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------------- Merhkuın Başvekil, 1881 yılmda 
~~......-......--( 1 Istanbuldıı, Fatihin Çırçır mahalle· 

Merhumu!J naaşı dün göz 
ziyaret edildi Yaşlan arasmda 

k 9 d k • ( ı;inde doğnmşlur. Babası Asmaaltı 

U rs a 1 ( Ulccarlarındıı.ndı. llk tahslllnl .Falih 

ı 

ı 
iptidai mektebinde, Rüştiye tahslllnl 
So~kçcşme askeri rUştlyeslnde yap· 

1 • tı. Tıbbiyeye girdi. Tıp tahsili ile 

> g e d 1 k nıe~gı.ıl iken siyasete he\'eS etti. Ittl· 
) lıat ve Teral\klnin o zamanki gizli 

J 
cereyanlarına kanŞtL Tıbbiyeden 

. Şehrimizde bulunan Meclis Reisi, 
döndüler Vekiller, dün :A_nkaraya 

rnadını . kazanmış olan Başw
klle • bütün Ankara bir taraf. 
tan minnet duygularile rah· 

. met dilerken diğer taraftan 
da müessif hadisenin nasıl 

vuku bulduğunu ögrenmcğc 
çalışmıştır. 

(Dnamı: Sa. S, ·Si. fi; de) >O« 

Beş senede Japon 
kaybı 2,5 milyon 

Tokyo, 8 (A.A.) - Domel ajansı. 
nın bildlrdig-ine göre, Klyangsi vild· 
yetinde harekette bulunan Japon kı· 
taları 58 inci Çin ordusunun karar· 
gahı olan Çang9uşen'i zaptetmişler· 
dİr. Bıı •ordu Kiyangsl \'il!iyetlndekl 
son Çin ordusu idi. 

Çangşıışen, Nankin'den 6:i kilo. 
(Denmı: sa. s, Sii. ı: de) )( 

gen 
.

1
ş

1
.

1 
yor C13

0
2
1
1hadnee yüzbaşı olarak çıktı. Stajını 

hastahaneı;inde yaptı ve 
lstoloji ıuııstam olarak kaldı. Rider 
ve Dayke paşaların dellleti ile hiL 
kQnıet tarafından Almanyaya. tah· 
aile gönderildi. Berlin askeı·i nkade· 
misinde askeri hekimlik tahsil etti. 
Alman ordusunda iki sene staj yaptı. 
Memlekete döndUğil sırada Balkan 
harbi zuhur cttl. Harbe, bir sahra 
hastahanesinin başhekim( o}arak iş· 

Urak etti. Enver paşanın maiyetinde 
Edlrncnln istirdadı hareketinde bu· 
lundu. 

Şimal kutup denizinde( 
Alman uçaklarının < 

J Bir · hücumu 1 
f tngiliz • Amerikan 1 
) deniz kafilesine 
J hücum edildi 

ı,gallal 

yala11lıyorıar l 

Harbı umumiden evvel Harbiye 
nezareti sıhhiye reisliğinde bulunan 
Süleyman Numan paşanın muavlnll. 
~ine tayin edlldl. Cihan harbi başla· 
yınca, Sıhhiye reisliği sahra sıhhiye 
umuml mUCcttlşi oldu. Muavinlikle 
yine kaldı. 

Umumi harpte vazifede gösterıllği 

dikkat ve ihtlma.mı. hele mesiı.ı'slnc'te· 

ki intizamı lle ar'Jı;adaşları arasında 

daha o zamandan şöhret kaz.anmıştı. 
Berlln, 8 (A.A.) - Alman or- Süleyman Numan paşa, doktor Re· 

duları ba~komutanlığının tebliği: tık'den dalma ııtta;>1şle bahscdcr<tl. 
Alman ve müttefik kıtalsrın Bir gUn göz hekimi Esat paşa ile 

Harkofla Kursk arasında ı:çtıkla· görUştU~U sırada, muhatabına mua
rı gedik cenuba doğru önemli bir vlnl doktor Refik'! tanıtmak lUzumu
surette geni~letilmlst!r. Düşmanın nu hisseder ve kendisine der ki:. 
Vorone~'ln :ıimal batısında ki kaı: ~ Ben, intizamla çalışmak ve va
sıl ık hücumları akim kalmı~tır. zifeye bağlı kalmak . hususlarında 
Çevrilmiş ve dağıtılmış olan kuv- muavinim Refik Çırçır kadar tltızllk 
vetlere karııı yapılan mücadelede ve dUşkUnlUk gösteren bir arkadaşa 
çok büyük miktarda ganimet alın· hlc; tesadüf etmedim. Sabahleyin va· • 
mıştır. zire başına dakikası dakikasına gelir, 

(De\·amı: Sa. S; Su. 6 da) «/» rak o işi muhakkak surette başar· 

Orel şimalinde ve şimal batı. hemen iŞô başlar. Elindeki işini, er· 
sında düşmsnın hücumları d~vnm tesl gUnc şöyle dur.sun, bir saat son· 
ediyor. Kuvvetli hava lcşkllle~L t' raya bıraktığı hiç vaki dcğildu. En 
nln destekleme::ile .yapılan çetın bUyUk meziyeti, başladığı işi bırak. 
ı;avaşlarda bu ~ücum~~r pUskür· ı nıamak, bUyUk bir feragatle çalışa· 

----------------------- - maktır. Çok memnunum kenıUsln· 

Dün Beyoğlu ZilkOr hastahanesinde ziyarette 

den ... > 
MUt:ı.reke sıralarında, Anadolu 

unıumi mllfettişllğine tayin olunan 
Mustafa Kemal Paşa karargdhına, 

Sıhhiye reisi lbrahim Tali beye mua
\'in olarak, dahil oldu. lnkıl:\pta çok 
çalıştı. Nihayet ilk intihap denesin_ 
de lstanbul mebusu ve milli hU!~t'l· 

mettn kuruluşunda 

oldu. 
Sıhhiye Vekili 

Talebcliğindenbcri !evkaltıde nazik 
ve çok terbiyeli idi, cEfendim> siz, 
czntırı.liniu siz kimseye hıtap etmez
di. Vazifede çok Utız ve şedid ol· 
makla beraber kımseyl incitmezdi. 

Siyasetle uğrn.şmayı gençlığinden
ber1 severdi. Daha Tıbbiye sıralannd 
iken Terakki ve Ittlhat cemiyet' 
girmlşU. HUrriyetın Udnı sıralar 

Silleymanlye kJUbUnde çalışm.ıt 



Şe bir 
Haberleri 
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Seferberlik başlıyor 

Sahte ekmek 
karnesi 
basanlar kumandanlık sanati 
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Cahtl halk, Bizans k~şlerlnln 

hHekcırhklarını farkedem yordu. 
Bu keşilİerln dualar le {azız) terin 
himayelerine m&zhar o!abllmek 
içlo herkes ellndek, servetini kl
nşe\ere bahşediyordu Halkın bü
tOn serveti, ke işlere, falcılara ve 
sihlrbazlara taşınıyordu. 

imparator '.Kc.stant n de boş dur
muyordu. Bir taraftan surların bo. 
zuk nrlerlnl tamir ettiriyor. Uzun 
bir muhasaaya dayanabilmek için 
icap eden tedblrlerı alıyor. Diğer 

taraftan da bütün Bizans asilzade
lerini ve hükümet ricalini sık sık 
saraya toplıyarak askeri teşkilatı· 

nı kuvvetlendirıntye çalışıyordu. 

Bu esnada şiddetli bir kış, Bi. 
zansı kasıp kavuruyordu. Fakat, 
Yaz geline ye kadar bir kolayını 

imparator, bu kıştan memnundu. 
bularak (Fatlh)İ, harp fikrinden 
caydıracağını ümit ediyor ve Edir. 
neye btrblrinl mütenkıp r cacı he
yetler gönderiyordu. 

Fatih, bu hey~tlerl kabul ediyor, 
söylenes sözleri, büyük bir dik
katle dinJlyor ve şu kısa cevabı 

vermekle iktifa eyliyordu: 

- imparator.a söyleyiniz. HarP
teR korkuyorsa, şehri sükUnetle 
teslim etsin. Yemin ediyorum ki, 
askerlerim, hiç kimsenin mahna 
ve canına flişmıyeceklerdir. Her
kes hiiutyetlni muhafaza edecek. 
tir. İstiyenler ~lrde kalacaklar, 
diiedıkle!"l gibi yaşıyacaklar.. IS
temıyenler, beğcndiklerl )'Cr.e çı

lı::ıp gideceklerdir.. 

Cidden kahraman bir ruha ma. 
tik o18n .imparôtor Kosta.ntin, bu 
cevap karşısında, taş gibi donup 
kalıyor.. şehri teslim etmeyi bir 
türlü kafasına sığdıramıyor. Hiç 
olmazsa feUıketten daha az zar.arlı 
kurtuhrbihnek için bir takım şart
lar koyuyor .. fakat Fatih, hiç bir 
kayıt ve şart dınlemiyordu. 

İmparator, artık mukadderata 
boyun eğmlye mecbur olmuştu. 
Fatihe gBnderdlğl son mektup, su 
acı ve meyusane satırları ihtiva 
ediyordu: 

(Büyük bir samlmlyetıe, cısenln 

tabiiyetini kabul ediyorum• dedl
ilm halde, sizi 1knan muvaffak o. 
\amıyorum. Ve artık, sulhten zL 
)'ade harbe taraftar olduğunuzu 
anlıyorum. 

(Varsın, sizin arzunuz yerini bul
sun. Ben, .,imdi, Cenabı Hakka te. 
Vt!ccüh edeceğim. Ve r.rtık ondan 
ba kasına müracaat eylemiyece
ğlm. 

(Eğer Cenabı Hak, şehrin size 
geçmesini mukadder etti ise. bu· 
na kim mAnl olabllır? 

(Ben; riayet edeceğimize her ı. 
kimlzln de yemin ettiğimiz tacıh-

'2ll>A\IA\ 
H~ngisi daha iyi 

satıcı imiş 

M efhur Ford fabrikası sahibi 

Henrl Forcf ile Fayrston lis· 

tik fabrika ı ıahlbl Harvey Fayr ton 
çek ıkı do t imişler, tatil eyahat
lerJal beraber yaparlarmış, :fakat iki j 
dost seyahate çıklllc& çocuk kesilir, 
her sün ttirlU bahislere tutuşur, id
dialara glrlşlrlermlş. 

!Bir '&iin kırmızı deruı yerlllerle 
mea~n bir yerde dolaşırken: cBen 
daha iyi satıcıyım», • en daha iyi 
satıcısmıt diye iddiaya. başlamışlar. 

Bulundukları yerdeki zengin bir ka
ı.Ue relııl Uıerinde atış meharetıcrı_ 

nl tecrübe etmeğe karar vermişler. 

llkönce Henrl Ford, on model bir 
1''ord otonıoblllnJ alarak re.isin yanı· 
na ıttmış, bir saat kadar nefes til
ketml,, ofomoblli satamadan donmuş 
ve arkadaşına demiş ki: 

- Nafile, lıerlt inatçı, benden otc• 
mobil almayınca seııden ne dire IAı.· 
tik alacak-· 

Jo'ayn;ton, hiç aldırmıyarak dine 
lrir otomobil 1Astfğ1 almış \'e eliyle 
&e\·lre çevire reisin yanına gitmiş, 

dlferleri kar ıdan seyrediyorlarmış. 
Beş dakika sonra la tlğl vermiş, 

'paraaını almış dönmüş. Herkes hay_ 
retler içinde... OtomobUI ofmıyan bu 
adam IAstığl ne diye aldı\' 

Fayrston dönünce izah etmiş: 
- Otlu ç.ember çe\·lrtr ve etlenir 

diyerek kandırdım \'e satum. 
:Ferd, ltunun üzerine pes demlt ,.e 

arkadqının daha tyi eatıcı olılufunu 

tasdik eımı1o ı 
SEBÇJ; 

lıUUer hakkındaki söik:rimi geri 
alıyorum ve artık payitahtın k-apı· 
!arını kapıyorum Cenabı Hakkın 

slıe, sulh arzusu ilham etmesini 
çok temen. ı ederım. Aksı takd r. 
de mukaddes şehrı ve milletimi, 
knnımın son damlasına kad~r mü
dafaa eyliyeceğim. 

cAdll ve hAkim olan Cenabı Hak 
kın, her iklmlzı de huzurunda mu. 
hakeme edeceği gür.e kadar taht 
ve saltanatta daim olunuz.) 

Talisiz imparatorun bu son mek
tubu çok hazindi. Fakat Fatih, hü
ki'ımetinln yüksek menfaatı karşı. 
sında, böyle şairane sözlerin tesL 
rlne kapılacak derecede zayıf ruhlu 
bir hükümdar değildi... O, tama
mlle knrarını vermişti. Blzansın il. 
zerinden baç kalkacak.. onun ye
rlnı hilll.l ışgal edecekti. 

SEFERBERLİK 

Fatih,• kfınunusanı ayı ıçlnde se· 
ferberliğe başlamıştı. Hükümran 
olduğu ülkenin ~r tarafına fer. 
manlar yollamış, asker ve harp 
malzemesinin toplanması için bü
tün tedbirleri almıştı. 

Seferberlik pldnına nazaran, top 
lan-acak olan ordunun miktar~ 160 
bln nefer olacaktı. Ayni zamanda 
deniz kuvvetleri de Gelibolu ter
sanesinde toplanıp, azami süratle 
büyük bir fılo hazırl-anacaktı. 

Fakat, Fatihin en yüksek gayesi. 
o zamana kadar görülmemiş olan 
bir (topçu parkı) yapmak, yirmi 
sekiz muhasarada düşmanlarına 

büyük bir metanetle göğüs ger. 
miş olan Bizans knli!Slnln surlarını, 
top mermilerile yıkmaktı. 

