıGırkm kapunun ate$ alma· 
ı<ından ı:ıkını ır. Hasar 10 bin dolar 
tahmin cd il> or. 

1 ngiliz tanklarındaki 
soğutma tertibah 
Londra, 8 a.a. - fuhimmat Na7trı 

f. 1 )'ttclton hugun A\am Kam.ıua•ımla 
demr;;ıc buli.ınarok, mihverden 7ap1edi· 
len tankların nıua)rne'i neık~inde. hu 
tanl.ların soğut a tcrubaıının İngiliz 
tanklarından ustun olmndıfının anlaşıl· 
dığını söylemiştir. 

Na11r !hle demiştir: 
"fngiliz tanklnnnın soiiutma teni • 

binde bii) tık ı lnhat )ıtpılmışur. Alman 
ıanklnrının $istemleri bizıinkilere hiç bir 
suretle üsıun defildir. 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Ankara Belediye Relsli~nden ı 
ı - Uı:Uııcll madc'lede yazılı husu1-

lar belediye ıcnblhleri arasına alın • 
mııtır. 

2 - Bunlara aykırı hareket eden· 
!er 1608 ve 2575 :ıumarnlı kanunlara 
ı;ire cezalandırılacaklardır. 

3 - A) İhtiyar; maddelerinin da • 
fıbmınıta ve bunlar ıçın kart verlli
elnde, 

8) Nakil vıuntalanna binişte 

Onun gııretelerc ve dolauslylt> 
halk efkıirıruı gösterdiği bu yııkın ve 
İçten ıUkodır ki, halka erdiği 
sevgi}i de izah eder. Sutunlnnmızı 
r;ii<Jiyen re•imlerimi:ıe bakınız: halk 
onu ne uman görduyse ~f'lin<lne ve
ya derdine ort o1Pcağın<'2n etnin 
bulunduğu ,efalı ve ı.eaübeli bit ın· 

Yukan!an uıı..tı: l 
öt~!" alaka S. M !At, 

EU. i<:\I. 5. zama~n}.. 
ve im, 4 eli, 7. haki, 11'ftt, 8 ıı.m. ek1, ua, 9. kıV'lm, 

G. durak, ıxw1z, ıo. ızaw, aza.de, ıı. maıaıc. raket. 

Vaşin,ıtt0n, 8 a.L - Bahriye nazırlı· 
fı, ~ni iaşe OCf'Olırı lnşı(t için 13 mil· 
yon 2~ bin dolarlık bir a:ıukavele ak • 
dccmİftir, 

C) U~umt verlere e-lrıs ve cık ~il. 
halkın bırlblri ardı sıra di%ilmcleri 
mecburidir. 679 

• 



• 

-4 uı:us 

Dinlenmek için gittiği Mers n'de, Dr. R elik Saydam bir denizciye diploma verirken 

.Cumhuriyet sıhhiyeciliğini kuran 

Dr. REFİK SAYDAM 
Başvekilimiz K_ızılay Cemiyetinin çalı§malariyle daima 
yakından alaka.lanmıştı. Resmimiz onu, Dr. Fikri Tuzer'
le birlikte Kız ı lay Umumi Merkezinden rıkarken 

gösteriyor 

Onun bütün ömrü bu devletin, bu 
milletin hizmetinde geçmişti ... 

• 

Doktor Refik Saydam, ömrlinün 
37 yılını verdıgl devlet hlzmeUnde, 
her .işte ve her snhodo tükenmez bir 
gayreUe calışmış ve bütiln calışmn
larının başarılarını görmüş nıı.istesna 
bir devim. adamı ld. Merhumun yü
ce hAtırası önünde bir daha el:lldık
ten sonra, onun bUyük ı;alışmalannı 
ve başanlnnnı kısaca aşağıda bcllr
tlyoI'uz: 

Mlllt milcarleleye kadar hayatı i'l
ml caJısmalarla JAboratuvarlarda ve 
ordunun çcş!tıU hizmetleri emrinde Dr. Relik Saydam h a lk elkariyle ve onun mümessili 
yurdun oeş!UI iköşelennde gectl. Dr. • ' 
Refik satdam 19 Mayıs 1919 da Ata- olan gazetecılerle sık sık temaslarda bulunur, hasbıhaller 
türk'ün maiyetinde Anadolu"va gcc- d " k "fi • d" y k d k" • d b t1:1ctcn sonrtı Enurum ve sıvas kon- yapar ve ı re tı er verır ı. u arı a ı resım e onu u 
grclerlne iştirak ct.ti. 23 nisan 1919 toplantılardan birisinde görüyoruz 
dıa Bayazıt mebu u olarak Tilrldye 
Büyük Mlllct Meclisine seçildi. Ve 10 
mart. 1337 dMı Başvekllll{;tne .kadar 
Cumhuriyet hUJcümetlerlnln bk ço
ğunda Sıhhiye Vekllllğl yaptı. 

Sıhhiye Vekilliği 
Cumhuri~et sıhhiye<:füf;i doktor 

Refik Saydam'~ başlar. lmparatodu
ğun ~vamh Uımalleri y(izunden sağ
lık bakımınrlan bu yurtta hrımcn nlc 
bir şey )apılmarnışt.ı. lmpuratorlu
ğun ı.vLUndc ferdın ıhayatı, C!!'mly~
un snğlığı bir kıymet Hade etmiyor
du. BQtUn ~mparutorluk hudutları 
lçinde beledıyelcr, 'wil(ı.yeller ve di
fer dalrelenn sağlık işlerine verd:k
Ieri ı>ara da dahli olmak Ozcre sağ
lık bUtçesln!n yınık ıtahsisatı 280.000 
lira glbl cılız bir rakamdan JbareLt.i. 
Bu bül.(:e ve rakamla gen.iş impara
torluk lıclnde ne başanlab!lm!şse, 
cumhuıııyet e.ncak onu tcsllm alabil-

... mlşt.L 

Dr. Relik Saydam'ın en son reıimlerinden biri olan bu 
portreyi, ressem Saip geçen ay yapmııtı. Bu ru milJ. acı 
bir vesile ile Ulus sütunlarına gireceği kimin hatırına 

gelirdi? 

Rahmetli Başvekil lzmir Fuarında yapıfon Sihhat 
Müzeıinin in§aatını gözden geçiriyor. 

Rahmetli Ba~"ekil bir yolculuktQ Ulu s 'u okuyor. 

Doktor Ret.ık Saydam, bilyük bılr 
teşkilatçı olarak Cumhuriyet sıhlıJ
yeclliğlnl üzerine nldığı zaman böy
le bir durumla karşılaşmıştı. gağlık 
müesseseleri parmakla sa)'llacak ka
dar a:r. ve ısHiha muhtact.ı. Doktor, 
sıhhiye mAmuru, <'be nııcmle~l lh
Uyacını karşılamaktan çok uzaktı. 

Cmnhuriyet •ıhhiyeciliği 
O, ilk tedbir olarak > •lılı Tıp Ta

lebe Yurdu'nu, yatı lı Ebe Yurdu'nu, 
yat.ılı Kllçilk ıhhlye .MPmuru .Mek
tebin! nctı. Her cumhılriyct yılında 
glttıkoe kabaran-b r ı;ığ gibi bu sağ
lık yuvaları yurdumuw on b nlerce 
dok.1or, sıhhlye memuru ve ebe ye
tiştirdi. 

Doktor Refik Saydam, yumun 
ağlık dAvnsını gerce.kleşUrnıek tein 

bir yandan bu fen adamlarını ycUş
t!r!rken bir 31nndnn da sa~lam bir 
sağlık plflnı cl7.miştl. Bu programla 
dc\•let sağlık teşk!ICılını gım!şlet.mek. 
memkkctln ı:e itil köşelerinde nU -
mune haı;tanelerl acmak, annclerl
mızl ve ı:ocuklarımızı korumak için 
doğum ve c;ocuk bakımevlerl açmak. 
verem sanotoryomlnrını çoğaltmak. 
"ıtnıa ile cs..slı ve- ı>ltı.nlı bir savaşa 
girmek, freng· ve d ~er !Qtlmal has· 
talıklarla milcaclele, trnhomla m!lca
dele s:ıı::l<ınmıştı. 

Bundan başka, sıhhf - içtimai ka
nun ve nlzanınnm,.Jer ve ta llmot nn
meler yapmak \"<? bunlara ilave ola-
rak Anknrn'da bir Tı.irklye Cumhu-
riyeti Merk1"7. Hıfzıssıhha Mü"'5SCSC-
~ kurmnk. ıic\·lct sıhhat te,.kllCıtına, 
millet lmlzln hay~t srıı::Iı~ınn mllrsslr 
olacnk csnslan tC'lkljı cdrc k "Jlıf
zı..o;sıhha Mektebini" /aomak gibi bil
Y'llk di\valnr vardır. 

Plan gerçeklq iyor 
Her cıımhurlyct yılı geçtlkce Re

fik Sa~~am'ın pltı.nı gcrteklc-ş!yor. 
dcğrrl! mt>yvelcrlrti ).nvaş ya\•aş top
lamajta başlıyordu. Sıtma, trahom 
mücadelesJ gen!şU~or, hnstnların sa
:ırısı kil tikçe azalıyor, yurdun dört 
bu<"nf:ındn hastnnC'ler. dlsıınnsurler, 
sağlık yurtlan yllkselh·ordu. Pıtın 
o kadar hüyilk blr itina !l;:o, tltlzllkle 
ve dC'vnmlı bir takiııle tatb k edildi 
ki, )"ıırdumu7.dnkl bulnşırı ve s:ılgın 
hastalıklar diğer mf'mleketJerdekl 
normal seviyeye indi. D~ardan veya 
yabancı !llemen gcl<"Oek salgın has
talıklara karşı m!'mleketimlzln ko -
runmnsı için fenni ve enedlk tedbir
ler alımlı, f\dı-t a hudutlanmızı bir 
sdlık kalesl çcvlrdl. 

Hıfzıssıhha miiesseseleri 
Doktor Rı-fik Savdam'ın yurdun 

dört burajlında yllkıreltt !fi birçok 
sağlık müesseseleri ara~ımln hilha~
sa Hıfzıssıhha Ensuın~ünü kaydet
mek lAzımdır. Müessese 1928 tarihli 
ve 1767 numaralı kanunla kurul -
muştu. 

Bugün dQnya ö1ç0s!lnde blr JLim 

Başvekilimiz millet hayatının her veçhesiyle yakından 
ilgilenirdi. Yukarıda onu, Sivas imar planını gözden 

geçirirken görüyoruz. 

Türh gençliğinin ba§arıları nı görmek onu, 
görüldüB:ü c ibi,_ daima ıevJndirirdi.. 

r 

ve sağlık yuvası olan enstitüde b.1-ı 
hassa şu sahalar üzı>rinde ı;alışılmak
tadır. 

1 - Halk hıfzıssıhha şnrtlarmın 
goellşmes!nl ve ısllthına yanyarak 
her nevl f Pnn!. araştırmalar ve tet
kikler. 

2 - Sıhhat Vekilliğ'nce verilecek 
sıhhi ve fennt meseleler! rilyi'l vo 
tahlillerin yapılması. 

3 - ~Lemleket Jc;;ln lüzumlu otan 
a$ı ve seromlann hazırlanması. 

4 - Harlçten gelen mi.i!;tahzar \"P 

sair terkiplerin kontrol ünUn yapıl -
m-nsı. 

5 - Umumi, içtimai ve intani hıf
zıssıhhaya e..: calışmalar. 

Bu ıfoğerlı mliessı:>~ede. kimya, 
b..'\k!terlvoloj!, vakslno'ojl. serom hn
zırlanma~ı. farmıı.kolojı gihı şuhe'eı 
bulunmaktad ır. Bu şubeler de ik nr 
derecede kı.,ımlara ıwrılmnktadır. 

Nümune hastaneleri 
Bu hastaneler jlk olarak 1D24 te 

Ankara, Erzurum, Dl)·aroakır, ve 

• 

İ ngiliz ve alman 

uça lan karşıhkh 

a kınlar yaptılar 
Lond a. 8 a n. - 11 ~ 

tcb ~: 
Dun 

:-.ı .. ·.ns'ta açıldı. Ve ondan sonra her 
cumlıurlyel yılı )"urda ;ı."Cnl b~ mem· mem.1$Ur. 
lcket hastanesi kazandırdı. 

NUm'uııe ha taneleIV, buglın yur
dun bnşlıca saf;lıK güvt'nolrrıdlr. Bu 
hastanelerin çeşitli şul>elcrı bulun -
duf;undan. çeşlllı n •ıaycne \"'C tedn· 
vl vasıtalarına mal ık olduklarıııdllll dcd lmıst !lliltcadd t n ktalard n sar 
nıı,mlP.k,.tln umumi sıhat!nln korıın· 1 ve tnsnn k.ııyıµ n vıı.rdlr. 4 düşmnn u-
ınnsında çok değerli fa~ daları ;-orUI· ı c:ı~ düı;U i.1.$tUr 
mekted r. 

Numune ha tanelerinden başkn Almanlara göre 
cumhurLYct yıllarında yurdumuz., ço- Ber n, 8 .a. B resmi t ı le 
cuk hastaneleri, akıl \·e sinir ha tın· ı:ore tng ıt re"de Oou'llrcs Cevrt":: n ıe 
lıkları hıt!<taııelerl, bulaşıcı hasta - hnl'Jl tein ö mll hedefien: hücum '"" ı-
lıkla hastaneleri, mun)ene ve te- , 
tlavl evleri, doğum ve bakım C\'lerl. ml6tlr. tn t re nJn renııp kıy ae ki!!• 
beledl~e hastaneieı:j, belcd ye do- nnda. h:ıtlt U'll s uca.klan s:iln ı..ız 
ğıım \'e coruk bnkım•vlcrı, süt ço- 10 000 ton uk bir dil n vapuru b tır
cuğu nıuayene ve ıııUsıncre evlrrl. mı !ardır. A>nı btl)'iik ukLe başk htr 
hususi hnstnneler. hususi idareler n dUşnıan v puru dn bir bomb::ı ue a~r 
sai;lık mUcsııcs,..leri knzanmı tır. hns:ıra u tılm1$tır. 

BUtUn bunlar, temız. dısip'ln- ı Savaş bomba ımııcı:ı.rın n mü l'P 
li hir çulı<ııı ının ~urda ~rıııaıı ın ••tıi- tcsk ller d n &ece l\ ı ı borouctı JIJ'll."ln 
i(i vr. yıırclıııı d<1rt l,.ıı<e~ırıılı• ~ ııksclt-
tij:i llRflık .ihiılı-ll"riılir. \ '<' saıınyl ~' r< nl tekrar bomba 'l"IS· 

ı rdır. ı,cn ş > minn cıkıırıl.mıs ve bU. 
Sağlık propagandası )ilk öıt-Udc tahr nt y ıı ur. 

lldık sa, <hııı"ın kıırdııııu. bıhlıh e. , Kesil harekatı 
her lı ıkıınıl ın ııııı~enııııı !ılı. . :;a lık Bertin, 8 n . _ .ı\lm 11 bom ue k• 
prop.ıghnth~ını ılrı ıhııı.ıl •·ltııl) urı.ıı 
Yııı ) ıllı.rııı \ 11 ıd••lıı') 11 kcıııirı·n 1 uı dün m ıtı:z sularında k r h:ı'"<"l<A· 
sıt111ıı, frengi. \'Crcııı. trıfhom ile Çl"~ıt- l na d vrun ctrn l<"rd r U klar, 
Ii bir ıııuca>il"lt•) e p;iri irkt•n bır ) arı- ıw<-'C ;-.ı dd oro h'n ) P n k nıır 
ıLın ılıı ıııillclin hu ha•tnlıkhrn k r ı 8 ır hns r sebep o nu t t c-t· 
knrııııııııısıııı Iı,min için ~·•k fayd'llı ınlolcNI r. H cum bölg ndc •de Ut 
lıir pwpııgıııııln) n lı • .laıııı~tır. "Kurıı- • )"llnııın hrtlA <lC\am 00 y0rdu. Bütün 
) ucu ıloktıırlıık., aılı >Crıkn s il:.lı!.. 'k il 1.cMne d il ı.croır 
koruması Sıhhnt \'ddlinin tek ulku 11 ctı nrnnız nm · 

