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llAnlarm her M li111• • 
sinden 5 kuruş alınır 

Ocret peşindir . _. 
(3Qn0 geç an aayı&aP •• 

10 kuruştur SAYl31 2 KURUŞTUR 

• • 
lVIilli Şef ismet lnönii. 
Refik Saydamın irtihalı münasebetile Türk 

~liU; . ~illetine bayanaffa b, lundu .. 
Şefımız: •Rahmetliye hızmet ve kadir bilir duygular gosler

llıek Yalınız borcumuz değıl, yetişecek nesillere güzel örnek 

Ankar : ver~ek i~in müsbet bir vazifedir ~i.yor .. ~I f u · . a · A.A.- Mılli 1emiz ve dog"ru bildig"i hn ıçın de musbet ve ciddi •\eısı ('" h 1 . . . %ııu0 . .unı ur smet rektdtlerde uğraşma hissi vazıfernızdır. 
~~daıı~ıı ·~J~ktor Hefik zorlu, hiç bir rnenfu,1t, hiç Hizmet aşıkı vatunsever 
ı..ı; e l'ı~ı ırtı ~a 1 i ın ün a se- bir n üf uzd ao ü r kcn iyecek ]erin eli eri ne veriloıı. e ın~-
'•lın1 ürk ınılleline beyu kadar gözü P•kti. Vatan' •ıeti teın"z vo şordlı hı'. 
~ilk a~·nen neşrediyoruz: uz:.ın bir çalışına devrinin nihayetle lt-.-ilim etmelerı 
~ tkra: IO Temmuz942: kemale eriştir Jiği bir eviB· eo aziz emelleridi. I?ok· 

'
1 Saydamın aziz ~ı~ın hizn:et•eıinden çok tor Saydam ü~ri_ndekı va 

hat ıstdade edeceği bir zaman zife enıanetlerını şerefle 
Ookt ırasına da ondan mahrum kal- temsil şne.lle teslim et· '1ll~t h'or R~fik 'aydamı mıştır. Acımız büyUktür mekte Mümtaz bir bahti-~ ızınetınd .. d 

• ton lak . .~ vu~u u- Rab melliye hizmet ve ~a- ynrlığa ermi~ti~. _ .. "'~ra ka\ıı._alt'. luke.ndıkten dir bilir duygu'ar göster· Millet hadımı buyuk va tı · .1ve tık Tü k m'l ·11 · · 'cı tıı buyuk . r 
1 

mek yalnız borı!umuz de- tanseveri Türk mı etının ~1tıdarı dol~ır ev!Odmın gil, yetişeruk nesillere kar hatırasına hürmetle tevdi 
~~Pi~e ederirn yı HyUkr'ekktetn şı gtizel bir örnek verm~k ediyoruz 

!'h· • a ı at a 
"JI'> b' .....Wft._. !'t• "erlllt.. ırbirimize teselli ,.,._ mas ..,..i89 

~ O:~t Çalışsak yeıinde "ıstanbuldak·ı cenaze merasimi "'ııe Or lh.fik Saydam 
f ıc/e Yakındır muh
'tq il V~killikleri ya
~ ll. _Aldığı bütün vaıi 
' •. 'llhayetine kadar 

f:t 'I! QI l• b 
~ b ı:ış.ı r vatanse-

~~ p ~~ac illı ve s bat ile 
fer (:\tı tf 
• ruqrı . ıznıetıerini le 
•kat 

1 
e saynıak güçtür 

t•~ Lı.ı sıh?iye Vekili olll~ 
~ Carıı llıılletin bünyesiıı
~ hur~ ebe<Jy eserleri dai 

t. ~Ul>helle hatırlaııacak
e11 d·· e Yoktur, ki he-

ttı Ort S 
qkta Ol eneye yaklaş-
~~i ba~n başvekilleti · , zır ı · . 1.:li. V . ~ erınıu en uğı 
\J • azıfeyi .