Hiç bir hükümdara nasip olmı
yacak derecede parlak bir talibe 
malik olan Fatih, bu büyük arzu
sunu yerine getirmek için, hiç bir 
güçlük çekmedi. Yüksek talihi, o. 
nun önüne Bizans kalesinden firar 
eden bir mühendis getirdi. 

Urban ismindeki bu Macar -ve 
yahut Ulah- mühendis, uzun za_ 
mandanberi., imparatorun maiye
tinde bulunarak, Bizans kalesinin 
tahkimat işlerile uğraşmıştı. Fa. 

kat çok kıymetli çalışmalarına rağ 
men, kendisine verfien tahsisatın 

dörtte birini bile alamamış, -ayni 
zamanda da Bizanslıların dini ve 
siyasi münakaşa ve mücadeleleri-

nin gürültülerinden bıkmış, usan

mıştı. Bu sebeplere binaen artık 

bu dejenere kütlenin arasmda ya_ 
şamanın ve çalışmanın mAnasız ol
duğunu anlamış, asilfıne bir ciddi· 
yetle büyük işlere hazırlanan Türk 
!ere hizmet etmeyi daha muvafık 
bularak, Bizans kalesinden kaç_ 
mıştı. 

Fatih, kendisine hlc:met arzeden 
Urbanı kabul etmekte tereddüt gös 
!ermedi. Derhal onunla, şu suretle 
müzakereye glrlsti. 

Fatih - Bugüne kad. r yaflllmı;J 

olon top!.ardan ckha büyük çaplar. 
da toplar ooktürlll{lk lstiyvrurn. 
Bu mümkün olabilir mi? 

Urban - Bizans surları, Babil 
surları kadar metin olsa bile, on· 
!arı paramparça edecek cesamette 
top dökebilmek için kendime gü_ 
veneblliyorum. Ancak ben. mühen. 
dlslm, asker değlllm. O topların 

nerelere yerleştirllmek lAzım gel· 
dlğlne dair h!ç bir malClmatım ol. 
mndığını itiraf ederim. 

(Arkuı .,,ar) 

Suçlular bir sene dört 
ay ağır hapse mahkum 

oldular 
Galatuda Kağıtçılık ve 1\ıatbaa· 

cıltk Türk Anonim şırketlnln baş, 
mürettibi vasll Papadopulcs mat.. 
baada ba.stığı sobte ekmek karne
lerini satarken yakalanarak Milli 
Korunma mahkemesinı: verilmiş. 

ti. 

Mahkeme, bundan evvelki cel

sesinde bu karnelerin sahteliğini 

tayin ve tefrik etmesi için Güzel 

Sanatlar Akademisi profesörlerlle 
bir başmürettıpten müteşekklJ üç 
kişilik bir ehlivukuf heyetı seçmiş 
ve bu suretle karnelerin sahtelik 
ve iğfal kablli)"etinl tesblt etmiş
ti. 

Dün, 2 numaralı Milli Korunma 
mahkemesinde bu d2va neticelen. 
mlş ve suçlu Vasilin suçu sabit 
gör~lerek bir sene 4 ay ağır hap
se mahkum edilmiştir. 

ihtikar vak'aları 
Fazla. fiyatla yoğurt satmiktan 

Arnavutköyünde bakkal Marko, 
fazla fiyatla şarap satmaktıın Kal
yoncukulluğunda meyhaneci T&· 

naş. fazla fiyatla helva satmaktan 
Horhor caddesinde bakkal Ali, 

fazla fiyatla. kilit satmaktan Balat. 
ta Sara 2 numaralı Milli Korunma 
m9hkemesince beşer lıra para ce
zasına ve 7 şer gün dükkanlarının 
kapatılmasına mahkum edılmiştlr. 

Yaramazlığın sonu 
Aksarayda Horhor caddesinde 

oturan 11 yaşında Demir, dün &k· 
şam saat 9 • 10 da Horhor cadde
sinden BeyazKia çıkmakta olan 
tramvayın romorkundan öndeki 
vagona atlamak isterken iki tram· 
vay 11rasında kalarak yere düş,. 

müş, sai kolu ve sol bacağı kesi. 
lerek CerrahpalHcl hastanesine kal· 
dırılmış ve hestanede ölmüştür. 

Adliye doktoru Hikmet Nomer 
cesedin defnine ruhsat vermiştir. 

Osküdarda iki evle iki 
dükkan yandı 

Evvelki gece sabaha karşı Üs
küd-arda Tabutçularda bir yangın 
çıkmış, iki evle iki dükkfın yan. 
mıştır. Kunduracı Mehmede ait 
86 numaralı evden çıkan .ateş, pek 
çabuk genlşllyerek bitişiğindeki 

arpacı Talata ait büyük bir evle 
altındaki dükkanları da yaktıktan 
sonra, !t!aly~ tıırafından söndü
rülmüştür. Yangının neden çıktı

ğını Üsküdar Müddelumumlliği 
ile zabıta tahkik etmektedir. 

Tütüncülerin toplanttsı 
Ev\:elc Ege, 'Marır.nra, Kaı ade. 

niz mıntakası tütün t clı-lerl tara
fından seçlleo ve Ankarada yap
lıkları toplantılardan birkaç gün 
evvel dönen tütüncfi murahhasla. 
rile İnhisarlar Vekfıletlnin sa!Ahl· 
yetli mümessilleri yarın İstanbul 
Mıntaka Ticaret müdürlüğünde 

bir toplantı yapacaklardır. Blr 
kongre mahiyetinde olan bu top
lantıda, tütüncü!Uğümilze alt me. 
seleler ve bu -erada l.ütünlerlmlz· 
deki muhtelif işletme tiplerinin 
birleştirilmesi işi görüşülecektir. 

- Sen benimle alay mr ediyorsun, 
Colette? Yoksa sana söylediklerimin 
manasını anlamıyor musun? sen piç ke. 
llmesinln .ne demek oldulunu bilmiyor 
musun? 

1 ngllı:z. ordu::.-unda yük~k 

U kumanda sanatı bulunabi

leceğine bizi ilk inandıran Gene
ral Wavell oldu. O, garp çölünün 
ilk muzaffer ve kahraman ku· 
mandanı olarak tarihe geçecek
tir. Elindeki kuvvet ezdı. Fakat 
iradesi sağlamdı, azim ve cesa. 
retı büyüktü, kumandanlık san
atından anlayordu. İngiliz ordu
sunda ve askeri mekteplerinde 
profesörlük etmiş, ve İngilterede 
tank, zırhlı birlik ve bindirilmiş 
piyade tabiyesini ilk ~f .. o ileri 
sürmüştü. 

Garp çölünde 26 eylül 1940 
da başlayan ilk taarruzda yuka_ 
rıda saydığımız mezlyetlerile ge
niş bilgi ve tecrübesini bütün 

işçilerine yemek ver;;-ı 
fabrikalara pirinç ve 

yağ tevziatı 
Bolge Iaşc müdürlilğü bundan 

bir müddet evvel i§çılerlne para

sız yemek dağıtan fabrika, 'l!tölye 

ve müesseselere yağ ve pırinç tev· 

zi etmeğe karar vermişti. 

Her fabrika ve müessesenin ça. 

Iıştıniığı amele mikt-arı nazarı itı

bara alınarak hazırlanmakta olan 

tevzi listeleri sona erml§ olduğun

dan bugUnden itibaren kararın 

tatblkına geçilecektir. 

Öğrendiğimize göre bu dda mez 

kur müesseselere 100 bin kilo pi. 

rinç, 1500 teneke Turyağ tevzi 

edilecektir. 

Üsküdar tramvaylarmda 
kombine biletler 

yapılacak 
Üsküdar - Kadıköy Tramvay 

şirketınin muamele ve hesapları
:nın tasfiyesine devam edilmekt-e. 
dlr. Tasfiye muamelesinin bir sene 
kadar süreceği tahmin olunmakta· 
dır. Şirketin istanbul Tramvay 
İdaresine devri muamele:ılne ya_ 
kında başlanacak ve bu işin mum_ 
kün olduğu kadar ez bir zamanda 
başarılmasına çalışılacaktır. Devir 
muamelesi bittikten sonra, yeni 
blr tarife yapılacaktır. Bu tarife· 
nln tanzimlnd-e, halka bir kolay
lık olmak üzere, Denizyolları ve 
ŞirketihaYrlye ile de anlaşmalar 

yııpılarak kombine biletler çıkarı. 
lac&ktır. 

~steklisi çıkmayan inşaatı 
belediye yapacak 

Ekstltmeye konulup da isteklisi 

çıkmayan yapıl-arın Belediye ta
rafından yaptırılması kararlaştı. 

t'Ilmıştır. Bu hususta eide bulunan 

daimi ameleden istifade olunacak 

ve ihtiy11ç vukuund.a ayrıca amele 
de alınacaktır. Bu suretle bir an 
evvel Taksimdeki İnönü gezisi ik
mal ettirilecek ve parkların tanzL 
mine devam edilecektir. 

• 

Yazan: İHSAN BORAN 

dünyaya isbat ettL Ustün İtalyan 
ordularını mağlüp ederek garp 
çölüne, doğu Afrikada Eritre ve 
Habeşistana hakim oldu. 

Fakat General Wavell'den son.. 
ra gelenler, onun çapında bır 

kumar.dan olduğunu göstereme. 
diler. Onunla diğerleri arasında 

dağlar kadar farklar olduğu gö
rüldü. Ondan sonra gelenler, el
lerinde daha mukemmel ve da. 
ha bUyUk kuvvetler olduğu hal· 
de, General Wavell'in başardı.-:ı 
büyük işlerin dörtte birini değıl 
yüzde b.rini bıle yapamadılar. 

General Wavell'in onlara emar.et 
bıraktığı garp çölünü muhafazıı 

edebilselerdı; bunu dn becere
mediler. 

Yalnız General Auchinleck, 
General Wavell ayarır.da bir ku. 
mand2n olduğunu gö:;terdı. Hem 
de daha korkunç ;,,ir felaket 
karşısında. 

B ay Çörçil'in son nutku bl· 
ze iyi ve kötü olarak iki 

kumandan tipi veriyor: 
1 - Tobruk kale kumandanı, 

bir gün dayanmadan ve yukı;rıya 
danışmadan teslim oluyc.r. Em
rinde 27 bin kişilik kuvvet ve 
üç aylık yiyecek ve cepu.ne var. 
Buradaki kumEndan, kaleyi bir 
gün içinde teslim etmekle b1iLUn 
seyyar İngiliz ordusunu da teh. 
ilkeye düşüreceğini anlamaktan 
acizdir. Bu işe en çok şaşan ga
liba General R1 tchıe'dir. Çünk\i 
kalenin bir müddet dayanması 
sayesinde Mısır hududunda or
duyu toparlayarak bir cephe tu. 
ta bileceğini sanmı§h· FE kat kale 
kumandanının korkaklığı ve be· 
cerlkslzliğl, onun da hesaplarını 

altüst ett . Bu hareket askerlerin 
ağzında bir tek kelime ile ifade 
edilir: Çirkin. 

2 - General Auchlnleck, bU

tün ümitlerin kesild :ği bir anda, 

yukarı) a danışmadan ordur.un 
kumanda:.ını eline ıı.lı) or, ve 
tehllkeyı karşıl;ıyor. Bu haı eket 
askerlerin ağzında yine bir tek 
kelime ile ifade ed .lir: Parlak. 

İşte lkı tip kumar.danın mu. 
hıırebenin en feci anında yap· 
tıkları iki emrh·akl. B r i döğüş· 
meden ve danııımadan kalerln 
kulesine beyaz bayrak çektıri
yor. Öteki eline ilk anda 27 bin 
kişi geçmıyeceğinl bildiği hnlde 
kumandar.lık mes'uliyetinı üze. 
rlne alıyor ve işe başladıktan 

sonra yukarıya felaketin sonun· 
d~n beni mes'ul tutun diye ha
ber gönderiyor. 

Birincisi insanda nefret veya 
merhamet hissi, !~incisi ise gıp. 
ta ve haset uyandırıyor. Blrirclsl 
İngiliz ordusunda kumandanlık 
sanatını yerin dibine aeçır yor. 
lkir.cısi göklere yükseltiyor. BI· 
rlnclsı, bu harbin kiitü kuman
danları hakkında birinci r.uma. 
rayı, ikincisi İngiliz ordusunun 
yüksek kumandan saftr.da Ge· 
neral Wavell'in yanıbaşında yer 
alıyor. 

IE' akat §U tezada bakınız: 

lf'"'"' General Rommeı Mısır 
hududunu .;ışmeğa muvaffak oL 
duğu 'çin Mareşal oluyor. G ene. 
ral Wavell İllngsziye kadar mu
zafferane gittiği ve Erltrc ile 
Habeşlstanı kurtardığı ıc;in Ma
reşal olamıyor. Gerçi Wavell'in 
M•reşallığa ihtiyacı yok. Fakat 
o bune layık olduğunu harp mey 
danında kazandığı zaferlerle is. 
bat etmiştır. Acaba İngiltere ona 
bu rütbeyi niçin hiılA vermedi? 
Ya Geı:eral Au'chlnlcck'in par
lak emrivakii tekdir ve taltife 
layık değil mi? Bizce bundan 
zarar gören bu kıymetli general
ler~n ör.ce İngiliz kumandanlık 
ııt"r>Rh. ingillz orduııu ve lnglliz 
milletidir. 