Belçika' do idam 

olunonlann sayısı 

nlrıııışlıı. Saglık propıtı,ı: 11 1 ısı elıircl 
vı• ko) de hı·r irııkAııd ııı ı •)cini ınıla -
r.ık ) ıııııhlı. "' rııı•n'ıl ın w·t!rt ı~ıı 
1 ilııılrr en j:l'niş hnlk klıtlekrıac ıroo;.. 
tnilıll vr. buııd ııı ı;:ok 'erimli nelıC'e
J.-r alındı. Bu fıı11lcr, frenıı:I. >< r• ııı, 
karı &ınC'k tehlikesi, sh ri inı k, ııt un 
ı·heııııııı) l'li, kuşıı.ıluı, diş kııruııı ı, 
•pnrıın ılcğı·ri, leıııiı.llk, ııııııeş b ııı· koluntl:ı.n h ntce ya 

re d ,. 
~ ıı~u 11ilıi lınlk ı; ıglıp;ındn mııhım ro,ıı 

1 

Bnşvck M. P rlot ~ 
olan ıııevrnlan ihlİ\ n rılİ> ordu. lir ki: 

Bunlardan baŞ:..a turlu hastalıkların "- Almıı.nl.ar 
zararlarını 1tö•ıeren, bu ha\talıldara kar· idam olunan Bel'C :ı.l 1 

,. fardalı tav~irelerde bulunan )'iızbin· alman 
!erce afi~ }"Urdun dört kö,cşine dağıtıl· len ve yara!:uı= J3<' lann ı;:ayumı· 

mı,u. 1 dan tazladU". 
Bu rurunların dar hacmi içinde, Cum· Hle det! .,e Betcl'ka'd ld ~ '" tcln 

huriyet •thhiyeciliğini kuran, yurüten 1 ylyecek ı:llnd lm<'st hU5U nc.'l:ı cs'lc1 
ve bug~nkü durunıa yuksel.mesindc 00,· ı M. Hoovcr'ln T•ll\nınn benzer btr p n kll'"" 
lıca &mıl olan Doktor Refık Saydam"ın hulüniln mümkün 0 b «eğin! Q:ınlt er 
~k himmeclerini, geceyi giinduze ka· db:orum." 
tarak yaJ>(ığı titİ7 çalışmalıırını anlat • 
mak iml..an'1ıd;r. Onun hii\ük t"erini 
)"\lrdun clürt bucıı(iın<la hcpinıiz her ~in 
ve her ve•İle ile g;;rüyoruz. Ve bundan 
!Ollra da her Vl."'İle ile onun aı:i:ı: h~ura
~ını anaca,fız, ona ka.111 dıırcluğumuz 
90n<9UZ saygıyı daima tekrarlıyacağı?~ 

Başvekilliği 
f:hcdi Şel Ataıurk"ün vefatı üurine 

Dahili}e Vekaletine, C.umhuriyet Halk 
Partİ•İ Genel Sekreterliğine gelen Dok -
tor Refik Sa}·dam 25 .!()nk:ııl\Jn 1939 da 
Ba,HkilliıH ÜJerine aldı . 

Doktor Refik Sa}darn'ın Başvekillik· 
teki çalışmaları ikind dh.ın harbinin 
paı ladı jiı yıllara ıe~adüf eni. En huh -
canlı günle.cin gerckıirdiği en cncrjık, 
en i\3.hctli tedbirleri alma1<ıa, İç ve dış 
ııolitikada dürtıst ve açık bir yul taki -
betmekıe olduğuma n Milli Sef'tl'II al· 
dığı ilham ve dirt>ktiflerle hil'İ harış, 
,ükün ve rahatlık içinde hu~-ünlcre ka • 
~~rduğunu huraıla tekrara Itizum 
)ılktur. Omm bu haşarılarını hep bera· 
her g<Jrduk, hep beraber ya,adık .•. 

Rio-Teroero hôd isesi 

kati surette kopandı 
Bueoos-Alres, 8 a .a. - Gazetecl

leıin suallerıne ce~ ap veren ArJan
wn Harıcıye nazırı, Rıo-'l cıoero va
ııul"unun toı plllerımesl hfl.<1.sesınln 
kati olarak kapn.n<iığını slhlcınııı ~e 
Arjantin bayrağına yapılan hakaret
ten dolayı taz.mınat lstenıl p ıstenıl
mtyecegı sualıne karşı rla Alman)a 
j.flrafıııdıın verllen geniş tar7Jyder
den sonra art.ık ta7.rııınot mesc e ı
n n balıls mev;ı;uu olamıyacasını bil
dı.rmlştir. 

Tehlikeli sular 
Buenos-Alres, 8 a.a. - Arjantin 

lıllkunıeU, Kanada ve Amerıkn B r
leşik l>evleUerl h az anndak.l sula
rın Arjantın gemılerı lcln tehl.ı.Kelı 
oldugunu ılAn etıın~tlr. 

Bu suretle 1939 da Avrupa suları 
için konulan hUkilmler ııenışleUlınıs 
olma kıtadır. 

Malta üzerinde 
Malta, 8 a.e. - Sah ak$amı neşre

dilen tebliğdı> son 24 saatte Malta 
üzerlnrle 21 mihver ucağının dllşürUl
düiü bildJrilmektedlr. • 

Almanlara göre 
Berlin, 8 ıa.a. - Bugtinku resmi 

teblığe ,göre Maltil'da hava mey -
dıınları ve ılonanma Uslerı gUıııluz 
ve gece bombalanmıştır. Hava sa -
vaıılarında duııman 14 uçak kaybet -
mııııır. 

Biımanya' daki 
lngiliz - Çin ve Japon 

kayıpları 

Wake adası 

bombardıman 

yeniden 
edildi 

Va~ington, !! a.a. - San - Frao ı ko 
Chronlcle gazetesi amerikalılarıo 
~ake adasını bombalıa.malarından 
rlolayı bllvUk bir rnenınunıyct gös • 
termekte ve amerikalılarm Alman· 
ya Uzcrınrlekl akınlara rlıı iştlralt et
melerini temenni etmektedir. 

Eskrimcilere çağrı 
Hnlkevi Reisliğımlen : 
Evimiz spor salonund:ı yapılm:ık

ta olan E ı~rlm çalı malan için n a· 
ğula ) ıu:ılı KUn ve ı. tler il) nlnıı'l • 
tır Kılıç, flure ve cıı ç ılışmnt.:: s • 
t!yen butlln gençlerin bu çolısn ıı • 
ln.r.a. serbcsl<'c katılabilcceklerı b I• 
clirillr •e lwvıt o!ınnk iızcre aynı • ın 
"" saatlerde· ııalke' ine mılrnc llnı1 
rica olunur . 

• ıılı s at lll - 20.30, cuma sa ıt l!l• 
20.30. 

Açık teşekkür 
Tiir k ıı:a nctkcsindl" kırıl n il'' fcı• 

mın uzun suren ted vi 1 !çın \attı • 
~ım Gulh nc 'l ıp 'I atb t okulu fır;• 
) oterapi kı mında kaldı ım mlııl \et 
znrfınch lıuyuk bir ilıtiııının ile n) a• 
A-ımı leci vı eden profc or Nıız!ırt 
Snk!r J>irı u \C aslst 10 Nccmı J rı~ 
ile hem ıre H. )an K drl)e ve Hacrr'~ 
ıı:crrk teıl:ı.vl sırnl rımln ve gerekııl! 
hıı tanrıle k ldığım ınllıldct z rfın<lı' 
ı;n terılıkleri ıılfıkn ve şrfkattrn ılo• 
lavı derin ıkrnnl rııııın ihlni.i'ınıı. • 
'ı~ gazetenizin tava sııtunu rlcıı ede"" 
rim. 

Üı.d l ık okulu oğrrtıııenl 
Sabih ı l~RAit 

10~3 

Bulana mükafat 
7 Temmuz salı gUnll saat a,soA 

ulanmln ve Klızım Öznlp ile S ll}lY 
ye arasındnkt Koc tC'pe otobüsünde 
veya Sıhhiye durartındn.n C hruı sO' 
ka!;ına kndnr olan m safede o<;?tlll 
yaprağı ş ki nde klll;Uk pırlanta ı> r 
göğüs 1 •ne 1 knybedı m Ur. Butııll 
mrmnun ed!IC'C!'ktlr. 

Adrc : Adnkale apartmanı d i1' 
6, Telefon: 6168 103., __,; 

-( 9 / Temmuz / 1942 )/ 
• 7 30 ııroımtm 8 'lt 20 15 rad)"O 

7 32 \~dumuzu 

l•lctel.:m 
7 40 aınruı 
7.55 müzik (Pi) 

820 ~1n ati 
1230 pro m saat 
1233 tU er 
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Ankara Levazım Amirliğine/ 
gelen ilanlar 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
Odun alınacak 

lsı. Si4U ~ Aı. Ko, dan: 
1 

- Kaı>:ılı zarı UöUIU ı.ıc 100 btn 
Umtık odun &lıllll.eaktır . .ı-:vsa1 ve husu-

~ıu rtJar ve tesJ'1n mahalli Ko. da KD· 

u 
6 

P 
0~rtın eb llr. Mu~aklcat temina

t 250 liradır İhalcsı 20. 7. 942 pazar· 
('8 ~nü saat 11 de yapılacaJcur. l'a -

1 Ple n lhnıc atlnderı bir &a.at evvel 
k nı 111 ves k larıyıe tekltt mektupla 
rını Krı mı venncıcrt. 

l4705) 
648 

• Taşıma işleri 
Kars Sa. Aı. Ko, dan: 
l - Bır kllo una tahmin edilen 

~ıyat 81 sanumden ::!615 ton erzak, 
rpa, gaz naıdı kapalı zarf usulU ile 

~50ks:ıtmeyc konmuştur. tik teminatı 
" lırndır. 'I'ı.:karrur oden fıynt li

~r nden kati tcmınnt alınncnKtır. 

Kı.ı1attac :sa. Al. J(.o. dan: 

Cina 

Bulgur 
Pirinç 
Kuru faM1lye 
Nohut 
Mercimek 
Sadoya.ı!ı 
Tuz 
Kırmızı bl~ 
Toz ~ker 
Kuru ilzüm 
Pirinç unu 
7,eyttnyatı 
Çay 
Beyaz ııabut. 
Yeşll sabun 

Miktarı 
Ton K.l. 

12 
12 
g 
6 
5 
6 

10 

2 
3 

6 

2 

Koyun eti 7 
Sıfır etl 7 
Mev. kahak 3 
Tııze fasulye 3 
İspanak 2 
Domates 3 
Prasll 2 
Lahna 2 

50 Klg. 

100 Klg. 

25 KJ.g. 

Bamya 500 Klı:r. 
Patlıcıın 500 Klı:. 

Muh. Bed. 
beher kilo. 
Kr. Sa. 

16 50 
65 
35 
23 
35 

165 
7 

60 
98 
60 
50 

ıoo 
li50 

RO 
70 

100 
75 

M. Teminat 
Lira Kr. 

148 50 
S.S5 
210 
103 50 
ı:n 25 
742 

52 50 
2 25 

147 
135 

3 75 
450 

31 81 
l26 00 

2fi 2.5 
525 
493 75 

akuyata aıt ınrtname Ko. da i:Ö -
rtıı<'b lir. Eks itmesi 20-7-942 pauır
lest t:Unü saat 16 da Kars Sa. Al. Ko. 
da yapılat'aktır. lstcklllerln mezkOr 
Cun 'liC natten bir saat evvel tok.lif 
mektupJannı Ko. na vermeleri. 

(4809) 884 

Odun alınacak 
~nrıkamış Sa. Al. Ko. dan: 

ı - Yukanda miktar ~ rınsl~ yazılı ııt'la maddc>terf koı>nlı zarf wrulU ile 
eksUtıneye konulmustur. Ek&lltml'$1 ı~ temmuz 942 caııınmtın ııUnU ,. lllt 10.31) 
da Kırkafıaçla mUt~kldl komisyonumuzda lhakı ~ll~ktlr. 

:ı - ~ar.name ve evsa! he!" ı:un Ko. da görtUür ve alınabl11r. (4&'-18) 912 

ek 1 -
11061 ton odun kap.alı zarfiıı. 

5 itmeye konulmuştur. Beher kilo-
suna :ı: ku h . ed 1 ruş 50 antıııı fhat ta mın 
Ş 1 mlştır. fık temınatı 14 • 11 liradır. 
J nrtıınmcsi komisyonda gorülür ve rn 
.~11 ınuknbllinde alınır Kııpıılı znrfl' 
1 