11 
• 

.rtıııe mı etı n 
~ek i ~e saadetine ifa 
'ı Çırı göst d" .. · \ı(J rr "r ıgı te-

~ U"ara \ ız ~'~katle büyük 
'

11 kadiry~·\ f •irk nf ileti 
ı~ 1ltıa Şük 1 

en Vicdanında 
l.ıı eq rauıarını rnuha 
~tı bi~k,lir. Milletimiz 
"'lletıncc~~~~nı, vu devlet, 
llj \ıll•·r .... ı utun rnevcdiyP.-
"• il ""en b' ~111 ll.ıilt ır vatanse 

,'"le k t-l Yolundtı öl .. 
"'- lldar uı, 
'4' Lir 'r?lış·nanıı müs

~ t. llu _rnısalini görmüş 
~ ~ burrıı~~saı hepimize ~~v 
\ etrtıekt v~ gıpta tel
~~ttı edır. Doktor 
' lGrı~evıet hizmetiııde 
~ fllcıt ı. Şahsi ve hususi 
~ lllayd· 
il te . •nden uz'ik 
l>lllra~~z rtıis!lllerdcn bi 

\ hŞa 11 
tarihimizde da 

-.ı.. ~iy Y.uclktır. İradesi 
· ·~d •• 1es1 Kuvvetli bir 

., rnı7.dı. 

İstanbul 91\.A.- Bu
gün İstanbul bir matem 
gün:j yaş idı. Evv .. tıci ge
ce ani bir buhran netices: 
irtihalini büyük teessürle 
habn verdigimiz Başvekıl 
Doktor Hefık Saydamırı 
cenaıesi ilk büyUk Millet 
Meclisindenberi M~bust; bu 
lunduğu 1stanbuldan n1!k· 
ledilet!ekti. Sabahın erken 
saatından itibar~n mer&si 
me iştirak edecek asker 
kıtaları pro~okola dahil 
zevat ve tulk büyük bir 
leessUr içindi;} [' t'Hi m 
meydanma toplanmıştı 
Bütün resmi vt hususi mü 
esseseler, nakil vasıtaları 
ve konsolosluklar bayrak 
lı!rını yarıya indirmişti 
C"nazer.in geçeceği cadJe 
!erde intiz:unı tanzim için 
iki tarafa polis ve J Jndar 
ma kordonları tesis ediı
mişti. Hastahanede yapılan 
dini merasimi mtit~akip 
bayrağa sarılan t.ılmt has 
tabane kapusu önünde bek 
liyen top arabasına nakle
dilmiştir. 

Bu askeri kıtalar ağır 
bir yürüyüş c Taksim mey 

danını doluşarak Istı klftl 
cuddesine gelmişlerdi. Bun 

hm maıem havaları ça an 
ı Kara , deniz bando\a .. ı, 100 

kadr>r ç ·leı k ve namluları 
aşağı çevrilmiş iki sıı·a 
er arasında muhterem Ö· 

lüniin tabutunu 
taşı~aıı top arabası ve er 
lerin iki tarafında darrşş 
fakrı talebeleri takip ediyor 
du. Cenaze ıığır bir yürü
yüşle meydanın saiJnı ta· 
kiben abideyi dolaşarak 
saat 10,10 da T&ksi~den 
hareket ettiği zaınaıı ala
yın geçeceği ana caddeler 
deki dükkanlar kapanmış 
ve taksimden köprü üze 
rine kadar cenazenin geçe 
ceği bütün yollıırda çok 
kesif bir kalabnltk y~r al
m ışlı. Alay lstikla! cadde
si, Tepebaşı Şışhane kn 
ra!!olunu tu kibrın sn at 12,2J 
de Karaköye gelmiştir. Bıı 
rada cenazt-nin önünde bu 
lunan askeıi kıtalar köp
rü üzerinde dizilmişlerdir. 
Tabut Kı dıköy iskelesin
de top arabasından ~ulat 
v.ıpuruna nakledilmiştir. 
llaydarpaşadaiiııiversite bö 
luğile poliR müfrezesi, bu 
arada iskele ve istasyonu 
mua1.zam bir halk kütlesi 
doldurmuştu . Cenaze va
purdan çıkarılarak pero
na getirilmiş ve hususi tre 
nin ~rkasmdaki l'On vago 
na yerleştirilmiştiştir. Sa
at 13 -5 te tren lstımbul 
dan merhum Başvekili e
bediyen uzaklaştırıyor ve 
binlerce kışi büyük bir yeis 
ve tazimle onu teşyi edi
~ordu. 

