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s,. .!ubl •• tıaum l< .. riJ•' Perşembe lltldtlrG 

FUAD JKBAı;; 9 -
Tiirk milleti höyük bir evlidını 

kaybetti. Bu acı ile hötün yord bu 
giın matem i9indedir. idare Yeri Temmuı 

... , ••nla aauı .. ı · •enıa 1942 
---

Sayısı 5 kuruı Yıh Sa~ı 
Telefon No. 82 14 (250 Gt.tNDELl:K SİY .ASf HABER FİK:IR. GAZETESI 

Türk Milleti Büyük Bir Evladını Daha kaybetti 
Başvekilimiz Doktor Refik Saydam öldü ~aa·-,v-e-kiı_o_o-kt;;-,---Re-tik-s-.-,d-.m-

b h b h · · d 1 Ölmeden önce Anadolu 
Beklenilmiyen u acı a et· şe nmız eve yurdun her , Ajansına beyanatta bulnudu 
l·sten·ıımı·yan tarafında teessürle karş·landı ı ,~ / 6 / :v re atan . u için -,apılacak miJlaim 

h b Ankara, 8 (R.6.)- r:- ' Agm.ıtOH 1326 da diger İfleri İforet ettı·. aCI 8 er Baavekil Doktor 'Refik 
" ou bir doktor 3 "'oıaoı kim-

. . S d İf batında 
Diln aabah hlç beklemec'lıtı- ay amın . . . yager, 3 Baytar Hnbayla be htanhol, 8 (a.a.) - Bir mübrem ihtiyacı halinde te· 

miz çok acı, çok elem verlei bir Te itle ·i 0 giio ı9ın raber Alınanyaya giderek Rer baftaılanberi lııtanbulon iate harü• etmi' t"e ite bir dflfada 
haberi• kartılaşbk. bitirdikten ıonra öldü- b 

linde Askori Tıp Akademi- •uııyeti ve te,kilatı ile kı•- atlayıp ıöratle ikmal etmek 
Geceler; gebedir derler, ne gtt haberi bötön mem- · b · · k 

kadar dotra. Bu geceain .. babı leket halkını derin bir sinde korıa İftira9': etmi,, lık yakacak itlorı Öllörinde mec orıyetı UtHında kalın· 
bize matemli ,.atlar yaıattı 99 teeaaör i9iode bırak- Brandaborgda, altıncı zırhli tetkiklerde bulanan Batvekil ~ı·t~r .. B••ı nalrJiyat i'leri-
wöz yatı döktürdü. mıttır. siivari Rlayıııda 14taj görmüş, Doktor Belik Saydam vukuu om ıhı_ıyaca tam cevap ver· 

R d sonbahar kolordu manevra- . . höyük bir kederle memeaı. paraıı ve kadroıa a yomazu açtıt•••z zaman Memleket onun •ah baberını .
1 

. 
1 

• 
hiç beklemediğimiz habere inaa· 1 tkan t . sile diğer iki hiiyük manev- veıdi"imiı vefatından birkaç Tera mı• o an tötkıJ&ta derhal 
mak istemedik. Fakat heyhat! ııoda, 9a 

1
b. ' lemıs, rada filen Alman ordusunda • el Anadolu Ajamn uygun peraonel bolonmamaaı 

bu bir baklkath. böyök ır ev Adını aaat evv ' b· 
r:.ayın Batvekı'limı·z Doktor kayb.ettigini. büyük. bir sıhbiyö subayı gibi vazifesini h birine beyanatta bolun- ırı ı ıebeplerle tam bir baılla 
.. yapınııttır. Berlinden lstırn mu a M h mun hu son vermemittir. Bugün de ite 

Refık Sa7dam, hı7ata wözleriat acı DılektteMbıRt eftmıştir. bola dödö~ten ımnra, Balkan ~oştn.r .. d ~: o bir teeRsörle b1tşhyao te,kil&tın tam mu• 
yum cn•t faal olan ci•ınl bizler- 0 or e ik Say sozlerıuı erı . . vaffAkıyeti zamana muteYak-
den ayrtlmıttar. dam İı,tanbol ia,e i•- harbinde ordoııuri Çatalcaya ve aynen oetredıyo~n•. .. kıftır. 