M oskovanın "erdiği btr hıtbere l !f8nın af kolu olan }fakram p~a 
J:'Öre, Almanlar şark cephe- partiden uzakla~mı,. Bu hu!-ıu11ta 

ı.lnde Yerdikleri zayiat yüzünden iy- anlatııaıı ııebeplere &'Öre ~şanın ~ağ' 
gal aJtındakJ memleketlerde bulunan kolu olmakbaı uııarıdıtı ve parti için 

ltlr be.,ln<'i kol olmat• Jstldad JÖıı· 

rerdlğl anlaşılıyor. Kol değiştlnue 

hadiseleri her yerde ve her uman 
böyle neticeler dofurur, 

garnizonlarını 11on derece azaltmak 
zorunda kalmııılardır. Meıtela Fran
sadaki kunetler ı;eköen - yü.ı bin kL 
11lyl g~mlyorınut· 

Mo,.ko\'anın verdiği bu haber, Al· 
manların ırark oephealnde utradık
ları kayıpların ağırlığını &"Öı.termek

ıeu ;ıtyade, dlter ınUtt.Gd .lerl~ «kı
ımn s:ıııa ı.öyJüyurı.111, ı lhılm li&il 

li.n1ı<.!» lı:w.blllı.~.:ı o)'lc oir ıuıcp .r: 
cBUtUn Alman kun·etlcrlnl lbtllme 

çektim. Bu yllzdıın garbi Avrupaıta 
Alman kunetleri çok azaldı. Fazla 
nklt kaybetmeden ikinci - veya 
üçüncü - cepheyi açınız. ÇUnkli şark
ta işler pek iyi gitmiyor. Baskı faz. 
lalaştı. Bu baskıyı laafifietlntz!ıt 

BP.iDEVININ KULAGI 

ı;iU Amerikalılar e(lencell adamhır
dır vesr~IAm • .\tlant!k salllJlnd~kl bir 
11;,;ıu ı ,ı!u .. r.nı o eh· r~a. ılı.l~an 

dü'i .. ';1t;ı ddıl .. altd•rı~u 3i.ı:lem~ 

f\:iil p jı muıouııor.. bir twı.ta?C' e 
ile çe,·trmeke kalkmı~r, fakat be· 
tediye reisi şeblr çirkinleşir diye 
müsaade et.memı._ 

Şebrla çlrklnl~er.I lılr tarafta 
dursun, bedevinin sat kulaAım gils
termek lçtn ııat koluna boynu1111Q 
etrafında dolaştermatM rt~ bir hare.. 
kere, yaul muanam bir talltaperde

Mısıl"ın VeM partisinde çıkan bir ye ne lluum var, ışıldan iindttrıtn 
ihtilA.:f yti;ıUnden, partinJn 1:5 senedir ı olaan btbla? 
genebekref;erl ve ba!fvekll Nahas pa.. Tatluert 

KOL DEGIŞTIRIBKEN 

\ 

annenle babanı çaiır, hP.m~n yanıma geL 
sinler ... 

İki dakika sonra Valentine ile kocası 
salona geldiler. İhtiyar Madam onlara 
Colette ile konuşmasını anlattı ve ken
dilerini teskin etti. - Tabii biliyorum; ben annemle ba. 

ba~ın evlendikleri tarihe kadar öyle sa
yılırdım; bunu ben zaten biliyordum, 
eskldenberi hep biliyordum. 

Anclre Maurois Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
- Haydı çocuklar, benim işim bitti, 

gidip kızınızı kucaklayınız, dedi. 

- Hep mi biliyordun? Bunu sana kim 
söyledi? 

- Çok klşller .. İhtiyar sütn\nem var· 
dı, o her zaman söylermiş. Ben dÇirt ya. 
şında iken gitmiş, sözlerini ben kendim 

hatırlamıyorum, fa.kat ondan sonra ge. 
len dadım11 anlatmış, o bana daima tek· 
rar ederdi. Sonra arkadaşım Terez ve 
başka çocuklar ... 

Madam de la Gulcharderle hayretle din 
liyordu. Bastonunu havalara kadar kaldı_ 
rarak: 

- Aman yarabbi, dedi. O biçareler de 
tam on sekiz sene bunu duyurmıyacağız 
diye üzülmüşler. Şimdi de acaba bun
dan dolayı affedecek misin, diye kendi. 
Jerlnl y.yorlar. Halbuki sen henüz kun
ciakta iken bundan haberin varmış. Ha
yat çok gülünç ... Yalnız şunu anlamak 
istiyorum: Sen bundan dolayı hfç üzül. 
medln mi? 

Üzülecek bir şey de değil ama ... Kü
çucük yaşta bu meselenin ehemmiyetli 
olmadıjını nasıl takdir edebildin? 

- Kim bilir, belki de ilk :zamanları 
~zülmüşümdür. Bir gün hatırlıyorum, 
ihtiyar sütnlnem blr başka dadıya: aZa
vallı çocuk öksüzden farkı yok. Ailesi 
kabul etmek istemiyor,, demişti. Çocuk. 
luk hatıralarımın en acısı budur. Uzun 
seneler kendi kendime acıdım. Ne gülünç 
delil mi? Çilnkü vaziyeti bilmiyordum, 

r biraz daha büyüyünce dadıma sor. 

dum. O da anlattı ... cYa .. Demek ki me· 
sele bundan ibaretmiş» dedim ve rahat 
ettim. Daha sonraları büsbütün unuttum. 
Ne yapayım, Madam, annemin babamın 
mazisi kendilerine ait... Mademki onlar 
bana bu meseleyi hiç açmadılar. ben na
sıl bunu blldlliml söyliyebillrim. Ben 
ikisini de çok belenlrdlm, hele babama." 
Daha evvel evlenmeleri mUmkün olsay
dı elbette yaparlardı. Demek ki çok mü
him sebepler vardı. Hem şunu da size 
anlatmak isterim ki annemin evlenme. 
den evvel bir adamı, hem de-sonraki ko. 
casını sevmesini. evlendikten sonra baş· 
kahrrJ gibi bir çok adamları sevmesin~ 
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tercih ederim. 

- Haydi, haydi, sus artık, ne söyle. 
diilni bilmiyorsun. 

Peki, o halde bu meseleyi sen de be
nim gibi hoş görüyorsun, fakat acaba 
Saviniac'lar buna ne diyecekler bakalım. 
Hele sen bu işe karışma... Ben onlarla 
görfişeceğim. Sakın bana sormadan An
"'reye bir şey anlatma ... E mi, sakın! 

- Fakat Andre bunu b llyor, Madamı 
- Andre biliyor mu. Ona da kim söy. 

ledi? 

- Ben söyledim, Madam. Çocuklu~u
ma alt her şeyi kendisine anlattım. Dün
yaya şimdiye kadar bir ona, bir de size 
bu meseleden bahsetmişimdir, buna e. 
min olunuz ... 

- Ne garip çocuksun seni Ya Andre 
ne dedi? 

- Andre mi? Hiç •.• Ha şimdi hatırlı
yorum, galiba şöyle söylemişti: aTıpkı 
romanlarda olduğu gibi, ne hoş bir ha· 
yat ..• 

- Olur :ey değil, haydi §imdi koş da 
--... 

Fakat Valentine it'raz etti: 

- Hayır, olmaz. İşi bu şekle döküp 
yüz göz olmıyalım. Kendisine ne benim· 
le, ne de babasile bu meseleyi konuşma. 
masını söylemenizi rica edeceğim. Buna 
şaştınız değil mı? Niç!n mi? Mademki 
her §eyi biliyor ve medemkl bize olan 
muhabbeti ve hürmeti bundan dolayı ek 

sllmemlştlr, bu meseleyi tekrarlamanın 

ne lüzumu var? Söylediklerinize bakı. 

lırsa buna ehemmiyet dahi vermlyormuı, 

deiil mi? Bu mümkilndUr. O halde ne· 

den eski dertlerimizi tazeliyelim. M.azlyi 
kurcalamak dolru değildir, duraun su. 

ları bulandırmamak lbımdır. Bir za
manlar Gaston, civardaki bataklıkları 

.altüst ettirdi, hep!miz hastalandık, sıt

maya yakalandık. Uyuyan yılanları u. 
yandırmamak IAıımdır. 

Gaston karısının omuzuna vurarak: 
- Hiç te cesur değilmişsin, dedi. 
- Belki öyledir, faka-t cesur olmakta 

ne fayda var? 
(Arkası var) 

w.ı.ac 

Acı hepimizindir 
B ir aa için keltdifthl be-nim 

yerime koyutts: 
Ga.ıef;ede ~1'6 t;alu;ı) on.'!_!!a~. Bu

ton h~"aı1!tılP.rJ Jö?-de!' ş-~irml,,U· 
'!,.İ!-· By a!fda baş\ eığljıı de. şaat
lerce lsfanhulun ve dolayısile mem. 
leketln ha~·atı i~lerlle Qle!jgul oldu
ğunu; ka)ınakamları. tthalat ve lh· 
racat tıı.drlerfnl, değirmencileri, fı· 

rınf'ıları, odun Ye kömürcüleri kabul 
ettiğini; işler bakkırtda onlardan et
raflı malfınıat aldığını ,·e ylRe Oll

lara etraflı direktifler \·erdltfnl öğ
renlyorı.unuz. 

lş bafına geçtlğindenberl tlurma· 
dan çah:;ıan bu devlet adamının, bir 
kaç JÜll geçirmek liure sekllğl 
htanbulda da, durup dlntenmeden 
yurdun ,.e yurtt&§ların iyillft pe
~inde cllı11ndlğlnl, umumı dertleri 
haflfletec•ek 911reler aradığını anlı
yorı;unuz. içinizde bir ferahlık duy_ 
marııak imkansızdır. 

Ha\'acllı;lerin sonu alınıyor; işler 

ilerliyor; sayfalar balla11ıyor \'e 
makineye \·6r!lmeğe hazır bir Jıale 
geUyor. StLi11 de işlnlz bitmiştir; 

sa~hın üçünde matbaadan aynh
yorı;unuz. Yatatınıza 'lrlrditlniz za-

man, en dertli işler! halletmek için 

vücudünü yınratan bir Befvekllln 

günlük mesaisini hatlrlıyonunu~ 

ve rahat bir uykuya dalıyorawnu. 

Ertesi pn pzeteıllzl eUnlze al

dığınız zaman onan clört beş u.at 
eV\·el matbaada makine dalreı.lne 

&"itmek üzere bıraktıflnrı. gaz.ete ol_ 

madıfını, birinci sayfasnam. değiş_ 

tlğlnl, Başvekilin ge.ce yarısı kalp 

sektesinden \'e:fat ettlği11I öğrenl

yonunuz. Yıldırımla wrulmuşa. 

dönmemeğ6 lmk4n \'Br mı!' 

Türkiye, en Jtio tutlar lçlade 

yurd ve millet için her miinll yen
meğe bütün hüsnü nlyetUe çalışan 

temiz bir evladını kaybetti. Bu iti

barla acı, heplmlzln acııııdır. Fakat 

yukarıda anlattığım \ ·aziyette bu

Jım aydınız, duydufunu acı 1k.l kat 

olurdu. 

Tann milletimlu ebediyet ömrü 

venin 

ıtÖıt JtADJ 

Faruk Sunter, 
Ankaraya döndü 

Tıca.ret Vdk4.letl standardlzaS'yon 
umum mUdürU B. Faruk SUnter şeh
rimizdeki tetkiklerini bitirerek dün 
akşam ekspresle Ankaraya döıunüş· 
tür. 

Vergilerin tahakkuk ve 
tahsilinde sürat 

1942 yılına alt gerek devlete, 
gerek belediye ve hu.susi idareye 
alt gelir ve vergilerin bir an ev· 
vel tahakkuk ettirilmesi ve tahak
kuk i~lerinin nihayet temmuz ayı 
nihayetine kadar neticelendirilme. 
si için alAkalı makamlara yeniden 
tebligat yapılmıştır. Tahakkuk i~ • 
fodııde şimdlaen -ve a~u::.tost~r 

itibaren de tahsllAtta ton dnrecw:i~ 
dikkat vre sünat gösterlle-cektir. 

TAKViM) 
9 TEMMUZ 194! 
PERŞEMBE 

AY '1 - Gün 190 - Hızrr 85 
llUMt 1358 - HAZİRAN 26 
Hicri 1361 - Cemazlyelahlr 25 
VAKİT ZEV ALt EZANİ 
GÜNEŞ 5,37 8,54 
öGLE 13,19 4.36 
İKİNDİ 
AKŞAM 

YATSI 
İMSAK 

17,19 
20,43 
22,43 
3,20 . 

8,36 
12,00 

2,00 
6,37 

Zomon çöreğ; 

B lr bit giin ldareU elnnek ye

nJrse arttırılacak bir h9çuk 

kilo ekmek ak~dan suya konarak 

aalaldacak, aab8bleyln yumuşamış 

omak awdan çıkınca elle ıytce ezUe

rek YOKuruJacak, bCf yumurtanın aa
rııı ayrı, beyazı ayn telle \'Urula<'ak, 
evvelA saruıı hamura karışacak \'e 

YOKuruJacak, bir çorba ka.ı,ıA'J tlırçın, 
bir çay fincanı çekirdeksiz liıilm, bir 
buçuk çay fincanı pudra şeker de 
ll&ve ederek gene yoKurulacak. En 
sonra kar haline gelen yumurtanın 
beyazı da konarak yoğurula.cak. Bir 
tepalnfn lçı yaA'lanarak hazırlanan 

hamur, içine boşalıp fırına. \'erilecek, 
fırından gelince baklava baklava ke
eilerek tabağa konduktan sonra nu_ 
rlne pudra 9"ker ıerpllerek çayla 
yenecek. Çok leuetll olan bu zaman 
çöretı çecakluın pek makbulliM 
secJyor 
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İngiliz ktınetleri 
ilerliyor 

<-.J ~ "!* 
varoır. Bu .k&llar pradlye kadtn 
hiç bir mukavemetle kar~ılapna. 

mı~a da blr çarpı~ma herhalde 
çok gecıkmiyeccltilr· Bu birllk
lerde Yeni Zelandalı kıtalar da 
vardır. 