Şükrü s°:~a~oğlu 
Başvekilliğe tayın edılerek ye

ni kabineyi kurdu 
Huuün saat 13 te aşn- ki Hiyaseticümhur tezkere ~ . 

ğıdaki tebliğ neşrediluıış- si aynen şudur: 
tir. "Ankara 9 ter.rnıuz942 

"Hiyaseticiirnhur umu- ~ükrü Saracoğlu · 
mi katipliğinden tebliğ e- İzmir Mebusu: Ankara 
dilmiştir: Doktor Refik Sayda· 

Heisil'iimhur ismet Inö mm irtihdinden inhilal e· 
nü hilkfıınetin teşkiline den Başvekilliğe tayin O· 

Hariciye Vekili hınk Mebu lundtınuz TeşkiUitı esasiye 
su Şilkrü Saracoğlunu nıe· lrnnunu mucibince Ültibap 

· t• edeceg" iniz İcra Vekillrrini mur etrnış ır.,, 
Başvekil Şükrü Saı a , bildirmenizi rica ederim. 

coğlunun tayini hakkında- Heisicümhur. 

icra Vekilleri Heyeti 
Şükrü Saraçoğlu yeni .. kabi,ı.eyi ~ teşki~ etti 
Ankara ıo A.A.- Yeni Gnl. Alı F u :ıd C.ebssov,. 

Kabine azası şu zevattan Maarif V< kili: Hasan Atı 
tPşekkül etmektedir: Yücel, iktisat Vekili: Sır~ı 

Httşvekil: Şükrü!Saracoğ Day, Sıhhat ~e .. lçtı-
lu. Adliye Vekili: Hasan mut 1\luavenel \ ekılı.: Dr. 
M~nemencioğlu. Milli Mil- Hulusi Alataş, Gümrük ve 
daba Vekili: Ali Rıza Ar· İnhisarlar Vekili: Raif Ka-
tunkal. Dahiliye Vekili: Dr. rader.iz .. Zira~t \~ekili: Şev 
Fikri Tüzer. Ha"iciye Ve ket Raşıt ~-atı~oglu, ~ilna 
kftleti Vekili: Şükrii Sara k_alat V~~ıh: Gnl. F~~rı En 
coğlu, Maliye Vekili: F_'~- gın ve I ıcaret Vekılı Dr. 
ad Ağralı Nafıu Vekılı: Behçet Uzdur. ' .... .,! 
Mlslrda Yehudiler 

Bir ordu teşkil ediyorla 
Kudüs 9 A.A.- YOk· Nisbi sükün 

devam ediyor 
İki taraf ta bundan isti

fade edere~ hazırlan:yor 
Londra 9A.A.- Sala

hiyetli :~mthfülerde .\1ısır 
muharebeleri hakkında 

kaydedilen kanaatlara gö· 
re Mısırda durum lngiliz· 
ıerin lehine olmıya devam 
ediyor. lki !araf ta son gün 
lerdeki sükunetten istifade 
ederek hazırlanıyorlar ve 
ellerindeki kuvvetleri ten· 
sik P.diyorlar. Hommelin 
şimdi 1 ıgiliz kuvvetlerine 
hücum ed"rek bir gedik 
SON DAK1K4 

m 

Almanlar 
Bir çok meskun 
yerleri daha aldılar 

Moskova i O A.A. -
Röyterin hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Strayaskol - Voronejin 
ke imind{" Timocenko or
duları hiUen nazik durum 
dadır. Almanlar arasam 
açmadan bıarruz ttd iıyor • 
htr. 