l l kadar ricatiude Kolera möca o fi va11iyetı ve nnfuRI lil Doktor Refik S.,dam; iti- feri e metgu olduktan ogra . .. .. v•hrio bu.aıt rvrlerioe a6· 
tün bayatını memleket itleri•• ye Anadolu Ajansı me dele doktorluiunda, Hadım taksimatı itibarıle buguo~n re alıoan amamf tar1trlarda ba-
•e~•, J11rt kaygueuadan, ·~ilet babirioe bir de beya- köy iıtta~ycm ıtevkıyat doktor şartlarına tam oygon teokıl.a ıı detiıilılikler rapılmHı aararl 
menfaatinden, vat•n•• taalı ~e nat verdikten logundı, Çatalca ordu mo1ay" tı bolonmıyao İıttanbol oebrı· aôrOlmGeulr. 
terakldılndea, ula••• yülueUtın 80ora, ne komil'ycmundR vazife gör- nin iaae meselesi günün en (Sona ikin'oide) 
..a b le 1a· b. du"tünme· ya•dırJıtınıo mörek ~ 
uen •• • ıç ., te1 r1 - müı 2 inci balkan harbinde so d L 
yeu Ye ba ut•r• •e•İ •• kebi kuramadan gözlerini ha-,1328 ıenesine kadar GöJbane Eylül 1929 iJeri harekltında Veft partisin e ondra gcızetelerinin 
edea ylkıek bir talaalyettl. yata k"pamıttır. baıtanesinde sibj devre8ini orciu lleyyar nakliye müfrezesi • Mısır inin · t 
dı{:i zamanlara •atarllJoru. Haı· t~r Refık Saydam u- t.ımamlamıt hnndao sonra baş hekimliğın e ırne e Şehrimize 1-tiralaatiçl• •••· Dok . . d Ed' d ı•kı•ı•ık mı t:Serlin"deneşrıya ı 
ta,· dı. Tam .. ••tlak •ilkOna, kerl .~ıbbıyeden 1821 seneıin- 8 öncü ordu emrine ~oril Kolera mücadele riyasetinde 

rah:ıt etmeye ihti7acı vardı. Fa· de yuzbatı rtitbeMile 9ıkmı1 miştir. (S4»rıo ikincide) va rft. hay retle 
kat, ken41 rabab•• dlfii .. edl. - , 

ttö,.a.ri .... ,.ıtti. çıftçlleri- B k Al t ~ .t • Ba~vekilimiz karş 1 
:!~ ~' ~~:::.~-ısle görltlü.Dert aşve a e VQZlJ esı y . . Makram Paşa umu- 1 anıyor 

foplantdar yapb.Tüecarın, D h·ı· iT k·ı· p·k . r·· f.Çln mikdtiplihten 
fab ikatoruD, .. DafıD ve ballua a ı ıge "e l l ı rı uzer BugiJn '•tanbulda a•ledildi 
lbti •CU>l teıltlt etti. t - f d .d d •t k M 

~.,.,. ırescft19e, -.ereye l'ft· a, a ın an ı are e l ece bü,ük bir cenaze-
ti •• umumi itlerle mqrul oldu, l k Ankara 8 (R G.) - Ka-.. tdreni yapı aca h b ı dikka Ve kimini• rlrüttü iıe oaların Kıymetii Başvekil Doktor Bu husustaki teblıgatı hiredeu gelen a er el' 1 

-

ibtly:tçlan•• bilmek ·ye hunlara Refik Saydam lıtanbulda don aynen neşrediyornz: Cuma uu·no Lu·ıun· yurdda ti ç~kmek•ed i r. 
çare bulmak için çalıfb. tetkill •aıifeleri yapmakta iken Boy doktor fikri Tüzer U Ru haberler e göre Veft 

Doktor Refik Saydamın, dün gece saat 24 de kalp sek- Dahiliye Vekil! Boşvekôlet vekili bayraklar yarıya 'ın"'ır·ııecek · nde ı kilik oldıı~u haber 
bütan bayatı bö1le dürüıt, te- lesinden vefat e.tmiştir . Başvekil Doktor Refik U par!1

1
m
31 ektedır. Partinin oe beş 

1 • t' Buırün "ferı kAt1'pJ1' 1Yı' -mlı ve fa1d• 1 ı~çmıı ırd.ök" 1 Yurtdaşlarımıza hu acı Saydam lstanbulda va1ife tel·· Ankara 8 (a.".) _ latan- senedenberi umumi 0 ~ 
onun CSlGmlne ıozyafı uyor, , h b · · k · b · · · ı ' kT 
aramııdaa ayrlldıtın• •• ••tanın 8 erı •erır en •o •ıında hıt- kıklerı ~ı~aımda ansızın ırtl- bolda va•ife batında vefat ni yapan v~ Raş•e ı lD en ya-
ıok kıymetli ltilyük bir ev1'dını yata •f'da eden ~erhuma 800 hal etmıştrr. eden Baovekil Doktor Refik kıo mesu arkadaş.lar~ndan 
kaybettltine afb7onz. suz rahmetler dıler ailesi t'f· Yeni hükQmetin katı ola Saydam iQin Pereembe gönö Makram Paş:ı !azıfesmden 

B•t•eldllmls bir haftadan radiyle butün yurt~aşlarm acı rak teşekkt1lüne kadar Ba§ve- {bngiin) lstanbnlda bir cena azledilmıştir. 