Hindistanın 
m··dafaası 

Km-•ktaki gedik 
~enitliyor 

(~1 illehle) c/» 

tu muatur. Yalnız bir kolordu ke. 
siminde, wn üı; gün içinde 75 
düşman tankı tahrip edılm1$tlr. 

~iYASff CMAL 
. ~=== =ı=~ :; ! 1 ;3 

M are.,al Rommel, Llb~ada 'e 
Mılilr ceı•heslııdc ) az. &.)ları 

ic;lııdc ıı. blış ilk harekat )a111lsbllece, 
ğlnl bpnt etti. Düne kadar umumı 
kanıtat, JillZın çi.>ldt.ı mUthl ıcuklar 

\e kum fırtınaları )Ü:tünden a keri 
hareketler başıınlanıı)acağındB.R Uta_ 

retti. 

Ankara, 8 (Vatan) - BugUn Asıka ı masasının başma geçerdi. Her akşam 
rada bulunan dUnUn en yakınları kan 119.30 dan sonra Ana.dolu klUbUne gl
çanağna dönen ~erile frÖZlerime der. Orada afk&daşh}rını bulur, ço~ 
bakıp, dudakları titreyerek şunları oynadığı bezik partisine dalardı. Bu 
anlatıyor: bezik partilerini seyretmek için klUp_ 

Londra, 8 (A.A.) - Görunftşc 
göre, Auchlnleck, baş1Jc4l taarruz 
hedefı olarak Rommel'in sol ya· 
nını tutmaktadır. Almanların bir 
ricat yapmağa ba:ıırlahdıklarını 
gösteren henüz hiç b ir emare yok. 
sa da Rommel, sol yunından mu. 
harebe vermek istemiyor. Ve o 
Ya ndan kaçınıyor. Fakat Auchin
eck, Rommel'e biç nefes aldırma. 
ınaktadır. 

Londra, 8 (A.A.) - :Mısır'daki In
gillz umumi karargtıhı nezdinde Reu_ 
ter ajansının hususi muhabiri bildi
riyor: 

Gaadl de aı11a1et 
yola geldi 

Jlüda/aa için İn
giliz - .Amer ikan 

ordularının 
lüzumuna kani 
Vaşington, 8 (A.A.) - UrJted 

Press: 

Nev-York Times yaz.yor: 

Kanin yarımadasının ş;mallndc
ki den.iz kesıminde b ir düşman 

. devriye gerals' bomba _ııe batırıl· 
mıştır. 

~imdi iki ordu El Alemin • Katta
ra bataklığı bötg inde, yardım kı

talarıoın \C malzemenin lCti meslnl 
bekllyerek birbirine kar ı muvakkat 
lılr mlidafaa \'&7.lyetl almış hulunu
~ orlar. lhvn müddet böyle duracak_ 
hırı iahmfn edilemez. Romrnel, ls
kendcrlyeyl g~erek SU\'eyş kanalı
nı kapıatuıak i ter, General Auchln
Jeeı. de l\Uh,·er ordusunu lskenderiye 
önlerinde gördi\kçe Mı ır'rn ,.. Ak
deniz !hllldmJyetJnln ıehllkede oldu_ 
ğımu düşünmekten lmrhılamaz. 

lld ordu kumandanının aldığı '\'a

zlfc aocuk taarruzla halledlleblllr. 
.t'akat hangi taraf büyUk ölçüde bir 
taarruza girişecek'! işte bütün ım
sele bundan ibaret. 

Çiçeklere çok dilşkUqdu. Bahçe te bulunan herkes etrnfına dolardı. 

ile uğraşırdı. Altylşl sevmezdi. Va- Saat 21 den sonra ya evine gider, 
tanını yaygara etmeden sever, vazı. yemeğini yer veya Mllıt Şef InönU 
fesini lsUycrek yapardı. Sabahları tarafından çağırılmışsa Çankaya. köş
çok erken kalkar, sabahın allısı onu küne gider, BUyQk Şef tarafından 

mutlaka elindeki bir fincan kahveyi sorulan memleket meselelerine dair 
içerken bulurdu. Kahvesini bltırlr bi- cevap verir. Ve en geç saat 24 de 
tirmez yerli ve ecnebi gazeteleri, si- yatağınıı. girerdı. Memleket mese!e
yası, içtimaı, lktısadt, zirat ve her leri hakkında vekillere veya alrt.kalı 
tUrlU meseleler hakkında kendisine memurlara verdiği direktifleri not 
verilen raporları, gelen telgrafları eder, onları muntazaman bu notlara 
okumıya başlardı. Saat 9 da bu işle- bakarak takip buyururdu. 
ri bitirir, yarım saat kadar dinlemr Yukarıdaki ma!O.matı verenlerden 
ve 10 a doğru BnşveklUete gelir, res- biri göz yaşları içinde bana Refik 
mi lşlerile uğra,ır, sefirleri, vekilleri, Saydamın takip fikrine misal olarak 
mebuslan kabul eder, turıu mesele_ şu ölmez hatırasını anlattı: 
ler üzerinde tUrlU tiklrler yUrUtUrdil. - Bana bir giln bir iş havale et
Bu çalışması da saat 13.30 za kadar mlşti. Dikkat ettim, not etmedi. Ara
sUrer. 13.30 dan sonra yemeğini yer, dan bir kaç giln geçmişti. Sabahın 
C\1nde bir saat kadar istirahat eder erken santinde telefonum çaldı. Aç_ 
ve saat 15 e doğru demirleri aşındı- lım, ince olduğu nisbette ton bir ses: 

Şu anda UstlinlUk bizdedir. Muva
sala hattımızın kısa olması sayesin· 
de kıtalarımızı Ort.aşark'ta mevcut 
kaynaklarla takviye \'e tochiz edebi
liyoruz. Rommel ı.ee. deniz tarikllc 
ltalya'dan i'htiyat tUmenler gelinci_ 
ye kadar efradından ve ia~e l<olların
dan yeni bir gayret beklemek zorun
dadır. 

MemlekeUrde büyük bir nüfu. 
zu olan Gandlnln nihayet H indls· 
tan müdafaası için ~ abancı yani 
İngiliz ve Amerikan ordularının 
luzvmuna kanf olması mes'ut bir 
olP ydır. 

Vefd partisinde 
ihtilaf 

(Başı 1 lnclcte) (/) 

Vefd prensiplerinden uzaklaştığı, 
partı liderile azalarını, vezlfeleri
ni ihmalle itham ettiği bildirilmek
tedir. Partinin en eski azasından 

olan Ragıp Hanna Bey de keza 
pnrt den çıkarılmıştır. icrıı komi. 
test yakında tekrar toplanacak 
Vefd prensiplerinden uzaklaşmak 

töhmeti aıtır.da kalan parti azr.ıa

rı hakkında kararlar verecektir. 

Hususi bir tebliğde de b Udirll. 
diğ i gibi, savas uçakları ve deniz
altılar1 Şimal Kutup denizinde bil· 
ylik b ir fngillz • Amerikan kaflle
sine hücum ederek büyük bir kıs
mını tahrip etmişlerdir. 38 tlcarel 
vapurundan mürekkep bulunan 
kafile uçak, zırhlı, mühimmat ve 
yiyecek yüklü olarak Arkanjel'e 
gitmekte ve büyuk harp gem leri, 
muhripler ve korvetler tarafından 
kuvvetle himaye edilmekte idi. 
;a irinci sınıf bir Amerikan kruva
zörü ile hepsi 122 bin tonilfıto 
hacminde 10 ticaret vapuru uçak. 
lar tarafından, 70.400 tonlJMoluk 
9 vapur da denizaltıları tarafından 
batırılmıştır. Kafileden geri kalan 
kısmının takibi sırasında, den.z
altılnr hepsı 24, 700 tonlltıto hac
ın nele dört npur daha batırmış. 

lardır Bu .suretle bu kafileden 
hepsi 17,100 ton hacminde 32 düş· 
man vspuru batırılnu~tır. AmerL 
kan tayfadan bliyük bir kısmı sıh. 
hiye uçakları tarafından kurtarı· 
lar. k esir edılmiştlr. 

Görünüşe göre, lnglllzleriu aynı 
zaman içinde daha çok kU\"\'etlenme
~rJ mUmkUn. Mihver taraf bjiyük bir 
g&yret sarfetse de geri irtibatı n 
ntU\'86ttl116ı, lnglUzlerlnkl kadar kısa 
n sattam değildir, Onun için Giıae
nd Auotıhlleck'la bu \'a:z:lyetten JstL 
fııute ederek kuVl'etll bir taarrm yap
IlUL!iı muhtemeldir. 

racak kadar hararetli olarak vazife- - Allo diyordu. 
si başına dönerdi. Bu bUtUn memle- Derhal tanıdım. ~vekil. 
ketin iç ve dış işlerini allkadar eden - Kardeşim, dedi. Geçen gün sa-
bilylıİt ve yurda hayırlı çalışma saati na verdiğim iş! not etmemlşlın, gece 
19.30 za kadar stlrerdl. rüyama girdi. Ma.lflmn o işin mühleti 

Bundan sonra hakikaten yorulan bugün saat 17 de bitiyor, tabii bana 
Refik Saydam biraz dinlenmek için neticesini bildireceksin. 
dUnyada yegtne eğlencesi olan bezik Ertuğrul ~e,·ket 

lleır harbinin JklRd ~ı baş· 
hınuştır '\'6 hu arhk Akdelliz llkJ
nıf!etl ile ~ok alAkada.nlır. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
(Jhfı· 1 incide) »-« sinden çok şeyler bekliyordum. 

Doğu cephesinde : mecburiyetleri; vücuttaki bütün Tutulan yollarla merhum Başve
rahatsızlıklar 4Ain deva yerlr.e kilden beklenebileceğine kani ol-

En fimalcte Buz denizfnc'le btr kaç -.. 
geçmi"', ner tarafa ve her işe ye_ duğum usuller ve yollar arasın_ 

giindenberl müttefik gemi kafl1eleri " 
ııe Alman denlzaltı ve ha\'B kw\'Vet~ U~meğe klıfi gelecek kadar bol dakı farkı açıkça belirtmekten çe-

enerji yaratmıştı. Mes'uliyet duy- kinmedlm, devamlı surette bu ze-
Jerl araS«nda flddetll bir nnlbarebe · d 1 mlnde y. azı yazdım. 
oluyer. Ba kafileler ıtu~·aya ı.arp gusu ~ bundan doğan vıc an 

haz, bir dim..ı. ve vücudun çalış.. Siyasi hayatla bulunan herkes malreR'CSI gütürü) orlarck. Ahnan °6 
denn ve Jta"a kıwvetlePI buna mini ma hızını elbette yükse~tebilir. tenkitten çok hoşlandığını ve bun. 
olmak tçln harp gemllerl IH•ayesht.., Ancak bur.un d-Oktor Refik Say. suz ilerleme ve gel!şmenin im· 

damdaki derecesine herhalde na- kansız olduğunu nazari olarak de JMihııtan kafileler-e hiic111n etmiş· 
ı~rdir. Al,,_ hldlasıaa. pre şimdiye dir tesadilf oedilir. söyler. Fakat kendi icraatı11& ait 
kadar 192 bin tonllitoluk gemi batı· Fakat netice göstermiştir ki bir tenkit karşısındıı sinirlenir ve 
rılmıftır. Batan 29 - so gemi He :ne merhum Başvekil; üzerine bu ka- susturucu usuller kullanır. Asır
kadar harp -turnesinin denidn di_ dar yük toplarken, kendi sıhhat lardanberl münakaşa hlirriyetlne 
bine gömüldiiğllnü harptu sonra öğ- sermayesini. memleket hesabına alışık sanılan İngilterede daha ge_ 
reoebfleceflz, Müttefikler, Atlantlk israfa uiratmıştır. Yoksa henüz çen gün B. Çörçilln tenkltçilere 
şimal yohtada ve Buz denlzfltde ha- altmış bir yaşında bulunan mer. karşı kullandığı suskırucu silah
va ve denn lliklmlyeUnl bir tilrlU bumun tecrübesinden, meziyetle- lar, buna en .canlı bir misaldir. 
teın.ln edemediler. Blltün cephe llle- rlnd-en memleket uzun seneler da- Merhum Ba~vekll de, tenkide 
rln~ kı&ıl lnyanaeUa ~lMkfı Mr na StıUfane etmeli bckHyeb lirdi. k31"ŞI şahsa!\ ta1'ammUlü geniş bir 
•ınada, bu kayıptan• RuJia lçla :ae adam değildi ve olamazdı, çünkü 
kadar zararlı olacağı kesttrllebillr. • tuttuğu yol samimi bir kanaatin 
Kafilelerin büyük kısmlle llmaalara Herkes gibi, doktor Refik Say_ ve titiz bir memleket sevgisinin 
ulaşacağına şüphe yoktur; fakat ne damın da kusurları vardı, fakat mahsulü olduğu için bunun sayı_ 
de olsa gelll.I ,.e malzeme zayiatı bil. çok gariptlr ki bu kusurların kö- sız zc.rluklar karşısında tenkit 
JiÜk -01a~~aıctır. künü, memleketini çok fazla bir edilmesine elbette müt~ess\r olu. 