sek Siyansit meclisi loP-la
narak her hangi bir ihti
male karşı Filistinde çok 
sayıda asker toplanmasına 
k~rar vermiştir. Bu asker 
ler talim görecelr ve Filis 
tini müdafaa edect lr'erdir. 
Halktan askere yazılmalı· 
rı ve m 'itlef.k milletlerden 
de harp malzemı-si istene· 
ceklir. 

mi açacağı, yoksa İngiliz
ler gayretlerin .. d.!vam e
derkcr. münakale haUarıoı 
kısa lacnğı mı belli değil
dir. Hor }ı[ılda Hommel eo 
son çnre olarak çekilmiye 
başvuracaktır. 
ıs"'#= 

Huslarm !!eri çekilme
si üzerine Alrnanlar bir 
çok meskfirı yerleri daha 
almışlardır. Huslar arkulan 
m Oskol nehrine verdikçe 
daima muvasalatlerioın 
kasilrnesi tehlikesi vardır. 

Almanlar salıil boyunca 
ileriiyor. Ve bir çok mes 
kıiıı yerleri almaya devam 
ediyorlar. Tımoçenkonun 
mukavemeti artıyor. Bir 
kesiır de bf tün gece 300ta 
arasında şiddetli muh&N• 
beler olmuıtur. 



·~-~~~~~~~~~~S~ay~fa~2~-~-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:~~!!!!!!!"!~~~~~~Y~F.~'~1G~·{)~N~~~~~~~~~~~~~~~ 
Meyva v~ sebze fiatları Otomobil otobüs ve kamyon 

ücret tarifesidir 
Beled ye Rcisliğind~n: fjııtı l' 

Mısır hazırla
nıyor 

Kah're : 6 A. A. Antakya -lsken lerun 4 Kişilik a<lam başına 225 K. 
Cimu Kilosu fıatı I'. l-1 

Patlıcan 1 13 b 
tıJ 
ıs 
ıs 

Mısır hQkümeti her 
htimaıe karşı ihtiyat ted
ir'eri almaktadır. Bu lıu
ıut>ııt3la yeni kararlar c;ık 

ıştır. Son çıkan bir karar 
ame~ e göre bina sahip\t} 
ı birer sığınak yapmaya 

mecburdurlar. Yapmayun
ar ceza görecektir. 

Askt3ri mümessil bulun 
nayan lıölgelerde vali ve 
aymakamlar bu askeri ı 

mümessillerin salôbiyetle
rine sahip ohıc tklır. De 
miryollurı ve hava mey
dunhm için de yeni t d· 

• birler alınmıştır. 
H şvekıl ahas pa~a 

kaibne toplantısına gitme
d n evv 1 Kralı ziyaret et 
m'şfr. 

Arasız çöl sa-
vaşlaı ~ 

6 ıl\U llAf1'ASlı. ı DOL 
DUHDO 

Kahire 9A.A.- Çölde 
.ıraı:ıız devam eden savaş

lar 6 mcı haftasını bitirmiş 
lir. Bu 42 gün zurfında 
mıhver ha'la kuvvetleri 
134 uçak kaybetmiştir. 
Bunlardan yüzü hava su· 
~aşlarır.da diğerleri de yer 
l rde tahrip edi miştir. lngi 
iz. Avustralya. Cenup Afri 
ka ve Amerika hava kuv 
vetleri şimdi hrubiıı t.aşın
d n daha kuvvetlidir. ve 
m<.neviyat çok yüksektir 
Almau uçak kayıpları 
rnutefık kuyıplarından do· 
ha fazladır. Biz son dev
a e içinde 115 uçak kay
be tik. J3unhıı m çoğu ~v 
u ~ıdır geçen senenın 

18 son teşri' inden bugüne 
.. dar 462 M hver uçabıı 

muh&klrnk surette dıişürül 
mu~ 100 den fazla uçak 
d.ı muhtemel olarak lııhri 
bed imiştir. 