Herlin 8 ("' .. ) y ' ...... - arı 

re&'l i bir kaynakte.n ögren ıl
diıt iıı e ·· ı "' gvre 11giliz hasınınıo 
Mııtı r için itimatlı haberler 
yaymaları BerJinde hayret 
uy&nıh rmıştır. 

Oazeteler, Maretal Bom
m8lin A frik" harbiııde za· 
mao zaman duraklamalar Y"P 
mış ve bundan aonra hiioom
Jar yaparak zaferler ka•an .. 

mı' oldngooo bildiriyorlar. 

Elalemeynde 
beri l-taabulda hulan•y?rla~dı larma iştirak ederız. J kalet vazıfesinin vekAleten Da ze töreni yapılacak Te cenaze Bunun sebebi hakkında 
.. lataa~alun l•te ••l•rı~ke HııkQmetin kati olarakıbiliye Vekili Doktor Fıkri eaat 13 de llaydarpafadan d len bir teblığde muma Muharebeler pek 
dlter mllıim lhtlyaçlamaı tetkı . • d .,.. 8 kll t T . k lkac k boE.mıi bir tirenle neşre ı . . 
ediyorlardı Daha düa ldballt teokılıne ~~ın aşve .. e ~·:ı üzer tarafmdaJı ifa edilmesı • a . . . ~leyhin Veft Part1sı esaf'ların- çetin oluyor 
•e ihracat taclrleri1le •irüterek ıifeıi DahılryA ~ekıh J'ı.krı tenıib edilmiştir. Ankaraya getırıleoektır. d avrıldıA'ı, parti reisi ve 
••ılyetlerl bakkıada izaluat al. TOzer tarafından ıdare edile Reisicumhur Cenaze onma ı'lbabı An· af\ . vazifelerini ıh l Dem, 8 (a.a) - Jornal 

k · t d meraıimle erkAoımn ma de J enevi R ••ılardı. lecektır. ismet lnönü ara uı asyonon a 1 tö o ı-ekle itham ettiği bildiri!· n oma muha-
H•Jabnın .on Aatlanaa ka· kar,ılanacak ve aıı re e..... . biri teiefonJa bildiriyor: 

dar memleket ltlerlle naeırul Sümerbank y •rll Mall•r Pazarı &aat öodan itibare:ı Bapek&- 111.,ktedır. . İtalyan mathoatı Elale-
olmak sevkini tatmak ideal bir ı • k K . let binaııoıo önöude başlıya- Umu~I hır topli4rılı yapı me!ndeki muharebenin pek 
İa•an içi• ne bGyük bir ... det· Sene 1 opon oaktır. .. . tarak p'lr tı 0~114l:umdan ayn- çetıo oldo~unn yazmaktadır-
tir. 10 Tb411mmt uz 1°

0
dma gb::il la ı d1 ~er azlJar hakkında ted- lar. 

Doktor Refik Sa1dam, mUll V yordun er ara rn a 8a • l 
•Ücadelede Ebedi Şef Atatür· dag ıtıyor \an 1aroba kadar matem birl~r ~h~aca~ım. ve b~ rı l~rı.n ngili11 mukavemeti de-
kin yamadan 11Jnlmadı. Onanla allmeti olank bayraklar ya· putıden ~hraç edılecr~ı bı ld ı - vam .,tmektedir Dü,mana ta· 
.. btırapla rilnleri beraber ya· rıya indirilet'ektir. rılmektedır . ae bava kov•etleri gelmi,tir. 
tadı Ve ••b••n kartulat b•J• Şebrı·mi• Sttmerbank Yer takip ederek gönde yapılacak v k • ı • - -~ l ' giliııder koY•etltırine 
ramuu beraber ,.pb. .. . D h·ı·ye e ı ımı· · Milli t•f lı•et lafJnih~I• direk· li mallar pa•arı mttdurlfi~ii, &atıt mikdan il&ola. biJdiriie- a 1 1 z ıaş*' üslerinin yakınhğ1Ddan• 
tlfıeri dahilinde çab9tı. Seneler yerli mallar pasarından bti- cek ber vataodat ııra&ı gel- da illtitade etmektedirler. 