nlesl 20 tenırnuz IH2 °paurtcsl gunu 
saat 16 te • arıkamış Sa Al. Ko. da 
~~~~L!ıc~aktır. 1 teklılerin mr.ktuplarını 
gö. 6"Yılı knnunuıı 32 ln<'I maddesine 

re haıırlı)arnk ihale sunu muayyen 
•ııatten bir saat evvel vermeleri. 

(4616) 890 

Kuru ot alınacak 
~llinglrköy Sn Al. Ko. dan: 
1 - 630 ton tel balyalı kuru ot rn

~r9 ıklıı satın alına<'nlctır. J>ıır.arlığı 11. 

1. ı2 ctımarteal .. ılnu &aat ı 1 de vapı· 
AC' kt " -l 11 ır 1180 ton tel balyalı kuru otun 
;e~ı:-r kilosu iı;ın tnhmın edilen fı> at 

• uruş olup tutarı 87100 !ıra olup 
~ ıStı lir rlır. İlin edilen r;ao ton tel 
h alYnlı kuru ot Anndolu dtıhlllnde her 

ngi bir lst syoncla veva iskelelerde 
vngo • f t kn veya v11pıır teslimi alınııhllir 
ks e lllerın be-ili gıln ve nııtte llııclım
l'oy CılingirkliyU Sn. Al Ko. na 5:51ili 
,;;; nıu, nkkat tcmiııathrlyle Kn. nn 

racantları. (4 20) 895 

Tezek alınacak 
Dofoba)azıt Sn. Al. Ko. dıın: 

z 1 - l milyon kilo to.:ııok kapalı 
arfln ek lltmeye konulmuştur. Tah

m n he<leıı 20.000 lıra olup ilk teml
nnt ı 1500 liradır. Evwf korun bUtUn 
Rarnlzonundn vardır 15-6-942 tarih 
ve l~0/51400 No. ıu' emlrdekı evsnf
~ır. Eksıttmesı 20-7-942 snat 17,20 de 

3stekl lerln bir saat evvel kanunun 
2 inci maddesi mucibince hazırlıya

c':.klan teklıf m ktuplıınnı Ko. na 
verme! n. <4824ı 89~ 

O dun alınacak 
Doğu Reyazıt Sa. Al. Ko. danı 
1. - 60 000 kılo odun kapalı zarna 

eksıitmcye konulmuştur. Tahmin be-
f~li ~5.000 lira olup ilk temlnnt 187/S 
ir11 ılır. gvsaf hutun ı;arnlzonlnrdA 
~evl'ut olup 16. 6. 9ı2 ve 198100· 
trı 400 N o. emirdeki neaft.ır. Eksilt-

e 2~. 7. !H.2 snat 111 Ur. İsh-kllle· 
tin bir ııa11t encl konunun 82 inci 
hladdcsi mu<'iblnce hıı.zırlıyacaklıın 
tcklıt ınelctupJarını Ko. na vermeleri. 

ns2.n s99 

Odun almacak 
tst. Ko . .ı- ındıklı ::>a. Al. Ko. dan: 
1 - Asn:ıdn yazılı iki kalem odun 

17-7-1942 cuma i;linu hızalarınrla s;ös
torl!en saatlenle kapalı znrf usulU ıle 
ihale erlllcccktlr. Şartnaınesl her glin 
Ko. da görillUr. 1stoklilerın belli gün 
ve snatlerde en az bir saat evvel tek
lif mektuplnnnı kanuni vesıknlar!yle 
bırllkte makbu;ı kar~ılığı Fındıklı 
Sa. Al. Ko. na ,·ermeleri. 

MJktan Muh. Bed. llk Tc. Ihalo 
Ctnsl Ton Lira Lira ııııat 
Odun 3000 105.000 6500 15 
Odun 38'!l0 13.J.400 7970 16 

(4833) 907 

T a vuk alınacak 
lst.. Ko. ı< ıııaıklı ::.a. n.ı. Ko. dan: 
l - K. lı{;a bağlı hastane 'e na

kahaUıaneıer !Çin ll000 ta\ Uk 'ka• 
palı zarı usulu ıJe 17-'7-9.U cunıa s;U
nu ı;aat ıı de yapılacaktır. ~nrtna
mesı hor giln Ko. da gorillür. lstek
IUerın bellı gUn ve r.aauen bir s:ıat 
CV'Ot!l teklıf mektuplarını Ko. na ver-
meleri. l4834> 908 

Et alınacak 
O. Bakır :::,a. Al. Ku. dnn 
ı - llU ton sığır vcyA koyun eti 

kupıılı zarflıı. ıuuııai>ıtsayu konulnıu~
tur. ,\lünakasası :.!O tr.ınııııu; 9~ı! pazar· 
tı:-~ı gunti &aat 12 de llı)'llrhakır ::.a. 

1. Ko. da yapılacaktır. !;ıgır etının 

urııuııı tahıııırı tııları 3111UU Jıra olup 
ilk teminatı :ıa6:ıı lıra OU kuruştur. 
Ko~ un etinin umum tahnıın tutarı 

45 000 !ıra olup ilk teminatı 3876 lı· 
rn:lır. Şartnırnıeı;ı her gun Ko. da go
rulur. l&teklılerin hRzırııyacaklıırı ttok
lif mektuplarını ıhale aaatinrlen bır 
aat en·cl JJ. Bakır Sa. A1. Ko. na 
verınclerl. (•959). 1031 

Koyun eti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 45 ton koyun eu pa.aırlı.kla 

satın alınacaktır. Muhammen bedelı 
4;>.000 lira olup kati teminatı 6750 
1.rndır. 4telcliler evsaf ve &artname· 
s ni Gelibolu merkei Sa. Al. Ko. da 
coreblll.rler. 

2 - lhnkııl 20. 7. !142 ı:ınz.eırtC6i 
glinU ııaaıt 16 tin merkez Sa. A l. Ko. 
da yaıwa<:nkur. 

(4$4) 1036 

Odun alınacak 

Taşıma i~leri 
Gclibolu sa. Al Ko. dan: 
ı - 1500 ton odun nakllyt>S p. ar • 

!ıkla uk&Utmcyc konuımuı;tur. llluhruıı -
Jl)(lfl ı>C<lcll 22;ıoo Urndır. Muvnkk;ıt tc· 
mlnaıı 16SS llradır. Ş.ı.rtnı:im ı Gt:tlt.Jo
lu 1250 :sa Al Ko. da go Ulur. 

2 - ihalesi 11-7-942 s.ı. ı 12 de UJC' 
sa Al. Kıı. ıla )'apıUıı•nktır. lstekll'crın 

kaU temtnatl ,rtyı Ko. ntl mür<ı<'a ı :.ıa · 
n. <5064> 1125 

Et alınacak 
Top.'\ne lst. Ko Fın<t.klı Sa. Al. 

d.:ın: 

o. 

ı - 80 OO(ı Kilo koyun ve)fı sırıır NI 
13·7·942 pazarl.Cflı ı;:UnU saaı lu Le ı• ı· 

:ıarlıkla $8Un alınnutktır Ş:ırt.na.nc 1 
hf'r gün Ko. ıtn ı;:oru Ur. Koyun ~un :ı 
muhammen bedel! 42 000 llrn. kaU t 
mt.nau 63UO llrodır Sıtıır f'Unn munnlll
men DCdcU 27000 l:nr' kaU tN11ın.1tı 

4050 llrttdır. 1,ı;tcldlkrln belli s:ün ve 
saatte Fındıklı :;ıı. Al. Ko. na ııcımel••. 

n. (5126ı 1112 

Ot v e saman alrnacak 

Kutahya Sa. Al. Ko.ıl;ın : 
ı - 600.0ılO kilo doklim saman 

ile 700.000 kılo b.31:,alı kuru ot mev
cuı evstl! ve §eraıı dahılıııde kap.llı 
zırt usullyle eksıltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Dokllm samanının mııham • 
men bedelı 18.000 !ıra muvakkat te 
minatı 13~ liradır. llalynlı uru o -
tun muhanırnen beılelı 49.000 lira 
muvaKkat temınatı 3675 liradır. 

3 - Eksiltmelen 25 - Temmuz • 
1042 cumartesi gtlııünıle dökUm s:ı 
nıanı s.:uıt 11 de balyalı kuru ot snat 
11.:JO ela KUtahya S ı. Al. Ko.da yapı
lacakıır. Balyalı kuru ot :ırtnamı.:sı 

245 kuruı:ı nıukabilınde ve samanın 
ışartnanıesi be<lelsiz olaNk Ankarn, 
İııtanbul Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. 
ıarında ve Balıkesir Afyos Eaki§ehır 
ve KUtahya Sa. Al. Ko.lnrmda her 
u.mıın görlılUr. isteklilerin hazır ~ 
lı yacnkları teklif nıektuplarını bcll ı 
giln ve saatten bir s:ı. u evvel Ko nn 
vermeleri. Postadaki gecikmeler ka
bul edilmez. (5725 > 1206 

Kuru ot alınacak 
Tezek alınacak ... _ 

n_ Trabzon Sa. Al. Ko . ....,...: Trabzon Sa. Al. Ko. dan: 
..,,,,ğuba:r"aııt Sn. Al. Ko. dan: ı _ Kapalı zart usulble 1000 ton lü ıı 600 t 
l - l ınılyon kilo •~9Ak kapalı ı - Kapalı zarf usu e on 

....,..... odun e•·-Utıı•"''C konmU4tur. Muham- kı t ı kl r Kııru otun ;\{i-zartın eks!Jtıney konmuştur. Tah· "" -.. uru o a ınaca ı • 
mln bedelı 2s.ooo llrn olup ilk temi· men bedeli 15.000 lıra ı.ıx t.cmınau ıı:ıs küm halinde muhammen bedeli 
natı 1S75 liradır. F~vsaf korun bütün liradır. Evııat korun bütün ırarn1Zonla- 28080 llra ı temınaU 2106 1 radır. 
garn 7.0nlnrındn mevcut olup 15-6-!J42 n.nda vardır . .l:TuırtlUncsl 22 temmu:ı: 94:? İp balyalı otun tnhm n bC'dcld 40560 
Vf'\ 198100/51400 No. ıu cm rdcki ev- ı;al'IA.tnba cunu SM.t 1 dlr. 111tck1tıenn !ıra. tık tı'm!natı 3042 lırudır. Tel 
saftır. Ekı; itmesi 20-i-!J42 günü ıaat belli cün \"e ııaatte kamıll'lln 3:l ınr.! b:ılyalı otun tahmin edıkn bPdclı 
lllot da yapıJacnktır. ~-teklllerln tek- ··"l ı klU 43680 lira ilk teminatı 3276 liradır. 

m k ""' madd ıne ır~rc hazırtl)'ll~ an e Evsaf korun bütlln amlzonlarınd:ı 
at e tuplarını belli saatten bir sa· maktuplartnı ckslltm<ı aaa.Undcn blr sa- "ardır. Eks"ıltnınsl <>n tenımm: 942 

evvcı kanunun 32 inci . madclr.sl • ~ "" 
rnucıblnce hazırlıyarıık Ko. na ver· at OYvel Trabzon Sa. Al. Ko. na "er- perşembe Künü saat 11 dlr. lstekl!-
tnC'lorı. <4 2"7> 90l mclcr1. (4%:i) 1037 Joııin bclll gün ve saatıtc kanunun 

ak 32 inci maddesinde tarif edildl~ ~-
Tezek alınacak Kuru ot ahnac hile hnzırlıyacaklar ıt.eklif mt 'ktup • 

Do~uha:vnzlt sa Al. Ko dan: l':skloehlr Lv. A. Aı. Al. Kn. d!ln: lannı eksiltme saatinden bir saat 
' - Bir .nllyon kllo t.czcık 1<ap'llı 1 _ 1000 ton tel ba!Yalı kuru ot ka- evvel Trnhzon Sa. Al. Ko. nn verme-

~rfla ek ltme7c konuımuıtur. Tahm::ı palı :zarı wruHyle eıtııiltm()l)·e konulm\11i· Jeti. C5133) 1207 
~1 

20000 ıtrn olup llk tantnat JMO nı. Ta.llp zuhlK' e1J11cdltlnden tekrar K uru o t alınacak 
~ l°llllır Evsar !torun bütUn ıra.rn1zon.a. - lcapıı lı zart usuliyle e:k&tltrneyc konul- Trabzon Sa. Al. Ko. dan: 
rınııa mcvhu''tUT. 15-6-"'•" tarih ve 

~ ~ .,..,.. mUŞtur. 1 _ K.nNtlı zar! usullş'lc 240 ton ku· 48100-:11100 No ıu cm _._,.. -·••ttır. .,.__,,._....., - 7 942 ft'"rtaJ?W,:l 1="" ~·- :? - Lo...,....~'"""' " ... - ""' ru ot ıı.ıınacrucur. Kul"\! otun yıl'!n ha-:tks ltnıft 2Q-7.n•2 aat l"' Ur t-...,.ıııe- ll d ,,.~..,•~htr Lv lml.rlttl 
~ ..., ·~ ., """" ~nü saat e """'"""'' · lindc taluntn e<lllen tl(!(lcli ıız.ı2 llrıı ilk 

ttn bNıı mın ve saatten blr ııaat evvel sa. Al. Ko. da yapılııcaktır. Beher k1 - t.cmlnatı 84~ lira .ıo kunı&tur. lp hal· 
kanunun 82 inci mndd<'ırl mucibince tı.a· 1 muhammen rb'atı 7 kuruıtur. 
zırı OBUnım a yııU otun tahmtn cdll<'!I bed 1 16224 11-

ıvarakıan teki f m ktupla.nnl Kr 50 tondan aeatı olmanıak üzere pare; Uk tcrnlnatı 1216 ?tra so kuru~tur. 
nııı. V<!J1n ' 'l"l. (4529> 903 parça da alın:ıbtı•r. Evııat. tı.mıitt h: '.;ol balyulı otun tah.-nln <.'dti("n tx.'<!ell 

T ezek alınacak ırUn Ko. da ırörtHür. tllk temıınatı Nı • 17472 ırnı. kll< tcmmat.ı 1310 ııra 40 ku-
Dotubayazıt Sa. Al. Ko. dan: hüt edtlccek miktara ı:öre alınacaktır. nıştur E\'ısar korun bütün ~nılzonh-
1 - l milyon kilo tnzek kapalı Teklif m~ktuıılnn ilıRlf uııtlnden btr 1 nd • ·nrd r Eks itmesi 31 temmuz n--ı!2 

7.a n " t evvel Ko. na venneıcrt. n n ~. 1 • 
r a ek lltmeye konulmuştur. Tah- 534 

1042 r:uıme. günü sııat 11 d . tııtckll!crl.n belli 
tnin bedeli 20.000 lira oluı;ı ilk temi- <

4970> ı:un ve 5311tte kanunun 32 tnd mı ddesln· 
natı 150() liradır. Evsaf korun bUtün Kuru ot almacak de t.nrlt ııd11d!Ai VC('htlc hıızırlıynC' 'dnn Rarnıuınıannd:ı • vardır. 15-6-942 
!,<!800/51400 No.!u emlrdek' evsaftır. Trabzon Sa. Al. Ko. dan: tel<! r mektuplarını eks\ltme s:ıntl.ndrn 
ı:.kslltm ı 20 16 d d ts bir ı;ıı.at evvel T'rab?.on l':a. Al. Ko nn t es -7-!J42 saat a ır. - 1 _ Kııpalı Lnrf u~ıılfi ile 800 ton 
t!kl ıer1n bir saat evvel teklif mok- kuru ot alınacaktır Kuru otun yıJ;ın vcnnclerl. (5134) 1209 

Plnnnı Ko. na vormrlt'rl. halinde tahmin ~dllen bedeli 75i20 Kuru o t alınacak 
<4830> 904 lira. llk ı .. mınntı uı-ıı; llr.ıı. ip hıılynlı 

Odu n alınacak otun tnhıııın e.ıfün bedeıı srn6o lira 
D ~ ilk teminatı 5618 llrarlır. Td halyıtlı 
1 o u Bcyar;ıt Sa. Al Ko. danı otun muhammen bedeli 91.520 lira ilk 

1 - 350 000 kilo odun kapalı zarf-
-~ ekslltıne)C konmuştur. Tahmin be· tenıinatı l5S.6 llrnrlır. 
u<·lı 21 00 . Evsaf knrıın biitıııı garnlzonlnrındn 
lı d O lıra olup ilk teminat !IS76 ,·ıırdır. F:kslltmrsl 21 t~mmıız 9-'2 sn-
1 r ır Evsaf korun hUtUn ı;arnir:on- lı .. unu ~ııat 11 dlr. hteklllerin belli 
~aranda mevcut olun 16 6. V~2 tarih "' ..ıı 1 
•e 1981 ... gfin Yt santt~ kanunnn 82 inri maııı e· 
snft 00-111100 No.lu emlrdt'kl ev- s'ıne .. ore h~zırlıya<'aklnrı ttklif mek-

ır. l~ksiltme ı ..,.., 7 9~" gllnU " 
&ant ı ı -- · - tuplarını ek iltme sıııatl~rlen bir ıuıat 
v dt>dır İ5ll'kliler!n belll gün ev\"el Trabzon ~a. \1. Ko. nıı. ,·~rm~-
8~ ~aattcn hır saat evvel kanunun lerl. (4971) 104.8 
<';ki neı ırınd~esl mııcllılnce hnr.ırltra- • 1 • 

nrı ttoklıf mektıı11lnnnı Ko. nn Taşıma lŞ en 
~erıııclt-rl ( 90 d 

· •831) .5 t t. Ş!sll sa. Al. Ko. ıın: 