Zonguldakta 
Köm üt ıstıtihsalatı 

adıyor 
nkara- Zonguldakta 

örr.i i' lıh ali gittikçe 
• rt ıı:ıkt,,dır. lstıhsJI günde 
YU O tonu 1,;oaşmış lJulunu 
}Or. Elde mevcut dırek stok 
ları da g"'çen ı:ıene hu vak 
le nazarını ) üzde 30 fo1.· 
l dır. lşçi m~se esi de git-
ti. ~·e ıyı bır duruma 
gırmektedir. Mükellefiyet 
usulile çalıştı·ılaıılara yev· 
mi yeden \ıaşka aynca l>i r 

prim "erileceklir. 

ıskender unda 

Yurd matbaası 
ll tüılü i~ler beğendiıil 

ek suretile talJedılır. 

-" 
Yayladağı 4 ,, ,, ,, 225 

175 
175 
200 
200 
150 
150 
150 
150 
lO'l 
100 
250 

" - Kırıkhan 4 ,, ,, ,, 
-" 

H.eyhaııiye 4 ,, .. ,, 

" - lskenderun6 ,, ,, " 

" - Yayladağı 6 ., ,, " 

-" 
Kırıkhan 6 ,, ,, ,, 

., - Reyhaniye 6 ,, ,, ,, 

-,, lskenderun otöbüi ,, ., 

., - Y&ylağı ,, ,, ,, 

-,, Kıı·ıkhıın ,, ,, ,, 

.. - Reyhan iye ,, ,, ,, 

" - l.hu~sa ., ., ,, 
. ,, Süveydiye ,, ,. ,, 75 

900 
100J 

500 

-
" 

Süveydiye <;idiş-<;rtiş 4 kişilik 

" 
Süveydiyc ,, 6 kişilik 

-
" 

Harbiye ,, 4 kişilik 
6'0 
600 
700 
7JO 
610 
480 
430 
880 

-" 
llarlıiye ,, 6 kişilik 

-
" 

Harbiye Otobüs 10 kişi'ı k 
-

" 
Huı biye ,, 15 kişilik 

-
" 

1 kenderun Kamyon 1 Ton 
-,, Yayladağı ,, 1 ,, 
. ,, Kırıkhan ,, 1 ,, 
-,, Heyhaniy" ,, 1 ., 
- Hassa ,, 1 ,. 

" 
Diğer yerler için ll n lııışııuı beher ki\omdıeıı;i 

(12) kuruştan hosap\amr. 
1) Dönüşler ayııi ücrel3 tah!dir ... 
2) Gidiş Geliş olomobiller hususıdır. . . 
3 Fazla parıı istiyen ve yo!cu . alaı~ .. otomobılın 

numarusı ynzı ile belediyeye bildırılmelıaır. . .. 
4) Tarife ve nizamname dışı h~re~et eden şc,f~~·uıı 

iihinde ehliyeti alınarak{on beş) gun ışıen rnened.~hr. 
5) Yo:cunuu bir elçanta~ı ile bir bavulundan ucret 

alınmaz 
6) Daha f 2.la eşyanın kilosundırn l>iı· kuruş ücret 

aJmır. 
7) Tarife otomobil içi11d 0 çerçeveli olarak asılı bu-

lun .. ctıklır. 
•• 1 " ıs 

Lord Halifaks 
m 

Londraya niçin döndü~ 
Bcrn 9 A.A.- ls

viçr~ gaıetel~rinin Londra 
muhabirlerine göre, Lord 
Hulif akımı Loııdraya dön
me::ıi hgilterede .ıe merak 
uyaııdırmış:ır. Bu dönüş 
kesin mahiytlte gilıi gö
rünmektedir. Söylen liğine 
göre- Vaşingtonn daha ye· 
ııi fıkirli l·ir ııdıım gönde· 
rilecektir. Lord Halirak
sın, t;ör~ilin Arnerikadan 
dönmesini miilakip me,n
leket;ne gelmeside di <ka 
ta değer b'r hadi e olarak 
görülmektedir. 