llenberl b~yGk hir klyuet, dl- tün vatanda,ıarJD iltifade dik9e özöntüı.ü• Vf' 11kıntııız Yurddaflllrrn İflerinin devlet daire-
rii•t '1lr •• , ••• u. dOapaın .. ed bilme i te mat••• önttn· olarak kendiaiue tahsis edilen lerı"nde Lııa •amanda netı·celen.. Mihver tay)'areleri buhranlı zamanıada Batvek&let e 8 . . • • . fi • 
•asife1lnl mu•affakı1etJe ifa öeki i•dihamın önlenmeeı 1910 malı alabıleoektır. dı·rı"lme•İnİ bildirdi' Hayfa dserinde 
etti. aenelik kopon 1111olönö kabul Onma ve Oamartesi göa l 

Ooktor Refik Sa1•••D etmi ve bu koponlıuı Yeni- . . . . uç a 
. .. mleketla kndtıiadea daha d 't bettirerek memnrlıuı lerı eatı~ 8l~ıden oldoıu gıbı Dalaillye Vekllliti vlliyetler ldik~at edilmeıine itaret edilmek Kodöa, 8 (a.a.) - Birka9 

çok hizmet beldediti bir z•••• en ~ d .... , yalnı• ka1lolere yapılacaktır ldareal kanununun. kas• idare tedır. dötmao tayyareai Hayfaya 
d lal 1 bi d Ta•ntaaıle e•lere •e· maya ı ıa• ait B k 

a, Ç ama mayaa r aa • •e Koponların evlere kadar lae1etlerinln ~alıt•• ar . ~ ararların geeiktne•lade 1'"'kl11fmlf Te 1tikıeklerdeo a~ 
••ıife batında lllmil bütla batlamıttır. ötü öle ek .1 . l . olan bükümleriala blyiik bır ti• me•ahyetleri ıörül k 1 t B t l k 
Tlrk •illetinin kalbini •:slattL Do ko nlarıu her biri g . r ~ aı ." reı8 erın_e tlsllkte 1erine ıetirilmul içln memurların tiddetle :::alaa~ı:~ mu' ur. L a11are er aça 

UI ili S i f 1 el 1 ıu PP Yerılmeın herkeıun memoom- Ullkl re bir tamim gön lacatı bel' t'l L d uvarlar tArafın:Jan kartılan· 
a •• en• aa ım • bir pil&& ait Ye nomuahdır. . . . bütln •• e n ı meate lr. mı,tır. 

aramııdan a1rddı. Fakat ymdu· . . f d yetıoı mocıp olmoştar. dermittlr. Tamimde mltekaidlere ma• Ak . 
ll'*tla pkAıı• blz..t Bır ,ab11n bır aene •ar ıo • d ti 1 d' il 1•11 ' ın as zaman &tirmöt 

•• •• 
18 

• ya ··•- Sftmerbank yerJi mallı r Ba tamim e; ae ce en ır • u ere ve bunlaran dul ve yetim . . 
lerle lalçltlr •••• biz Mni 11aa- alabileceti etyalar borada ya .. .. 1 k za idare heyetlerinin le i 't 1 h tü lü . 1 ri ve hır h&dııe olmamıttır. 
tamı acatıı. Rulaaa d oı.ua. pazarı mödtlrunu halkımıza ... a r ııe aı 0 •• er r 1f e n I•~!!!!'!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~ 
S IJh ··-· Pil 1 •ılıdır. katarlarıaa baj'h olan meselele· en k11a bir zamanda neticelen- •iade ılrüacemede kal 
•• • -• .. ,,. e, .... göıterdiııti bo kolaylıktan do- b ı 1 d b ll .L 61 mama•ı 

Ue ..... aa. Sıra nomaraıı tatıyan ha e f rin kııa ir saman ç n e a e- dlrilme.i ve amam,, etle bif r Hbum• ke•in olarak emrolan-
F. A. kopoDlarıD aallipleıi uraaıuı layı takdir ederi•. .w...ı baıuıuD• IOD derece rurttaııa itinin lalküm&t daire makttdır. 
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Sivastopolda 
taş üstünde 
taş kalmadı 

Motörlü Ha~il vasıtaları 
Birlikleri 

Yeni idare heveti . . 