Dotu cephesinde merkezde KaUıtJn derecede sevmesinde aramak la- yor ve gönlü kırılıyordu. Vehmi· 
\·e daha cenupta Voroneç bölgelerin_ zımdır. Bu müfrit sevginin yarat: n i tahrike çalışan ve tenkitlerin 
de şiddetti muharebeler olmaktatlır. tığı hassaslık ve titizlikle her işe fena maksat ve emellerin mahsu
Alnıunlar geçen ene Mo kovaya en bizzat yetişmek istemiş, sal~hiyet- lü olduğunu telkine uğraşan hu_ 
çok iKallnln ı tlkametlnde fazla so- leri ve teşebbüsü kendi üstüne h'.ıslc~rlar da hiç eksik değildi. 
kulabllmlşJerdl. Alman ordusunun toplamış ve bu kadar a~ır blr yil- ÖyJ.e olduğu halde doktor Re
) ine aynı ı tıkamette IJlddetıı hUcum- kil taşımak mes'ullyetini taham. fik Saydam. devlet tdamı sıfatile 
!arda bulunması nıAnldardır. Fakat mUl ve takat nlsbetinde bütün olan mes'ullyetlnl hiç b ' r znman 
bu kesimde Ru muka,·emetl çok millete taksim -etmenin yolunu unutmedı, şahsi hlslerinl yenme-
kunetll görünilyor \e g~en seneki bulamamıstır. sini bildi. 
muharebelerden den; alan Ru ların Vazife çetindi, memleket buna 
lfo kova garblndekl tahkimat hattı- hazırlanmamıştı, türlü türlü ka· 

ı Mo ko\'& IJlmallne doğru uzatmıı nunlar verimli surette çalışmağa 
olmaları muhtemeldir. engeldi.... Biltün bunlara rağmen 

VOr"oneç brige:;ln~ gelince. Ala~ Refik Saydam kablnesln.n lktısıı
ol ceruwı bur•cı& Do"' ai sahada müm~lm oianı ve icap 

JI tıı'f ~riClıj ~rrteğe r&lıifcy'Ot. çÖeni yap~b!ldiğinf idd:c.ı etmek 
_,ıı.l\\l)fı .. aar ya.,ıığı geçiş te:jeb- güçtur. 
bUsterı netkcst:z: ıkalmıştır. Alman Fakat haddinden fazla sevgi ve 
sağ cenahıntn takip ettiği 1.6tikamet titizliğin, bir kısım işlerde yarat. 
Ye vardığı nokta hakkında Alman tığı usul ve hesap hataları, doktor 
tebliğinde hiçbir malClmat yokwr. Refik Saydamın diğer hizmet ve 
Eğer Ru,.ıarın iddia ettiği. veçhlle meziyetlerini unutmağa ve lnkAr 
Blelgorod'dan Voroneç lfıtlkametlnde etmeğe bir sebep değildir. 
şimal doğuya flerlemlş&e, o halde AL t 
man ordusu bllyük ölçüde iki cenah- a~e zorlukları nihayet geçici 
tan kuşatma yapamamış demektir. şeylerdir. İyi bir mahsul olursa, 

Alman taarruzu, inkişaf ftlharlle 'tecrübeden ders alarak hatalar 
uçları Kur k _ Blelgorod - Voroneç- tashih edlllrse, fiyatlar yeniden 
de bulunan bir mUselles teşkil etmek- makul bir dereceye inerse herkes 
tedlr. Oyle bir kama.. kJ en sh·ri ucu çektiğini unutur ve yüzü güler. 
Voron~'de Don nehri prp sahlllne Bir de milli siyasete ait esaslı 
kadar uz.anmıştır. dav.atar vardır ki bunlarda. Refik 

Rus ordu unun bu taarruz karşı- Saydam hilkümetı m!lletin arzu-
11nda ne kadar kayıp ,·erdiğini '\'e ne !arını ve Milli Şefin yüksek dL 
derect.ı bir mağlilblyete uğradığını rektlflerini yerine getlrmeği bil. 
muharebenin inkişafından öğ'renece- miş ve çok çetin zorluklar karşı
ğt:ı. Şlın<llllk tahmin edlle<:ek bir nok- sında memlekette sakin, huzurlu, 
ta, Ru ordu unun bllyUk tehlikelerle teltı~ız bir hava yaratma~a ve 
dolu mlişklll anlar geçirmekte oldu- hiç bir fevkalfıde tedbire başvur
ğundan ibarettir. madan m!lll birlik ve ahengl ko_ 

Japonlar bir Çin 
şehrini itldılar 

(Başı 1 ınclde) ) ( 
metre kadar mesafededir. Nangşa.n· 
gın Japonlar tarafından zaptı Uzerıne 
burası Çunklng ordusunun bu harp 
bölgesinde iaşe merkezi olmuftur· 

rumağa muvaffak olmustur. Bazı 
yerlerde ilAn edilen örfi idare bir 
ihtiyat sllfıhı diye elde tutuı:nuş, 
vatandaşın hayatı üzerinde h!ç 
bir fuzuli tazyik yapılmamıştır. 

Gazetede yazdığım tenkitler 
kend 'sir.e karşı duyduğum hakiki 
saygının ve memleket ve hükü. 
mete fayaalı olabilmek ar.:usunun 
mahsuH.i olduğu iç'n Ankarayı 
her ziyarettmde kendis: ,i görme
ğc ittfmPkien çekinmedim. naima 
iyi k a bu l oettı ve içimi dökmek 
için bana bol fırsat verdi. 

Her defasında kendisine şu söz
leri tekrar ettim: 

- Mes'uliyet sizindir. Çok çe. 
tin fşler karşısındasınız. Eğer ten· 
lcitler sustuğu takdirde memleket 
hesabına dııha verimli surette iş 

göN?blleceğinlze inanıyorsanız söy_ 
leyiniz, tenkidi keselim. Fakat siz 
bunu söylemedikçe biz de vlcdani 
mes'uliyetlıpizln icabını yerine 
getlrmeğe ve kanaatimizi ortaya. 
koymıığa mecburuz. 

Doktor Refik Saydam daima şu 
cevabı verdi: 

- Hayır, böyle blrşey söyler. 
sem §ahsl his ve ihtiraslara ka· 
pılmış ve memlekete ihanet etmiş 
olurum. Tenkit memlekete !Alım
dır. Kanunların verdiği haklara 
dayanarak vkdan! kanaatlnizln 
icabını yapmak vazifenizdir. Ben 
bu~ müdahale edemem ve susma 
emri veremem. Hepsi basmakalıp 
hilkf.lmeU metheden ve halk ilze. 
rinde hiç blr iknB kudreti kalma
yan matbuatı bir memleket için 
korkunç bir belft sayarım. Her 
sabah böyle bir manzara karşısın
da kalmanın wreceğl uyuşukluğu 
ve kasveti gözönüne bile getirmek 
istemem .• 

Berlin, 8 (A.A.) - E!A.lcmeyn 
mevzii etrafındaki muharebe hak
kında Ing!llzlerln son günlerde biraz 
daha itlmad veren haberler yayma
ları Berlin askert ltaynaklarını hay_ 
rete dilşlirmüştUr. 

Alman askeri kaynaklarında, Ma
reşal Rommel 'ln nlyetıerlnt gizlemek
te Ustad olduğuna ve Inglllzlerln şi
mal Afrikada kesretle Rommel'ln 
pllnları hakkında aldandklanna. işa
ret edilmektedir. 

Merasim nro~ramı 
(Başr 1 laclde) //*// 

9/VIT/ 942 perşembe günü yal· 
nız İstanbulda bayraklar matem 
E H'ımeU olarak yarıya indirilecek. 
tir. 

Aokarada: 
Cenazeyi götüren hususi tren 

10/VII/942 cuma günU saat 9 da 
Ankara ıstasyonuna girecektir. İs
tasyonda cenaze Büyük Millet 
·Meclisi Re!si, Genel Kurmay Baş· 
kanı, c. H. p, Genel Sekreteri, 
Müstakil grup reis vekiH, Ankara 
Valisi ve garnizon komutanı ta. 
rdından merasimle karşılanacak
tır. 

Cenaze B. :ıvr. M. ve c. H. P. 
yolile Cumhuriyet meydanına ve 
oredan Başvekfılet birası önüne 
getirilecek Ur. 

Sivillerin kıynfeti jaket atay ve 
silindir şapka; ra, deniz ve ho. 
va ordusu mensupları için bUyük 
üniformadır. 

Merasime Başvekfılet binasının 

önünden başlanacaktır Merasime 
iştirak edecek zevat saat 10 dan 
evvel krokide gösterilen kısım. 

larda yerlerini alscnklardır. 

Çelenklerin önden gönderilme
si lfı.zımdır. Cenaze alayı sa.at 10 
da hareket edecek, Atatürk bul· 
varından geçerek Sıhhat ve İçti. 
mai Muavenet Vekfıletlnln · önün
de meras•me nihayet verilecektir. 

10/Vlli942 cuma gür.il bütün 
yurcda sabrhtan guruba kadar 
matem aUimetl olarak bayraklar 
yarıy2 indirilecektir. 

Yürü) üş sıra \ e tertibi 
Merasim komutanı: Merkez ko_ 

mutanı, 

Bir inzibat kı~., 

Blr SÜ\ ıal b5ıil0 
Bir piyade alny1, 
Bıı· Öt;niz böıUğl!, 
Bir hava bölUğü, 
Bir jandarma taburu, , 
Bir polis mUfrezesı, 
Bando, 
Çelenkler. 
Tilfenk namluları aşa~ı çevrilmiş 

iki sıra er arasında cenaze top ara
bası ve erlerin sağında ve solunda 
Darü.şşefaka talebesi. 
Cenaıeye iştirak eden zevat: 
I. Merhumun ailesi efradı, 
Il. Vali, 
Başvekllet mUsteşarı, 
Başvekllet kalemi mahsus mUdUrU, 
Başvekllet ya.veri, 
Hark:iye VekA.letl protokol umum 

mUdUr muavini. 
ın. Mebuslar ve ordu erkA.nı. 
BUyük üniformalı bir polis. 
IV. Konsoloslar, 
Büyük Unlformah bir polis, 
Universite rektörU, 
Dekanlar ve profesörler. 
V. Villyet, Belediye, Parti erkt\nı 

ve Veklletler umum mUdUrleri ve 
müfettişleri. 

VI. M:Uessese ve cemiyetler mU· 
dllr ve mUmesslllerl. 

vn. Bir piyade kıtası. 

- Hiç yazar mıyım? 
- Ben seni bilirim, sen saklar 

saklar, yine yazarsın .... 

Kahire, 8 (A.A.) - Adliye Na
zırı Sabri Abualeın Vefd partisi 
yani m lli parti sekreterliğine ta. 
yin edilmiştir. Mumaileyh geçen 
mayıs ayır.da Nahas Paşa, Mak· 
ram Paşa hariç olmak üzere yeni 
kabineyi kurduğu zamen pnşar.ın 

istifasından sonra Vı::fd part sin
den çekilmişti. Bununla beraber 
Makram P.:şa Vefd'e müzaherete 
devam etmeği taahhüt etmişti. İki 
gün evvel Nah:.s Paşa partiyi top. 
lanmağa davet etmist1• l\l&kram 
Paşa da bu arada davet edilmişse 
de toplantıya gelmemişt r. Bunun 
tizerine paşa kendısi gibi davete 
gelmeyen parti azasından Hanna 
ile b'rllkte partiden çıkarılmıljtır. 

Londra, 8 (A.A.) - Moskova
da neşredilen resmi tebliğ, Voro. 
ncj' n işgal edildiğine d2!r Alman
lar ta rafındnn verilen haberleri 
teyit etmemektedir. Çarpıljmalar 

Don nehri yakınlarır.da cereyan 
etmektedir. Almanlar, nehri ka. 
uçuk sandi Jlarla geçmeğe ve Rus 
uçnkları te rafından tahrip edllmlfJ 
elan köprüleri tamir etmeğe ça. 
hsmaktadırlar. 

Moskova, B (A.A.) - Cenevre
den resmi Sovyet ajansına çek.len 
bir t•lgrrfa göre, Rus cephesinde
ki Alman kayıpları, Almanyayı 

l~g<ıl rltıc dakl memleketlerde bu. 
ıunan Alman garnizonlarını son 
derecede azaltmak zorunda bırnk-
mı:itır. 

Fnnııadak! işgal ordusunun baş
lıca ikinci, üçüncü saf ~ıtaların. 

dan mürekkep 80 il~ 100,000 as· 
kerden bııret olduğu ı.öylenlyor. 