Odun alınacak ı - Beslkta&'takl değirmeninden 

OoQ-ub yazıt sn Al Ko elan: ~ kecl ambarına kadar 10.000 fkın 
ı - 800 ooo kilo odun kapalı ur "ın 'Un ve kepek naklcyesl k:pa~l~~l u~· 

<'kslltm,.ye konulmu5tur Tahmin o•;cıt 1 uliyle münakasaya göolllür Mu: 
40 (){)() 11 l ususl eartlar Ko. da ru • 
l'hr ra ol\ıp ilk temin tı 3000 llra· akkat teminatı 4750 liradır. İhaJes! 
vn Evs r korun bUtün ı.nım!zonıanntıA :ıt. 7. 942 ~alı günü saat 14 te )'aPl-
N rdır 15-G 042 \Jlrlh ve 48100-51100 acnktır. Tallplerin ihale ~anUn~en 

0 ıu ernırrt kt ~'Uttır Elt•UUnes1 -n t r anıı.t e\'VCI tokliıf mcktuı;>larıyle 7 942 an t ır: dadır lsteklllenn bir sıı- ~o. na ::nilracaatııırı. 
llt evvel kanunun 32 tnrl m11ddo,,ıne (4974) 1044 

l:OI"(> h 7.•rlıya<'nklnn teklif mektuoın • Çeşitli sebze alınacak 
rını l(o rnı. vermcl rt (4832) 905 - - • 

Tophııne fst. I.•. A. n. Al. l\ o.ılan. 
O dun alınacak 1 - Kilo .~9.000 Y. Barbunya f:t-

Kn, seri A.l Ko d n· sulye 6.'l,:500 ratlıC'l\n 4!UOO kırmı7.ı 
1 Kilo ınn 3 75 ü~ kı; ş Yt'tml• domates t fi./100 hamy" B.000 ıfolrna-

Gebze Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 480 ton kuru ot pauırlıkle a

lınacaktır. Bu miktar 40 ar tonluk 
parçalara bölUnmek suretiyle de alı· 
nahilır. Rlr kilosunun muhammen 
tlyatı 7 kuruş her pnrcasının tı•ml
nntı 420 lira. Tamamının teminatı 
ise 5040 liradır. 

2 - Pazarlık 15 temmuz 942 çar
snmbn günU saat 16 da yatıınlcaktır. 
Şartnamesi her gUn Ko. da görUJUr. 
l~cklilerln komısyonn mUra{'aatlan. 

(5137> 12ll 

Et alınacak 
r>evrclc: Sa. Al. Ko. dan: 
l - Dovrd<'te tCfillm a1ırımnk ~r 

t1Yk' 24.000 kllıo kO)'un ve 24.000 kilo 
r.ııtır f!tl kapalı zarfla cklltlt..mCYc knn.ul
muttur KoY\11\ eUn n muhammen booe
ıı M kurut. Tuuın 11200 Ura Uk temi· 
natı 840 ı radır. Sı{:ır ctlntn muhammen 
bC'deU 45 kuruş t11tfln ıo.soo Hm. tık 

teminatı Sl.O t!radır. Oıalcsl 1 at:usto<1 
!>42 cumartcst ı:ünü ront 11 de Devrek 
&ı.. Al. Ko. da YBJ>ılnC'dktır. Şartname~! 

ve ~ her s:Un Ko da Körillilr. İ6tck· 
llJu1n belli gün ve aaa tten b)r snnt evvfl 
teklif mclltur>lnnnı Ko. na vcmıe1crt 

(50~9) 1212 

Kuru o t alınacak br rıı ın tah ııın' d'I .. 0r0u t t lık blher 12.000 demet m.ıyclanoıı. 
t e ı en ., on u- . 1• d 1 L 1 k Al K d ıı it r1Tın oılıınu k 1 fi 1 • 2 - '\ u ... arı a yazı ı seııze er ıı n- Hoşdere Sa. . o. an: 
r kt ır t•ınlesl 17 '.fa ~.ı~ar 11 

a ~ntı palı znrfla f'ksiltııtı:-lc r ı '.:!7. 7. lH2 pa.- 1 - 600 ton kuru ot ! pn.rta Ku-
s:vıt Hl ıla a cuma fl n 1ıırt~sı ı;iınu ıonat 15 ;ıo da Tophan~ ledo teslim ııartl.yle alın caktır. İha-
tutıırı l"'l'SOYll~ıla<'nktır tecmmınun ht Lv. A. Sıı. Al. Ko dıı yapılnt'ak· lesi 17-7-942 cuma nn n.at 14 d r 
l ıor. lıra 25 k 

3 
muvakkat teminatı tır Hepslnl::ı tııhınln hı:-dl'li .~3:?~.5 llrıt Muvakkat tcmlna ı 3150 Ura 

rıılt l\o !'in 1,:.~uştuf Ev~af. ve şe- ilk teıııinııtı 3!112 lira 211 kuruştur. verilecek otların menı;clne göre zam 
nnt •t' teklıg lı.r fitrklılrrın .temi- ŞartnAme,ı Ko ıiıı jrorıllilr. Tn!iplerin Pdllccek na.kl yro Uct'rtine a t temi· 
•e ,.,. 't h f mrktımlarını hellı ırün teklif ml'kt ,f ırlylı- te•ııinlltlnrın• ihl'I- nnt da ayrıl'a alınacaktır T 1 plror n 
tnclert <'n (lr

6
' 

11 
CV\C l(n n11 ver· ı,. ~:ıntlıı ı--n hlr sPnt evvel Kn .,q j muayyen ırlln ve S8atte H $dere Sn 

• 
4 

35) ll09 ,·crmdcn. (6162. i22i Al. Ko. na mUrac;:ıntlıın. (5172> 122"! 

K 
1 

2 - 1lıale91 13-7-942 ;pnzartesl @· ı oşuın takımı alınacak ı V J L A y E T L E R nü saat 14 tc Kars hukümot konağı KAZALAR 
fst. Ko. Fındıklı ~n. ,\1 Ko. du.:ı : ---------------- Jçlndekil dnlınJ ~ncümen odasında ıc- ------- -----
1 - ıwo çift koşum takımı 17. 7. ra kılınaeaktır. K ı · · 

942 saııt ı o.:rn ıln pn 'a.rlıkı ı istekJis,_ Tamir işleri 3 _ Tahmin bedeli 12500 liradır. aıe ~am1rı 
ne lhııl~ ei!llrecktir. Iuhumıııen ht"de· lstanbul Bclcdlyesındcn 4 - lltuvak:knt temlnau 937 lıro. , "evşclıır Belcelı.) e Hı) a5etlnden 
li 9G,OOO lmı olup kati teınlnatı JUOO Tepe.başında Asrı s!nemıı binasının 50 kuruştur. Nc\Şehır asm atıkadın olan kllc. 
liradır. Şartname 1 ve numunesi her Bahne kısmın<M yaptırılacalc tadll.tı.t 5 - MUnakıı&a ş:ı.rtnamcsl daiinJ nln bouık ycrkrınııı taııııri aı;ık ek-
gıin Ko. ılıı gorıılUr. İı;lrklllt>rin hr.lli · t kn aı .za ! sul!yle ekaılt encitmende görillc-b!Ur. sıtııııve konuluıu~tur. 

Ü ı ki 1 • ve tanııra P ı · r u - 6 _ T· 'lpJnrtn tnkllf m<'ktuplannı ~ v 
g n ve ı ıattc "ı.:ıdı ı .Sa. A • Ko. rr.eyc konulmuştur. ... ~ ~· J.i:e,lf bctlelı :!GGI lirn 68 kuruş 
na gdrnel.ri. (lil70} 1220 Keslf bedeli 16412 lira 85 kurıış- mUhür mumu ile lylco kapatmış oln· tur 

Kuru Ot alınacak tur ve ilk teminatı 1230 lıra 96 kuruş ro.k 13-7•942 günll saat 14 de kadar Mıı•akkat teııııııal miktarı 199 lı-
dalml encUmen riyasetine vormııı ol-

<,; ınakk ıle Sn. , \ 1. Ko. dan : tu~fukavele, eksiltme, Nafia lşlerl malan ve postada vuku bulacak go-
l 600 ton kuru ot nor.arhkln ER- clkmel<ır kftbul edilme• 

ra 62 kuru~tur 
İstt'klılt-rııı her zııınan bcledıye• e 

,. umumi hususi ve fenni ınrtnameleri ... .., 
tın ıılınacııktır. Pnr.nrlı,(ı ı 7. 7. 9 ~2 proje keşif hul6sasllc buna mUteferrl (70 4-4939> 1014 nıur ca lla hu b pt kı ırtıı ıı e nl 
l'ıım:ı gııııll snot ili te yapılıeaktır. y • 1 · 
•'lııhaııııııen bul~lı :j~.ono lirulır. J.i:ati dll:cr eHak 82 kuruş mukablllnde apı ış en 
temınatı 5250 Jır.ıdır. E;r~af v~ sart- Belediye Fen lşlerı MUdurlügiınden 7.on.gukfa.k Nafıa lllüdürlO~Unttm: 

tl'tkık edı·bllırlt'r. 
ih1de 1 111 7. l vı2 pıız rtr 1 ı;tlnll 

saat on dorttte ) pıl r gınrl n k u
nı Şer ili h ız ol tıı 1 lıpkr ıı mu:ıy 
zamancla ~C'V chır belcd ye encıııııe
uinc ıııılracırntlnrı ıl'ıo olunur. 4619 

cıaıııe 1 Ankara İstanbul İzmir I.v. /1. verılecoktlr. 29-6-1942 Uı.r1h nd lhal<'SI nıukn.rl'l"T 
tlıale 13-7-942 pa?.artesl günn ı:aat 

mirli,:d Sn. Al. Ko. lnrınd' ~orıılrır. lZ. do Daimi Erıctlmendo yapılacak· ııc~n tattv ı;ılanıyn,n Satrambolu - A • 
t~lı'klllerııı rııer.kıir gurı ve snatte tır. :raç yolunda yn11ılacak (188 970) llm 

kati tı·nıınntl ıriylc Ko n ı ıntlril.<.'aat· Tallplrrln ilk teminat makbuz ve- (G9) kuruş kesit bcd<'lll uosc, sınııl 
ları. (5135) 1210 ,_, rtt •·· ıunc y · J • 7"" 

D. DEM1RYO LLAR I 

Parke taşı alrnacak 

Devlet lkmlryulları ı İşletme ;\IU
durl ııgııııdeıı : 

Ilıtı)'acııııır: olan 110.000 ndet par
ke tısı, talip ~ıkmadığından kaııalı 
znrf usulıyle yenirlcn ı•kı;ılt ıııı:-ye ko -
ııulrnııştur. Aıııasy 'da J.i:lnı. ı~ +ı;oo 
or gıııdn ve) n (,'ııkurhuk istn,yonıın
da tcslım ediılecek olan hcher ıırlrt 
parkı• t ışının ınuhanımen bedeli 5 
kurııstıır. 

F.ksıltnıe 20. 7 19 ı2 pnr:artl'si lfll
nll ı:ıt 1 5 tc Kny eri'rlto 1 f letnıe ko
n,is~ ıınıııı<'n yapı!oıeaktır Bu l•e gir -
mrk istİ\ rnlerin P12'> lirıılık nııı••ıtkkat 
teının t •rrnıe.C'rl '" k ınunun tayin 
ettllh 'esıknhrla hlrllk!C' trkllf nıek -
ııplarını 1'1 ılc ırnnli ıııunn en nhn n· 
ıtterı hir sa ıt ('HtolinC' knılar ı l•let • 
mr k ıını > '' kiitiplığine •·ermeleri l "ı
znnclır 

Ş ırtnRme ~ e mukn\·l'lr projt'lerl .ı 
lşlt"lrııc rııfırl11rllll!'ıınılen p ırnsır. olar.ık 
,·erilir. (70tl,/Uill~) 93' 

Satılık eşya 

n. il, Yn!laıı U. ~lııdıırlıığfını'len 
\nk ırıı ısltı•)oıııııııl ı ız ır blnıısı nl

tınd ıkı ınerkt'z nıılı ırınrla hııhınnn ve 
" hıph rı çıkı ııy ııı ınuhtclif eş> rnııı 
ıknıfl ı letııı<' ıwıııib)onuıırıı pır. ırlık 
sıırctı~ le :W. 7. ll ~:ı tal'ihını• r ııotlı> ırı 
p u; ırt sı gılnunclı n ıtiharen hrr gılıı 
nat 0,00 - 12,UO 'C ll.00 - 17,00 nra

sındıı s ıtışı ~ apılııc•aktır. 
lklllılıye resıııi nlıına aittir. islt•k. 

lllrrln ııııınn en gün Ye saatlerde gır 
1 ınn ı altınrlnl..i nnhnrd hıızır bıılıın-
mnlnrı. (4919) 908 

Balast münakasası 
D. D. Yollan Sntın Al. Ko. dan: 
Behl."r M3 mn muhammen bedeli 

250 kuı uı; olan Ankııra - Kayseri hn.<
tıııde Kurbağnlı ıstas)·onu cıvarında 
5000 l\13. balastın ıhzar ve te1;llmı Işı 
müteahhı.t. n.ım ve hesnb n11 açık ek· 
siltmc)e konulmuştur. lhnlesi 22-7-
942 tarıhlnde ç:ırşamba gi.lnU snat 
15 te Ankara ısta.syonunda ikinci lı;
lctme binasında toplıınacııık k""Oınıs
yondıı ) apılaca.ktır. 

tst.cklllcrln 937,50 lira muvakkat 
trmlnntlarıyle kanuni \'csikaln.rını 
hanulen muayyen gün ve saatte ko
mis) onda hazır bulunmnln.n llı:ı.ım
dır, .Ş:ı.rı ııGıne ve mukavele projeleri 
komtsyondan par11S1z alına.bilir. 

(50Ql) 1067 

Klo ru tutya alınacak 
1) I>. Yollıırı .Sa. Al. Ko. ılıırı: 
Muh ııı men hl'dcll ı:NOO (nn iki hin 

dort ) uz) lirıı ol ııı 20 ton kloru tut) a 
22. 'i'. 0•2 çar ıırıılı.a glıııU saat 111 te 
knpnlı ınrf 11s11li)lc ı\nk ıra'cl:ı idare 
lıl.n ısında toplaıınıı ml•rkez 9. un<'u 
konıı yonca satın nlınaC'nktır . 

Bu işe girmek ısll> elerlıı 9:10 (rln
kuz ~uz otuz) Jlt~lık nııı~akkat temi
nat ilf' kıınıınun tayin l'ttiğı \"eslka
ları \'e lC'kllflcrlni a) nı gh n saat 14 e 
knd11r nclı ıreı;cn komisyon rcisligine 
'ermcll'ri l.hıııırlır. 
~artnnınclrr parnsız ol ırak ,\nkar.ı

da rnrılıcme dalrr inden, llavdarp1\411-
dn te dlı!m \'C sevk şefliğinden temin 
olıınıır. (•976) ı 100 

Kalorifer boruları alınacak 
n. n. Yollan Sa Al. Ko. dan: 
l\luhammen hccll'ii ('l'bfi0.611) lira o· 

lan muhtelif kulorifrr lıorıılıırı ı 7, 7. 
9 ~2 cıınıa gılnll ı;aat 1.5 te pazarlıkla 
\nk .ra'da idare hirı;ıı;ında toplanan 
m<'rker. O. uncu koınisyorıcn so.tııı alı· 
nw.ıktır. 

Hu ı e girmek ıstlrenlerln kR'lıın•.ın 
tayin cllıı'ti ve ıkıılan hamilen aynı 
gün ıı at 111 te arlı geç~n komisyon 
rt·isllı;lııclc b11ltınınnları IAzıındır. 

l;iıırt'lamelcr ,\nkara'da mllbeme 
daıre !nele gorillrblllr. 

(6000) 1104 

F AK Ü LTELER 

Çamaşır yıkattırlacak 
1 I ııkuk ır ıkllltrsinrlı:11: 
llukuı. l'nktıltesi le,,U tnlclıeslnln 

(' maşırlnrı) le .>atak ç:ır,aflıırınııı yı· 
kıı ttı rılrıın6ı açık rııUnn kn ıy • kımul· 
muştur. Muhammen hed.-11 4~00 lirıı o
lııp murnkkat temin.atı :ı37 lira 50 
kuruştur. İsteklilerin şıır~naıne ini gör
mek uzerc Pnkulteye, ıııllııo.kasıı~ı için 
ele il. 7. ll·i2 cuııınrtcsi gUıııi saat 11 
de l\Iektepler Mıılıasebecılll'tlnc mllrr.-
cnntları. (4540) 677 

ANKARA V ALILIGI 

B o ya işleri 
,\nknra \'ııllllğlndlm : 
ı ) ahşıhııııda me,cut demir köp-

runün hoynnıo ı;ı lilııin lholcsi J6. 7. 
!ldl! larıhıne rasllıynn ııerşeıııhc gunCi 
saat 15 le \'ilı\yllet dnim( encümenin
de yapılmak üzere acık eksiltıocye 
konulmuştur. 

:.! - Keşif hedrli (31 !16) lira (24) 
kuruş ve 1114,\'aklmt teminatı (:?39) li. 
r.a ('l'J) kuruşur. 

8 - İsteklilenn n111vakkat t.fominat 
mektup 'eya rnakhuzlarlyle tlcıırrt o
d ısı vesikalarını vr ~ııfın f hnilrlll -
ğünclrn alacaklnrı f<'nnf ehllyet vcııf
knlannı hamilen yııknrdıı adı gec~n 
glln ve ~nattr. füılml encümrn relslıfi
ı•e miırn<'anllnrı. 

' - no i~e nlt kr~f ve :ırtnııme-
yl her ııun nafııı m nilrlüğunılc ıre-
bile<' klerl (4795) 86.ı 

Duvar tamiri 