Başve~ilimizin 
Ölmeden önce Ana· 

dolu Ajansına 
beyanatı - seçımı 

Berlin 8 (a.a) - Hususi -Birinciden ntaa-

Türkire Radroso 

• 
1 " a n Radyo 1 

içel P. T. T. Müdürlüğünden ~ 
ANKARA Radroıo ı - ~Jersinde Şimeudöfer istasyoım karşısın-

Pereernbe -
9

•
7
•
19

'
2 daki arsada islif lıaliude nıtncut Vt~ idaremize ait 

bir davet üzeriııe Berlıne ve .Merı~irı motörlii ııakil B.u . arada belea.ir~ tehie ararı olan 6 metrelik 1545 3det, 7 metrelik 690 adet, 
oradrn Sıvastooola giden Ana J l .d b ı· lı&retınıa ehemmıretlı bır eurel 7.32 Vücudumuzu ieletelim 8 ll'elı·elı"k ı" 130 ad.u,t ' '", 9 ıııeıı·elı"k 100 a·•eıkı· 

7.30 Proaram ve memleket aeat 

vaıuta arı Lir il?i 1 are eye 1 'e talniresi, belediıe zabıteeı • 'l ı " u 
dolu :ıjansı mulıab ıri gördülc- nin iRtifaın iizeri ııe diiıı ~eh- nın ralnıı. bu islerle meegul ol-

7
•
4

0 Ajana Haberleri ceın'an 346f> adet tel~raf dire~iHİU ~ersinde 
lerini Föyleee hulAs· ed.yor: rimiz Hı-lkeviude yeni idare mara maneuı bir kadro rapıl· 7.55 Müzik : karıeık program l k 1 • .. 

K b. ··1 l"ş , it n ia <Pı.> va~1on ara ua il, tahmi ve istif edilmesi işi ı)a -
1zgın ır gl ı "' a ı he,.'eti Reçimi yapılnw:tır. maeı, eehrın od.~:ın •e ~ömür o 

Sivastnpula vardık. Yollarda J ıhtıracrnı önümuzdekı UQ ar 9.35 Etin saati zarlığa konıuuşt.ur. 
llarbl·n çuktırladıöı yolları k"- Toplantıya halk pıHtisi irinde kareılamaru Ufı bir ıs- 12.30 Program ve Memleket eaat 2 \T J "d t · ı·ı k .., .. .. - a~on ar, ı nrece tınım e( ı ece ve va-

kaza idare hey.,U azaRından toka eahıp olmBBı. llıJ'ftrJ '-

dınlar ve çoc!ı~lar tamire ça- Fahri Mer~uoi rh•:urnt etrııis- Halk b i rlıklerıoin iri i~'er 12.33 M_a ı~ikı Şarkı ve türküler gotıllll hazır olduğu nıÜteahhide ihbar edildiği 
lışıyordu. Buttın tarlala r ve f ~ bır uzu' hatme aetirilmeei, er 12.46 Aıana Haberleri .. I 

11
. d fAI • 1. .. r, · 

b-.rhçeler hAI~ Lmızlenmemiş ır . nef birliklerinin datıtma te l3 30 Müıdk: Şarkı te türküler guu lllU ıa lll e sa a H~' P-l l nıelllUl'llll gosleJ'eCet-51 
mılnialaı la doludur. Bazı münıtkaşalardan •e halk birlıkleri arasında orna- programının detamı direkler, o gün zarfmda müteahhit tarafnıdaıı 

Beş gün siiren şiddetli gfüüşmelerılen _80_n rn .8"~i~e racakları miiteussıt rolün eat>h l8.00 p l · ·ı k · 
topçu ate~ioden sonra almrn goçilmi'-' ve hırlık reHdıRıne bir eekilcfe cerQevelenoıesi. hal- roKram 

98 
Memleket vagona yer eŞlll'l ece tll'. 

lı " b " H f'&Ct ararı 3 - .ıluhanııııeıı bedel, beher 'lirek icin 30 S vastopol kaleRi tamamen lıa Hizar fahrikaın sa ı ı ahri kıu ihtiracına mabeuF k~k H 18 03 Müzik: Çifte Faeıl ~ • 
l 1 Ok Alıklara Eyüh Ersin mısden kömiirü ietıhsalının ta- ' · k l k 

rap oKmıış urA. l l d ·,az F d 1 S"d 1 n 'mamlanmaınna oalıeılması aibi 1900 Koııuema (Dıe politika uruş mecmuu için 1039 İl't> 50 · urnştur. 
aleyc man ar tepe en Ahmet a ı ı a ı, "ki tedbirler içın icabeden emirler icmali) 4 - ~1uvakkat teminal 77 liı'a 96 kuruştur. 