-------------~ 

(Başı. 1 incide) >O« J - Ben kendimi milletime has. 
Şehrimize gelen resmi maluma- '! retmiş bulunuyorum. Şayet evle

ta göre, Refik Saydam İstanbul un 1 r.ecek clursam belki vazifemi hak. 
ıase, yakacak ve -sair mUşkUllerl. kiyle yapamam. 
ni bertaraf etmek için salı günü Mllletıne bu kadar bEğlı olan 
ist:mbulda öğleden evvel 3,5 saat, ve vazife başında terki he.yat eden 
öğleden sonra da 4 saat mesai Başvekilin cenaze törenini tesbit 
sı:rfetmiştir. Akşam saat 21 e değ· etmek üzere bu sabah saat 10 da 
ru Taksimde hafif bir yemek yL BEşvekll vekili doktor Fikri 
yen Başvekil kendilerim bir an Tüzerin riyasetinde şehrimizde 

yorgun hissederek 23,30 da yat. bulunan Vekiller, Dahiliye VekA
mışlardır. Gece yarısını 20 dakika leti bir.asında bir kabine içtimaı ı 
geçe Hususi Kalem müdürlerini yapmışlardır. Saat 18 de de An. 
yanlarına çağıran Başvekil ken· kara Valisi Nevzat Tandoğanın 
dllerine nöbet geldiğinden btı hse- reisllğ ' nde bir toplantı yapılarak 
derek bir doktor istemişlerdir. cenaı.e merasimi için icap eden 
EvvelA Beyoğlu Zükur hastanesi. tedbirlerin <lllnması kararlaştırıL 
nln nöbetçi doktoru Necmettin mıştır. 
Hakkı İzmirli, 2 - 3 dakika sonra Resm! makamlardan öğrend.ği. 
da Beyoğlu Zükür hastanesi ser- mlze göre. l\leclisln tatili milnase
tablbi Fikretle doktor Tevfik Sağ. betile tetkik seyahatine çıkmış 
lam ve Necmett n Rlfat. İstanbul bulunan Vekillerle Genel Sekrc· 
Valisi ve istanbul Kcmutanı ile ter Memduh Şevket Esendnl, yarın 
birlikte B.S\ ekllln yanına gelmiş- şehrlmlze dönmüş olacal.lardır. 
leıd ••. Doktorlur fte_.ıı: ~a)'cıamıu Buraa .. b ir r,!.!:: ... Iecl~s.~' derlı l 
bir r.nj n nube i geç'ı·mek.e ol- toplantıya caj:ırrlscc.ğı lır..1.>eri or. 
cıu~unu t:öı·müşler ve yapılan bil. tayı çıkmıııs ' du yapt?~ımız Uıh
tün tedav ilere rağmen bu nöbeti kikata göre Teşkll~tı Estslye ka· 
durduramamışlardır. Nöbet 15 da· nunu böyle bir vak'a olduğu za. 
kika silrmüş ve Başvekll!mlz saat man Meclise toplantı mecburiye· 
hım 24.35 te vefat etmlşlerd r. ti tahmil etmemektedir. Tesklltıtı 
Cenaze sabaha karşı Beyoğlu Zü- Esasiye kanununun 44 üncU mad. 
kur hastanesine k,.ldırılmış ve desı aynen şudur: 
cenazeye Vali ve İstanbul Komu. •JlRşvekll, Reisicumhur cnnibin· 
tanı refakat etmlıslerdlr. den ''e Meclis azası meyanından 

Cenaze bugün 1.stanbulda tahnit tayin olunur. Sair Vekiller, Baş· 
edilerek yerın öğleüstü hususi v~kll tarafından Meclis azası arn 
bir trenle Ankaraya gönderilecek sından intlhııp oluı~arak heyeti 
ve cuma sabahı Ankırada bulu· umumlyesi Reisicumhurun tı:ısdl
nacaktır. İstanbulda yapılacak kile Meclise arzolunur. Meclis 
merasimde hazır bulunmak üzere müçtemi değilse, arz keyfiyeti 
Başvekfılet Müsteşarı Cemal Ye- Meclisin içtlmama talik olunur. 
şlmle Hariciye VekAletl Protokol Hilkılrr:ct kat'i hareket ve si)•ns! 
Umum Müdürlüğünden Bülent nokta! nazarını azami b ir • hafta 
Uşakhgil bugün şehrimizden tay. zarfında Mec11St! blld~rir ve itimat 
yare ile İstanbula hareket etmiş· talep eder.,, 
!erdir. 

BilAistlsna herkes Refik Say
damın takip ettiği dürüst siyaseti 
ve insanlığı övmekte müttefiktir. 
ler. Daha pek az evvel bUtçe mil· 
zakereleri sırasında devlel me
murlarını A dan z ye kadar ıslah 
etmek !Azım geldiğini söyleyen 
Başvekil, bu ıslahatı yapabilmek 
için süratle harekete geçmiş bu. 
lunmaktaydı. 

Maamafih hükümet lüzum gör. 
düğil takdirde şüphesiz ki, Mecli
s! lçtimaa davet edebilir. K abineyi 
kimin teşkil edeceği hakkında bu· 
rada bir takım tahminler yürü. 
tUlmekte ise de bunların hiç biri
ne doğru nazarile bakılamaz. Çiln· 
kli yeni Başvek!lin, doğrudan doğ
ruya büyük Milli Şefimiz tayin 
buyuracaklardır. Herhalde yeni 
hükümet reisi bütün Vekillerimiz 
şehrimizde to~landıktan sonra beL 
11 olacrıktır. 

Diiu İstanhuWa yapılan merasim 
Toklo, 8 (A.A.) - SalA.hiyeW bir 

kaynaktan bildirildiğine göre Ingl
llz • Çin kuvvetleri Birmanya. muha· 
rebe meydanı Uzerlnde 25 mayısa ka.. 
dar 24.000 ö!U bırakmışlardır. Aynı 
...addet zarfında Japon kayıpları 

1289 lilü ve 8156 yaralıdır. 
Çunking, 8 (A.A.) - Japonların 15 

senedenberl harp kayıplarının yckfl
nu 2,5 milyonu geçmektedir. Harp 
ganalml 7,5 milyon tahmin edılmek
tedlr. 250 Japon tayyaresi dllşUrW· 
mllş ve 800.000 kişilik kuvvetlerle 
1000 kadar tayyare muattal bırakıl· 
mıştır. 

İnsanlar, iyi şeyleri tabii sayar
lar ve yalnız hoşnutsuzluklarını 
uyandıran meselelerden bahse
derler. Halbuki muhterem bir 
ölünün hatırası karşısında dürüst 
olmak ve tam hakkınt vermek 
Uızımdır. 

Bu noktada ben kendi hesabı 
ma hususi bir mes'uliyet duyuyo: 
rum. Doktor Ref'k Saydamı, eskL 
denberl çok sevdiğim için kendi_ 

Bu sözler ııncak şahsi ihtirasla_ 
rından üstün kalmağı bilen olgun 
bir devlet adamının ve tem ma· 
nasile bir centilmenin ağzından 
çıkabilirdi.... Doktor Refik S ay
dam. olgun bir insan ve bir cen. 
t'lmendl, vakur, neşeli, hassas, vic
danlı bir adamdı. 

Hususi surette söylenen her söz, 
bir gazeteci için mukaddestir, sa. 
hibinln rızası olmadan neşredile· 

mcz. Fakat ölüm, devlet adamla~ 
rına karşı ola.n maneyi taahhütle. 
rin hükmünü kaldırır. 

Bunun için tenkit hilrriyetine 
tahammül lilzumu ve tenlkdin 
faydası hakkında doktor Refik 
Saydamdan defalarla işittiğim söz· 
lerı buraya geçirmeli merhumun 
yüksek ha.tırasına. karşı en tabi! 
blr saygı borcu saydım. 

Bu ıslnhat iŞl için umumi mil· 
rakabe heyetini vazlfelendlren 
Başvekil, memlekette geniş mik
yasta bir anket yapılmasını -em. 
retmiş ve her meselede cldu!ıu 
gibi bu mesele etrafında da mil· 
rakabe heyetinden sık sık malQ_ 
mat almıştır. Refik Saydam iyi 
veya fena herşeyden bütün mille. 
ti :zııımanında haberdar eden iyi 
yfirekll, tam bir demokrat hükf.1-
met şefi idi. Aldığı ağır vazifeye 
şikAyet etmeden katl:ınan Refik 
'Saydam, niçin evlenmediğini ken
disine seran dostlarına ~ cümle. 

Ölümd<ın sonra mt?rhumun rıaa· 
şı Beyoğlu Zükür haslan-esine kal. 
dırılmış, bir odaya konmuş ve 
i.izerindc Türk bayrağı örtillü ol
du~u halde sabahleyin zly.aret 
başlamıştır. Önde Veli ve Beledi· 
ye Reisi doktor Lutfi Kırdar, İs. 
tanbulda bulunan Vekillerden Ha
riciye VekiJI Şükrü Saraçoğlu, 
Maliye Veklli Fuat Airalı, Ticaret 
Vekili 'Milmtaz Ökmen, Milstakll 
grup reisi Ali Rana Tarh&n, Parti 
g.rupu reis vekili Bilml Uran, eskl 

Oziir dHerlz 

Yazılarımızın çokluğu dolayısDe 

cGUmllş Maske> isimli hiklyemizi 
koyamadık. OzUr dllerlz. 

Her mülAkatımızın sonunda şöy. 
le bir muhavere le9<!rdl: 

- Husus! olarak söylediklerimi 
sakın yumayacaksın al AJullet Em.!Jl Y ALKAN yi tekrarlardı: 

Mısırdaki 
mücadel~ 

Y-•: M.. S. ZAL 

Ş 
imdi 41e Almanlar göı.lerlae 

inanmak istemiyorlar. Dl.) or_ 

lar ki: «Bugıine kadar lngillzler de
falnrla Roınmcl'ln o)Ununa gelml,· 
lerdlr. iBu deia da Rommel bir oyun 
ha1.ıı1ndığı llıılde lııgilizler buııun 

farkında olmuyorlar, tehlikeyl a
nı m~ anıyorlar.> 

Tehlike iki taraf için de a\ u ın~ 
değildir. llicadele biıtün şiddeUJe 

de\'am edi)or. Her iki taraf da mü· 
cadelenln ne kadar mlihlm '\C kati 
neticeler '\ erebllece#ofnln !arkında_ 

dırlar. Bunun için her tarafa l;;u\
,·et koı;turup can acı'<ile dö\1l~yor· 
!ar. 

Fakat Jngfllı.lerin muka\eındlııl 

n.ommel'ln bir oyunu :-.anmak, blra'l. 
züğürt tesellisl olur. Eğer böyle ol
a.rdı Alınanlar \·akit iz Ö\'llnmez, 

dl,le.rlnl ıkıı• beklerlerdi. 

Almanlar için kati muva.flaklyel 
Umldl, bozulan Inglliz kU\"Vetlerinln 
arka ından derhal Iskenderlyeye 
girmekte idi, bunu bir saniye l~in 
olı;un, umdukları lısrrlılara hıta_ 

ben neı;rettlklerl beyannamelerden 
bellidir. 

J'akat ümit yerine ğelmemlştlr, 

Jngill:ı:Jer karşı dunnaga.. ku\'nt 
getınneğe, hava Ustönlüğünden 18-
tlfode etnıeğe ,·e Rommel'ln Jkmal 
batlnrım iyice dÖ\'Tlteğe \·akit ve 
lmk.rn bulmuşlardır. So"ıın.la Al
manların ağır ha acağı ve cepheyi 
öktürece~l ihtimali hila me'\·cut 

bulunmakla beraber bu ihtimal gün
den gllne azalmış ,.e teşebbüs şlm· 
dilik lnglll7Jere geçmiştir. 

E\'et, Jnglllder, bir saniye ~ln 
herk sin rlbnlne yatıştırdıkt akı'be_ 
te uğrıyarok Mısır'ı kaybedebllirler, 
fakat Jnglllzler ağır b66acak nıev· 
ide gelirler e Almanlann pariAk 

ümitleri uya düşmekle kalmaz, bil· 
tUn ku\'"\'etlerl Ye şimali Afrlkada 
tutunma lnıkA.nJarı tehlikeye utrı
yablllr. ·eteldm hıgiliz mukaHıme
tl devam edince, Rommel'in yara_ 
!andığı ljCkllnde ri\'ayet'ler 4le orta
lığı tutmağa başlamıştır. 

Mussollnlnln acele cepheye gidip 
Rommel'le görü~mesl de Mihver 
hesabına herhalde bir tehlike ~are· 
tldlr. 

( ') 

Sporcu Galibin 
m zan için 
Arkadaş1arınm yar
dımları devam ediyor 

Vatan, hayırlı bir teşebbüsle 
merhum sporcu Galib'in meza._ 
rmı yaptırmak için, onu aeven· 
lerin yardımını temin etmek Ü· 

zere bir liste açmış, 3 gilndenben 
yardımlar del'·am etmektedir. 
Uç gUn zarfında bu hayırlı işte 
hisse alan Gallb'in arkadaşları· 
run listesini aynen sUtun1arm11· 
&& geçiriyoruz. Bu yardımlar, 
buud.,, ~o •• ra aa denım We::e" 
ve liste her gUn neşre<ıilecc ·tir. 
Bunds.n sonra arzu edenler SsJn.· 
lerinl Mtreıılerile birlikte Vatan 
idare mUdUrlUğUne telefon eL 
mek .suretile kaydetbreblllrler. 

L. K. 

Ali Muhittin Hacıbeldr 100 00 
Zeki Rıza Sporel 100 00 
Edvard Ohanesyan 10 00 
Kemal Onan 10 00 
Mlllt spor magazası mu-
hasibi H(!_mit 5 00 
Tüccar terzi A bdl Ar 5 00 
Y. Sarnloğ'lu 10 00 
Hikmet Tunçer 5 00 
R. Teke 5 00 
R. Ergin 10 00 
MUmtaz Kavalcıoflu 10 00 
Onnlk Ralıkeyan 20 00 
Hasan :f'o".Amil Sporel 10 00 

Yekfın :100 00 

Vekillerden Faik öztrak, Nazmi 
Topçuoğlu, Hüsnü Çakır, İstan· 
bulda bulunan mebuslar, Polis 
müdUrU, Vilfıyct ve Belediye er. 
ktını ve dııha birçok tanınmış ze
vat merhumun naası onUnden ge
çerek zlyaretb bulunmuşlardır. 

Ziy'!ret 11,5 da bitmiş, ondan son. 
ra ceset yıkanmış ve tahnit edlL 
miştır. 

Meclis Reisi ve Vekiller 
Ankara ya d öndUler 

İstanbulda bulunan BüyUk Mil 
let Meclisi Relst Abdülhalik Ren, 
da, Hariciye, Maliye, Ticaret Ve
killeri, Müstakil grup relsi Ali 
R.ana Tarhan, Reis vekili Hilmi 
Uran, Millet Meclisi Reis vekili 
H<;s:m Saka dün ak~mki ekS"Pres
le Ankaraya gitml~lerd~. 



,-HASAN MÜSTAHZERATI~ 
Kullananlara veya Satıcılarına: 

B•yatlamr' 'ela. boLulınu, lla.!tan öLhi unlarını çocuklara 'e ya\
rulara_ yedlrilrne@fnl ,.e güneşte veya ~.iyad"' veya teneke içinde uzun 
zaman kalarak e,·safını ka;)'beden ııa an Zel·Unyağlarının mide ,-e 
karaelğer ha~tahklarında i(llmet1I mu\.afıkı ~thhat olamıyaı:afından 

bu gibi Hasan mii9tahzeratı llasan Depo!!.u \C 5ubelerindc tazelerlle 
değl,tlrllooeğı nan olunur. 