kıırıı tan 

ra· 
962 

ya mektU'P~ .n, lhalC' tarlhlndc-n lma!At ve tı-svtye .ıoo• a ırma e ... ~ apı ış erı 

<;'8KİZ) gün evvel Belediye Fen 1ş- \'C ihale kanununun 40 ıneı m ddcs n ;-..·c.,c:chır Bl."ıC'dı.) 
0 

Hıy 
1 
etlııdrn 

lerl l\lüdürlül:üno müracaatla nlac.'lk tevfikan 23 tc.'Tlnıuz 942 t>CJ'l('l'llbc ıruncr Ne• rhır , tektrık falırlk ı~ınd 
1 

ya· 
lan fenni ehliyet. lmnznlı şartname s:ınt 16 ıın Uı ıcm yapılmak Ur. re ka· pıl cak nıntorın kuyusu in sı açık 
vesaire ve kanunen ibrazı lazımıre- Mıı -·r u~·•'"•le yeniden eks lun-e k k 

1 N ..... ~ 0~u., ., c sı.tnıc)c onı. ınıı tur. 
len dl#cr vcmlkl ile blrllkte 2490 0

· cıkanlmıaur. Kesıf hedelı JO'Hı !ıra 90 kunı tur. lu kanunun tnrifntı ccvresinde hnzır-
layneııkları teklif mektuplnrını ihale F.k$ ll.rn('6\ Zonı:ıuld k hükilmet kon:· \lıı•akkıı.ı. teınıııııt nııktoırı 'i'9 hro. 
" '1Ü saat 14. e kadar Dnlml Enen- {:ı le ndc narın mUdUrlOtU ~ sınttn ya_ 27 kuru tur 
mene vermeleri IAzımdır. (6&~3-4629> pılıııroktır. f teklılrr hl."r znman belcdhtoye mı. 

781 Eksllune eartn."llllefri \C buna mut · ne ıntla lııı b pi ki utnırnıeslnı tet-
y 1 ' 1 k tcrtl dı~er evrak ıı 1!111 müdUrlU ..ın'lc kik ,..d .. l>ılırll'r 

O yap tfrt aca llınlc 13 7 l !H2 pnzartl."s\ ıı;ünU fin.-
lc:Uınbul llcledıyı.: ndcn : ır ~;b kk.nt U'ırln 11 ,14173) 1 mdı~. at on d rttte y pıl:ır ğınrl n k r. ırıl 
UskUdar meydanının .ikinci kısım 11 z ı §eraiti haır. ol n t lıplrrln mu \ 'rıı 

mo;ı;ayık parke lıı§antı kapalı zarf hin ™"1ell b ?'('!' ııy fasıl.ıı e llll'I· ,, m ncln ı-:e, Şrhlr bl'iedlre l'neumc -
usullylc eksıltmcye konulmuştur. ııpld k mal ye ~eznffi!ndcn verilecek· nine mllr C" ati ırı llfın olıınıır 

Kt>şlf bed lı 35998 lira 26 kuruş vo 1 Ur ( 'G50) '123 
ilk teminatı 2G39 lıra 87 kuruştur. Ek tme>e ı;riJTr4'k lstlyenl rln !hal{' 

Mukavele, eksiltme, Nafıa ışl<"n U gUn d n Pn aıı ü<: ııUn ev~eı Zonırul- Taşıma İ§leri 
mum! Hususi vo Fenni şartnam<'IOrl, 1 

dnk v ll'n"t't ne mlırn<'anl cdPrek v\l(ı.y t Ynlovn Kııplıcalnn tşlctmE' Mü· 
proje, keşif hUIAsaslyle buna mliı m ımıntl n alınmış m tcnl!h • k eh· dtlrlU ilnden: 
terı dığer O\ rıı!< 180 kuruş mukabı- ı 1 YC'l " k. 1 c ti< ret 00 ından bu 700-!JOO ton arru ında muhtelif r n 
linde Vııtı.yct Nnfia MüdürlliğUnden 1 1 .,,. lınmıs v a ,e mu,•nkık t maden kömUrü Zonguldnk'tan Yal-
veıllnccktır. yı c ovıı ıskc>les ne ve lskelc>den on kllo-

Ihale 13-7-1912 paznrlc . g{ınii sa- ı LPm ruıt rtyle blrl kte 2490 MYllı k'I· mrtre mt'SnfodE'k santrala nakliye l 
at 15 de Bl'ledıye r>aımi EncUmeni nun ı;ı re h zırlıyar kt n knpnlı zart· pazarlıkla tal b ne fhalr <'d )('(.'(' n-
odıısındıı yapılacaktır. ınrnı hııll." ııa11t ndm hlr saat 4'VVPl11'1<' dC'n nlt'ıkndarlann teklifler nl 10 

Tnhplerln ilk teminat rt'ııkbuz k <1 r rrt klnız mu'l<ııl:ıll ndc l<:omlsyrm tE>mmuz 942 tarih nt' kadnr knplıc 
veya mPktuplıırı ihale tarlhındcn reısı kine vt"mleleı1 ı An olunur. lşl!!tmc> ldnrC's "" blld rmc>lerl lldn 
rncı gün evvel VllAyrt Naf n M )ılr: (4n42> l015 olunur. (7212-5035) 1108 
Jüilln!! mllrrı,.natla alacnklnn F nnı 1 f ·ı 
eııııvetı ımzaıı ı;n~tnıımr ve kanunen Ekmek alınacak Kapa ı zar ı anı 
ibrıu:ı ııhımt" lf'n cı· 'ı'r V<'Salk ılc> bir- lstan'>ut c. M..ıddt umumu k df>n: \ k\ azı \skı rl Kl'fı' te F brlkn 
!lkt<' 2490 ?\o. lu kanunun tartfııtı j ı ı m uı, ?.a ve t' tm;ıı n 942 mıı· Mııdııılıı und n : 
C"Vrrs ndP hazırlıyac klan trkl f ıı t "e Z73 750 ktlo tahmı.n 1 \kyazı 'kni kl'r~st,. fahrıkıı-
mrktuplarını lhalr gllnü saat 14 "' 1 rr u•u- ının • lrvm nı)f" ormanında me,cut 
kadnr Daim Endi"'l<'ne vermel"rl leyi: lmC')e kor> uı; ısc ıtc muny}cn (.53:1) ıııc rrktip eli budak toııırııkl ı. 
lA..zımdır. Cı:iR~4-4ı;:ıoı 7R2 < ' tının clenılrl miitealıhlde it olın k •I• . • ı;:ınde uı p ı;ılan dıl:ınd ın bu husu tn· 

Y 1 1:.lerı rn k u:ı:ere iki ha ına <~> eklınde de-npı :r ıc lh yaeı.n pazar ık urctble tem nine 
ı E ( mir ç kmak ve Ad pazuı i b~vo • 

Zonguldak \il lJI etı l),uııı ~ne ıme- k r vC'r lml.t olrluıt"undan muhammen nıına naklt·rllll'rek , ı;on içinde te hm 
nıııtlerı : l)C( dt 37412 l rıı. 50 \C muv.ıktcnt 1eml· l'Clılnıek ~rtıylt' n ıklıyntı kap uı F.arf 

1 - r\Ş.'ll{ı<lıı kc>sıf bcclell, temlnnt ı,ı 2806 ıra 13 kuTUa •1lan ckml'f;ln U!iıılıyle rksiltme~e konmu tı.ır. 
mıkt ırı 'e ıh ılr. ,.antı ile ocvı yazılı 1 nk it 29 7 942 1 ı:Unu sruıt 15 tc 2- Fk iltmı:- 24 temmuz {I ~2 cuma 
ı~ler l\'rı 1\ rı J 7 trııını1111 !142 cuına <" " mes . . .. _ !:\de d 
ı;unıı v ıtıırlı. kıyn•iı fı)alln ıhalc eclıl. Sut nahmet t cc-za ve tt>v.,,. ev ya- ili nıı ' t on dortte npazarın'da 
mr.k uzcre ı. i 9,~z tıırıhındrıı ıtılM- pıln<' ktır. Tal"pk>rtn yevmi mezkt'.ln.!ıı ıınrk k r ısında fabrikanın yollama 
ren 1 ı; ı.:un mılddl'llr ka11alı zıırf u-ı knnunl \CS larlYlc> t> rl~c k(JJlllsyon:ı ıfoireslıırle ) apılR<'nktır. 

l 1'.!0 3 Rrher rnetrt'kpun mııhıımmen sulı~lc ekooltıne)e koııulııııışlur ~üraca Uan. <7270-5031> - ıı klı)atı .u; lira rııuvnkknl temin tı 
İşııı nevı l Zonıruld:ı'k şehri lçııı- hın liradır. 

de ~ ııpııınııkta filon sığın ıl(ırı ikııı ılı ORMAN KORUMA • hksfltme.)lt'I ı:ı:lrebilmek i~;n tr 
ııışnntı keşıf hedclı 20Jl4 lir' 15 Kr. C'nret odal rında k \'ltlı lıulundııkln • 
Muvnı.kat temınat ınıkt ırı 1531 lıra ak rınıı. d ır ı hnılrnn 94..? tarihinden 
oıı Kr. 11ı. .. ıe sa&ti 11. Yün battaniye alınac sonra alınmış Hsikl\ ibraz dınl'k art· 

Işın nrvı 2 - fiartın - S,lfranholu Omıan Korumıı Genel K. &ı.tın Al· tır. 
yolunun 68+ liOO - ti7 760 inci kilo- ma Komi :1onundıı.n. 6 - İstrklllcrin muayvf'rı ırı nde 
metrrlcrı Arasındaki kı mm tnıniri ı - 500 nd t kııN lı zarı usuliyle ııat on dorcle k el r kap ılı 7.ru"flannı 
keşif brdeli 212 6 lırn b:\ Kr. 'l'cını- )'tln battan o ıııına ııktıJ', korııl > onıı 'crmclrrl vt' oartnam,.slni 
nnt miktarı 11196 lirn 51 Kr. Ilı ıle sn- 2 __ Eks ıtmcsl 20 ı.anmuz 94::! p:ı - ı; ırmck 1 liyenle:rın fııbrıkıı müdurlli-
ntl 11,30 zart< günü saat 15 ted'lr. i;une mur ı<'aatlnrı 11 ııı olunur. 

2 - Eksiltıne Zonguldılk dairııt en- 3 ll1uhnmmcn ~M 7000 ;ı.orot bln (7807·6109) 1202 
cfımcnl riya.ı;etınde yapılacaktır. k:k t Unılna'tl 525 lira- 11 11111111111111 11111111111111111111 

3 - Eksiltnıe şnrtnanıesi ve lııııuı ı.ı.ra olup mu\, A Sebze 
mtltr.ferrl cnuk 'lıer ghn d ıiııı( encu- dır. bir ve meyva fiyatlara 
men kaleminde gnrUltblllr. 4 - Tnl plerin hale s:tatlnd<'n 

4 - İşin bedeli 942 yılı htltçesln- ı;:ı. t evvelin<' kadar Yen~trde omuın 
drn ve hir ay fıısıla ıleo verilecektir. korumn ırt-nel K. b nrıaındald ı;atın nl-

fj - lsteklilr.rln ııı~ıoak lşlnr. nııtlı- ma kom syonunn mUmcıuı.tlftn. 
sus olmak llı<ere hu f~e b!'nı:er en ax (4!:11 ) 
20000 llrnlık lılr iş ynı•tıgına dair bel-

007 

ge ile her iki iş için ihııle gününden 1laç ve yağ alınacak 
erı ız Sl'kiz gıirı evd (tatil gtıııleri lın- Ornı ııı Koruma Grnel K. Sa. ı\l. 
rlç) /.oııgıılılak viltıyetlne muN<'nat Kı•ııılsvonuııdnn: 
ed!'Tck vilfıyet nı kanııııdan alınmış \şajbıla cıns ,.e nılktllrı vazıh mol· 
nıuteahhitlik chliyl."t \'e ika İ) le tira- r:ı-mc. il ·u; ve ~r:ı:ak pıınrlık ım reth le 
rrt otlasııırlıın hu yıl için ıılınnıış "'· ntın alınnrnktır. Paıarlı ı Hı temmuz 
sika ve ıııııvv ıkt tl."ınlnatlnrınıı ait '' ı2 C'umn ıı:lınU snat l ~ tedir . lstı-k· 
bankn mektubu veya yatırdığına. dair illerin belli ~lln \C saatte komıs~ona 
makhıır.u ve teklif mt'ktııbunıı muhte- gelınclrrl. 

Cinsi Miktarı vi 2490 sayılı kanunun 42 inci mnrlde. 
~indeki tarif~b göre haı.ırlanıııış ka
palı ı:arflnnn ihale ~ ntindr.n bir sa
at evvel maklıuz muknlıilinde daimi 
cncilmen r<"isleı;ine ,.,.rllnıiş olnıMı i-
llln olunur. (ı728) ti03 

P a rke işleri 
Transit yolu Erzurum mıntaka 

.Mlııltirltiğiındeıı: 

Transit yolunun 513X0006 514X 
200 kılometrelen arasında ve Kara
hö.:ıe vil~:ı.-eu dahilınde bulu.:ran ısose
ı.ın esaslı tamirallylc parke kalclırım 
ınşıuı.tınıı ı:ıit 23.72, lira 81 kuruş ke
aıf bcdellı iş kapalı 7.arf usuliyle 
eksıtmelye konulmuştur. 

İhalesi 13 temmuz 1942 tarihine 
mUsndif pazarıesı :g{lnU saat 15 ele 
Karakose Nnfla MildUrlUgllndc te
vekkül edecek komisyonca y~ıla
cııJıur. 

Talipltrin ihale glbll ihale sre.ı
tinrlen bir saat evvel 2490 nolu ka
nunun gereğince teklif mektupları
nı havi .Xafln .MUdllrlUğüne makbuz 
mukabillnıle vermeleri mecburidir. 

Postada vuku bulacak tcehhUrler 
nazarı itibara ah:ımıyacaktır. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerlıı 
ihale ~llnUrıde11 üç g11n evvel vıU\ye. 
te müracaatla alacaklan ehliyet ve 
Ticaret Odası veslkalariyle birlikte 
1779 lira 55 kunıııluk muvakkat te
minat mektupları ıbraz ederek ko
misyona mUraacat etmeleri mccbu
rıdir. 

Faza maUimat alman 1stlyenler 
her ~tJn Er:ı:urum'da tra:-uıit yolu 
lfınlaka MllclllrlUğUııe, KarakHso'le 
N'a!ıa mUdUrlUtUne müracaatla kc 
§lfleri görebilirler. 

(4796) 875 

B e nzin ve yağ alınacak 
Adana Belodlyo Riyasetinden: 
1 - Belediye ve kannrn motörlil 

nakil vasıtalarının 942 yılı lhUyacı 
olan 3090 l<'ncko benzin ve 1170 kilo 
maklnn yağı kapalı zarf usullylc ek
siltme) e konulmustur. 

2 - Benzln1n b!!hP-r tPnckcıılnln 
muhnmmen bedeli 472,60 lira yağın 
beher kilosunun muhammen bcdell 
100 kuru' olup muvakkat teminatı 
~ 7,5 hesabiyle 1200 lira 53 kuruş-

il iç 511 knlem 
Sıhhi rııalıctnf" 8 kall'rn 
Yemddlk sadeyd ıocıo kilo 

(610.ı) 11111 

MALiYE V E K ALETi 

Satılık ni~kinalar 
Ç rnk ya !il lıyc Şube.si 'l'nhsll Sef-

11,.:ınılen : 
:\! ıhl'uz •e paraya tevrllr.rek olıın 

n~njbd!l l'ins \ c ev af vr ınlktan >azı
lı makin<' •e snil'r 13. i. tı•2 t ~rihtne 
rMtlı) n pn1.arteı<I günll saat 16 te 
nleni nıilıı:a' tode sıırt'lı) le sa.tıla<'aı::ın
rlan < ehecı'cleki Bozkurt m ır.angoı 
labrtknsınclaki nırrnururııu:r:a nıurn -
<'ııntlıırı ılın olıınur. (5101) 

ı adet pi nya makinesi kayı~lı mar
kıı ~ Kappul. 

ti det delik ınııkkap ınakinrsi mnr
ka ı nort. 

ı ndct pres tczgAhı marknsı dört 
pnrı;nlı. 

ı ndrt elrktrik dinamo m11torıı mar
k ı ht'Ş h<') ı::ı r kıınctlnd<'. 

ı; adet oluklu c.ıtı çinkosu nınrknsı 

ı . 
• det ) uvnrlık tam tııılıtıı~ından 

<:• ı~·•e markası 275 metre ıııurnhhaı. 
(6101) 1J98 

MAHKEMELER 

Sımav Asliye Hukuk Mahkeme • 
sinden ı 

Simav'ın Tabakhane mahallesin· 
elen l>lehnıet Boyasız ile Havva Bu· 
yasız arasındaki boşanm~ ava ında 1 
mürldciale~hanın ikametgahında bu
lunamadığı ve meskeni de meçhul 
olduğu cthetlc tebligatın 6·6·1942 
tarihli Ulus gazetesıyle ilan edil -
mi§ ve gilnUnde gelmedi!linden hak
kındn gıyap kararı verılmiş, usulUn 
1'44 \ineli m!l.ddesi göz önUnde bu -
lundurul::ırak muhakemesı l 7·7-1942 
cuma gUnll 11:ıat 9 a bırakılmış oldu
ğund!ln mezktir gUnde gelmediği 
takdirde m11hakemesinln gıyabında 
bakılacağı tebliğ makmına kaim ol
m.lk üzere ilan olunur. 

(7303-5107) 1201 

tu~ _ thaıcst 17_7_942 cuma snınu ANKARA Lv. A MlR LlGl 