t:ıuruz "tmek ınechnriyetinde Harına, ve Mitst Siizer, Ye- •erilmietır. 19.15 Müzık· Dana m- ·"'· ( ı) 
• uıı.ı ı> • 5 - Pazarlık ı l- 7 -9 4 2 c\ınıarıesi t'Ürıü saat kılmışlar VA mııda filer ise hir Jek a,;alıkJau da Iz~rnt Gün Dünranın geQırditti bürük 19.30 Me:oleket Saat Ararı o 

CPhonnem makirıesi patlatarak ay. s~id o t\fay, Ekı em Kon- buhrandan müteessir o lmaması· ajanı haberle~i • 1 o da Mersinde p .1'. T. Müdürlüğü odasııuJa top 
hem ken fıler i11i feda ve ham tak HeQihnişlerdir. na imkA.o butaomeran İstanbul 19.45 Müzik; Yurttan ıesl~r • lanacek konıisyonda yapılacaktır. 
de ';j}\}hlcimleri mHhvetmi~ler Kfıtip ve rnrıhasip M.ns- eehri. sarın halttının dulet ve Tuna türküleri edebıya- 6 - isteklilerin o giirı ve saatta teruiııat mak-
dir. Him Era ılın da jı;ıtifa etmiş beledırece alınan ve alınarak tıodac 

Bn~ün S ivastopol. bll" taş 1!;6 de om~mi heyet bu istifa olen. ~a_rarlarıo4 irı odetıcdelebr ver 20.J5 Rqdro Gazetesi buzu ve Ticaret odası vesikası ile komisyona 
. . d metil IQID aıAmı rar ım a Ulu- •• a a ti • ilan Ol (817) 26 9 0 4 9 yığrnınd ırn ıbarPtlli. ~ııra ~ yı kahnl etmemiş ve ~azife na~aA'ına tamamen tı aniım . 20 45 Hüzzam makamından ıuur c a aı 1 unu r. o . 

tek bır yapı lrnlrnad:~ı g bı Rine d ijvamırıdt\ 114 rar eyle. tar kılar 
tek bir insırn da yoktur. Bir miştir. T aahıh oe itiz 1..1r 21 00 (Z•raat lehimi) 
cami tıaraheqi ve s~maya yıık Yoni hirlik irlı.re hey.,ti 2110 Muıık: Karıeık türkO te 
se ' erı bir mimuP. bunıd' hir ıü tehrik eder bl'şaıılar eli. 7 7 942 htrıh ~·e 4248 nn· 911rkılar 1 

1 •· ı ı L' ' 'f 21.~0 Konııerna: (kPhramenlar 

Göz hastahklan Mütahassısı 

Dr. Muhtar Berker şebrİlj b·ılu11dn~nna yegi\ rı P. Jeriz. marsı ııu"' ıamızı a L' ınt .ıı o saa ti) 1 
ı1ah"tt" rakJtho komıııyonnııuu 52 rı n- 1 
v 1 ır. l. .r... ı. 21 4!l MGzık: O~a mnııi kiei r ürk milleti l/UYÜR IDRl'llll ilanırıılR iiç iiıır,ii IJI\ •• 

, 22 1 O M ıizık: Opera Arr•ıları p'. 
.. r.ersinde: Yoğ"urt p z:ı rı c!varında 

Doktoı· Abdı ILı h Lrsoy ınunyenehane-Alman hava ve ~eniz 
tuvetleri 

bir evladını daha lıtda (Ta,..hib o • ııııclu~rı) '<eli- 22.30 Memleket sııRt ayarı '8 

:nt•IMi yıuılı~lıkln «l'ı1 Rlıil t' ııjrn'I haberleri 
kol' bet Iİ eJ ko ıı ıılıiu~• ı » ti iye y111, ı!rm~ 22 50 Yırınki 

k&pırnıe. 