Yağlı tohumların 
mühürlenmesi 

EULl"'ACA 

Ticaret Vekl.letl tarafından, thra. '1-+-ı.-1-
cat baş kontrolOrlliğilnden mtihUr- t 

1-+-4--1--lenmesj istenilen 1941 rekoltesi yağ- J 
Jt tohumlar mahsulünün nıilllürlenme 

amellyesi bir ikı güne kadar bitml ~ ı' ~ 
olacaktır. 51-+-+-t--+--

Eşi görülmemiş bir 
denaet 

Evvelki gün, Küçukçamlıcada 

Şekcrmaslağında, şimdiye kadar 
c,;i görülüp fş;tilmemiş , bir dcne:ı.ct 

i:lenmiştir. KastCtmonunun Araç 
kazasının Aklaş köyünden olup 
$ckcrm3slağında inekçi Nazik A. 
ğa.nın yanır:da çob&n.tık etmekle 
olan Bayr1im oğlu f\.1.ehmet Saf· 
ram. o civarda bahçn.·an Araçlı 

İsınaH;n ,14 aylık erkek çocuğunu , 
gezdirmek bahancsile kucs.ğına. a
lıp fuı dalıklaİ- .arasına götürmüş 
'~ zavallı yavrucağın namusunu 
kirletmiştir. l-Iiidıseyi haber alan 
Kıfıklı zabıtası bu gözü kararmış 

dcniyi yakalamış, mağdur yavru. 
.}'U da ntu?ycnc için adli hekime 
.} ol!aınıştır. 

Yeni neşriyat 

İKTiSADi YÜRÜYCŞ Mecmuası 
Stlmer- Bank Fe-ı·kaJı\de Sayısr 

İktısadi hareketi ve aktualiteleri 

\ R kınd n t k p eden İktısadi Yü

~üvüş mecmuası, aylarda.nberi he:.· 

7ırlaınakta olduğu Sümer Bank 

icvkal.;idc sayısını çıkarmıştır. 

KÖYE DOGıtU 

Bütün kö.}· meselelerinden bah. 

~eden \"C 15 günde bir çıkan Köye 

Dogru mccn1uas1nıın 49 ur.cu sa

yısı. da çıkmıı:;tır. Okuyucularımı

za tavsiye ederiz, 

ASOMUAR ÇIKTI 

Hllrni Kitabevinin (Son Asır 

D·•~ya Edebiyatı) serısi altında ncş 

rett;gı eserlerin üçüncüsü olarak 

Emil Zolanın ~romuarı çıkm1ştır. 

Bu eser merhum İsmail Müştak 

Ma:rakor.un canlt üslü.bile dilimize 

çevriln1i~tir. 

Foto Maga7.1n 

Foto Mapzinln (80) inci nUıhası 
sinema artistlerinin resimlerile sUsJU 
olarak çıkmıştır. Yeni filmler ve re· 
l'imler, Jon Barimor hakkında bir 
yazı, Sadri Ertem'ln orta. çağ hak
kında bir ha.sbihall, Sabih Alaçanun 
kadın operatörler hakkında nefis bir 
röportajı, Şiirlf'r, hikiyc, roman ve 
genç Jstldadla.r-. aktüalite resi.mler. 

lla.yata Bılkıy-orum 

' 
1 

' J 

................ _ 

Soldan sağa: 1 - Çocukların 

korktuğu; Meşhur ::iCvgı!ilerden. 

2 - Uzunun aksi ; Masal kahra
manlarından. 3 - K ab:liyctli a 
dam; Oyun vasıtcdarında ~ . 4 -
Ufak mağara; Verme. 5 - Süva· 
ri; Zamanın kısımlarından. 6 -
D2bagatta kullanılan bir m'dde; 
B:r nota. 7 - Başır:a bir harf ge
lirse dcnizd.e kullar.ıian iplerden 
biri olur; Bir nevi taş. 8 - Tersi: 
toprak aitından çıkarıl a n bazı 

maddelere müteallik; Bir edat. 
9 - Tersi: eski asker; B:r b a :·ka. 
nın adr. 10 - Dökülen. 11 - Ye· 
mek; Beyan eda.tı; Geçkin. 
Yukarıdan aşağı)'C!: 1 - Ukde

leri; Verme- 2 - Çivi; Yenileme. 
3 - Serkeş; Kökleşmiş adet. 4 -
Bir kadın adı . 5 - lnilti; Car:lt . 
6 - Nefer; Bir nev i koşn1a. 7 -
Vürut edemez. 8 - Bağ; Bir mey. 
va.; İhrak eyle. 9 - B · r erkek adı; 
Bir not$; Nefi edatı. 10 - Kendi· 
slnl teşkil ederı cüzüleri büyük. 
11 - Alıimet; Bir erkek adı. 

DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ 
Soldan sağ;;: 1 - Ara sıra. 2 -

Sıfat; Rami. 3 - fr;ıı; Acar. 4 -
Liıl; Ki. 5 - İç i ; Kum: Çit. 6 -
Kuka; Sefa. 7 - İsraf et. 8 -
Kaşu (Uşak): Reji. 9 Emir; 
İki: An. 10 - Da; Ara; İle. 11 -
İckar; Fişek. 

Yukarıdan aşağıya: ı•- Esilik 
(Kilise); Kedi. 2 - Ir•çu (uçarı); 

Aman. 3 - Afili kimse. 4 - Rat 
(lar); Asur. 5 - Ati: Ar. 6 - Mu
hacir. 7 - Ira; Kaf. 8 - Raci; 
Seri. 9 - Ama; Çete: İş . 10 -
lrkif (fikri); Jale. 11 - !ta; lnck 

Askerlik işleri: 

Eytıp Alı.kerllk ~u~lndt>n: 

1 Şubemize baA'h EyUp merkez, 
Rami ve Kemerburgaz nahiyeleri nü. 
fus kütüklerine kayıtlı 339 ve bu 
doğumlularla muameleye tabi eratın 
ilk ve son yoklanıeları bir arada ya· 
pılacaktır. Bunların yalnız 339 do· 
ğumlularının: 

Al Eyüp merkez nahiyesine men_ 
sup olanları 9, 10, 13, 15, 17 temmuz 
94.2 günleri, 

B) Rami nahlye~lne mensup olan
ları 20, 22, 24, 27, 29 temmu:z; 9i.2 

Seln1a GücUyener'in almancadan günleri. 
tercüme etmekte olduğu serinin 3. CÜ 

kitabıdır. Milnderecalı meyanında: 

(Okumak ,ı.;anati. GUul kadın, Çir_ 

C) Kemerburgaz nahiyesine bağlı 

olanları 3, 4, 5, 6, 7 ağ'Ustos 912 gün· 
Jerl. 

kin kadın. Aşk. Hakiki aşk, Saadet, 
Kin, Kı~kançhk, RU~vet ... ) gibi çok 
mühim ve hayaU bahisler vardır. 

Karllerimlze ehell'lmlyetıe tavsiye 
ederiz: Naşiri: (Anadolu Türk Kitap 
deposu.) 

Abone ücreti 
l'ürklye dahilinde: 
Senellk 6 aylrk 

ı.ıoo 750 

3 aylık 
400 

H•riç rrıemı..ketıerde: 

Aylık 

lfiOK. 

6 ~ylık 
1410 

3 aylık Aylık 

800 K. yoktur 

Gazeteye l'önderilen evrak dere 
edilıl• ed.llmesln iade olanmaL Zf
yaından. mN'utlyet kabul eclllmez. 

, ·Radyo, 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

SABAH 
7.30 Progre.n1 ve saat ayarı, 

7.32 VUr'uduınuzu it:ıletehm, 7.40 
Ajans haberleri, 7 . .'.)!) Karı,rk 

program (Pi.), 8.20 Evin saati 
Ö(;I .E 

ı :! :tO P-n~ran1 ve saat &yarı, 

12.!::3 f;ar!• ı ve tU~·kUlcr,. 12.45 
Ajans h! 1

"' ! eı·i. 13.00 Şarkı : ve 
tUrkHlt ... p -.-.; . !)tının Uc\'amı. 

• f{ .'\i\1 
18.00 Pro~ranı \'e saat ayarr, 

18.03 Çitte fasıl. 19.00 Konuşma. 

J9.15 Dans müzlgi (Pi.). 19.30 
sa.at aynrı ve ıtJans haberler-i, 
19.45 Yurtta~ .sesler, 20.15 Rad
yo Gaze-tesı. 20.45 HUzzam ma
kamından şarkılar. 21.00 Ziı·aat 
Takvin1l, 21.10 Karışık şarkı ve 
türküler, 21.30 Konu;~ma. ~1-4~ 
Oda m119ikl~I. 22.10 Opera orya· 
tarı (Pl.l, 22.30 Saat ayarı, Ajans 
ve borsal;,ır, 2:?.45 Yarınki proc· 

. , _______ .) 

D) 339 luJarla muameleye lA.bi di_ 
ğer d~lulann (her nahiyeden) 
10, 12, 13, 14 ağustos 942 günlerinde 
dörder fotograna, talebeler okul ve· 
sıkalarile, sanatkilrlar çalıştıkları 

y~rlerden alacakları tasdikll i~i ve· 
sikalarile behemehal şubeye müra_ 
caat etmeleri. 

2 - Şimdiye kadar gerek şubeml· 
ze ve gerekse bulundukları taşra şu· 
beterine müracaatla askerlik durum_ 
)arını tespit ettir-meyen ve hi<; asker· 
ilk yapmayan (316 • 338) doğ'umlu 

mUkellefler-in de bu meyanda yokla_ 
nıaları yapda<.'ağından bu gibllerin 
de 15 llA. 31 ağustosa kadar şubeye 
veya taşra şubelerine mllracaattarı 

menfaatleri lktlzasından bulunduğu. 
3 - Bu günlerde müracaat etmiye ı 

veya mazeretini tevsik etıııiyenler 

hakk.sıda ceza maddeginin tatbik edi· ı· 
ıeceP;I, 

4 - Yukarıda tayin edilen günler· 
de köy ve mahRlle ihtiyar heyetleri_ 
nin de şubede ispatı vücud etmeleri 
1Uzuml.1'l1An olunur. 6 17 rl·l2 

t·atıh As. Şubeslndcn: 
1 - 339 doğumlu ve bu doğum· 

lularla muameleye tftbi mükellef. 
lcrtn ilk ve sc.n ynklamalarına 6. 
7.942 pazar!esl sabahı[d~n itibaren 
her gün s~ bah saat 9 dan 12 ye 
kad .. r şube binasırda haşlanacRğın 
d n yoklamaya gelec(>k mükellef· 
!erin pol'sten musaddak k· n1et
gf'h senedi ve dört adet foloğr3fla 
birlikte aşağıda 4 ürcü maddede 
:raı.ılı mUddellcrde şubeye mür:ı.· 
caatları. 

2 - 338 doğ~mlularl' .mutme. 
leye tHbi olup talebe olduklarından 
ertesi seneye tfrkcdllc.1 mükcl· 
leClcr 339 doğumlularla tekrar mu 
ameleye t3b1 tutulacakl3r1ndan bu 
glbilc•·n mc~i!ep idart!lcrinden gc_ 
tirecekleri ycrıl talebe tecil vesi· 
kalarlJe t .. yln edilen müddet '.ç;n. 
de şubeye müracaatları. 