saat on beşte Belediye encümeninde 
ya pıle.ca ktır. 

4 - lsteklllerln fhale gilnll ihale 
i m tih a n yapılacak 

saatlnd(>?t hlr ıı.'\at O'VVel kanunun ta· M . .M. v. motöt'lü vıısıt lnr d:ıJrcsi l<.' n 
ritntı dairesinde hazırlıyacaklar ıtC'k:. hn.zlrnn GOnunn kadAr mü:ruoruı;t. eden 
llt mektuplan ve teıntnat makbuzla- ta.llplertn 20. 1. 942 ırünil saat 10 da 
riyle birlikte Beledly" oncfim,...nln<? ve ~ Fnbrllkalnr Umum mUdürlütiln· 
sarbll\meyl gö~k lstlyenler\n hcr ele lmtihıuılan :yepılacakmdan mczkdr 
ı::Un Belediye muhao:rhf'!!lnı? mflrıır'I rn!ldürlU{:c tııhsll Vft! alarly~ biri Jete 
atları 111\rı olunur. <4798> 878 mlira<'aa.U n ful olunur. l221 

O dun alın cak 

den: 
1 - Knııı memleket tınstallE'Blnln 

Kara vllAy il daimi encümenin- Satılık kamyon 
942 yth ihtıya<'l lcl.n alınacak a ns.ı tn()(~li bir fort knnwon ıı sRlı • 
ri 200.000 ve azami 250.000 kilo odun ıktır. Çankırı cadclesindc Hiltıl otc
kapalı zarf ıısullyle 20 gün müddet· 1 ne ve Tahtııknlc"de huzC'ıı K w ıı'a 

k c~ll~e konulmu ili'+ 1 .ın\ir at. 'lcl: 301il llôl ı~ 

Belediye Reisliğinden 
'Sebze ve Me)'Velerin toptan ve 

pcrak:ndc &atıf fiyıatlnrı ı 

-ırı .s 
(.) 

Semizotu 
Kabak 
Bakin 

{Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 

• 10 
20 
20 

Ay~e kadın 
fasulyesi , (Vezirhan) 35 
Ay~e kadın 
tasulyesi 
Çalı 
fasulyesi 
PaUıcan 
Domates 
Dollll'dlık 
biber 
Sivri 
biber 
Sivri 

(A.:ıkara) 

(V zirhan) 
(Tarrıus) 
(Tarsus) 

(Tarsus) 

(:Muhtelif) 

{Ankara) 
(Tarsuı;) 
!Bilecik) 
(Tarsus) 

biber 
Bamya 
Bamya 
Patates 
Kunı 

fll'lğan 

Kuru 
so~an 

(Bcypnzan) 

Can erik 
Erik 
Vişne 
Vlısne 
Armut 

<Tarsus) 
(Sapanca) 

(Bursa) 
(Ekfltra) 

(:Muhtelif) 

4-0 

35 
22 
22 

•o 

7~ 
30 
50 
80 

JS 

24 
20 
85 
2~ 
lS 

45 

45 
28 
28 

52 

72 

ns 
4-0 
65 
40 

ae 
80 
50 
aı 
26 

ekstra (İzmir) 60 00 
Musın\.. pıudu M 75 
Ktı.yısı (Turgutlu) 4'i 66 
ÜzUm {Tarsus) Z5 38 
Uzum (Ha<'ıtallp) 30 45 
NOT - Bn fiyatlar yalnız dUkki.n • 
larla haldeki Aznmi satış fiyatları r. 
Pazar yerlerindeki satı,elarda ın 
ve sancı pazarlıkla alım ve satun 
vapmakla ı;erbesttirler. Ancak oo -
zarlıkta vuknrtdn ı::-ösıerilen pera • 
kcnrlr fivatın fürtUne cılnlamaz 
111111111 1111111111111111111111111 1 

Yaz tarifesi 
B U GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASI DA 
tKl FiLM BiR DEN 

1 - Mari Antuanel 
Ba§ Rolde: 

Tyronne Power 
Norma Sharer 

2 - Ganslerin 
Baş Roldeı 

A kim T am iroll 
Gail Petrick 

Program çok blıytlk 
olduğundan B<'anslnra 

DİKKAT: 

H.00 
16.30 

M rl Anttıant't 
Gana- terin Karısı 
Mnrl Antu net 
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A ôkadarlara 
An~ara Hususi Muhasebe Müdürlüğünden: 
1942 mali yılı bina , b ina vergisine mu n zam 
iktisadi buhTan ve m i l l i müdafaa vergilerinin 
birinci taksiti temmuz aymın birinci günüdür. 
Sayın mükelle flerin borçlarını gününde ödemele
ri rica olunur . ( 5041 ) 1146 

Yiyecek ve yakacak alınacak 
v atı Preventortıım ve Sana•..,rlumunun 1942 mail 

yakacak eksiltme UAnı: 

yılı yiyecek 

o 
z 
Q, 
::ı .. 
c 

l 
2 

;;; 
c 
Ü 
c 
..i 
e 
ı:: 

C:l 
kme,; 50900 

D C kUZU, sığır 
er 28000 

3 Z ., • nyağı, sabun, 

4 
soda 11000 

d , Trabzon, 
Tur l'atlıırı iOOO 

5 S kalem kuru 
erzıık 19300 

6 Patates. soğan, s:ır
mıcak. yumurta 19000 

T ~wt. yoğurt. 
tereyatı 32500 

s ka em yaş sebze 

40000 

ve meyve 61600 1500 16500 
9 .Me e. gürgen odunu, 

Man al k5mUrU 10000 
10 Beyaz kaşar 

E . 
c:ı~ 
r- ıe 
.:ı:'"' - . --

5250 393 75 

46350 3476 25 

9440 70S 00 

15800 1185 00 

19080 1431 00 

7350 552 25 

16625 1246 87 

17305 1297 87 

soo 9100 682 50 

10.10 

10.20 

10.30 

10.40 

10.50 

11.10 

11.20 

11.30 

peyn,r! 3000 4500 337 50 11.40 
11 PPr" 1500 1800 135 00 11 50 

Valdebatı preventortum ve sar.ator1u:nunun )'Ukarıda cins ve mlktıı;ıa~ >-a· 
1!)42 mall Yıll Yiyecek ve ;ı.'8.kacaklan ~lltmeye konmuıtur. Ek~Jtme 

J -~-l!l4:? ııazartes1 ı:ilnU saat 10 u 10 dakika ~CCf!dı>n IUbar@n Istanbul'da Ca· 
~!unda Yllla!ek mektepler muhasebecll!C1 binasında toplanacak olan komıs

Yôl'.!"a ya.pılaCllktır. 1stekUle:1n gruplar hizasında yazılı saatlerde teminat mek· 
t an yeni eene Ucaret odası veslksslyle müracaat etmelert. ptoynlr ve reçe 
ı:r ı>Ianndan gayri kapalı zart usullyle lhalesl yapılacak olan ll'l'UPlara alt tE'k· 
ltt mektuplarını ekslttme saaUnden b!r saat evvel komisyona teslim e me.er 
..-ıJ tt.ır San.nameler prcventoı1wn ve •anatorlum idaresine mUracııat edilerek 
~ - leblllr (6908-4740> 822 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
C ~SI 
E l oyun> 
., < uzu> 

<S?tır> 

.Mll<ıtan 
Kilo 

19000 
2500 
2500 

Patates 12000 
Kuru soğan 10000 
K uı:üm teklrdeksiz 500 

.. " razakı 
Mercımak 
Yumurta adet: 
•• rke 
Tuz 
Salça 
Lm-0n adet: 
Cay 
Ka ar J)eYll!r 
P rtn<: unu 
Z yt.ln 
Z ytJnyağJ 
Sabun 
Bahar 
(". .z ç1 
Cam fıı;t.ı.k 
f«la 
Tuz rofra 

us uzumu 
Enk Ocuru> 
Kırmızı merclmek 

500 
2000 

50000 
1500 
1700 

600 
25000 

60 
1200 
250 

1200 
3600 
1800 

25 
250 
100 
350 
1.20 
100 
250 
400 

Tahmin 
bedeli Fi: 

kurus 
liO 
160 
140 

40 
20 
i5 
75 
30 
5 

20 
10 
85 

5 
1500 

190 
90 
75 

125 
85 

400 
100 
17u 

14 
10 
55 
80 
30 

Tahmin 
bedeli tuı.an 
Lira kuruş 
32300 00 

4000 00 
3500 00 

S9800 00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
09 
00 
00 
00 
00 

4800 
2000 

375 
3i5 
600 

2500 
300 
l iO 
510 

1250 
900 

2280 
225 
900 

4500 
1530 

100 
250 
170 

49 
12 
55 

200 
120 

llk temlnatı 
Llra kuruş 

29S5 00 -

24171 
T ~ Okulu Sa. Al Kom!syonu BaGkanhtından: 

00 1812 82 

Y1l.'11z'da bulıntm Tdm!k okulun'tl?I 1942 mail yılı thtb-aı-.ı olup yu'kanda cins 
"" m:.kta/'b'Ie tahmin bcdclleı1 yazUı ıaee maddelerinin 30 6. &42 tarihinde yapı

lln ek5 lt.rnt'Sine lstekll cıkmadıtından ı:ıazarııta konutmu.ıur. Pazarlık 15. 7. 942 

(»l'Ş3.mba eilJ'ı.ü et saat 14, 24 kalem kuru erzak saat 15 tc Gtl?nti~uyunda Ytık· 
M hl!ndls mektebi muhaaebcstnde toplanacak kami~onda yapıtaraktır. 

Et!n m: temlıı.atı (2955.) Kuru erzıı.ktn saat 15 te GllmUsau;yurıda Yilkııek ~ıu
hend;s mektebi mUhasebeslnde toplanac.ıık ko:nl&Yon<1:ı yapılacaktır. 

Et.!n ruı: temlntı (2955) kuru cruı:lnn {ı 12) 11:riıd1r. t~kınertn fa!'tnamelerl 
J:Ormek w ilk tmt.lnatı y;ıtmnak üzere btr ıı:ün e"'·eıtııe kadar Yıldız'daki oku· 
l ımuza ve ekslltmc .li:ilnU Gilm~Yl11lda Yüksek Mühendıs mektebi mu'hasE'bceJ 

ttne sre!me:.ert. (7224-5037) 1195 

Çeşitli yiyecek alınacak 
htanbUl Arttırma ve Eksiltme Komls;ı.onundan: 

Çoğu M. fi)'a.U l\L teminatı E ksiltme 

DAHİLİYE VEKALETi 

Memur almacak 
Dahiliye YekAlcUnden : 
Ve k4let merkez tcşkll4tında miın -

hal bulunan Hl ''e 20 llra maaştı. k4-
tlpliklere aşa.C:ıdaki Şerait mucibince 
mUsabaka ile memur alınacaktır .. 

l - Lise veya orta mektep mezu
nu olmak. 

2 - Askerli ·ini ynpmış veya tecil 
edllmlıı olmak. 

3 - Meıııurln kanununun 4. üncü 
maddesindeki evsaf ve şeraiti haiz bu
lunmak Şıırt. 

Musabaka imtihanı 16. 1. 9l2 tar!. 
hinde YekAlet hlnasmcla y-apıla<-a~ın
dan tallpl.,rln lstidnları ile birlikte 
ml'kt,.p Şıthndetnnme~ı aşı ve sıhhnt 
raporu ve askerlik vesikası vekillik 
memurlar sici( ve munme14t lJ mil • 
durlüji:une te,·di etml~ olmalnrı lA-
zımdır (4914) 99S 

· 'lf)AFAA V . 

ULUŞ 

ASKERLiK iŞLERi 

Çağrı 
Anknrn A&kerJJ< Şubcs1 Rclsl1tınden. 
Mukaddem mahallali Cami Soııt. 16 

N"o. adresinde bulunamıyan S aı:nıt he • 
ı;ap memuru latanbullu 3U dıo~ ve 
85521 kayıt No. w Abdurrahman oğlu 

Ahmet R.cClk AY1<ıın<n 6467 sayı Uc fU 

bemlze veya bulun<luC'u yerin IUbl!,;n• 
ıuzumu mtiracaııtı tlAn olunur. 

(5085) 1143 

M. M. VEKALETi DENİZ 1 

Sığrr eti alınacak 
Cane.kkale Deniz Koımutaıılııtı 

Aklın Komiı!;y(Jrıundan: 

Satın 

Cln61: sığır eı.t, zıooo ktlo, muV'llkıkat 
teminat 1650 lim, ihale ırUnU 13-7-fH2 
saati 15.30 

ı - Yukanda ya7.ıl1 ı;ıfıır eti kaı;ıalı 

zartla eksllt.ınefıc konııhrıuı;tur. 

2 - Tallpl~ln meııkO.r ırUn ve saat
te Çanakkale deniz ko:nutanlıtı sıatın 

alına komisyonuna muraraatları. 
Askerlik işleri 3 - Buna alt eartname Ankara rıe

Ankara Yabancı Askerllk Subesln- nız levazım mtidilr!Uıtunde ve Cana.k -
den: kale drn z ıromutıınlıfıı .s:ıtm alma ko· 

1 - 339 doğumlu ve bunlarla mu- misyonuna muracaatla alınabilir. 
ameleye tabl evvelki do:umlu An-
kara'da bulunan biltUn yabancı er- <

4954
> 1099 

lerın ilk ve son yoklrunnlarına 13 Münakasa teh ir i 
temmuz 942 de, 19 Mayıs Stadyo- Deniz Levazım Sa Al K d . 
munda başlanılacak ve 28 ~mmuz • o. an · 
1942 tarıhınde son \'er!lecekUr. Bu . 1000 adet ı;ep~i?·e §amandırasın!l 
günler l<: nde askerlık meclisıne mU-ı aıt lO· i-1942 tarıhınde yapılacağı ı
racaat ede!'ek 3'0klamasını ~ aptırmı- llı.n edilen kapalı zarf esllımesi sı-ô • 
;ı. anlar hakkında yoklama kacat:ı rlllen IUz~ma ~inaen durdurulmuş • 

9;7/T9ıt! 

Et, süt ve yoğurt ah nacak 
Cinsi M lktarı 
Beyaz ıloaramen etl 20.000 ik!Jo 
Sığır eti 5000 
Kuzu eU 2500 
sut ,40.000 " 
Y ofurt 40.000 .. 
İstanbul Vııkıtlar B:ı$müdtit'tiltündcon: 

Muhammen bedeli 
150 kurus> 
125 ) 
155 " ) 

4() .. 
50 .. 

llık teminatı 

3010 U ra 

1200 Llra 
1500 .. 

Gurob:ı. h:ıstanesıne 942 ııencst lc!:n lüzumu olan Y11kanda yazıb etler ile ~oı 
ve )"OC:Urt ııyrı llYTl ve kapalı ?.arf usullyl cıkslltmeye cıkan ml$tır. lhnlı>le 

22-7-942 tarihine mü"ladılt car&.'lmtxı. günü saa.t 15 te İstanbul \'akıtınr lınm'-1• 
dlırlü!!'U binasında toplanan kom ııyonda yapılneııktır. İstek! Ic-Mn 2490 sa)'llı ıra 

nunun tnrt!atı VC<."h e hazırlıyacaklan tckllC mekturılarmm ihale saatlnd<'n bir 
ııaııt l'\'Vel!ııe kadar m.•kbuz mukııblltnıle komisyon rlyaset•ne \ermcl<:'rl en-tur 
PO!itıı lle gon•lertlccek t<>kllt mektuplan rln ı::• oc lhakı saatinden b r •aat f'\ ve
llne kadar ı;elmls bulurınıası !Azımdır PO$tada olacak li:e<' kll't'lcr kabul cdllm"ı. 

Etlcı1n bir tekltfle ve ayrı ayn f)yatları ıı:öııtertlmesl meşrut•ur. ı::ut \e :yorn:rt 
lt'ln llYTl ayn tekl1! kabul aol-unacaQ'ı gibi bir tl"kltfte de ve !!)atlan ayn ay:1 
ırösteMlml"k suretiyle tekH! kabul cdUb'. Şartnıımelcrl her gün im ıızım kalemtn· 
<b ~örülebWr. ( (7079.4937) 1051 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Ankara Numune Haı;taneıtl Bastııblbl!Ctlnden: muamelesi tatbık edilecektir 1 tur Keyfıyet ılt'ln olunur. 

İkramiye tutarları 2 - Bu yoklamı;ı.a tabı he
0

r er bl-1 (i364-5149) 
M. M. VekAJetlndcn: rer foto~ra'fla, <:alıştıkları daire \'e i 

.Mıktarı Muh. Be. Tutarı Muvakkat Te. 
Cıns! ~ilo kuruş Lira K. Lirn K. İhale> tarihi lhale gUnO 

1213 

1485 sayılı kanuna gore bu sene mliesseselerden birer !kamet ,·eslka- M. M. V. l. No.lu Sa . Al Ko. 
harp malCı!lerlyle şehlt yetimlerine I sı getirecek. ışte cıılışmıyanlar ds, 
isabet eden ıkrıım()e mlktarları asa- tıulundu.klan mahal POiis merkczle