Prcgram ,., 

38 müttefik Remisi 
batırdılar 

Bıriuoidc n ıtrıau -

fstaubııl hastalıa ı elerıPde Çıt
lr~mıştır 

Bcrlio 8 (n.ı) - Alman te 1329 ta Refık Saydamı 
mQttefık kuneth rıaın Harkofla lıaı bive r.ezarnti sıtıl iye dRire 
Korsk arasında aQ&ıklara geclık si riy setı refakatine verılmiş 
öııemli b ı r eurotte genie t eutınie oldugunu görüyoruz. 
tir. Düemanın Voronejıo eimal 1330 d~ umııml lıarpte 
b~tısıodakl kareı hücumları a- sahra sılıbiye teşkilatı _ınüfe_t-
kım kalmıetır. ti muavinliğine tayıu edıl · 

Qevrıleu u deQıtılan kut• · 1914_ 1918 l b" deva-
1 k - d ı d b. k mış ıar ı fet ere reı muca e e e ıroo b ·r · rnıştır 

· b k . mınca u nzı eyı yap · 
e81r '8 ihOk oıi tarda gaııı· t"k S b ikan 
met elrnmıetır. Doktor Re ı aydam a . 

Huıuai bir tebliQ'de de bil· harbinde oldu~u gibi ınılll 
dlrildiQi g•bi eaue uoakları ·,e mücadele zamanında başarı, 
deuiı ielerı einıel kutuı> deohin sevgi ve ft-dakAi'lıkla memle
de bir bürük lngiliı, Awerıken kete hizmet etmeye O.made bu 
kafilesine hücam ederek bir lnomuştur. • 
kısmını tahrip etmıetir. Havza, Ama"ya Sivas. 

38 ticue& gemisinden mü- E b 1 · d ' h . t 
ı.k 1 b k ı · ı k rznrıım ö gesın e. ızme 

reaepoan o aıe, uoa •. A - ~ T-·k · ıı i 
zırhlı. mühimmat ve rirecek etmış taturlmıı ur mı et 
rüklü olnnk Arkenjele gidlror ni kıyama hazırladı~ı günler
du ve büruk harp gemih~fr dııet den 1942 seuesı 7 Temmuzu 
rorer 9e konetlerle korunu· mın gece yarısına kadar mem 
rordu. le ket emrinde hizmet etmiştir. 

Alman donanma te hau Millt mlicadelenin başlan 
lruuetleri arasıoda eıltı bir ie ~acından Başvekil olıfoA-u gö 
birlıQı rapılerak birinci sınıf ne kadar Doktor Refik Say-ı 
bir Amerıkao krovrzörü ıle hep· damın llhhiye vekili olduğunu 
ıi 122 bin ıon hecminde 10 ti· ve bu müddet zarfmda mode-' 
oaret upuru ve uçaklar _ıarafın· rn bir Tüı k sıhhiyesi te~kil 
dnn 9e 9 tepıır da denızaltıler . . . . 
&arafrndaıl batırılmıetır. ettığınt ~örüyoruz. . 

t ı r . T .ıı h i h Nl 11 ı iz 

Aşağı Gözne yayla 
otel ve loka tası 
Bu kere yerıideu tauıir ettirilerek nıun

tazarıı bir şekle konulan '.\tel ve lokarıtanıız 

sayırı halkınııza açılmıştırp 

Otelde tam konfor, lokantada 
muntazam serois oardır. 

Yemeklerimiz çok itinalı ve herkesi m..,mnun ede
cek $ekilde yapılmaktadır. 

~ıatlar bu kadar f PdakArlı~a ra~men mut~dil ve 
Mersuı otel ve lokantalarının fiatlarırıdan ucuıdur. 

Bir kere tecrübe kafidir. 

i 1 a n 
Mersin Liman işleri inhisarı 

Tiirk Anoninı ŞirkBtinden: 
\Jersiu Linıau Şirketi Larafıııdau deniz vası. 

talarile Gümrük ve devlet iskelelerine getirilen 

sinde her gfin. 
Tarsusta: "alt giirılPri fiğleıl~rı f>' Yrl 

saat ı U · l ~ aras111<la Doktor 8 a1 a h: ı dd 111 
mu il YP 11(• lıa ıwsi rı de lıa~tc.ı la rım 

l bı~lanıı::Lı r. 
1---~~;=o::;;:;;.;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;o-.;;;;;;;;.--.;;;;;;;--.-------'· 

.--------· ........................... ..-ı ............. -..r: 

Sayın yaylacılann 

dikkat nazarlanna 
Sıcskların şiddetle utması dolayısile Yaylaya 

gitme, ~elme QO~aldığından mobterem müşterileri

mize bir kolaylık olmak üzere Fındıkpın"rı ve Göz
neye muntazam otobüs, kamyon seferleri yapmaktayı•. 

Aynı z"manda Rayın h1'lkımıza bir hizmet olmak 
iiıer.e gitme, gelme ücretlerini ıle inJirdiğimizi arz 
ederiz. 