3 - Yoklamaya kanuni müddet 
içinde aclmi,}·cnlcr hakkında. asker· 

VATAN 

Is tan bul Sıhhi 
Eksiltme 

Müesseseler Arttırma ve 
Komisyonundan : 
Muhaınmcn )(, teminatı 

cın..ı Azı Çoğu 1''iya.tı 

Kuru~ 

Llr-a. Kuru' Şekli Ek!ilbne gün ,.~ ıaat1 

Tereyağ 3660 4465 Kilo 330 1172 10 Kapah 10/ 7 / 942 Cuma 14.30 

312 5 Açık • • 15 de iyi !'IU 2500 3500 Damacana 120 
~~~~....:...~~~~~~--::=--~~~~~~~____., 

BHj 300 600 77 
Beyin 3000 5000 27 
CIRer 1000 2000 140 
işkembe 21JO 400 
Paça 1:>00 ~000 

Ebct;Umecı 75 1~0 Kilo 

A~makabak 100 200 Kilo 
Bayır turbu 300 500 Demet 
KtrnHzt turp 3000 5000 > 
Maydanoz 5000 10000 , 
Drreotu 1000 :!000 "' 
Asm<:!. yaprak 300 500 Kilo 
i nce biber 300 500 I<Uo 

Yeşil salata 8000 10000 Adet 
Hıyar 5000 7000 > 
?vfaruı 1300 2300 > 
Yeşll erik 4-00 UOO I..::ilo 
Karpuz 2000 1000 Adet 
Kavun 2000 4000 Adet 
Portakal 5000 8000 c. 80 ilk .,. 
Potta kal 5000 5000 c lOO tük • 
Elma 1000 2000 «An1asya • 
Elnıa 1000 2000 cFerll< t 
hfanda'.inı 1000 2500 cFenlke 

Ayva 
Şeftali 

Taze kayı:ıiı 

Kiraz 

100 IUk• 
1000 Kilo 
2000 Kilo 
1200 Kilo 
1000 Kilo 

06 
12 

15 
03 
02 
02 
Ot.5 
20 
20 
03 
0:?.5 
03.:; 
l :> 
23 
20 

283 
221 
3~ 

13 
106 

20 
36 
40 

Vişne 

700 
1000 

700 
600 
500 
500 

1230 
1250 

1000 Kilo 35 
Çilek 
Taze U~ilm 
Taze Uz.Um 
Taze incir 50 

1000 Kilo yerli 50 
2000 Kilo çavuş 35 
2000 Kilo yapıncak 2!l 

200 Kilo 20 

369 Açık > > 15.30 da 

580 73 Kapalı 10, 7/ 9~2 Cum~ 16 da 

Sıhht n1üe.sı;ec;elerln 1942 yılı yukarda yazılı ihtiyaçları olbapt&ki ~artnameleri veçhile eksiltmeye ko. 
nulmuştur. 

ı - E:,siltme Ca~aloğlunda Sıhhat ve içtimai ~1Ua\·cnet rnüdürlUğü binasında toplanan komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Eksiltme şekli gün ,.e saati ve ntuhanımcn fiyat!arı ile mu\•akkat teminaUarı karşılarında gö~tc· 

rillniştlr. 

3 - Istekliler 1912 yılı ticaret odası ves ika.sile 2490 .:ayılı kanunda yazılı vçsikalar ile rnu\·akkat tenıi· 

nat makbuz veya b."Ulka mektuplarlle kapalı zarflar da zarfları eksiltme saatinden bir saat evvel nıakbuz 
mukabilinde komisyona vermeleri. (6838) 

lstanbul Lv. Amirliğinden 
Ordu için seyyar oıutbah ve fıl'ın yaptırılacaktır. Sanat mUesse.se

lerimizin teklif, kattı.lok, plıt.ıı ~'"e faturalaıilc on beş gün zarfında. Top_ 
hanede l.st. L\•. Amirliğine mtil'acaatıarı. c.302 • c.6984 • 

Sanatkar Aranıyor 
Ortaköy Orhanlyedekl motörlU vasttalar tamirhanesi için Ucretlcrl 

inıtihanla tayin edilecek ehliyetlerine göre teshil cdlln1ek ve azami yev
miye G lira oln1ak Uzere bir tesviyeci, iki tornacr, bir frezeci, bir n1a. 
rangoz, bir boyacı, dört oto makinisti. bir bobinaj elektrikçi, bir akU
n1Uiı1tör tamirci~l, bir dökmeci ustaya ihtiyaç vardır. lsteklilcrln elle· 
rindekl ve,;, .. ikalar ile tamirhane mtidürlUğüne mUracaatıarı. 

(327 - 70961 

tstanbul asliye birinci tlcar-et 1nah· 

ke.1ne8lnden: 942/210 

Ceylanı Bahri motörünün 6 71042 
tarihinde Anadolukavağında Sütlüce 
mevklinde Göksu motörli ile vaki 
rnl!sademesine ait yaptıttı raporun 1 

alınması Ceyllnt Bahri n1otörü kap· 
tanı Mehn1et Ozkan tarafından istida 
istenmekle motör ve haınule alılkalı 

1 

ve bu işten zararlı herkesin raporun 
alınacağı 13, 7 / 942 pazartesi saat 10 
da mş.hkemede hazır bulunabilecet.i 
ilin olunur. 

i L A N 
Türk sancağlnı hA.mll Izmir 

limanına mukayyet SUmer isim· 
lt vapurun 1941 sen~l haziran 
ayında Port·Sait seferinde gt
çirdlği oturma hAdisesinden 
mütevellit zarardan dolayı ya
pılacak dispeç için lstanbul A&· 
Uye birinci Ticaret mahkemesi 
karariyle, biz Hayrettin Kara· 
arslan, lhya Gör.gün ve tüccar_ 
dan Mehmet Karamancı dispeç· 
çi tayin edllmlf olduğumuzdan 
işbu hldisede alAkalı olanların 
bu hususa müteallik vesikala.· 
rını hAmilen ve 10 ağustos 1942 
tarihine kadar lstanbulda Bah· 
çekapıda Atabek hanmda birin-
ci katmda 37 _ 38 numaralı ya· ı 
zıhaneye müracaatları lüzumu 
UAn olunur. .. _____ _ 

ZA.Yl 

SUleymaniye nüfus memurluğun~ 
dan aldıfın1 hüviyet cUzdanımı, as· 
kertik terhis kA.ğıdımı, ekmek kar_ 
nemi ve yoklama kA.ğıdımr kaybettim 
Yenllerini çıkarta.cağımdan eskileri· 
nln hUkmU yoktur. 

11.1-90 

Kızılay Cemiyeti 
UMUMİ MERKEZİNDEN: 

Afyonkarahisar Madensuyunun 
İstanbul Vi!fıyeti ( Belediye Hududu İçinde) 

Umumi Bayiliği Müteahhide Verilecektir. 
Şartnamesi Ankarada. ı<ızılay Cemiyetl Umumi ?.terkeı.inden ve 

lstanbulda Yeni Postane caddesinde Kızılay deposundan verilir. 
Talip olanların 15 ten1muz 1942 tarihine kadar yazı ile Ankara· 

da Kızılay Un1uml Merkezine müracaat etn1eleri 113.n olunur. 

ı:ımm:ıı::m 
Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 

Ba~kanlı~ı"'ldan : 
Cin~l 1\Ul,;tarı •rahnılu Tahrnin 

bedeli rı: bedeli tutarı nk teminatı 
Kuru' "· Lira Kr~. Lira Kr,. 

- -
Çamaşır yıkanıa. 100000 Parça 13 13000 00 075 00 
Odun 120 Çeki 11 Lira 1320 00 99 00 

Yıldızd~- bulunan Tl!knll< Okulunun 1912 n1ali yılı ihtiyacı olup yu~ 
ltaı-da cJn~ ve nıiktal'ile h•,hn1in bedellCri yazılı iki ayrı şartnamelerine 
göre 20.7.942 pazartesi günü, çama~ı r yrkama saat 14 de, odun saat 
J<l.30 da YUksek Mühendis mektebl n1uhasebesinde toplanacak komis· 
yonda ihalesi yrıpılmak üzere ç amaşır yıkama kapalı zarf, odun açık ek· 
~iltmcyP konıılmu7l11r. 

Çama1'ır yıkam Pnııı ili< t enlinalı 97.J, odunur. 99 liradır. 
Jsteklilertn ~;ırtnaıllel e ri görınek ve jllt teminatı yatırmak üzere bir 

gün ev\· ehııe ktıdar Yıld ı zchtki okulumuza ve e:u;ilt rne günU GUmU,.su· 
~:u ıı d~ki Yüksek MW1enc!is rnektebi rr.uhasebe3lne gelmeleri. 

Tekllf nıektuptarı eJ{ ~ iJtıneden bir saat evveline kadar makbuz mu_ 
kabilinde \'eriln1e3i lılzınıdır 

PO.itad.t \-dki gc<·iknıeler kabul edllınez {7222) 

1iirkiye Ciimhurlyetl 

Zif~ai an kası 
Kuru:uy tarihi: 188S. - Ser-mayesi: 100:000.000 Türk ıır .. 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zira! ve t!c!r-l her ne\'i banka muameleleri. 

Para biriktirenlere :?8,000 lira. tkraTJJi~e veriyor. 

Ziraat Bankasında kumba:-alı ve ihbanı.z tasarruf besap1annda 
en az 50 !ira.sı bulunanlara senede " defa çekilecek kur'a ile &f&Cla 
d&ki pllca göre ikramiye datıtılaca.ktır. 

' adet ı ,000 liralık 4,000 lira 

' > 600 > 2,000 > 

' . 
40 • 

268 • 
100 • 

1,000 > 
f,000 > 

lt'O &del 60 Uralık 6,000 lira 

120 > 

160 > 

40 

20 

• 
• 

4,800 • 

3,%00 • 

DiKKAT : Hesapla.rınd&kl paralar bir sene içinde 50 Hr3.da.n .... 
f1 dUfl!tlyenler• ikramiye çıktığı takdirde "' 20 fazJuile verllec•dlr. 

Kuralar senede 4. defa, 11 m~ 11 haziran, 11 eyıcı. 
11 BirineikAnunda. çekilecektlr. 

1 

·---------------------·--Teknik Okulu Satın alma Komisyo.11u 

Cinsl 

Et cKoyun> 
> c.Kuzu• 
> <Sığır> 

Patates 
Kuru soğan 
K. UzUm. çekirdeksiz 

> > Razakı 

Başkanlığından : 

l\liktarı 

10000 Kilo 
2500 > 
2500 > 

Tahrnln Tahn1IR 

bPdell ı-·ı. bedeli tutarı ilk teınluab 
Kuru~ 

170 
160 
HO 

Lira. Kuruş Lira Kuru' 

32300 00 
4000 00 
3500 00 

39800 00 
4800 00 
2000 00 

298ı; 00 

Kumkapı - Kazgani Sadi mahalle· Mercimek 

12000 • 
10000 • 

500 • 
500 • 

2000 • 

40 
20 
75 
75 
30 
5 

375 00 
375 00 
600 00 

2500 00 
300 00 

·rürkiye 1 Ş Bankası 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramive planı 

2 
3 

• 
• 

730 
500 

• • 
• = 1500,- • 

• 
200 • 25 • = 5000,-

• 
• 
• 

10 > 250 > = 2500,- > 2')() > 10 > = 2000.- ... 

lik kaııu c u :: un ceza maddc:;i t.ıt

b;k edilecektir. 
4 - 339 doğumlul tmı yokla

masına temmuz ve agustos 942 ay_ 
larınd3 dev ın ed'leceğlnden Fat:h 
merkez nahiyesile Kumkapı nahl· 
yeleri~ c krıyıtlı mükelleflerin yok_ 
lamalarına temmuz 942 n'h3yetine 
kadar, Fener nahiyesile şubemize 
mensup Eyüp nüfusunda kayıtlı 

mükellefler 1 ağustos 942 den 20 
ağustos 942 tarih re k•d•r 338 den 
terkcdilen talebelerle 339 doğumlu 
tal~ beler 20 f ğuslos 942 den Ağus· 
to< 942 nihayetine kadar şubeye 

müracaatları il3n olunur. 

ECRS A 
8 TEM~IUZ 1942 

1 Sterlin 5,22 
100 Dolar 130,70 
100 Pezeta 12,89 
100 İsv·çre Iran~ı 30,365 
100 İsveç kronu 31,16 

ESHA~I ve TAHViLAT 
'°t 6 Tascı rruf bonoları 94,00 

ZAYi 
19!1 yıhnda GeJenbeı.1 orta okulun

d:ırı aldığ'ım ta~dJknameyi zayi ettim . 
Yenisini alaca~ııııdan eskisinin hilk_ 
mü yoktur. Murtau. Ozpak 

sinde Tabur ~okak No. 11 Yumurta 50000 adet 
1500 Kilo 
1700 • 

600 • 

Ihsan ·u1ugönül 

VAT AN Gf> "7ETESİ 
1Lı\N FİYATLAR 

Ba.,hk 
t inci :tayfa 
2 ncl » 
3 Uncll • 
4 üncü » 

Kuru!I} 

150 
500 
400 
150 
50 ....._ _____ _, 

BAŞlT RIZA 

• Tiy~trosu 
Halide Pişkin beraber 

H arbiyede, Belvü bahçcı;lnin 

alaturka kısmında 
Bu gece 

BENİ ÖPÜNÜZ 

Komedi 3 Perde 
Y«zan: Bedia Fon Ştatzer 

Heyet her gece Belvü bahı;eainde 
temsil vermektedir 

S&hibi ve Neı,rıyat MUdürU 
A_ ..... lılYALMAN 

Vatan Nefrlyat TUrk Ltd. ŞtL 
vataa. MatbaUJ 

Sirke 
Tuz 
Salça 
Limon 
Çay 
Kaşar peyııt• 

Pirinç unu 
Zeytin 
Zeytinyağı 

Sabun 
Bahar 
Ceviz içJ 
Çam Cıstık 
Soda 
Tuz sofra 
I<uş üzümU 
El'ik ofkuru 't 
Kırnuzı mercin1t!k 

2;;ooo adet 
60 Kilo 

1200 • 
250 • 

1200 • 
3600 • 
1800 • 

2;) > 
2.;o > 
100 • 
350 • 
120 • 
100 • 
250 > 
100 • 

20 
10 
s;; 

1500 
190 

90 
75 

12.) 
s:; 

400 
100 
170 

14 
10 
5;; 
80 
30 

• 11a oo 
510 00 

1250 00 
900 00 

2280 00 
225 00 
900 00 

4500 00 
1530 00 

100 00 
2;,o oo 
170 00 

49 00 
12 00 

·55 00 
200 on 
120 00 

00 1812 82 
Yıldızda bulunan teknik okulunun 1912 malt yılı ihtiyacı olup J:Ukfl.· 

rıda cins ve nılktarile tahmin bedelleri yazılı iaşe ntaddelerinln 30 6 
942 tarihinde yapılan ekslltınesinc l~tekli çıkma!ilığından pazarlığa ko· 
nulmuştur. Pazarlık l~/7 ı 942 çarşamba gUnU Et saat 11. 21 kalem ku
ru erzak saat 15 te GUmüşsuyunda Yüksek 1.lühendls mektebi muha· 
sebcslnde toplanacak konıtsyonda Yapilacaktır. 

Etin ilk teminatı «2985> kuru erzakın saat 15 de GümUşsuyunda. 
Yüksek Mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak konıi;;yonda yapı· 
lacaktır. 

Etin ilk teminatı (2985) kuru erzakın cl812 liradır. isteklilerin 
şartııam<>leri görmek ve ilk teminatı yatırmak Uzere bir gün evveline 
knrt ... r Yılclızdaki okulumuza ve eksiltme günü Gllmilşsuyw1da YUksek 
Alti 11 .. nıektcbi muhasebecJtiğine gelmeleri. c7224'-> 

' 