ğıda gÖsterılmlstir. Paraların daf;ıtı- 1 rınden ıkamet tezkeresı alııcaklnr- Domates alınacak 
Iıs nıilddett <4> ay olup gUnlerl ma- rlır. • ı .'il. .'11;. \', l :S-ı•. ~ '· .\1. ""· don: 
hallı !krnmi~·e tevzi komlsyonlacınca 3 - Askerı fabrlknle rdn cıılışıın • •. - ıO lnıı dnııı ıtrs kııp~lı zartla 
ayrıca !Hın ecıııecef:lnden ıstıhkak lar sanatkar o duklarına dair fahri- ı-k ıltıne~ı 20. ; . !J 12 s ı t 111 te ,\n· 
sahipleri tevziat zamanınıia <Rapor. kalardan Ye• ka getlr('ceklerci!r. kRr ı le' azıııı Amirlı!?i hın l5ıncla .'il 
resml senet, \'e ellerindeki ıkram!ye ı 4 - D~ğcr sanatklırlar da Ankara ~ı. \. ı :\o. :-.a. Al. Ko. dıı ) apılıı . 
tevzi cüzdanlar!yle blrllkteı ilgili ol- Beled!yesınden ·endı sanatlarına l'aktır. 
dukları !kramlye te\"Zl komlsyonla-' ma~u.; vesika getireceklerinden. . 2 :O!uhaınuıen bedeli i .5(11') lir.ı 
nna müracaatları. <5124J ş mdıden bu \ eslkaları hazırlamaları ılk teminatı llti..! lmı .50 kurıı,tuı . 

1. el derece 
:?. el 
3. cü ., 
4. cU ., 
5. cl 
6. cı 

subaya 

il 

Lira Kr. llız.ımdır. " ~artnıııı e ı koıııı ~onda grırulur. K ,_ 
2i6 50 5 - Şoforler. askerlik medıslne nun:ı u~ ıı-un teklif mekt plarını a ıt 
248 65 ehl!yetnamelerlnı gö terec-ekler mu- ı l de k 1drı r kom ıs) ona , eril ııe 1 
193 55 avınler de &efor muavini olduğuna (Hı 2) ı 046 
165 !)0 dair beledi~·eden vahut şoför cemi~·e- y 
138 25 tinden vesika getirect"klerdır. umurla alınacak 
110 60 6 - Bölge sanat okulu mezunları: l\1. <'1. V 1 l\'o. :sa. Al. Ko d n: 

Lira Kr. mezun olduklarına dair diplomaları· ı - 500 000 yumurtanın pazarlıklı 

Ekmek ıOOOO 10,50 i350 551 25 10-7-942 Cuma saat ıo 
Koyun eti 40000 130 52000 3900 JO-i-942 
Kuzu eti 1500 150 4800 360 10-7-942 " 
Sabun 9000 !!5 S550 641 25 10-7-942 ,,, 

.. 
Sadeyağı 4500 200 9000 fli5 10-7-942 
Toz sekı>r 1500n 117.50 1455n 1oııo 95 ın-i-04" " " ·• 

1 - Ankara Numune hastanesinin !'142 m:ıll yılı ihtiyacı ola; >~karıda "mu'ire
dııtr )'ıı:r.ılı crzıtkın kapalı zarf usully!e ynpılan Pks ıtrncsln<le talip zuhur etmedi· 
Q'lnden pazarlıkla alınacaktır 

:? - HUkümı>tce rtyatlıın t~ldedllen erzak bedelleri mUteahhlde ödeıılrkefl 
konun! \'erı::llcr. hnrc \·e resimler ve terki zanırt olan kap bedelleri tlAvcten öde
nccc>kllr 

8 - Taliplerin 2490 68>'1lı knnunun taı1tatı dalrestnde tmntnat mektubu veyt 
makhuzb le b rllkte muayyen olan saatte hastanede mille-$ kil komisyona. milnl' 
cıın lları (45SS) 709 

Devlet Orman İşletmesi ANKARA BELEDİYESi 
1. cl derece ere 138 25 nı get!rc>ccklerdır ek.s ıtmes nde tallp cıknı d ~ından tekrar 
2. el 110 60 7 - Diğer ok~llar~a bulunan o· pazartı~ı 11 -;. 042 :ıat ı~ te Ankara 800 metre mikabı çam Benzin alınacak 
3. cü .. ~2 95 kurlar da keza mudavım okur olduk· le\•azım Amlrllt. b:.n 81~ M M , 1 l k . . Ankara Be cd <.'S ruıcn: 
4. cü ., 55 30 la"!na dair vcs kn vc>Urecel<lerdlr N s • ı azman arının na 11 ışı 
5. el 27 65 8 - B ll lllın da\ Pt're verine gc><:e- ı 0

2 
a Al. Ko da )apılacaktır Karabük Devlet Orman Işletmcsi 1 

Heled">'i! lhUyarı l<:ln a.lınııcıık r 
6. cı ., ., '.!7 65 ceğlnden. her erin şlmdldı:ııı lüzum· - Muhammen bE'de 3~ tim Revır Amırlığın<len : lnn (113 ·14S3,50ı ton benzin on ı:ıef 
<Beher şehit ailesi de Jl rer lira ıu vesik~\arıııı hazırlıvarıık lıwin o- kati IC'ITI natı 5250 1 radır. Şartnıtmesı 1 ,- Krırablik De\'lct Orman İ§ . ı;:un mU<ldeUe \'c kaı;ıalı zart usull)"ll 

alacaklardır.> 1192 lu~an tlUnlP.rdc nc:kerllk me<'llsıne 17> kuruş mukııh !inde komı~:yıın ı ın a-ı letmesı Hevır Amırlı.qtne bağlı Kel· j f"J< itmeye konulmustur. 
Beton direk yaptırılacak mUraraııt r~erek ''<'kl11 ı;ıı'ıırını ,.,....,_ lınabll!r (50::01 ı 120.5 ıepa bolı,;esıııın ~elen yaylası mın - !.! - :-.ıuhammcn bedeli ''"15,05G> ıJtt 

tırmaları llun olunur l.>141 ı ll'l~ taKı.ısının nıuhtelıf rampı1larıııda 1 _ ltiS> kuru tu 
l\l. M. Vek. ~. Al. Ko dan: Kaya tuzu alınacak mal ed ın• s \A nct ll ekl 1 t h 1 • ~- ~ m e o an a • 3 - Tcmı.ruıtı (2!!,152) l1ra (27) kil" 
Pazarlıkla ihalesl -· 7, 942 ırünti :ya- MATBUAT ;\I. .'il \'. 1 :S-o. :-.a. \I Ko ılan mlııcn sekız yıiz meıre nııkAp çam ru&tur. 

pılacnk lken tııltbl cıkmwan :>O ttra 16 l • - P z rlıkl I K "! oazmanlarınııı. bulundukları yerlerden ı 4 _ 24 7. 942 cuma ı::Un-0 ıı:ınt 11 dl 
kurus kesi! bcdelll kırk betonarme dlr.?- 1 uzu ılınaraktır. tc 1 1 rın 10 • · Revır Anrn lığı tarafından Kara • 
~n paZ8l'Iı~ı tekrar 

16
. 

7
• 

942 
ı:Unti saat Artist anmzedi ve stajyerler ''_l:? ı:-ıınıi sıı.at 15 le , ı'ı knı n ı 'ı - ı bUk'te gt>S'erılecekleri mahallere na. ta b e lh lesi mukarrer bulundığull' 

10 da ;ı;apılacaktır lstek u.,rın 7 Unı 52 aunacak rı~le hlrlJk!r J.,. \ b :ı' ı ıa 1 ·'" 1 kil e>IUI • l942 sonuna kadar ı- <l:ın ıartnam n ı: nnd< ISU)im!e ~ 
kurusluk tcmlnatıanyle pazarlık ı;:un vıı ~a. \I. h:o. nıın 111 1" <' 1

' 
1 n °· ı fn C'ılilmek şaruyle açık eksıltmeye ı her ırun cn<Umen k 

Matbuat l..ıuuııı .\lı.lıurlugunden : lıınur (,Hbli) l..!I; konmıışıur. n \C tek rln d a e :ır 
sa.atinde M M. v. 4 No lu Sa Al k mis· ;ı.onuna ıı:elmelcı1. <

5112
, 

1203 
Aru.:aca ltad~o::ıu 1 urK mus,ıu he~e- Yonca alınacak 2 Açık eksiltme 16 • temmuz _ 24 7. 9-12 <'uma ıı: nu s: at onn K d 

Li "ao1v..uııuaıu nıuıııUtııc.e unu11an· ~ı , ,. . _ . 1042 terihın" rastlıyan perııembe ınl· 2490 num ı karı rnm 32 lnM m jd 
ta se,, "<: ,,ıu; aı Lu.U \e ıuıtınanuıı ~u;;- •

1 
• L

1
,,L·

00
1 k~lo ~a. !. Ko 

1
dan 1

0 
j nü saat 14 te KarabUk Devlet Or sarahntl ~echllc t nz m edl'CP lt>t1 tekıJ Güneş tentesi yaptırılacak 

M. M. V . Sa. A l. Ko.dan : 
Pazarlıkla ihalesi 2-i-1942 ı;-tinli 

yapılaoak tkeo talibi çıkmıyan 
21S lira 50 kuruş keşif beelli sabit 
p encere gUne§ tentelerinin pazarlığı 
16-7-1942 gtin!i saat 11 de yapılacak
tır. İsıeklılerln 32 lira 78 kuruıı ilk 
t emina tlariyle münakasa ı:-ün ve ııaa
tinde M. M. V . 4 No.lı Sa. Al. K o -
misyonuna gelmeleri. (5118) 1204 

Çadır direği alınacak 
M . M. V . l:)a. Al. K o.dan : 
660 adet çadır direği pazarlıkla 

ııatın alınacaktır. 
Mudammen bedeli 450 lire. olup 

kati teminatı 67 lira 50 kuruıtur. 
pazarlığı 13-7-1942 pazarıesi gUniı 
saat 10 da M.M. V. 3 No.lı satın al
ma k omisyonunda yapılacaktır. 

T aliplerin mu~vyen ı:Un ve saatte 
komisyondil buh.ttıınaları. 

(5150) 1214 

teı ecekıeı ı ı.-.uoal 'e uyaKute ı;ore - ,,., ı o ~onca ıı ızar ıgı 1 . t 1 R ı A 1 · · " 9 , ,, t l" t \ k 
1 

\. b' men ş eımesı ev r m rlığı bina • dalrcs;nd mı..tt' 
nrıı~t ıuunzeoı \ c stııJı)eı ıer aıınacaK • · ... s ıa " e . n ·nra ,, . • ı· d 1 · 

n lslnd 1 •~· •• 1'[, ,-, 1 "". 
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"
1 

\ ! . •.. 
0 
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sın a ıop anacak olan komısyon hıı· lci<kll enetim ne ,ermeleri. 
ve ou ::ıtaJ)erler >~tı~urılerek ıııııtca.. ' ·' ., n. d .-ıp ııııtınanlarda ıuu\aıtak oldukları ela nlpıl caktır zunın 3 yapılJcakfır. <4996J 1196 
takdırde kııdroya ıoeçırilıııek uıere l'İuhaınıııen hedelı beher kllo un ı ::: İşbu emvalin beher metr~ M · l k 
ıııuayyeo oı r ucretle ı;ııhşt ırılacııktır. (6) kııru~tıır. İ teklilerin kRtl trrııl- n:ıkabınn nuıhammen ~ede.l on Ik~ otorın a ınaca 
Bu hcyrtte artıst ve) a st.nJYer olarak ııatlorı ile Ko. na mıırııca ıtlıırı. !ıra olup tenıınat ·akı;esı yiızde yedı Ankara Bı-lı-di~ esinden : 
yalışrııa .. ı:.tiyenlcrin te nı nıuzıın 15 incı (i16iJ 1:?19 bU!;tık hesabl.vle 630 liradır. l 11rlt'dı~c şu ıbatı ihtiyacı lc;lll 
ı;arşauıba gunu sa ıl ıo da .\ nk ırn'dll Zeytiny - 1 k '4 - Bu işe ait açık eksiltme şart- alınarak olan (:.! 16-306) ton motnriO a g a ınaca nameleri AııkarR'da Ormnn Umum ıın heş ıı;t..ıı. miıtldrtle ,.e k'lpnlı ıcırf 
~:~)~;'b~! 1;~>~!~0~1\1~1:•;:::~ı:~:,1;~ı~~J~1~1~ M. l\!. V. 1 Xo Sa. AI. Ko. dıın: Mtldfırlilğii ile Zonguldak Orman ıı<ıılii ile ek, ltıne)e konulmıı~·ur. 
haasıs hir jııri heyeti huzurıyle yapı· l - Aaatıda mth"tarlan >azılı tıc rı.u- ÇevlrJ:e ~IUdlirlüğunde ve Karabiık 2 - 'l'nhnıln heclel! (7o,o:n lira' 

U hatinde ve ayn yerlere ı.esı m edil- Revir Amirli~İndc gbrllleblllr dır. 
lııcak ımtilııına gırebllınek için aş •kı- mek u·~ z~ .. ı - 1 .... 9 7 .-.2 5 ....- 1sıeklilerin ihale wilnlin~ıı ,·ı Teıııinntı ( • ·ı 58) lı'ra " o) 
da yazılı ves Liklc en geç 13 teııııııuz ~·~ ~-,,. nya., pazarı,.. · · .,.. ~ • \ 

1 

o.ı2 pazartesi ~ılnUnc kaıinr Anknra'da saat 15,30 da Ankıım Lv. ,\. btmunnılıı teminat akçf'leriylc birlikte Kıırablik kuruştur. 
Ulus me)danıııda Koç apartOM1nında M. M. v. ı z.,.·0 • Sa. Al. Ko. da :ırat>ıla. nevir Amirlig"ine nıilracaat etm eleri l - 2l "/, 912 cuma ~ıirıü ı;nııt JI 
~btbııat Umum llhıdıırllıil;Une mıırn- caktır. ~Uzumu ilin olunur. (7304.1200\ıoo dl' talihine ihıdr i mukarrer tııılıınrlıı• 
caat ederek kayıt numarası almaları 2 - F"b'at munı'!mbc Ko. nu t!yntıa- ırnmlan nrıı me ini •rnıek i~ti) f"nlt• 

Ç t - t rm her gıın rncuını·n k lemine m ı • 
lıizımdır. nnıı \'C?'ırl ve d.~ masraflar iM.ve e- am omrugu sa IŞI rneaathn \l' j,tddilrri dl' ıh le ,ınıotl 

.M ııfııs ... 1.I imtihan tııllınntnıımesi An- dllC<'ckt1r. !stcklilcrln kati tcmlnatbrly- nr, !t"t Orııııın işletmesi Kars Mun- olıın :.!~. 7 !) ı2 CUll'a l!'ılnıl sant 1(1 
kııra'dıı Ulus meydanında Koc; apart- le Ko. na müraçaauan. ferit Bolıre ;;'l'fli;dnden : na kadar 2 l90 nııınnralı kanunun s2 
manında ~tatbuat Umum Müdürlü- Clnsl M~ctan 1 - (;olr kazasının Şeref ynylruı in<'! nı ılclrıtl ı; ırohatl vec;hile tnndı:ıı 
~ndcn ve istanbııl'da nelediyede 7-.e:>"l.lnya'" 2SOO Kg, me\kiinclc istif edilmiş i6S ml"tre erlc<'rklrri trkllf mektup! ırını brJtdı• 
Çenıherllta.ş Palas'ta 6 n ııınarıııia Zeytjm•af:ı, l5000 Itralık nılkllı> 714 clesiınetre ıııikl\11 çam toın· ) " dııİrt•siııde ıııtıleçrkkll enrı nıerıl 
~1 at buat Umum 'Hidtirlüğii lstanhııl ?.c>'tlm·nı:ı 3000 Ke. rı.i(u aı;ık artırnıağa konıılnııı~tıır. rnür ıcna•ları. ( Hl!l7} 11 <l7 

M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: hurn~undnn alınahllr•ccx.ı "İhi tel~raf· 1.,...,., :.! - :01 ıılıamırıcn hrrlel 1ıırn1 lira. " ... (5177) .. .., 1 • • 
10ö7 ltra 10 ~ keşlt bedelli JO a- la talep vrıkuuııcla bu tııllmatnamcler dır .. Şnrtnnııır \e nıııkn\'t' e proıc~ı 

Re~im masııı;.sı alınacak 

ADLiYE VEKALETİ 
oot resim masıı ve taburesi 27. 7. 942 gerek .\lııtbıı.ııt l7ınuın :\f ııdrırlııgııııcc \nknr ı llevlrt Orman fşletnıt• i rner· 
pazartesi ıı:ünü aaat 10 da paı:ar!tkln gerek İst:ınbııl bıiro~ıınca bteklilere ~HLLJ MÜDAFAA HAVA kez rc\İr ıınirliji\inclen \C Kars rırıııaıı 
eksiltmeye konulaeakUr. Kati teminatı guncle rilir. mııclUrlıığunıl<' gıırulehilir. 

Y 
:J - , \ rt ırml\ Kar~ orman mıiı\iır • 

l63 ııra 7 kuruş olup l't!81m ve aart.n .. - Rnrlronrın Tii rk mU,Jğl kısmınıln ıı r- apı işleri lilihınde 27• 7 !ll:! tarihinrlc ı> ır.ar _ Aı111ye VekAletlnden: 