Bundan böyle: 
Fındıkpınar ına Otobüsle gidiş 200 

,, ,, dönüş 150 
Eşya nakliyesi kilo başına 2 huru1tar 
G6zneye gidiş 200 

,, d6nüş 125 kuruıtur.. Yük ve 
efvanın kilosu iki kııruşa nakledil
mektedir. 

Kafıleden geri kalen k11mın 1939 d:t Doktor Refık 
takibi aı'"asıııda denızaltılar 24. Saydam memleketin BaşYekili 
700 hacminde dört vepar dııhe olmuş ve insan. meı~ltlr, dev
batırmıştır Bu euretle ba kafi- let adamlan vasıfl:srının ken
leden hepe 217.400 ton hecmın· dısinde herkese örnek olacak 
de 32 va~or hRtırı:m 1 etır.. bir derece mevcut olduğunu 

Doç Garaji sahipleri 
lİ•·ari eşy~llUll vagonlar veya arabalarla Gümrü- ('178)12 -15 Süleyman ve Mitat Kard~~ler 
ğiiıı göstereceği antrepo veya unıunıi mağazala- =--------------------• 

Amerıkno tarfadılo bır kıs- göstermiştir 
mı uoaklar t_era.tı~dan korları· Varlııtında ruhunda hem 
larak eıur edılmıeur. . ' • 

~ündelı k hıı yatında hem deru 

Almanlar 
Kırımın doğuıunda 

bir taarruzda 
bulunda/ar 

rıi hayatında bir endişe duy-
mamış olao bu btivük mıım
leket adıımmdaıı hdAr bizleı i 
ayırmıı bulunuyor. F .. k ı:ı t o-
oıın hat r e1 sı b ız ' en LPrıd i s " ı e 
hµ,ğl;ımıştır. Bıı b;ıRlılık dtv.i m 
ed •cek hem de ha\•atı b ız3 bır 

Bt) lııı, 8 ( il)- n N ıi. r hbPr vaı ı fej ~öıect kt r. 
aj rnıu llr ı ker i kı&ynakl dırı ı A J 1 k 

11 \ft t f b ld " rn mızo ıı u 2 \11 ll erı v~ 
f' . 

1 ıgı IDll ı W'\ il ut il 
1 

l nı y~llŞ"nlerP hır d Jkloı Ha-
rırııı: • • 

Kuadenizd., Kıı ımın dı> fık :Saydam olu ı<ı tıııı k.ymeılı 
~ı..ı.uuda kov \1i;tl6tu~ız wıi- 1 r çetecııni t,ıze suıınak ~öLle
hıın hir nokta.ya tırnınüz et- rıui kapllm•ıtır. 
m ı ,tir. Mo,affakiyet bnberJe · Vatan 'J kıymetli ve bü-
ri taftıilAtı b~oüz g6lmemiş- yük evl~dı Retk SC1ydamı 
tir. 1 beraberce ve sevai ile analım. 

ra nakli i~i talihine ihale edilecektir. 
Bu gibi i·;lerle uğraşan istekliletiu fiat teklif

lerini 15-7-~42 ~arihiııde Şirket Umum müdür-! 
liiğüne verıuelerı ilan olunur. (925) 9-22-15 ' 

__________ J 

• 
1 1 a n 

~1 ersin Li n1an işleri inhisarı 
fürl< Anon·n1 şirketinden 

~lcrsi11 Liıuaıı Şirk~Li nıavıwların<la calı~nıak 
iiz(lre bu i~lerJt~ ehliyeti haiz olaı ı lar 25;> - 400 

• 
kuruş yevmiye ile kullanılacaklanhr. 

"lstek l ilcriıı bul1111uukhı rı ıııalı~lli Linı ( 11 H~is
likleri vasıtasile cJilek~eltıriui şirkete göuderıııe-

leri ilau olunur. (926) 9-12-15 \ 

... ...................................... __ .... ______ _ 
Yeni Mersin 

NUSH.AS:I 5 KUR UŞT1'.'.J"R. 
Abone 
Şeraitı { 

Senelik 
Alu aylık 
Cç " 
Bir 

Türkiye için 

1200 
600 
300 
100 

k:unış 

" 
" 
•• 

Hariç için 

2000 kuruş 
1000 " 
500 ... 

Yoktur. 

Re!'mi ilflnatm ~atırı t 5 lmrnştıır ~----~oa;:;ıı ______________________ , ______ ..,.,_,, 
Yurddc. ş! 

Türk H.- va Kurumuna üye ol 

, 
li 