Amerikada yapılan 
tevkifler 

Vaşington 9 A.A. -
• evyrok Alman • 'Aıııe
rilrnn cemiyeti aı.asından 
14 ü yeniden tevkif edil
miştir. Dün de on ikiii ka
dın olmak llzorn 59 kıei 
tevkif edilmişti. Şimdiye 
kadar tevkif edilenlerin sa
yısı gs i bulmuştur. Fede· 
~al Uıhkikı:t bürosu Şl'fi 
.L ~evyorkun muhtelif rnn· 
hal\erindü ara~tırmH 1 arıı 
devanı edildiğini uildirmiş 
lir. 

Vilayet Makamından 
1-Süveydiye kum yolu 

na ihw.rı pazarlığa komıl· 

muştur. 
2-Muhammeıı bedeli 

(900) liradır. 
3 Bu işe ait şartnnmo-

1 afia Müdiıdiığünde görü
lebilir. 
4- Taliplerin :Ticaret 

odasıııda kayıtlı bulunduk 
}arma veyahut dn l>u işin 
ehli bulunduklarına dair 
vesaik ibraz etmeleri ve 
ilk teminat akçasını birlik 
te getirmeleri lazımdır.: 
5- Puı.arlığın 17, Tem

muz 942 cuma güuü saat 
16 da Vi\ilyet Daimi Encü 
meninde yapılacağı ilan 
olunur. 

3,7,10,15 

ilan 
Halay Ufteerdalığıııdan: 

ı\luhanın·rn bedeli 200 
Cinsi r:v ı\lalıallesi lzzetu 
ğa \lırıtaka:Nıı. 2 Parsel 
~o. 158 İzahat tnmamı 

Yukarıda par~ 1 ve 
muhammen bedeli yazılı 

g.ıynme ıkul 249J sayı
lı li:anuııuu 41 inci mad
de~i mucibince 15-7942 
çarşamba günü mülkiyeti 

Do nates 1 
Kabak 1 
'l'11ze rasulya 1 
Lüb)e 1 
Hnmya 1 
kuru soğan 1 
Yeşil biber 100 ttdedi 
Karpuz 1 
Kavun 1 
Eima 1 
Arnıut 1 
Şeftali 1 
Erik 1 
ln.üın 1 

5 
8 

16 
16 
18 
9 

20 
11 

35 10 
8 15 

10 13 20 
13-15-1& 25 
15-18-22 3(J 
15-20-25 o 

10-16 
2 
ıB 

1 '.l-15 16 
1 ~ toP'Ll 

... \Jllll 
lncir 1 

y dzılı s ~bL<.' ve ıneyv.. 
1 
•• 

.. ti .. t . cetivel .ıı 1, 
ye parakeııue SflllŞ im arını go~ rwır ac8" 

Yukarıda adl.m 

Yiyecek ve yakacak .. a~'.~ı;bo't! 
Beheı· Miktarı l'utarı Y uıd 5 de11°ıııı~ or , 
kilosu Lirtı ~ 0 ı Kuruş s. Kilo Lira 4~;.> .. 0 Koyuıı ~ti{kapah z) 120 45000 .540 O 

168
7 ~O 

Sığır etı,kapalı zari) 50 45000 225 O 142 ~ 
Bulğur çekılmiş;k z.) 22 450 O 99v0 945 
Kuru fasulyu (k. z) 28 45000 126 O 
(Büyiik Niğde) 

Nohut(kapalı zarf) 19 450v0 8550 
Mercimek (kııpaiı z) 21 45000 9450 
Pirinç yerli beyaz(,,) 28 108000 41'.'40 
Sade ytt("' ")Eriti1·225 3600J 81000 
miş ve süzülmüş 
mevaddi ecnebiye ile nıahlfıt 
buCunmıyacak 
Zeytin .)'nğı(açık E.) 87,50 5000 4375 
Tuz döğillmüş ine~ 7,25 144 O 1U44 
Kuru soğan Açık K 25 1440) 36"0 
zeytin danesi(·' ") 70 5000 3500 
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Odunlur meşe olacak 
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