mesi ınaaat da!res'.nde ıı:ostcrt:rnektcdlr. tlst veyR .tajyer nlarıık c:nlışmnk tizt'- İz.mir Hava Satın Alma Komlsyo- lt••i ı;uniı saııl 1 ~ tc ~:ııpılnrııktır. A<lllye Vektılctı ceza ve tevkif ev

1
11· 

lst~lllerln ekstltmc gün ve ı;a11t.ı.ııe re evvelre mürıtc&!lt etmiş nlıtnlıuın nundan: ı ~lll\ak.ıkt trnılnııt 865 liradır. rı umum mtidurıur:u kadrosundn muıı· 
M. l\l. v. 4 No.lu Sa. Al. koımıı;şonuruı ıb !ı;t<-klerinl aşıı;ııda yazılı vf'snikt 1 _ tzınlr'de hava garnizonu da- (51 S) 122i'i : 1:ı11ı bulunan 70 lira ult maa&lı mühe!l. 

6eımeıerl. (51M> 1215 dl" ı:l>ndermek ve) il ıretlrm ek suretly- hlllnde 15046 !ıra 75 kuruş keşif be- 1 ı dlsll{:e <mimar da olabilir> müıuıs ı> 
le l ekrarlı1malRn rica olunu r. d.eııı bir fırın binası inşa ettırilecek- 1 P. T. ve Telefon Umum Md. ıılınacnetından tal plerin evrakı J.1.c :ıt ... 

Su tesisatı TAiip olanlardan lstr.nen hususlnr tır. ilkte en cok 25·7-912 tarihine ıcadAf 
:.ı. )f. v. Satın ı\l. Ko d!ln : ~unlardır : 2 - İhalesi 14-7-942 sa.Iı ı:llnil sa- • _. mezkQr umum mUdUrlüf;e ll"Ural"aat et· 
1320:! Iirıı keşif bedelli Polııtlı Top- ı - Oilek<:e, hu dilekçede Tllrk mU- at 11 de kapalı 7.arf usuFı ile ;ı.apı· 3500 telgraf dıreg1 alınacak meler! ııtın olunur. <5020> 107~ 

çu atış okulu ı>U tc !satı 'e monte edile zlk heyetinde hıını:I hizmetin l!tendlği lacaktır 
cc:k dizel pomba 27 7. !l~2 pazartl'&i açıkc;a hlldlrlle('ektir. 3 - İsteklilerin gösterilen ı:tUn ve 
,.unil pa•nrlık usull.' le ek ıltınl• e ko· saatten bir saat evveline kadar ka· ., ~ 2 - Xüfus hüviyet cüzdanı. ı Ik ı ı ı 1129 ı· ı ı 

Mühendis aranıyor 

BA Ş VEK A L E T 
Ankara P. P. T •. MUdUrlüğilnden: 

Cinsi 
Tereyatı 

Sıhhl Müesseseler 
Azı 
Klo 
3660 

Kilo kuru& Lira K r. Sekil ı:ün ve saatl 
4465 350 lli2 10 kapalı 10.7.942 cuma 

saat: 14,30 

nulacaktır. Katı teminatı 19 O !ıra nun ves a ar Ye ıra ık 1 k te· 
! 3C kuru,tu r. ı stcklllerln ınşnat daire- 3 - Doji-roluk klli? ıd ı . minat makbuzlarını muhtevi teklif 

sinde ehlh et alarıık paınr ık .:nn ve 4 - Bulaşık hast alığı hulıınmadıtı- mPktuplarını makbuz mu kahili Gü· 

ldnremlz ihtiyacı ıctn Çubuk ka
uısının Kavakda(:ı mıntakası Gôkpı
nar kıtıısınılan ve Aydos mıntakası 
Aktıışderesı ormanlarından kesılı:ırek 
Çubuk knzası dahilinde blr ~ere de
po ve tP.slim edilmek üzere 7 metre
lik 1210,8 metrelik 2290 ki topyekiln 
3500 telgraf direği kapalı zarf usulü 
llc ı>kslltmeyc cıkarılmıştır. 

Matbaacılara 

hı, su da.maca.-ıa 
Baş adet: 
Beyın adet: 
c.aer adet: 
~embe adet: 
Paı;a adet: 

2500 
300 

3000 
1000 
200 

1500 
Ebeı:Umeci 75 
As:naknbak 100 
Bayır turpu demet: 300 
Kırmızı turp demet: 3000 
l\I :ydanoz demet: 5000 
D reotu demet: 1000 
Asma yaprak 300 
Tnce blber 300 
Yeşil salata adet 8000 
Hıyar ad,.t: 5000 
Manıl adet: 1500 
Ye~ erik 400 
Y..arpuz adet: 2000 
Kavun adet: 2000 
Portakal <80 lik> 5000 
Portakal cıoo lUk> 5000 
E ma <Amasya> 1000 
Elma <Ferlk> 1000 
Mandf'I na Cfenlke -

3500 
600 

5000 
2000 

400 
3000 
150 
200 
500 

5000 
lOOQO 
2000 
500 
500 

10000 
7000 
2500 

900 
4000 
4000 
8000 
5000 
2000 
2000 

100 itik) 1000 2500 

120 
77 
27 

140 
32 
06 
12 
15 
03 
02 
02 
01,5 
20 
20 
03 
02.5 
03,5 
15 
25 
20 

232 
227 

35 
15 

106 

Avva ;oo 1000 , 20 
~ .. ftall 1000 2000 36 
Taze kaysı iOO 1200 • 40 
1" raz 600 1000 35 
• sne 500 1000 35 

Ç ek ye-rll 500 1000 50 
Totze Uzum Cçavus> lT:X> 2000 35 
ı'ııze üzüm :yapıncak 1250 2000 20 
'T ~ nclr 50 200 20 

315 acık • n 15 t e 

369 acık • " 15.30 da 

MO 73 kapalı 10. 7 942 cuma 
saat 16 da 

Sıhhi m!iegseselertn 1942 yıh ;yukanda yazıh l:htlyaelan olbaptak! eart.narn«' 
1611 vechlle ekli thneye konulmu6tur 

ı - Eks ıtme Cafıalof:lunda Sıhhat ve teUmal Muavenet lltUdUrlüt!l bina· 
ıımda toplanan komisyonda yapılacaktır 

2 - Ek51?tme oekll ıı:ün ve saat! ve muhammen flYatlan ile ınuvalekat te -
m1Mtlan kanılarında e6stert!m~t r 

3 - ts•ekllter 1942 yılı tıcuet odası vcs!kas1Yle 2490 sayıh kanunda nzılı 
~la muva.ldtat temtnat makbuz vt!)'a bar.kı. mektUPlarlYle kapalı zartı.ar 
d!i zarcıannı ekaUtme saatinden bir mat t!VV'cl makbuz muka.bSU komisyona vn 
meleı1. ( 6838-4694) 776 

------ Maden suyu bayiliği 
-------

..1 ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

-- --- -- Kızılay Cemlyetl UmumJ ?.lerkezlnd~: - -: Atılonka.nı.hlsar maden suyunun IstanbUl vnAyetl Cbeled\ye tıududu : 
: ı~nde> umumi t>aY1lltı müteahhide ver1lecekt1r Şartnamesi Ankara'da : 
: Kı%lllıY Cemtyetı umumi t.ıen.:ezındeı \'e Iatanbul'da Yem Po.tane c:ad- : 

: des!Jlde Kı:ııa:v deı;ıosundan verrur. S 
: T&llı:ı olanlarm ~ temmuz 1942 tarlhme lcıı.dA.r nZl De Aılkarada : 
E Jazı,la.V umumı rner1cez1ne m1lrace.a.t etmelerl ılln olunur. 484 E -.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

saatinde ~!. ?tI. v. 4. ~o. 1ı 5 11, Al. nR ve vıı.zifesinl m untar.aman ifava zelyalı'dnkl Havn satın alma lromis
koırıis) onuna gelmeleri. (.Hl!~) ı 2 16 mnni beden ve nkıl arııa ve hastal ık· yon una vermeleri. 

Baş,·ckiılet İstııtıstıı. Umum \1udur• 
lııgıı 1,ksıltıııe ve ihale komls) onun' 
ılıııı : la rı olmndıırına dair rapor. 4 - Şartname ve keşif her gün 

Su malzemesi alınacak il - Hal tl"rciimf'Sİ. bıı yımılıı vı1kın komisyonda ı:örülebillr. 
akrnbuı, tRhsil n!' recPsl , evvelr~ hıı- 5 - Bu iş lçln en az üç gfın evvel 
lundııilrı hizmet ler, hıı len M ıırltıl hlr Tayyar e Tuı;:a;, inşaat heyetinden 

ı - Kapalı r:arf ııRulU ile eksiltrn~ 
ve llıııle) apılctc ık ol ııı 263 İol'nı l t'llV 
ııılıı ulunan ıı il\ !ık hnrıcı tıcarci ıstı• 

tıstik mecrrııı ıl~rı ı\ nknrıı mRtbıuılR• 
rııııl ı ba tırıln<-nktır. 

M.M.M . V ekaleti Sa. Al. K o.dan : 
13560 lira 69 kunı§ keeif bedell i 

su tesısatı malzemesi 27-7·1942 pa 
zartel!İ gUnU saat 16 da kapalı zarf
la eksiltmeye konulacakıır. i stekli· 
le rln 2490 sayılı kanun ahk!mına 
göre hazırlıyacakları zarfları mu -
nakasa g ü saat ıs e kadar M . M . 
V . 4 No.lı Sa. Al. Komisyonuna ver
meleri. 

:Muvakkaı teminatı 101 7 lira 5 lcı.ı -
ru§tur. (5159) 121 7 

Kiralık 
Bahçeli E vlerde çok iyi ba

kılmış bi r bahçe içerisinde bil
tUn konforu ve h er katın<la ay
rı telefonu havı sekiz odalı bir 
köşk mobilyalı olarak ya:ı: için 
veya s enelik kiralıktır. 1064 te
lefonda Bay Şerif'e mllracaat. 

TiCARET VEKALETi 

Matbaacılara 
Ticaret VckllleUnden: 
1942 maJJ yılında Uc ayda blr cı· 

karılacak olan Konjonktür Bllltenl 
ne aylık ekinin tabı ıı:ın ikinci defa 
!!An edllen eksiltmeye de s:ünUnde 
talıp çılanamıştır. 

B u işin temmuz ayının 20 inci pa
zartesi gilnü saat 11 de pazarlıkla 
ihalesi yapılacaik:Ur. 

Muvakkat teminat akçesi 3-07 Ura 
75 kuruştur. 

İstekliler ihale g{l nil ve ihaleden 
evvel Zat işleri ve Levazım Müd!ir
lUğilne müracaat edebilirler . <5026> 

l~ 

Prödüktörlük yapmak 
istiyenlere 

Ticıı.ret Yek8letlndr.n : 
Şubat l 986 tarihinde ) npılan imti

hana ıdrm emiş olan prod ilktörlerle 
yeniden prodüktörlük yapmak lsl!yen
ler in 1 ağustos 9~2 tarihine kadııt' bir 
Jstlda ile Tkaret Yek!letl İ<: Tica ret 
umu m milrlUrlli~line mUrat"11 ıı"rı 1-
UA olunur. (6027) ıoeo 

iş i" meşgul olriuii: ıı kısaca yıızılncıı k- \'es1ka ıılınmr.~ı şarttır. 689 
tır. 

6 - fi x 9 hnyurıcla ıı~ık hnşla ı;ıka.· 
rılmı~ 6 tanf' fotnğrn f. 

7 - Haklarındn mnlOmat alınahlle· 
<.'l'k ktm•l"le r .-./" ndredrrl. 

o;ı;n 

DEVLET ŞÜRASI 

Memur alınacak 
Devlet snraın Relsl!t'tndcn: 
Dilil"!nJzde ylnnt 11?'8 maaoıı kA tıp

lık ve 75 ttra Qcrotli daktiloluk ıcın 

13. 7. 942 pazartcı;J aünü saat onda t>ır 

milsabaka imtihanı )'llpılar.aktır. Memu-

U L U S - 23. üncli :yıl. - No. 7516 

' 
lm tl)'a.z sarıl l>I 

tSJ<El'.'DER ARTUN 
Neertyat ve MUl'!lllese M0dllı1l 

NASM ULUG 
ULUS Baııımevı A:-.'KARA 

Bu direklerden 7 metreliklPrin ta· 
nesine 9 lira elli kuruş, 8 nıctrelik
lerııı tanesine 10 lira elli kuruş tah
min olunmuştur. Muvakkat teminat 
2665 lira 50 kuruştur. Eksiltme 14 
trınııııı~ !112 ,aJı $:ıinıi sant ltl ıh Çu
buk P.T.T. b nasında mtiteşekkll osa
tın alma kom,syonunda yaoılncaktır. 
$aı-tnalll<' Ankara P.T.T. Md. luğUn· 
den w Cuhuk P.T.T. Şl'fliğinden 178 
kurus bedelle alınabilir. Orman tari
fe b<?dell 460 kuruştur. İsteklilerin 
o glinfi saat 15 e kadar mUhürlU tek
lif mektuplennı ve kanuni veRlka • 
!arını komi~·on rP!c:inP vermeleri 
oostaıla vu kua gelecek g~lkmeler!n 
kabul edllml) eccğl lliın olunur. 

(4017) 996 

2 - 16 ıhi ı e,ik beher formasın• 
ao lirıı fi~ nt t tlıııııo edilmi,tır.. F: - , 
siltııır~c ı tlrak edec-ekler "€7,6 hesıı· 
bı~ le 5i0 lir lık mu\ kk ıt teminat ve• 
sika ı \'erme nl 147.ıınclır. 

3 - Ek ıltıııc lı Temmuz 11H2 .
~ ının (Arş ıııba ıturıu ~ ıat 15 rle i.ı11• 
tıstik Umum Mı dıırlt ğu binasıntls 
torlıınR<'nk olnn komısyonda yapıtıı• 
caktır. 

4 - Bksllmenin açılmns ndnn lıir •"• 
t e'·vcl ı.n rflıırın kom Is\ on R f'i•liiil• 

ne \'erllınrsi lftzımdır. Rıı hapclıki ş.,rt• 
n ımr Konıi 'on Klıtipliğmden l~te• 
nl'bllir. (U~) Hl 

rln kanunu mucll>lncc memur olabl1· OIKKAT: Gazetemı.zc- ıron~ıen oıtı Kayıp - 1939 - 40 !IC'lleıılndc Mıknrn 
mel< P\'safını hıılz tal!i>lcrtn o ırt.tne kıı· ncvı yazılar. neşredlll!tn edllmes'ln .ıe'"' böl~ sanat okulund:ın alı<lılnm taırdlk- K "ıp - 1871 nıım ırıılı tak~! ot

0
• 

dar vesal'k:'·•le ve m7.Utha1 tıe Devlet nıtmmıt kftubett,_ y-.. mi alar.-ııA'ım· ııırıhlliminin ı"·lık rn•ı \\ l''l" ı·ıı~rınrıı' 
q veı1Imes ve ıtuooluşundnn dolayı -ııc ..,_, ""' ~... ı k ı ı y d ti Şilrası Rei~atınc· milrıı<'aat ~P.mele.'i t>lr m .!9ul1Yet knbtll Pdtlmez. dan eıs'ldsln n hukmU voktu!'. nı . ~~ .ırtı ııı. cnl~ını nlacaı:ını ıı 

., .. _ olu-·r. ("'102) 1199 1017 .u rr-.. '-'ulun ı·•kırnn:ı lılıkınıi ynklıır. 

.....,_, .. ~ ., - ifiiiil555 57'ii nü &;;5 5.__,5 =7757 ... uvıı. ..... " 1o'1 lem ıil Sulcv 

..... 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - ~ 

~ Cebeci 1 Bu gece 21.15 te it Kavakhbahçe 1 Bu gece 21.15 te. ı Çankırı Cad. I B';-~e~e 21 :.1~ .. te § 
: Yenidoğan Bu Kadım Benimdir ÇİÇEK Büyük Türk Filmı YILDIZ DE~t1: ~~ ul ~ 
_ Sineması • Türkçe sözlü Sıneması AKASYA PALAS f Sineması " Ch l B p ,, ~ _ : ar es oyer ~ 

.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıf' 

Yeni Sinemada 
Rugece tt de 

HATA 
Snat : 14.30, l R.30 eean slsrında 

SON ÜMİT 
Sa.&t 16.ltO seansında ASK 

İLA:S-LARI 

Tel: ~ 

Park Sinemasında 
Bu ırUn bıı ıreoe 

Sut: 1 ı . :m. ı S.SO Sl'nn!lnnn<la 

KISKANÇ 
T ürk filmi 

Snat 16.30 - 21 sean lıınnd-ı 

BEYAZ İLAHE 
12.15 te halle mat ne;t 

UNUTUL."1US KADIN 
Tel: 1131 

Sus Sinemasında 
~ bıu l'e>OI! 

1480 - 1880 ~ 

KANLI ARABA 
M • 16 8 , 21 sean larıncla 

Aşk muharebeleri 

Sümer Sinemasmda 
nııglln 12.15 ten itiharrn iki 

rııın birden 

1 - Haydut bıçağı 
Rq rolıtr • C"lı ırles Stnrrctt. 

11 - Ölüm katan 
Ra~rolde: Tim Holt. 

Scnas1nr· 12 111, H 30, 16 30, 
l BO ece 21 dl' 

Tel: 3590 


